
Synjardy®5 mg/850 mg comprimate filmate 
Synjardy®5 mg/1000 mg comprimate filmate 

Synjardy®12,5 mg/850 mg comprimate filmate 
Synjardy®Comprimate filmate 12,5 mg/1.000 mg

empagliflozin/clorhidrat de metformină
Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține 
informații importante pentru dumneavoastră.
- Păstrați acest prospect. Este posibil să fie nevoie să-l citiți din nou.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei.

- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu-l transmite altora. Le poate dăuna, chiar dacă 
semnele lor de boală sunt aceleași cu ale dumneavoastră.
Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei. Aceasta include orice reacții adverse posibile 

care nu sunt enumerate în acest prospect. Vezi secțiunea 4.

-

Ce este în acest prospect

1. Ce este Synjardy și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Synjardy
3. Cum să luaţi Synjardy
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Synjardy
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Synjardy și pentru ce se utilizează

Ce este Synjardy
Synjardy conține două substanțe active empagliflozin și metformin. Fiecare aparține unui grup de medicamente 
numite „antidiabetice orale”. Acestea sunt medicamente administrate pe cale orală pentru a trata diabetul de tip 2.

Ce este diabetul de tip 2?
Diabetul de tip 2 este o boală care provine atât din gene, cât și din stilul tău de viață. Dacă aveți diabet zaharat de tip 2, 
pancreasul nu produce suficientă insulină pentru a controla nivelul de glucoză din sânge, iar corpul dumneavoastră nu 
poate să-și folosească în mod eficient propria insulină. Acest lucru are ca rezultat un nivel ridicat de glucoză în sânge, 
care poate duce la probleme medicale cum ar fi boli de inimă, boli de rinichi, orbire și circulație deficitară la nivelul 
membrelor.

Cum funcționează Synjardy
Empagliflozin aparține unui grup de medicamente numite inhibitori ai co-transportatorului de glucoză de sodiu-2 
(SGLT2). Acționează prin blocarea proteinei SGLT2 din rinichi. Acest lucru determină eliminarea zahărului din sânge 
(glucoza) în urină. Metformina acționează într-un mod diferit pentru a scădea nivelul zahărului din sânge, în principal 
prin blocarea producției de glucoză în ficat.

Astfel, Synjardy scade cantitatea de zahăr din sângele dumneavoastră. Acest medicament poate ajuta, de asemenea, la prevenirea 

bolilor de inimă.

Pentru ce se utilizează Synjardy
- Synjardy este adăugat la dietă și exerciții fizice pentru a trata diabetul de tip 2 la pacienții adulți (cu vârsta de 18 ani și peste) al 

căror diabet nu poate fi controlat prin adăugarea de metformină în monoterapie sau metformină împreună cu alte 

medicamente pentru diabet.
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- Synjardy poate fi, de asemenea, combinat cu alte medicamente pentru tratamentul diabetului zaharat. Acestea pot fi 

medicamente administrate pe cale orală sau administrate prin injecție, cum ar fi insulina.

- În plus, Synjardy poate fi utilizat ca alternativă la administrarea atât a empagliflozinului, cât și a metforminei sub formă 
de comprimate unice. Pentru a evita supradozajul, nu continuați să luați comprimate de empagliflozin și metformină 
separat, dacă luați acest medicament.

Este important să continuați cu dieta și cu planul de exerciții fizice, așa cum v-a spus medicul, farmacistul sau asistenta.

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Synjardy

Nu luați Synjardy
- dacă sunteți alergic la empagliflozin, metformină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate 

la punctul 6);

dacă aveți diabet necontrolat, cu, de exemplu, hiperglicemie severă (glicemie foarte mare), greață, 
vărsături, diaree, scădere rapidă în greutate, acidoză lactică (vezi „Riscul de acidoză lactică” de mai jos) 
sau cetoacidoză. Cetoacidoza este o afecțiune în care substanțe numite „corpi cetonici” se acumulează în 
sânge și care poate duce la precomă diabetică. Simptomele includ dureri de stomac, respirație rapidă și 
profundă, somnolență sau respirația dumneavoastră care dezvoltă un miros fructat neobișnuit;

dacă ați avut un precomă diabetic;
dacă aveți o funcție renală redusă sever;
dacă aveți o infecție severă, cum ar fi o infecție care vă afectează plămânii sau sistemul bronșic 
sau rinichii. Infecțiile severe pot duce la afecțiuni renale, care vă pot expune riscului de acidoză 
lactică (vezi „Avertismente și precauții”);
dacă ați pierdut multă apă din corp (deshidratare), de exemplu din cauza diareei de lungă durată sau 
severă, sau dacă ați vărsat de mai multe ori la rând. Deshidratarea poate duce la probleme cu rinichii, 
care vă pot expune riscului de acidoză lactică (vezi „Avertismente și precauții”);

-

-
-
-

-

- dacă sunteți tratat pentru insuficiență cardiacă acută sau ați avut recent un atac de cord, aveți probleme severe 
de circulație (cum ar fi șoc) sau aveți dificultăți de respirație. Acest lucru poate duce la o lipsă a alimentării cu 
oxigen a țesuturilor, ceea ce vă poate expune riscului de acidoză lactică (vezi secțiunea „Avertismente și 
precauții”);

-
-

dacă aveți probleme cu ficatul;
dacă beți cantități mari de alcool, fie în fiecare zi, fie numai din când în când (vezi secțiunea 
„Synjardy cu alcool”).

Avertismente și precauții 
Risc de acidoză lactică
Synjardy poate provoca o reacție adversă foarte rară, dar foarte gravă, numită acidoză lactică, în special dacă 
rinichii dumneavoastră nu funcționează corespunzător. Riscul de a dezvolta acidoză lactică este, de asemenea, 
crescut cu diabet necontrolat, infecții grave, post prelungit sau consum de alcool, deshidratare (vezi informații 
suplimentare mai jos), probleme hepatice și orice afecțiuni medicale în care o parte a corpului are un aport 
redus de oxigen ( precum bolile cardiace acute severe).

Dacă oricare dintre situațiile de mai sus se aplică în cazul dumneavoastră, discutați cu medicul dumneavoastră pentru instrucțiuni suplimentare.

Opriți administrarea Synjardy pentru o perioadă scurtă de timp dacă aveți o afecțiune care poate fi asociată cu deshidratare (pierderi 

semnificative de fluide corporale), cum ar fi vărsături severe, diaree, febră, expunere la căldură sau dacă beți mai puține lichide decât în   

mod normal. Discutați cu medicul dumneavoastră pentru instrucțiuni suplimentare.
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Opriți administrarea Synjardy și contactați imediat un medic sau cel mai apropiat spital dacă prezentați unele 
dintre simptomele acidozei lactice,deoarece această afecțiune poate duce la comă. Simptomele acidozei lactice 
includ:
-
-
-
-
-
-

vărsături
dureri de stomac (dureri abdominale) 

crampe musculare

o senzație generală de a nu fi bine cu oboseală severă 
dificultăți de respirație
scăderea temperaturii corpului și a bătăilor inimii

Acidoza lactică este o urgență medicală și trebuie tratată într-un spital.

Discutați cu medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta medicală înainte de a lua acest medicament și în timpul tratamentului:

- dacă aveți o scădere rapidă în greutate, vă simțiți rău sau vă simțiți rău, dureri de stomac, sete excesivă, 
respirație rapidă și profundă, confuzie, somnolență sau oboseală neobișnuită, un miros dulce pentru 
respirație, un gust dulce sau metalic în gură sau un alt gust miros de urină sau transpirație, contactați imediat 
un medic sau cel mai apropiat spital. Aceste simptome ar putea fi un semn de „cetoacidoză diabetică” – o 
problemă rară, dar gravă, uneori care pune viața în pericol, pe care o puteți avea în cazul diabetului zaharat 
din cauza nivelurilor crescute de „corpi cetonici” în urină sau sânge, observate în teste. Riscul de a dezvolta 
cetoacidoză diabetică poate fi crescut cu postul prelungit, consumul excesiv de alcool, deshidratare, reduceri 
bruște ale dozei de insulină sau o nevoie mai mare de insulină din cauza unei intervenții chirurgicale majore 
sau a unei boli grave;
dacă aveți „diabet zaharat de tip 1” – acest tip începe de obicei când sunteți tânăr și corpul dumneavoastră nu 
produce insulină. Synjardy nu trebuie utilizat pentru a trata pacienții cu diabet zaharat de tip 1; ar putea fi 
expusă riscului de deshidratare, de exemplu:

o
o

-

-
dacă sunteți bolnav, aveți diaree sau febră sau dacă nu puteți mânca sau bea dacă luați 
medicamente care cresc producția de urină [diuretice] sau scad tensiunea arterială

dacă ai peste 75 de anio
Semnele posibile sunt enumerate în secțiunea 4 sub „deshidratare”. Medicul dumneavoastră vă poate cere să încetați să luați Synjardy până 

când vă recuperați pentru a preveni pierderea prea multor lichide corporale. Întrebați despre modalitățile de a preveni deshidratarea.

dacă aveți 85 de ani sau mai mult, deoarece nu trebuie să începeți să luați Synjardy din cauza experienței 
terapeutice limitate;

-

-

-

dacă aveți o infecție gravă a rinichilor sau a tractului urinar cu febră. Medicul dumneavoastră vă poate 
cere să încetați să luați Synjardy până când vă reveniți;
dacă trebuie să treceți la o examinare cu substanțe de contrast cu iodare (cum ar fi raze X sau scanare). Mai 
multe informații sunt oferite mai jos în „Alte medicamente și Synjardy”.

Discutați imediat cu medicul dumneavoastră dacă dezvoltați o combinație de simptome de durere, sensibilitate, 
roșeață sau umflare a organelor genitale sau a zonei dintre organele genitale și anus cu febră sau senzație 
generală de rău. Aceste simptome ar putea fi un semn al unei infecții rare, dar grave sau chiar care pune viața în 
pericol, numită fasciită necrozantă a perineului sau gangrena lui Fournie, care distruge țesutul de sub piele. 
Cangrena lui Fournier trebuie tratată imediat.

Interventie chirurgicala

Dacă trebuie să suferiți o intervenție chirurgicală majoră, trebuie să încetați să luați Synjardy în timpul și pentru o perioadă de 
timp după procedură. Medicul dumneavoastră va decide când trebuie să opriți și când să reluați tratamentul cu Synjardy.

Funcția rinichilor
În timpul tratamentului cu Synjardy, medicul dumneavoastră vă va verifica funcția renală cel puțin o dată pe an sau 
mai frecvent dacă sunteți în vârstă și/sau dacă aveți o înrăutățire a funcției renale.
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Ingrijirea picioarelor

Ca și pentru toți pacienții diabetici, este important să vă verificați picioarele în mod regulat și să respectați orice alt sfat 
cu privire la îngrijirea picioarelor, dat de medicul dumneavoastră.

Glucoza din urină

Datorită modului în care funcționează acest medicament, urina dumneavoastră va fi testată pozitiv pentru zahăr în timp ce luați acest 

medicament.

Copii si adolescenti
Acest medicament nu este recomandat pentru utilizare la copii și adolescenți sub 18 ani, deoarece nu a 
fost studiat la acești pacienți.

Alte medicamente și Synjardy
Dacă trebuie să vi se injecteze un mediu de contrast care conține iod în fluxul sanguin, de exemplu în contextul 
unei radiografii sau al unei scanări, trebuie să încetați să luați Synjardy înainte sau în momentul injectării. 
Medicul dumneavoastră va decide când trebuie să opriți și când să reluați tratamentul cu Synjardy.

Spuneți medicului dumneavoastră dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente. Este posibil să 
aveți nevoie de teste mai frecvente ale glicemiei și ale funcției rinichilor sau poate fi necesar ca medicul dumneavoastră să 
ajusteze doza de Synjardy. Este deosebit de important de menționat următoarele:

- medicamente care cresc producția de urină (diuretice), deoarece Synjardy poate crește riscul de a pierde prea mult 
lichid. Medicul dumneavoastră vă poate cere să încetați să luați Synjardy. Semnele posibile ale pierderii prea multor 
lichide din organism sunt enumerate în secțiunea 4.

alte medicamente care scad cantitatea de zahăr din sânge, cum ar fi insulina sau un medicament „sulfoniluree”. 
Este posibil ca medicul dumneavoastră să dorească să scadă doza acestor alte medicamente, pentru a preveni 
scăderea prea mare a glicemiei (hipoglicemie).
medicamente care pot modifica cantitatea de metformină din sângele dumneavoastră, în special dacă 
aveți funcție renală redusă (cum ar fi verapamil, rifampicină, cimetidină, dolutegravir, ranolazină, 
trimetoprime, vandetanib, isavuconazol, crizotinib, olaparib).

-

-

-
-

bronhodilatatoare (agonişti beta-2) care sunt utilizaţi pentru a trata astmul. corticosteroizi 
(administrați pe cale orală, sub formă de injecție sau inhalați), care sunt utilizați pentru a trata 
inflamația în boli precum astmul și artrita.
medicamente utilizate pentru tratarea durerii și a inflamației (AINS și inhibitori ai COX-2, cum sunt 
ibuprofenul și celecoxib).
anumite medicamente pentru tratamentul hipertensiunii arteriale (inhibitori ECA și antagoniști ai receptorilor 
de angiotensină II).
medicamente care conțin alcool (vezi pct. „Synjardy cu alcool”).
substanțe de contrast iodate (medicamente utilizate în timpul unei radiografii, vezi secțiunea „Avertismente 
și precauții”.

-

-

-
-

Synjardy cu alcool
Evitați consumul excesiv de alcool în timp ce luați Synjardy, deoarece acest lucru poate crește riscul de acidoză 
lactică (vezi secțiunea „Atenționări și precauții”).

Sarcina și alăptarea
Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului 

dumneavoastră sau farmacistului pentru sfatul înainte de a lua acest medicament.

Nu luați Synjardy dacă sunteți gravidă. Nu se știe dacă acest medicament este dăunător copilului nenăscut.

Metformina trece în laptele uman în cantități mici. Nu se știe dacă empagliflozin trece în 
laptele matern uman. Nu luați Synjardy dacă alăptați.
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Conducerea și folosirea utilajelor
Synjardy are o influență minoră asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

Utilizarea acestui medicament în asociere cu medicamente numite sulfoniluree sau cu insulină poate determina 
scăderea prea scăzută a glicemiei (hipoglicemie), ceea ce poate provoca simptome precum tremurături, transpirație și 
modificarea vederii și vă poate afecta capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje. Nu conduceţi vehicule şi 
nu folosiţi unelte sau utilaje dacă vă simţiţi ameţit în timp ce luaţi Synjardy.

3. Cum să luaţi Synjardy

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Consultați medicul sau farmacistul dacă 
nu sunteți sigur.

Cât de mult să ia
Doza de Synjardy variază în funcție de starea dumneavoastră și de dozele de medicamente pentru diabet pe care le luați în 
prezent. Medicul dumneavoastră vă va ajusta doza după cum este necesar și vă va spune exact ce concentrație a 
medicamentului să luați.

Doza recomandată este de un comprimat de două ori pe zi. În mod normal, medicul dumneavoastră va începe tratamentul cu 
Synjardy prin prescrierea concentrației comprimatului care furnizează aceeași doză de metformină pe care o luați deja (850 mg 
sau 1000 mg de două ori pe zi) și cea mai mică doză de empagliflozin (5 mg de două ori pe zi). Dacă luați deja ambele 
medicamente separat, medicul dumneavoastră va începe tratamentul cu comprimate de Synjardy care vă vor furniza aceeași 
cantitate din ambele. Dacă aveți o funcție renală redusă, medicul dumneavoastră vă poate prescrie o doză mai mică.

Luând acest medicament
-
-
-

Înghițiți comprimatul întreg cu apă.
Luați comprimatele în timpul meselor pentru a reduce șansele de a avea stomac deranjat. Luați 

comprimatul de două ori pe zi pe gură.

Medicul dumneavoastră vă poate prescrie Synjardy împreună cu un alt medicament pentru diabet. Nu uitați să luați toate medicamentele conform 

indicațiilor medicului dumneavoastră pentru a obține cele mai bune rezultate pentru sănătatea dumneavoastră. Este posibil ca medicul 

dumneavoastră să fie nevoie să vă ajusteze dozele pentru a vă controla glicemia.

Dieta adecvată și exercițiile fizice ajută organismul să-și folosească mai bine glicemia. Este important să urmați dieta și 
programul de exerciții fizice recomandate de medicul dumneavoastră în timp ce luați Synjardy.

Dacă luaţi mai mult Synjardy decât trebuie
Dacă luați mai multe comprimate Synjardy decât ar trebui, este posibil să aveți acidoză lactică. Simptomele acidozei 
lactice sunt nespecifice, cum ar fi senzația sau starea foarte rău, vărsăturile, durerea de stomac cu crampe musculare, o 
senzație generală de nerespectare cu oboseală severă și dificultăți de respirație. Alte simptome sunt scăderea 
temperaturii corpului și a bătăilor inimii.Dacă vi se întâmplă acest lucru, este posibil să aveți nevoie de tratament 
imediat în spital, deoarece acidoza lactică poate duce la comă. Opriți imediat administrarea acestui medicament și 
contactați imediat un medic sau cel mai apropiat spital (vezi pct. 2). Luați cu dumneavoastră pachetul de medicamente.

Dacă uitaţi să luaţi Synjardy
Dacă omiteți o doză, luați-o imediat ce vă amintiți. Dacă nu vă amintiți până nu este timpul pentru următoarea 
doză, săriți peste doza omisă și reveniți la programul obișnuit. Nu luați o doză dublă din acest medicament.
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Dacă încetați să luați Synjardy
Nu încetați să luați Synjardy fără a consulta mai întâi medicul dumneavoastră. Nivelurile de zahăr din sânge pot 
crește atunci când încetați să luați Synjardy.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Adresați-vă imediat unui medic sau celui mai apropiat spital dacă aveți oricare dintre următoarele reacții adverse:

Reacție alergică severă, observată cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele 
disponibile)
Semnele posibile ale unei reacții alergice severe pot include:
- umflarea feței, buzelor, gurii, limbii sau gâtului care poate duce la dificultăți de respirație sau de 

înghițire)

Acidoză lactică, observată foarte rar (poate afecta până la 1 din 10.000 de persoane)
Synjardy poate provoca o reacție adversă foarte rară, dar foarte gravă, numită acidoză lactică (vezi pct. 2). Dacă se 
întâmplă acest lucru, trebuieîncetați să luați Synjardy și contactați imediat un medic sau cel mai apropiat spital, deoarece 
acidoza lactică poate duce la comă.

Cetoacidoză diabetică, întâlnită rar (poate afecta până la 1 din 1000 de persoane) 
Acestea sunt semnele cetoacidozei diabetice (vezi pct. 2):
-
-
-
-
-
-
-
-
-

niveluri crescute de „corpi cetonici” în urină sau pierdere rapidă în 
greutate din sânge
senzație de rău sau stare de rău 

dureri de stomac

sete excesivă
confuzie la respirație rapidă 
și profundă

somnolență sau oboseală neobișnuită

un miros dulce pentru respirație, un gust dulce sau metalic în gură sau un miros diferit al urinei sau 
transpirației.

Acest lucru poate apărea indiferent de nivelul de glucoză din sânge. Medicul dumneavoastră poate decide să vă 
întrerupă temporar sau definitiv tratamentul cu Synjardy.

Adresați-vă medicului dumneavoastră cât mai curând posibil dacă observați următoarele reacții adverse:

Scăderea zahărului din sânge (hipoglicemie), observată foarte frecvent (poate afecta mai mult de 1 din 10 persoane) Dacă luați 
Synjardy împreună cu un alt medicament care poate determina scăderea zahărului din sânge, cum ar fi o sulfoniluree sau 
insulină, riscul de a obține un nivel scăzut de zahăr din sânge este crescut. Semnele scăderii zahărului din sânge pot include:

-
-

tremurări, transpirații, senzație de foarte anxietate sau confuză, bătăi rapide ale 

inimii foame excesivă, dureri de cap

Medicul dumneavoastră vă va spune cum să tratați nivelul scăzut de zahăr din sânge și ce să faceți dacă aveți oricare dintre semnele de mai 

sus. Dacă aveți simptome de scădere a zahărului din sânge, mâncați tablete de glucoză, o gustare cu conținut ridicat de zahăr sau beți suc 

de fructe. Măsurați-vă glicemia dacă este posibil și odihniți-vă.
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Infecție a tractului urinar, întâlnită frecvent (poate afecta până la 1 din 10 
persoane) Semnele infecției urinare sunt:
-
-
-

senzație de arsură la urină care 
pare tulbure
durere în pelvis sau durere la mijlocul spatelui (când rinichii sunt infectați)

Nevoia de a urina sau urinarea mai frecventă se poate datora modului în care funcționează Synjardy, dar pot fi și semne 
de infecție a tractului urinar. Dacă observați o creștere a acestor simptome, ar trebui să vă adresați și medicului 
dumneavoastră.

Deshidratare, observată mai puțin frecvent (poate afecta până la 1 din 100 de 
persoane) Semnele deshidratării nu sunt specifice, dar pot include:
-
-
-

sete neobișnuită

amețeli sau amețeli la picioare leșin 
sau pierderea cunoștinței

Alte reacții adverse în timpul tratamentului cu Synjardy: 
Foarte comun

-
-
-

senzație de rău (greață), vărsături diaree 

sau dureri de stomac pierderea poftei de 

mâncare

Uzual
-
-
-
-
-
-
-

infecție cu drojdie genitală (afte)
urinează mai mult decât de obicei sau trebuie să urineze mai des 
mâncărime
erupție cutanată sau roșie a pielii - aceasta poate fi mâncărime și poate include umflături ridicate, lichid care curge 

sau vezicule modificări ale gustului.

sete
testele de sânge pot arăta o creștere a nivelului de grăsimi din sânge (colesterol) din sângele dumneavoastră

Mai puțin frecvente

-
-
-
-

urticarie

încordare sau durere la golirea vezicii urinare
testele de sânge pot arăta o scădere a funcției rinichilor (creatinină sau uree)
testele de sânge pot arăta creșteri ale cantității de globule roșii din sângele dumneavoastră (hematocrit)

Foarte rar
-
-
-

scăderea nivelului de vitamina B12 din sânge
anomalii ale testelor funcției hepatice, inflamație a ficatului 
(hepatită) roșeață a pielii (eritem)

Necunoscut
- fasciita necrozantă a perineului sau gangrena lui Fournier, o infecție gravă a țesuturilor moi a 

organelor genitale sau a zonei dintre organele genitale și anus

Raportarea efectelor secundare
Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei. Aceasta include orice reacții adverse 

posibile care nu sunt enumerate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct (vezi detaliile de mai jos). Raportând 

reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de mai multe informații privind siguranța acestui medicament.
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Schema de cartonașe galbene

Site: www.mhra.gov.uk/yellowcard sau căutați MHRA Yellow Card în Google Play sau 
Apple App Store

5. Cum se păstrează Synjardy

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe blister și pe cutie, după „EXP”. Data de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

Nu utilizați acest medicament dacă observați că ambalajul este deteriorat sau prezintă semne de manipulare.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei reziduale sau a reziduurilor menajere. Întrebați-vă farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Synjardy
Substanțele active sunt empagliflozin și metformin.
Fiecare comprimat filmat Synjardy 5 mg/850 mg (comprimat) conține empagliflozin 5 mg și 
clorhidrat de metformină 850 mg.
Fiecare comprimat filmat (comprimat) Synjardy 5 mg/1000 mg conține empagliflozin 5 mg și clorhidrat de 
metformină 1000 mg.
Fiecare comprimat filmat (comprimat) Synjardy 12,5 mg/850 mg conține empagliflozin 12,5 mg și 
clorhidrat de metformină 850 mg.
Fiecare comprimat filmat (comprimat) Synjardy 12,5 mg/1000 mg conţine empagliflozin 12,5 mg şi 
clorhidrat de metformină 1000 mg.

Celelalte ingrediente sunt:
– Miezul tabletei : amidon de porumb, copovidonă, dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu.
– Acoperire cu film : hipromeloză, macrogol 400, dioxid de titan (E171), talc.

Comprimatele Synjardy 5 mg/850 mg și Synjardy 5 mg/1000 mg conțin și oxid de fier galben (E172). 
Comprimatele Synjardy 12,5 mg/850 mg și Synjardy 12,5 mg/1.000 mg conțin, de asemenea, oxid de 
fier negru (E172) și oxid de fier roșu (E172).

Cum arată Synjardy și conținutul ambalajului
Comprimatele filmate Synjardy 5 mg/850 mg sunt alb-gălbui, ovale, biconvexe. Au „S5” și sigla 
Boehringer Ingelheim pe o parte și „850” pe cealaltă. Tableta are o lungime de 19,2 mm și o lățime 
de 9,4 mm.
Comprimatele filmate de Synjardy 5 mg/1000 mg sunt de culoare galben maronie, ovale, biconvexe. Au 
„S5” și sigla Boehringer Ingelheim pe o parte și „1000” pe cealaltă. Tableta are o lungime de 21,1 mm și 
o lățime de 9,7 mm.
Comprimatele filmate Synjardy 12,5 mg/850 mg sunt de culoare alb-roz, ovale, biconvexe. Au „S12” și sigla 
Boehringer Ingelheim pe o parte și „850” pe cealaltă. Tableta are o lungime de 19,2 mm și o lățime de 9,4 
mm.
Comprimatele filmate Synjardy 12,5 mg/1000 mg sunt de culoare violet maro închis, ovale, biconvexe. Au 
„S12” și sigla Boehringer Ingelheim pe o parte și „1000” pe cealaltă. Tableta are o lungime de 21,1 mm și 
o lățime de 9,7 mm.
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Comprimatele sunt disponibile în blistere perforate din PVC/PVDC/aluminiu pentru doză unitară. Dimensiunile 
ambalajelor sunt 10 x 1, 14 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 90 x 1 și 100 x 1 comprimate filmate și ambalaje multiple 
care conțin 120 (2 cutii de 60 x 1), 180 ( 2 cutii de 90 x 1) și 200 (2 cutii de 100 x 1) comprimate filmate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deținătorul autorizației de introducere pe piață

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

Producător
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG 
Binger Strasse 173
55216 Ingelheim am Rhein 
Germania

Boehringer Ingelheim Hellas Single Member SA 
Km 5 Paiania – Markopoulo
Koropi Attiki, 19441
Grecia

Patheon Franța
40 boulevard de Champaret 
Bourgoin Jallieu, 38300
Franţa

Boehringer Ingelheim Franța 
100-104 Avenue de France 
75013 Paris
Franţa
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Pentru orice informații despre acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației 
de punere pe piață:

Regatul Unit
Boehringer Ingelheim Ltd. 
Tel: +44 1344 424 600

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

Acest prospect a fost revizuit ultima dată în 12/2021.
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