
Synjardy®5 mg/850 mg филмирани таблетки 
Synjardy®5 mg/1 000 mg филмирани таблетки 

Synjardy®12,5 mg/850 mg филмирани таблетки 
Synjardy®12,5 mg/1 000 mg филмирани таблетки

емпаглифлозин/метформин хидрохлорид
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя 
съдържа важна за Вас информация.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да го прочетете отново.

- Ако имате допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

- Това лекарство е предписано само на Вас. Не го предавайте на други. Това може да им навреди, дори ако 
техните признаци на заболяване са същите като вашите.
Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни 

нежелани реакции, които не са изброени в тази листовка. Вижте раздел 4.

-

Какво има в тази листовка

1. Какво представлява Synjardy и за какво се използва

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Synjardy
3. Как да приемате Synjardy
4. Възможни странични ефекти

5. Как да съхранявате Synjardy
6. Съдържание на опаковката и друга информация

1. Какво представлява Synjardy и за какво се използва

Какво е Synjardy
Synjardy съдържа две активни вещества емпаглифлозин и метформин. Всеки от тях принадлежи към група лекарства, 
наречени „перорални антидиабетици“. Това са лекарства, приемани през устата за лечение на диабет тип 2.

Какво е диабет тип 2?
Диабет тип 2 е заболяване, което идва както от вашите гени, така и от начина ви на живот. Ако имате диабет тип 2, панкреасът ви 

не произвежда достатъчно инсулин, за да контролира нивото на глюкозата в кръвта ви и тялото ви не е в състояние да използва 

ефективно собствения си инсулин. Това води до високи нива на глюкоза в кръвта ви, което може да доведе до медицински 

проблеми като сърдечни заболявания, бъбречни заболявания, слепота и лошо кръвообращение в крайниците.

Как работи Synjardy
Емпаглифлозин принадлежи към група лекарства, наречени инхибитори на натриевия глюкозен ко-транспортер-2 
(SGLT2). Той действа като блокира протеина SGLT2 в бъбреците. Това води до отстраняване на кръвната захар (глюкоза) в 
урината. Метформин действа по различен начин за понижаване на нивата на кръвната захар, главно като блокира 
производството на глюкоза в черния дроб.

По този начин Synjardy понижава количеството захар в кръвта Ви. Това лекарство може също да помогне за предотвратяване на сърдечни 

заболявания.

За какво се използва Synjardy
- Synjardy се добавя към диетата и упражненията за лечение на диабет тип 2 при възрастни пациенти (на възраст 18 

години и повече), чийто диабет не може да бъде контролиран чрез добавяне на метформин самостоятелно или 

метформин с други лекарства за диабет.
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- Synjardy може да се комбинира и с други лекарства за лечение на диабет. Това могат да бъдат 
лекарства, приемани през устата или инжектирани като инсулин.

- Освен това Synjardy може да се използва като алтернатива на приема на емпаглифлозин и метформин като 
единични таблетки. За да избегнете предозиране, не продължавайте да приемате емпаглифлозин и метформин 
таблетки поотделно, ако приемате това лекарство.

Важно е да продължите с вашата диета и план за упражнения, както е казано от Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Synjardy

Не приемайте Synjardy
- ако сте алергични към емпаглифлозин, метформин или към някоя от останалите съставки на това лекарство 

(изброени в точка 6);

ако имате неконтролиран диабет, с например тежка хипергликемия (много висока кръвна глюкоза), 
гадене, повръщане, диария, бърза загуба на тегло, лактатна ацидоза (вижте „Риск от лактатна ацидоза“ 
по-долу) или кетоацидоза. Кетоацидозата е състояние, при което вещества, наречени "кетонни тела", се 
натрупват в кръвта и което може да доведе до диабетна прекома. Симптомите включват болки в стомаха, 
бързо и дълбоко дишане, сънливост или дъхът ви, развиващ необичайна плодова миризма;

ако сте имали диабетна предкома;
ако имате силно намалена бъбречна функция;
ако имате тежка инфекция, като например инфекция, засягаща белите дробове, бронхиалната система или 

бъбреците. Тежките инфекции могат да доведат до проблеми с бъбреците, което може да Ви изложи на риск от 

лактатна ацидоза (вижте „Предупреждения и предпазни мерки“);

ако сте загубили много вода от тялото си (дехидратация), напр. поради продължителна или тежка диария, или 
ако сте повръщали няколко пъти подред. Дехидратацията може да доведе до проблеми с бъбреците, което 
може да Ви изложи на риск от лактатна ацидоза (вижте „Предупреждения и предпазни мерки“);

-

-
-
-

-

- ако се лекувате за остра сърдечна недостатъчност или наскоро сте имали сърдечен удар, имате тежки 
проблеми с кръвообращението (като шок) или имате затруднено дишане. Това може да доведе до недостиг на 
кислород в тъканите, което може да Ви изложи на риск от лактатна ацидоза (вижте раздел „Предупреждения и 
предпазни мерки“);

-
-

ако имате проблеми с черния дроб;
ако пиете големи количества алкохол всеки ден или само от време на време (вижте раздел 
„Синжарди с алкохол“).

Предупреждения и предпазни 

мерки Риск от лактатна ацидоза

Synjardy може да причини много рядък, но много сериозен страничен ефект, наречен лактатна ацидоза, особено ако бъбреците 

Ви не работят правилно. Рискът от развитие на лактатна ацидоза също се увеличава при неконтролиран диабет, сериозни 

инфекции, продължително гладуване или прием на алкохол, дехидратация (вижте допълнителна информация по-долу), 

проблеми с черния дроб и всякакви медицински състояния, при които част от тялото има намалено снабдяване с кислород ( като 

остри тежки сърдечни заболявания).

Ако някое от горните се отнася за Вас, говорете с Вашия лекар за допълнителни инструкции.

Спрете приема на Synjardy за кратко време, ако имате състояние, което може да е свързано с дехидратация (
значителна загуба на телесни течности) като тежко повръщане, диария, треска, излагане на топлина или ако пиете 
по-малко течности от нормалното. Говорете с Вашия лекар за допълнителни инструкции.
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Спрете приема на Synjardy и незабавно се свържете с лекар или с най-близката болница, ако почувствате някои от 
симптомите на лактатна ацидоза,тъй като това състояние може да доведе до кома. Симптомите на лактатна ацидоза 
включват:

-
-
-
-
-
-

повръщане

болки в стомаха (коремна болка) 

мускулни крампи

общо усещане за неразположение със силна умора, 
затруднено дишане
намалена телесна температура и сърдечен ритъм

Лактатната ацидоза е спешна медицинска помощ и трябва да се лекува в болница.

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете това лекарство и по време на лечението:

- ако почувствате бърза загуба на тегло, гадене или повръщане, стомашна болка, прекомерна жажда, бързо и 
дълбоко дишане, объркване, необичайна сънливост или умора, сладка миризма в дъха ви, сладък или 
метален вкус в устата ви или различно миризма на урината или потта, незабавно се свържете с лекар или с 
най-близката болница. Тези симптоми могат да бъдат признак на „диабетна кетоацидоза“ – рядък, но 
сериозен, понякога животозастрашаващ проблем, който можете да получите при диабет поради повишени 
нива на „кетонни тела“ в урината или кръвта ви, наблюдавани при тестове. Рискът от развитие на диабетна 
кетоацидоза може да се увеличи при продължително гладуване, прекомерна консумация на алкохол, 
дехидратация, внезапно намаляване на дозата на инсулин или по-висока нужда от инсулин поради тежка 
операция или сериозно заболяване;

ако имате „диабет тип 1“ – този тип обикновено започва, когато сте млади и тялото ви не 
произвежда инсулин. Synjardy не трябва да се използва за лечение на пациенти с диабет тип 1; 
може да има риск от дехидратация, например:

о
о

-

-
ако сте болни, имате диария или треска, или ако не можете да ядете или пиете, ако приемате 
лекарства, които увеличават производството на урина [диуретици] или понижават кръвното 
налягане
ако сте на възраст над 75 годинио

Възможните признаци са изброени в раздел 4 под „дехидратация“. Вашият лекар може да Ви помоли да спрете приема на Synjardy, докато не се 

възстановите, за да предотвратите загубата на твърде много телесна течност. Попитайте за начините за предотвратяване на дехидратацията.

ако сте на 85 или повече години, тъй като не трябва да започвате да приемате Synjardy поради 
ограничен терапевтичен опит;

-

-

-

ако имате сериозна инфекция на бъбреците или пикочните пътища с треска. Вашият лекар може да Ви 
помоли да спрете приема на Synjardy, докато не се възстановите;

ако трябва да се подложите на преглед с йодни контрастни вещества (като рентгенова снимка или сканиране). 
Повече информация е дадена по-долу в „Други лекарства и Synjardy“.

Говорете незабавно с Вашия лекар, ако развиете комбинация от симптоми на болка, чувствителност, 
зачервяване или подуване на гениталиите или областта между гениталиите и ануса с треска или общо 
неразположение. Тези симптоми могат да бъдат признак на рядка, но сериозна или дори животозастрашаваща 
инфекция, наречена некротизиращ фасциит на перинеума или гангрена на Фурние, която разрушава тъканта 
под кожата. Гангрената на Фурние трябва да се лекува незабавно.

Хирургия
Ако имате нужда от тежка операция, трябва да спрете приема на Synjardy по време на и за известно време 
след процедурата. Вашият лекар ще реши кога трябва да спрете и кога да възобновите лечението със 
Synjardy.

Бъбречна функция
По време на лечението със Synjardy, Вашият лекар ще проверява бъбречната Ви функция поне веднъж годишно или 
по-често, ако сте в напреднала възраст и/или ако имате влошена бъбречна функция.
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Грижа за краката

Както за всички пациенти с диабет, важно е редовно да проверявате краката си и да се придържате към всички други съвети 

относно грижата за краката, дадени от вашия медицински специалист.

Глюкоза в урината

Поради това как действа това лекарство, урината ви ще бъде положителна за захар, докато приемате това 
лекарство.

Деца и юноши
Това лекарство не се препоръчва за употреба при деца и юноши под 18 години, тъй като не е 
проучено при тези пациенти.

Други лекарства и Synjardy
Ако имате нужда от инжектиране на контрастно вещество, което съдържа йод, в кръвния Ви поток, например в 
контекста на рентгенова снимка или сканиране, трябва да спрете приема на Synjardy преди или по време на 
инжектирането. Вашият лекар ще реши кога трябва да спрете и кога да възобновите лечението със Synjardy.

Уведомете Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Може да 
се нуждаете от по-чести изследвания на кръвната захар и бъбречната функция или може да се наложи Вашият лекар 
да коригира дозата на Synjardy. Особено важно е да се спомене следното:

- лекарства, които увеличават производството на урина (диуретици), тъй като Synjardy може да увеличи риска от загуба на 

твърде много течности. Вашият лекар може да Ви помоли да спрете приема на Synjardy. Възможните признаци на загуба на 

твърде много течности от тялото ви са изброени в раздел 4.

други лекарства, които понижават количеството захар в кръвта Ви, като инсулин или „сулфанилурея“. 
Вашият лекар може да поиска да намали дозата на тези други лекарства, за да предотврати твърде 
ниските нива на кръвната Ви захар (хипогликемия).
лекарства, които могат да променят количеството метформин в кръвта Ви, особено ако имате 
намалена бъбречна функция (като верапамил, рифампицин, циметидин, долутегравир, ранолазин, 
триметоприм, вандетаниб, изавуконазол, кризотиниб, олапариб).

-

-

-
-

бронходилататори (бета-2 агонисти), които се използват за лечение на астма. кортикостероиди (прилагани 

през устата, като инжекция или вдишване), които се използват за лечение на възпаление при заболявания 

като астма и артрит.

лекарства, използвани за лечение на болка и възпаление (НСПВС и COX-2-инхибитори, като 
ибупрофен и целекоксиб).
някои лекарства за лечение на високо кръвно налягане (ACE инхибитори и ангиотензин II 
рецепторни антагонисти).
лекарства, които съдържат алкохол (вижте раздел „Синджарди с алкохол“).
йодирани контрастни вещества (лекарства, използвани по време на рентгенова снимка, вижте раздел „Предупреждения и 

предпазни мерки“.

-

-

-
-

Synjardy с алкохол
Избягвайте прекомерния прием на алкохол, докато приемате Synjardy, тъй като това може да увеличи риска от лактатна ацидоза 

(вижте раздел „Предупреждения и предпазни мерки“).

Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, мислите, че може да сте бременна или планирате да имате бебе, посъветвайте се с 
Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете това лекарство.

Не приемайте Synjardy, ако сте бременна. Не е известно дали това лекарство е вредно за нероденото дете.

Метформин преминава в кърмата в малки количества. Не е известно дали емпаглифлозин 
преминава в човешката кърма. Не приемайте Synjardy, ако кърмите.

S9/GB/PI/3 07.02.2022г



Шофиране и работа с машини
Synjardy повлиява слабо способността за шофиране и работа с машини.

Приемът на това лекарство в комбинация с лекарства, наречени сулфанилурейни производни или с инсулин, може да доведе до 

твърде ниски нива на кръвната захар (хипогликемия), което може да причини симптоми като треперене, изпотяване и промяна в 

зрението и може да повлияе на способността Ви за шофиране и работа с машини. Не шофирайте и не работете с инструменти 

или машини, ако почувствате замаяност, докато приемате Synjardy.

3. Как да приемате Synjardy

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако не 

сте сигурни.

Колко да приемате
Дозата Synjardy варира в зависимост от Вашето състояние и дозите на лекарствата за диабет, които приемате в 
момента. Вашият лекар ще коригира дозата Ви, ако е необходимо, и ще Ви каже точно каква сила на лекарството да 
приемате.

Препоръчителната доза е една таблетка два пъти дневно. Обикновено Вашият лекар ще започне лечението със Synjardy, 
като Ви предпише дозата на таблетката, която доставя същата доза метформин, която вече приемате (850 mg или 1 000 
mg два пъти дневно), и най-ниската доза емпаглифлозин (5 mg два пъти дневно). Ако вече приемате и двете лекарства 
поотделно, Вашият лекар ще започне лечение с таблетки Synjardy, които ще доставят същото количество и от двете. Ако 
имате намалена бъбречна функция, Вашият лекар може да Ви предпише по-ниска доза.

Прием на това лекарство

-
-
-

Поглъщайте таблетката цяла с вода.
Приемайте таблетките по време на хранене, за да намалите вероятността от стомашно разстройство. 

Приемайте таблетката два пъти дневно през устата.

Вашият лекар може да предпише Synjardy заедно с друго лекарство за диабет. Не забравяйте да приемате всички лекарства 

според указанията на Вашия лекар, за да постигнете най-добри резултати за вашето здраве. Може да се наложи Вашият лекар да 

коригира дозите Ви, за да контролира кръвната Ви захар.

Подходящата диета и упражнения помагат на тялото ви да използва по-добре кръвната си захар. Важно е да се придържате към 

диетата и програмата за упражнения, препоръчана от Вашия лекар, докато приемате Synjardy.

Ако сте приели повече от необходимата доза Synjardy

Ако приемете повече таблетки Synjardy, отколкото трябва, може да получите лактатна ацидоза. Симптомите на 
лактатна ацидоза са неспецифични, като чувство или силно гадене, повръщане, болки в стомаха с мускулни 
крампи, общо усещане за неразположение със силна умора и затруднено дишане. Допълнителни симптоми са 
намалена телесна температура и сърдечен ритъм.Ако това се случи с Вас, може да се нуждаете от незабавно 
болнично лечение, тъй като лактатната ацидоза може да доведе до кома. Спрете незабавно приема на това 
лекарство и незабавно се свържете с лекар или с най-близката болница (вижте точка 2). Вземете опаковката с 
лекарства със себе си.

Ако сте пропуснали да приемете Synjardy

Ако пропуснете една доза, вземете я веднага щом си спомните. Ако не си спомняте, докато не дойде време за 
следващата доза, пропуснете пропуснатата доза и се върнете към обичайния си график. Не приемайте двойна доза от 
това лекарство.
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Ако спрете приема на Synjardy
Не спирайте приема на Synjardy, без първо да се консултирате с Вашия лекар. Нивата на кръвната Ви захар може да се 

повишат, когато спрете приема на Synjardy.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4. Възможни странични ефекти

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Свържете се незабавно с лекар или с най-близката болница, ако имате някоя от следните нежелани 
реакции:

Тежка алергична реакция, наблюдавана с неизвестна честота (честотата не може да бъде оценена от 
наличните данни)
Възможните признаци на тежка алергична реакция могат да включват:

- подуване на лицето, устните, устата, езика или гърлото, което може да доведе до затруднено дишане или 

преглъщане)

Лактатна ацидоза, наблюдавана много рядко (може да засегне до 1 на 10 000 души)
Synjardy може да причини много рядка, но много сериозна нежелана реакция, наречена лактатна ацидоза (вж. точка 2). Ако това 

се случи, трябваспрете приема на Synjardy и незабавно се свържете с лекар или с най-близката болница, тъй като лактатната 

ацидоза може да доведе до кома.

Диабетна кетоацидоза, наблюдавана рядко (може да засегне до 1 на 1000 души) 
Това са признаците на диабетна кетоацидоза (вижте точка 2):
-
-
-
-
-
-
-
-
-

повишени нива на "кетонни тела" в урината или кръвта Ви 
бърза загуба на тегло
гадене или болки в 
стомаха
прекомерна жажда

бързо и дълбоко дишане 
объркване

необичайна сънливост или умора

сладка миризма на дъха ви, сладък или метален вкус в устата ви или различна миризма на урината или 
потта ви.

Това може да се случи независимо от нивото на кръвната захар. Вашият лекар може да реши временно или 
окончателно да спре лечението Ви със Synjardy.

Свържете се с Вашия лекар възможно най-скоро, ако забележите следните нежелани реакции:

Ниска кръвна захар (хипогликемия), наблюдавана много често (може да засегне повече от 1 на 10 души) Ако приемате 
Synjardy с друго лекарство, което може да причини ниска кръвна захар, като сулфонилурея или инсулин, рискът от 
получаване на ниска кръвна захар се увеличава. Признаците на ниска кръвна захар могат да включват:

-
-

треперене, изпотяване, чувство на много тревожност или обърканост, ускорен сърдечен 

ритъм, прекомерен глад, главоболие

Вашият лекар ще Ви каже как да лекувате ниските нива на кръвната захар и какво да правите, ако получите някой от горните признаци. Ако 

имате симптоми на ниска кръвна захар, яжте таблетки с глюкоза, лека закуска с високо съдържание на захар или пийте плодов сок. Измерете 

кръвната си захар, ако е възможно и си починете.
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Инфекция на пикочните пътища, наблюдавана често (може да засегне до 1 на 10 души) 

Признаците на инфекция на пикочните пътища са:

-
-
-

усещане за парене при отделяне на 
урина, което изглежда мътна
болка в таза или болка в средата на гърба (когато бъбреците са заразени)

Позивите за уриниране или по-честото уриниране може да се дължат на начина на действие на Synjardy, но те също могат да 

бъдат признаци на инфекция на пикочните пътища. Ако забележите засилване на подобни симптоми, трябва също да се 

свържете с Вашия лекар.

Дехидратация, наблюдавана нечесто (може да засегне до 1 на 100 души) 
Признаците на дехидратация не са специфични, но могат да включват:

-
-
-

необичайна жажда

замаяност или световъртеж при изправяне 
припадък или загуба на съзнание

Други нежелани реакции по време на приема на 

Synjardy: Много често

-
-
-

гадене (гадене), повръщане 
диария или стомашна болка 
загуба на апетит

често срещани

-
-
-
-
-
-
-

генитална гъбична инфекция (млечница)

отделяне на повече урина от обикновено или необходимост от уриниране по-често 

сърбеж

обрив или зачервена кожа – това може да е сърбящо и да включва повдигнати подутини, изтичаща течност или 

мехури, промени във вкуса на нещата

жажда

кръвните изследвания могат да покажат повишаване на нивата на кръвни мазнини (холестерол) в кръвта Ви

Нечести
-
-
-
-

копривна треска

напрежение или болка при изпразване на пикочния мехур

кръвните изследвания могат да покажат намаляване на бъбречната функция (креатинин или урея)

кръвните изследвания могат да покажат увеличение на количеството червени кръвни клетки в кръвта (хематокрит)

Много рядко

-
-
-

намалени нива на витамин В12 в кръвта
аномалии в чернодробните функционални тестове, възпаление на черния дроб (хепатит) 

зачервяване на кожата (еритема)

Не се знае
- некротизиращ фасциит на перинеума или гангрена на Фурние, сериозна инфекция на меките тъкани 

на гениталиите или областта между гениталиите и ануса

Отчитане на странични ефекти

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни нежелани реакции, които не 

са изброени в тази листовка. Можете също да докладвате директно за нежелани реакции (вижте подробностите по-долу). Като съобщавате нежелани реакции, 

можете да помогнете за предоставянето на повече информация относно безопасността на това лекарство.
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Схема за жълта карта
Уебсайт: www.mhra.gov.uk/yellowcard или потърсете MHRA Yellow Card в Google Play или Apple 
App Store

5. Как да съхранявате Synjardy

Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистера и картонената опаковка след „Годен до”. Срокът 

на годност се отнася до последния ден на този месец.

Това лекарство не изисква специални условия за съхранение.

Не използвайте това лекарство, ако забележите, че опаковката е повредена или показва признаци на подправяне.

Не изхвърляйте лекарства в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да 

изхвърлите лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще помогнат за опазването на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и друга информация

Какво съдържа Synjardy
Активните вещества са емпаглифлозин и метформин.
Всяка филмирана таблетка (таблетка) Synjardy 5 mg/850 mg съдържа 5 mg емпаглифлозин и 850 
mg метформин хидрохлорид.
Всяка филмирана таблетка (таблетка) Synjardy 5 mg/1 000 mg съдържа 5 mg емпаглифлозин и 1 000 mg 
метформин хидрохлорид.
Всяка филмирана таблетка (таблетка) Synjardy 12,5 mg/850 mg съдържа 12,5 mg емпаглифлозин и 850 mg 
метформин хидрохлорид.
Всяка филмирана таблетка (таблетка) Synjardy 12,5 mg/1 000 mg съдържа 12,5 mg емпаглифлозин и 
1 000 mg метформин хидрохлорид.

Другата(ите) съставка(и) са:
– Ядро на таблета : царевично нишесте, коповидон, колоиден безводен силициев диоксид, магнезиев стеарат.

– Филмово покритие : хипромелоза, макрогол 400, титанов диоксид (Е171), талк.
Таблетките Synjardy 5 mg/850 mg и Synjardy 5 mg/1 000 mg съдържат също жълт железен оксид (E172). 
Таблетките Synjardy 12,5 mg/850 mg и Synjardy 12,5 mg/1 000 mg съдържат също черен железен оксид 
(E172) и червен железен оксид (E172).

Как изглежда Synjardy и какво съдържа опаковката
Synjardy 5 mg/850 mg филмирани таблетки са жълтеникаво-бели, овални, двойно изпъкнали. Те имат “S5” 
и логото на Boehringer Ingelheim от едната страна и “850” от другата. Таблетът е с дължина 19,2 мм и 
ширина 9,4 мм.
Synjardy 5 mg/1 000 mg филмирани таблетки са кафеникавожълти, овални, двойно изпъкнали. Те имат 
„S5“ и логото на Boehringer Ingelheim от едната страна и „1000“ от другата. Таблетът е с дължина 21,1 
мм и ширина 9,7 мм.
Synjardy 12,5 mg/850 mg филмирани таблетки са розово бели, овални, двойно изпъкнали. Те имат “S12” и 
логото на Boehringer Ingelheim от едната страна и “850” от другата. Таблетът е с дължина 19,2 мм и 
ширина 9,4 мм.
Synjardy 12,5 mg/1 000 mg филмирани таблетки са тъмнокафяво лилави, овални, двойно изпъкнали. Те 
имат „S12“ и логото на Boehringer Ingelheim от едната страна и „1000“ от другата. Таблетът е с дължина 
21,1 мм и ширина 9,7 мм.
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Таблетките се предлагат в PVC/PVDC/алуминиеви перфорирани еднодозови блистери. Размерите на опаковките 
са 10 x 1, 14 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 90 x 1 и 100 x 1 филмирани таблетки и мулти опаковки, съдържащи 120 (2 
опаковки по 60 x 1), 180 ( 2 опаковки от 90 x 1) и 200 (2 опаковки по 100 x 1) филмирани таблетки.

Не всички размери на опаковките могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешение за употреба

Boehringer Ingelheim International GmbH 
Binger Str. 173
55216 Ингелхайм на Рейн 
Германия

Производител
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG 
Binger Strasse 173
55216 Ингелхайм на Рейн 
Германия

Boehringer Ingelheim Hellas Single Member SA 5th 
km Paiania – Markopoulo
Коропи Атики, 19441 г
Гърция

Патеон Франция
40 boulevard de Champaret 
Bourgoin Jallieu, 38300
Франция

Boehringer Ingelheim Франция 
100-104 Avenue de France 
75013 Париж
Франция
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За всякаква информация относно това лекарство, моля, свържете се с местния представител на притежателя на 

разрешението за употреба:

Великобритания
Boehringer Ingelheim Ltd. 
Тел: +44 1344 424 600

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

Тази листовка е преработена последно на 12/2021.
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