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(FILM COATED TABLETS)

)(مضضغوطات ملبسضة بالفيلم

COMPOSITION:
Each sustained release film coated tablet contains:
Glipizide 2.5 mg – 5 mg – 10 mg.
PrOPErTIES:
Glipizide is a sulfonylurea hypoglycemic agent, it acts mainly by increasing
endogenous insulin secretion from beta cells of Langerhans Islet Tissue in
pancreas and increases the sensitivity of insulin in tissue.
And decreases the production of glucose in type II of non-insulin dependent
diabetic mellitus patients.
INDICATIONS:
Treatment of non-insulin dependent diabetes mellitus.
CONTrAINDICATIONS:
– Ketoacidosis.
– Hypersensitivity to this product.
– Diabetic Coma.
– Juvenile Diabetes.
– Severe renal or hepatic failure.
SIDE EffECTS:
It maybe cause nausea, vomiting, constipation, dyspepsia, hypoglycemia,
skin rash, dizziness, headache, arthralgia, increase appetite and weight.
PHArMACOlOgICAl INTErACTIONS:
Thiazide diuretics corticosteroids, calcium channels blockers, estrogen,
rifampicin, oral contraceptive decrease the hypoglycemic effect of this
product. Ketoconazole, beta blockers, salicylates and NSAIDs, sulfunamide,
coumarin, anticoagulants, captopril, increase the hypoglycemic effect of this
product, so dosage adjustement should be occured.
wArNINgS:
– It should be used with caution in patients with renal and hepatic
impairment.
– It is necessary during excessive exercise as hypoglycemia may be
provoked and patient should be instructed to take their meals regularly.
DOSAgE & ADMINISTrATION:
The usual initial dose is 2.5 mg to 5 mg daily, usually is taken 15–30 minutes
before breakfast.
Dosage may be adjusted as doctor advice to the maximum 20 mg daily. The
sustained release of this product adjust glucose blood level, with the
maximum concentration of drug in blood after 6–12 hours from taking.
PACkAgE:
Glyfree 2.5: Carton box of 30 film coated tablets (two blisters).
Glyfree 5: Carton box of 30 film coated tablets (two blisters).
Glyfree 10: Carton box of 30 film coated tablets (two blisters).
STOrAgE:
Store at controlled room temperature 15°–30°C, Protect from light and moisture.
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THIS IS A MEDICAMENT

– A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to
instructions is dangerous for you.
– Follow strictly the doctor’s prescription, the method of use and the instructions of the
pharmacist who sold the medicament.
– The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
– Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
– Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
– Keep medicaments out of reach of children.
(Council of Arab Health Ministers & Arab Pharmacists Association)

Ultra Medica Pharmaceutical Industries: Sednaya – Damascus – Syria
Tel.: +963 11 5955339 – Fax: +963 11 5958902
E-mail: ultramed@scs-net.org – www.ultra-medica.net

 مديد- غـليفري

:التركيب
:كل مضضغوطة ملبسضة بالفيلم ذات تأاثير مديد تحتوي على
. ملغ١٠ -  ملغ٥ -  ملغ٢,٥ غليبيزيد
:خواصص المسستحضسر
يا بيتاÓهو عبارة عن دواء خافضض لسضكر الدم عن طريق عمله على زيادة إافراز األنسضولين الداخلي من خ
نسضولين في األنسضجةÓ كما يزيد هذا المسضتحضضر الحسضاسضية لأ.الموجودة في جزر لنغر هانسض في البنكرياسض
 كل هذا يؤودي إالى إانقاصض مسضتوى سضكر الدم عند مرضضى السضكري غير،كما ينقصض إانتاج الغلوكوز في الكبد
.)المعتمدين على األنسضولين (النمط الثاني
:ا’سستطباب
.) الكهليII ج حالت داء السضكري غير المعتمدين على األنسضولين (النمطÓيوصضف هذا المسضتحضضر لع
: في الحالت المرضضية التالية:مضسادات ا’سستطباب
.بيÓالحماضض السضتق
.فرط الحسضاسضية للمسضتحضضر
.السضبات السضكري
.السضكري الشضبابي الذي يعتمد على األنسضولين
.القصضور الكلوي أاو الكبدي الشضديد
:التأاثيرات الجانبية
:يمكن أان تظهر هذه اآلثار الجانبية عند اسضتعمال الدواء عند بعضض المرضضى وذلك بشضكل
 آالم، صضداع، دوار، اندفاعات جلدية، نقصض سضكر الدم،) عسضر هضضم، إاقياء، إامسضاك،أاعراضض هضضمية (غثيان
. زيادة الشضهية والوزن،عضضلية
:ت الدوائيةÓالتداخ
، الريفامبسضين، األسضتروجين، حاصضرات قنوات الكالسضيوم، السضتيروئيدات،ينقصض كل من المدرات التيازيدية
. من تأاثير هذا المسضتحضضر الخافضض لسضكر الدم لذا يجب تعديل الجرعة،مانعات الحمل الفموية
، السضلفوناميد، مضض˘ادات الل˘ت˘ه˘اب السض˘ت˘ي˘روئيدية،تÓ˘ السض˘ال˘يسض˘ي، ح˘اصض˘رات ب˘ي˘ت˘ا،ك˘م˘ا ي˘زي˘د ك˘ل م˘ن ال˘ك˘ي˘ت˘وك˘ي˘ن˘ازول
 الكابتوبريل وبسضبب الزيادة من تأاثير هذا المسضتحضضر الخافضض لسضكر الدم يجب خفضض، مضضادات التخثر،الكومارين
.الجرعة
:التحذيرات
. يجب أان يسضتعمل بحذر عند المرضضى المصضابين بقصضور كبدي أاو كلوي مع تعديل الجرعة المناسضبة يجب على المرضضى تناول وجبات الطعام بانتظام وخاصضة اإلفطار وكذلك أاخذ الحذر عند ممارسضة األعمال.والتمارين المجهدة خوفًا من حدوث نوبة نقصض سضكر الدم
:الجرعة وطريقة ا’سستعمال
 دقيقة٣٠-١٥  ملغ كجرعة يومية وحيدة تؤوخذ قبل اإلفطار بـ٥ -  ملغ٢,٥ إان الجرعة البدئية لهذا المسضتحضضر هي
. ملغ يوميًا٢٠ مع إامكانية تعديل الجرعة حسضب السضتجابة وقرار الطبيب حتى الوصضول إالى الجرعة العظمى اليومية
-٦ يؤومن التحرير المديد لهذا المسضتحضضر ضضبط أافضضل لسضكر الدم مع وصضول تركيز الدواء األعظم في الدم بعد
. سضاعة من أاخذ المسضتحضضر١٢
:العبوة
. مضضغوطة ملبسضة (ظرفان من البلسضتر) في عبوة كرتونية٣٠ : مديد- ٢,٥ غليفري
. مضضغوطة ملبسضة (ظرفان من البلسضتر) في عبوة كرتونية٣٠ : مديد- ٥ غليفري
. مضضغوطة ملبسضة (ظرفان من البلسضتر) في عبوة كرتونية٣٠ : مديد- ١٠ غليفري
:الحفظ
. بعيدا ً عن الضضوء والرطوبة،م°٣٠-°١٥ يحفظ في غرفة مضضبوطة الحرارة من
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إان هـــــذا دواء

.فاً للتعـليمات يعـرضصك للخـطرÓكه خـÓ واسصـته،الـ ـدواء مسصـتحضصر يؤوثـر ع ـلى صصحـتك
. الـذي صصـرفها لـكÊ’ وتعـليمات الصصـيد،نصصـوصس عـليهاŸاتبع بدقـة وصصفـة الطبـيـب وطريقـة ا’سصـتعمال ا
.ان بالـدواء ونفـعه وضصـررهÒبـÿ هـما اÊ’إان الطبـي ـب والصصـيد
.ـحددة من تلـقاء نفـسصكŸج اÓ’تقطـع م ـدة العـ
.’ تك ـ ـرر صص ـ ـرف ال ـ ـدواء ب ـدون وصصفـ ـ ـة طبي ـ ـ ـة
.احف ـ ـظ ال ـ ـدواء بعي ـ ـداً ع ـن متـ ـنـ ـاول اأ’طف ـ ـال

-

)(تعليمـ ـات ›لـ ـسس وزراء الصصحـ ـة العـ ـرب وا–ـ ـاد الصصيادلـ ـةالعـ ـرب
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