
 סרט מצופות טבליות ג"מ850 /ג"מ5 ®סינגרדי
Synjardy® 5סרט מצופות טבליות ג"מ1,000 /ג"מ 
Synjardy® 12.5סרט מצופות טבליות ג"מ850 /ג"מ 
Synjardy® 12.5סרט מצופות טבליות ג"מ1,000 /ג"מ

הידרוכלוריד מטפורמין/אמפגליפלוזין
 חשוב מידע מכיל שהוא מכיוון התרופה את ליטול שתתחיל לפני הזה העלון כל את בעיון קרא

.עבורך
.שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן. זה עלון שמור-
.האחות או הרוקח, הרופא את שאל, נוספות שאלות לך יש אם-
 המחלה סימני אם גם, להם להזיק עלול זה. לאחרים זה את תעביר אל. בלבד עבורך נרשמה זו תרופה-

.לשלך זהים שלהם
 לוואי תופעות כל כולל זה. האחות או הרוקח, הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

4. סעיף ראה. זה בעלון מופיעות שאינן אפשריות
-

זה בעלון יש מה

משמש הוא ולמהSynjardy  זה מה1.

Synjardy נטילת לפני לדעת עליך מה2.
Synjardy את לקחת כיצד3.
אפשריות לוואי תופעות4.
Synjardy את לאחסן כיצד5.
נוסף ומידע החבילה תוכן6.

משמש הוא ולמהSynjardy  זה מה1.

ארדי'סינג זה מה
" הנקראות תרופות לקבוצת שייכת מהן אחת כל. ומטפורמין אמפגליפלוזין פעילים חומרים שני מכיל.

2Synjardy  מסוג בסוכרת לטיפול הפה דרך הנלקחות תרופות הן אלו". הפה דרך סוכרת נוגדי

2? סוג סוכרת מהי
 הלבלב2,  מסוג סוכרת לך יש אם. שלכם החיים מאורח והן מהגנים הן הנובעת מחלה היא2  מסוג סוכרת

 להשתמש מסוגל לא שלך והגוף, שלך בדם הגלוקוז ברמת לשלוט כדי אינסולין מספיק מייצר לא שלך
 רפואיות לבעיות להוביל שעלולות שלך בדם גלוקוז של גבוהות לרמות גורם זה. ביעילות שלו באינסולין

.שלך בגפיים לקויה דם וזרימת עיוורון, כליות מחלת, לב מחלות כמו

רד'סינג עובד איך
 רמות להורדת שונה בצורה פועל מטפורמין. בשתן) גלוקוז( בדם סוכר להסרת גורם זה. שלך בכליות.

 שייך .)SGLT2(חלבון חסימת ידי על עובד זהSGLT2  בכבד גלוקוז ייצור חסימת ידי על בעיקר, בדם הסוכר
Empagliflozin-2 קו-טרנספורטר גלוקוז סודיום מעכבי הנקראות תרופות לקבוצת

.לב מחלות במניעת לסייע גם יכולה זו תרופה. שלך בדם הסוכר כמות את מורידSynjardy  בכך

Synjardy משמש למה
 שלא) ומעלה18  בני( מבוגרים בחולים2  מסוג בסוכרת לטיפול גופנית ולפעילות לתזונה מתווסף.-

 אחרות תרופות עם מטפורמין או לבד מטפורמין הוספת ידי על שלהם בסוכרת לשלוט ניתן
Synjardy לסוכרת

TITLE - EMPAGLIFLOZIN + METFORMIN / SYNJARDY JARDIANCE MET 
MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-empagliflozin-metformin-synjardy-jardiance-met-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.7045.pdf


 תרופות להיות עשויות אלו. בסוכרת לטיפול אחרות תרופות עם גםSynjardy  את לשלב ניתן-
.אינסולין כגון בזריקה ניתנות או הפה דרך הנלקחות

. בודדות כטבליות ומטפורמין אמפגליפלוזין לנטילת כחלופה-Synjardy ב להשתמש ניתן, בנוסף-
 נוטל אתה אם, בנפרד ומטפורמין אמפאגליפלוזין טבליות ליטול תמשיך אל, יתר מנת למנוע כדי

.זו תרופה

.שלך האחות או הרוקח, הרופא ידי על שנאמר כפי שלך הגופנית והפעילות התזונה תוכנית עם שתמשיך חשוב

Synjardy נטילת לפני לדעת עליך מה2.

Synjardy את תיקח אל
( זו תרופה של האחרים מהמרכיבים אחד לכל או מטפורמין, לאמפגליפלוזין אלרגי אתה אם-

6); בסעיף המפורטים
), בדם מאוד גבוה גלוקוז( חמורה היפרגליקמיה, למשל, עם, מבוקרת בלתי סוכרת לך יש אם

להלן' לקטית לחמצת סיכון' ראה( לקטית חמצת, במשקל מהירה ירידה, שלשולים, הקאות, בחילות
 ואשר בדם מצטברים' קטון גופי' הנקראים חומרים שבו מצב הוא קטואצידוזיס. קטו חמצת או)

, ועמוקת מהירה נשימה, בטן כאבי כוללים התסמינים. סוכרתית לקדם-תרדמת להוביל עלולים
;דופן יוצא פירותי ריח מפתחת נשימתך או ישנוניות

;סוכרתית טרום-תרדמת לך היה אם
;הכליות בתפקוד חמורה ירידה לך יש אם
. שלך הכליה או הסימפונות מערכת או הריאות על המשפיע זיהום כגון חמור זיהום לך יש אם

' ראה( לקטית לחמצת אותך לסכן שעלולות, בכליות לבעיות להוביל עלולים חמורים זיהומים
');זהירות ואמצעי אזהרות

 אם או, חמורים או ממושכים שלשולים עקב למשל), התייבשות( מגופך מים הרבה איבדת אם
 אותך לסכן שעלולות, בכליות לבעיות להוביל עלולה התייבשות. ברציפות פעמים מספר הקאת

');זהירות ואמצעי אזהרות' ראה( לקטית לחמצת

-

-
-
-

-

 חמורות בעיות לך יש, לב התקף לאחרונה שעברת או חריפה לב ספיקת באי מטופל אתה אם-
 חמצן באספקת לחוסר להוביל עלול זה. נשימה קשיי לך שיש או) הלם כגון( שלך הדם במחזור

');זהירות ואמצעי אזהרות' סעיף ראה( לקטית לחמצת אותך לסכן שעלול לרקמות

-
-

;שלך בכבד בעיות לך יש אם
 עם סינרדי" סעיף ראה( לעת מעת רק או יום כל, אלכוהול של גדולות כמויות שותה אתה אם

").אלכוהול

 סיכון זהירות ואמצעי אזהרות
לקטית לחמצת

 הכליות אם במיוחד, לקטית חמצת הנקראת, מאוד חמורה אך, מאוד נדירה לוואי לתופעת לגרום עלול.
חמורים זיהומים, מבוקרת בלתי סוכרת עם גם גדל לקטית חמצת לפתח הסיכון. כראוי פועלות אינן שלך

 חלק שבו רפואי מצב וכל כבד בעיות), להלן נוסף מידע ראה( התייבשות, אלכוהול צריכת או ממושך צום,
Synjardy) חריפות קשות לב מחלות  כגון( חמצן של מופחתת   אספקה מכיל מהגוף

.נוספות הנחיות לקבלת שלך הרופא עם שוחח, עליך חל לעיל מהדברים אחד אם

 משמעותי אובדן( להתייבשות קשור להיות שעשוי מצב לך יש אם קצר לזמןSynjardy  את ליטול הפסק
מהרגיל נוזלים פחות שותה אתה אם או לחום חשיפה, חום, שלשולים, קשות הקאות כגון) גוף נוזלי של

.נוספות הנחיות לקבלת שלך הרופא עם שוחח.
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 של מהתסמינים חלק חווה אתה אם הקרוב החולים לבית או לרופא מיד ופנהSynjardy  נטילת את הפסק
:כוללים לקטית חמצת של תסמינים. לתרדמת להוביל עלול זה מצב שכן,לקטית חמצת

-
-
-
-
-
-

הקֲָאָה
) בטן כאבי( בטן כאבי

שרירים התכווצויות
 בקושי קשה עייפות עם טוב לא של כללית תחושה
בנשימה

מופחתים ודופק גוף טמפרטורת

.חולים בבית בו לטפל ויש רפואי חירום מצב היא לקטית חמצת

:הטיפול ובמהלך, זו תרופה נטילת לפני שלך האחות או הרוקח, הרופא עם שוחח
 נשימה, מוגזם צמא, בטן כאבי, בחילה או בחילה תחושת, במשקל מהירה ירידה חווה אתה אם-

 מתכתי או מתוק טעם, לנשימה מתוק ריח, חריגה עייפות או ישנוניות, בלבול, ועמוקת מהירה
 תסמינים. הקרוב החולים לבית או לרופא מיד פנה, זיעה או לשתן ריח שונה טעם או, שלך בפה
, חיים מסוכנת, חמורה אך, נדירה בעיה- " סוכרתית קטואצידוזיס"ל סימן להיות יכולים אלו

 לראות שניתן כפי, בדם או בשתן" קטון גופי" של מוגברות רמות בגלל סוכרת עם לקבל שעלולה
 אלכוהול צריכת, ממושך צום עם לעלות עשוי סוכרתית קטואצידוזיס לפתח הסיכון. בבדיקות
 עקב באינסולין יותר גבוה צורך או האינסולין במינון פתאומיות הפחתות, התייבשות, מופרזת

;קשה מחלה או גדול ניתוח

אינסולין מייצר לא שלך והגוף צעיר כשאתה כלל בדרך מתחיל זה סוג- 1"  מסוג סוכרת" לך יש אם
, להתייבשות בסיכון להיות עלול1;  מסוג סוכרת עם בחולים לטיפול-Synjardy ב להשתמש אין.

:למשל
o
o

-

-
 אתה אם לשתות או לאכול מסוגל אינך אם או, חום או משלשול סובל, חולה אתה אם

הדם לחץ את מורידים או] משתנים[ השתן ייצור את שמגבירות תרופות נוטל

75 גיל מעל אתה אם o
 את לקחת להפסיק ממך לבקש עשוי שלך הרופא'. התייבשות' תחת4  בסעיף מפורטים אפשריים סימנים

Synjardyהתייבשות למנוע דרכים על שאל. גוף נוזלי מדי יותר של אובדן למנוע כדי שתתאושש עד.

 טיפולי ניסיון עקבSynjardy  לקחת להתחיל אמור שאינך כיוון, ומעלה85  בן אתה אם
;מוגבל

-

-

-

 להפסיק ממך לבקש עשוי שלך הרופא. חום עם השתן בדרכי או בכליות חמור זיהום לך יש אם
;שתתאושש עדSynjardy  את לקחת

 ניתן נוסף מידע). סריקה או רנטגן צילום כגון( ביוד ניגוד חומרי עם בדיקה לעבור צריך אתה אם
-Synjardy".ו אחרות תרופות"ב להלן

 נפיחות או אדמומיות, רגישות, כאב של תסמינים של שילוב מפתח אתה אם שלך הרופא עם מיד שוחח
 אלו תסמינים. טובה לא כללית הרגשה או חום עם הטבעת לפי המין איברי שבין באזור או המין באיברי
 או הפרינאום של נמק דלקת הנקרא, חיים מסכן אפילו או חמור אך נדיר לזיהום סימן להיות יכולים
.פורנייה של בגנגרנה מיד לטפל יש. לעור מתחת הרקמה את הורסת אשרFournieŕ  של גנגרנה

ּכִירּורגִיהָ
 מה זמן ולמשך ההליך במהלךSynjardy  את לקחת להפסיק עליך גדול ניתוח לעבור צריך אתה אם

-Synjardy.ב הטיפול את מחדש להתחיל ומתי להפסיק עליך מתי יחליט שלך הרופא. לאחריו

כליות תפקוד
 או בשנה פעם לפחות שלך הכליות תפקוד את יבדוק שלך הרופא-Synjardy, ב הטיפול במהלך

.הכליות בתפקוד החמרה לך יש אם או/ו מבוגר אתה אם יותר גבוהה בתדירות
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הרגל בכף טיפול

 לטיפול בנוגע אחרת עצה לכל ולהיצמד קבוע באופן הרגליים כפות את לבדוק חשוב, סוכרת חולי לכל כמו
.הרפואה איש ידי על הניתנת הרגל בכף

בשתן גלוקוז
.זו תרופה נוטל שאתה בזמן לסוכר חיובי יראה שלך השתן, זו תרופה של הפעולה אופן בגלל

נוער ובני ילדים
.אלו בחולים נחקרה לא שהיא מכיוון18,  לגיל מתחת נוער ובני בילדים לשימוש מומלצת אינה זו תרופה

-Synjardyו אחרות תרופות
 או רנטגן צילום של בהקשר למשל, שלך הדם לזרם יוד המכיל ניגוד חומר של הזרקה צריך אתה אם

 להפסיק עליך מתי יחליט שלך הרופא. ההזרקה בזמן או לפניSynjardy  את לקחת להפסיק עליך, סריקה
-Synjardy.ב הטיפול את מחדש להתחיל ומתי

 שתזדקק ייתכן. כלשהן אחרות תרופות ליטול עשוי או לאחרונה נטלת, נוטל אתה אם שלך לרופא ספר
 של המינון את להתאים יצטרך שלך שהרופא או, יותר תכופות כליות ותפקודי גלוקוז לבדיקות

.Synjardyהבאים הדברים את להזכיר במיוחד חשוב:
 הסיכון את להגביר עשויה-Synjardy ש מכיוון), משתנים( השתן ייצור את המגבירות תרופות-

 סימניםSynjardy.  את לקחת להפסיק ממך לבקש עשוי שלך הרופא. נוזלים מדי יותר לאיבוד
4. בסעיף מפורטים מגופך נוזלים מדי יותר לאיבוד אפשריים
 ייתכן". סולפונילאוריאה" תרופה או אינסולין כגון, בדם הסוכר כמות את המורידות אחרות תרופות

 שלך בדם הסוכר מרמות למנוע כדי, אלו אחרות תרופות של המינון את להוריד ירצה שלך שהרופא
).היפוגליקמיה( מדי לרדת

 כליות תפקוד לך יש אם במיוחד, שלך בדם המטפורמין כמות את לשנות שעשויות תרופות
, ונדטניב, טרימתופריים, רנולאזין, דולוטגרוויר, סימטידין, ריפמפיצין, ורפאמיל כגון( מופחת

).אולפאריב, קריזוטיניב, איזווקונאזול

-

-

-
-

. באסתמה לטיפול המשמשים) אגוניסטים-2 בטא( סימפונות מרחיבי
 לטיפול המשמשים), בשאיפה או כזריקה, הפה דרך ניתנים( קורטיקוסטרואידים

.פרקים ודלקת אסטמה כמו במחלות בדלקות
 איבופרופן כגוןCOX, -2-וNSAID  מעכבי( ודלקת בכאב לטיפול המשמשות תרופות

).וסלקוקסיב
II). לאנגיוטנסין לקולטן ואנטגוניסטיםACE  מעכבי( גבוה דם בלחץ לטיפול מסוימות תרופות

").אלכוהול עם סינרדי" סעיף ראה( אלכוהול המכילות תרופות
 אזהרות' סעיף ראה, רנטגן צילום במהלך המשמשות תרופות( יוד עם ניגוד חומרי

'.זהירות ואמצעי

-

-

-
-

אלכוהול עם סינגרדי
 הסיכון את להגביר עלול שהדבר מכיווןSynjardy  נטילת בזמן מופרזת אלכוהול מצריכת הימנע

').זהירות ואמצעי אזהרות' סעיף ראה( לקטית לחמצת

והנקה הריון
 לייעוץ הרוקח או הרופא את שאל, ללדת מתכננת או בהיריון שאת חושבת, מניקה או בהריון את אם

.התרופה נטילת לפני

.נולד שטרם לילד מזיקה זו תרופה אם ידוע לא. בהריון אתה אםSynjardy  את תיקח אל

 את תיקח אל. אם לחלב עובר אמפגליפלוזין אם ידוע לא. קטנות בכמויות אם לחלב עובר מטפורמין
Synjardyמניקה את אם.
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במכונות ושימוש נהיגה
.במכונות ולהשתמש לנהוג היכולת על מינורית השפעה-Synjardy ל

 לירידה לגרום עלולה אינסולין עם או סולפונילאוריאה הנקראות תרופות עם בשילוב זו תרופה נטילת
 ועלול, בראייה ושינוי הזעה, רעד כגון לתסמינים לגרום שעלול מה), היפוגליקמיה( בדם הסוכר ברמות

 אתה אם כלשהן מכונות או בכלים להשתמש או לנהוג אין. במכונות ולהשתמש לנהוג יכולתך על להשפיע
Synjardy. נטילת בזמן סחרחורת מרגיש

Synjardy את לקחת כיצד3.

.בטוח אינך אם הרוקח או הרופא עם בדוק. לך אמר שלך שהרופא כפי בדיוק התרופה את תמיד קח

לקחת כמה
 שלך הרופא. כעת נוטל שאתה לסוכרת התרופות ולמינוני למצבך בהתאם משתנהSynjardy  של המינון
.לקחת התרופה של חוזק איזה בדיוק לך ויגיד הצורך לפי שלך המינון את יתאים

 על-Synjardy ב הטיפול את כלל בדרך יתחיל שלך הרופא. ביום פעמיים אחת טבליה הוא המומלץ המינון
 או ג"מ(850  נוטל כבר שאתה מטפורמין של מינון אותו את המספקת הטבליה לעוצמת מרשם מתן ידי

 כבר אתה אם). ביום פעמיים ג"מ(5  אמפגליפלוזין של ביותר הנמוך המינון ואת), ביום פעמיים ג"מ1,000
 אותה את שיספקוSynjardy  של בטבליות בטיפול יתחיל שלך הרופא, בנפרד התרופות שתי את נוטל

.יותר נמוך מינון לרשום עשוי שלך הרופא, מופחת כליות תפקוד לך יש אם. שתיהן של כמות

זו תרופה נטילת
-
-
-

.מים עם בשלמותה הטבליה את לבלוע יש
 קח. קיבה לקלקול הסיכוי את להפחית כדי הארוחות עם הטבליות את קח
.הפה דרך ביום פעמיים הטבליה את

הנחיות לפי התרופות כל את ליטול זכור. לסוכרת אחרת תרופה עם יחדSynjardy  את לרשום עשוי שלך הרופא
 את להתאים יצטרך שלך שהרופא ייתכן. לבריאותך ביותר הטובות התוצאות את להשיג כדי שלך הרופא

.בדם הסוכר ברמת לשלוט כדי שלך המינונים

 תוכנית על לשמור חשוב. בדם בסוכר יותר טוב להשתמש שלך לגוף עוזרות מתאימה גופנית ופעילות תזונה
Synjardy. נטילת בזמן שלך הרופא ידי על המומלצת הגופנית והפעילות התזונה

צריך שאתה ממהSynjardy  יותר נוטל אתה אם
 של תסמינים. לקטית חמצת לחוות עלול אתה, צריך שאתה ממהSynjardy  טבליות יותר לוקח אתה אם

, שרירים התכווצויות עם בטן כאבי, הקאות, מאוד חולה או הרגשה כגון ספציפיים אינם לקטית חמצת
 בטמפרטורת ירידה הם נוספים תסמינים. נשימה וקשיי חמורה עייפות עם טוב לא של כללית תחושה

 עלולה לקטית שחמצת מכיוון, החולים בבית מיידי לטיפול שתזדקק ייתכן, לך קורה זה אם.ודופק הגוף
 ראה( ביותר הקרוב החולים לבית או לרופא מיד ופנה מיד התרופה נטילת את הפסק. לתרדמת להוביל

.התרופות חבילת את איתך קח2).  סעיף

Synjardy את לקחת שכחת אם
, שלך הבאה למנה הזמן שהגיע עד זוכר אינך אם. זוכר שאתה ברגע אותה קח, למנה מתגעגע אתה אם
.זו תרופה של כפולה מנה ליטול אין. שלך הקבוע הזמנים ללוח וחזור שהוחמצה המנה על דלג
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Synjardy את ליטול תפסיק אם
 עשויות שלך בדם הסוכר רמות. שלך הרופא עם תחילה להתייעץ מבליSynjardy  את לקחת תפסיק אל

Synjardy. לקחת מפסיק אתה כאשר לעלות

.האחות או הרוקח, הרופא את שאל, זו בתרופה השימוש לגבי נוספות שאלות לך יש אם

אפשריות לוואי תופעות4.

.אותן מקבלים כולם לא כי אם, לוואי לתופעות לגרום עלולה זו תרופה, התרופות כל כמו

:הבאות הלוואי מתופעות אחת לך יש אם הקרוב החולים לבית או לרופא מיד פנה

)הזמינים מהנתונים התדירות את להעריך ניתן לא( ידועה לא בתדירות הנראית, חמורה אלרגית תגובה

:לכלול עשויים חמורה אלרגית לתגובה אפשריים סימנים
בליעה או נשימה לקשיי להוביל שעלולה הגרון או הלשון, הפה, השפתיים, הפנים של נפיחות-

(

)אנשים10,000  מכל1  עד על להשפיע עלולה( מאוד רחוקות לעיתים הנראית, לקטית חמצת
 קורה זה אם2).  סעיף ראה( לקטית חמצת הנקראת מאוד חמורה אך מאוד נדירה לוואי לתופעת לגרום עלולה

 חמצת שכן ,הקרוב החולים לבית או לרופא מיד ולפנותSynjardy  את לקחת להפסיקSynjardy חייב אתה
.לתרדמת להוביל עלולה לקטית

1,000  מכל1  עד על להשפיע עשויה( רחוקות לעיתים הנראית, סוכרתית קטו חמצת
2): סעיף ראה( סוכרתית קטואצידוזיס של הסימנים הם אלו )אנשים

-
-
-
-
-
-
-
-
-

 מהירה ירידה או בשתן" קטון גופי" של מוגברות רמות
בדם במשקל
 כאבי או בחילה תחושת

בטן
מוגזם צמא

 מהירה נשימה בלבול
ועמוק

חריגה עייפות או ישנוניות
.זיעה או לשתן שונה ריח או בפה מתכתי או מתוק טעם, לנשימה מתוק ריח

 או זמנית להפסיק להחליט עשוי שלך הרופא. בדם הגלוקוז לרמת קשר ללא להתרחש עלול זה
-Synjardy.ב הטיפול את לצמיתות

:הבאות הלוואי בתופעות מבחין אתה אם האפשרי בהקדם לרופא פנה

 אתה אם )אנשים10  מכל-1 מ יותר על להשפיע עשוי( גבוהה בשכיחות הנראה), היפוגליקמיה( בדם נמוך סוכר
 או סולפונילאוריאה כגון, בדם נמוכה סוכר לרמת לגרום שעלולה אחרת תרופה עםSynjardy  את נוטל

:לכלול עשויים בדם נמוך סוכר של הסימנים. גדל בדם נמוך סוכר לקבל שלך הסיכון, אינסולין
-
-

 רעב מהירות לב דפיקות, מבולבל או רבה חרדה תחושת, הזעה, רועד
ראש כאב, מוגזם

 מהסימנים אחד מקבל אתה אם לעשות ומה בדם נמוכות סוכר ברמות לטפל כיצד לך יגיד שלך הרופא
. פירות מיץ שתה או גבוה סוכר חטיף, גלוקוז טבליות אכל, בדם נמוך סוכר של תסמינים לך יש אם. לעיל

.ולנוח אפשר אם בדם הסוכר רמת את למדוד
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 הסימנים )אנשים10  מכל1  עד על להשפיע עשוי( נפוץ, השתן בדרכי זיהום
:הם השתן בדרכי לדלקת

-
-
-

 שנראה שתן מתן בעת צריבה תחושת
מעונן

)נגועות הכליות כאשר( הגב באמצע כאב או, באגן כאב

 יכולים הם אך, פועלSynjardy  שבו מהאופן לנבוע עשויים יותר תכופה שתן הטלת או שתן למתן דחף
 לרופא גם לפנות עליך, כאלה בתסמינים בעלייה מבחין אתה אם. השתן בדרכי לזיהום סימנים להיות גם

.שלך

 )אנשים100  מתוך1  עד על להשפיע עלולה( נדיר באופן הנראית, התייבשות
:לכלול עשויים אך, ספציפיים אינם ההתייבשות סימני

-
-
-

דופן יוצא צמא

 התעלפות בעמידה סחרחורת או סחרחורת
הכרה איבוד או

 Synjardy: נטילת בעת אחרות לוואי תופעות
שכיח מאד

-
-
-

), בחילה( בחילה תחושת
 בטן כאבי או הקאות שלשולים

תיאבון אובדן

מׁשְּותףָ
-
-
-
-
-
-
-

)קיכלי( המין באברי בשמרים זיהום
 יותר קרובות לעתים שתן במתן צורך או מהרגיל שתן יותר מתן

מגרד
 או נוזלים נוזל, מורמות בליטות ולכלול מגרד להיות עשוי זה-  אדום עור או פריחה

הדברים בטעם שינויים שלפוחיות
צמָָא

בדם) כולסטרול( בדם השומן ברמות עלייה להראות עשויות דם בדיקות

נדִָיר
-
-
-
-

כוורות

השתן   שלפוחית ריקון בעת כאב או מאמץ
)אוריאה או קריאטינין( הכליות בתפקוד ירידה להראות עשויות דם בדיקות
)המטוקריט( שלך בדם האדומים הדם תאי בכמות עלייה להראות עשויות דם בדיקות

מאוד נדיר

-
-
-

בדםB12  ויטמין ברמות ירידה
( בעור אדמומיות) הפטיטיס( בכבד דלקת, כבד תפקודי בבדיקות חריגות

)אריתמה

ידוע לא
או המין איברי של רכות רקמות של חמור זיהום, פורנייה של גנגרנה או הפרינאום של נמק דלקת-

הטבעת לפי המין איברי שבין באזור

לוואי תופעות על דיווח
 לוואי תופעות כל כולל זה. האחות או הרוקח, הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

 על). למטה פרטים ראה( לוואי תופעות על ישירות לדווח גם יכול אתה. זה בעלון מופיעות שאינן אפשריות
.זו תרופה של הבטיחות על נוסף מידע לספק לעזור יכול אתה לוואי תופעות על דיווח ידי

07.02.2022/3/PI/GBS9



צהובים כרטיסים תוכנית

 אוPlay- Google בCard Yellow MHRA  את חפש אוyellowcard www.mhra.gov.uk/: אינטרנט אתר
Store AppApple

Synjardy את לאחסן כיצד5.

.ילדים של וההישג הראייה מטווח התרופה את הרחק

 תאריך"EXP".  לאחר והקרטון   השלפוחית גבי על המצוין התפוגה תאריך לאחר בתרופה להשתמש אין
.חודש אותו של האחרון ליום מתייחס התפוגה

.מיוחדים אחסון תנאי דורשת אינה זו תרופה

.חבלה סימני מראה או פגומה שהאריזה מבחין אתה אם בתרופה תשתמש אל

 שאינך תרופות לזרוק כיצד הרוקח את שאל. ביתית פסולת או שפכים דרך כלשהן תרופות לזרוק אין
.הסביבה על בהגנה יסייעו אלה אמצעים. יותר בהן משתמש

נוסף ומידע החבילה תוכן6.

מכילSynjardy  מה
.ומטפורמין אמפגליפלוזין הם הפעילים החומרים

ו אמפגליפלוזין ג"מ5  מכילה) טבליה( בסרט מצופה ג"מ850 /ג"מSynjardy 5  טבלית כל
.הידרוכלוריד מטפורמין ג"מ-850

 ג"מ-1,000 ו אמפגליפלוזין ג"מ5  מכילה ג"מ1,000 /ג"מSynjardy 5  של בסרט מצופה) טבליה( טבליה כל
.הידרוכלוריד מטפורמין

ו אמפגליפלוזין ג"מ12.5  מכילה ג"מ850 /ג"מSynjardy 12.5  של בסרט מצופה) טבלית( טבליה כל
.הידרוכלוריד מטפורמין ג"מ-850

ו אמפגליפלוזין ג"מ12.5  מכילה ג"מ1,000 /ג"מSynjardy 12.5  של סרט מצופת) טבליה( טבליה כל
.הידרוכלוריד מטפורמין ג"מ-1,000

:הם האחרים המרכיבים
stearate. מגנזיום, קולואידית מים נטול סיליקה, קופובידון, תירס עמילן: טאבלט ליבת–
.טלק(E171),  חמצני דו טיטניום400,  מאקרוגול, היפרומלוז: סרט ציפוי–

 צהוב ברזל תחמוצת הן גם מכילות ג"מ1,000 /ג"מSynjardy 5  וטבליות ג"מ850 /ג"מSynjardy 5  טבליות
.(E172)12.5  טבליות Synjardy12.5  וטבליות ג"מ850 /ג"מ Synjardyתחמוצת גם מכילות ג"מ1,000 /ג"מ 

(E172). אדום ברזל ותחמוצת(E172)  שחור ברזל

האריזה ותכולתSynjardy  נראה איך
"S5"  להם יש. קמורות דו, אובליות, צהבהבות לבנות הן ג"מ850 /ג"מSynjardy 5  של סרט מצופות טבליות

9.4  של ורוחב מ"מ19.2  הטאבלט אורך. השני בצד-"850" ו אחד בצדIngelheim Boehringer  של הלוגו ואת
.מ"מ

"S5"  להם יש. קמור דו, אובלי, חום חום צהוב הן ג"מ1,000 /ג"מSynjardy 5  של סרט מצופות טבליות
 מ"מ21.1  הטאבלט אורך. השני מהצד-"1000" ו אחד בצדIngelheim Boehringer  של הלוגו ואת

.מ"מ9.7  של ורוחב
 ואתIngelheim Boehringer  מ"מ9.4  של ורוחב מ"מ19.2  הטאבלט אורך. השני בצד-"850" ו אחד בצד.

 להם יש. קמורות דו, אובליות, ורדרדות לבנות הן סרט מצופות טבליות ג"מ850 /ג"מ"S12"  של הלוגו
12.5Synjardy

Ingelheim Boehringer  מ"מ9.7  של ורוחב מ"מ21.1  הטאבלט אורך. השני בצד-"1000" ו אחד בצד.
 להם יש. קמור דו, סגלגל, כהה חום סגול הן סרט מצופות טבליות ג"מ1,000 /ג"מ"S12"  של הלוגו ואת

12.5Synjardy
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x 90 1 10  הם האריזה גדלי. אלומיניוםPVDC/PVC/ מסוג יחיד במינון מחוררות בשלפוחיות זמינות הטבליות
1, x 60 1, x 56 1, x 30 1, x 14 1, x1 -100 ו x60  של אריזות(2 120  המכילות ורב-מארז סרט מצופות טבליות
1 ,(x 180 2 )1 90  של אריזות (x2 -200 ו)1 100  של אריזות (xסרט מצופות טבליות.

.משווקים להיות עשויים האריזה גדלי כל לא

שיווק אישור בעל

Str. 173 Binger GmbH International
IngelheimBoehringer

Rhein am  גרמניה
Ingelheim55216

יצַרןָ
173 Strasse Binger Co. KG & GmbH Pharma

IngelheimBoehringer
Rhein am  גרמניה

Ingelheim55216

Markopoulo – Paiania km 5th SA Member Single
Hellas IngelheimBoehringer
19441, אטיקי קורופי

יוָןָ

צרפת פאתיאון
Jallieu, 38300 Bourgoin

Champaret de boulevard40
צרָפְתַ

France de Avenue 75013  פריז
100-104 France Ingelheim

Boehringer
צרָפְתַ
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:השיווק אישור בעל של המקומי לנציג לפנות נא, זו תרופה על מידע לכל

המאוחדת הממלכה
 מ"בע אינגלהיים בוהרינגר

424600 1344 +44 : טלפון

Limited 000 315 1256 +44 : טלפון
Company and LillyEli

-12/2021.ב לאחרונה עודכן זה עלון
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