
سیتاگلیپتین :نام ژنریک

 خط دارروکش دار قرص  :شکل دارویی
برخورد کردید یا   نامفهوم  اي نکته  اگر به. باشد شما بسیار سودمند می  براي  ذیل  اطالعات  و درك  مطالعه

  هدافتـسا زا بلق. یا داروساز خود مشورت کنید  دارو نیاز دارید با پزشک  در مورد این  بیشتري اطالعات   به
    زا اذـل ،تـسا هدـیدرگ زیوجت امش  بیماري فعلی  دارو براي  این .از این دارو نکات زیر در نظر گرفته شود

   کـی   فرـصم  براي  گیري در تصمیم. کنید  خودداري  دیگران  به  آن  یا توصیه  در موارد مشابه  آن  مصرف
   لـیذ دراوـم  نیتپوـناژ مورددر  .شود  دارو سنجیده  فاز مصر  فواید حاصل  در مقابل  آن  خطرات دارو باید

 : باید در نظرگرفته شوند

  :منع مصرف موارد
  رد نیـنچمه و  دـیراد  نیتپیلگاتیـسکه سابقۀ هر گونه واکنش غیرعادي یا آلرژیک به داروي  در صورتی

   دوـخ کـش زپ هـب    ،اـهگنر اـی هدـنرادهمواد نگ دیگري مانند غذاها، صورت داشتن  حساسیت به هر ماده
     هـب تیـساسح شیازـفا شنـکاو:  دنـشاب یم لیذ دراوم لماش وراد نیا موارد منع مصرف .اطالع دهید
 .دارویا سایر محتویات  سیتاگلیپتین
  :حاملگی

زیرا . در صورت بارداري یا قصد باردار شدن، قبل از مصرف دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید
  .ي توصیه نشده استمصرف این دارو در طی باردار

  :شیردهی
   یهدریـش هرود رد ار وراد نـیا ستیلذا نبایاست نامشخص  و اثر آن بر شیرخوار ترشح دارو در شیر مادر

 .مصرف نمود
 :اطفال

   هیـصوت لاـفطا رد نآ فرصم اذل تسا هدیسرن تابثا هب لاس 18ایمنی و اثربخشی دارو براي سنین زیر 
  . نشده است

  :ایر داروهامصرف همراه با س

را    ییاذـغ اـی بدون نسخه، گیاهی یا مکمل ویتامینی حتی داروهاي ییهر دارو ،دارواگر همزمان با این 
   هـک تـسا مهم اصوصخم. به پزشک یا داروساز اطالع دهیدیا اخیرا مصرف کرده اید، مصرف می کنید 

به تنظیم مجدد دوز مصرفی  زیرا ممکن است نیاز شک شما از مصرف داروهاي زیر اطالع داشته باشدزپ
 : دارو باشد

 نیـسکوگید یباـیزرا اذـل دهد یم شیازفا یکدنا ار نیسکوگید ینوخ غلظتسیتاگلیپتین ممکن است    
 .حین درمان توصیه می گردد

 نوـخ دنق تفا زورب لامتحا) مانند انسولین و گلی بنکالمید(سایر داروهاي ضد دیابت مصرف همزمان  
 . ایش می دهد لذا ممکن است نیاز به کاهش دوز سایر داروهاي ضد دیابت باشدرا افز) هیپوگلیسمی(
مصرف همزمان کالریترومایسین احتمال بروز افت قند خون را افزایش می دهد. 

  :سایر بیماریها
  نئـمطم. را تحت تأثیر قرار دهدسیتاگلیپتین حضور سایر بیماریها و مشکالت پزشکی می تواند مصرف 

      عالـطا دوـخ کـشزپ هـب ار لـیذ رد هدمآ دراوم اصوصخم دوخ رگید یکشزپ لکشم هنوگ شوید که هر
 :دهید
 التهاب پانکراس یا لوزالمعده(پانکراتیت( يرـت دیدش شیازفا و لکلا هب یگتسباو ،ارفص هسیک گنس  

از   هـضراع(  یتباـید زودیساوتک احتمال بروز پانکراتیت را افزایش می دهد) نوعی چربی خون(گلیسرید 
  هقباـس ای و هیلک ییاسران) دیابت که با قند خون باال، کاهش سریع وزن و تهوع و استفراغ همراه است

  سابقه واکنش حساسیتی به سیتاگلیپتین آن
  :دارو اینمناسب  روش مصرف

 دارو را دقیقا طبق دستور پزشکتان مصرف نمایید و در صورت هر گونه شبهه با پزشک یا داروساز خود
  .مشورت کنید

اگر مشکالت کلیوي دارید، ممکن است پزشکتان دوز کمتري را تجویز نماید. 
این دارو را می توانید همراه با غذا یا نوشیدنی و یا بدون آن مصرف کنید. 
ممکن است پزشکتان این دارو را به تنهایی و یا همراه با سایر داروهاي کاهنده قند خون تجویز نماید.

 :ش شدهدوز فرامو
با اینحال اگر . اگر مصرف یک دوز از دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن، آنرا مصرف نمایید

و به رژیم منظم قبلی  ویدنزدیک زمان دوز بعدي به یاد آوردید، از مصرف دوز فراموش شده منصرف ش
.کنیدهرگز دوز دارو را به جهت جبران دوز فراموش شده دو برابر ن. برگردید

  :مصرف بیش از حد
  زـکارم  هـب  اـیخود تماس بگیرید و پزشک  ادر صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعا ب

. درمانی مراجعه نمایید
 :احتیاطاتو  هشدارها

 دردهاي موارد نادري از پانکراتیت گزارش شده است که یک فوریت پزشکی می باشد و عالئمی مانند
 .داردهمراه با تهوع و استفراغ ) انتشار از ناحیه پشتی به شکمی( شکمیو پایدار شدید 
 اـی کـشزپ    هـب و عـطق ار وراد فرـصم ،)مانند سایر داروها(در صورت بروز واکنش افزایش حساسیت   

   مروـت ،لواـت ،ریهک ،یتسوپ شار زورب بجوم دنناوت یم اه شنکاو هنوگنیا .مراکز درمانی مراجعه نمایید
  شنـکاو نامرد يارب ییوراد تسا نکمم ناتکشزپ .ت، زبان یا گلو و اشکال در تنفس یا بلع گردندصور

 .شما را با داروي دیگري کنترل نمایدحساسیتی تجویز نماید و یا قند خون 
لاـمتحا نیلوـسنا و)   دـیمالکنب یـلگ(  اـه هروا لینوفلوس دننام ییاهوراد اب هارمه نیتپیلگاتیس فرصم   

 .ن را افزایش می دهد لذا رعایت احتیاط در این موارد توصیه می گرددکاهش قند خو
 این دارو تاثیر قابل توجهی بر رانندگی و کار با ابزارآالت ندارد ولی با توجه گزارش مواردي از سرگیجه

 .و خواب آلودگی، رعایت احتیاط توصیه می گردد
  :عوارض جانبی
  تارـثا  نـیا  ماـمت    هـچ رـگا. ي یک سري اثرات ناخواسته می باشدمفید خود دارا  هر دارو در کنار اثرات

  عوارض. کنید  خود مراجعه  بروز هر مشکلی به پزشک  فرد بروز نمی کند اما در صورت  در یک  ناخواسته
    هتـشاد رطاـخ  به. باشد می  رفع  و قابل  بینی پیش  قابل  با پزشک  و مشورت  از آن  دارو با آگاهیاین   جانبی

  .باشد آنها می  مصرف  عدم  کمتر از عوارض  مراتب داروها به  عوارض  باشید که
 نوـخ دـنق تفا: متفورمین باسیتاگلیپتین مصرف هنگام ) مورد 10به  1از  کمتر(عوارض جانبی شایع،   

 تهوع، نفخ و استفراغ
 دل درد،  : نیمروـفتم    اـب نیتپیلگاتیـس فرـصم  ماـگنه) مورد 100به  1از  کمتر(شایع ناعوارض جانبی

 اسهال، یبوست و خواب آلودگی
 اـی   یـشراوگ ياـه     یتحاراـن راـچد نیمروـفتم اـب   وراد نـیا ناـمزمهتعدادي از بیماران هنگام مصرف  

 .شوند می سوءهاضمه
 دـنق تفا: ها با سولفونیل اورهسیتاگلیپتین هنگام مصرف ) مورد 10به  1از  کمتر(عوارض جانبی شایع  

 خون
و اـه  هروا لینوفلوـس اب سیتاگلیپتینهنگام مصرف ) مورد 10به  1از  بیشتر(شایع خیلی  عوارض جانبی  

 افت قند خون: متفورمین
 و اـه   هروا لینوفلوـس اـب  نیتپیلگاتیـس   فرـصم ماـگنه)  دروـم 10  هـب 1از  کمتر(عوارض جانبی شایع  

 یبوست: متفورمین
 مروـتو   خـفن:  نوزاـتیلگویپ اب سیتاگلیپتینهنگام مصرف ) مورد 10به  1از  کمتر(شایع عوارض جانبی  

 دست و پا
 تورم دستها و پا: با پیوگلیتازون و متفورمین سیتاگلیپتینهنگام مصرف  جانبی شایععوارض 
نزا الوآنف: با انسولینسیتاگلیپتین هنگام مصرف  ) مورد 10به  1از  کمتر( عوارض جانبی شایع 
 خشکی دهان: با انسولینسیتاگلیپتین هنگام مصرف )  مورد 100به  1از  کمتر( شایعناعوارض جانبی 
 هاگتـسد تـنوفع ،دردرـس ،نوـخ دنق تفا :به تنهایی سیتاگلیپتینعوارض جانبی شایع هنگام مصرف     

 تنفس فوقانی، آبریزش بینی یا گلودرد، استئوآرتریت و درد دست و پا
 سرگیجه، یبوست و خارش :به تنهایی سیتاگلیپتینشایع هنگام مصرف ناعوارض جانبی 
تـکالپ شهاـک :به تنهایی سیتاگلیپتینهنگام مصرف ) مورد 1000به  1از  کمتر(نادر  عوارض جانبی   

 خون
    نودـب ار وراد نـیا مدرـم تیرثکا و از لیست عوارض ذکر شده در مورد این دارو نیست نگرانینیازي به 

 .هیچ مشکلی مصرف می کنند
        هـجوتم رـگا اذـل دـننک زورـب ناراـمیب زا یـخرب رد تسا نکمم تسا هعوارض دیگري که در باال نیامد

 .عوارض جانبی دیگري شدید به پزشک خود اطالع دهید
  :شرایط نگهداري

 . ددسترس اطفال نگهداري شودید و دور از  ودور از نور و رطوبت درجه سانتیگراد،  30در دماي زیر 

  :دفتر مرکزي

14118-53695پستیکد،295شماره،غربیفاطمیدکترخیابانتهران،
)013( 31883619: شکایاتبهرسیدگیتلفن

 Complaints@sobhandarou.com: ایمیل
 

ژانوپتین


