
Informacja dla pacjenta

DAP Networks we współpracy z Juta Pharma GmbH

Juformin®

Droga Pacjentko, drogi Pacjencie,

 
rozpoczyna Pan(i) leczenie preparatem Juformin®. W niniejszej ulotce zawarliśmy najważniejsze informacje na 
jego temat:*

 
Co to jest lek Juformin® i w jakim celu się go stosuje? 
Juformin® zawiera substancję czynną o nazwie metformina. Lek jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2,  
jeżeli poziom glukozy we krwi nie może być skutecznie kontrolowany wyłącznie dietą i aktywnością fizyczną.

 
Jak stosować lek Juformin®?

• Dawka początkowa u dzieci od 10 roku życia i młodzieży wynosi zwykle 
500 mg lub 850 mg metforminy 1 raz na dobę. Maksymalna dawka dobowa 
wynosi 2000 mg w 2 lub 3 dawkach podzielonych.

• Dawka początkowa u dorosłych wynosi zwykle 500 mg lub 850 mg metforminy 
2 lub 3 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 3000 mg  
w 3 dawkach podzielonych.

• Na podstawie regularnej kontroli glikemii, lekarz indywidualnie dostosowuje 
dawkowanie do poziomu glukozy we krwi pacjenta.

• Lek Juformin® należy przyjmować w trakcie lub po posiłku, popijając szklanką 
wody. Tabletek nie należy rozkruszać ani rozgryzać.

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania leku Juformin®?

 Podczas stosowania leku Juformin® należy unikać nadmiernego spożycia alkoholu.

 Jeśli jest Pani w ciąży, karmi piersią lub planuje ciążę, przed zastosowaniem leku powinna Pani zasięgnąć 
porady lekarza prowadzącego.

 W przypadku planowanego poważnego zabiegu operacyjnego lub badania z podaniem środka 
kontrastowego zawierającego jod, należy skonsultować się z lekarzem. W takich wypadkach konieczne  
jest tymczasowe odstawienie leku Juformin®.

 
Dodatkowe informacje

Jak każdy lek, Juformin® może powodować działania niepożądane. Do najczęściej zgłaszanych należą objawy  
ze strony układu pokarmowego, takie jak nudności, wymioty i biegunka. Zazwyczaj ustępują one samoistnie. 
W przypadku wystąpienia nietypowych lub utrzymujących się objawów niepożądanych, należy poinformować 
o tym swojego lekarza lub farmaceutę. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w ulotce dołączonej do 
opakowania.

 
Juta Pharma angażuje się w ochronę środowiska!

Lek Juformin® 1000 mg N3 tabletki powlekane jest teraz dostępny w zaplombowanej butelce z zakrętką. 
Pozwala to ograniczyć ilość odpadów w postaci blistrów i kartonowych opakowań, a jednocześnie ułatwia 
stosowanie tabletek.

* Niniejsza informacja dla pacjenta nie zastępuje informacji zawartych w ulotce dołączonej do opakowania.


