
Synjardy®5 mg/850 mg filmdragerade tabletter 
Synjardy®5 mg/1 000 mg filmdragerade tabletter 

Synjardy®12,5 mg/850 mg filmdragerade tabletter 
Synjardy®12,5 mg/1 000 mg filmdragerade tabletter

empagliflozin/metforminhydroklorid
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel eftersom den innehåller 
viktig information för dig.
- Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
- Detta läkemedel har ordinerats endast till dig. Ge det inte vidare till andra. Det kan skada dem, även om deras 

tecken på sjukdom är desamma som dina.
Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta inkluderar eventuella 

biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Se avsnitt 4.

-

Vad står i denna bipacksedel

1. Vad Synjardy är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Synjardy
3. Hur du tar Synjardy
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Synjardy ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och annan information

1. Vad Synjardy är och vad det används för

Vad Synjardy är
Synjardy innehåller två aktiva substanser empagliflozin och metformin. Var och en tillhör en grupp läkemedel som 
kallas "orala antidiabetiker". Dessa är läkemedel som tas genom munnen för att behandla typ 2-diabetes.

Vad är typ 2-diabetes?
Typ 2-diabetes är en sjukdom som kommer från både dina gener och din livsstil. Om du har typ 2-diabetes, 
producerar din bukspottkörtel inte tillräckligt med insulin för att kontrollera glukosnivån i ditt blod, och din 
kropp kan inte använda sitt eget insulin effektivt. Detta resulterar i höga nivåer av glukos i ditt blod, vilket kan 
leda till medicinska problem som hjärtsjukdomar, njursjukdomar, blindhet och dålig cirkulation i dina armar och 
ben.

Hur Synjardy fungerar
Empagliflozin tillhör en grupp läkemedel som kallas natriumglukos co-transporter-2 (SGLT2)-hämmare. 
Det fungerar genom att blockera SGLT2-proteinet i dina njurar. Detta gör att blodsocker (glukos) tas bort i 
urinen. Metformin verkar på ett annat sätt för att sänka blodsockernivåerna, främst genom att blockera 
glukosproduktionen i levern.

Därmed sänker Synjardy mängden socker i ditt blod. Detta läkemedel kan också hjälpa till att förebygga 
hjärtsjukdomar.

Vad Synjardy används för
- Synjardy läggs till kost och motion för att behandla typ 2-diabetes hos vuxna patienter (18 år och äldre) vars 

diabetes inte kan kontrolleras genom att lägga till enbart metformin eller metformin tillsammans med andra 
läkemedel mot diabetes.
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- Synjardy kan också kombineras med andra läkemedel för behandling av diabetes. Dessa kan vara 
läkemedel som tas via munnen eller ges som injektioner, såsom insulin.

- Dessutom kan Synjardy användas som ett alternativ till att ta både empagliflozin och metformin som 
enstaka tabletter. För att undvika överdosering, fortsätt inte ta empagliflozin och metformintabletter 
separat om du tar detta läkemedel.

Det är viktigt att du fortsätter med din kost och träningsplan enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller 
sjuksköterska.

2. Vad du behöver veta innan du tar Synjardy

Ta inte Synjardy
- om du är allergisk mot empagliflozin, metformin eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel 

(anges i avsnitt 6);
om du har okontrollerad diabetes, med till exempel svår hyperglykemi (mycket högt blodsocker), 
illamående, kräkningar, diarré, snabb viktminskning, laktacidos (se "Risk för laktacidos" nedan) eller 
ketoacidos. Ketoacidos är ett tillstånd där ämnen som kallas "ketonkroppar" ansamlas i blodet och 
som kan leda till diabetisk prekoma. Symtomen inkluderar magsmärtor, snabb och djup andning, 
sömnighet eller att dina andetag utvecklar en ovanlig fruktig lukt;

om du har haft en diabetisk prekoma;
om du har kraftigt nedsatt njurfunktion;
om du har en allvarlig infektion såsom en infektion som påverkar din lunga eller bronkialsystem 
eller din njure. Allvarliga infektioner kan leda till njurproblem, vilket kan innebära risk för 
laktacidos (se ”Varningar och försiktighet”);
om du har tappat mycket vatten från kroppen (uttorkning), t.ex. på grund av långvarig eller svår 
diarré, eller om du har kräkts flera gånger i rad. Uttorkning kan leda till njurproblem, vilket kan 
innebära risk för laktatacidos (se ”Varningar och försiktighetsåtgärder”);

-

-
-
-

-

- om du behandlas för akut hjärtsvikt eller nyligen har haft en hjärtinfarkt, har allvarliga problem 
med cirkulationen (som chock) eller har andningssvårigheter. Detta kan leda till bristande 
syretillförsel till vävnaden vilket kan innebära risk för laktacidos (se avsnittet ”Varningar och 
försiktighet”);

-
-

om du har problem med din lever;
om du dricker stora mängder alkohol, antingen varje dag eller bara då och då (se avsnittet 
”Synjardy med alkohol”).

Varningar och försiktighetsåtgärder 
Risk för laktacidos
Synjardy kan orsaka en mycket sällsynt men mycket allvarlig biverkning som kallas laktacidos, särskilt om 
dina njurar inte fungerar som de ska. Risken för att utveckla laktacidos ökar också vid okontrollerad 
diabetes, allvarliga infektioner, långvarig fasta eller alkoholintag, uttorkning (se ytterligare information 
nedan), leverproblem och eventuella medicinska tillstånd där en del av kroppen har minskat syretillförsel 
( såsom akuta allvarliga hjärtsjukdomar).

Om något av ovanstående gäller dig, tala med din läkare för ytterligare instruktioner.

Sluta ta Synjardy under en kort stund om du har ett tillstånd som kan vara förknippat med uttorkning (
betydande förlust av kroppsvätskor) såsom svåra kräkningar, diarré, feber, exponering för värme eller om du 
dricker mindre vätska än normalt. Tala med din läkare för ytterligare instruktioner.
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Sluta ta Synjardy och kontakta omedelbart läkare eller närmaste sjukhus om du upplever några av 
symtomen på laktacidos,eftersom detta tillstånd kan leda till koma. Symtom på laktacidos 
inkluderar:
-
-
-
-
-
-

kräkningar

ont i magen (buksmärtor) 
muskelkramper
en allmän känsla av att inte må bra med svår trötthet 
andningssvårigheter
minskad kroppstemperatur och hjärtslag

Laktacidos är en medicinsk nödsituation och måste behandlas på sjukhus.

Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar detta läkemedel och under behandlingen:

- om du upplever snabb viktminskning, mår illa eller är illamående, magsmärtor, överdriven törst, 
snabb och djup andning, förvirring, ovanlig sömnighet eller trötthet, en söt lukt i andan, en söt 
eller metallisk smak i munnen eller en annan lukt av urin eller svett, kontakta genast en läkare 
eller närmaste sjukhus. Dessa symtom kan vara ett tecken på "diabetisk ketoacidos" - ett sällsynt, 
men allvarligt, ibland livshotande problem som du kan få med diabetes på grund av ökade 
nivåer av "ketonkroppar" i din urin eller blod, sett i tester. Risken för att utveckla diabetisk 
ketoacidos kan öka vid långvarig fasta, överdriven alkoholkonsumtion, uttorkning, plötslig 
minskning av insulindosen eller ett högre insulinbehov på grund av större operationer eller 
allvarlig sjukdom;
om du har "typ 1-diabetes" - denna typ börjar vanligtvis när du är ung och din kropp inte producerar 
något insulin. Synjardy ska inte användas för att behandla patienter med typ 1-diabetes; kan vara i 
riskzonen för uttorkning, till exempel:

o
o

-

-
om du är sjuk, har diarré eller feber, eller om du inte kan äta eller dricka om 
du tar läkemedel som ökar urinproduktionen [diuretika] eller sänker 
blodtrycket
om du är över 75 åro

Möjliga tecken är listade i avsnitt 4 under "uttorkning". Din läkare kan be dig att sluta ta Synjardy tills du 
återhämtar dig för att förhindra förlust av för mycket kroppsvätska. Fråga om sätt att förhindra uttorkning.

om du är 85 år eller äldre eftersom du inte ska börja ta Synjardy på grund av begränsad 
terapeutisk erfarenhet;

-

-

-

om du har en allvarlig infektion i njuren eller urinvägarna med feber. Din läkare kan be dig 
att sluta ta Synjardy tills du har återhämtat dig;
om du behöver genomgå en undersökning med jodkontrastmedel (som röntgen eller skanning). 
Mer information finns nedan i "Andra läkemedel och Synjardy".

Tala omedelbart med din läkare om du får en kombination av symtom som smärta, ömhet, rodnad eller 
svullnad av könsorganen eller området mellan könsorganen och anus med feber eller allmänt illamående. 
Dessa symtom kan vara ett tecken på en sällsynt men allvarlig eller till och med livshotande infektion, 
kallad nekrotiserande fasciit i perineum eller Fournies gangrän som förstör vävnaden under huden. 
Fourniers kallbrand måste behandlas omedelbart.

Kirurgi
Om du behöver genomgå en större operation måste du sluta ta Synjardy under och en tid efter ingreppet. Din 
läkare kommer att bestämma när du måste sluta och när du ska återuppta behandlingen med Synjardy.

Njurfunktion
Under behandling med Synjardy kommer din läkare att kontrollera din njurfunktion minst en gång om 
året eller oftare om du är äldre och/eller om du har försämrad njurfunktion.
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Fotvård
Liksom för alla diabetespatienter är det viktigt att kontrollera dina fötter regelbundet och följa alla andra 
råd angående fotvård som ges av din sjukvårdspersonal.

Urin glukos
På grund av hur detta läkemedel fungerar kommer din urin att testa positivt för socker medan du tar detta 
läkemedel.

Barn och ungdomar
Detta läkemedel rekommenderas inte för användning till barn och ungdomar under 18 år, eftersom det inte 
har studerats på dessa patienter.

Andra läkemedel och Synjardy
Om du behöver få en injektion av ett kontrastmedel som innehåller jod i blodomloppet, till exempel i samband 
med en röntgen eller skanning, måste du sluta ta Synjardy före eller vid tidpunkten för injektionen. Din läkare 
kommer att bestämma när du måste sluta och när du ska återuppta behandlingen med Synjardy.

Tala om för din läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Du kan 
behöva oftare blodsocker- och njurfunktionstester, eller så kan din läkare behöva justera dosen 
av Synjardy. Det är särskilt viktigt att nämna följande:
- läkemedel som ökar urinproduktionen (diuretika), eftersom Synjardy kan öka risken för att 

förlora för mycket vätska. Din läkare kan be dig att sluta ta Synjardy. Möjliga tecken på att 
förlora för mycket vätska från din kropp listas i avsnitt 4.
andra läkemedel som sänker mängden socker i ditt blod, såsom insulin eller en "sulfonureid"-
läkemedel. Din läkare kanske vill sänka dosen av dessa andra läkemedel för att förhindra att 
dina blodsockernivåer blir för låga (hypoglykemi).
läkemedel som kan förändra mängden metformin i ditt blod, särskilt om du har nedsatt 
njurfunktion (såsom verapamil, rifampicin, cimetidin, dolutegravir, ranolazin, trimetoprim, 
vandetanib, isavukonazol, crizotinib, olaparib).

-

-

-
-

bronkodilatorer (beta-2-agonister) som används för att behandla astma. kortikosteroider (givna 
via munnen, som en injektion eller inhalerad), som används för att behandla inflammation i 
sjukdomar som astma och artrit.
läkemedel som används för att behandla smärta och inflammation (NSAID och COX-2-hämmare, 
såsom ibuprofen och celecoxib).
vissa läkemedel för behandling av högt blodtryck (ACE-hämmare och angiotensin II-
receptorantagonister).
läkemedel som innehåller alkohol (se avsnittet "Synjardy med alkohol").
jodhaltiga kontrastmedel (läkemedel som används under röntgen, se avsnittet ”Varningar och 
försiktighet”.

-

-

-
-

Synjardy med alkohol
Undvik överdrivet alkoholintag medan du tar Synjardy eftersom detta kan öka risken för 
laktacidos (se avsnittet ”Varningar och försiktighet”).

Graviditet och amning
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din 
läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Ta inte Synjardy om du är gravid. Det är okänt om detta läkemedel är skadligt för det ofödda barnet.

Metformin passerar över i modersmjölk i små mängder. Det är inte känt om empagliflozin 
går över i human bröstmjölk. Ta inte Synjardy om du ammar.
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Köra bil och använda maskiner
Synjardy har mindre inverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Att ta detta läkemedel i kombination med läkemedel som kallas sulfonureider eller med insulin kan få 
blodsockernivåerna att sjunka för lågt (hypoglykemi), vilket kan orsaka symtom som skakningar, svettning och 
synförändringar och kan påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner. Kör inte bil eller använd inga 
verktyg eller maskiner om du känner dig yr medan du tar Synjardy.

3. Hur du tar Synjardy

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Kontakta din läkare eller apotekspersonal om 
du är osäker.

Hur mycket ska man ta
Dosen av Synjardy varierar beroende på ditt tillstånd och de doser av diabetesläkemedel du för närvarande 
tar. Din läkare kommer att justera din dos efter behov och tala om för dig exakt vilken styrka av läkemedlet du 
ska ta.

Den rekommenderade dosen är en tablett två gånger om dagen. Din läkare kommer normalt att börja 
behandlingen med Synjardy genom att ordinera styrkan på tablett som ger samma dos metformin som du redan 
tar (850 mg eller 1 000 mg två gånger dagligen), och den lägsta dosen av empagliflozin (5 mg två gånger 
dagligen). Om du redan tar båda läkemedlen separat, kommer din läkare att börja behandlingen med tabletter 
av Synjardy som ger samma mängd av båda. Om du har nedsatt njurfunktion kan din läkare ordinera en lägre 
dos.

Tar detta läkemedel
-
-
-

Svälj tabletten hel med vatten.
Ta tabletterna med måltider för att minska risken för magbesvär. Ta tabletten 
två gånger dagligen genom munnen.

Din läkare kan ordinera Synjardy tillsammans med ett annat diabetesläkemedel. Kom ihåg att ta alla läkemedel 
enligt din läkares anvisningar för att uppnå bästa resultat för din hälsa. Din läkare kan behöva justera dina doser 
för att kontrollera ditt blodsocker.

Lämplig kost och träning hjälper din kropp att använda sitt blodsocker bättre. Det är viktigt att följa det kost- 
och träningsprogram som rekommenderas av din läkare medan du tar Synjardy.

Om du tar mer Synjardy än du borde
Om du tar fler Synjardy-tabletter än du borde ha kan du få laktacidos. Symtom på laktacidos är 
ospecifika såsom illamående eller mycket illamående, kräkningar, magsmärtor med 
muskelkramper, en allmän känsla av att man inte mår bra vid svår trötthet och andningssvårigheter. 
Ytterligare symtom är minskad kroppstemperatur och hjärtslag.Om detta händer dig kan du behöva 
omedelbar sjukhusvård, eftersom laktacidos kan leda till koma. Sluta omedelbart att ta detta 
läkemedel och kontakta omedelbart en läkare eller närmaste sjukhus (se avsnitt 2). Ta med dig 
medicinförpackningen.

Om du har glömt att ta Synjardy
Om du missar en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om du inte kommer ihåg förrän det är dags för din nästa 
dos, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till ditt vanliga schema. Ta inte en dubbel dos av detta läkemedel.
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Om du slutar att ta Synjardy
Sluta inte ta Synjardy utan att först rådfråga din läkare. Dina blodsockernivåer kan 
öka när du slutar ta Synjardy.

Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, fråga din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta genast en läkare eller närmaste sjukhus om du får någon av följande 
biverkningar:

Allvarlig allergisk reaktion, sedd med okänd frekvens (frekvens kan inte uppskattas från 
tillgängliga data)
Möjliga tecken på allvarlig allergisk reaktion kan vara:
- svullnad av ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg som kan leda till svårigheter att andas 

eller svälja)

Laktacidos, ses mycket sällan (kan drabba upp till 1 av 10 000 personer)
Synjardy kan orsaka en mycket sällsynt men mycket allvarlig biverkning som kallas laktacidos (se avsnitt 2). Om 
detta händer måste dusluta ta Synjardy och kontakta en läkare eller närmaste sjukhus omedelbart, eftersom 
laktacidos kan leda till koma.

Diabetisk ketoacidos, ses sällan (kan drabba upp till 1 av 1 000 personer) 
Dessa är tecknen på diabetisk ketoacidos (se avsnitt 2):
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ökade nivåer av "ketonkroppar" i din urin eller snabb 
viktminskning i blodet
mår illa eller har ont i 
magen
överdriven törst
snabb och djup 
andningsförvirring
ovanlig sömnighet eller trötthet
en söt doft i din andedräkt, en söt eller metallisk smak i munnen eller en annan lukt än din 
urin eller svett.

Detta kan inträffa oavsett blodsockernivå. Din läkare kan besluta att tillfälligt eller 
permanent avbryta din behandling med Synjardy.

Kontakta din läkare så snart som möjligt om du märker följande biverkningar:

Lågt blodsocker (hypoglykemi), ses mycket vanligt (kan drabba fler än 1 av 10 personer) Om du tar 
Synjardy tillsammans med ett annat läkemedel som kan orsaka lågt blodsocker, såsom en sulfonureid 
eller insulin, ökar din risk att få lågt blodsocker. Tecken på lågt blodsocker kan inkludera:
-
-

skakar, svettas, känna sig mycket orolig eller förvirrad, snabb hjärtslag 
överdriven hunger, huvudvärk

Din läkare kommer att berätta för dig hur du ska behandla låga blodsockernivåer och vad du ska göra om du får något 
av ovanstående tecken. Om du har symtom på lågt blodsocker, ät glukostabletter, ett mellanmål med högt socker eller 
drick fruktjuice. Mät ditt blodsocker om möjligt och vila.
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Urinvägsinfektion, ses ofta (kan drabba upp till 1 av 10 personer) 
Tecken på urinvägsinfektion är:
-
-
-

brännande känsla vid urinering 
som verkar grumlig
smärta i bäckenet eller smärta i mitten av ryggen (när njurarna är infekterade)

Ett behov av att kissa eller oftare urinering kan bero på hur Synjardy fungerar, men de kan också 
vara tecken på urinvägsinfektion. Om du märker en ökning av sådana symtom bör du också 
kontakta din läkare.

Uttorkning, ses som mindre vanliga (kan drabba upp till 1 av 100 personer) 
Tecken på uttorkning är inte specifika, men kan inkludera:
-
-
-

ovanlig törst
yrsel eller yrsel vid stående svimning 
eller förlust av medvetande

Andra biverkningar när du tar Synjardy: 
Väldigt vanligt
-
-
-

mår illa (illamående), 
kräkningar diarré eller 
magont aptitlöshet

Allmänning

-
-
-
-
-
-
-

genital svampinfektion (trast)
klåda mer än vanligt eller behöver kissa oftare

utslag eller röd hud – detta kan vara kliande och inkludera upphöjda knölar, sippande vätska eller blåsor 

förändringar i hur saker smakar

törst
blodprover kan visa en ökning av blodfettsnivåerna (kolesterol) i ditt blod

Ovanlig
-
-
-
-

nässelfeber

ansträngning eller smärta vid tömning av urinblåsan

blodprov kan visa en försämrad njurfunktion (kreatinin eller urea)
blodprov kan visa ökningar av mängden röda blodkroppar i ditt blod (hematokrit)

Mycket sällsynt

-
-
-

minskade vitamin B12-nivåer i blodet
avvikelser i leverfunktionstester, inflammation i levern (hepatit) 
rodnad i huden (erytem)

Okänt
- nekrotiserande fasciit i perineum eller Fourniers gangren, en allvarlig mjukdelsinfektion i 

könsorganen eller området mellan könsorganen och anus

Rapportering av biverkningar
Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta inkluderar eventuella 
biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom 
att rapportera biverkningar kan du hjälpa till att ge mer information om detta läkemedels säkerhet.
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Gultkortsschema
Webbplats: www.mhra.gov.uk/yellowcard eller sök efter MHRA Yellow Card i Google Play eller Apple 
App Store

5. Hur Synjardy ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på blisterförpackningen och kartongen efter "Utg.dat". 
Utgångsdatumet avser den sista dagen i den månaden.

Detta läkemedel kräver inga speciella förvaringsvillkor.

Använd inte detta läkemedel om du märker att förpackningen är skadad eller visar tecken på manipulering.

Släng inte några läkemedel i avloppsvatten eller hushållsavfall. Fråga din apotekspersonal hur du slänger 
mediciner du inte längre använder. Dessa åtgärder kommer att bidra till att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och annan information

Vad Synjardy innehåller
De aktiva substanserna är empagliflozin och metformin.
Varje Synjardy 5 mg/850 mg filmdragerad tablett (tablett) innehåller 5 mg empagliflozin 
och 850 mg metforminhydroklorid.
Varje Synjardy 5 mg/1 000 mg filmdragerad tablett (tablett) innehåller 5 mg empagliflozin och 1 000 mg 
metforminhydroklorid.
Varje Synjardy 12,5 mg/850 mg filmdragerad tablett (tablett) innehåller 12,5 mg empagliflozin och 
850 mg metforminhydroklorid.
Varje Synjardy 12,5 mg/1 000 mg filmdragerad tablett (tablett) innehåller 12,5 mg empagliflozin och 
1 000 mg metforminhydroklorid.

Övriga ingredienser är:
– Tablettkärna : majsstärkelse, copovidon, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat.
– Filmbeläggning : hypromellos, makrogol 400, titandioxid (E171), talk.

Synjardy 5 mg/850 mg och Synjardy 5 mg/1 000 mg tabletter innehåller också gul järnoxid 
(E172). Synjardy 12,5 mg/850 mg och Synjardy 12,5 mg/1 000 mg tabletter innehåller även 
svart järnoxid (E172) och röd järnoxid (E172).

Hur Synjardy ser ut och förpackningens innehåll
Synjardy 5 mg/850 mg filmdragerade tabletter är gulvita, ovala, bikonvexa. De har "S5" och Boehringer 
Ingelheim-logotypen på ena sidan och "850" på den andra. Surfplattan är 19,2 mm lång och har en bredd 
på 9,4 mm.
Synjardy 5 mg/1 000 mg filmdragerade tabletter är brungula, ovala, bikonvexa. De har "S5" och 
Boehringer Ingelheim-logotypen på ena sidan och "1000" på den andra. Surfplattan är 21,1 mm lång 
och har en bredd på 9,7 mm.
Synjardy 12,5 mg/850 mg filmdragerade tabletter är rosavita, ovala, bikonvexa. De har "S12" och 
Boehringer Ingelheim-logotypen på ena sidan och "850" på den andra. Surfplattan är 19,2 mm lång och 
har en bredd på 9,4 mm.
Synjardy 12,5 mg/1 000 mg filmdragerade tabletter är mörkt brunlila, ovala, bikonvexa. De har "S12" och 
Boehringer Ingelheim-logotypen på ena sidan och "1000" på den andra. Surfplattan är 21,1 mm lång och 
har en bredd på 9,7 mm.
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Tabletterna finns i PVC/PVDC/aluminium perforerade endosblister. Förpackningsstorlekarna är 10 x 1, 14 x 1, 30 x 1, 56 x 
1, 60 x 1, 90 x 1 och 100 x 1 filmdragerade tabletter och multiförpackningar innehållande 120 (2 förpackningar om 60 x 
1), 180 ( 2 förpackningar med 90 x 1) och 200 (2 förpackningar med 100 x 1) filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

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

Tillverkare
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG 
Binger Strasse 173
55216 Ingelheim am Rhein 
Tyskland

Boehringer Ingelheim Hellas Single Member SA 5:e 
km Paiania – Markopoulo
Koropi Attiki, 19441
Grekland

Patheon Frankrike
40 boulevard de Champaret 
Bourgoin Jallieu, 38300
Frankrike

Boehringer Ingelheim Frankrike 
100-104 Avenue de France 
75013 Paris
Frankrike
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För all information om detta läkemedel, kontakta den lokala representanten för innehavaren av 
godkännandet för försäljning:

Storbritannien
Boehringer Ingelheim Ltd. 
Tel: +44 1344 424 600

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

Denna broschyr reviderades senast 12/2021.
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