












































Um efeito glicosúrico que resulta em:1

*FORXIGA® não está indicado no tratamento do excesso de peso ou da hipertensão arterial. 
A perda de peso foi um efeito secundário verificado nos ensaios clínicos.  

· Redução da HbA1C
1,3,4

· Maior redução da HbA1c versus iDPP4 em terapêutica de associação combinada 
 com metformina3

· Perda de peso*1,4 · Redução da pressão arterial*1,5

 

MENOS GLICOSE.
MELHORES RESULTADOS.1

 
 

O iSGLT2 Mais Prescrito do Mundo2   

 
UM 

COMPRIMIDO
UMA VEZ
POR DIA

 
UM 

COMPRIMIDO
UMA VEZ
POR DIA

Com os seguintes benefícios adicionais:

NÃO ESPERE. MOTIVE.
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FORXIGA® comprimidos de 5 e 10 mg revestidos por película. Cada comprimido de 5 e 10 mg contém dapagliflozina propanodiol mono-hidratada equivalente 
a 5 mg e 10 mg de dapagliflozina, respectivamente. Excipiente com efeito conhecido: Cada comprimido de 5 ou 10 mg contém 25 mg ou 50 mg de lactose anidra, 
respectivamente. FORMA FARMACÊUTICA: Comprimido revestido por película. INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS: FORXIGA® é indicado em adultos com idade igual 
e superior a 18 anos com diabetes mellitus tipo 2 para melhorar o controlo da glicemia em monoterapia ou em terapêutica de associação combinada.

Para informações de prescrição completa, consulte o Resumo das Características do Medicamento aprovado pela autoridade reguladora de medicamentos. 
AstraZeneca Pharmaceuticals (Pty) Ltd. Reg. No. 1992/005854/07. Building 2, Northdowns Office Park, 17 Georgian Crescent West, Bryanston, 2191. Private Bag 
X23, Bryanston, 2021. Tel: +27 (0) 11 797-6000. Fax: +27 (0) 11 797-6001. www.astrazeneca.com. FORXIGA® é uma marca registada do grupo de companhias
AstraZeneca. Data de validade: Novembro 2019. Actividade ID: XS-1131.




