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Metformin 500 Ultra Medica
Metformin 850 Ultra Medica

(F.C Tablets)

PHARMACOLOGICAL CLASSIFICATION AND COMPOSITION:
Metformin hydrochloride is a member of the biguanide class of oral antihyperglycemics.
Each tablet of Metformin 500 Ultra Medica contains: 500 mg Metformin hydrochloride.
Each tablet of Metformin 850 Ultra Medica contains: 850 mg Metformin hydrochloride.
MECHANISM OF ACTION:
Metformin tablets is an antihyperglycemic agent which improves glucose tolerance in patients with type 2 diabetes,
lowering both basal and postprandial plasma glucose. Metformin tablets decreases hepatic glucose production,
decreases intestinal absorption of glucose, and improves insulin sensitivity by increasing peripheral glucose
uptake and utilization. Unlike sulfonylureas, metformin does not produce hypoglycemia in either patients with
type 2 diabetes or normal subjects and does not cause hyperinsulinemia. With metformin therapy, insulin
secretion remains unchanged while fasting plasma insulin levels and insulin response during the day may decrease.
METABOLISM AND EXCRETION:
This product is excreted unchanged in the urine and does not undergo hepatic metabolism (no metabolites
have been identified in humans) nor biliary excretion.
INDICATIONS:
Adult onset diabetes (Type 2 diabetes), particularly in obese patients, if dietary treatment and physical activity
alone are not sufficient.
This product can be used concomitantly with a sulfonylurea or insulin to improve glycemic control in adults.
CONTRAINDICATIONS:
This product is contraindicated in patients with:
1. Renal disease or renal dysfunction.
2. Congestive heart failure requiring pharmacologic treatment.
3. Known hypersensitivity to metformin.
4. Acute or chronic metabolic acidosis, including diabetic ketoacidosis, with or without coma.
SIDE EFFECTS:
The most frequently reported adverse reactions were headache, infection, diarrhea, and nausea, rhinitis.
WARNINGS:
Lactic Acidosis: Lactic acidosis is a rare, but serious, metabolic complication that can occur due to metformin
accumulation during treatment Metformin Tablets; when it occurs, it is fatal in approximately 50% of cases.
PRECAUTIONS:
Monitoring of renal function: metformin is known to be substantially excreted by the kidney, and the risk of metformin accumulation and lactic acidosis increases with the degree of impairment of renal function. metformin
must be discontinued if evidence of renal impairment is present.
Use of concomitant medications that may affect renal function or metformin disposition: Concomitant medication(s)
that may affect renal function or result in significant hemodynamic change or may interfere with the disposition
of metformin, such as cationic drugs that are eliminated by renal tubular secretion, should be used with caution.
Radiologic studies involving the use of intravascular iodinated contrast materials (for example, intravenous
urogram, intravenous cholangiography, angiography, and computed tomography (CT) scans with intravascular
contrast materials): Intravascular contrast studies with iodinated materials can lead to acute alteration of renal
function and have been associated with lactic acidosis in patients receiving metformin. Therefore, in patients
in whom any such study is planned, metformin should be temporarily discontinued at the time of or prior to the
procedure, and withheld for 48 hours subsequent to the procedure and reinstituted only after renal function has
been re-evaluated and found to be normal.
Hypoxic states: Cardiovascular collapse (shock) from whatever cause, acute congestive heart failure, acute
myocardial infarction and other conditions characterized by hypoxemia have been associated with lactic acidosis
and may also cause prerenal azotemia. When such events occur in patients on Metformin therapy, the drug
should be promptly discontinued.
Surgical procedures: metformin therapy should be temporarily suspended for any surgical procedure (except
minor procedures not associated with restricted intake of food and fluids), and should not be restarted until the
patient's oral intake has resumed and renal function has been evaluated as normal.
Alcohol intake: Alcohol is known to potentiate the effect of metformin on lactate metabolism. Patients, therefore,
should be warned against excessive alcohol intake, acute or chronic, while receiving Metformin.
Impaired hepatic function - Since impaired hepatic function has been associated with some cases of lactic
acidosis, metformin should generally be avoided in patients with clinical or laboratory evidence of hepatic disease.
Vitamin B 12 levels: Certain individuals (those with inadequate Vitamin B 12 or calcium intake or absorption)
appear to be predisposed to developing subnormal Vitamin B 12 levels. In these patients, routine serum
Vitamin B 12 measurements at two- to three-year intervals may be useful.
DRUG INTERACTIONS:
Glyburide: co-administration of metformin and glyburide did not result in any changes in either metformin
pharmacokinetics or pharmacodynamics.

Furosemide: metformin-furosemide drug interaction study in healthy subjects demonstrated that pharmacokinetic
parameters of both compounds were affected by co-administration. Furosemide increased plasma metformin
concentration.
Nifedipine: metformin-nifedipine drug interaction study in normal healthy volunteers demonstrated that
coadministration of nifedipine increased plasma metformin, and increased the amount excreted in the urine.
Cationic drugs: Cationic drugs (e.g., amiloride, digoxin, morphine, procainamide, quinidine, quinine, ranitidine,
triamterene, trimethoprim, or vancomycin) that are eliminated by renal tubular secretion theoretically have the
potential for interaction with metformin by competing for common renal tubular transport systems.
Other: Certain drugs tend to produce hyperglycemia and may lead to loss of glycemic control. These drugs
include the thiazides and other diuretics, corticosteroids, phenothiazines, thyroid products, estrogens, oral
contraceptives, phenytoin, nicotinic acid, sympathomimetics, calcium channel blocking drugs, and isoniazid.
When such drugs are administered to a patient receiving Metformin, the patient should be closely observed
for loss of blood glucose control. When such drugs are withdrawn from a patient receiving Metformin, the
patient should be observed closely for hypoglycemia.
PREGNANCY:
Pregnancy Category B there are no adequate and well-controlled studies in pregnant women with
immediate-release metformin.
NURSING MOTHERS:
Studies have not been conducted in nursing mothers. Because the potential for hypoglycemia in nursing infants
may exist, a decision should be made whether to discontinue nursing or to discontinue the drug, taking into
account the importance of the drug to the mother. If metformin is discontinued, and if diet alone is inadequate
for controlling blood glucose, insulin therapy should be considered.
PEDIATRIC USE:
The safety and effectiveness of metformin for the treatment of type 2 diabetes have been established in pediatric
patients ages 10 to 16 years. Studies have not been conducted in pediatric patients below the age of 10 years.
GERIATRIC USE:
No overall differences in effectiveness or safety were observed between these patients and younger patients.
OVERDOSAGE:
Hypoglycemia has not been seen even with ingestion of up to 85 grams of immediate-release metformin,
although lactic acidosis has occurred in such circumstances. Metformin is dialyzable with a clearance of up to
170 mL/min under good hemodynamic conditions. Therefore, hemodialysis may be useful for removal of
accumulated drug from patients in whom metformin overdosage is suspected.
DOSAGE AND ADMINISTRATION:
Adults:
Metformin 500 Ultra Medica: an average of 1-2 tablets at the end of the three main meals.
Metformin 850 Ultra Medica: one tablet in the morning and one at night (at an interval of 12 hours), preferably
after meals.
Increased dosage should be 500 mg/ Week or 850 mg every two weeks.
Metformin may be given to a maximum daily dose of 2550 mg per day. Doses above 2000 mg may be better
tolerated given 3 times a day with meals.
Children above 10 years:
The usual starting dose of Metformin Ultra Medica is 500 mg twice a day, given with meals.
Dosage increases should be made in increments of 500 mg weekly up to a maximum of 2000 mg per day.
PACKAGE:
Metformin 500 Ultra Medica: carton box of 40 F.C tablets blister packed.
Metformin 500 Ultra Medica: carton box of 30 F.C tablets blister packed.
Metformin 850 Ultra Medica: carton box of 20 F.C tablets blister packed.
STORAGE:
Store in dry place, between (15–30)°C, out of the reach of children.
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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)
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ميتفورمين  500الترا ميديكا
ميتفورمين  850الترا ميديكا

(مضسغوطات ملبسسة بالفيلم)

الزمرة الدوائية و التركيب:

يعد الميتفورمين أاحد مركبات البيغوانيد الخافضسة لسسكر الدم عن طريق الفم.
تحتوي كل مضسغوطة ميتفورمين  500الترا ميديكا على 500 :ملغ ميتفورمين هيدروكلورايد.
تحتوي كل مضسغوطة ميتفورمين  850الترا ميديكا على 850 :ملغ ميتفورمين هيدروكلورايد.
آالية التأاثير والتأاثيرات الدوائية:

ميتفورمين التراميديكا دواء خافضس لسسكر الدم يحسسن تحمل الغلوكوز لدى مرضسى النمط الثاني من الداء السسكري،
يخفضس غلوكوز الدم الصسيامي وبعد الطعام .ينقصس ميتفورمين إانتاج الغلوكوز الكبدي ،كما ينقصس المتصساصس الهضسمي
للغلوكوز ،ويحسسن الحسساسِسية نحو األنسسولين من خÓل زيادة التقاط الغلوكوزالمحيطي واسستخدامه .و على نحو غير مشسابه
لمركبات السسلفونيل يوريا ،ل يسسبب الميتفورمين هبوطًا في سسكر الدم سسواء عند مرضسى السسكري من النمط الثاني أاو
األصسحاء ،ول يسسبب فرطًا في أانسسولين الدم .ل يتبدل إافراز األنسسولين خÓل المعالجة بالميتفورمين ،ولكن مسستويات
األنسسولين البÓسسمية الصسيامية واسستجابة األنسسولين خÓل اليوم قد تنقصس.
السضتقÓب و الطراح:

األدوي˘ة الك˘ات˘ي˘ون˘ي˘ة (ال˘مشش˘ح˘ون˘ة إايجابياً)( :األم˘ي˘ل˘وري˘د ،ال˘دي˘ج˘وكسس˘ي˘ن ،ال˘م˘ورف˘ي˘ن ،ب˘روك˘ائ˘ي˘ن أام˘ي˘د ،كينيدين ،كينين،
رانيتيدين ،والترياميترين ،تريميثوبريم أاو الفانكوميسسين) تطرح مثل هذه األدوية باإلفراز األنبوبي الكلوي مما قد تتداخل مع
الميتفورمين من خÓل التنافسس على أاجهزة النقل األنبوبية الكلوية.
التداخÓت الدوائية األخرى :تسسبب بعضس األدوية فرط سسكر الدم مما يفقد السسيطرة على سسكر الدم .تشسمل هذ األدوية:
ال˘ت˘ي˘ازي˘دات ،وال˘م˘درات األخ˘رى ،ك˘ورت˘ي˘ك˘وسس˘ت˘ي˘روي˘دات ،ف˘ي˘ن˘وث˘ي˘ازي˘ن˘ات ،أادوي˘ة ال˘غ˘دة ال˘درقية ،اإلسستروجين ،موانع الحمل
الفموية ،الفينيتوئين ،حمضس النيكوتنيك ،ومحاكيات الودي ،وحاصسرات قنوات الكالسسيوم ،واإليزونيازيد .عندما توصسف
هذه األدوية للمرضسى المعالجين بالميتفورمين يجب مراقبتهم لمنع فقدان السسيطرة على غلوكوز الدم .ويجب مراقبة المرضسى
المعالجين بالميتفورمين عندما تسسحب هذه األدوية منهم لمنع هبوط سسكر الدم.
الحمل:

ينتمي الدواء للمجموعة  Bل توجد دراسسات كافية للميتفورمين المباشسر عند النسساء الحوامل.

لرضضاع:
ا إ

لم تتوفر دراسسات على الميتفورمين عند النسساء المرضسعات ،وبسسبب احتمال هبوط سسكر الدم عند األطفال الرضسع ،لذا فإانه
يجب اتخاذ القرار بإايقاف الرضساع أاو إايقاف الدواء ،مع األخذ بالعتبار أاهمية المعالجة عند األم .إاذا أاوقفت المعالجة
بالميتفورمين ،وكانت الحمية (النظام الغذائي) غير كافيه لوحدها لضسبط غلوكوز الدم ،فيجب المعالجة باألنسسولين.
لطفال:
ا أ

أاثبتت سسÓمة وفعالية الميتفورمين لمعالجة مرضسى السسكري األطفال من النمط الثاني ( 16 -10سسنة) بينما لم يتم تقييمها
بعد عند المرضسى األطفال (أاقل من 10سسنوات).

يطرح في البول دون تبدل ول يخضسع لÓسستقÓب الكبدي أاو الطراح الصسفراوي.

المسضنين:

يسستعمل المسستحضسر لمعالجة الداء السسكري لدى البالغين من النمط الثاني و خاصسة في حالة فرط الوزن ,و إاذا كانت
المعالجة بالحمية لوحدها أاو الفعالية الفيزيائية غير كافيتين.
يخفضس هذا المسستحضسر غلوكوز الدم كمعالجة أاحادية و يعد عÓجًا مسساعدا ً مع مركبات السسلفونيل يوريا أاو األنسسولين
فيحسسن من السسيطرة على سسكر الدم.

فرط الجرعة:

األمراضس الكلوية وسسوء وظيفة الكلية ،قصسور القلب الحتقاني ،التحسسسس نحو الميتفورمين ،الحماضس السستقÓبي.

الجرعة وطريقة السضتعمال:
عند البالغين :تؤوخذ مضسغوطة ميتفورمين  500الترا ميديكا وبمعدل  2-1مضسغوطة في نهاية وجبات الطعام الثÓث الرئيسسية.
أاو يؤوخذ مضسغوطة واحدة من ميتفورمين  850الترا ميديكا صسباحًا و أاخرى مسساًء أاي بمعدل مضسغوطة واحدة كل  12سساعة

السضتطبابات:

مضضادات السضتطباب:
التأاثيرات الجانبية:

قد يحدث في بعضس األحيان :صسداع ،إانتان ،إاسسهال ،غثيان ،عسسر هضسم ،و التهاب األنف.
التحذيرات:

يمكن أان يحدث الحماضس الÓكتيكي نتيجة تراكم الميتفورمين.
الحتياطات:

تراقب وظيفة الكلية ،ألن الميتفورمين يطرح عن طريق الكلية ،وبالتالي يزداد تراكمه عندما تضسعف وظيفة الكلية.
الدراسسات الشسعاعية التي تتضسمن حقن مواد تباين يودية داخل األوعية الدموية (لتصسوير الجهاز البولي ،أاو الصسفراوي ،أاو
الوعائي ،أاو الطبقي المحوري) تظهر تبدل مواد التباين اليودية المحقونة داخل األوعية الدموية من وظيفة الكلية بشسكل
شسديد وتترافق مع الحماضس السستقÓبي عند المرضسى المعالجين بالميتفورمين .لذا يجب أان توقف المعالجة بالميتفورمين
بشسكل مؤوقت قبل هذه الجراءات ولمدة  48سساعة بعد هذه الجراءات ،وتسستأانف المعالجة بالميتفورمين بعد عودة وظيفة
الكلية للوضسع الطبيعي.
توقف المعالجة في حالت نقصس التأاكسسج (الوهط القلبي ،قصسور القلب الحتقاني ،احتشساء العضسلة القلبية الحاد) وحالت
نقصس التأاكسسج األخرى المترافقة مع الحماضس الÓكتيكي ،والتي يمكن أان تسسبب فرط آازوت الدم.
توقف المعالجة مؤوقتًا خÓل أاي إاجراء جراحي (باسستثناء اإلجراءات الجراحية الصسغرى التي ل تترافق مع تحديد الطعام
والسسوائل) ول تسستأانف المعالجة بالميتفورمين حتى يبدأا المريضس بالطعام من طريق الفم وتكون وظيفة الكلية طبيعية.
يعزز الكحول من تأاثيرات الميتفورمين على اسستقÓب الÓكتات .لذا يجب تحذير المرضسى بعدم تناول الكحول المفرط
خÓل المعالجة بالميتفورمين.
بما أان ضسعف وظيفة الكبد يترافق مع بعضس حالت الحماضس الÓكتيكي لذا يجب اجتناب المعالجة بالميتفورمين عند
المرضسى المصسابين بضسعف وظيفة الكبد.
لشسخاصس مؤوهبين لنقصس مسستويات الفيتامين  B12لذا قد يكون من المفيد قياسس مسستويات فيتامين B12
يبدو أان بعضس ا أ
المصسلية كل  ٣-2سسنوات
التداخÓت الدوائية:

غليبوريد :إان اإلعطاء المتزامن للميتفورمين مع الغليبوريد ل يبدل من الحرائك الدوائية أاو الديناميكية للميتفورمين.
فوروسشيميد :إان اإلعطاء المتزامن للميتفورمين مع الفوروسسيميد يزيد التركيز البÓسسمي للميتفورمين.
نيفيديبين :إان اإلعطاء المتزامن للميتفورمين مع النيفيديبين يزيد التركيز البÓسسمي للميتفورمين ،ويزيد من كميته
المطروحة في البول.

ل يوجد اختÓف في الفعالية والسسÓمة بين المسسنين والشسباب.

لم يسسبب الميتفورمين المباشسر التحرر هبوطًا في سسكر الدم مع تناول ما يزيد على  85غرام منه ،على الرغم من حدوث
الحماضس الÓكتيكي في بعضس الحالت .يعد الميتفورمين قابً Óللتحال (للديال) حيث يتخلصس أاكثر من  170مل/دقيقة
في الحالت الديناميكية الدموية الجيدة .لذا فإان الديال الدموِي يعد مفيدا ً في نزع الدواء المتراكم عند الذين يشسك
بتناولهم لجرعة مفرطة من الميتفورمين.

تزاد الجرعة بـ  500ملغ/أاسسبوع أاو  850ملغ كل أاسسبوعين.
الجرعة القصسوى من الميتفورمين هي  2550ملغ يوميًا ويفضسل إاعطاء الجرعات األعلى من  2000ملغ يومياً مقسسمة على  ٣مرات
فــي اليـوم مـع وجبات الطعام.
األطفال فوق  ١0سشنوات :يعطى ميتفورمين الترا ميديكا بمقدار  500ملغ يوميًا مع الطعام وتزداد الجرعة بمقدار  500ملغ
أاسسبوعيًا لتصسل إالى الجرعة العظمى  2000ملغ يوميًا.
العبوة:

ميتفورمين  500الترا ميديكا :علبة كرتونية تحوي  40مضسغوطة ملبسسة بالفيلم ضسمن بلسستر.
ميتفورمين  500الترا ميديكا :علبة كرتونية تحوي  ٣0مضسغوطة ملبسسة بالفيلم ضسمن بلسستر.
ميتفورمين  850الترا ميديكا :علبة كرتونية تحوي  20مضسغوطة ملبسسة بالفيلم ضسمن بلسستر.

الحفظ:

يحفظ في مكان جاف بدرجة حرارة(°)٣0-15م ،بعيدا ً عن متناول األطفال.
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الـ ـدواء مسصـتحضصر يؤوثـر ع ـلى صصحـتك ،واسصـتهÓكه خـÓفًا للتعـليمات يعـرضصك للخـطر.
اتبع بدقـة وصصفـة الطبـيـب وطريقـة ا’سصـتعمال المنصصـوصس عـليها ،وتعـليمات الصصـيد’ني الـذي صصـرفها لـك.
اإن الطبـي ـب والصصـيد’ني هـما الخبـيران بالـدواء ونفـعه وضصـرره.
’تقطـع م ـدة العـÓج المـحددة من تلـقاء نفـسصك.
’ 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 مجلـ ـسس وزراء الصصحـ ـة العـ ـرب واتحـ ـاد الصصيادلـ ـةالعـ ـرب)

التراميديكا للصصناعات الدوائية :سصورية  -دمشصق  -صصيدنايا
هاتف - ٠٩٦٣ ١١ ٥٩٥٥٣٣٩ :فاكسس٠٩٦٣ ١١ ٥٩٧٥١٧٤ :
بريد الكترونيwww.ultra-medica.net - ultramed@scs-net.org :

