
Hasta bilgilendirmesi

DAP Networks, Juta Pharma GmbH ile iş birliği içinde

Juformin®

Değerli Hasta,

 
Size Juformin® ilacı reçete edilmiştir. Burada en önemli bilgiler sizin için derlenmiştir:*

 
Juformin® nedir ve ne için kullanılır? 
Juformin®, metformin etken maddesini içerir. Bu etken madde, diyet ve hareketin kan şekeri seviyelerini kontrol 
etmek için tek başına yeterli olmadığı tip 2 diyabet hastalarını tedavi etmek için kullanılır.

 
Juformin® nasıl alınır?

• 10 yaşından itibaren çocuklar ve adölesanlar normalde günde 1 kez 500 mg 
veya 850 mg metformin ile başlar. Maksimum günlük doz, 2 veya 3 alıma 
bölünmüş olarak 2.000 mg’dır.

• Yetişkinler normalde günde 2 veya 3 kez 500 mg veya 850 mg metformin ile 
başlar. Maksimum günlük doz, 3 alıma bölünmüş olarak 3.000 mg’dır.

• Doktor, düzenli gerçekleştirilen kan şekeri kontrollerine dayanarak dozu size 
özel olarak kan şekeri seviyenize göre ayarlar.

•  Juformin®’i bir öğünle birlikte veya öğünden sonra bir bardak su ile alınız. 
Tabletler ezilmemeli veya çiğnenmemelidir.

Juformin® kullanırken nelere dikkat etmelisiniz?

 Juformin® alırken aşırı alkol tüketiminden kaçınınız.

 Gebeyseniz veya emziriyorsanız veya gebe kalmayı planlıyorsanız bu ilacı almadan önce tedavinizi yürüten 
doktorunuza başvurunuz.

 Size iyotlu kontrast madde enjekte edilmesini gerektirecek büyük bir ameliyat veya muayene olmanız 
gerekiyorsa doktorunuza danışınız. Bu durumlarda Juformin® alımına geçici bir süre ara verilmelidir.

 
Diğer bilgiler

Tüm ilaçlar gibi Juformin®’in de yan etkileri olabilir. En yaygın olanlarının arasında mide bulantısı, kusma ve ishal 
gibi sindirim problemleri yer alır. Bunlar genellikle kendiliğinden geçer. Olağan dışı veya devam eden yan etkiler 
fark etmeniz durumunda doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Daha fazla bilgi için lütfen prospektüse 
bakınız.

 
Juta Pharma çevrenin korunmasına önem vermektedir!

Juformin® 1.000 mg N3 film kaplı tabletler artık döner kapaklı mühürlü bir şişede mevcuttur. Bu sayede blister ve 
karton atıkları azaltılır ve ayrıca tabletlerin tek tek çıkarılması kolaylaştırılır.

* Bu hasta bilgilendirmesi prospektüste yer alan bilgilerin yerini tutmaz.


