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Empagliflozin
uttalas som (em'' pa gli floe' zin)

hur är denna medicin utskriven?

Empagliflozin används tillsammans med kost och motion, och ibland med andra mediciner, för att 
sänka blodsockernivåerna hos personer med typ 2-diabetes (tillstånd där blodsockret är för högt 
eftersom kroppen inte producerar eller använder insulin normalt). Empagliflozin används också för 
att minska risken för stroke, hjärtinfarkt eller död hos personer som har typ 2-diabetes tillsammans 
med hjärt- och kärlsjukdomar. Empagliflozin används också till vuxna med hjärtsvikt för att minska 
risken för att behöva läggas in på sjukhus och att dö på grund av hjärt- och kärlsjukdom. 
Empagliflozin är i en klass av läkemedel som kallas natrium-glukos co-transporter 2 (SGLT2) 
hämmare. Det sänker blodsockret genom att få njurarna att göra sig av med mer glukos i urinen.

Med tiden kan personer som har diabetes och högt blodsocker utveckla allvarliga eller livshotande 
komplikationer, inklusive hjärtsjukdomar, stroke, njurproblem, nervskador och ögonproblem. Att ta 
medicin(er), göra livsstilsförändringar (t.ex. kost, motion, sluta röka) och regelbundet kontrollera ditt 
blodsocker kan hjälpa till att hantera din diabetes och förbättra din hälsa. Denna behandling kan också 
minska dina chanser att få en hjärtinfarkt, stroke eller andra diabetesrelaterade komplikationer såsom 
njursvikt, nervskador (domnade, kalla ben eller fötter; nedsatt sexuell förmåga hos män och kvinnor), 
ögonproblem, inklusive förändringar eller synförlust eller tandköttssjukdom. Din läkare och andra vårdgivare 
kommer att prata med dig om det bästa sättet att hantera din diabetes.

hur ska detta läkemedel användas?

Empagliflozin kommer som en tablett att ta genom munnen. Det tas vanligtvis en gång om dagen på 
morgonen med eller utan mat. Ta empagliflozin vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Följ anvisningarna på 
din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta 
empagliflozin exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare 
har ordinerat.

Din läkare kan börja med en låg dos empagliflozin och öka din dos vid behov.

Empagliflozin hjälper till att kontrollera ditt tillstånd, men botar det inte. Fortsätt att ta empagliflozin även 
om du mår bra. Sluta inte ta empagliflozin utan att tala med din läkare.
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Fråga din apotekspersonal eller läkare om en kopia av tillverkarens information för patienten.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar empagliflozin,

tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot empagliflozin, andra läkemedel eller något av 
innehållsämnena i empagliflozin tabletter. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, kosttillskott och 
örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: angiotensinomvandlande enzym (ACE)-
hämmare som benazepril (Lotensin, i Lotrel), kaptopril, enalapril (Epaned, Vasotec, i Vaseretic), fosinopril, lisinopril (Prinivil, 
Qbrelis, Zestril, i Zestoretic), moexipril, perindopril (i Prestalia), quinapril (Accupril, i Accuretic, i Quinaretic), ramipril (Altace) 
och trandolapril; angiotensinreceptorblockerare såsom azilsartan (Edarbi, i Edarbyclor), candesartan (Atacand, i Atacand 
HCT), eprosartan (Teveten), irbesartan (Avapro, i Avalide), losartan (Cozaar, i Hyzaar), olmesartan (Benicar, i i Benicar HCT, i 
Tribenzor), telmisartan (Micardis, i Micardis HCT, i Twynsta), och valsartan (Diovan, i Diovan HCT, i Exforge); aspirin och andra 
icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) såsom ibuprofen (Advil, Motrin) och naproxen (Aleve, Naprosyn); 
digoxin (Lanoxin); diuretika ('vattenpiller'); eller insulin eller orala mediciner för diabetes såsom glimepirid (Amaryl, i Duetact), 
glipizid (Glucotrol), glyburid (DiaBeta, Glynase) och tolbutamid. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller 
övervaka dig noggrant för biverkningar. glipizid (Glukotrol), glyburid (DiaBeta, Glynase) och tolbutamid. Din läkare kan 
behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar. glipizid (Glukotrol), glyburid (DiaBeta, 
Glynase) och tolbutamid. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för 
biverkningar.

berätta för din läkare om du går på dialys. Din läkare kan säga till dig att inte ta empagliflozin.

Tala om för din läkare om du regelbundet dricker alkohol eller ibland dricker stora mängder alkohol på kort tid 
(omåttligt drickande) eller går på en natriumfattig diet. Tala också om för din läkare om du har eller någonsin 
har haft urinvägsinfektioner eller problem med urinering, lågt blodtryck, högt kolesterol, hjärtsvikt, 
bukspottkörtelsjukdom inklusive pankreatit (svullnad av bukspottkörteln) eller har opererat din bukspottkörtel, 
svampinfektioner i underlivet, eller njur- eller leversjukdom. Om du är man, tala om för din läkare om du aldrig 
har blivit omskuren. Tala om för din läkare om du äter mindre på grund av sjukdom, operation eller ändrad kost 
eller om du inte kan äta eller dricka normalt på grund av illamående, kräkningar, diarré eller om du blir uttorkad 
av att vara i solen för länge .

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Amma inte medan 
du tar empagliflozin. Om du blir gravid medan du tar empagliflozin, kontakta din läkare.

om du genomgår operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du tar 
empagliflozin.

alkohol kan orsaka en förändring av blodsockret. Fråga din läkare om säker användning av 
alkoholhaltiga drycker medan du tar kanagliflozin.

du bör veta att empagliflozin kan orsaka yrsel, yrsel och svimning när du reser dig upp för snabbt från 
liggande ställning. Om du har detta problem, ring din läkare. Detta problem är vanligare när du först 
börjar ta empagliflozin. För att undvika detta problem, gå upp ur sängen långsamt, vila fötterna på 
golvet i några minuter innan du reser dig upp

fråga din läkare vad du ska göra om du blir sjuk, utvecklar en infektion eller feber, upplever ovanlig 
stress eller skadas. Dessa tillstånd kan påverka ditt blodsocker och mängden empagliflozin du
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kan behöva.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Var noga med att följa alla tränings- och kostrekommendationer från din läkare eller dietist. Det är 
viktigt att äta en hälsosam kost och träna regelbundet. Följ din läkares instruktioner om att dricka 
tillräckligt med vätska under dagen medan du tar denna medicin.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över 
den missade dosen och fortsätt ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en 
missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Detta läkemedel kan orsaka förändringar i ditt blodsocker. Du bör känna till symptomen 
på lågt och högt blodsocker och vad du ska göra om du har dessa symtom.

Empagliflozin kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är 
allvarliga eller inte försvinner:

kissar mycket, även på natten

ökad törst

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta 
din läkare omedelbart:

frekvent, brådskande, brännande eller smärtsam urinering

urin som är grumlig, röd, rosa eller brun

bäcken- eller ryggsmärtor

(hos kvinnor) vaginal lukt, vita eller gulaktiga flytningar (kan vara knöliga eller se ut som keso) 
eller vaginal klåda

(hos män) rodnad, klåda eller svullnad av penis; utslag på penis; illaluktande flytningar från 
penis; eller smärta i huden runt penis

känner sig trött, svag eller obekväm; tillsammans med feber och smärta, ömhet, rodnad och svullnad av 
könsorganen eller området mellan könsorganen och ändtarmen

influensaliknande symtom

Om du upplever något av följande symtom, sluta ta empagliflozin och kontakta 
din läkare omedelbart eller få akut medicinsk behandling:

utslag

nässelfeber

klåda

svårigheter att svälja eller andas
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svullnad av ansikte, hals, tunga, läppar, mun eller ögon

heshet

Om du upplever något av följande symtom på ketoacidos, sluta ta empagliflozin och 
kontakta din läkare omedelbart eller få akut medicinsk behandling. Om möjligt, 
kontrollera om det finns ketoner i din urin om du har dessa symtom, även om ditt 
blodsocker är mindre än 250 mg/dL:

illamående

kräkningar

smärta i magområdet

trötthet

svårt att andas

Empagliflozin kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du tar 
denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug 
Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 
1088).

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, tätt tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i 
rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet).

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som 
veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små 
barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera 
omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor 
inte kan äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra 
sig av med din medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller 
kontakta din lokala sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. 
Se FDA:s webbplats för säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) för 
mer information om du inte har tillgång till ett återtagningsprogram.

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på
https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat,
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haft ett anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Dina blodsockernivåer bör kontrolleras regelbundet för att 

fastställa ditt svar på empagliflozin. Din läkare kommer att beställa andra laboratorietester, inklusive glykosylerat 

hemoglobin (HbA1c), för att kontrollera ditt svar på empagliflozin. Din läkare kommer också att berätta för dig hur 

du kontrollerar ditt svar på detta läkemedel genom att mäta dina blodsockernivåer hemma. Följ dessa 

instruktioner noggrant.

Innan du gör något laboratorietest, berätta för din läkare och laboratoriepersonalen att du tar 
empagliflozin. På grund av hur denna medicin fungerar kan din urin testa positivt för glukos.

Du bör alltid bära ett armband för identifiering av diabetes för att vara säker på att du får rätt behandling i en 

nödsituation.

Låt inte någon annan ta din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) 
läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta 
med dig denna lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också 
viktig information att ha med sig i nödsituationer.

rand namn

Jardiance®

Glyxambi®(som en kombinationsprodukt som innehåller Empagliflozin och Linagliptin)

Synjardy®(som en kombinationsprodukt som innehåller Empagliflozin och Metformin)
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