B. ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołczona do opakowania: informacja dla uytkownika
Eucreas 50 mg/850 mg tabletki powlekane
Eucreas 50 mg/1000 mg tabletki powlekane
wildagliptyna/metforminy chlorowodorek
Nale y uwanie zapozna si z treci ulotki przed zastosowaniem leku, poniewa zawiera ona
informacje wa ne dla pacjenta.
Nale y zachowa t ulotk , aby w razie potrzeby móc j ponownie przeczyta.
W razie jakichkolwiek wtpliwoci naley zwróci si do lekarza, farmaceuty lub pielgniarki.
Lek ten przepisano cile okrelonej osobie. Nie naley go przekazywa innym. Lek moe
zaszkodzi innej osobie, nawet jeli objawy jej choroby s takie same.
Jeli u pacjenta wyst pi! jakiekolwiek objawy niepo"#dane, w tym wszelkie objawy
niepo$%dane niewymienione w tej ulotce, nale&y powiedzie' o tym lekarzowi, farmaceucie lub
piel(gniarce. Patrz punkt 4.
Spis tre)ci ulotki
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Co to jest lek Eucreas i w jakim celu si* go stosuje
Informacje wa+ne przed zastosowaniem leku Eucreas
Jak stosowa, lek Eucreas
Mo-liwe działania niepo./dane
Jak przechowywa0 lek Eucreas
Zawarto12 opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Eucreas i w jakim celu si3 go stosuje

Substancjami czynnymi leku Eucreas s4 wildagliptyna i metformina, które nale56 do leków z grupy
doustnych leków przeciwcukrzycowych.
Lek Eucreas jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z cukrzyc7 typu 2. Ten rodzaj cukrzycy
jest równie8 zwany cukrzyc9 insulinoniezale:n;.
Cukrzyca typu 2 jest chorob<, w której organizm nie wytwarza wystarczaj=cej ilo>ci insuliny, b?d@
insulina wytwarzana przez organizm nie działa tak jak powinna. Cukrzyca typu 2 moAe równieB
wystCpowaD, gdy organizm wytwarza zbyt duEF iloGH glukagonu.
Zarówno insulina, jak i glukagon sI wytwarzane w trzustce. Insulina pomaga zmniejszaJ stKLenie
cukru we krwi, szczególnie po posiłku. Glukagon jest substancjM pobudzajNcO wytwarzanie cukru w
wPtrobie i powoduje zwiQkszenie stRSenia cukru we krwi.
W jaki sposób działa lek Eucreas
Obie substancje czynne, wildagliptyna i metformina, pomagajT kontrolowaU stVWenie cukru we krwi.
Działanie wildagliptyny polega na pobudzaniu trzustki do wytwarzania insuliny i zmniejszenia
wytwarzania glukagonu. Metformina natomiast, pomaga organizmowi lepiej wykorzystaX insulinY.
Wykazano, Ze lek zmniejsza st[\enie cukru we krwi, co mo]e pomóc w zapobieganiu powikłaniom w
przebiegu cukrzycy.
2.

Informacje wa^ne przed zastosowaniem leku Eucreas

Kiedy nie stosowa_ leku Eucreas
Je`li pacjent ma uczulenie na wildagliptyna, metforminb lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Jecli pacjent uwada, ee mofe byg uczulony
na którykolwiek z tych składników, powinien powiedzieh o tym lekarzowi przed
zastosowaniem leku Eucreas.

-

-

-

-

Jeili u pacjenta wystjpuje niewyrównana cukrzyca, na przykład ciklka hiperglikemia (dume
stnoenie glukozy we krwi), nudnopci, wymioty, biegunka, nagłe zmniejszenie masy ciała,
kwasica mleczanowa (patrz „Ryzyko kwasicy mleczanowej” poniqej) lub kwasica ketonowa.
Kwasica ketonowa to choroba w przypadku, której substancje nazywane ciałami ketonowymi
kumulujr sis we krwi i która mote doprowadziu do cukrzycowego stanu przedvpiwczkowego.
Do objawów nalexy: ból brzucha, szybki i głzboki oddech, senno{| lub nietypowy owocowy
zapach z ust.
Je}li pacjent w ostatnim czasie miał zawał serca lub je~li u pacjenta wystpuje niewydolno
serca bd ci kie zaburzenia krenia krwi lub problemy z oddychaniem, które mog by
objawem niewydolnoci serca.
Jeli pacjent ma znacznie zmniejszon czynno nerek.
Jeli u pacjenta wystpuje cikie zakaenie lub pacjent jest silnie odwodniony (utracił duo
wody z organizmu).
Jeli pacjent ma by poddany kontrastowemu badaniu radiologicznemu (szczególnemu
rodzajowi badania wymagajcego wstrzyknicia rodka kontrastowego). Odnonie informacji
na ten temat, patrz te punkt „Ostrzeenia i rodki ostronoci”.
Je li u pacjenta wyst¡puj¢ choroby w£troby.
Je¤li pacjent spo¥ywa nadmierne ilo¦ci alkoholu (zarówno codziennie jak i od czasu do czasu).
Je§li pacjentka karmi piersi¨ (patrz tak©e punkt „Ciª«a i karmienie piersi¬”).

Ostrzeenia i ®rodki ostro¯no°ci
Ryzyko kwasicy mleczanowej
Lek Eucreas mo±e wywoła² bardzo rzadkie, ale bardzo ci³´kie działanie niepoµ¶dane nazywane
kwasic· mleczanow¸, zwłaszcza, je¹li pacjent ma zaburzenia czynnoºci nerek. Ryzyko kwasicy
mleczanowej zwi»ksza si¼ tak½e w przypadku niewyrównanej cukrzycy, ci¾¿kiego zakaÀenia,
długotrwałego głodzenia lub spoÁywania alkoholu, odwodnienia (patrz dokładniejsze informacje
poniÂej), zaburzeÃ czynnoÄci wÅtroby oraz wszelkich stanów chorobowych, w których jakaÆ czÇÈÉ
ciała jest niewystarczajÊco zaopatrywana w tlen (np. ostre ciËÌkie choroby serca).
JeÍli którakolwiek z powyÎszych okolicznoÏci odnosi siÐ do pacjenta, naleÑy zwróciÒ siÓ do lekarza o
dokładniejsze instrukcje.
NaleÔy zaprzestaÕ czasowo stosowania leku Eucreas, jeÖli u pacjenta wyst×puje stan chorobowy,
który moØe wiÙzaÚ siÛ z odwodnieniem (znacznÜ utratÝ wody z organizmu), taki jak ciÞßkie
wymioty, biegunka, goràczka, naraáenie na wysokâ temperaturã lub jeäli pacjent pije mniej płynów
niå zwykle. Naleæy zwróciç siè do lekarza o dokładniejsze instrukcje.
Naleéy zaprzestaê stosowania leku Eucreas i natychmiast skontaktowaë siì z lekarzem lub
najbliíszym szpitalem, jeîeli u pacjenta wystïpi którykolwiek z objawów kwasicy mleczanowej,
bowiem stan ten moðe doprowadziñ do òpióczki.
Objawy kwasicy mleczanowej obejmujô:
wymioty,
ból brzucha,
skurcze miõöni,
ogólnie złe samopoczucie w poł÷czeniu z silnym zmøczeniem,
trudnoùci z oddychaniem,
zmniejszenie temperatury ciała i spowolnienie akcji serca.
Kwasica mleczanowa jest nagłym stanem zagraúajûcym üyciu, w którym jest konieczne
natychmiastowe leczenie w szpitalu.
Eucreas nie zastýpuje insuliny. Dlatego nie naleþy stosowaÿ leku Eucreas w leczeniu cukrzycy typu 1.
Przed rozpoczciem stosowania leku Eucreas naley omówi to z lekarzem, farmaceut lub
piel gniark, jeli u pacjenta wystpuj lub wyst powały choroby trzustki.
Przed rozpocz ciem stosowania leku Eucreas pacjent powinien zwróci si do lekarza, farmaceuty lub

piel gniarki, jeeli przyjmuje lek przeciwcukrzycowy zwany sulfonylomocznikiem. Lekarz moe
chcie zmniejszy dawk sulfonylomocznika stosowanego razem z lekiem Eucreas, aby unikn
małego stenia glukozy we krwi (hipoglikemia).
Jeli pacjent stosował wczeniej wildagliptyn, ale z powodu choroby wtroby musiał przesta j
przyjmowa, nie powinien stosowa tego leku.
Cukrzycowe zmiany skórne s cz stym powikłaniem cukrzycy. Nale!y stosowa" si# do zalece$
lekarza lub piel%gniarki dotycz&cych piel'gnacji skóry i stóp. Zaleca si( równie), aby pacjent zwracał
szczególn* uwag+ na wyst,powanie nowych p-cherzy lub owrzodze. w czasie przyjmowania leku
Eucreas. W przypadku ich wyst/pienia, pacjent powinien szybko porozmawia0 o tym z lekarzem
prowadz1cym.
Je2li pacjent ma mie3 du4y zabieg chirurgiczny, nie mo5e stosowa6 leku Eucreas podczas zabiegu i
przez pewien czas po nim. Lekarz zdecyduje, kiedy pacjent musi przerwa7 i wznowi8 leczenie lekiem
Eucreas.
Przed rozpocz9ciem leczenia produktem Eucreas oraz w odst:pach trzymiesi;cznych w czasie
pierwszego roku leczenia, a nast<pnie okresowo, nale=y wykona> badania okre?laj@ce czynnoAB
wCtroby. DziDki temu objawy zwiEkszenia aktywnoFci enzymów wGtrobowych mogH byI wykryte tak
szybko, jak tylko jest to moJliwe.
Podczas leczenia lekiem Eucreas lekarz bKdzie kontrolowaL czynnoMN nerek pacjenta przynajmniej raz
na rok lub czOPciej, jeQli pacjent jest w podeszłym wieku i (lub) ma pogarszajRcS siT czynnoUV nerek.
Lekarz bWdzie regularnie oceniał stXYenie cukru we krwi i w moczu.
Dzieci i młodzieZ
Nie zaleca si[ stosowania leku Eucreas u dzieci i młodzie\y w wieku do 18 lat.
Lek Eucreas a inne leki
Je]li pacjent b^dzie miał wstrzykni_ty do krwiobiegu `rodek kontrastowy zawierajacy jod, na przykład
w celu badania rentgenowskiego lub tomografii komputerowej, musi przerwab przyjmowanie leku
Eucreas przed lub najpócniej w momencie takiego wstrzyknidcia. Lekarz zdecyduje, kiedy pacjent
musi przerwae i wznowif leczenie lekiem Eucreas.
Nalegy powiedzieh lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a takie o lekach, które pacjent planuje przyjmowaj. Pacjent moke wymagal czmstszych
kontroli stnoenia glukozy we krwi i ocen czynnopci nerek lub teq modyfikacji dawki leku Eucreas
przez lekarza. Szczególnie warne jest poinformowanie o nastspujtcych lekach:
glikokortykosteroidy stosowane zazwyczaj w leczeniu stanów zapalnych
leki z grupy agonistów receptorów beta-2-adrenergicznych, stosowane zazwyczaj w leczeniu
zaburzeu oddychania
inne leki stosowane w leczeniu cukrzycy
leki zwivkszajwce wytwarzanie moczu (moczopxdne)
leki stosowane w leczeniu bólu i stanu zapalnego (NLPZ i inhibitory COX-2, takie jak
ibuprofen i celekoksyb)
pewne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciynienia krwi (inhibitory ACE i antagonizci
receptora angiotensyny II)
pewne leki wpływaj{ce na tarczyc|, lub
pewne leki wpływaj}ce na układ nerwowy.
Stosowanie leku Eucreas z alkoholem
Nale~y unika spoywania nadmiernych iloci alkoholu podczas przyjmowania leku Eucreas, bowiem
moe to zwikszy ryzyko kwasicy mleczanowej (patrz punkt „Ostrze enia i rodki ostronoci”).

Cia i karmienie piersi
Jeli pacjentka jest w ciy, przypuszcza e moe by w ciy lub gdy planuje mie dziecko,
powinna poradzi si lekarza przed zastosowaniem tego leku. Lekarz omówi z pacjentk
moliwe ryzyko zwizane z przyjmowaniem leku Eucreas w czasie ciy.
Nie naley stosowa leku Eucreas w czasie ciy lub karmienia piersi (patrz równie¡ „Kiedy
nie stosowa¢ leku Eucreas”).
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku nale£y poradzi¤ si¥ lekarza lub farmaceuty.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Je¦li u pacjenta wyst§pi¨ zawroty głowy podczas przyjmowania leku Eucreas, nie nale©y prowadziª
pojazdów ani obsługiwa« maszyn.
3.

Jak stosowa¬ lek Eucreas

Dawka leku Eucreas róni si® w zale¯no°ci od stanu pacjenta. Lekarz ustali, jak± dawk² leku Eucreas
nale³y przyj´µ.
Ten lek nale¶y zawsze stosowa· zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie w¸tpliwo¹ci naleºy zwróci»
si¼ do lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka to jedna tabletka powlekana 50 mg/850 mg lub 50 mg/1000 mg stosowana dwa razy
na dob½.
Je¾li pacjent ma zaburzon¿ czynnoÀÁ nerek, lekarz moÂe przepisaÃ mniejszÄ dawkÅ. JeÆli pacjent
przyjmuje lek przeciwcukrzycowy zwany sulfonylomocznikiem, lekarz moÇe równieÈ przepisaÉ
mniejszÊ dawkË.
Lekarz moÌe przepisaÍ ten lek do stosowania pojedynczo (w monoterapii) lub z niektórymi innymi
lekami, które zmniejszajÎ stÏÐenie cukru we krwi.
Kiedy i jak przyjmowaÑ lek Eucreas
Tabletki naleÒy połykaÓ w całoÔci popijajÕc szklankÖ wody.
Nale×y przyjmowaØ jednÙ tabletkÚ rano i jednÛ wieczorem z posiłkiem lub tuÜ po posiłku.
Przyjmowanie tabletki zaraz po posiłku pozwoli zmniejszyÝ ryzyko zaburzeÞ ßołàdkowych.
Naleáy nadal stosowaâ siã do wszelkich zaleceä lekarza dotyczåcych diety. Stosowanie diety podczas
przyjmowania leku Eucreas jest szczególnie waæne, gdy pacjent stosuje dietç kontrolujècé masê ciała.
Zastosowanie wiëkszej niì zalecana dawki leku Eucreas
W razie przypadkowego zaíycia zbyt wielu tabletek leku Eucreas lub jeîli ktoï inny zaðył te tabletki,
naleñy natychmiast poinformowaò o tym lekarza lub farmaceutó. Pacjent moôe wymagaõ opieki
medycznej. Jeöli konieczne jest zgłoszenie si÷ do lekarza lub szpitala, naleøy zabraù ze sobú
opakowanie leku i ulotkû.
Pominiücie zastosowania leku Eucreas
Jeýli pacjent zapomni przyjþÿ tabletk, naley przyj j podczas nastpnego posiłku, chyba, e jest
ju pora zaycia kolejnej tabletki. Nie nale y stosowa dawki podwójnej (dwóch tabletek na raz) w
celu uzupełnienia pomini tej tabletki.
Przerwanie stosowania leku Eucreas
W celu utrzymania kontroli st enia cukru we krwi, lek naley przyjmowa tak długo jak to zalecił
lekarz. Nie naley przerywa stosowania leku Eucreas bez zalecenia lekarza. W przypadku pyta, jak
długo przyjmowa lek Eucreas, naley zwróci si do lekarza.
W razie jakichkolwiek dalszych wtpliwoci zwizanych ze stosowaniem tego leku, naley zwróci

si do lekarza, farmaceuty lub pielgniarki.
4.

Moliwe działania niepo dane

Jak ka!dy lek, lek ten mo"e powodowa# działania niepo$%dane, chocia& nie u ka'dego one wyst(pi).
Nale*y przerwa+ stosowanie leku Eucreas i natychmiast zgłosi, si- do lekarza, w razie
wyst.pienia któregokolwiek z wymienionych ni/ej działa0 niepo12danych:
•
Kwasica mleczanowa (bardzo rzadko: mo3e wyst4pi5 u maksymalnie 1 pacjenta na 10 000):
Lek Eucreas mo6e bardzo rzadko powodowa7 wyst8pienie bardzo ci9:kiego działania
niepo;<danego, okre=lanego jako kwasica mleczanowa (patrz punkt „Ostrze>enia i ?rodki
ostro@noAci”). JeBeli wystCpi ona u pacjenta, naleDy przerwaE przyjmowanie leku Eucreas i
natychmiast skontaktowaF siG z lekarzem lub najbliHszym szpitalem, gdyI kwasica
mleczanowa moJe doprowadziK do LpiMczki.
•
ObrzNk naczynioruchowy (rzadko: moOe wystPpiQ maksymalnie u 1 na 1 000 pacjentów): Do
objawów naleRS obrzTk twarzy, jUzyka lub gardła, trudnoVci w przełykaniu, trudnoWci w
oddychaniu, nagłe pojawienie siX wysypki lub pokrzywki. MogY one wskazywaZ na reakcj[
zwan\ „obrz]kiem naczynioruchowym”.
•
Choroba w^troby (zapalenie w_troby) (rzadko): Do objawów nale`a zabółcenie skóry i
białkówek oczu, nudnocci, utrata apetytu lub ciemno zabarwiony mocz. Mogd one wskazywae
na chorobf wgtroby (zapalenie whtroby).
•
Zapalenie trzustki (czistojk nieznana): Objawy obejmujl silny i uporczywy ból brzucha
(okolice mołndka), który mooe promieniowap do pleców, a takqe nudnorci i wymioty.
Inne działania niepostdane
U niektórych pacjentów podczas przyjmowania leku Eucreas wystupiły wymienione nivej działania
niepowxdane:
•
Bardzo czysto (mogz wyst{pi| u wi}cej ni~ 1 na 10 pacjentów): nudnoci, wymioty, biegunka,
ból ołdka lub w okolicy ołdka (ból brzucha), utrata apetytu.
•
Czsto (mog wystpi maksymalnie u 1 na 10 pacjentów): zawroty głowy, ból głowy,
niekontrolowane drenie, metaliczny posmak w ustach, małe stenie glukozy we krwi.
•
Niezbyt czsto (mog wystpi maksymalnie u 1 na 100 pacjentów): ból stawów, zmczenie,
zaparcie, opuchnicie dłoni, kostek lub stóp (obrzki).
•
Bardzo rzadko (mog wystpi maksymalnie u 1 na 10 000 pacjentów): sucho błony luzowej
gardła, katar, gorczka; objawy duego stenia kwasu mlekowego we krwi (zwane kwasic
mleczanow) takie jak senno lub zawroty głowy, ci ¡kie nudno¢ci lub wymioty, ból brzucha,
nieregularne bicie serca lub pogł£biony, przyspieszony oddech; zaczerwienienie skóry,
sw¤dzenie; zmniejszone st¥¦enie witaminy B12 (blado§¨, zm©czenie, objawy psychiczne, takie
jak stany splªtania lub zaburzenia pami«ci).
U niektórych pacjentów podczas przyjmowania leku Eucreas oraz sulfonylomocznika wyst¬piły
wymienione poniej działania niepo®¯dane:
•
Cz°sto: zawroty głowy, dr±enie, osłabienie, małe st²³enie glukozy we krwi, nadmierne pocenie
si´.
U niektórych pacjentów podczas przyjmowania leku Eucreas oraz insuliny wystµpiły wymienione
poni¶ej działania niepo·¸dane:
•
Cz¹sto: ból głowy, dreszcze, nudnoºci (mdło»ci), małe st¼½enie glukozy we krwi, zgaga.
•
Niezbyt cz¾sto: biegunka, wzd¿cia.
Po wprowadzeniu tego leku do obrotu, zgłaszano równieÀ wystÁpowanie nastÂpujÃcych działaÄ
niepoÅÆdanych:
•
CzÇstoÈÉ wystÊpowania nieznana (czËstoÌÍ nie moÎe byÏ okreÐlona na podstawie dostÑpnych
danych): swÒdzÓca wysypka, zapalenie trzustki, miejscowe łuszczenie skóry lub powstawanie
pÔcherzy, ból miÕÖni.

Je×li wystØpiÙ jakiekolwiek objawy niepoÚÛdane, w tym wszelkie moÜliwe objawy niepoÝÞdane
niewymienione w ulotce, naleßy zwrócià siá do lekarza lub farmaceuty.
Zgłaszanie działaâ niepoãädanych
Jeåli wystæpiç jakiekolwiek objawy niepoèédane, w tym wszelkie objawy niepoêëdane niewymienione
w ulotce, naleìy powiedzieí o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielîgniarce. Działania niepoïðdane
moñna zgłaszaò bezpoórednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załôczniku V.
Dziõki zgłaszaniu działaö niepo÷ødanych moùna búdzie zgromadziû wiücej informacji na temat
bezpieczeýstwa stosowania leku.
5.

Jak przechowywaþ lek Eucreas

-

-

Lek naleÿy przechowywa w miejscu niewidocznym i niedostpnym dla dzieci.
Nie stosowa tego leku po upływie terminu wanoci zamieszczonego na blistrze lub pudełku
po „EXP”/„Termin wanoci (EXP)”. Termin wanoci oznacza ostatni dzie podanego
miesi ca.
Nie przechowywa w temperaturze powy ej 30°C.
Przechowywa w oryginalnym opakowaniu (blister) w celu ochrony przed wilgoci.

6.

Zawarto opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Eucreas
Substancjami czynnymi leku s wildagliptyna i chlorowodorek metforminy.
Kada tabletka powlekana leku Eucreas 50 mg/850 mg zawiera 50 mg wildagliptyny i 850 mg
metforminy chlorowodorku (co odpowiada 660 mg metforminy).
Kada tabletka powlekana leku Eucreas 50 mg/1000 mg zawiera 50 mg wildagliptyny i 1000 mg
metforminy chlorowodorku (co odpowiada 780 mg metforminy).
Pozostałe składniki to: hydroksypropyloceluloza, magnezu stearynian, hypromeloza, tytanu
dwutlenek (E 171), elaza tlenek ółty (E 172), makrogol 4000 i talk.
Jak wyglda lek Eucreas i co zawiera opakowanie
Tabletki leku Eucreas 50 mg/850 mg tabletki powlekane s owalne, ółte, z napisem „NVR” po jednej
stronie i „SEH” po przeciwnej stronie tabletki.
Tabletki leku Eucreas 50 mg/1000 mg tabletki powlekane s owalne, ciemno ółte, z napisem „NVR”
po jednej stronie i „FLO” po przeciwnej stronie tabletki.
Lek Eucreas jest dostpny w opakowaniach zawierajcych 10, 30, 60, 120, 180 lub 360 tabletek
powlekanych oraz w opakowaniach zbiorczych zawierajcych 120 (2x60), 180 (3x60) lub 360
(6x60) tabletek powlekanych. Nie wszystkie rodzaje opakowa i dawki musz znajdowa si! w
obrocie w danym kraju.
Podmiot odpowiedzialny
Novartis Europharm Limited
Vista Building
Elm Park, Merrion Road
Dublin 4
Irlandia
Wytwórca
Novartis Pharma GmbH
Roonstraße 25
D-90429 Nürnberg
Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji nale"y zwróci# si$ do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
België/Belgique/Belgien
Novartis Pharma N.V.
Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +370 5 269 16 50

%&'()*+,

Luxembourg/Luxemburg
Novartis Pharma N.V.
Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Novartis Pharma Services Inc.
-./.: +359 2 489 98 28
0eská republika

Novartis s.r.o.
Tel: +420 225 775 111

Magyarország
Novartis Hungária Kft. Pharma
Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark
Novartis Healthcare A/S
Tlf: +45 39 16 84 00

Malta
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +356 2122 2872

Deutschland
Novartis Pharma GmbH
Tel: +49 911 273 0

Nederland
Novartis Pharma B.V.
Tel: +31 26 37 82 111

Eesti
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +372 66 30 810

Norge
Novartis Norge AS
Tlf: +47 23 05 20 00

123456

Novartis (Hellas) A.E.B.E.
789: +30 210 281 17 12

Österreich
Novartis Pharma GmbH
Tel: +43 1 86 6570

España
Novartis Farmacéutica, S.A.
Tel: +34 93 306 42 00

Polska
Novartis Poland Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 375 4888

France
Novartis Pharma S.A.S.
Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal
Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.
Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska
Novartis Hrvatska d.o.o.
Tel. +385 1 6274 220

România
Novartis Pharma Services Romania SRL
Tel: +40 21 31299 01

Ireland
Novartis Ireland Limited
Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +386 1 300 75 50

Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Slovenská republika
Novartis Slovakia s.r.o.
Tel: +421 2 5542 5439

Italia
Novartis Farma S.p.A.
Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland
Novartis Finland Oy
Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Novartis Pharma Services Inc.
@AB: +357 22 690 690

Sverige
Novartis Sverige AB
Tel: +46 8 732 32 00

Latvija
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +371 67 887 070

United Kingdom
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.
Tel: +44 1276 698370
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Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04/2018
Inne Cródła informacji
Szczegółowe informacje o tym leku znajdujD siE na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków
http://www.ema.europa.eu

