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Листок-вкладиш: Інформація для пацієнта 
 

Сеглуромет, таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг/850 мг 
Сеглуромет, таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг/1000 мг 
Сеглуромет, таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7,5 мг/850 мг 

Сеглуромет, таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7,5 мг/1000 мг 
ертугліфлозин/метформіну гідрохлорид 

 
Цей препарат підлягає додатковому моніторингу. Це дозволяє швидко виявляти нову 

інформацію з безпеки. Повідомляючи про побічні ефекти, Ви можете допомогти надати більше 
інформації про безпеку цього лыкарського засобу. Про те, як повідомляти про побічні ефекти, 
дивіться в кінці розділу 4. 
 
Уважно прочитайте цей листок-вкладиш, перш ніж приймати препарат, оскільки він 
містить важливу для Вас інформацію. 
• Необхідно зберегти цей листок-вкладиш, щоб у разі потреби мати змогу прочитати його 

повторно. 
• Якщо у Вас виникнуть будь-які питання, слід звернутися до лікаря, фармацевта або 

медичної сестри. 
• Цей медичний препарат призначений лише для Вас. Не передавайте його іншим. Він може 

зашкодити їм, навіть якщо Ви маєте схожі ознаки захворювання. 
• Якщо у Вас виникнуть побічні реакції, зверніться до лікаря, фармацевта або медичної 

сестри. Сюди включені і можливі побічні ефекти, які не перераховані в даному листку-
вкладиші. Див. розділ 4. 

 
Зміст листка-вкладиша 
 
1. Що таке Сеглуромет і для чого він застосовується.  
2. Що Вам необхідно знати перед використанням Сеглуромету 
3. Як приймати Сеглуромет 
4. Можливі побічні ефекти 
5. Як зберігати Сеглуромет  
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
 
1. Що таке Сеглуромет і для чого він використовується 
 
Що таке Сеглуромет 
Сеглуромет містить дві діючі речовини, ертугліфлозин і метформін. 
• Ертугліфлозин належить до групи ліків, які називаються інгібіторами натрій-глюкозного 

котранспортера 2-го типу (SGLT2). 
• Метформін належить до групи лікарських засобів, які називаються бігуаніди. 
 
Для чого використовується Сеглуромет 
• Сеглуромет знижує рівень цукру в крові у дорослих пацієнтів (віком від 18 років) із 

цукровим діабетом 2 типу. Він також може запобігати серцевій недостатності.  
• Сеглуромет можна використовувати замість ертугліфлозину та метформіну у вигляді 

окремих таблеток.  
• Сеглуромет можна застосовувати окремо або з деякими іншими препаратами, що 

знижують рівень цукру в крові.  
• Під час прийому препарату Сеглуромет необхідно дотримуватися свого плану 

харчування та фізичних вправ. 
 
Як працює Сеглуромет 
• Ертугліфлозин діє шляхом блокування білка SGLT2 у Ваших нирках. Це призводить до 

виведення цукру в крові з сечею. 
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• Метформін діє шляхом пригнічення вироблення цукру (глюкози) у печінці.  
 
Що таке цукровий діабет 2 типу? 
Цукровий діабет 2 типу - це стан, при якому Ваш організм виробляє достатньо інсуліну або 
інсулін, який виробляє Ваш організм, не працює належним чином. Ваш організм також може 
виробляти занадто багато цукру. Коли це відбувається, цукор (глюкоза) накопичується в крові.  
Це може призвести до серйозних медичних проблем, таких як захворювання серця, нирок, 
сліпота та поганий кровообіг. 
 
 
2. Що Вам необхідно знати перед використанням Сеглуромету 
 
Не приймайте Сеглуромет 
• якщо у Вас алергія на ертугліфлозин або метформін або будь-які інші інгредієнти цього 

препарату (перелічені в розділі 6). 
• якщо у Вас різко знижена функція нирок або Ви потребуєте діалізу. 
• якщо у Вас неконтрольований діабет, наприклад, з вираженою гіперглікемією (високим 

рівнем глюкози в крові), нудотою, блюванням, діареєю, швидкою втратою ваги, 
лактоацидозом (див. розділ «Ризик розвитку лактоацидозу» нижче) або кетоацидозом. 
Кетоацидоз — це стан, за якого в крові накопичуються речовини під назвою «кетонові 
тіла», і який може призвести до діабетичної прекоми. Симптоми включають біль у 
шлунку, швидке та глибоке дихання, сонливість або появу незвичного фруктового запаху 
з рота. 

• якщо у Вас тяжка інфекція або значні втрати води з організму. 
• у Вас нещодавно був серцевий напад або Ви маєте серйозні проблеми з кровообігом 

(наприклад шок) або утруднене дихання. 
• у Вас порушення з боку печінки. 
• Ви споживаєте велику кількість алкоголю щодня або тільки іноді. 
Якщо будь-що з вищезазначеного застосовується до Вас, не використовуйте Сеглуромет. Перед 
початком застосування Сеглуромету проконсультуйтеся з лікарем, якщо Ви не впевнені.  
 
Особливості застосування 
Перед застосуванням Сеглуромету повідомте Вашого лікаря, фармацевта або медичну сестру, 
якщо: 
• у Вас порушення функції нирок. 
• у Вас або були дріжджові інфекції піхви або пеніса. 
• у Вас цукровий діабет 1 типу. Сеглуромет не слід застосовувати для лікування цього 

стану. 
• приймаєте інші ліки від діабету; у Вас підвищена ймовірність зниження рівня цукру в 

крові при прийомі деяких ліків. 
• Ви може мати ризик зневоднення (наприклад, якщо Ви приймаєте ліки, які збільшують 

вироблення сечі [діуретики], знижують кров'яний тиск, або якщо вам більше 65 років). 
Запитайте про способи запобігання зневоднення. 

• якщо Ви маєте швидку втрату ваги, нудоту або блювання, біль у шлунку, надмірну 
спрагу, швидке та глибоке дихання, сплутаність свідомості, незвичну сонливість чи 
втому, солодкуватий запах повітря, що видихається, солодкуватий або металевий 
присмак у роті чи незвичний запах сечі або поту, негайно зверніться до лікаря або 
найближчої лікарні. Ці симптоми можуть бути ознакою «діабетичного кетоацидозу» — 
рідкісної, але серйозної, іноді небезпечної для життя проблеми, яка може виникати при 
діабеті через підвищений рівень «кетонових тіл» у вашій сечі або крові, що виявляється 
при проведенні аналізів. Ризик розвитку діабетичного кетоацидозу може бути збільшений 
при тривалому голодуванні, надмірному вживанні алкоголю, зневодненні, раптовому 
зниженні дози інсуліну або підвищеній потребі в інсуліні через велике хірургічне 
втручання або серйозні захворювання. 
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Важливо регулярно перевіряти ступні та дотримуватися будь-яких інших порад щодо догляду 
за стопами, які надає Ваш лікар.  
 
Негайно зверніться до лікаря, якщо у Вас розвинулася комбінація симптомів болю, чутливості, 
почервоніння або набряку статевих органів чи ділянки між статевими органами і анусом із 
підвищенням температури або почуттям загального нездужання. Ці симптоми можуть бути 
ознакою рідкісної, але серйозної або навіть небезпечної для життя інфекції, яка називається 
«некротизуючий фасціїт промежини» або «гангрена Фурн’є», яка руйнує тканини під шкірою.  
Гангрену Фурн’є потрібно лікувати негайно. 
 
При застосуванні цього препарату в комбінації з інсуліном або лікарськими засобами, які 
збільшують вивільнення інсуліну з підшлункової залози, може виникнути низький рівень цукру 
в крові (гіпоглікемія). Ваш лікар може прийняти рішення про зниження дози цих інших 
лікарських засобів. 
 
У разі виникнення подальших питань щодо застосування даного препарату, задавайте їх 
Вашому лікарю або фармацевту. 
 
Ризик розвитку лактоацидозу  
Сеглуромет може спричиняти дуже рідкісний, але дуже серйозний побічний ефект, який 
називається лактоацидозом, особливо у разі порушень функції нирок. Ризик розвитку 
лактоацидозу також підвищується за неконтрольованого діабету, серйозних інфекцій, 
тривалого голодування або вживання алкоголю, зневоднення (див. додаткову інформацію 
нижче), розладів з боку печінки та будь-яких захворювань, за яких відбувається нестача 
надходження кисню до певних частин тіла (наприклад, при гострих тяжких захворюваннях 
серцево-судинної системи). 
Якщо Ви маєте будь-що з переліченого вище, зверніться до свого лікаря для отримання 
подальших інструкцій. 
 
Припиніть приймати лікарський засіб Сеглуромет на короткий час у разі стану, який 
може бути пов’язаний зі зневодненням (значна втрата рідини в організмі), наприклад, сильне 
блювання, діарея, лихоманка, вплив тепла або якщо Ви п’єте менше рідини, ніж зазвичай.  
Зверніться до свого лікаря для отримання подальших інструкцій. 
 
Припиніть приймати лікарський засіб Сеглуромет та негайно зверніться до лікаря або 
найближчої лікарні, якщо у Вас спостерігаються деякі з симптомів лактоацидозу, оскільки 
цей стан може призвести до коми. 
До симптомів лактоацидозу належать:  
• блювання 
• біль у животі (абдомінальний біль) 
• судоми м’язів 
• загальне погане самопочуття із сильною втомою 
• утруднене дихання 
• зниження температури тіла та серцебиття 
Лактоацидоз — це невідкладний стан, який необхідно лікувати в умовах стаціонару. 
 
У разі потреби проведення серйозної операції вам потрібно припинити прийом лікарського 
засобу Сеглуромет на час проведення операції та деякий час потому. Ваш лікар вирішить, коли 
Вам потрібно припинити та відновити прийом лікарського засобу Сеглуромет. 
 
Під час прийому лікарського засобу Сеглуромет ваш лікар буде перевіряти функцію нирок не 
рідше одного разу на рік або частіше, якщо Ви особа літнього віку та/або якщо у Вас 
погіршується функція нирок. 
 
Глюкоза у сечі  
Через те, як працює Сеглуромет, Ваша сеча буде давати позитивний результат на цукор, поки 
Ви приймаєте ці ліки.  
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Діти та підлітки 
Цей лікарський засіб не рекомендується дітям та підліткам до 18 років, оскільки він не вивчався 
у цих пацієнтів.  
 
Інші лікарські засоби та Сеглуромет 
Повідомте свого лікаря про будь-які інші ліки, які Ви приймаєте, нещодавно приймали або 
плануєте приймати.  
 
Вам може знадобитися частіший аналіз крові на рівень глюкози та функції нирок або Ваш лікар 
може скоригувати дозу лікарського засобу Сеглуромет. Особливо важливо враховувати таке: 
• Якщо Ви приймаєте лікарські засоби, які збільшують вироблення сечі (діуретики).  
• якщо Ви приймаєте інші ліки, які знижують цукор у вашій крові, наприклад інсулін або 

ліки, що збільшують вивільнення інсуліну з підшлункової залози.  
• Якщо Ви приймаєте лікарські засоби, які застосовуються для лікування болю та 

запалення (нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) та інгібітори ЦОГ-2, наприклад, 
ібупрофен та целекоксиб).  

• Якщо Ви приймаєте деякі лікарські засоби для лікування високого артеріального тиску 
(інгібітори ангіотензин перетворюючого ферменту та антагоністи рецепторів 
ангіотензину ІІ). 

Якщо Ви маєте будь-що з переліченого вище (або Ви не впевнені чи маєте), порадьтеся зі своїм 
лікарем. 
 
Якщо Вам необхідно ввести у кровотік йодовану контрастну речовину, наприклад, під час 
проведення рентгену або комп’ютерної томографії, вам потрібно припинити прийом 
Сеглуромету на час введення цієї речовини або до цього. Ваш лікар вирішить, коли Вам 
потрібно припинити та відновити прийом лікарського засобу Сеглуромет. 
 
Взаємодія лікарського засобу Сеглуромет та алкоголю 
Уникайте надмірного вживання алкоголю під час прийому лікарського засобу Сеглуромет, 
оскільки це може збільшити ризик розвитку лактоацидозу (див. розділ «Особливості 
застосування»). 
 
Вагітність та лактація 
Якщо Ви вагітні або годуєте груддю, думаєте, що Ви можете завагітніти або плануєте мати 
дитину, зверніться до лікаря або фармацевта за порадою, перш ніж приймати цей лікарський 
засіб.   
 
Невідомо, чи може Сеглуромет зашкодити вашій ненародженій дитині.  Якщо Ви завагітніли, 
порадьтеся з лікарем щодо найкращого способу контролю цукру в крові під час вагітності. Не 
слід застосовувати Сеглуромет, якщо Ви вагітні. 
 
Невідомо, чи може Сеглуромет проникати у грудне молоко людини. Порадьтеся з лікарем щодо 
найкращого способу годування дитини, якщо Ви приймаєте цей препарат. Не слід 
застосовувати Сеглуромет, якщо Ви годуєте груддю. 
 
Водіння автотранспорту та робота з механізмами 
Цей лікарський засіб не впливає або має незначний вплив на швидкість реакції при керуванні 
транспортними засобами та роботі з іншими механізмами. Прийом з іншими лікарськими 
засобами, що знижують рівень цукру в крові, наприклад, інсуліном або ліки, що підвищують 
вивільнення інсуліну з підшлункової залози, може спричинити надто низький рівень цукру в 
крові (гіпоглікемію), що може бути причиною таких симптомів, як тремтіння, пітливість і 
порушення зору, а також може впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними 
засобами та роботі з іншими механізмами. Не керуйте транспортними засобами та не працюйте 
з жодними інструментами та механізмами, якщо Ви відчуваєте запаморочення під час прийому 
Сеглуромету. 
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Сеглуромет містить натрій 
Цей препарат містить менше 1 ммоля натрію (23 мг) на 1 таблетку, таким чином вважається, що 
препарат практично «не містить натрію». 
 
 
3. Як приймати Сеглуромет 
 
Завжди застосовуйте препарат точно, як сказав Вам лікар або фармацевт. Проконсультуйтеся з 
лікарем або фармацевтом, якщо Ви маєте сумніви.  
 
Скільки приймати 
• Рекомендована доза Сеглуромету становить одну таблетку двічі на день.  
• Кількість Сеглуромету, яку Ви прийматимете, буде залежати від Вашого стану та доз 

ертугліфлозину і метформіну, які необхідні для контролю рівня цукру в крові.   
• Ваш лікар повідомить Вам, яку саме дозу слід приймати. Не змінюйте дозу, якщо це не 

порадив Вам лікар. 
 
Прийом цього препарату 
• Проковтнути таблетку; якщо у Вас виникли труднощі з ковтанням, таблетку можна 

розбити або подрібнити. 
• Приймайте по одній таблетці двічі на добу. Намагайтеся приймати його щодня в один і 

той же час; це допоможе Вам не забути прийняти препарат. 
• Найкраще приймати таблетку під час їжі. Це необхідно для зниження ризику виникнення 

побічних ефектів з боку шлунку. 
• Під час прийому препарату Сеглуромет необхідно дотримуватися свого плану 

харчування та фізичних вправ. 
 
Якщо Ви прийняли більшу дозу лікарського засобу Сеглуромет, ніж потрібно 
Якщо Ви прийняли більше таблеток лікарського засобу Сеглуромет, негайно зверніться до 
лікаря або фармацевта.  
 
Якщо Ви забули прийняти лікарський засіб Сеглуромет 
Якщо Ви пропустили дозу лікарського засобу, прийміть її одразу, як згадаєте. Якщо Ви не 
згадаєте про це до того, як настане час приймати наступну дозу, не приймайте пропущену дозу 
та прийміть лікарський засіб у запланований за графіком час.   
 
Не приймайте цей лікарський засіб в подвійній дозі (дві дози одночасно), щоб надолужити 
прийом, про який Ви забули. 
 
Якщо Ви припинили прийом лікарського засобу Сеглуромет 
Не припиняйте приймати цей лікарський засіб, не порадившись з лікарем. Рівень цукру у вашій 
крові може підвищитися без застосування цього лікарського засобу. 
 
Якщо у Вас виникнуть будь-які додаткові запитання стосовно застосування цього лікарського 
засобу, проконсультуйтеся з лікарем, фармацевтом або медичною сестрою. 
 
 
4. Можливі побічні ефекти 
 
Подібно до інших препаратів цей лікарський препарат може викликати побічні ефекти, хоча і не 
у всіх. 
 
Негайно зверніться до лікаря або до найближчої лікарні, якщо у Вас є будь-які з 
наступних серйозних побічних ефектів: 
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Лактоацидоз, що спостерігається дуже рідко (може розвинутися не більше ніж у 1 з 10 000 
людей) 
Сеглуромет може спричиняти дуже рідкісний, але дуже серйозний побічний ефект, який 
називається лактоацидозом (див. розділ «Особливості застосування»).  У цьому разі припиніть 
прийом лікарського засобу Сеглуромет та негайно зверніться до лікаря або найближчої лікарні, 
оскільки лактоацидоз може призвести до коми. 
 
Діабетичний кетоацидоз (спостерігається рідко, може розвинутися не більше ніж у 1 з 1000 
людей) 
Діабетичний кетоацидоз має таки ознаки (див. також розділ «Особливості застосування»):  
• підвищений рівень «кетонових тіл» у Вашій сечі або крові  
• швидка втрата ваги  
• нудота та блювання  
• біль у животі  
• надмірна спрага  
• швидке та глибоке дихання  
• сплутаність свідомості  
• незвична сонливість або втома  
• солодкуватий запах повітря, що видихається, солодкуватий або металевий присмак у роті 

чи незвичний запах сечі або поту  
Це може статися незалежно від рівня глюкози в крові. Ваш лікар може прийняти рішення 
тимчасово або назавжди припинити лікування лікарським засобом Сеглуромет. 
 
Некротизуючий фасціїт промежини або гангрена Фурн’є (невідомо, неможливо оцінити за 
наявними даними) 
Серйозна інфекція м’яких тканин статевих органів або області між статевими органами і 
анусом (див. симптоми у розділі «Особливості застосування»). 
 
Негайно зверніться до лікаря або до найближчої лікарні, якщо Ви помічаєте будь-які з 
вищевказаних побічних ефектів. 
 
Зверніться до лікаря якомога швидше, якщо Ви помітили наступні побічні ефекти: 
 
Інфекція сечовивідних шляхів (спостерігається дуже часто, може розвинутися більше ніж 
у 1 з 10 людей).  
Інфекція сечовивідних шляхів має такі ознаки: 
• відчуття печіння при випусканні рідини 
• каламутна сеча  
• біль в області тазу або попереку (при інфікуванні нирок) 
Якщо Ви помітили кров у сечі, негайно зверніться до лікаря, хоча це трапляється нечасто. 
 
Зневоднення (занадто велика втрата рідини з Вашого організму; спостерігається часто, 
може розвинутися не більше ніж у 1 з 10 людей)  
Зневоднення має такі ознаки: 
• сухість у роті 
• запаморочення, марення або слабкість, особливо коли Ви встаєте 
• непритомність 
 
Імовірність зневоднення збільшується, якщо: 
• у Вас порушення функції нирок 
• приймаєте ліки, які збільшують вироблення сечі (діуретики) або знижують артеріальний 
тиск 
• якщо Вам 65 років або більше 
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Низький рівень цукру в крові (гіпоглікемія; спостерігається часто)   
Ваш лікар розповість Вам, як підвищити низький рівень цукру в крові та що робити, якщо у Вас 
є будь-які з перерахованих нижче ознак та симптомів. Лікар може знизити дозу вашого інсуліну 
або інших ліків від діабету.  
Ознаки та симптоми низького рівня цукру в крові можуть включати: 
• головний біль 
• сонливість 
• дратівливість 
• голод 
• запаморочення 
• сплутаність свідомості 
• пітливість 
• відчуття занепокоєння 
• слабкість 
• прискорене серцебиття 
Якщо Ви помітили будь-який із зазначених вище побічних ефектів, зверніться до лікаря 
якомога швидше.  
 
Інші побічні ефекти: 
 
Дуже часто  
• генітальна інфекція піхви (молочниця) 
• нездужання (нудота) 
• блювання 
• діарея 
• біль у животі 
• втрата апетиту 
 
Часто  
• генітальна інфекція (молочниця) статевого члена 
• зміни в сечовипусканні, включаючи гостру потребу в сечовипусканні частіше, у великій 

кількості або вночі 
• спрага 
• вагінальний свербіж 
• зміни відчуття смаку 
• аналізи крові можуть показати зміни в кількості сечі у Вашій крові 
• аналізи крові можуть показати зміни в кількості загального та поганого холестерину (так 

званий ЛПНЩ – тип жиру у Вашій крові) 
• аналізи крові можуть показати зміни в кількості еритроцитів у Вашій крові (так званий 

гемоглобін) 
 
Нечасто (може розвинутися не більше ніж у 1 з 100 людей) 
• аналізи крові можуть показати зміни, пов’язані з функцією нирок (наприклад, 

«креатинін») 
 
Дуже рідко  
• зниження рівня вітаміну B12 у крові. Це може викликати анемію (низький рівень 
еритроцитів). 
• відхилення від норми у лабораторних показниках функції печінки 
• гепатит (проблема з печінкою) 
• кропив’янка 
• почервоніння шкіри 
• свербіж 
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Повідомлення про побічні ефекти 
Якщо у Вас виникнуть побічні реакції, зверніться до лікаря, фармацевта або медичної сестри. 
Сюди включені і можливі побічні ефекти, які не перераховані в даному листку-вкладиші. Ви 
можете повідомляти про побічні реакції за допомогою національної системи звітності, яка 
наведена в Додатку V. Повідомляючи про побічні ефекти, Ви можете допомогти надати більше 
інформації про безпеку цього препарату. 
 
 
5. Як зберігати Сеглуромет 
 
Зберігати цей лікарський засіб в недоступному для дітей місці. 
 
Не використовувати цей препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на 
блістері та на упаковці після слів «Придатний до». Дата закінчення терміну придатності – 
останній день зазначеного місяця. 
 
Даний лікарський препарат не вимагає спеціальних умов зберігання. 
 
Не використовуйте цей препарат, якщо упаковка пошкоджена або має ознаки підробки. 
 
Не викидайте лікарські засоби у каналізацію чи побутові відходи. Запитайте свого фармацевта, 
як утилізували лікарські засоби, які Ви більше не використовуєте. Ці заходи допоможуть 
захистити навколишнє середовище 
 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
Що містить Сеглуромет  
 
• Активні діючі речовини: ертугліфлозин і метформін. 

o 1 таблетка Сеглуромету, вкрита плівковою оболонкою 2,5 мг/850 мг містить 2,5 мг 
ертугліфлозину (у вигляді ертугліфлозину L-піроглутамінової кислоти) та 850 мг 
метформіну гідрохлориду. 

o 1 таблетка Сеглуромету, вкрита плівковою оболонкою 2,5 мг/1000 мг містить 2,5 мг 
ертугліфлозину (у вигляді ертугліфлозину L-піроглутамінової кислоти) та 1000 мг 
метформіну гідрохлориду. 

o 1 таблетка Сеглуромету, вкрита плівковою оболонкою 7,5 мг/850 мг містить 7,5 мг 
ертугліфлозину (у вигляді ертугліфлозину L-піроглутамінової кислоти) та 850 мг 
метформіну гідрохлориду. 

o 1 таблетка Сеглуромету, вкрита плівковою оболонкою 7,5 мг/1000 мг містить 7,5 мг 
ертугліфлозину (у вигляді ертугліфлозину L-піроглутамінової кислоти) та 1000 мг 
метформіну гідрохлориду. 

• Інші компоненти наступні: 
o Ядро таблетки: повідон (K29-32) (E1201), мікрокристалічна целюлоза (E460), 

кросповідон (E1202), натрію лаурилсульфат (E487), магнію стеарат (E470b). 
• Плівкова оболонка: 

o Сеглуромет таблетки 2,5 мг/850 мг та Сеглуромет таблетки 7,5 мг/850 мг: 
гіпромелоза (E464), гідроксипропілцелюлоза (E463), титану діоксид (E171), заліза 
оксид червоний (E172), заліза оксид жовтий (E172), заліза оксид чорний (E172), 
карнаубський віск (E903). 

o Сеглуромет таблетки 2,5 мг/1000 мг та Сеглуромет таблетки 7,5 мг/1000 мг: 
гіпромелоза (E464), гідроксипропілцелюлоза (E463), титану діоксид (E171), 
червоний оксид заліза (E172), карнаубський віск (E903). 

 
Як виглядає Сеглуромет та вміст упаковки 
• Сеглуромет 2,5 мг/850 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою (таблетки), бежевого 

кольору, довгасті, розміром 18 x 10 мм, вкриті плівковою оболонкою, таблетки, вкриті 
плівковою оболонкою, з тисненням «2,5/850» з одного боку та гладенькі з іншого. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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• Сеглуромет 2,5 мг/1000 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою (таблетки), рожевого 
кольору, довгасті, розміром 19,1 x 10,6 мм, вкриті плівковою оболонкою, таблетки, вкриті 
плівковою оболонкою, з тисненням «2,5/1000» з одного боку та гладенькі з іншого. 

• Сеглуромет 7,5 мг/850 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою (таблетки), темно-
коричневого кольору, довгасті, розміром 18 x 10 мм, вкриті плівковою оболонкою, 
таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з тисненням «7,5/850» з одного боку та гладенькі 
з іншого. 

• Сеглуромет 7,5 мг/1000 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою (таблетки), червоного 
кольору, довгасті, розміром 19,1 x 10,6 мм, вкриті плівковою оболонкою, таблетки, вкриті 
плівковою оболонкою, з тисненням «7,5/1000» з одного боку та гладенькі з іншого. 

 
Сеглуромет доступний у блістерах з алюмінію/ПВХ/ПА/алюмінію. Розміри упаковок: 14, 28, 
56, 60, 168 та 180 таблеток, вкритих плівковою оболонкою, у неперфорованих блістерах, 
мультиупаковка, що містить 196 (4 упаковки по 49) таблеток, вкритих плівковою оболонкою, у 
неперфорованих блістерах та 30x1 таблеток, вкритих плівковою оболонкою, у перфорованих 
однодозових блістерах. 
 
Можливо в наявності є не всі розміри упаковки. 
 

Власник реєстраційного посвідчення та виробник 
Мерк Шарп і Доум Б.В. / Merck Sharp & Dohme B.V.  
Ваардервег 39, 2031 БН Хаарлем, Нідерланди/ Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, the Netherlands.  
 
За необхідності подальшої інформації щодо даного лікарського препарату просимо зв'язатися з 
місцевим представником власника реєстраційного посвідчення. 
 
Бельгія 
МСД Бельгія (MSD Belgium) 
Тел: +32 (0) 27766211 
dpoc_belux@merck.com 
 

Литва 
ЮАБ Мерк Шарп і Доум (UAB Merck Sharp & 
Dohme) 
Tел: + 370 5 278 02 47 
msd_lietuva@merck.com 
 

  

Болгарія 
Мерк Шарп і Доум Болгарія ЄООД (Мерк Шарп 
и Доум България ЕООД) 
Тел.: +359 2 819 3737 
info-msdbg@merck.com 
 

Люксембург 
МСД Бельгія (MSD Belgium) 
Tел: +32 (0) 27766211 
dpoc_belux@merck.com 
 

  

Чехія 
Мерк Шарп і Доум с.р.о. (Merck Sharp & Dohme 
s.r.o.) 
Tел: +420 233 010 111  
dpoc_czechslovak@merck.com 
 

Угорщина 
МСД Фарма Угорщина Кфт. (MSD Pharma 
Hungary Kft.) 
Tел: +36 1 888 5300 
hungary_msd@merck.com 
 

  

Данія 
МСД Данія АпС (MSD Danmark ApS) 
Tел: + 45 4482 4000 
dkmail@merck.com 
 

Мальта 
Мерк Шарп і Доум Кіпр Лімітед (Merck Sharp & 
Dohme Cyprus Limited) 
Тел: 8007 4433 (+356 99917558) 
malta_info@merck.com 
 

  



10 

Німеччина 
МСД Шарп і Доум ГмбХ (MSD Sharp & Dohme 
GmbH) 
Tел: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 0) 
e-mail@msd.de 
 

Нідерланди 
Мерк Шарп і Доум Б.В. (Merck Sharp & Dohme 
B.V.) 
Tел: 0800 9999000  
(+31 23 5153153) 
medicalinfo.nl@merck.com 
 

  

Естонія 
Мерк Шарп і Доум ОУ (Merck Sharp & Dohme 
OÜ) 
Tел: +372 6144 200 
msdeesti@merck.com 
 

Норвегія 
МСД (Норвегія) АС (MSD (Norge) AS) 
Tел: +47 32 20 73 00 
msdnorge@msd.no 
 

  

Греція 
МСД А.Ф.Б.Є.Є. (MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.) 
Τел: +30 210 98 97 300 
dpoc_greece@merck.com 
 

Австрія 
Мерк Шарп і Доум Гес.м.б.Х. (Merck Sharp & 
Dohme Ges.m.b.H.) 
Tел: +43 (0) 1 26 044 
msd-medizin@merck.com 
 

  

Іспанія 
Мерк Шарп і Доум Іспанія, С.А. (Merck Sharp & 
Dohme de España, S.A.) 
Tел: +34 91 321 06 00 
msd_info@merck.com 
 

Польща 
МСД Польща Сп. з о.о. (MSD Polska Sp. z o.o.) 
Tел: +48 22 549 51 00 
msdpolska@merck.com 
 

  

Франція 
МСД Франція (MSD France) 
Tел: +33 (0) 1 80 46 40 40 
information.medicale@msd.com 
 

Португалія 
Мерк Шарп і Доум, Лда (Merck Sharp & Dohme, 
Lda) 
Tел: +351 21 4465700 
inform_pt@merck.com 
 

  

Хорватія 
Мерк Шарп і Доум д.о.о. (Merck Sharp & Dohme 
d.o.o.) 
Tел: + 385 1 6611 333 
croatia_info@merck.com 
 

Румунія 
Мерк Шарп і Доум Румунія С.Р.Л. (Merck Sharp 
& Dohme Romania S.R.L.) 
Tел: +40 21 529 29 00 
msdromania@merck.com 
 

  

Ірландія 
Мерк Шарп і Доум Ірландія (Хьюман Хелс) 
Лімітед (Merck Sharp & Dohme Ireland (Human 
Health) Limited) 
Tел: +353 (0)1 2998700 
medinfo_ireland@merck.com 
 

Словенія 
Мерк Шарп і Доум, іноваційні ліки д.о.о. (Merck 
Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.) 
Tел: +386 1 5204 201 
msd.slovenia@merck.com 
 

  

Ісландія 
Вістор хф. (Vistor hf.) 
Тел: + 354 535 7000 
 

Словаччина 
Мерк Шарп і Доум, с.р.о. (Merck Sharp & 
Dohme, s. r. o.) 
Tел: +421 2 58282010 
dpoc_czechslovak@merck.com 
 

  

Італія 
МСД Італія С.р.л. (MSD Italia S.r.l.)  
Tел: +39 06 361911 
medicalinformation.it@merck.com 
 

Фінляндія 
МСД Фінляндія Оу (MSD Finland Oy) 
Тел: +358 (0)9 804 650 
info@msd.fi 
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Кіпр 
Мерк Шарп і Доум Кіпр Лімітед (Merck Sharp & 
Dohme Cyprus Limited) 
Тел: 800 00 673 (+357 22866700) 
cyprus_info@merck.com 
 

Швеція 
Мерк Шарп і Доум (Швеція) АБ (Merck Sharp & 
Dohme (Sweden) AB) 
Тел: +46 77 5700488 
medicinskinfo@merck.com 
 

  

Латвія 
СІА Мерк Шарп і Доум Латвія (SIA Merck Sharp 
& Dohme Latvija) 
Тел: + 371 67364224 
msd_lv@merck.com 
 

Велика Британія (Північна Ірландія) 
Мерк Шарп і Доум Ірландія (Хьюман Хелс) 
Лімітед (Merck Sharp & Dohme Ireland (Human 
Health) Limited) 
Тел: +353 (0)1 2998700 
medinfoNI@msd.com 
 

  

    
Дата останньої перевірки цього листка-вкладиша {MM/РРРР}. 
 
Детальна інформація про цей препарат доступна на сайті Європейського агентства лікарських 
препаратів: http://www.ema.europa.eu.  
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