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Thanh phan:

Mỗi viên nén không bao chứa:

Gliclazide BP 80 mg

Metformin Hydrochloride BP 500 mg

: | |Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định, | =
các thông tin khác: xem hướng dân sử dụng

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng.
Nhiệt độ dưới 3Œ.

Đọc kỹ hưởng dẫn sử dụng trước khi dùng
Đồ xa tắm tay trả em 
 



Vién nén Gliclazid va Metformin Hydrochloride

Melanov-M

Thanh phan: Moi viên nén không bao có chứa:
Gliclazid BP 80mg
Metformin Hydrochloride BP 500mg

Tá dược: Bot cellulose vi tinh thé, tinh bét, povidon, tale, colloidal silic dioxid, natri tinh

bột glycolate, magnesi stearat.

M6 ta: Melanov-M chita Gliclazid va Metformin Hydrochloride. Gliclazid: 1-(3-
azabicyclo [3.3.0.]Oct-3-yl)-3-p-tolylsulphonylurea. Metformin Hydrochloride: 1,1-
dimethyl biguanide hydrochloride.

Dược lý: Melanov-M có chứa 2 thành phần chỗng tăng đường huyết đường uống là

Gliclazid và Metformin hydrochlorid được dùng dé kiểm soát bệnh đái tháo đường typ 2
không phụ thuộc insulin ở người lớn, khi mức đường huyết không kiểm soát được thỏa
đáng bằng chế độ ăn kiêng, tập thé đục hoặc với liệu pháp dùng độc Giiclazid hoặc
Metformin hydrochlorid. Các sulfonylurea và biguanide có tác dụng bô trợ lẫn nhau. Ca
hai hợp chất đều có tác dụng hạ glucose huyết mà không làm tăng tác dụng ngoại ý của
mỗi nhóm.

Gliclazid: Gliclazid lam giam néng 46 glucose mau bang cả hai cơ chế, kích thích sự tăng
tiết insulin va sy khang insulin ngoai vi. Co ché này thực hiện do sự đóng kênh kaÌi trong

tế bào bê ta của tụy làm mở kênh canxi gây tăng canxi nội bào và gây ra sự giải phóng
insulin.
Metformin: Metformin khéng kích thích tiết insulin như các sulfamide. Thuốc không có
tác dụng hạ đường huyết trên người không mắc bệnh tiểu đường. Thuốc làm hạ đường
huyết do làm tăng sử dụng glucose ở tế bào, cải thiện liên kết insulin- thụ thể, ức chế tân
tao glucose ở gan và làm chậm hấp thu glucose ở ruột.

Dược động học:

Gliclazid: Gliclazid được hấp thu nhanh chóng sau khi uống từ ruột. Thể tích phân bố
thập do gắn protein huyết thanh cao (85-97%). Thời gian bán huỷ của Giielazid thay đổi
từ 8,1 - 20,5 giờ sau liều duy nhất. Gliclazid bị chuyển hoá qua gan chủ yếu thành 7 chất
chuyển hoá, hầu hết các chất này là dẫn chất của acid carboxylic. Thuốc được thải trừ
chính qua nước tiểu và một phần qua phân.
Metformin: Metformin có sinh khả dụng tuyệt đối khi uống 500mg là 50-60%. Sự hấp
thu ở đường da day - ruột hoàn toàn sau 6 gid va Metformin nhanh chong phan bé trong
co thé sau khi hấp thu. Khác với cdc sulphonylurea, Metformin ít gắn kết với protein
huyết tương. Không tìm thây chất chuyển hóa của Metformin ở người. Metformin được
thải trừ qua thận theo hai pha. 95% Metformin hấp thu được thải trừ ở pha đầu có thời

gian bán huỷ là 6 giờ, 5% còn lại thải trừ chậm ở pha cuối với thời gian bán huỷ là 20
giờ. 40-60% liều đùng được phát hiện dưới dạng không biến đổi trong nước tiểu và 30%
nữa được phát hiện dưới dạng không biên đôi trong phân.

Chỉ định: Melanov-M được chỉ định dùng cho bệnh nhân đái tháo đường không phụ
thuộc insulin typ 2, người mà đã dùng liệu pháp phối hợp Giielazid và Metformin vì
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không kiểm soát được đường huyết bằng chế độ ăn kiêng, tập thể dục hoặc bằng liệu

phap don déc Gliclazid hay Metformin.

Chống chỉ định: Đái tháo đường phụ thuộc insulin, suy gan hay suy thận, nghiện rượu,
đái tháo đường không phụ thuộc insulin có biến chứng nghiêm trọng do nhiễm ceton
hoặc acid, hôn mê hoặc tiền hôn mê do đái tháo đường, bệnh nhân vừa trải qua phẫu

thuật, chấn thương hay nhiễm khuẩn, bệnh phổi nghẽn mãn tính, bệnh phổi thiếu oxy
mãn tính, bệnh mạch vành, suy tim, bệnh mạch ngoại vi, có thai, cho con bú, được biết có

man cảm với bất kỳ thành phần nào của chế phẩm.

Cảnh báo: Hạ đường huyết có thể xảy ra nếu bệnh nhân giảm chế độ ăn, sau khi quá liều
do vô tình hay cô ý hoặc sau khi luyện tập nặng, chấn thương và stress. Triệu chứng hạ
đường huyết có thể điều trị bằng cách kê đơn theo kế hoạch bữa ăn của người đái tháo
đường. Cần ngừng thuốc ngay khi có những dấu hiệu và triệu chứng hạ đường huyết xảy

ra.

Thận trọng: Điều chỉnh liều kết hợp theo nồng độ glucose trong máu và trong nước tiêu
trong vải tháng đầu. Tuy nhiên, có một vài báo cáo về sự nhiễm acid lactic ở bệnh nhân

có bệnh gan hoặc thận.

Trong khi dùng gliclazid vẫn phải theo chế độ ăn kiêng. Điều đó sẽ giúp gliclazid phát
huy đầy đủ tác dụng.
Người bệnh cần được khuyến cáo điều tiết chế độ ăn, vì dinh dưỡng điều trị là một khâu

trọng yếu trong quản lý bệnh đái tháo đường. Điều trị bằng Melanov-M chỉ được coi là
hỗ trợ, không phải để thay thế cho việc điều tiết chế độăn hợp lý.
Metformin được bài tiết chủ yếu qua thận, nguy cơ tích lũy và nhiễm acid lactic tăng lên
theo mức độ suy giảm chức năng thận.
Melanov-M không phù hợp để điều trị cho ngudi caotuôi, thường có suy giảm chức năng

thận; do đó phải kiêm tra creatinin huyết thanh trước khi bắt đầu điều trị.
Phải ngừng điều trị với Melanov-M 2 - 3 ngày trước khi chiếu chụp X quang có sử dụng
các chất cản quang chứa iod, và trong 2 ngày sau khi chiếu chụp. Chỉ dùng trở lại thuốc
sau khi đánh giá lại chức năng thận thấy bình thường.
Có thông báo là việc dùng các thuốc uống điều trị đái tháo đường làm tăng tỷ lệ tử vong
về tỉm mạch, so với việc điều trị bằng chế độ ăn đơn thuần hoặc phối hợp insulin với chế
độ ăn.
Sử dụng đồng thời các thuốc có tác động đến chức năng thận (tác động đến bài tiết ở ống

thận) có thể ảnh hưởng dén su phan bé metformin.

Phải ngừng dùng Melanov-M khi tiễn hành các phẫu thuật.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ mang thai và cho con bú: Chống chỉ định.

Tác dụng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc: Vì thuốc có thê gây hạ
đường huyệt nên cân thận trọng khi lái xe hoặc vận hành máy móc.

Tương tác thuốc:

Giảm tác dụng
Những thuốc có xu hướng gây tăng glucose huyết (ví dụ, thuốc lợi tiểu, corticosteroid,
phenothiazin, những chế phẩm tuyến giáp, oestrogen, thuốc tránh thụ thai uống,
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phenytoin, acid nicotinic, những thuốc tác dụng giống thần kinh giao cảm, những thuốc
chen kênh calci, isoniazid, co thé din dén giảm sy kiém soat glucose huyết.
Tang tac dung
Furosemid làm tăng nồng độ tối da metformin trong huyết tương và trong máu, mà không
làm thay đổi hệ số thanh thải thận của metformin trong nghiên cứu dùng một liều duy

nhất.
Tăng độc tính
Những thuốc cationic (vi du amilorid, digoxin, morphin, procainamid, quinidin, quinin,
ranitidin, triamteren, trimethoprim, va vancomycin) duge thai trừ nhờ bài tiệt qua ông
thận có thể có khả năng tương tác với metformin bằng cách cạnh tranh với những hệ

thông vận chuyển thông thường ở ống thận.
Cimetidin làm tăng (60%) nồng độ đỉnh của metformin trong huyết tương và máu toàn
phần, do đó tránh dùng phối hợp metformin với cimetidin.

Phán ứng bất lợi:
- Rối loạn tiêu hóa: buồn nôn, tiêu chảy, đau dạ dày, táo bón, nôn, vị kim loại trong
miệng, Những tác dụng này thường có liên quan tới liều lượng và sẽ hết khí giảm liều.
- Tác dụng trên da: phát ban, ngửa, mày đay, ban đỏ, bừng đỏ.
- Thần kinh trung ương: đau đầu, chóng mặt hoa mắt.
- Tim mạch: Gliclazid có thể có nguy cơ gây tác dụng phụ trên hệ tim mạch. Tuy nhiên,

Gliclazid đã được sử dụng điều trị cho bệnh nhân đái tháo đường không phụ thuộc insulin

trong nhiều năm mà không có tác dụng phụ trên hệ tim mạch.
- Hấp thu: Giảm hấp thu vitamin B12 và acid folic đã xảy ra khíi ding Metformin kéo dai.
* Théng bdo cho bac sf nhitng tic dung không mong muốn gặp phải khi sử dụng

thuốc.

Quá liều và điều trị: Hạ đường huyết có thể xâyra trong trường hợp quá liều. Khi có tai
biến quá liều, nên tiễn hành rửa da day va nén cố gắng tiêm tinh mach bang glucose uu
trương (10 hoặc 30%) và tiếp tục kiểm soát nồng độ glucose máu. *

    

Liễu lượng và cách dùng: 1-2 vién nén một lần hoặc hai lần mỗi ngày trong bữaănvới

liều tối đa 4 viên nén mỗi ngày.

Bảo quản: Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sắn  
Trình bày: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén.

Hạn dùng: 3 năm kể từ ngày sản xuất.
* Không được ding thuốc quá hạn sử dụng. ON 4 -

* Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng. 2"Ế tin, xin liên hỏi ý kiên bác
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* Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thây thuốc. TUQ. CỰC TRƯỜNG

XI: dụng Koes PHONG
an xuat boi: x, 46 up.
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