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ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

ДИАБ 80 mg таблетки / DIAB 80 mg tablets 
(Гликлазид/Gliclazide) 

 
 

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.  
 
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. 
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт. 
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им 

навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите. 
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, 

неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. 
 
В тази листовка:  
1. Какво представлява Диаб и за какво се използва 
2. Преди да приемете Диаб 
3. Как да приемате Диаб  
4. Възможни нежелани реакции 
5.  Как да съхранявате Диаб 
6. Допълнителна информация 
 
 
1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДИАБ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА 
 
Името на вашето лекарство е Диаб. То съдържа лекарственото вещество гликлазид. 
 
Вашият лекар е установил, че имате завишени нива на кръвната захар (diabetes mellitus). Диаб се 
използват за лечение на неинсулинозависим диабет (тип 2) при възрастни, когато само диетата, 
физическото натоварване и намаляването на телесното тегло не са достатъчни за постигане на 
гликемичен контрол. Диаб съдържат гликлазид, което е хипогликемично сулфанилурейно 
лекарствено средство. Сулфанилуреята действа чрез стимулиране на отделянето на инсулин от бета 
клетките и по този начин намалява нивата на кръвната захар в кръвта Ви. 
 
 
2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ДИАБ 
 
Не приемайте Диаб 
-        ако сте алергични към гликлазид или към някоя от останалите съставки на Диаб. 
-        ако имате чернодробни или бъбречни проблеми; 
-        ако сте алергични сте към сулфанилурейни или производни на тях продукти; 
-         ако имате лактазна недостатъчност, галактоземия и глюкозогалактозен малабсорбционен синдром, тъй  

като едно от помощните вещества в таблетките е лактоза; 
-         ако сте бременна или планирате бременност; 
-        ако Ви предстои операция; 
-         ако не сте навършили 14 години; 
-         ако страдате от някакъв тип инфекии 
 
Прием на други лекарства 
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или наскоро сте приемали други 
лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. 
 
Приемът на други лекарства може да повлияе действието на гликлазид, и по тази причина е важно да 
уведомите Вашия лекар или фармацевт за всички лекарства, които приемате, например за: 

-  високо кръвно налягане (АСЕ-инхибитори - като еналаприл; бета блокери    – като атенолол,  
пропранолол, които могат да маскират предупредителните симптоми на хипогликемията); 

- проблеми със сърцето като ангина или сърдечна недостатъчност; 
- високи нива на холестерола; 



- проблеми с щитовидната жлеза; 
- ревматизъм, артрит; 
- подагра; 
- нарушения  в  състоянието  на  кръвта  (ако  приемате  антикоагуланти 

например) 
- перорални противозачатъчни таблетки (естрогени, прогестини) 
- депресия или емоционални проблеми; 
- язва; 
- астма (бета 2 миметици – например салбутамол; теофилин; кофеин) 

 
Употреба на Диаб с храни и напитки 
Диаб трябва да се приема веднага след ядене, след закуската или след първото основно ядене за деня.  
Вие трябва да сте сигурни: 
- че ще се храните редовно: важно е да имате редовни основни хранения, включително закуска. 
Никога не трябва да пропускате някое от основните хранения, поради повишаване риска от 
хипогликемия, при положение че Вашата диета включва недостатъчно захар или е небалансирана по 
отношение на захарта. 
- че ще приемате редовно лекарството, за предпочитане по време на хранене (за да се избегнат 
стомашно-чревни нарушения).  
 
Да се избягва консумацията на алкохол и лекарства, съдържащи алкохол. 
Алкохола повишава хипогликемичното действие на Диаб, което може да доведе до поява на 
хипогликемична кома. 
 
Бременност и кърмене 
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.  
 
Диаб преминава през плацентата и може да причини хипогликемия при новородени. Задължителна е 
консултацията с лекар и избор на ново лекарство. 
По време на терапията с Диаб кърменето е противопоказно. 
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство, включително и 
такива, отпускани без рецепта. 
 
Шофиране и работа с машини 
Ако имате симптоми, дължащи се на ниски стойности на кръвната захар (хипогликемия), не трябва да 
шофирате или работите с машини. Ниски нива на кръвната захар може да се наблюдават в началото на 
лечението, когато Вашият лекар се опитва да определи подходящата за Вас доза. Вашият лекар ще Ви 
даде по-нататъшни съвети. Когато нивото на кръвната захар се стабилизира, можете да шофирате и да 
работите с машини. 
 
 
3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ДИАБ 
 
Винаги приемайте Диаб точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте 
Вашия лекар или фармацевт.  
При възрастни: 
Общата дневна доза варира от 40 mg до 320 mg, приемани перорално. Дозата трябва да бъде 
коригирана според индивидуалния отговор на пациента, като се започва с 40-80 mg дневно (1/2 – 1 
таблетка) и се повишава до постигане на необходимия контрол върху диабета. Еднократната доза не 
трябва да превишава 160 mg (2 таблетки).  
Лекарят може да повиши дозата Ви само ако нивата на кръвната захар не се понижат. При 
необходимост от по-високи дози, Диаб трябва да се приема два пъти дневно спрямо основния прием 
на храна през деня. 
 
При тежки хипогликемични реакции (с кома и конвулсии), пациентът трябва да се отведе до най-
близката болница, за да се потърси спешна медицинска помощ.  
 
Пациентът и неговите близки трябва да бъдат запознати със симптомите, характеризиращи състоянието 
на хипогликемия.  



Ако сте приели повече от необходимата доза Диаб  
В случай на предозиране незабавно потърсете Вашия лекар. 
Хипогликемия се появява, ако приемете свръхголяма доза Диаб (хипогликемията е състояние с рязко 
спадане стойностите на кръвната захар). Ако почувствате изпотяване, силен глад, треперене, 
пребледняване, зрителни нарушения, или ако се почувствате зле или проявите необичайно поведение, 
хапнете незабавно малко захар или нещо сладко и се консултирайте с Вашия лекар. 
Хипогликемията се появява по-често, ако Вашата диета е твърде стриктна или небалансирана, след 
продължително или силно физическо натоварване, след консумация на алкохол или след приемане на 
друго хипогликемизиращо средство. 
 
 
Ако сте пропуснали да приемете използвате Диаб 
 
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. 
 
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте 
Вашия лекар или фармацевт. 
 
 
4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ 
 
Както всички лекарства, Диаб може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги 
получава.  
Леко виене на свят, сърцебиене и изпотяване на дланите на ръцете могат да означават, че нивата на 
кръвната захар са много ниски и че дозата от гликлазид не е правилната за Вас. Ако това се случи на Вас, 
незабавно уведомите Вашия лекар. 
Може също така да изпитате някои нежелани реакции като например стомашно разстройство, леко 
неразположение, диария или запек, но всичко това може да се избегне ако приемате лекарството по време 
на хранене. 
Може да имате сърбеж или да получите кожен обрив. Може да получите синини или да кървите по-лесно. 
Много рядко може да се стигне до анемия и/или броят на белите кръвни клетки да се намали. Трябва да 
информирате Вашия лекар ако забележите някой от тези ефекти. 

Рядко се наблюдава жълтеница (пожълтяване на кожата) или чернодробни проблеми или хепатит по 
време на лечението с гликлазид. 
 
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в 
тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. 
 
 
5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ДИАБ 
 
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.  
Да се съхранява под 25°С. 
 
Не използвайте Диаб след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност 
отговаря на последния ден от посочения месец. 
 
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. 
Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат 
за опазване на околната среда. 
 
 
6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Какво съдържа Диаб  
 
-     Активното вещество е: 80 mgгликлазид 
-    Другите съставки са: лактоза  монохидрат ,  силиконов  диоксид ,  прежелатинизирано 



      царевично нишесте, талк и магнезиев стеарат. 
  
Как изглежда Диаб и какво съдържа опаковката  
 
Таблетките Диаб са бели, кръгли с делителна черта от едната страна и надпис G25 от другата. 
Диаб се предлага в опаковка по 60 таблетки. 

Притежател на разрешение за употреба: 
"Чайка фарма Висококачествените Лекарства" АД, 
Бул. "Г.М. Димитров" 1, гр. София 1172, България 

Производител: 
"Чайка фарма  Висококачествените Лекарства" АД, 
бул. "Санкт Петербург" 53, гр. Пловдив 4000, България 
 
За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с 
притежателя на разрешението за употреба: 
“Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД 
1172 София, бул.”Г.М.Димитров” №1 
тел. 02 / 962 54 54 
факс: 02/ 960 37 03 
e-mail: info@tchaikapharma.com 
 
Дата на последно одобрение на листовката 
Януари, 2008 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


