
 
 
ইনসুিলন ছাড়া অন+ ওষ. ধ (ট+াবেলট ও ইনেজক্শন) 
 
সচূীপ;: 

• খাওয়ার ওষ. ধ  
• ?মটফরিমন 
• সালেফানাইলইউিরয়া 
• থায়ােজািলডাইেনিডওন 
• আহােরর পের GHেকাজ িনয়Tণকারী 
• DPP4 ইনিহিবটর 
• SGLT2 ইনিহিবটর (?সািডয়াম-GHেকাজ K+াLেপাটM ার (2) ইনিহিবটর) 
• ইনসুিলন ছাড়া অন+ ইেNকশন - GHকাগন-এর মত ?পপট্াইড (GLP-1) 
• অ+াকারেবাস 

 
যিদ $া&'কর জীবনযাপেনর পরামশ23িল অনুসরণ কের আপনার রে: ;<েকােজর মা=া িনয়Tণ করা 
স@ব না হয়, তাহেল িচিকৎসাকারী ডা:ার ডায়ােবFেসর ট'াবেলট Hহেণর সুপািরশ করেত পােরন। এর 
মােন এই নয় Lয ডায়ােবFস Lবিশ তীM, এটা NধP  Lবাঝায় Lয, রL: ;<েকােজর মা=া িনয়Tণ করার 
জন' িকছP  অিতির: সাহাLয'র Sেয়াজন আেছ। ট'াবেলট Lনওয়া Nর< করা সেTও $া&'কর খাদ'Hহেণর 
িনেদ2 শ3িল অনুসরণ করা 3র<Wপূণ2। 
 
িকছP  মানুেষর রL:র ;<েকােজর মা=া িনয়Tণ করার জন' তােদর িবিভ[ ট'াবেলেটর িম\ণ Sেয়াজন 
হয়। আপিন হয়ত Lদখেত পােরন Lয, ট'াবেলেটর Sেয়াজনীয়তা সমেয়র সােথ সােথ পিরব^ত_ত হয়, তাই 
িনয়িমত পরী`া করা 3র<Wপূণ2। কখনও কখনও ডায়ােবFস িনয়Tণ করার জন' ট'াবেলট যেথa নয়, 
এবং ডায়ােবFস দল ইনসুিলন বা ইনেজক্শেনর মাধ'েম Lদওয়ার Lযাগ' আেরকF ওষP েধর পরামশ2 
িদেত পােরন।  
 
Lবিশর ভাগ ওষP েধর কমপে` দুF নাম আেছ। একF হল ওষP েধর (Lজেনিরক) নাম এবং অন'F হল 
M'ােeর (মািলকানা) নাম যা Sেত'ক Sfতকারক এFেক Lদয়। সবসময় Lজেনিরক নাম ব'বহার করেত 
Lচaা কর<ন। 
 
খাওয়ার ওষ. ধ 



 
?মটফরিমন 
 
Lমটফরিমন আমােদর শরীরেক আেরা কায2করভােব ইনসুিলন ব'বহার করেত সাহায' করার মাধ'েম 
কাজ কের, যােত শরীর রে:র ;<েকাজLক যথাযথভােব Sশিমত করেত পাের। িকছP  ব'ি: হয়ত Lদখেত 
পােরন Lয, Lমটফরিমন Lনওয়া Nর< করেল Lপেটর Lগালমাল হয়, Lযমন পাতলা পায়খানা, বদহজম, 
এবং ি`েধ চেল যাওয়া বা বিম। কম Lডােজ Nর< করেল এবং খাবােরর সােথ Lমটফরিমন িনেল, এL`ে= 
সাহায' হেত পাের। Lমটফরিমন হাইেপা;াইিসিময়া ঘটায় না এবং ওজন বাড়ায় না। Lমটফরিমন ধীের 
মু: হওয়া রjেপও পাওয়া যায়। এটা Sলিkত/ পিরব^ত_ত মুি: বা ;<েকােফজ ধীর মুি: িহেসেব 
পিরিচত। 
 
এই L\ণীর ওষP েধর মেধ' অlভP 2 : হল: 
Metformin (Glucophage)  500mg, 850mg,  
Metformin oral solution     500mg per 5ml 

 
Lমটফরিমন ট'াবেলেটর ধীর/পিরব^ত_ত মুি: রjপ3িলও আেছ, যা গ'ােmাইনেটnাইনাল পাo2 
Sিতিpয়া3িল কমােত পাের, Lযমন  

 
Glucophage Slow Release  500mg,750mg, 1,000mg 
 
 
সালেফানাইলইউিরয়া 
সালেফানাইলইউিরয়া আেরা ইনসুিলন উৎপাদেনর জন' আপনার অr'াশয়েক (উদেরর Lয অsF 
ইনসুিলন হরেমান উৎপাদন কের) উtীu কের, যা এরপের আপনার রL:র ;<েকাজেক vাস করেব। 
সালেফানাইলইউিরয়া মৃদু বদহজম, মাথা ব'থা, Wেক ফP সকP িড় ও ওজন বx িy ঘটােত পাের। মদ'পান 
করেল এ3িল মুখেক লাল কের িদেত পাের। এর ফেল রL:র ;<েকাজ খP ব কেম Lযেত পাের এবং 
হাইেপা;াইিসিময়ার ঝP ঁ িক Lবেড় Lযেত পাের, হাইেপা;াইিসিময়া িলফেলটF LদখP ন। আপেডট করা হাইেপা 
িলফেলেট িলংক Lযাগ কর<ন। 
 
এই L\ণীর ওষP েধর মেধ' অlভP 2 : হল: 
Glibenclamide                 2.5 mg, 5mg   
Gliclazide (Diamicron)   40 mg and 80 mg tablets 
Gliclazide MR                   30 mg  
Glimepiride (Amaryl)     1mg, 2mg 
Glipizide                            5mg – 20mg 
Tolbutamide                    500mg  
 
 
থায়ােজািলডাইেনিডওন 
 
এটা এককভােব অথবা অিতির: িচিকৎসা িহেসেব ব'বহার করা যায়। এটা আপনার িনেজর 
ইনসুিলেনর Sভাব3িলর Sিত শরীরেক সংেবদনশীল করার মাধ'েম সাহায' কের। এ3িল চ^ব_র Lকােষর 
ওপের কাজ কের; অভ'lরীণ অs3িলর চারপাশ Lথেক চ^ব_ দূর কের এবং Lপশী, যকx ত ও অr'াশেয়র 



ওপেরও একটা Sভাব Lফলেত পাের। বত2 মােন ইউেক-Lত বাজাের একমা= Lয থায়াLজািলডাইেনিডওন 
আেছ LসF হল পােয়াি;টােজান। এটা ওজন বাড়ােত পাের এবং বয়{ Lরাগীেদর L`ে= হাড় ভাঙার 
(িচড় ধরা) ঝP ঁ িক Lবেড় যাওয়ার িরেপাট2 ও পাওয়া Lগেছ। এছাড়াও মূ=থিলর ক'া}ােরর ঝP ঁ িক সামান' 
Lবেড় যাওয়ার িরেপাট2 ও আেছ, যিদও তা খP বই িবরল। পােয়াি;টােজান-এর কারেণ হাইেপা হয় না। 
পােয়াি;টােজান-এর পাo2 Sিতিpয়ার িবষেয় আপনার Lকান উে~গ থাকেল, আপনার ডায়ােবFস 
$া&'েসবা Sদানকারীর সেs এটা আেলাচনা কর<ন। 
 
 

• Pioglitazone (Actos)                       15mg, 30mg, 45mg 
 
Lমটফরিমন-এর সেs একF িম\ �'াটফম2 িহেসেবও ি;টােজান LSসpাইব করা যায়, Lযমন 
 
• Pioglitazone + Metformin (Competact)         15mg/850mg 

 
 
আহােরর পের GHেকাজ িনয়Tণকারী 
 
আহােরর পের ;<েকাজ িনয়Tণকারী3িল আেরা Lবিশ ইনসুিলন উৎপাদেনর জন' অr'াশেয়র 
Lকাষ3িলেক উtীu কের। তেব এই ট'াবেলট3িল সালেফানাইলইউিরয়ার তP লনায় কম সময়কাল &ায়ী 
হয়। যিদ একF আহার বাদ Lদওয়া হয়, Lসই L`ে= LডাজFও অবশ'ই বাদ িদেত হেব। 
 
এই L\ণীর ওষP েধর মেধ' অlভP 2 : হল: 

• Repaglinide  (Prandin)   0.5mg, 1mg, 2mg 

• Nateglinide  (Starlix)   60mg, 120mg, 180mg 
 
DPP4 ইনিহিবটর 
 
ডাইেপপ্ Fিডল Lপপ্ FLডজ 4 ইনিহিবটর3িল ি;প্ Fন নােমও পিরিচত এবং এF হরেমান ইনেpFন-
Lক িবনaকারী একF উৎেসচক DPP-4 এর িpয়ােক অবর<y করার মাধ'েম কাজ কের। 
ইনেpFন NধP মা= তখন শরীরেক আেরা Lবিশ ইনসুিলন উৎপাদন করেত সাহায' কের যখন তার 
Sেয়াজন হয়, এবং যকx ত ~ারা উৎপািদত ;<েকােজর পিরমাণ কমায় যখন তার Sেয়াজন হয় না। এই 
হরেমান3িল সারা িদন ধের িনগ2মন হয় এবং খাবােরর সময় এর মা=া Lবেড় যায়। 
 
এই L\ণীর ওষP েধর মেধ' অlভP 2 : হল:      
Alogliptin                                   (Vipidia)          6.25mg, 12.5mg, 25mg 
Linagliptin                                 (Trajenta)        5mg 
Linagliptin +Metformin          (Jentadueto)   2.5mg/850mg, 2.5mg/1000mg 
Sitagliptin                                  (Januvia)         100mg, 50mg, 25mg 
Saxagliptin                                (Onglyza)         2.5mg,5mg 
Vildagliptin + Metformin       (Eucreas)          50mg/850mg, 50mg/1000mg 
 
 
SGLT2 ইনিহিবটর (?সািডয়াম-GHেকাজ K+াLেপাটM ার (2) ইনিহিবটর) 



 
2013 সােল UK-Lত সূচনা করা এই ওষP ধF ডায়ােবFস িনয়Tেণর উ[িত ঘটােনার জন' টাইপ 2 
ডায়ােবFস Lমিলটােস আpাl পূণ2বয়{েদর L`ে= ব'বহার করা যায়। ওষP ধF িকডিনর মাধ'েম শরীর 
Lথেক অিতির: ;<েকাজ দূর করার মাধ'েম কাজ কের, যার ফেল মূে= আেরা Lবিশ ;<েকাজ Lদখা যায়। 
িকডিনর িpয়ার িনয়িমত নজরদারীর পরামশ2 Lদওয়া হয়, এবং িকডিনর Lকান ধরেনর সমস'া থাকা 
ব'ি:Lদর L`ে= এটা ব'বহার করা যায় না। কম র:চােপর Lরাগীেদর L`ে= সতক2 তা অবলkন করা 
উিচত। SGLT2 ইনিহিবটর3িল মূ= সংpাl বা জননােsর �াশ সংpমেণর ঝP ঁ িক বািড়েয় িদেত পাের, 
এবং িকেটাঅ'ািসেডািসস (সাধারণত টাইপ 1 ডায়ােবFেসর সােথ সংি�a বিম ও Lপেটর ব'থার একF 
জFলতা)-এর অ� ঝP ঁ িক আেছ। এই L\ণীর ওষP ধ3িল ওজন কমায়, এবং গভ2 াব&ােত ব'বহার করা 
উিচত নয়। 
 
এই L\ণীর ওষP েধর মেধ' অlভP 2 : হল:      
Canagliflozin (Invokana) 100mg,300mg 
Canagliflozin and Metformin  (Vokanamet) 50mg/850mg  50mg/1000mg 
150mg/850mg   150mg/1000mg 
Dapagliflozin   (Forxiga) 5mg, 10mg 
Dapagliflozin and Metformin (Xigduo)  5mg/850mg 5mg/1000mg 
Empagliflozin (Jardiance)10mg,25mg 
Empagliflozin and metformin (Synjardy) 5mg/500mg  5mg/1000mg 
12.5mg/850mg, 12.5mg/1,000mg 
 
 
 
ইনসুিলন ছাড়া অন+ ইনেজক্শন - GHকাগন-এর মত ?পপট্াইড (GLP-1) 
 
GLP -1 ইনেজক্শন3িল Sাকx িতকভােব Sাu হরেমান GLP -1 এর িpয়ােক অনুকরণ কের, ইনসুিলন 
উৎপাদন বাড়ায়, যকx ত ~ারা উৎপািদত ;<েকােজর পিরমাণ vাস কের যখন তার Sেয়াজন হয় না, 
পাক&লীর মেধ' িদেয় খাবােরর চলাচলেক ধীর কের Lদয়, রL: ;<েকােজর মা=া3িলেক উ[ত করার 
ল`' িনেয় ি`েধ কমায়। ইনেজক্শন Lদওয়ার Lপন উপকরেণর মাধ'েম ওষP ধF Wেকর িনেচর Lকাষকলায় 
Sেয়াগ করা হয়, এবং িদেন দুবার, িদেন একবার অথবা সাuািহক একবার Lনওয়া যায়।  সাuািহক 
একবার Lনওয়ার িকছP  ইনেজক্শন Wেকর িনেচ সামিয়কভােব Lছাট Lছাট Lডলা �তির করেত পাের। এই 
L\ণীর ওষP ধ3িলর কারেণ Sায়ই ওজন কেম। 
 
Exenatide (Byetta) 5mcg, 10mcg িদেন দুবার Lপন ইনেজক্শন         

Exenatide Extended Release (Bydureon)   2mg সাuািহক 
একবার 

  িদেন দুবার জলখাবােরর আেগ এবং স�'ার খাওয়ার আেগ ইে�কশন 

Liraglutide (Victoza)      0.6mg, 1.2m                                 
িদেন একবার Lপন ইনেজক্শন   িদেন একবার ইে�কশন 

Lixisenatide (Lyxumia)    10mcg, 20mcg                                
িদেন একবার Lপন ইনেজক্শন                          

Dulaglutide (Trulicity)   0.75mg, 1.5mg  সাuািহক ইনেজক্শন 
Albiglutide  (Eperzan)  30mg সাuািহক ইনেজক্শন 



 
 
 
অ+াকারেবাস (GHেকােব)  50mg,100mg  
 
শরীর Lয হাের শক2 রােক পিরপাক কের Lসই হারেক িবলিkত করার ~ারা অ'াকারেবাস কাজ কের এবং 
এF আপিন খাবার খাওয়ার পের Lয হাের আপনার রL:র ;<েকাজ বx িy পায় Lসই হারেক ধীের কের 
Lদয়। এর ফেল Lপট 3ড়3ড় করা, গ'াস, Lপট ভ^ত_ লাগা ও পাতলা পায়খানা হেত পাের। ওষP ধFেক 
কায2কর হেত Lগেল, Sথম খাবােরর Hােসর সেs Lনওয়া Sেয়াজন। এই পাo2 Sিতিpয়া3িলর কারেণ এটা 
আজকাল খP ব কম L`ে=ই ব'বহার করা হয়। 
 
সমস+া সমাধান করা 
আিম একR ট+াবেলট িনেত ভ. েল ?গেল কী করব? 
আপনার যিদ এক বা দুই ঘ�া পের ভP েল যাওয়া ওষP েধর কথা মেন পেড়, তাহেল তা তখন িনন। যিদ 
আেরা পের মেন পেড়, তাহেল Lসই Lডাজটা বাদ িদন এবং পেরর LডাজF $াভািবক সমেয় িনন। একF 
Lডাজ িনেত ভP েল Lগেল কখনও আপনার Lডােজর ি~3ণ Lডাজ Lনেবন না। 
আিম অসুT হেল কী হেব? 
আপনার ট'াবেলট3িল Lনওয়া ব� করেবন না। অসু&তা সামলােনা িলফেলটF LদখP ন। 
িবনামূল+ ?UসিVপশন 
আপনার যিদ ডায়ােবFেসর জন' ট'াবেলট Lনওয়ার Sেয়াজন হয়, তাহেল আপিন এই ট'াবেলট3িলর 
জন' এবং আপনার Sেয়াজনীয় Lয Lকান অন' ওষP েধর জন' িবনামূল' LSসিpপশন পাওয়ার অিধকারী 
রেয়েছন। ফম2 EC92A (ইংল'ােeর জন' FP92A) Lথেক 'িচিকৎসাগত ছাড়' পাওয়ার জন' আপনার 
ডা:ার, নাস2 বা ফাম2ািসnেক বলুন। 
ওষP ধপে=র িবষেয় আেরা তেথ'র জন' িনেচর িলংকF অনুসরণ কর<ন। 
 
https://shop.diabetes.org.uk/usr/downloads/UpdateMedsKit17_shop2.pdf 
 
 


