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empagliflozin/metformin hidroklorür
Sizin için önemli bilgiler içerdiğinden, bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatının 
tamamını dikkatlice okuyunuz.
- Bu broşürü saklayın. Tekrar okumanız gerekebilir.
- Başka sorularınız varsa doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize sorunuz.
- Bu ilaç sadece size reçete edilmiştir. Başkalarına iletmeyin. Hastalık belirtileri sizinkiyle 

aynı olsa bile onlara zarar verebilir.
Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Bu, bu broşürde 
listelenmeyen olası yan etkileri içerir. 4. bölüme bakın.

-

Bu broşürde neler var?

1. SYNJARDY nedir ve ne için kullanılır?
2. Synjardy'yi kullanmadan önce bilmeniz gerekenler
3. Synjardy nasıl alınır
4. Olası yan etkiler
5. Synjardy nasıl saklanır
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

1. SYNJARDY nedir ve ne için kullanılır?

Synjardy nedir?
SYNJARDY iki aktif madde empagliflozin ve metformin içerir. Her biri "oral antidiyabetikler" adı 
verilen bir ilaç grubuna aittir. Bunlar, tip 2 diyabeti tedavi etmek için ağızdan alınan ilaçlardır.

Tip 2 diyabet nedir?
Tip 2 diyabet hem genlerinizden hem de yaşam tarzınızdan kaynaklanan bir hastalıktır. Tip 2 diyabetiniz 
varsa, pankreasınız kanınızdaki glikoz seviyesini kontrol etmek için yeterli insülin yapmaz ve vücudunuz 
kendi insülinini etkili bir şekilde kullanamaz. Bu, kanınızda yüksek seviyelerde glikoz ile sonuçlanır ve bu 
da kalp hastalığı, böbrek hastalığı, körlük ve uzuvlarınızda zayıf dolaşım gibi tıbbi sorunlara yol açabilir.

Synjardy nasıl çalışır?
Empagliflozin, sodyum glukoz ko-transporter-2 (SGLT2) inhibitörleri adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. 
Böbreklerinizdeki SGLT2 proteinini bloke ederek çalışır. Bu, idrarınızda kan şekerinin (glikoz) atılmasına 
neden olur. Metformin, esas olarak karaciğerdeki glikoz üretimini bloke ederek kan şekeri seviyelerini 
düşürmek için farklı bir şekilde çalışır.

Böylece Synjardy kanınızdaki şeker miktarını düşürür. Bu ilaç ayrıca kalp hastalığını önlemeye 
yardımcı olabilir.

Synjardy ne için kullanılır?
- Synjardy, diyabeti tek başına metformin veya diğer diyabet ilaçları ile birlikte metformin 

eklenerek kontrol edilemeyen yetişkin hastalarda (18 yaş ve üstü) tip 2 diyabeti tedavi etmek için 
diyete ve egzersize eklenir.
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- SYNJARDY diyabet tedavisi için başka ilaçlarla da kombine edilebilir. Bunlar ağızdan alınan 
veya insülin gibi enjeksiyon yoluyla verilen ilaçlar olabilir.

- Ayrıca Synjardy, hem empagliflozin hem de metforminin tek tablet olarak alınmasına alternatif 
olarak kullanılabilir. Doz aşımından kaçınmak için, bu ilacı alıyorsanız empagliflozin ve metformin 
tabletlerini ayrı ayrı almaya devam etmeyin.

Diyet ve egzersiz planınıza doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz tarafından söylendiği şekilde devam etmeniz 
önemlidir.

2. Synjardy'yi kullanmadan önce bilmeniz gerekenler

Synjardy'yi almayın
- empagliflozin, metformin veya bu ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (bölüm 6'da 

listelenmiştir);
Şiddetli hiperglisemi (çok yüksek kan şekeri), mide bulantısı, kusma, ishal, hızlı kilo kaybı, laktik 
asidoz (aşağıdaki 'Laktik asidoz riski' bölümüne bakınız) veya ketoasidoz ile birlikte kontrol altına 
alınamayan diyabetiniz varsa. Ketoasidoz, 'keton cisimcikleri' adı verilen maddelerin kanda biriktiği 
ve diyabetik prekomaya yol açabilen bir durumdur. Semptomlar arasında mide ağrısı, hızlı ve derin 
nefes alma, uyku hali veya nefesinizde olağandışı bir meyve kokusu oluşması;

diyabetik pre-koma geçirdiyseniz;
Böbrek fonksiyonunuz ciddi derecede azalmışsa;
Akciğerinizi veya bronş sisteminizi veya böbreğinizi etkileyen bir enfeksiyon gibi ciddi bir 
enfeksiyonunuz varsa. Şiddetli enfeksiyonlar böbrek sorunlarına yol açabilir ve bu da sizi laktik 
asidoz riskine sokabilir (bkz. 'Uyarılar ve önlemler');
Vücudunuzdan çok fazla su kaybettiyseniz (dehidratasyon), örneğin uzun süreli veya şiddetli 
ishal nedeniyle veya arka arkaya birkaç kez kustuysanız. Dehidrasyon, sizi laktik asidoz 
riskine sokabilecek böbrek sorunlarına yol açabilir (bkz. "Uyarılar ve önlemler");

-

-
-
-

-

- Akut kalp yetmezliği tedavisi görüyorsanız veya yakın zamanda kalp krizi geçirdiyseniz, dolaşımınızla ilgili 
ciddi sorunlarınız varsa (şok gibi) veya solunum güçlüğü çekiyorsanız. Bu, sizi laktik asidoz riski altına 
sokabilecek dokuya oksijen tedarikinde yetersizliğe yol açabilir ('Uyarılar ve önlemler' bölümüne bakın);

-
-

Karaciğerinizle ilgili sorunlarınız varsa;
Her gün veya sadece ara sıra çok miktarda alkol alıyorsanız (“Alkollü SYNJARDY” 
bölümüne bakınız).

Uyarılar ve önlemler 
Laktik asidoz riski
Synjardy, özellikle böbrekleriniz düzgün çalışmıyorsa, laktik asidoz adı verilen çok nadir fakat çok 
ciddi bir yan etkiye neden olabilir. Kontrolsüz diyabet, ciddi enfeksiyonlar, uzun süreli açlık veya 
alkol alımı, dehidratasyon (aşağıdaki daha fazla bilgiye bakınız), karaciğer sorunları ve vücudun bir 
bölümünün oksijen arzının azaldığı herhangi bir tıbbi durum ile laktik asidoz gelişme riski de artar 
( akut şiddetli kalp hastalıkları gibi).

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse, daha fazla talimat için doktorunuzla konuşun.

Dehidrasyon ile ilişkili olabilecek bir durumunuz varsa, SYNJARDY'yi kısa süreliğine kullanmayı 
bırakın (Şiddetli kusma, ishal, ateş, sıcağa maruz kalma veya normalden daha az sıvı içme gibi 
önemli vücut sıvıları kaybı). Daha fazla talimat için doktorunuzla konuşun.
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Laktik asidoz semptomlarından bazılarını yaşarsanız, Synjardy'yi kullanmayı bırakın ve derhal bir doktora 
veya en yakın hastaneye başvurun,çünkü bu durum komaya neden olabilir. Laktik asidoz belirtileri şunları 
içerir:
-
-
-
-
-
-

kusma
mide ağrısı (karın ağrısı) kas 
krampları
Şiddetli yorgunluk ile birlikte genel olarak iyi olmama hissi, 
nefes almada zorluk
azaltılmış vücut ısısı ve kalp atışı

Laktik asidoz tıbbi bir acil durumdur ve hastanede tedavi edilmelidir.

Bu ilacı almadan önce ve tedavi sırasında doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz:
- Hızlı kilo kaybı, mide bulantısı veya hasta olma, mide ağrısı, aşırı susama, hızlı ve derin 

nefes alma, kafa karışıklığı, olağandışı uyku hali veya yorgunluk, nefesinizde tatlı bir koku, 
ağzınızda tatlı veya metalik bir tat veya farklı bir idrarınız veya teriniz kokuyorsa, hemen bir 
doktora veya en yakın hastaneye başvurun. Bu semptomlar, testlerde görülen idrar veya 
kandaki artan "keton cisimcikleri" seviyeleri nedeniyle diyabetle karşılaşabileceğiniz nadir 
fakat ciddi, yaşamı tehdit eden bir sorun olan "diyabetik ketoasidoz"un bir işareti olabilir. 
Diyabetik ketoasidoz gelişme riski, uzun süreli açlık, aşırı alkol tüketimi, dehidratasyon, 
insülin dozunda ani düşüşler veya büyük cerrahi veya ciddi hastalık nedeniyle daha yüksek 
insülin ihtiyacı ile artabilir;
“Tip 1 diyabetiniz” varsa – bu tip genellikle gençken başlar ve vücudunuz hiç insülin 
üretmez. Synjardy, tip 1 diyabetli hastaları tedavi etmek için kullanılmamalıdır; 
dehidrasyon riski altında olabilir, örneğin:

Ö
Ö

-

-
Hastaysanız, ishal veya ateşiniz varsa veya yiyip içemiyorsanız İdrar 
üretimini [diüretikler] artıran veya kan basıncını düşüren ilaçlar alıyorsanız

75 yaşın üzerindeysenizÖ
Olası belirtiler bölüm 4'te 'dehidrasyon' başlığı altında listelenmiştir. Doktorunuz, çok fazla vücut sıvısı kaybını 
önlemek için iyileşene kadar SYNJARDY kullanmayı bırakmanızı isteyebilir. Dehidrasyonu önlemenin yollarını sorun.

85 yaşında veya daha büyükseniz, sınırlı terapötik deneyim nedeniyle SYNJARDY 
kullanmaya başlamamalısınız;

-

-

-

Ateşli böbrek veya idrar yolunda ciddi bir enfeksiyonunuz varsa. Doktorunuz, siz iyileşene 
kadar SYNJARDY almayı bırakmanızı isteyebilir;
İyodinasyon kontrast maddeleriyle (röntgen veya tarama gibi) bir muayeneden geçmeniz gerekiyorsa. Daha 
fazla bilgi aşağıda "Diğer ilaçlar ve SYNJARDY" bölümünde verilmiştir.

Cinsel organlarda veya cinsel organlar ile anüs arasındaki bölgede ağrı, hassasiyet, kızarıklık veya şişme gibi bir 
semptom kombinasyonu geliştirirseniz, ateş veya genel olarak kendinizi iyi hissetmiyorsanız derhal doktorunuzla 
konuşun. Bu semptomlar, perinenin nekrotizan fasiiti veya Fournie'nin deri altındaki dokuyu tahrip eden 
kangreni olarak adlandırılan, nadir görülen ancak ciddi ve hatta yaşamı tehdit eden bir enfeksiyonun belirtisi 
olabilir. Fournier'in kangreni derhal tedavi edilmelidir.

Ameliyat
Büyük bir ameliyat geçirmeniz gerekiyorsa, işlem sırasında ve işlemden sonra bir süre SYNJARDY almayı bırakmalısınız. 
SYNJARDY ile tedavinizi ne zaman bırakmanız ve ne zaman yeniden başlatmanız gerektiğine doktorunuz karar verecektir.

Böbrek fonksiyonu
SYNJARDY ile tedavi sırasında doktorunuz böbrek fonksiyonunuzu yılda en az bir kez veya 
yaşlıysanız ve/veya böbrek fonksiyonunuz kötüleşiyorsa daha sık kontrol edecektir.
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Ayak Bakımı

Tüm diyabetik hastalarda olduğu gibi, ayaklarınızı düzenli olarak kontrol etmeniz ve sağlık uzmanınız tarafından verilen 
ayak bakımıyla ilgili diğer tavsiyelere uymanız önemlidir.

idrar şekeri
Bu ilacın çalışma şekli nedeniyle, bu ilacı alırken idrarınız şeker için pozitif test edecektir.

Çocuklar ve ergenler
Bu ilacın çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanılması önerilmez, çünkü bu 
hastalarda çalışılmamıştır.

Diğer ilaçlar ve Synjardy
Örneğin bir röntgen veya tarama bağlamında iyot içeren bir kontrast maddeyi kan dolaşımınıza enjekte etmeniz 
gerekiyorsa, enjeksiyondan önce veya enjeksiyon sırasında SYNJARDY almayı bırakmalısınız. SYNJARDY ile 
tedavinizi ne zaman bırakmanız ve ne zaman yeniden başlatmanız gerektiğine doktorunuz karar verecektir.

Başka ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alma ihtimaliniz varsa doktorunuza söyleyiniz. Daha 
sık kan şekeri ve böbrek fonksiyon testlerine ihtiyacınız olabilir veya doktorunuzun SYNJARDY dozunu 
ayarlaması gerekebilir. Aşağıdakilerden bahsetmek özellikle önemlidir:
- SYNJARDY çok fazla sıvı kaybetme riskini artırabileceğinden, idrar üretimini artıran (diüretikler) 

ilaçlar. Doktorunuz SYNJARDY kullanmayı bırakmanızı isteyebilir. Vücudunuzdan çok fazla sıvı 
kaybetmenin olası belirtileri 4. bölümde listelenmiştir.
İnsülin veya bir "sülfonilüre" ilacı gibi kanınızdaki şeker miktarını azaltan diğer ilaçlar. 
Doktorunuz, kan şekeri seviyenizin çok düşmesini (hipoglisemi) önlemek için bu 
diğer ilaçların dozunu azaltmak isteyebilir.
Özellikle böbrek fonksiyonunuzda azalma varsa, kanınızdaki metformin miktarını 
değiştirebilecek ilaçlar (verapamil, rifampisin, simetidin, dolutegravir, ranolazin, 
trimetoprim, vandetanib, isavukonazol, crizotinib, olaparib gibi).

-

-

-
-

astımı tedavi etmek için kullanılan bronkodilatörler (beta-2 agonistleri). Astım ve artrit gibi 
hastalıklarda iltihabı tedavi etmek için kullanılan kortikosteroidler (ağız yoluyla, enjeksiyon olarak 
veya soluma yoluyla verilir).
ağrı ve iltihabı tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (ibuprofen ve selekoksib gibi NSAID ve 
COX-2 inhibitörleri).
Yüksek kan basıncının tedavisi için bazı ilaçlar (ACE inhibitörleri ve anjiyotensin II reseptör 
antagonistleri).
alkol içeren ilaçlar ("Alkollü SYNJARDY" bölümüne bakınız).
iyotlu kontrast maddeler (röntgen sırasında kullanılan ilaçlar, 'Uyarılar ve önlemler' 
bölümüne bakın.

-

-

-
-

Alkol ile sinjardi
Laktik asidoz riskini artırabileceğinden, Synjardy kullanırken aşırı alkol alımından 
kaçının (bkz. 'Uyarılar ve önlemler').

Hamilelik ve emzirme
Hamileyseniz veya emziriyorsanız, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı 
planlıyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz SYNJARDY almayınız. Bu ilacın doğmamış çocuğa zararlı olup olmadığı 
bilinmemektedir.

Metformin küçük miktarlarda insan sütüne geçer. Empagliflozinin anne sütüne geçip 
geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız SYNJARDY almayınız.
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Araç ve makine kullanma
SYNJARDY'nin araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde küçük bir etkisi vardır.

Bu ilacı sülfonilüre adı verilen ilaçlarla veya insülinle birlikte almak kan şekeri düzeylerinin çok düşmesine 
(hipoglisemi) neden olabilir, bu da titreme, terleme ve görme değişikliği gibi semptomlara neden olabilir 
ve araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir. Synjardy'yi alırken başınız dönüyorsa, araç veya 
herhangi bir alet veya makine kullanmayınız.

3. Synjardy nasıl alınır

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza veya 
eczacınıza danışınız.

ne kadar alınır
Synjardy'nin dozu, durumunuza ve halihazırda aldığınız diyabet ilaçlarının dozlarına bağlı olarak değişir. 
Doktorunuz dozunuzu gerektiği gibi ayarlayacak ve size ilacın tam olarak hangi dozunu kullanmanız 
gerektiğini söyleyecektir.

Önerilen doz günde iki kez bir tablettir. Doktorunuz normalde almakta olduğunuz metformin dozunun 
aynısını (günde iki kez 850 mg veya 1.000 mg) sağlayan tabletin gücünü ve en düşük empagliflozin dozunu 
(günde iki kez 5 mg) vererek SYNJARDY tedavisine başlayacaktır. Halihazırda her iki ilacı da ayrı ayrı 
alıyorsanız, doktorunuz her ikisini de aynı miktarda sağlayacak olan SYNJARDY tabletleri ile tedaviye 
başlayacaktır. Böbrek fonksiyonunuzda azalma varsa, doktorunuz daha düşük bir doz reçete edebilir.

Bu ilacı almak
-
-
-

Tableti bütün olarak suyla yutunuz.
Mide rahatsızlığı riskini azaltmak için tabletleri yemeklerle birlikte alınız. 
Tableti günde iki kez ağızdan alın.

Doktorunuz Synjardy'yi başka bir diyabet ilacı ile birlikte reçete edebilir. Sağlığınız için en iyi sonuçları elde etmek 
için tüm ilaçları doktorunuzun önerdiği şekilde almayı unutmayın. Doktorunuzun kan şekerinizi kontrol altına 
almak için dozlarınızı ayarlaması gerekebilir.

Uygun diyet ve egzersiz vücudunuzun kan şekerini daha iyi kullanmasına yardımcı olur. Synjardy'yi kullanırken 
doktorunuz tarafından önerilen diyet ve egzersiz programına bağlı kalmanız önemlidir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Synjardy kullandıysanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla SYNJARDY tableti alırsanız, laktik asidoz yaşayabilirsiniz. Laktik 
asidozun semptomları, kendini çok hasta hissetme veya çok hasta olma, kusma, kas krampları ile birlikte 
karın ağrısı, şiddetli yorgunluk ile birlikte genel bir iyi olmama hissi ve nefes almada zorluk gibi spesifik 
değildir. Diğer semptomlar vücut ısısında ve kalp atışında azalmadır.Bu size olursa, laktik asidoz komaya 
yol açabileceğinden, acil hastanede tedavi görmeniz gerekebilir. Bu ilacı hemen almayı bırakın ve hemen 
bir doktora veya en yakın hastaneye başvurun (bkz. Bölüm 2). İlaç paketini yanınıza alın.

SYNJARDY'i kullanmayı unutursanız
Bir dozu atlarsanız, hatırladığınız anda onu alınız. Bir sonraki dozun zamanı gelene kadar 
hatırlamıyorsanız, unuttuğunuz dozu atlayın ve normal programınıza geri dönün. Bu ilacın çift 
dozunu almayın.
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SYNJARDY kullanmayı bırakırsanız
Önce doktorunuza danışmadan SYNJARDY kullanmayı bırakmayınız. SYNJARDY kullanmayı bıraktığınızda 
kan şekeri düzeyleriniz yükselebilir.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize sorunuz.

4. Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere neden olabilir, ancak bunları herkes almayabilir.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birine sahipseniz hemen bir doktora veya en yakın hastaneye başvurun:

Bilinmeyen sıklıkta görülen şiddetli alerjik reaksiyon (eldeki verilerden sıklık tahmin 
edilemiyor)
Şiddetli alerjik reaksiyonun olası belirtileri şunları içerebilir:
- yüz, dudaklar, ağız, dil veya boğazda nefes alma veya yutma güçlüğüne yol açabilecek 

şişme)

Çok seyrek görülen laktik asidoz (10.000 kişiden 1'ini etkileyebilir)
Synjardy, laktik asidoz adı verilen çok nadir fakat çok ciddi bir yan etkiye neden olabilir (bkz. Bölüm 2). Bu olursa, 
yapmalısınSYNJARDY'i kullanmayı bırakın ve derhal bir doktor veya en yakın hastane ile iletişime geçin, çünkü 
laktik asidoz komaya neden olabilir.

Nadir görülen diyabetik ketoasidoz (1.000 kişiden 1'ini etkileyebilir) 
Bunlar diyabetik ketoasidoz belirtileridir (bkz. Bölüm 2):
-
-
-
-
-
-
-
-
-

idrarınızda veya kanınızda artan "keton cisimcikleri" 
seviyeleri hızlı kilo kaybı
hasta hissetmek veya hasta 

olmak mide ağrısı

aşırı susuzluk
hızlı ve derin nefes alma 
karışıklığı
olağandışı uyku hali veya yorgunluk

nefesinizde tatlı bir koku, ağzınızda tatlı veya metalik bir tat veya idrar veya terinizde 
farklı bir koku.

Bu, kan şekeri seviyesinden bağımsız olarak ortaya çıkabilir. Doktorunuz SYNJARDY ile tedavinizi geçici 
veya kalıcı olarak durdurmaya karar verebilir.

Aşağıdaki yan etkileri fark ederseniz, mümkün olan en kısa sürede doktorunuza başvurun:

Düşük kan şekeri (hipoglisemi), çok yaygın olarak görülür (10 kişiden 1'inden fazlasını etkileyebilir) 
SYNJARDY'yi sülfonilüre veya insülin gibi düşük kan şekerine neden olabilecek başka bir ilaçla birlikte 
alırsanız, kan şekeri düşüklüğü riskiniz artar. Düşük kan şekeri belirtileri şunları içerebilir:
-
-

titreme, terleme, çok endişeli veya şaşkın hissetme, hızlı kalp 
atışı aşırı açlık, baş ağrısı

Doktorunuz düşük kan şekeri düzeylerini nasıl tedavi edeceğinizi ve yukarıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız ne 
yapmanız gerektiğini size söyleyecektir. Düşük kan şekeri semptomlarınız varsa, glikoz tabletleri, yüksek şekerli atıştırmalıklar 
yiyin veya meyve suyu için. Mümkünse kan şekerinizi ölçün ve dinlenin.
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Sık görülen idrar yolu enfeksiyonu (10 kişiden 1'ini etkileyebilir) İdrar yolu 
enfeksiyonu belirtileri şunlardır:
-
-
-

bulutlu görünen idrarı geçerken 
yanma hissi
pelviste ağrı veya orta sırt ağrısı (böbrekler enfekte olduğunda)

İdrar yapma isteği veya daha sık idrara çıkma Synjardy'nin çalışma şeklinden kaynaklanabilir, ancak bunlar aynı 
zamanda idrar yolu enfeksiyonu belirtileri de olabilir. Bu tür belirtilerde bir artış fark ederseniz, doktorunuza da 
başvurmalısınız.

Dehidrasyon, seyrek görülen (100 kişiden 1'ini etkileyebilir) 
Dehidrasyon belirtileri spesifik değildir, ancak şunları içerebilir:
-
-
-

olağandışı susuzluk

ayakta bayılma veya bilinç kaybı üzerine 
baş dönmesi veya baş dönmesi

Synjardy alırken diğer yan etkiler: Çok 
yaygın
-
-
-

hasta hissetme (bulantı), 
kusma ishal veya karın ağrısı 
iştah kaybı

Yaygın
-
-
-
-
-
-
-

genital maya enfeksiyonu (pamukçuk)

normalden daha fazla idrar yapma veya daha sık idrara çıkma ihtiyacı 
kaşıntı
Döküntü veya kırmızı cilt – bu kaşıntılı olabilir ve kabarmış şişlikler, sızan sıvı veya kabarcıklar şeylerin tat 

alma biçimindeki değişiklikleri içerebilir

susuzluk

kan testleri, kanınızdaki kan yağ (kolesterol) düzeylerinde bir artış gösterebilir.

yaygın olmayan

-
-
-
-

kurdeşen

mesaneyi boşaltırken zorlanma veya ağrı
kan testleri böbrek fonksiyonunda bir azalma gösterebilir (kreatinin veya üre)
kan testleri kanınızdaki kırmızı kan hücrelerinin miktarında artış gösterebilir (hematokrit)

Çok nadir
-
-
-

kandaki B12 vitamini seviyelerinde azalma
karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler, karaciğer iltihabı 
(hepatit) ciltte kızarıklık (eritem)

Bilinmeyen
- perinenin nekrotizan fasiiti veya Fournier kangreni, cinsel organların veya cinsel organlar ile anüs 

arasındaki bölgenin ciddi bir yumuşak doku enfeksiyonu

Yan etkilerin raporlanması
Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Bu, bu broşürde 
listelenmeyen olası yan etkileri içerir. Yan etkileri doğrudan da bildirebilirsiniz (aşağıdaki ayrıntılara bakın). Yan 
etkileri bildirerek, bu ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olabilirsiniz.
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Sarı Kart Şeması
Web sitesi: www.mhra.gov.uk/yellowcard veya Google Play veya Apple App Store'da MHRA Sarı 
Kartını arayın

5. Synjardy nasıl saklanır

Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Bu ilacı blisterde ve kartonda belirtilen son kullanma tarihinden sonra 'EXP'den sonra kullanmayınız. Son 
kullanma tarihi, o ayın son gününü ifade eder.

Bu ilaç herhangi bir özel saklama koşulu gerektirmez.

Ambalajın hasarlı olduğunu veya kurcalanma belirtileri gösterdiğini fark ederseniz bu ilacı kullanmayınız.

Herhangi bir ilacı atık su veya evsel atık yoluyla atmayın. Artık kullanmadığınız ilaçları nasıl 
atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

Synjardy'nin içeriği
Aktif maddeler empagliflozin ve metformindir.
Her bir Synjardy 5 mg/850 mg film kaplı tablet (tablet), 5 mg empagliflozin ve 850 mg 
metformin hidroklorür içerir.
Her bir Synjardy 5 mg/1.000 mg film kaplı tablet (tablet), 5 mg empagliflozin ve 1.000 mg 
metformin hidroklorür içerir.
Her Synjardy 12.5 mg/850 mg film kaplı tablet (tablet), 12.5 mg empagliflozin ve 850 mg 
metformin hidroklorür içerir.
Her Synjardy 12.5 mg/1.000 mg film kaplı tablet (tablet), 12.5 mg empagliflozin ve 1.000 mg 
metformin hidroklorür içerir.

Diğer bileşen(ler) şunlardır:
- Tablet çekirdeği : mısır nişastası, kopovidon, kolloidal susuz silika, magnezyum stearat.
- Film kaplama : hipromelloz, makrogol 400, titanyum dioksit (E171), talk.

Synjardy 5 mg/850 mg ve Synjardy 5 mg/1.000 mg tabletler ayrıca sarı demir oksit (E172) içerir. 
Synjardy 12.5 mg/850 mg ve Synjardy 12.5 mg/1.000 mg tabletler ayrıca siyah demir oksit 
(E172) ve demir oksit kırmızısı (E172) içerir.

Synjardy'nin görünüşü ve paketin içeriği
Synjardy 5 mg/850 mg film kaplı tabletler sarımsı beyaz, oval, bikonvekstir. Bir tarafında “S5” ve Boehringer 
Ingelheim logosu, diğer tarafında “850” bulunur. Tablet 19.2 mm uzunluğunda ve 9.4 mm genişliğe sahip.

SYNJARDY 5 mg/1.000 mg film kaplı tabletler kahverengimsi sarı, oval, bikonvekstir. Bir tarafında “S5” ve 
Boehringer Ingelheim logosu, diğer tarafında “1000” bulunur. Tablet 21,1 mm uzunluğunda ve 9,7 mm 
genişliğindedir.
SYNJARDY 12.5 mg/850 mg film kaplı tabletler pembemsi beyaz, oval, bikonvekstir. Bir tarafında “S12” ve 
Boehringer Ingelheim logosu, diğer tarafında “850” bulunur. Tablet 19.2 mm uzunluğunda ve 9.4 mm 
genişliğe sahip.
SYNJARDY 12.5 mg/1.000 mg film kaplı tabletler koyu kahverengimsi mor, oval, bikonvekstir. Bir tarafında 
“S12” ve Boehringer Ingelheim logosu, diğer tarafında “1000” bulunur. Tablet 21,1 mm uzunluğunda ve 
9,7 mm genişliğindedir.
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Tabletler PVC/PVDC/alüminyum delikli birim doz blisterlerde mevcuttur. Paket boyutları 10 
x 1, 14 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 90 x 1 ve 100 x 1 film kaplı tabletler ve 120 (60 x 1'lik 2 
paket), 180 ( 2 paket 90 x 1) ve 200 (2 paket 100 x 1) film kaplı tablet.

Tüm paket boyutları pazarlanmayabilir.

Pazarlama yetkilendirme sahibi

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

Üretici firma
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG 
Binger Strasse 173
55216 Ingelheim am Rhein 
Almanya

Boehringer Ingelheim Hellas Tek Üye SA 5th 
km Paiania – Markopoulo
Koropi Attiki, 19441
Yunanistan

Patheon Fransa
40 bulvar de Champaret 
Bourgoin Jallieu, 38300
Fransa

Boehringer Ingelheim Fransa 
100-104 Avenue de France 
75013 Paris
Fransa

S9/GB/PI/3 07.02.2022



Bu ilaçla ilgili herhangi bir bilgi için lütfen Pazarlama Yetki Sahibinin yerel temsilcisiyle 
iletişime geçin:

Birleşik Krallık
Boehringer Ingelheim Ltd. 
Tel: +44 1344 424 600

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

Bu broşür en son 12/2021'de revize edilmiştir.
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