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1. What Gliclazide is and what it is used for 

Gliclazide is used to lower blood sugar levels in patients with diabetes mellitus type (2 non-insulin 
dependent). It is used after diet and exercise have failed to control your diabetes. 

It belongs to a group of anti-diabetics called sulfonylureas. It works by increasing the amount of insulin 
released from your pancreas. Insulin lowers your blood sugar levels. 

General information 

 

What is diabetes mellitus type 2 

Diabetes mellitus type 2 is a chronic disease where your body is not able to make enough insulin and/or 
respond normally to insulin. Insulin is a hormone secreted by the pancreas that lower sugar (glucose) 
levels in the blood. When this happens, glucose builds up in the blood. This can lead to serious medical 
problems. 

Diabetes can be managed with a proper diet and regular exercise. When these are not enough, 
medication is added to control your blood sugar levels. 

2. What you need to know before you take Gliclazide 

Do not take Gliclazide 

 If you’re allergic to Gliclazide, sulfonylurea, sulfonamides or any other component of this 
medicine.  

 If you have diabetic ketoacidosis (an emergency condition where your blood sugar levels are 
very high and you experience nausea, frequent urination, fatigue and muscle weakness). 

 If you are in a diabetic coma. 

 If you have severe liver problems. 

 If you have kidney problems. 



 If you are recovering from an injury, operation, infections with fever, or from other forms of 
stress. 

 If you have porphyria (a hereditary disease affecting the liver or bone marrow). 

 If you are taking the antifungal Miconazole. 

Warnings and precautions 

 

Talk to your doctor about all your medical conditions before taking this medicine, including: 

 If you are recovering from an injury, operation, infections with fever, or from other forms of 
stress. 

 If you have liver or kidney problems. 

 If you have a deficiency in an enzyme called glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD). 

 If you have a heart disease. 

This medicine may cause low blood sugar levels (hypoglycemia) especially if you miss a meal, exercise 
more or drink alcohol. Symptoms include: nausea, hunger, shaking, dizziness, confusion, sleepiness, 
restlessness, difficulty speaking and sweating. You may take a sugar cube or some sweet juice to help it.  

Other medicines and Gliclazide 

 

Tell your doctor about all the medicines you are taking. 

Gliclazide interacts with a lot of medicines including: 

 Medicines to treat pain and inflammation (phenylbutazone, azopropazone, oxyphenbutazone, 
aspirin-like medicines) 

 Other medicines to treat diabetes 

 Anticoagulants such as Warfarin 

 Medicines used for high blood pressure 

 Medicines used for irregular heartbeat 

 Medicines used to lower blood cholesterol 

 Medicines used to treat mood disorders 

 Some antibiotics 

 Anti-fungals 

 Medicines to treat cancer 

 Oral contraceptives 

 Medicines to treat asthma and nasal congestion 

 Steroids  

 Medicines to treat stomach ulcers like Cimetidine 

 Danazol 

 Medicines to treat stomach ulcers like Cimetidine  

 



Pregnancy and breastfeeding 

 

Do not take this medicine if you are pregnant or breast-feeding. 

Driving and using machines 

Avoid driving or operating machinery if you have symptoms of low blood sugar levels (hypolgycemia). 

3. How to take Gliclazide   

 

 This medicine is intended for adults only. 

 Take as indicated by your doctor. 

 Take with food. 

 Take extended release tablets whole. Do not break, crush or chew.  

 It is important to follow the diet and exercise plan set by your doctor. 

How much to take 

 Extended release tablets: the recommended starting dose is 30 mg once daily with breakfast. 
Your doctor might increase it gradually to a maximum of 120 mg daily. 

 Immediate release tablets: the recommended starting dose 40 – 80 mg once daily with 
breakfast. Your doctor might increase it gradually to a maximum of 320 mg daily in two divided 
doses. 

If you take Gliclazide more than you should 

If you take Gliclazide more than you should you might be at risk of having low blood sugar levels 
(hypoglycemia). Symptoms include vomiting, stomach pain, with muscle cramps, severe tiredness, and 
difficulty breathing. You may take a sugar cube or some sweet juice to help it. 

If you know you have exceeded the recommended daily dose, contact your doctor, poison center or the 
hospital immediately. 

If you forgot to take Gliclazide 

Skip the missed dose and take the next dose at the usual time. Do not take 2 doses at the same time or 
extra doses. 

4. Possible side effects 

 

Stop using this product and seek immediate medical help if you develop rash; hives; itching; red, 
swollen, blistered, or peeling skin; wheezing; tightness in the chest or throat; trouble breathing, 
swallowing, or talking; unusual hoarseness; or swelling of the mouth, face, lips, tongue, or throat. 



This medicine may cause low blood sugar levels (hypoglycemia). Symptoms include nausea, hunger, 
shaking, dizziness, confusion, sleepiness, restlessness, difficulty speaking and sweating. You may take a 
sugar cube or some sweet juice to help it. If you develop these signs contact your doctor. 

Serious side effects 

 Allergic reactions 

 Low blood sugar levels (hypoglycemia) 

 Liver problems 

Side effects include 

 Abdominal pain 

 Nausea 

 Diarrhea  

 Decrease in the number of cells in the blood (platelets, red and white blood cells) 

 Change in eyesight 

 Skin reactions 

 Constipation  

5. How to store Gliclazide   

 

 Store at room temperature 68 to 77°F (20 to 25°C). 

 Keep this medicine out of reach of children. 

 Do not use this medicine after the expiry date stated on the package. The expiry date refers to 
the last day of that month. 

 Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. 

*Dosage form and route of administration of Gliclazide 40 mg tablets, 80 mg tablets and 60 mg modified 
release tablets should be prescribed according to therapeutic indication and disease severity of each 
individual patient. 
 

Contact with Saudi Food Drugs Authority 

Call Center                   19999 
Phone                           0118806000-0112038222 
Free Phone                  8002490000 
Email: webmaster@sfda.gov.sa 
Postal address 
Saudi Food & Drugs Authority  
(3292) North Road – Al Nafal  

        Unit (1)  
       Riyadh 13312 – 6288  
       Saudi Arabia 
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 النشرة الدوائية، معلومات للمريض

 ملغ أقراص ممتدة المفعول 30 غليكالزيد

 ملغ أقراص ممتدة المفعول* 60 غليكالزيد

 ملغ أقراص*  40 غليكالزيد

 ملغ أقراص*  80 غليكالزيد

 

 ماذا في هذه النشرة 

 

 وما هو استخدامه غليكالزيدما هو  .1
 غليكالزيد تناولما تحتاج إلى معرفته قبل  .2
 غليكالزيد تأخذ كيف .3
 اآلثار الجانبية المحتملة .4
 غليكالزيدكيفية تخزين  .5

 وما هو استخدامه غليكالزيد هو ما. 1

 يتم. (نسوليناأل على المعتمد)غير  2 النوع من السكري داءمرضى  لدى الدم في السكر مستويات لخفض غليكالزيد يستخدم
 .الرياضة وممارسة السليم الغذائي للنظام كإضافة استخدامه

 من المزيد زإفرا البنكرياس على مساعدة طريق عن يعمل وهو ،يوريا سلفونيل تسمى السكر مضادات من مجموعة إلى ينتمي
 .الدم في السكر مستويات يخفض األنسولين. األنسولين

 

 معلومات عامة

 

 2النوع  من السكري داءما هو 

 بشكل االستجابة أو/  و األنسولين من يكفي ما إنتاج جسمك يستطيع ال حيث مزمن مرض هو 2 النوع من السكري داء
 هذا، يحدث عندما. الدم في( الجلوكوز) السكر مستويات يخفض البنكرياس يفرزه هرمون هو األنسولين. لألنسولين طبيعي
 .خطيرة طبية مشاكل إلى يؤدي أن يمكن هذا. الدم في السكر يتراكم

 كافية، هذه تكون ال عندما. بانتظام الرياضية التمارين وممارسة سليم غذائي نظام باتباع السكري مرض على السيطرة يمكن
 .الدم في السكر مستويات في للتحكم األدوية إضافة تتم

 غليكالزيد تناولما تحتاج إلى معرفته قبل . 2

  غليكالزيد تأخذال 

  أو أي من المكونات األخرى لهذا  السلفوناميدات ،األخرى يوريا السلفونيل ،غليكالزيد إذا كان لديك حساسية من
 .الدواء

 (.األنسولين على المعتمد) 1 النوع من السكري داء من تعاني كنت ذا 



 جدا   فعةمرت الدم في السكر مستويات تكون حيث )مضاعفات خطيرة السكري الكيتوني الحماض من تعاني كنت إذا 
 (.العضالت وضعف والتعب المتكرر والتبول الغثيان من وتعاني

 السكري غيبوبة في كنت إذا. 

 الكبد في خطيرة مشاكل من تعاني كنت إذا. 

 الكلى في مشاكل لديك كان إذا. 

 (.العظام نخاع أو الكبد على يؤثر وراثي مرض) البورفيريا من تعاني كنت إذا 

 فطريات ميكونازولل امضاد تتناول كنت إذا. 

 ين رضاعة طبيعية.رضعت كنت إذا 
 

 المحاذير واإلحتياطات

 

 :أخبر طبيبك عن جميع حاالتك الصحية ، بما في ذلك ، إذا كان لديك

 التوتر من أخرى أشكال من أو بالحمى عدوى أو عملية أو إصابة من تتعافى كنت إذا. 

 الكلى أو الكبد في مشاكل من تعاني كنت إذا. 

 ديهيدروجينيز فوسفات 6 الجلوكوز يسمى إنزيم في نقص لديك كان إذا (G6PD.) 

 أو الرياضة من تمارس الكثير أو كنت وجبة، فاتتك إذا خاصة الدم في السكر مستوى في انخفاض في الدواء هذا يتسبب قد 
 والنعاس واالرتباك والدوار والرعشة والجوع الغثيان: الدم في السكر مستويات انخفاض عالمات تشمل. الكحول تشرب

 .العصير بعض أو سكر مكعب تناول يمكنك. والتعرق في الكالم وصعوبة

 

  غليكالزيد أدوية أخرى و

 

 .تتناولها التي األدوية جميع عن طبيبك أخبر

 :ذلك في بما األدوية من الكثير مع غليكالزيد يتفاعل

 (باألسبرين شبيهة أدوية ، أوكسيفينبوتازون ، أزوبروبازون ، بوتازون فينيل) وااللتهابات األلم لعالج األدوية 

 السكري مرض لعالج أخرى أدوية 

 الوارفارين مثل التخثر مضادات 

 الدم ضغط ارتفاع عالج في المستخدمة األدوية 

 القلب ضربات انتظام لعدم المستخدمة األدوية 

 الدم في الكوليسترول نسبة لخفض المستخدمة األدوية 

 المزاج اضطرابات لعالج المستخدمة األدوية 

 الحيوية المضادات بعض 

 الفطريات مضادات 

 السرطان لعالج أدوية 

 حبوب منع الحمل 

 األنف واحتقان الربو لعالج أدوية 

 الستيرويدات 

 سيميتيدين مثل المعدة قرحة لعالج أدوية 



 دانازول 
 

 الحمل والرضاعة

 

 .مرضعة أو حامال   كنت إذا الدواء هذا تتناولي ال

 القيادة واستخدام اآلالت

 .الدم في السكر مستويات انخفاض أعراض من تعاني كنت إذا اآلالت تشغيل أو القيادة تجنب 

 

 غليكالزيد تأخذ كيف. 3

 فقط للبالغين مخصص العقار هذا. 

 طبيبك. أمر حسبما العقار هذا ناولت 

 ،اليوم. في األولى الوجبة مع تناول هذا العقار مع الطعام 

 تسحق أو تمضغ أو تكسر ال. بالكامل المفعول ممتدة أقراص تناول. 

 ا من المهم أن تتبع  طبيبك. لك حدده الذي تمارين وبرنامج غذائي ا نظام 

 كم تأخذ من هذا الدواء

 دة بزيا طبيبك يقوم قد. اإلفطار مع يوميا   واحدة مرة ملغ 30 هي بها الموصى البدء جرعة: المفعول ممتدة أقراص
 .يومي ا ملغ 120 أقصى حد إلى تدريجي ا الجرعة

 دة بزيا طبيبك يقوم قد. اإلفطار مع يوميا   واحدة مرة ملغ 80 - 40 بها الموصى البدء جرعة: اإلنتاج معدلة أقراص
 .جرعتين علىمقسمة  يومي ا ملغ 320 أقصى حد إلى تدريجي ا الجرعة

 أكثر مما يجب غليكالزيدإذا كنت تتناول 

كر أو سخذ مكعب  فقد تكون معرض لخطر انخفاض مستويات السكر في الدم.يجب،  مما أكثر غليكالزيد تتناول كنت إذا

 .عصير واتصل بطبيبك أو المستشفى

 ر.ى الفوإذا كنت تعلم أنك تجاوزت الجرعة اليومية الموصى بها ، فاتصل بطبيبك أو مركز السموم أو المستشفى عل

 دإذا نسيت تناول غليكالزي

 نسية.ال تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعات الفردية الم .جاوز الجرعة الفائتة وتابع جدول الدواء المعتادت

 

 اآلثار الجانبية المحتملة. 4

 

الطبية الفورية إذا أصبت بطفح جلدي ؛ حكة؛ جلد أحمر أو متقرح أو مقشر؛ العناية توقف عن استخدام هذا المنتج واطلب 
ضيق في الصدر أو الحلق؛ صعوبة في التنفس أو البلع أو التحدث ؛ بحة غير عادية أو انتفاخ الفم أو الوجه أو الشفتين أو 

 التردد الذي تحدث به هذه اآلثار الجانبية غير معروف.اللسان أو الحلق. 



 الغثيان: الدم في السكر مستويات انخفاض عالمات تشمل  .الدم في السكر مستوى في انخفاض في الدواء هذا يتسبب قد
 .لعوارضاتصل بطبيبك اذا واجهت هذه ا. والتعرق في الكالم وصعوبة والنعاس واالرتباك والدوار والرعشة والجوع

 خطيرة أعراض جانبية

 ردود فعل تحسسية 

  في الدمانخفاض مستويات السكر 

 مشاكل في الكبد 

 جانبيةالعراض تشمل األ

 آالم المعدة  

 الغثيان 

 سهالاإل 

 إمساك 

 (والبيضاء الحمراء الدم وخاليا الدموية الصفائح) الدم في الخاليا عدد انخفاض 

 البصر في تغير 

 الجلد فعل ردود 

 غليكالزيدكيفية تخزين . 5

 

 درجة مئوية(. 25إلى  20درجة فهرنهايت ) 77إلى  68في درجة حرارة الغرفة من  يُخزن 

 .احفظ هذا الدواء بعيد ا عن متناول األطفال 

 .ال تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحية المذكورعلى العلبة 

 ال تتخلص من أي أدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. 

 وفقا   ملغ أقراص 80و  ملغ أقراص 40، ملغ أقراص ممتدة المفعول 60 غليكالزيدف شكل وطريقة إعطاء *يجب وص
 لإلشارة العالجية وشدة المرض لكل مريض على حدة.

 لإلتصال بالهيئة العامة للغذاء والدواء
  19999                   الرقم الموحد

0112038222 - 0118806000                      هاتف رقم   
8002490000                 الهاتف المجاني  

webmaster@sfda.gov.sa: البريد األلكتروني  
  

  العنوان البريدي للهيئة العامة للغذاء والدواء
حي النفال –الطريق الدائري الشمالي   (3292)  

1الوحدة رقم   
6288 – 13312الرياض    

 المملكة العربية السعودية
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