سیتاگلیپتین
قرص روکشدار  50 ، 25و  100ميلي گرم
دسته ی دارویی
سیتاگلیپتین داروی کاهنده ی قند خون است که به تنهایی یا به همراه سایر داروهای ضد
دیابت و به همراه اصالح تغذیه و ورزش در درمان دیابت تیپ  2مصرف می شود.
مقدار مصرف دارو
دوز بزرگساالن
روزانه  100میلی گرم یکبار در روز که می تواند همراه یا بدون غذا میل شود.
دوز کودکان
ایمنی و اثربخشی این دارو در بیماران زیر  18سال تایید نشده است.
تنظیم دوز در نارسایی کلیوی
با توجه به دفع کلیوی دارو در بیماران با نارسایی کلیوی تنظیم دوز مورد نیاز است.
تنظیم دوز پیشنهادی در این بیماران به صورت زیر است :
کلیرانس کراتینین  50میلی لیتر بر دقیقه یا بیشتر :نیاز به تنظیم دوز ندارد
کلیرانس کراتینین  30تا  50میلی لیتر بر دقیقه :روزانه  50میلی گرم
کلیرانس کراتینین زیر  30میلی لیتر بر دقیقه :روزانه  25میلی گرم
تنظیم دوز در نارسایی کبدی:
اطالعاتی در شرایط نارسایی کبدی حاد در دسترس نیست  .با احتیاط مصرف شود .
بارداری و شیردهی
بارداری :این دارو در رده Bبارداری بوده و تنها درصورت نیاز زیر نظر پزشک مربوطه در دوران
باردای مصرف شود.
شیردهی :اطالعاتی درباره ی مصرف سیتاگلیپتین در شیردهی موجود نیست بنابراین بهتر
است داروی جایگزین درنظر گرفته شود.

عوارض جانبی:
عوارض جانبی رایج سیتاگلیپتین :
کاهش قند خون  ،سر درد  ،عفونت دستگاه تنفسی فوقانی ،گلو درد  ،آبریزش و احتقان بینی،
درد در ناحیه زانو و بازو ،استئو آرتریت
درصورت بروز مشکالت زیر دارو را قطع و پزشک خود را مطلع سازید:
• درد شدید و پایدار در شکم ،همراه با یا بدون تهوع و استفراغ می تواند نشان از شروع
پانکراتیت باشد.
• واکنش آلرژیک شدید از جمله راش  ،تاول ،پوسته پوسته شدن و التهاب پوست به خصوص
اطراف لب ها و زبان و مشکل در تنفس .
تداخالت دارویی:
• سیتاگلیپتین می تواند باعث تشدید عوارض جانبی داروهای مهارکننده ی آنزیم آنژیوتنسین
نظیر اناالپریل شود به خصوص احتمال ادم در درمان همزمان افزایش می یابد.
• سیتاگلیپتین می تواند باعث افزایش غلظت خونی دیگوکسین شود .
• مصرف همزمان دارو های کاهنده ی قند خون با سیتاگلیپتین می تواند باعث بروز
هایپوگالیسمی یا افت قند خون در بیماران شود.بنابراین در مصرف همزمان نیاز به تنظیم
دوز خواهد بود.
شرایط نگهداری و بسته بندی
 30قرص سیتاگلیپتین درون یک قوطی پالستیکی بسته بندی شده است.
دارو را در دمای کمتر از  30درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید .
ساخت شركت داروسازي ابوريحان

98 mm

220 mm

هشدارها و احتیاط ها :
• سابقه ی پانکراتیت یا وقوع آن پس از مصرف سیتاگلیپتین
• سنگ های صفراوی و چربی باالی خون می توانند احتماال بروز پانکراتیت را افزایش دهند.
• مصرف سیتاگلیپتین در بیماران دیابتی تیپ  1یا در درمان کتواسیدوز دیابتی توصیه نمی
شود.
• نارسایی کلیوی
• واکنش های حساسیتی نسبت به سیتاگلیپتین
• مصرف همزمان سیتاگلیپتین با سایر داروهای کاهنده ی خون

