
Інформація для пацієнта

DAP Networks спільно з Juta Pharma GmbH

Juformin®

Шановний пацієнту!

 
Ви придбали препарат Juformin®. Тут зібрана найважливіша інформація.*

 
Що представляє собою препарат Juformin®, і для чого він застосовується 
Juformin® містить діючу речовину метформін. Даний препарат застосовується для лікування пацієнтів із 
цукровим діабетом 2 типу при неефективності дієтотерапії й фізичних навантажень.

 
Спосіб застосування Juformin® і дози

• Зазвичай початкова доза для дітей від 10 років та підлітків становить 500 мг 
або 850 мг метформіну 1 раз на добу. Максимальна денна доза складає 
2000 мг, розділена на 2 або 3 прийоми.

• Початкова доза для дорослих становить зазвичай 500 мг або 850 мг 
метформіну 2 або 3 рази на добу. Максимальна денна доза складає 3000 мг, 
розділена на 3 прийоми.

• За допомогою регулярного контролю рівня цукру лікар підбере дозування 
індивідуально до Вашого рівня цукру.

• Juformin® приймається під час або після їжі, ковтаючи цілими та запиваючи 
склянкою води. Не можна роздрібнювати або розжовувати таблетки.

На що варто звернути увагу при прийомі Juformin®

 Під час прийому Juformin® уникайте надмірного споживання алкоголю.

 Якщо Ви вагітні або годуєте дитину, або збираєтеся завагітніти, то перед прийомом препарату 
зверніться до свого лікаря.

 Проконсультуйтеся у лікаря, якщо у Вас заплановано складне хірургічне втручання або обстеження,  
під час якого Вам будуть вводити йодовмісні контрастні засоби. У таких випадках Вам необхідно 
тимчасово відмовитися від прийому Juformin®.

 
Подальші вказівки

Як і всі ліки, Juformin® може викликати побічні ефекти. Найпоширеніші є такі проблеми із травленням, як 
нудота, блювота і діарея. Як правило, вони проходять самі по собі. Проінформуйте лікаря або фармацевта, 
якщо у Вас виникли незвичайні або довго триваючі побічні ефекти. Для одержання додаткової інформації, 
будь ласка, зверніться до інструкції з використання препарату.

 
Juta Pharma фокусується на захисті навколишнього середовища!

Зараз випускаються Juformin® 1.000 мг N3 – це таблетки, покриті плівковою оболонкою, в герметичній 
пляшці із кришкою, що загвинчується. Це знижує кількість відходів блістерів і картонної упаковки, а також 
спрощує витягування окремих таблеток.

* Дана інформація для пацієнтів не заміняє інформацію, що міститься в інструкції з використання препарату.


