Ulotka dołczona do opakowania: informacja dla uytkownika
Galvus 50 mg tabletki
wildagliptyna
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 Galvus i w jakim celu si* go stosuje
Informacje wa+ne przed zastosowaniem leku Galvus
Jak stosowa, lek Galvus
Mo-liwe działania niepo./dane
Jak przechowywa0 lek Galvus
Zawarto12 opakowania i inne informacje

1.

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

Substancj4 czynn5 leku Galvus jest wildagliptyna, która nale6y do grupy leków zwanych „doustnymi
lekami przeciwcukrzycowymi”.
Galvus jest lekiem stosowanym w leczeniu dorosłych pacjentów z cukrzyc7 typu II, którym do
opanowania choroby nie wystarcza stosowanie diety i wykonywanie 8wicze9 fizycznych. Galvus
pomaga kontrolowa: st;<enie cukru we krwi. Lekarz prowadz=cy mo>e przepisa? lek Galvus do
stosowania jako jedyny lek przeciwcukrzycowy lub w skojarzeniu z innymi lekami
przeciwcukrzycowymi, które pacjent mo@e przyjmowaA, jeBli nie były wystarczajCco skuteczne w
kontrolowaniu stDEenia cukru we krwi.
Cukrzyca typu 2 jest chorobF, w której organizm nie wytwarza wystarczajGcej iloHci insuliny, bIdJ
insulina wytwarzana przez organizm nie działa tak jak powinna. Cukrzyca moKe rozwinLM siN równieO
wtedy, gdy organizm wytwarza zbyt duPQ iloRS glukagonu.
Insulina jest substancjT, która pomaga zmniejszyU stVWenie cukru we krwi, zwłaszcza po posiłku.
Glukagon jest substancjX pobudzajYcZ wytwarzanie cukru w w[trobie i zwi\ksza st]^enie cukru we
krwi. Obie te substancje wytwarzane s_ w trzustce.
W jaki sposób działa lek Galvus
Działanie leku Galvus polega na pobudzaniu trzustki do wytwarzania insuliny i zmniejszania
wytwarzania glukagonu. Dlatego Galvus pomaga kontrolowa` stabenie cukru we krwi. Wykazano, ce
lek zmniejsza stdeenie cukru we krwi, co mofe pomóc w zapobieganiu powikłaniom w przebiegu
cukrzycy. Mimo rozpoczgcia leczenia farmakologicznego cukrzycy, wahne jest, by pacjent nadal
przestrzegał odpowiedniej diety i (lub) wykonywał zalecane iwiczenia fizyczne.

2.

Informacje wajne przed zastosowaniem leku Galvus

Kiedy nie stosowak leku Galvus:
•
jelli pacjent ma uczulenie na wildagliptynm lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku (wymienione w punkcie 6). Jenli pacjent uwaoa, pe moqe byr uczulony na wildagliptyns
lub którykolwiek z pozostałych składników leku Galvus, nie powinien zatywau tego leku
natomiast powinien powiedziev o tym lekarzowi.
Ostrzewenia i xrodki ostroynozci
Przed rozpocz{ciem stosowania leku Galvus nale|y omówi} to z lekarzem, farmaceut~ lub
pielgniark
•
jeli pacjent ma cukrzyc typu 1 (tzn. jeli organizm pacjenta nie wytwarza insuliny) lub jeli u
pacjenta wyst puje stan zwany cukrzycow kwasic ketonow,
•
jeli pacjent przyjmuje lek przeciwcukrzycowy zwany sulfonylomocznikiem [lekarz moe
chcie zmniejszy dawk sulfonylomocznika stosowanego razem z lekiem Galvus, aby unikn
małego stenia glukozy we krwi (hipoglikemia)],
•
jeli pacjent ma umiarkowan lub cik chorob nerek (naley zastosowa mniejsz dawk
leku Galvus),
•
jeli pacjent jest dializowany,
•
jeli pacjent ma chorob wtroby,
•
je li pacjent ma niewydolno¡¢ serca,
•
je£li u pacjenta wyst¤puj¥ lub wyst¦powały choroby trzustki.
Je§li pacjent stosował wcze¨niej wildagliptyn©, ale z powodu choroby wªtroby musiał przesta« j¬
przyjmowa, nie powinien stosowa® tego leku.
Zmiany chorobowe na skórze s¯ cz°stym powikłaniem cukrzycy. Pacjent powinien stosowa± si² do
zalece³ lekarza prowadz´cego lub pielµgniarki odno¶nie piel·gnacji skóry i stóp. W czasie
przyjmowania leku Galvus, pacjent powinien zwraca¸ szczególn¹ uwagº na powstawanie nowych
p»cherzy lub owrzodze¼. W przypadku ich wyst½pienia, pacjent powinien natychmiast skontaktowa¾
si¿ z lekarzem prowadzÀcym.
Przed rozpoczÁciem leczenia produktem Galvus oraz w odstÂpach trzymiesiÃcznych w czasie
pierwszego roku leczenia, a nastÄpnie okresowo, naleÅy wykonaÆ badania okreÇlajÈce czynnoÉÊ
wËtroby. DziÌki temu objawy zwiÍkszenia aktywnoÎci enzymów wÏtrobowych mogÐ byÑ wykryte tak
szybko, jak tylko jest to moÒliwe.
Dzieci i młodzieÓ
Nie zaleca siÔ stosowania leku Galvus u dzieci i młodzieÕy w wieku do 18 lat.
Lek Galvus a inne leki
NaleÖy powiedzie× lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a takØe o lekach, które pacjent planuje stosowaÙ.
Lekarz moÚe zmieniÛ dawkÜ leku Galvus w przypadku przyjmowania przez pacjenta innych leków
takich jak:
tiazydy lub inne leki moczopÝdne (zwane równieÞ lekami odwadniajßcymi)
kortykosteroidy (zwykle stosowane w leczeniu stanów zapalnych)
leki stosowane w leczeniu tarczycy
okreàlone leki wpływajáce na układ nerwowy.
Ciâãa i karmienie piersiä
Jeåli pacjentka jest w ciæçy lub karmi piersiè, przypuszcza ée moêe byë w ciìíy lub gdy planuje mieî
dziecko, powinna poradziï sið lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie naleñy stosowaò leku Galvus w okresie cióôy. Nie wiadomo czy lek Galvus przenika do mleka
matki. Nie naleõy stosowaö leku Galvus w przypadku karmienia piersi÷ lub planowania karmienia
piersiø.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Jeùli u pacjenta wystúpiû zawroty głowy podczas stosowania leku Galvus, nie naleüy prowadziý
pojazdów i obsługiwaþ maszyn.
Lek Galvus zawiera laktozÿ
Galvus zawiera laktoz (cukier mleczny). Jeli stwierdzono wcze niej u pacjenta nietolerancj
niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktowa si z lekarzem przed przyjciem leku.
3.

Jak stosowa lek Galvus

Ten lek naley zawsze stosowa zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie w tpliwo ci nale y zwróci
si do lekarza lub farmaceuty.
Jak dawk leku przyjmowa i kiedy
Dawka leku Galvus róni si w zalenoci od stanu pacjenta. Lekarz ustali dokładnie ile tabletek leku
Galvus naley przyj. Maksymalna dawka dobowa wynosi 100 mg.
Zazwyczaj stosowana dawka leku Galvus, to:
•
dawka 50 mg na dob przyjmowana jako jedna dawka rano, w przypadku stosowania leku
Galvus z lekiem zwanym sulfonylomocznikiem.
•

dawka 100 mg na dob, przyjmowana w dawkach po 50 mg rano i 50 mg wieczorem, w
przypadku stosowania leku Galvus jako jedynego leku, z lekiem nazywanym metformin lub z
glitazonem, w skojarzeniu z metformin i sulfonylomocznikiem lub insulin.

•

dawka 50 mg na dob przyjmowana rano, jeli u pacjenta wyst puje umiarkowana lub ci!"ka
choroba nerek lub je#li pacjent jest dializowany.

Jak przyjmowa$ lek Galvus
•
Tabletki nale%y połyka& w cało'ci, popijaj(c wod).
Jak długo stosowa* Galvus
•
Galvus nale+y przyjmowa, codziennie, tak długo, jak to zalecił lekarz. Lekarz mo-e
zdecydowa. o długotrwałym leczeniu.
•
Lekarz b/dzie regularnie kontrolował stan zdrowia pacjenta, sprawdzaj0c, czy leczenie daje
zamierzony wynik.
Zastosowanie wi1kszej ni2 zalecana dawki leku Galvus
W razie za3ycia zbyt wielu tabletek Galvus lub je4li kto5 inny za6ył ten lek, nale7y natychmiast
porozmawia8 o tym z lekarzem. Pacjent mo9e wymaga: opieki medycznej. Je;li zajdzie konieczno<=
zgłoszenia si> do gabinetu lekarskiego lub do szpitala, nale?y zabra@ ze sobA opakowanie leku.
PominiBcie zastosowania leku Galvus
JeCli pacjent zapomni przyjDE dawkF tego leku, naleGy zrobiH to tak szybko, jak tylko sobie o tym
przypomni. NastIpnie naleJy przyjKL kolejnM dawkN leku o zwykłej porze. JeOli jednak zbliPa siQ pora
zaRycia kolejnej dawki, naleSy pominTU dawkV, która nie została przyjWta. Nie naleXy stosowaY dawki
podwójnej w celu uzupełnienia pominiZtej tabletki.
Przerwanie stosowania leku Galvus
Nie nale[y przerywa\ stosowania leku Galvus, je]li nie zaleci tego lekarz. W razie pyta^ jak długo
stosowa_ ten lek, nale`y zwrócia sib do lekarza.

4.

Mocliwe działania niepodedane

Jak kafdy lek, lek ten moge powodowah działania niepoijdane, chociak nie u kaldego one wystmpin.
Niektóre działania niepoopdane wymagajq natychmiastowej opieki medycznej:
W razie wystrpienia nastspujtcych działau niepovwdanych, nalexy natychmiast przerway stosowanie
leku Galvus i zwróciz si{ do lekarza:
•
Obrz|k naczynioruchowy (rzadko: mo}e wyst~pi maksymalnie u 1 na 1 000 pacjentów): Do
objawów nale: obrzk twarzy, jzyka lub gardła, trudnoci w połykaniu, trudno ci w
oddychaniu, nagłe wystpienie wysypki lub pokrzywki. Mog one wskazywa na reakcj zwan
„obrzkiem naczynioruchowym”.
•
Choroba wtroby (zapalenie wtroby) (rzadko). Do objawów nale: zaółcenie skóry i
białkówek oczu, nudnoci, utrata apetytu lub ciemno zabarwiony mocz. Mog one wskazywa
na chorob wtroby (zapalenie wtroby).
•
Zapalenie trzustki (czsto nieznana): Objawy obejmuj silny i uporczywy ból brzucha
(okolice ołdka), który moe promieniowa do pleców, a take nudno ci i wymioty.
Inne działania niepo¡¢dane
U niektórych pacjentów podczas przyjmowania leku Galvus i metforminy wyst£piły wymienione
poni¤ej działania niepo¥¦dane:
•
cz§sto (mog¨ wyst©piª maksymalnie u 1 na 10 pacjentów): dr«enie, ból głowy, zawroty głowy,
nudno¬ci, niskie st®enie glukozy we krwi,
•
niezbyt cz¯sto (mog° wyst±pi² maksymalnie u 1 na 100 pacjentów): zm³czenie.
U niektórych pacjentów podczas przyjmowania leku Galvus i sulfonylomocznika wyst´piły
wymienione poniµej działania niepo¶·dane:
•
cz¸sto: dr¹enie, ból głowy, zawroty głowy, osłabienie, niskie stº»enie glukozy we krwi,
•
niezbyt cz¼sto: zaparcie,
•
bardzo rzadko (mog½ wyst¾pi¿ maksymalnie u 1 na 10 000 pacjentów): ból gardła, katar.
U niektórych pacjentów podczas przyjmowania leku Galvus i glitazonu wystÀpiły wymienione poniÁej
działania niepoÂÃdane:
•
czÄsto: zwiÅkszenie masy ciała, opuchniÆte rÇce, kostki lub stopy (obrzÈk),
•
niezbyt czÉsto: ból głowy, osłabienie, niskie stÊËenie glukozy we krwi.
U niektórych pacjentów podczas przyjmowania leku Galvus w monoterapii wystÌpiły wymienione
poniÍej działania niepoÎÏdane:
•
czÐsto: zawroty głowy,
•
niezbyt czÑsto: ból głowy, zaparcie, opuchniÒte rÓce, kostki lub stopy (obrzÔk), ból stawów,
niskie stÕÖenie glukozy we krwi,
•
bardzo rzadko: ból gardła, katar, gor×czka.
U niektórych pacjentów podczas przyjmowania leku Galvus, metforminy oraz sulfonylomocznika
wystØpiły wymienione poniÙej działania niepoÚÛdane:
•
CzÜsto: zawroty głowy, drÝenie, osłabienie, małe stÞßenie glukozy we krwi, nadmierne pocenie
sià.
U niektórych pacjentów podczas przyjmowania leku Galvus oraz insuliny (z metforminá lub bez niej)
wystâpiły wymienione poniãej działania niepoäådane:
•
Czæsto: ból głowy, dreszcze, nudnoçci (mdłoèci), małe stéêenie glukozy we krwi, zgaga.
•
Niezbyt czësto: biegunka, wzdìcia.

Po wprowadzeniu tego leku do obrotu, zgłaszano równieí wystîpowanie nastïpujðcych działañ
niepoòódanych:
•
czôstoõö wyst÷powania nieznana (czøstoùú nie moûe byü okreýlona na podstawie dostþpnych
danych): swÿdzca wysypka, zapalenie trzustki, miejscowe łuszczenie skóry lub powstawanie
pcherzy, ból mi ni.
Zgłaszanie działa niepodanych
Jeli wystpi jakiekolwiek objawy niepo dane, w tym wszelkie objawy niepo dane niewymienione
w ulotce, naley powiedzie o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielgniarce. Działania niepodane
mona zgłasza bezporednio (szczegóły, patrz poniej). Dziki zgłaszaniu działa niepodanych
mona bdzie zgromadzi wicej informacji na temat bezpieczestwa stosowania leku.
Departament Monitorowania Niepo !danych Działa" Produktów Leczniczych Urz#du Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
PL-02 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
5.

Jak przechowywa$ lek Galvus

•
•

Lek nale%y przechowywa& w miejscu niewidocznym i niedost'pnym dla dzieci.
Nie stosowa( tego leku po upływie terminu wa)no*ci zamieszczonego na blistrze i pudełku po
„EXP”/„Termin wa+no,ci (EXP)”. Termin wa-no.ci oznacza ostatni dzie/ podanego miesi0ca.
Przechowywa1 w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgoci2.
Nie stosowa3 opakowa4 z lekiem Galvus, które s5 uszkodzone lub nosz6 7lady otwarcia.

•
•
6.

Zawarto89 opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Galvus
•
Substancj: czynn; leku jest wildagliptyna.
Ka<da tabletka zawiera 50 mg wildagliptyny.
•
Pozostałe składniki to: laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia
sodowa (typu A) i magnezu stearynian.
Jak wygl=da lek Galvus i co zawiera opakowanie
Galvus 50 mg tabletki s> okr?głe, płaskie, w kolorze od białego do jasno-@ółtawego, z napisem
„NVR” po jednej stronie i „FB” po drugiej stronie tabletki.
Galvus 50 mg tabletki sA dostBpne w opakowaniach zawierajCcych 7, 14, 28, 30, 56, 60, 90, 112, 180
lub 336 tabletek oraz w opakowaniach zbiorczych składajDcych siE z 3 tekturowych pudełek, z których
kaFde zawiera 112 tabletek.
Nie wszystkie rodzaje opakowaG muszH znajdowaI siJ w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny
Novartis Europharm Limited
Vista Building
Elm Park, Merrion Road
Dublin 4
Irlandia

Wytwórca
Novartis Farmacéutica SA
Ronda de Santa Maria 158
08210 Barberà del Vallès, Barcelona
Hiszpania
Novartis Pharma GmbH
Roonstrasse 25
D-90429 Nürnberg
Niemcy
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji naleKy zwróciL siM do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
België/Belgique/Belgien
Novartis Pharma N.V.
Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva
SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas
Tel: +370 5 269 16 50

NOPQRSTU

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

Novartis Bulgaria EOOD
VWX.: +359 2 489 98 28
Yeská republika

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

Magyarország
Novartis Hungária Kft.
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 88 04 52 111

Eesti
SIA Novartis Baltics Eesti filiaal
Tel: +372 66 30 810

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

Z[\]^_

Novartis (Hellas) A.E.B.E.
`ab: +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

cdefgh

Novartis Pharma Services Inc.
ijk: +357 22 690 690

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

Latvija
SIA Novartis Baltics
Tel: +371 67 887 070

United Kingdom
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.
Tel: +44 1276 698370

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 12/2019
Inne lródła informacji
Szczegółowe informacje o tym leku znajdujm sin na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków
http://www.ema.europa.eu

