
Read this entire leaflet carefully before you start taking this medicine.
− Keep this leaflet. You may need to read it again.
− If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
− This medicine has been prescribed for you. Do not pass it on to others. It may harm them, 
even if their symptoms are the same as yours.
− If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible 
side effects not listed in this leaflet. See section 4.
What is in this leaflet?
1. What Dianorm®XR is and what it is used for
2. What you need to know before you take Dianorm®XR
3. How to take Dianorm®XR
4. Possible side effects
5. How to store Dianorm®XR
6. Contents of the pack and other information

1. What Dianorm®XR is and what it is used for
Dianorm®XR tablets contain the active ingredient metformin hydrochloride and belong to a 
group of medicines called biguanides, used in the treatment of Type 2 (non-insulin 
dependent) diabetes mellitus. Dianorm®XR is used together with diet and exercise to lower 
the risk of developing Type 2 diabetes in overweight adults, when diet and exercise alone for 
3 to 6 months have not been enough to control blood glucose (sugar). You are at high risk of 
developing Type 2 diabetes if you have additional conditions like high blood pressure, age 
above 40 years, and an abnormal amount of lipids (fat) in the blood or a history of diabetes 
during pregnancy.
The medicine is particularly effective if you are aged below 45 years, are very overweight, 
have high blood glucose levels after a meal or developed diabetes during pregnancy. 
People with Type 2 diabetes do not make enough insulin in their pancreas or their body does 
not respond properly to the insulin it does make. This causes a buildup of glucose in the 
blood which can cause a number of serious long-term problems so it is important that you 
continue to take your medicine, even though you may not have any obvious symptoms. 
Dianorm®XR makes the body more sensitive to insulin and helps return to normal the way 
your body uses glucose. Dianorm®XR is associated with either a stable body weight or 
modest weight loss. Dianorm®XR Tablets are specially made to release the drug slowly in 
your body and therefore are different to many other types of tablet containing metformin.
2. What you need to know before you take Dianorm®XR
Do not take Dianorm®XR if you:
• are allergic to metformin or to any of the other ingredients of this medicine (listed in 
section 6).
• have liver problems.
• have severely reduced kidney function.
• have uncontrolled diabetes, with, for example, severe hyperglycaemia (high blood 
glucose), nausea, vomiting, diarrhoea, rapid weight loss, lactic acidosis or ketoacidosis. 
• have lost too much water from your body (dehydration). 
• have a severe infection, such as an infection affecting your lung or bronchial system or 
your kidney. 
• have been treated for acute heart problems or have recently had a heart attack or have 
severe circulatory problems or breathing difficulties. This may lead to a lack in oxygen 
supply to tissue which can put you at risk for lactic acidosis.
• are a heavy drinker of alcohol.
• are under 18 years of age.
Warnings and precautions
Risk of lactic acidosis 
Dianorm®XR may cause a very rare, but very serious side effect called lactic acidosis, 
particularly if your kidneys are not working properly. The risk of developing lactic acidosis 
is also increased with uncontrolled diabetes, serious infections, prolonged fasting or alcohol 
intake, dehydration, liver problems and any medical conditions in which a part of the body 
has a reduced supply of oxygen (such as acute severe heart disease).
If any of the above applies to you, talk to your doctor for further instructions.
Stop taking Dianorm®XR for a short time if you have a condition that may be 
associated with dehydration (significant loss of body fluids) such as severe vomiting, 
diarrhoea, fever, exposure to heat or if you drink less fluid than normal. Talk to your doctor 
for further instructions.
Stop taking Dianorm®XR and contact a doctor or the nearest hospital immediately if 
you experience some of the symptoms of lactic acidosis, as this condition may lead to 
coma.
If you need to have major surgery you must stop taking Dianorm®XR during and for some 
time after the procedure. Your doctor will decide when you must stop and when to restart 
your treatment with Dianorm®XR. During treatment with Dianorm®XR, your doctor will 
check your kidney function at least once a year or more frequently if you are elderly and/or 
if you have worsening kidney function.
If you are older than 75 years, treatment with Dianorm®XR should not be started to lower 
the risk of developing type 2 diabetes. 
You may see some remains of the tablets in your stools. Do not worry - this is normal for this 
type of tablet. 
You should continue to follow any dietary advice that your doctor has given you and you 
should make sure that you eat carbohydrates regularly throughout the day. 
Do not stop taking this medicine without speaking to your doctor.
Women:  Do not take Dianorm®XR if you are pregnant or breast feeding.
Other medicines and Dianorm®XR: 
If you need to have an injection of a contrast medium that contains iodine into your 
bloodstream, in the context of an X-ray or scan, you must stop taking Dianorm®XR before 
or at the time of injection. Your doctor will decide when you must stop and when to restart 
your treatment with Dianorm®XR.
Tell your doctor if you are taking, have recently taken or might take any other medicines. 
You may need more frequent blood glucose and kidney function tests, or your doctor may 
need to adjust the dosage of Dianorm®XR. It is especially important to mention the 
following:
• Medicines which increase urine production (diuretics (water tablets) such as furosemide).
• Medicines used to treat pain and inflammation (NSAID and COX-2 inhibitors, such as 
ibuprofen and celecoxib).
• Certain medicines for the treatment of high blood pressure (ACE inhibitors and 
angiotensin II receptor antagonists).
• Steroids such as prednisolone, mometasone, beclometasone. 
• Sympathomimetic medicines including epinephrine and dopamine used to treat heart 
attacks and low blood pressure. Epinephrine is also included in some dental anaesthetics.
• Medicines that may change the amount of Dianorm®XR in your blood, especially if you 

have reduced kidney function (such as verapamil, rifampicin, cimetidine, dolutegravir, 
ranolazine, trimethoprim, vandetanib, isavuconazole, crizotinib, olaparib).
Dianorm®XR with drink and alcohol
Avoid excessive alcohol intake while taking Dianorm®XR since this may increase the risk 
of lactic acidosis.
Driving and using machines 
Dianorm®XR taken on its own does not cause ‘hypos’ (symptoms of low blood sugar or 
hypoglycaemia, such as faintness, confusion and increased sweating) and therefore should 
not affect your ability to drive or use machinery. You should be aware, however, that 
Dianorm®XR taken with other antidiabetic medicines can cause hypos, so in this case you 
should take extra care when driving or operating machinery.
3. How to take Dianorm®XR
Your doctor may prescribe Dianorm®XR for you to take on its own, or in combination with 
other oral antidiabetic medicines or insulin. 
Swallow the tablets whole with a glass of water, do not chew. 
Recommended dose 
Usually you will start treatment with 500 milligrams Dianorm®XR daily. After you have 
been taking Dianorm®XR for about 2 weeks, your doctor may measure your blood sugar and 
adjust the dose. The maximum daily dose is 2000 milligrams of Dianorm®XR. If you have 
reduced kidney function, your doctor may prescribe a lower dose.
Normally, you should take the tablets once a day, with your evening meal. In some cases, 
your doctor may recommend that you take the tablets twice a day. Always take the tablets 
with food.
If you take more Dianorm®XR than you should
If you take extra tablets by mistake you need not worry, but if you have unusual symptoms, 
contact your doctor. If the overdose is large, lactic acidosis is more likely. Symptoms of 
lactic acidosis are non-specific, such as vomiting, bellyache with muscle cramps, a general 
feeling of not being well with severe tiredness, and difficulty in breathing. Further 
symptoms are reduced body temperature and heartbeat. If you experience some of these 
symptoms, stop taking Dianorm®XR immediately and contact a doctor or the nearest 
hospital straightaway.
If you forget to take Dianorm®XR
Take it as soon as you remember with some food. Do not take a double dose to make up for 
a forgotten dose.
4. Possible side effects
Like all medicines, Dianorm®XR can cause side effects, although not everybody gets them. 
The following side effects may occur:
Dianorm®XR may cause a very rare (may affect up to 1 user in 10,000) but very serious side 
effect called lactic acidosis. 
Dianorm®XR may cause abnormal liver function tests and hepatitis (inflammation of the 
liver) which may result in jaundice (may affect up to 1 user in 10,000). If you develop 
yellowing of the eyes and/or skin contact your doctor immediately.
Other possible side effects are listed by frequency as follows: 
Very common (affects more than 1 person in 10): Diarrhoea, nausea, vomiting, stomach 
ache or loss of appetite. If you get these, do not stop taking the tablets as these symptoms 
will normally go away in about 2 weeks. It helps if you take the tablets with or immediately 
after a meal.
Common (affects less than 1 person in 10, but more than 1 person in 100): Taste disturbance.
Very rare (affects less than 1 person in 10,000): Decreased vitamin B12 levels, Skin rashes 
including redness, itching and hives.
5. How to store Dianorm®XR
Store below 30°C.
Keep in original pack in intact conditions.
6. Contents of the pack and other information
Dianorm®XR 500: Film coated extended release tablets: Box of 30.
Dianorm®XR 750: Film coated extended release tablets: Box of 30.
Dianorm®XR 1000: Film coated extended release tablets: Box of 30.
Composition
Dianorm®XR 500: Each film coated extended release tablet contains Metformin 
Hydrochloride 500mg.
Dianorm®XR 750: Each film coated extended release tablet contains Metformin 
Hydrochloride 750mg.
Dianorm®XR 1000: Each film coated extended release tablet contains Metformin 
Hydrochloride 1000mg.
Excipients: Hydroxypropyl methylcellulose, carboxymethyl cellulose, methacrylic acid 
copolymer, polyethylene glycol, povidone, magnesium stearate, titanium dioxide, talc, 
colloidal silicone dioxide (Dianorm®XR 500).

Date of revision: June 2019.
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This is a medicament
- A medicament is a product which affects your health, and its consumption

contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor’s prescription, the method of use, and the

instructions of the pharmacist who sold the medicament.
- The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you. 
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- Medicament: keep out of reach of children.

Dianorm®XR
Metformin Hydrochloride

P
IL

00
3/

9



مؤتمر وزراء الصحة العرب
وإتحاد الصیادلة العرب

دیانورم  إكس أر
میتفورمین ھیدروكلورید

م

ھذا دواء:
- الدواء مستحضر یؤثر على صحتك، وإستھالكھ خالفًا للتعلیمات یعرضك للخطر.
الذي  الصیدالني  وتعلیمات  اإلستعمال،  وإرشادات  بدقة،  الطبیب  وصفة  إتبع   -

صرفھا لك.
- إن الطبیب والصیدالني ھما الخبیران في األدویة، فوائدھا ومخاطرھا.

- ال تقطع  فترة العالج المحددة لك من تلقاء نفسك.
-ال تكرر نفس الوصفة دون إستشارة طبیبك.

-إحفظ األدویة بعیدًا عن متناول األطفال.

قم بقراءة ھذه النشرة بعنایة قبل استعمال ھذا الدواء:
• احتفظ بھذه النشرة. ألنك قد تحتاج الیھا الحقا.

• في حال كانت لدیك أي أسئلة تتعلق بھذا المستحضر قم باستشارة الطبیب أو الصیدلي.
• ان ھذا الدواء قد تم صرفھ خصیصا لك بناءّا على وصفة طبیة، ولھذا یجب علیك عدم اعطائھ ألي شخص حتى وان 

كان ھذا الشخص یعاني من نفس األعراض التي سبق وان عانیت منھا.
• قم باالتصال بطبیبك المعالج أو الصیدلي في حال زیادة حدة األعراض الجانبیة أو االصابة بعرض جانبي لم یتم ذكره 

في ھذه النشرة. راجع القسم ٤ .

تحتوي ھذه النشرة على:
١ .ما ھو دیانورم® إكس أر وما ھي دواعي استعمالھ.

٢. ما علیك معرفتھ قبل تناول دیانورم® إكس أر.
٣ . كیف یتم تناول دیانورم® إكس أر .

٤ . التأثیرات الجانبیة المحتملة .
٥ . كیف یتم تخزین دیانورم® إكس أر.

٦ . محتوى العبوة ومعلومات أخرى.

١ .ما ھو دیانورم® إكس أر وما ھي دواعي استعمالھ
تحتوي أقراص دیانورم® إكس أر على المادة الفعالة میتفورمین ھیدركلورید وتنتمي إلى مجموعة من األدویة تسمى 

biguanides ، تستخدم في عالج مرض السكري من النوع الثاني (غیر المعتمد على األنسولین).
یستخدم دیانورم® إكس أر مع النظام الغذائي وممارسة الریاضة لخفض خطر اإلصابة بمرض السكري من النوع ٢ 
لدى البالغین الذین یعانون من زیادة الوزن ، عندما ال یكون النظام الغذائي وممارسة الریاضة وحدھا لمدة ٣ إلى ٦ 
أشھر كافیین للسیطرة على جلوكوز الدم (السكر). أنت معرض لخطر اإلصابة بمرض السكري من النوع الثاني إذا 
كان لدیك حاالت إضافیة مثل ارتفاع ضغط الدم، وعمرك یزید عن ٤٠ سنة، ولدیك كمیة غیر طبیعیة من الدھون في 

الدم أو ھناك تاریخ لمرض السكري أثناء الحمل.
ھذا الدواء فعال بشكل خاص إذا كان عمر المریض أقل من ٤٥ عاًما، أو یعاني من زیادة في الوزن، أو عندما یحتوي 

الدم على مستویات عالیة من الجلوكوز بعد تناول وجبة، أو في حال مرض السكري أثناء الحمل.
إّن المصابین بمرض السكري من النوع الثاني ال ینتجون كمیة كافیة من األنسولین في البنكریاس أو ال یستجیب جسمھم 
بشكل صحیح لإلنسولین الذي ینتجھ. ھذا یؤدي إلى تراكم الجلوكوز في الدم والذي یمكن أن یسبب عدًدا من المشاكل 
الخطیرة على المدى الطویل لذا من المھم أن تستمر في تناول الدواء، على الرغم من أنك قد ال تعاني من أي أعراض 
واضحة. یجعل دیانورم® إكس أر الجسم أكثر حساسیة لألنسولین ویساعد على العودة إلى طبیعتھ بالطریقة التي یستخدم 
بھا الجسم الجلوكوز. یرتبط دیانورم® إكس أر إما بوزن ثابت أو بفقدان وزن متواضع. إّن أقراص دیانورم® إكس أر 
مصنوعة خصیصا لتحریر الدواء ببطء في جسمك ، وبالتالي فھي تختلف عن األنواع األخرى من األدویة التي تحتوي 

على میتفورمین.
٢. ما علیك معرفتھ قبل تناول دیانورم® إكس أر
ال تتناول دیانورم® إكس أر في الحاالت التالیة:

• فرط الحساسیة لماّدة المیتفورمین أو ألي من مكونات ھذا المستحضر المذكورة في القسم ٦.
• مرض الكبد

• القصور الكلوي
الغثیان،  المرتفع)،  الدم  (جلوكوز   hyperglycaemia المثال،  سبیل  مع، على  المنضبط،  غیر  السكري  • مرض 

القيء، اإلسھال، فقدان الوزن السریع، الحماض اللبني أو الحماض الكیتوني.
• فقدان الجسم للكثیر من الماء (الجفاف).

• اإلصابة بعدوى شدیدة ، مثل العدوى التي تؤثر على نظام الرئة أو الشعب الھوائیة أو الكلیة.
• العالج من مشاكل قلبیة حادة أو التعرض مؤخرًا لنوبة قلبیة أو لمشاكل في الدورة الدمویة أو لصعوبات في التنفس. 

ھذا قد یؤدي إلى نقص في إمدادات األوكسجین إلى األنسجة التي یمكن أن تؤّدي لخطر الحماض اللبني.
• الشرب الكثیف للكحول.

• المرضى التي تقل أعمارھم عن ١٨عاًما.
محاذیر واإلحتیاطات
خطر الحماض اللبني

قد یتسبب دیانورم® إكس أر في حدوث آثار جانبیة نادرة جًدا ولكنھا خطیرة جًدا تسمى الحماض اللبني، خاصًة إذا كانت 
الكلیتان ال تعمالن بشكل صحیح. یزداد خطر اإلصابة بالحماض اللبني أیًضا مع مرض السكري غیر المتحكم فیھ، أو 
العدوى الخطیرة، أو الصیام لفترات طویلة أو تناول الكحول، والجفاف، ومشاكل الكبد، وأي حاالت طبیة یكون فیھا 

جزء من الجسم بھ نقص في إمدادات األكسجین (مثل أمراض القلب الحادة).
إذا كان أي من ما ورد أعاله ینطبق علیك ، استشر طبیبك لمزید من التعلیمات.

توقف عن تناول دیانورم® إكس أر لفترة قصیرة إذا كان لدیك حالة قد تكون مرتبطة بالجفاف (فقدان كبیر لسوائل 
الجسم) مثل القيء الشدید أو اإلسھال أو الحمى أو التعرض للحرارة أو إذا كنت تشرب كمیة أقل من السوائل بشكل 

طبیعي. تحدث إلى طبیبك لمزید من التعلیمات.
توقف عن تناول دیانورم® إكس أر واتصل بالطبیب أو أقرب مستشفى على الفور إذا واجھت بعض أعراض الحماض 

اللبني، ألنھ قد یؤدي إلى غیبوبة.
إذا كنت بحاجة إلى إجراء عملیة جراحیة كبرى، فعلیك التوقف عن تناول دیانورم® إكس أر أثناء العملیة وبعدھا. سیقرر 

طبیبك متى یجب علیك التوقف والموعد الجدید لبدء العالج باستخدام دیانورم® إكس أر.
خالل العالج بدیانورم® إكس أر، سیتحقق طبیبك من وظیفة الكلى مرة واحدة في السنة على األقل أو أكثر إذا كنت مسنًا 

و / أو إذا كنت تعاني من تدھور وظائف الكلى.
إذا كان عمرك أكثر من ٧٥ عاًما ، فال یجب بدء العالج بدیانورم® إكس أر لتقلیل خطر اإلصابة بمرض السكري من 

النوع ٢.
قد ترى بعض بقایا األقراص في البراز. ال تقلق - ھذا أمر طبیعي بالنسبة لھذا النوع من األقراص.

یجب أن تستمر في اتباع أي نصیحة غذائیة قدمھا لك طبیبك ویجب علیك التأكد من تناولك للكربوھیدرات بانتظام طوال 
الیوم.

ال تتوقف عن تناول ھذا الدواء دون التحدث إلى طبیبك. 
التحذیرات واإلحتیاطات الخاصة بالنساء: ال تتناولي دیانورم® إكس أر في حال  الحمل أو الرضاعة.  

التداخالت بین دیانورم® إكس أر واألدویة األخرى:
إذا احتجت إلى حقنق ملونة، في سیاق األشعة السینیة أو المسح الضوئي، یجب التوقف عن تناول دیانورم® إكس أر قبل 

أو في وقت الحقن. سیقرر طبیبك متى یجب علیك التوقف والموعد الجدید لبدء العالج باستخدام دیانورم® إكس أر.
أخبر طبیبك إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخرًا أو قد تتناول أي أدویة أخرى. قد تحتاج إلى المزید من اختبارات جلوكوز 
الدم والكلیة بشكل متكرر ، أو قد یحتاج طبیبك إلى ضبط جرعة دیانورم® إكس أر. من المھم بشكل خاص اإلشارة إلى 

ما یلي:  
•األدویة التي تزید من إنتاج البول (مدرات البول مثل فوروسیمید).

• األدویة المستخدمة لعالج األلم وااللتھاب (مثبطات NSAID و COX-٢ ، مثل األیبوبروفین وسیلیكوكسیب).
.(II مثبطات اإلنزیم المحول لألنجیوتنسین ومضادات مستقبل األنجیوتنسین) أدویة معینة لعالج ارتفاع ضغط الدم •

• الستیرویدات مثل بریدنیزولون، مومیتازون، بیكلومیتازون.
• األدویة السمبثومیة تشمل اإلیبینیفرین والدوبامین المستخدم لعالج النوبات القلبیة وانخفاض ضغط الدم. یتم تضمین 

Epinephrine أیضا في بعض أدویة التخدیر.
• األدویة التي قد تغیر كمیة دیانورم® إكس أر في الدم، خاصة إذا كنت قد تعاني من القصور الكلوي (مثل فیرابامیل، 
كریزوتینیب،  إسافوكونازول،  فاندیتانیب،  تریمیثوبریم،  رانوالزین،  دولوتیجرافیر،  سیمیتیدین،  ریفامبیسین، 

أوالباریب).
دیانورم® إكس أر مع الكحول

تجنب اإلفراط في تناول الكحول أثناء تناول دیانورم® إكس أر ألن ذلك قد یزید من خطر اإلصابة بالحماض اللبني.
قیادة المركبات وتشغیل األالت 

ان تناول دیانورم® إكس أر لوحده ال یسبب "hypos" (أعراض انخفاض نسبة السكر في الدم أو نقص سكر الدم، مثل 
الضعف، االرتباك وزیادة التعرق) وبالتالي ال ینبغي أن یؤثر على قدرتك على القیادة أو استخدام اآلالت. ومع ذلك ، 
یسبب  أن  یمكن  السكري  لمرض  أخرى مضادة  أدویة  مع  أر  إكس  دیانورم®  تناول  بأن  درایة  على  تكون  أن  یجب 

"hypos"، لذا في ھذه الحالة یجب أن تأخذ عنایة إضافیة عند قیادة المركبات أو تشغیل اآلالت.  
٣. كیف یتم تناول دیانورم® إكس أر 

قد یصف لك طبیبك دیانورم® إكس أر لتتناولھ لوحده، أو باالشتراك مع أدویة أخرى مضادة لمرض السكري تؤخذ عن 
طریق الفم أو باالشتراك مع األنسولین.

یجب إبتالع األقراص كاملة مع كوب من الماء. كما یجب االمتناع عن مضغ األقراص أو ھرسھا.
الجرعة الموصى بھا

یبدأ العالج عادة ب٥٠٠ مللیغرام من دیانورم® إكس أر یومیًا. بعد أسبوعین تقریًبا من تناول دیانورم® إكس أر، قد یقوم 
الطبیب بقیاس نسبة السكر في الدم وضبط الجرعة. الجرعة الیومیة القصوى ھي ٢٠٠٠ مللیغرام من دیانورم® إكس 

أر. إذا كنت تعاني من انخفاض وظائف الكلى، یمكن للطبیب ان یصف جرعة أقل.
المساء. في بعض الحاالت، قد یوصي طبیبك بأخذ  الیوم، مع وجبة  یجب أن تأخذ األقراص، عادًة، مرة واحدة في 

األقراص  مرتین یومًیا. تناول دائًما األقراص مع الطعام.
عند تناول جرعة مفرطة من دیانورم® إكس أر

عند تناول جرعة مفرطة من دیانورم® إكس أر عن طریق الخطأ، فال داعي للقلق، ولكن إذا كانت لدیك أعراض غیر 
اعتیادیة، فاتصل بطبیبك. إذا كانت الجرعة الزائدة كبیرة، فإن التعرض للحماض اللبني یكون أكثر احتماال.اما أعراض 
الحماض اللبني فلیست محددة، مثل القيء، وجع البطن مع تشنجات العضالت، والشعور العام بعدم الراحة مع التعب 
الشدید، وصعوبة التنفس. باالضافة الى انخفاض درجة حرارة الجسم وانخفاض نبضات القلب. إذا واجھت بعض ھذه 

األعراض ، فتوقف عن تناول دیانورم® إكس أر فوًرا واتصل بالطبیب أو أقرب مستشفى على الفور. 
في حال نسیان تناول جرعة دیانورم® إكس أر

في حال فوتت موعد تناول أي جرعة علیك تناولھا فور تذكرك لھا. 
إمتنع عن تناول جرعة مضاعفة (أي جرعتین في الوقت نفسھ) للتعویض عن الجرعة الفائتة.  

٤. التأثیرات الجانبیة المحتملة 
على غرار كل األدویة، یمكن أن یسبب ھذا الدواء تأثیرات جانبیة علمًا أنھا ال تصیب الجمیع:

قد یسبب دیانورم® إكس أر، تأثیر جانبي خطیر جًدا یسمى الحماض اللبني ولكن بنسبة نادرة جًدا (یصیب اقل من شخص 
واحد من اصل ١٠٠٠٠ شخص).

قد یتسبب دیانورم® إكس أر في اختالل في وظائف الكبد والتھاب الكبد مما قد یؤدي إلى الیرقان (یصیب اقل من شخص 
واحد من اصل ١٠٠٠٠ شخص). إذا كنت تعاني من اصفرار العینین و / أو الجلد اتصل بطبیبك على الفور.

اآلثار الجانبیة األخرى المحتملة:
شائع جدا (یصیب أكثر من شخص واحد من اصل ١٠ اشخاص ): اإلسھال، الغثیان، القيء، آالم المعدة أو فقدان الشھیة. 
إذا عانیت من ھذه األعراض، ال تتوقف عن تناول األقراص ألن ھذه األعراض ستختفي في غضون أسبوعین. ینصح 

بتناول األقراص مع أو مباشرة بعد تناول الوجبة.
شائع (یصیب أقل من شخص واحد من اصل ١٠ اشخاص، ولكن أكثر من شخص واحد من اصل ١٠٠ شخص): 

اضطراب طعم.
نادرة جًدا (یصیب اقل من شخص واحد من اصل ١٠٠٠٠ شخص): انخفاض مستویات فیتامین ب ١٢ ، الطفح الجلدي 

بما في ذلك االحمرار والحكة.
٥. كیف یتم تخزین دیانورم® إكس أر

یجب حفظ ھذا الدواء في مكان ال تتعدى الحرارة فیھ ٣٠ درجة مئویة .
یجب حفظ ھذا المستحضر في العبوة األصلیة بحالة سلیمة.

٦. محتوى العبوة ومعلومات أخرى
دیانورم® إكس أر ٥٠٠: اقراص ملبسة بالفیلم ممتدة المفعول: ٣٠ قرص في العبوة. 
دیانورم® إكس أر ٧٥٠: اقراص ملبسة بالفیلم ممتدة المفعول: ٣٠ قرص في العبوة. 
دیانورم® إكس أر ١٠٠٠: اقراص ملبسة بالفیلم ممتدة المفعول: ٣٠ قرص في العبوة.

التركیب
 دیانورم® إكس أر ٥٠٠: یحتوي كل قرص ملبس بالفیلم ممتد المفعول على ٥٠٠ ملغ من میتفورمین ھیدركلورید.
دیانورم® إكس أر ٧٥٠: یحتوي كل قرص ملبس بالفیلم ممتد المفعول على ٧٥٠ ملغ من میتفورمین ھیدركلورید.

دیانورم® إكس أر ١٠٠٠: یحتوي كل قرص ملبس بالفیلم ممتد المفعول على ١٠٠٠ ملغ من میتفورمین ھیدركلورید.
المواد الغیر الفعالة : ھیدروكسي بروبیل میثیل سلولوز ، كاربوكسي میثیل السلولوز ، كوبولیمر حامض المیثاكریلیك، 
غلیكول بولي ایثیلین ، بوفیدون ، ستیرات المغنیسیوم ، ثاني أكسید التیتانیوم ، التلك ، ثاني أكسید السیلیكون الغروي 

(دیانورم® إكس أر ٥٠٠).

تاریخ المراجعة: حزیران ٢٠١٩.
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