
Synjardy®5 mg/850 mg comprimidos revestidos por película 

Synjardy®5 mg/1.000 mg comprimidos revestidos por película 

Synjardy®12,5 mg/850 mg comprimidos revestidos por película 

Synjardy®Comprimidos revestidos por película de 12,5 mg/1.000 mg

empagliflozina/cloridrato de metformina
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém 
informação importante para si.
- Guarde este folheto. Você pode precisar de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não o passe para os outros. Pode prejudicá-los, mesmo que 

seus sinais de doença sejam os mesmos que os seus.
Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Isso inclui quaisquer possíveis 

efeitos colaterais não listados neste folheto. Consulte a seção 4.

-

O que tem neste folheto

1. O que é Synjardy e para que é utilizado
2. O que você precisa saber antes de tomar Synjardy
3. Como tomar Synjardy
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como armazenar Synjardy
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Synjardy e para que é utilizado

O que é Synjardy
Synjardy contém duas substâncias ativas empagliflozina e metformina. Cada um pertence a um grupo de medicamentos 
denominado “antidiabéticos orais”. Estes são medicamentos tomados por via oral para tratar a diabetes tipo 2.

O que é diabetes tipo 2?
O diabetes tipo 2 é uma doença que vem tanto de seus genes quanto de seu estilo de vida. Se você tem diabetes 
tipo 2, seu pâncreas não produz insulina suficiente para controlar o nível de glicose no sangue e seu corpo não 
consegue usar sua própria insulina de forma eficaz. Isso resulta em altos níveis de glicose no sangue, o que 
pode levar a problemas médicos, como doenças cardíacas, doenças renais, cegueira e má circulação nos 
membros.

Como funciona o Synjardy
A empagliflozina pertence a um grupo de medicamentos chamados inibidores do cotransportador de sódio-glicose-2 
(SGLT2). Funciona bloqueando a proteína SGLT2 nos rins. Isso faz com que o açúcar no sangue (glicose) seja removido 
da urina. A metformina funciona de forma diferente para baixar os níveis de açúcar no sangue, principalmente 
bloqueando a produção de glicose no fígado.

Assim, Synjardy reduz a quantidade de açúcar no sangue. Este medicamento também pode ajudar a prevenir doenças 
cardíacas.

Para que serve Synjardy
- Synjardy é adicionado à dieta e exercício para tratar diabetes tipo 2 em pacientes adultos (com 18 anos ou mais) cuja 

diabetes não pode ser controlada pela adição de metformina isoladamente ou metformina com outros medicamentos 
para diabetes.
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- Synjardy também pode ser combinado com outros medicamentos para o tratamento da diabetes. Estes podem ser 
medicamentos tomados por via oral ou administrados por injeção, como insulina.

- Além disso, Synjardy pode ser usado como alternativa à empagliflozina e metformina em comprimidos únicos. 
Para evitar a sobredosagem, não continue a tomar os comprimidos de empagliflozina e metformina 
separadamente, se estiver a tomar este medicamento.

É importante que continue com o seu plano de dieta e exercício, conforme indicado pelo seu médico, farmacêutico ou 
enfermeiro.

2. O que você precisa saber antes de tomar Synjardy

Não tome Synjardy
- se tem alergia à empagliflozina, metformina ou a qualquer outro componente deste medicamento 

(indicados na secção 6);
se tem diabetes não controlada, com, por exemplo, hiperglicemia grave (glicose no sangue muito elevada), 
náuseas, vómitos, diarreia, perda rápida de peso, acidose láctica (ver “Risco de acidose láctica” abaixo) ou 
cetoacidose. A cetoacidose é uma condição na qual substâncias chamadas “corpos cetônicos” se acumulam no 
sangue e podem levar ao pré-coma diabético. Os sintomas incluem dor de estômago, respiração rápida e 
profunda, sonolência ou a respiração desenvolvendo um cheiro frutado incomum;

se teve pré-coma diabético;
se tem função renal gravemente reduzida;
se tiver uma infeção grave, como uma infeção que afete o pulmão ou o sistema brônquico ou o rim. 
Infecções graves podem levar a problemas renais, o que pode colocá-lo em risco de acidose láctica 
(consulte 'Advertências e precauções');
se perdeu muita água do seu corpo (desidratação), por exemplo, devido a diarreia grave ou 
prolongada, ou se vomitou várias vezes seguidas. A desidratação pode causar problemas renais, o que 
pode colocá-lo em risco de acidose láctica (consulte 'Advertências e precauções');

-

-
-
-

-

- se estiver a ser tratado para insuficiência cardíaca aguda ou tiver tido recentemente um ataque cardíaco, tiver 
problemas graves de circulação (como choque) ou tiver dificuldades respiratórias. Isto pode levar a uma falta de 
fornecimento de oxigénio aos tecidos, o que pode colocá-lo em risco de acidose láctica (ver secção 'Advertências e 
precauções');

-
-

se tem problemas com o fígado;
se beber grandes quantidades de álcool, todos os dias ou apenas de vez em quando (ver secção 
“Synjardy com álcool”).

Avisos e Precauções Risco 
de acidose láctica
Synjardy pode causar um efeito colateral muito raro, mas muito grave, chamado acidose láctica, especialmente se seus 
rins não estiverem funcionando corretamente. O risco de desenvolver acidose láctica também aumenta com diabetes 
não controlada, infecções graves, jejum prolongado ou ingestão de álcool, desidratação (veja mais informações abaixo), 
problemas hepáticos e quaisquer condições médicas em que uma parte do corpo tenha um suprimento reduzido de 
oxigênio ( como doenças cardíacas agudas graves).

Se alguma das situações acima se aplicar a você, converse com seu médico para obter mais instruções.

Pare de tomar Synjardy por um curto período de tempo se tiver uma condição que possa estar associada à 
desidratação (perda significativa de líquidos corporais), como vômitos intensos, diarreia, febre, exposição ao calor ou 
se você beber menos líquidos do que o normal. Fale com o seu médico para mais instruções.
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Pare de tomar Synjardy e contacte imediatamente um médico ou o hospital mais próximo se sentir alguns 
dos sintomas de acidose láctica,pois esta condição pode levar ao coma. Os sintomas de acidose láctica 
incluem:
-
-
-
-
-
-

vômito
dor de estômago (dor abdominal) 

cãibras musculares

uma sensação geral de não estar bem com cansaço grave 
dificuldade em respirar
temperatura corporal e batimentos cardíacos reduzidos

A acidose láctica é uma emergência médica e deve ser tratada em um hospital.

Fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro antes de tomar este medicamento e durante o tratamento:

- se sentir uma rápida perda de peso, sentir-se enjoado ou enjoado, dor de estômago, sede excessiva, 
respiração rápida e profunda, confusão, sonolência ou cansaço invulgar, um hálito adocicado, um 
gosto doce ou metálico na boca ou um odor à sua urina ou suor, contacte imediatamente um médico 
ou o hospital mais próximo. Esses sintomas podem ser um sinal de “cetoacidose diabética” – um 
problema raro, mas grave, às vezes com risco de vida que você pode ter com diabetes devido ao 
aumento dos níveis de “corpos cetônicos” na urina ou no sangue, observados em testes. O risco de 
desenvolver cetoacidose diabética pode aumentar com jejum prolongado, consumo excessivo de 
álcool, desidratação, reduções repentinas na dose de insulina ou uma maior necessidade de insulina 
devido a uma grande cirurgia ou doença grave;
se você tem “diabetes tipo 1” – esse tipo geralmente começa quando você é jovem e seu corpo não 
produz insulina. Synjardy não deve ser usado para tratar pacientes com diabetes tipo 1; pode estar em 
risco de desidratação, por exemplo:

o
o

-

-
se estiver doente, tiver diarreia ou febre, ou se não conseguir comer ou beber se estiver a tomar 
medicamentos que aumentam a produção de urina [diuréticos] ou baixam a pressão arterial

se você tem mais de 75 anoso
Os possíveis sinais estão listados na seção 4 em 'desidratação'. O seu médico pode pedir-lhe que pare de tomar 
Synjardy até recuperar para evitar a perda de muito fluido corporal. Pergunte sobre maneiras de prevenir a 
desidratação.

se tem 85 anos ou mais, pois não deve começar a tomar Synjardy devido à experiência 
terapêutica limitada;

-

-

-

se tiver uma infecção grave do rim ou do trato urinário com febre. O seu médico pode 
pedir-lhe que pare de tomar Synjardy até se recuperar;
se você precisar se submeter a um exame com agentes de contraste de iodação (como raio-X ou varredura). 
Mais informações são fornecidas abaixo em “Outros medicamentos e Synjardy”.

Fale com o seu médico imediatamente se desenvolver uma combinação de sintomas de dor, 
sensibilidade, vermelhidão ou inchaço dos genitais ou da área entre os genitais e o ânus com febre ou 
mal-estar geral. Esses sintomas podem ser um sinal de uma infecção rara, mas grave ou mesmo com 
risco de vida, chamada fasceíte necrosante do períneo ou gangrena de Fournie, que destrói o tecido sob a 
pele. A gangrena de Fournier deve ser tratada imediatamente.

Cirurgia
Se necessitar de uma grande cirurgia, deve parar de tomar Synjardy durante e por algum tempo após o 
procedimento. O seu médico decidirá quando deve parar e quando reiniciar o tratamento com Synjardy.

Função renal
Durante o tratamento com Synjardy, o seu médico irá verificar a sua função renal pelo menos uma vez por ano ou 
mais frequentemente se for idoso e/ou se tiver um agravamento da função renal.
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Cuidados com os pés

Como para todos os pacientes diabéticos, é importante verificar seus pés regularmente e seguir qualquer outro conselho sobre 
cuidados com os pés dado pelo seu profissional de saúde.

Glicose na urina
Devido à forma como este medicamento funciona, a sua urina terá um teste positivo para açúcar enquanto estiver a tomar este 

medicamento.

Crianças e adolescentes
Este medicamento não é recomendado para uso em crianças e adolescentes com menos de 18 anos, porque 
não foi estudado nesses pacientes.

Outros medicamentos e Synjardy
Se você precisar de uma injeção de um meio de contraste que contenha iodo em sua corrente sanguínea, por 
exemplo, no contexto de um raio-X ou varredura, você deve parar de tomar Synjardy antes ou no momento da 
injeção. O seu médico decidirá quando deve parar e quando reiniciar o tratamento com Synjardy.

Informe o seu médico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente ou se vier a tomar outros medicamentos. Você 
pode precisar de testes mais frequentes de glicose no sangue e função renal, ou seu médico pode precisar ajustar a 
dose de Synjardy. É especialmente importante mencionar o seguinte:
- medicamentos que aumentam a produção de urina (diuréticos), pois Synjardy pode aumentar o risco de 

perder muito líquido. O seu médico pode pedir-lhe que pare de tomar Synjardy. Possíveis sinais de perda 
de muito líquido do seu corpo estão listados na seção 4.
outros medicamentos que diminuem a quantidade de açúcar no sangue, como insulina ou um medicamento 
“sulfonilureia”. O seu médico pode querer diminuir a dose destes outros medicamentos, para evitar que os seus níveis de 
açúcar no sangue fiquem demasiado baixos (hipoglicemia).

medicamentos que podem alterar a quantidade de metformina no sangue, especialmente se 
tiver função renal reduzida (como verapamil, rifampicina, cimetidina, dolutegravir, ranolazina, 
trimetoprime, vandetanib, isavuconazol, crizotinib, olaparib).

-

-

-
-

broncodilatadores (agonistas beta-2) que são usados   para tratar a asma. corticosteróides 
(administrados por via oral, como uma injeção ou inalados), que são usados   para tratar a 
inflamação em doenças como asma e artrite.
medicamentos usados   para tratar a dor e a inflamação (AINEs e inibidores da COX-2, como 
ibuprofeno e celecoxib).
certos medicamentos para o tratamento da pressão arterial elevada (inibidores da ECA e antagonistas dos recetores 
da angiotensina II).

medicamentos que contêm álcool (ver secção 'Synjardy com álcool').
agentes de contraste iodados (medicamentos usados   durante uma radiografia, consulte a seção 'Advertências e 

precauções'.

-

-

-
-

Synjardy com álcool
Evite a ingestão excessiva de álcool enquanto estiver a tomar Synjardy, uma vez que pode aumentar o risco de acidose 
láctica (ver secção “Advertências e precauções”).

Gravidez e amamentação
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu 
médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Não tome Synjardy se estiver grávida. Não se sabe se este medicamento é prejudicial para o 
feto.

A metformina passa para o leite humano em pequenas quantidades. Não se sabe se a empagliflozina passa 
para o leite materno. Não tome Synjardy se estiver a amamentar.
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Condução e utilização de máquinas
Synjardy tem pouca influência na capacidade de conduzir e utilizar máquinas.

Tomar este medicamento em combinação com medicamentos chamados sulfonilureias ou com insulina pode fazer com que os 
níveis de açúcar no sangue caiam muito (hipoglicemia), o que pode causar sintomas como tremores, sudorese e alteração da 
visão, e pode afetar sua capacidade de dirigir e operar máquinas. Não conduza nem utilize quaisquer ferramentas ou máquinas 
se sentir tonturas enquanto estiver a tomar Synjardy.

3. Como tomar Synjardy

Sempre tome este medicamento exatamente como seu médico lhe disse. Consulte o seu médico ou farmacêutico se 
tiver dúvidas.

Quanto levar
A dose de Synjardy varia dependendo da sua condição e das doses dos medicamentos para diabetes que você toma 
atualmente. O seu médico irá ajustar a sua dose conforme necessário e dizer-lhe exatamente qual a dosagem do 
medicamento a tomar.

A dose recomendada é de um comprimido duas vezes ao dia. O seu médico normalmente iniciará o tratamento com Synjardy 
prescrevendo a dosagem do comprimido que fornece a mesma dose de metformina que você já está tomando (850 mg ou 1.000 
mg duas vezes ao dia) e a dose mais baixa de empagliflozina (5 mg duas vezes ao dia). Se já estiver a tomar ambos os 
medicamentos separadamente, o seu médico iniciará o tratamento com comprimidos de Synjardy que fornecerão a mesma 
quantidade de ambos. Se tiver função renal reduzida, o seu médico pode prescrever uma dose mais baixa.

Tomar este medicamento
-
-
-

Engula o comprimido inteiro com água.
Tome os comprimidos com as refeições para diminuir a chance de dor de estômago. Tome o 

comprimido duas vezes ao dia por via oral.

O seu médico pode prescrever Synjardy juntamente com outro medicamento para a diabetes. Lembre-se de tomar todos os 
medicamentos conforme indicado pelo seu médico para obter os melhores resultados para sua saúde. Seu médico pode precisar 
ajustar suas doses para controlar o açúcar no sangue.

Dieta adequada e exercícios ajudam seu corpo a usar melhor o açúcar no sangue. É importante manter a dieta e o 
programa de exercícios recomendados pelo seu médico enquanto estiver a tomar Synjardy.

Se tomar mais Synjardy do que deveria
Se tomar mais comprimidos de Synjardy do que deveria, pode ter acidose láctica. Os sintomas de acidose láctica são 
inespecíficos, tais como sentir-se ou estar muito enjoado, vómitos, dor de estômago com cãibras musculares, sensação 
geral de mal-estar com cansaço intenso e dificuldade em respirar. Outros sintomas são a redução da temperatura 
corporal e dos batimentos cardíacos.Se isso acontecer com você, você pode precisar de tratamento hospitalar imediato, 
pois a acidose láctica pode levar ao coma. Pare de tomar este medicamento imediatamente e contacte imediatamente 
um médico ou o hospital mais próximo (ver secção 2). Leve a embalagem do medicamento consigo.

Caso se tenha esquecido de tomar Synjardy

Se você esquecer de uma dose, tome-a assim que se lembrar. Se você não se lembrar até a hora da 
próxima dose, pule a dose esquecida e volte ao seu horário normal. Não tome uma dose dupla deste 
medicamento.
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Se você parar de tomar Synjardy
Não pare de tomar Synjardy sem primeiro consultar o seu médico. Os seus níveis de açúcar no sangue podem 
aumentar quando parar de tomar Synjardy.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.

4. Possíveis efeitos colaterais

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos colaterais, embora nem todos os apresentem.

Contacte imediatamente um médico ou o hospital mais próximo se tiver algum dos seguintes efeitos 
secundários:

Reação alérgica grave, observada com frequência desconhecida (a frequência não pode ser estimada a partir dos dados 
disponíveis)
Os possíveis sinais de reação alérgica grave podem incluir:
- inchaço da face, lábios, boca, língua ou garganta que pode causar dificuldade em respirar ou 

engolir)

Acidose láctica, observada muito raramente (pode afetar até 1 em 10.000 pessoas)
Synjardy pode causar um efeito secundário muito raro mas muito grave chamado acidose láctica (ver secção 2). Se isso 
acontecer você devepare de tomar Synjardy e contacte imediatamente um médico ou o hospital mais próximo, pois a 
acidose láctica pode levar ao coma.

Cetoacidose diabética, observada raramente (pode afetar até 1 em 1.000 
pessoas) Estes são os sinais de cetoacidose diabética (ver secção 2):
-
-
-
-
-
-
-
-
-

aumento dos níveis de “corpos cetônicos” na urina ou no sangue rápida 

perda de peso

sentir-se doente ou estar doente 

dor de estômago

sede excessiva
confusão de respiração rápida 

e profunda

sonolência ou cansaço incomum
um cheiro doce no hálito, um gosto doce ou metálico na boca ou um odor diferente na urina 
ou no suor.

Isso pode ocorrer independentemente do nível de glicose no sangue. O seu médico pode decidir interromper 

temporariamente ou permanentemente o seu tratamento com Synjardy.

Contacte o seu médico o mais rapidamente possível se notar os seguintes efeitos secundários:

Baixo nível de açúcar no sangue (hipoglicemia), observado muito frequentemente (pode afetar mais de 1 em cada 10 pessoas) Se tomar 

Synjardy com outro medicamento que pode causar níveis baixos de açúcar no sangue, como uma sulfonilureia ou insulina, o risco de ter 

níveis baixos de açúcar no sangue aumenta. Os sinais de baixo nível de açúcar no sangue podem incluir:

-
-

tremores, sudorese, sentir-se muito ansioso ou confuso, batimento cardíaco acelerado, 

fome excessiva, dor de cabeça

O seu médico irá dizer-lhe como tratar os níveis baixos de açúcar no sangue e o que fazer se tiver algum dos sinais acima. Se você tiver 

sintomas de baixo nível de açúcar no sangue, coma comprimidos de glicose, um lanche com alto teor de açúcar ou beba suco de frutas. 

Meça o açúcar no sangue, se possível, e descanse.
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Infecção do trato urinário, observada com frequência (pode afetar até 1 em cada 10 pessoas) Os 
sinais de infecção do trato urinário são:

-
-
-

sensação de queimação ao urinar 
urina que parece turva
dor na pélvis ou dor no meio das costas (quando os rins estão infectados)

Um desejo de urinar ou micção mais frequente pode ser devido à forma como Synjardy funciona, mas também 
pode ser sinal de infecção do trato urinário. Se notar um aumento desses sintomas, também deve contactar o 
seu médico.

Desidratação, observada com pouca frequência (pode afetar até 1 em 100 pessoas) Os 
sinais de desidratação não são específicos, mas podem incluir:

-
-
-

sede incomum
tontura ou tontura ao ficar em pé 
desmaio ou perda de consciência

Outros efeitos colaterais ao tomar Synjardy: 
Muito comum
-
-
-

sentir-se enjoado (náuseas), vómitos 
diarreia ou dor de estômago perda 
de apetite

Comum
-
-
-
-
-
-
-

infecção por fungos genital (aftas)
urinar mais do que o habitual ou precisar urinar com mais frequência 
comichão
erupção cutânea ou pele vermelha – isso pode causar coceira e incluir inchaços, líquido escorrendo ou 

bolhas alterações no sabor das coisas

sede
exames de sangue podem mostrar um aumento nos níveis de gordura no sangue (colesterol) no sangue

Incomum
-
-
-
-

urticária

esforço ou dor ao esvaziar a bexiga
as análises ao sangue podem mostrar uma diminuição da função renal (creatinina ou ureia)

as análises ao sangue podem mostrar aumentos na quantidade de glóbulos vermelhos no sangue (hematócrito)

Muito raro
-
-
-

diminuição dos níveis de vitamina B12 no sangue

anormalidades nos testes de função hepática, inflamação do fígado (hepatite) 
vermelhidão da pele (eritema)

Não conhecido

- fasceíte necrosante do períneo ou gangrena de Fournier, uma infecção grave dos tecidos moles 
dos genitais ou da área entre os genitais e o ânus

Relato de efeitos colaterais
Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos 

colaterais não listados neste folheto. Você também pode relatar os efeitos colaterais diretamente (veja os detalhes abaixo). Ao 

comunicar efeitos secundários pode ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

S9/GB/PI/3 07.02.2022



Esquema de Cartão Amarelo

Site: www.mhra.gov.uk/yellowcard ou procure MHRA Yellow Card no Google Play ou Apple 
App Store

5. Como armazenar Synjardy

Mantenha este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso no blister e na embalagem exterior após 'VAL'. 
A data de validade refere-se ao último dia desse mês.

Este medicamento não requer condições especiais de armazenamento.

Não use este medicamento se notar que a embalagem está danificada ou apresenta sinais de adulteração.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como 
deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Essas medidas ajudarão a proteger o meio ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

O que contém Synjardy
As substâncias ativas são empagliflozina e metformina.
Cada comprimido revestido por película de Synjardy 5 mg/850 mg (comprimido) contém 5 mg de empagliflozina e 850 

mg de cloridrato de metformina.

Cada comprimido revestido por película de Synjardy 5 mg/1.000 mg (comprimido) contém 5 mg de empagliflozina e 1.000 mg 
de cloridrato de metformina.
Cada comprimido revestido por película de Synjardy 12,5 mg/850 mg (comprimido) contém 12,5 mg de empagliflozina 
e 850 mg de cloridrato de metformina.
Cada comprimido revestido por película de Synjardy 12,5 mg/1.000 mg (comprimido) contém 12,5 mg de empagliflozina 
e 1.000 mg de cloridrato de metformina.

Os outros ingredientes são:
– Núcleo do tablet : amido de milho, copovidona, sílica coloidal anidra, estearato de magnésio.
– Revestimento de filme : hipromelose, macrogol 400, dióxido de titânio (E171), talco.

Os comprimidos de Synjardy 5 mg/850 mg e Synjardy 5 mg/1.000 mg também contêm óxido de ferro amarelo 
(E172). Os comprimidos de Synjardy 12,5 mg/850 mg e Synjardy 12,5 mg/1.000 mg também contêm óxido de ferro 
preto (E172) e óxido de ferro vermelho (E172).

Qual o aspecto de Synjardy e conteúdo da embalagem
Os comprimidos revestidos por película de Synjardy 5 mg/850 mg são brancos amarelados, ovais, biconvexos. Eles têm 
“S5” e o logotipo da Boehringer Ingelheim de um lado e “850” do outro. O tablet tem 19,2 mm de comprimento e 9,4 mm 
de largura.
Os comprimidos revestidos por película de Synjardy 5 mg/1.000 mg são amarelos acastanhados, ovais, biconvexos. 
Eles têm “S5” e o logotipo da Boehringer Ingelheim de um lado e “1000” do outro. O tablet tem 21,1 mm de 
comprimento e 9,7 mm de largura.
Os comprimidos revestidos por película de Synjardy 12,5 mg/850 mg são brancos rosados, ovais, biconvexos. Eles têm 
“S12” e o logotipo da Boehringer Ingelheim de um lado e “850” do outro. O tablet tem 19,2 mm de comprimento e 9,4 
mm de largura.
Os comprimidos revestidos por película de Synjardy 12,5 mg/1.000 mg são roxos acastanhados escuros, ovais, 
biconvexos. Eles têm “S12” e o logotipo da Boehringer Ingelheim de um lado e “1000” do outro. O tablet tem 21,1 mm 
de comprimento e 9,7 mm de largura.

S9/GB/PI/3 07.02.2022



Os comprimidos estão disponíveis em blisters de dose unitária perfurados de PVC/PVDC/alumínio. As embalagens são 10 x 1, 14 x 1, 30 x 1, 

56 x 1, 60 x 1, 90 x 1 e 100 x 1 comprimidos revestidos por película e embalagens múltiplas contendo 120 (2 embalagens de 60 x 1), 180 ( 2 

embalagens de 90 x 1) e 200 (2 embalagens de 100 x 1) comprimidos revestidos por película.

Nem todos os tamanhos de embalagem podem ser comercializados.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

Boehringer Ingelheim International GmbH 
Binger Str. 173
55216 Ingelheim am Rhein 
Alemanha

Fabricante
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG 
Binger Strasse 173
55216 Ingelheim am Rhein 
Alemanha

Boehringer Ingelheim Hellas Single Member SA 
5º km Paiania – Markopoulo
Koropi Attiki, 19441
Grécia

Patheon França
40 Boulevard de Champaret 
Bourgoin Jallieu, 38300
França

Boehringer Ingelheim França 
100-104 Avenue de France 
75013 Paris
França
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Para qualquer informação sobre este medicamento, contacte o representante local do Titular da Autorização de 
Introdução no Mercado:

Reino Unido
Boehringer Ingelheim Ltd. 
Tel.: +44 1344 424 600

Eli Lilly and Company Limited 
Tel: +44 1256 315 000

Este folheto foi revisto pela última vez em 12/2021.
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