
Synjardy®5 mg/850 mg na film-coated na tablet na Synjardy®

5 mg/1,000 mg na film-coated na tablet na Synjardy®12.5 mg/
850 mg na film-coated na tablet na Synjardy®12.5 mg/1,000 

mg na tabletang pinahiran ng pelikula

empagliflozin/metformin hydrochloride
Basahing mabuti ang lahat ng leaflet na ito bago mo simulan ang pag-inom ng gamot na ito dahil naglalaman ito ng 
mahalagang impormasyon para sa iyo.
- Panatilihin itong leaflet. Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.

- Kung mayroon ka pang mga katanungan, tanungin ang iyong doktor, parmasyutiko o nars.
- Ang gamot na ito ay inireseta para sa iyo lamang. Huwag ipasa sa iba. Maaari itong makapinsala sa kanila, kahit na ang kanilang mga 

palatandaan ng karamdaman ay kapareho ng sa iyo.

Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor, parmasyutiko o nars. Kabilang dito ang anumang 

posibleng side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Tingnan ang seksyon 4.

-

Ano ang nasa leaflet na ito

1. Ano ang Synjardy at para saan ito ginagamit
2. Ano ang kailangan mong malaman bago mo gamitin ang Synjardy

3. Paano kumuha ng Synjardy
4. Mga posibleng epekto
5. Paano mag-imbak ng Synjardy
6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

1. Ano ang Synjardy at para saan ito ginagamit

Ano ang Synjardy
Ang Synjardy ay naglalaman ng dalawang aktibong sangkap na empagliflozin at metformin. Ang bawat isa ay kabilang sa isang pangkat ng mga 

gamot na tinatawag na "oral anti-diabetics". Ito ay mga gamot na iniinom ng bibig upang gamutin ang type 2 diabetes.

Ano ang type 2 diabetes?
Ang type 2 diabetes ay isang sakit na nagmumula sa iyong mga gene at sa iyong pamumuhay. Kung mayroon kang type 2 diabetes, ang 

iyong pancreas ay hindi gumagawa ng sapat na insulin upang makontrol ang antas ng glucose sa iyong dugo, at ang iyong katawan ay 

hindi magagamit ang sarili nitong insulin nang epektibo. Nagreresulta ito sa mataas na antas ng glucose sa iyong dugo na maaaring 

humantong sa mga problemang medikal tulad ng sakit sa puso, sakit sa bato, pagkabulag, at mahinang sirkulasyon sa iyong mga paa.

Paano gumagana ang Synjardy

Ang Empagliflozin ay kabilang sa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na sodium glucose co-transporter-2 (SGLT2) inhibitors. Gumagana ito sa 

pamamagitan ng pagharang sa SGLT2 na protina sa iyong mga bato. Ito ay nagiging sanhi ng pag-alis ng asukal sa dugo (glucose) sa iyong ihi. 

Gumagana ang Metformin sa ibang paraan upang mapababa ang mga antas ng asukal sa dugo, pangunahin sa pamamagitan ng pagharang sa 

produksyon ng glucose sa atay.

Sa gayon ay binabawasan ng Synjardy ang dami ng asukal sa iyong dugo. Makakatulong din ang gamot na ito na maiwasan ang 

sakit sa puso.

Ano ang ginagamit ng Synjardy
- Ang Synjardy ay idinagdag sa diyeta at ehersisyo upang gamutin ang type 2 na diyabetis sa mga pasyenteng nasa hustong gulang (may edad 18 taong 

gulang at mas matanda) na ang diabetes ay hindi makontrol sa pamamagitan ng pagdaragdag ng metformin lamang o metformin kasama ng iba 

pang mga gamot para sa diabetes.

TITLE - EMPAGLIFLOZIN + METFORMIN / SYNJARDY JARDIANCE MET MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN FILIPINO

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-empagliflozin-metformin-synjardy-jardiance-met-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.7045.pdf


- Ang Synjardy ay maaari ding isama sa iba pang mga gamot para sa paggamot ng diabetes. Ang mga ito ay maaaring mga gamot na 

iniinom sa pamamagitan ng bibig o ibinigay sa pamamagitan ng iniksyon tulad ng insulin.

- Bilang karagdagan, ang Synjardy ay maaaring gamitin bilang isang alternatibo sa pagkuha ng parehong empagliflozin at metformin bilang 

mga solong tablet. Upang maiwasan ang labis na dosis, huwag ipagpatuloy ang pag-inom ng empagliflozin at metformin tablet nang 

hiwalay, kung iniinom mo ang gamot na ito.

Mahalagang ipagpatuloy mo ang iyong plano sa diyeta at ehersisyo gaya ng sinabi ng iyong doktor, parmasyutiko o 
nars.

2. Ano ang kailangan mong malaman bago mo gamitin ang Synjardy

Huwag kumuha ng Synjardy

- kung ikaw ay allergic sa empagliflozin, metformin o alinman sa iba pang sangkap ng gamot na ito 
(nakalista sa seksyon 6);
kung mayroon kang hindi makontrol na diyabetis, na may, halimbawa, malubhang hyperglycaemia (napakataas na glucose sa 

dugo), pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, mabilis na pagbaba ng timbang, lactic acidosis (tingnan ang 'Risk of lactic acidosis' sa 

ibaba) o ketoacidosis. Ang ketoacidosis ay isang kondisyon kung saan ang mga substance na tinatawag na 'ketone bodies' ay 

naipon sa dugo at maaaring humantong sa diabetic pre-coma. Kasama sa mga sintomas ang pananakit ng tiyan, mabilis at 

malalim na paghinga, antok o ang iyong paghinga ay nagkakaroon ng kakaibang amoy ng prutas;

kung mayroon kang diabetic na pre-coma;

kung nabawasan mo nang husto ang paggana ng bato;

kung mayroon kang malubhang impeksiyon tulad ng impeksiyon na nakakaapekto sa iyong baga o bronchial system o sa 

iyong bato. Ang matinding impeksyon ay maaaring humantong sa mga problema sa bato, na maaaring ilagay sa panganib 

para sa lactic acidosis (tingnan ang 'Mga Babala at pag-iingat');

kung nawalan ka ng maraming tubig mula sa iyong katawan (dehydration), hal dahil sa pangmatagalan o matinding pagtatae, 

o kung sumuka ka ng ilang beses nang sunud-sunod. Ang pag-aalis ng tubig ay maaaring humantong sa mga problema sa 

bato, na maaaring ilagay sa panganib para sa lactic acidosis (tingnan ang 'Mga Babala at pag-iingat');

-

-
-
-

-

- kung ikaw ay ginagamot para sa talamak na pagpalya ng puso o kamakailan ay inatake sa puso, may malubhang problema sa 

iyong sirkulasyon (tulad ng pagkabigla) o nahihirapan sa paghinga. Ito ay maaaring humantong sa kakulangan sa supply ng 

oxygen sa tissue na maaaring maglagay sa iyo sa panganib para sa lactic acidosis (tingnan ang seksyong 'Mga babala at pag-

iingat');

-
-

kung mayroon kang mga problema sa iyong atay;

kung umiinom ka ng maraming alkohol, araw-araw o pana-panahon lamang (tingnan ang seksyong 
"Synjardy na may alkohol").

Mga babala at pag-iingat 
Panganib ng lactic acidosis
Ang Synjardy ay maaaring maging sanhi ng isang napakabihirang, ngunit napakaseryosong side effect na tinatawag na lactic acidosis, lalo na kung 

ang iyong mga bato ay hindi gumagana ng maayos. Ang panganib na magkaroon ng lactic acidosis ay tumataas din sa hindi makontrol na diabetes, 

malubhang impeksyon, matagal na pag-aayuno o pag-inom ng alak, dehydration (tingnan ang karagdagang impormasyon sa ibaba), mga problema 

sa atay at anumang mga medikal na kondisyon kung saan ang isang bahagi ng katawan ay may nabawasang suplay ng oxygen ( tulad ng talamak na 

malubhang sakit sa puso).

Kung ang alinman sa itaas ay naaangkop sa iyo, makipag-usap sa iyong doktor para sa karagdagang mga tagubilin.

Itigil ang pag-inom ng Synjardy sa maikling panahon kung mayroon kang kondisyon na maaaring nauugnay sa dehydration (makabuluhang 

pagkawala ng mga likido sa katawan) tulad ng matinding pagsusuka, pagtatae, lagnat, pagkakalantad sa init o kung umiinom ka ng mas kaunting 

likido kaysa sa normal. Makipag-usap sa iyong doktor para sa karagdagang mga tagubilin.
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Itigil ang pag-inom ng Synjardy at makipag-ugnayan kaagad sa doktor o sa pinakamalapit na ospital kung makaranas ka ng ilan sa mga 

sintomas ng lactic acidosis,dahil ang kundisyong ito ay maaaring humantong sa coma. Ang mga sintomas ng lactic acidosis ay 

kinabibilangan ng:

-
-
-
-
-
-

pagsusuka

pananakit ng tiyan (sakit ng tiyan) 
kalamnan cramps
isang pangkalahatang pakiramdam ng hindi maayos na may matinding pagod na 

kahirapan sa paghinga

nabawasan ang temperatura ng katawan at tibok ng puso

Ang lactic acidosis ay isang medikal na emerhensiya at dapat gamutin sa isang ospital.

Makipag-usap sa iyong doktor, parmasyutiko o nars bago inumin ang gamot na ito, at sa panahon ng paggamot:

- kung nakakaranas ka ng mabilis na pagbaba ng timbang, nasusuka o nasusuka, pananakit ng tiyan, labis na pagkauhaw, 

mabilis at malalim na paghinga, pagkalito, hindi pangkaraniwang pagkaantok o pagkapagod, matamis na amoy sa iyong 

hininga, matamis o metal na lasa sa iyong bibig, o ibang amoy sa iyong ihi o pawis, makipag-ugnayan kaagad sa doktor o sa 

pinakamalapit na ospital. Ang mga sintomas na ito ay maaaring isang senyales ng "diabetic ketoacidosis" - isang bihirang, 

ngunit malubha, kung minsan ay nagbabanta sa buhay na problema na maaari mong makuha sa diabetes dahil sa pagtaas ng 

mga antas ng "ketone body" sa iyong ihi o dugo, na nakikita sa mga pagsusuri. Ang panganib na magkaroon ng diabetic 

ketoacidosis ay maaaring tumaas sa matagal na pag-aayuno, labis na pag-inom ng alak, pag-aalis ng tubig, biglaang 

pagbawas sa dosis ng insulin, o mas mataas na pangangailangan ng insulin dahil sa malaking operasyon o malubhang 

karamdaman;

kung mayroon kang "type 1 diabetes" - ang ganitong uri ay karaniwang nagsisimula kapag ikaw ay bata pa at ang iyong katawan ay hindi 

gumagawa ng anumang insulin. Ang Synjardy ay hindi dapat gamitin upang gamutin ang mga pasyente na may type 1 diabetes; maaaring 

nasa panganib ng dehydration, halimbawa:

o
o

-

-
kung ikaw ay may sakit, may pagtatae o lagnat, o kung hindi ka makakain o makainom kung umiinom ka 
ng mga gamot na nagpapataas ng produksyon ng ihi [diuretics] o nagpapababa ng presyon ng dugo

kung ikaw ay higit sa 75 taong gulango
Ang mga posibleng palatandaan ay nakalista sa seksyon 4 sa ilalim ng 'dehydration'. Maaaring hilingin sa iyo ng iyong doktor na ihinto ang pag-inom ng 

Synjardy hanggang sa gumaling ka upang maiwasan ang pagkawala ng labis na likido sa katawan. Magtanong tungkol sa mga paraan upang maiwasan ang 

dehydration.

kung ikaw ay 85 taong gulang o mas matanda dahil hindi mo dapat simulan ang pagkuha ng Synjardy dahil sa limitadong 

therapeutic experience;

-

-

-

kung mayroon kang malubhang impeksyon sa bato o sa daanan ng ihi na may lagnat. Maaaring hilingin sa iyo ng iyong 

doktor na ihinto ang pag-inom ng Synjardy hanggang sa gumaling ka;

kung kailangan mong sumailalim sa pagsusuri gamit ang mga ahente ng kaibahan ng iodination (tulad ng X-ray o scan). Higit 

pang impormasyon ay ibinigay sa ibaba sa "Iba pang mga gamot at Synjardy".

Kausapin kaagad ang iyong doktor kung magkakaroon ka ng kumbinasyon ng mga sintomas ng pananakit, pananakit, 
pamumula, o pamamaga ng ari o ang lugar sa pagitan ng ari at anus na may lagnat o pakiramdam na karaniwang masama. Ang 
mga sintomas na ito ay maaaring isang senyales ng isang bihirang ngunit seryoso o kahit na nakamamatay na impeksyon, na 
tinatawag na necrotising fasciitis ng perineum o Fournieŕ's gangrene na sumisira sa tissue sa ilalim ng balat. Kailangang 
gamutin kaagad ang gangrene ni Fournier.

Operasyon

Kung kailangan mong magkaroon ng malaking operasyon dapat mong ihinto ang pagkuha ng Synjardy sa panahon at ilang oras pagkatapos ng 

pamamaraan. Ang iyong doktor ang magpapasya kung kailan ka dapat huminto at kung kailan sisimulan muli ang iyong paggamot sa Synjardy.

Pag-andar ng bato
Sa panahon ng paggagamot sa Synjardy, susuriin ng iyong doktor ang paggana ng iyong bato nang hindi bababa sa isang beses sa 

isang taon o mas madalas kung ikaw ay matanda na at/o kung lumalala ka sa paggana ng bato.
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Pag-aalaga sa paa

Tulad ng lahat ng mga pasyenteng may diyabetis, mahalagang suriin ang iyong mga paa nang regular at sumunod sa anumang iba pang payo tungkol sa 

pangangalaga sa paa na ibinigay ng iyong propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan.

glucose ng ihi
Dahil sa kung paano gumagana ang gamot na ito, ang iyong ihi ay magiging positibo para sa asukal habang iniinom mo ang gamot na 

ito.

Mga bata at kabataan
Ang gamot na ito ay hindi inirerekomenda para gamitin sa mga bata at kabataan sa ilalim ng 18 taong gulang, dahil hindi pa 
ito pinag-aralan sa mga pasyenteng ito.

Iba pang mga gamot at Synjardy
Kung kailangan mong magpa-iniksyon ng contrast medium na naglalaman ng iodine sa iyong bloodstream, halimbawa sa 
konteksto ng isang X-ray o scan, dapat mong ihinto ang pag-inom ng Synjardy bago o sa oras ng iniksyon. Ang iyong doktor ang 
magpapasya kung kailan ka dapat huminto at kung kailan sisimulan muli ang iyong paggamot sa Synjardy.

Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay umiinom, kamakailan lamang ay uminom o maaaring uminom ng anumang iba pang mga 

gamot. Maaaring kailanganin mo ng mas madalas na blood glucose at kidney function tests, o maaaring kailanganin ng iyong doktor 

na ayusin ang dosis ng Synjardy. Ito ay lalong mahalaga na banggitin ang mga sumusunod:

- mga gamot na nagpapataas ng produksyon ng ihi (diuretics), dahil maaaring mapataas ng Synjardy ang panganib na mawalan ng 

labis na likido. Maaaring hilingin sa iyo ng iyong doktor na ihinto ang pag-inom ng Synjardy. Ang mga posibleng palatandaan ng 

pagkawala ng labis na likido mula sa iyong katawan ay nakalista sa seksyon 4.

iba pang mga gamot na nagpapababa ng dami ng asukal sa iyong dugo tulad ng insulin o isang gamot na 
"sulfonylurea". Maaaring naisin ng iyong doktor na babaan ang dosis ng iba pang mga gamot na ito, upang 
maiwasan ang pagbaba ng iyong asukal sa dugo (hypoglycaemia).
mga gamot na maaaring magbago ng dami ng metformin sa iyong dugo, lalo na kung nabawasan mo 
ang paggana ng bato (tulad ng verapamil, rifampicin, cimetidine, dolutegravir, ranolazine, 
trimethoprime, vandetanib, isavuconazole, crizotinib, olaparib).

-

-

-
-

bronchodilators (beta-2 agonists) na ginagamit upang gamutin ang hika. corticosteroids (ibinibigay sa 
pamamagitan ng bibig, bilang isang iniksyon, o inhaled), na ginagamit upang gamutin ang pamamaga sa 
mga sakit tulad ng hika at arthritis.

mga gamot na ginagamit upang gamutin ang pananakit at pamamaga (NSAID at COX-2-inhibitors, gaya ng 
ibuprofen at celecoxib).

ilang mga gamot para sa paggamot ng mataas na presyon ng dugo (ACE inhibitors at angiotensin II 
receptor antagonists).
mga gamot na naglalaman ng alkohol (tingnan ang seksyong 'Synjardy na may alkohol').

mga iodinated contrast agent (mga gamot na ginagamit sa panahon ng X-ray, tingnan ang seksyong 'Mga babala at 

pag-iingat'.

-

-

-
-

Synjardy na may alkohol
Iwasan ang labis na pag-inom ng alak habang umiinom ng Synjardy dahil maaari itong mapataas ang panganib ng lactic 

acidosis (tingnan ang seksyong 'Mga babala at pag-iingat').

Pagbubuntis at pagpapasuso
Kung ikaw ay buntis o nagpapasuso, isipin na ikaw ay buntis o nagbabalak na magkaroon ng sanggol, humingi ng 
payo sa iyong doktor o parmasyutiko bago inumin ang gamot na ito.

Huwag uminom ng Synjardy kung ikaw ay buntis. Hindi alam kung ang gamot na ito ay nakakapinsala sa hindi pa isinisilang na 

bata.

Ang Metformin ay pumapasok sa gatas ng tao sa maliit na halaga. Hindi alam kung ang empagliflozin ay pumasa sa 
gatas ng suso ng tao. Huwag uminom ng Synjardy kung ikaw ay nagpapasuso.
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Pagmamaneho at paggamit ng mga makina

Ang Synjardy ay may maliit na impluwensya sa kakayahang magmaneho at gumamit ng mga makina.

Ang pag-inom ng gamot na ito kasama ng mga gamot na tinatawag na sulphonylureas o may insulin ay maaaring maging sanhi ng pagbaba ng 

asukal sa dugo ng masyadong mababa (hypoglycaemia), na maaaring magdulot ng mga sintomas tulad ng panginginig, pagpapawis at pagbabago 

sa paningin, at maaaring makaapekto sa iyong kakayahang magmaneho at gumamit ng mga makina. Huwag magmaneho o gumamit ng anumang 

mga tool o makina kung nahihilo ka habang kumukuha ng Synjardy.

3. Paano kumuha ng Synjardy

Laging inumin ang gamot na ito nang eksakto tulad ng sinabi sa iyo ng iyong doktor. Tingnan sa iyong doktor o parmasyutiko kung hindi 

ka sigurado.

Magkano ang dadalhin
Ang dosis ng Synjardy ay nag-iiba depende sa iyong kondisyon at sa mga dosis ng mga gamot sa diabetes na kasalukuyan 
mong iniinom. Isasaayos ng iyong doktor ang iyong dosis kung kinakailangan at sasabihin sa iyo kung aling lakas ng gamot 
ang dapat inumin.

Ang inirerekomendang dosis ay isang tableta dalawang beses sa isang araw. Karaniwang sisimulan ng iyong doktor ang paggamot sa 

Synjardy sa pamamagitan ng pagrereseta ng lakas ng tableta na nagbibigay ng parehong dosis ng metformin na iniinom mo na (850 mg o 

1,000 mg dalawang beses sa isang araw), at ang pinakamababang dosis ng empagliflozin (5 mg dalawang beses sa isang araw). Kung 

iniinom mo na ang dalawang gamot nang hiwalay, sisimulan ng iyong doktor ang paggamot gamit ang mga tableta ng Synjardy na 

magbibigay ng parehong dami ng pareho. Kung nabawasan mo ang paggana ng bato, maaaring magreseta ang iyong doktor ng mas 

mababang dosis.

Pag-inom ng gamot na ito

-
-
-

Lunukin nang buo ang tablet na may tubig.

Inumin ang mga tablet na may mga pagkain upang mapababa ang iyong pagkakataon ng isang sira ang tiyan. Dalhin ang 

tablet dalawang beses araw-araw sa pamamagitan ng bibig.

Maaaring magreseta ang iyong doktor ng Synjardy kasama ng isa pang gamot sa diabetes. Tandaan na inumin ang lahat ng mga gamot ayon sa 

direksyon ng iyong doktor upang makamit ang pinakamahusay na mga resulta para sa iyong kalusugan. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na 

ayusin ang iyong mga dosis upang makontrol ang iyong asukal sa dugo.

Ang naaangkop na diyeta at ehersisyo ay nakakatulong sa iyong katawan na gamitin ang asukal sa dugo nito nang mas mahusay. Mahalagang 

manatili sa diet at exercise program na inirerekomenda ng iyong doktor habang umiinom ng Synjardy.

Kung kukuha ka ng mas maraming Synjardy kaysa sa nararapat

Kung umiinom ka ng mas maraming Synjardy tablet kaysa sa nararapat, maaari kang makaranas ng lactic acidosis. Ang mga sintomas ng 

lactic acidosis ay hindi tiyak tulad ng pakiramdam o sobrang sakit, pagsusuka, pananakit ng tiyan na may mga kalamnan cramps, isang 

pangkalahatang pakiramdam ng hindi maayos na may matinding pagkapagod, at kahirapan sa paghinga. Ang mga karagdagang 

sintomas ay pagbaba ng temperatura ng katawan at tibok ng puso.Kung nangyari ito sa iyo, maaaring kailanganin mo ng agarang 

paggamot sa ospital, dahil ang lactic acidosis ay maaaring humantong sa coma. Itigil kaagad ang pag-inom ng gamot na ito at makipag-

ugnayan kaagad sa doktor o sa pinakamalapit na ospital (tingnan ang seksyon 2). Dalhin ang pakete ng gamot.

Kung nakalimutan mong kunin ang Synjardy

Kung napalampas mo ang isang dosis, dalhin ito sa sandaling maalala mo. Kung hindi mo matandaan hanggang sa oras na para sa 

iyong susunod na dosis, laktawan ang napalampas na dosis at bumalik sa iyong regular na iskedyul. Huwag uminom ng dobleng dosis 

ng gamot na ito.
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Kung ititigil mo ang pagkuha ng Synjardy

Huwag ihinto ang pagkuha ng Synjardy nang hindi muna kumukunsulta sa iyong doktor. Maaaring tumaas ang iyong mga antas ng asukal 

sa dugo kapag huminto ka sa pag-inom ng Synjardy.

Kung mayroon kang anumang karagdagang katanungan sa paggamit ng gamot na ito, tanungin ang iyong doktor, parmasyutiko o nars.

4. Mga posibleng epekto

Tulad ng lahat ng mga gamot, ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng mga side effect, bagaman hindi lahat ay nakakakuha nito.

Makipag-ugnayan kaagad sa isang doktor o sa pinakamalapit na ospital kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na 

epekto:

Malubhang reaksiyong alerhiya, nakikita sa hindi kilalang dalas (hindi matantya ang dalas mula sa 
magagamit na data)
Ang mga posibleng palatandaan ng matinding reaksiyong alerhiya ay maaaring kabilang ang:

- pamamaga ng mukha, labi, bibig, dila, o lalamunan na maaaring humantong sa kahirapan sa paghinga o 
paglunok)

Ang lactic acidosis, napakadalang makita (maaaring makaapekto sa hanggang 1 sa 10,000 katao)

Ang Synjardy ay maaaring magdulot ng napakabihirang ngunit napakaseryosong side effect na tinatawag na lactic acidosis (tingnan ang seksyon 2). 

Kung mangyari ito kailangan moitigil ang pagkuha ng Synjardy at makipag-ugnayan kaagad sa isang doktor o sa pinakamalapit na ospital, dahil ang 

lactic acidosis ay maaaring humantong sa coma.

Diabetic ketoacidosis, bihirang makita (maaaring makaapekto hanggang 1 sa 1,000 tao) Ito 
ang mga palatandaan ng diabetic ketoacidosis (tingnan ang seksyon 2):

-
-
-
-
-
-
-
-
-

nadagdagan ang mga antas ng “ketone body” sa iyong ihi o dugo na mabilis na 

pagbaba ng timbang

nasusuka o nasusuka 
sakit ng tiyan
labis na pagkauhaw

mabilis at malalim na pagkalito 

sa paghinga

hindi pangkaraniwang pagkaantok o pagkapagod

isang matamis na amoy sa iyong hininga, isang matamis o metal na lasa sa iyong bibig o ibang amoy sa iyong ihi 
o pawis.

Maaaring mangyari ito anuman ang antas ng glucose sa dugo. Maaaring magpasya ang iyong doktor na pansamantala o 

permanenteng ihinto ang iyong paggamot sa Synjardy.

Makipag-ugnayan sa iyong doktor sa lalong madaling panahon kung mapapansin mo ang mga sumusunod na epekto:

Mababang asukal sa dugo (hypoglycaemia), madalas na nakikita (maaaring makaapekto sa higit sa 1 sa 10 tao) Kung umiinom ka ng Synjardy 

kasama ng isa pang gamot na maaaring magdulot ng mababang asukal sa dugo, tulad ng sulfonylurea o insulin, ang iyong panganib na magkaroon 

ng mababang asukal sa dugo ay tumataas. Ang mga palatandaan ng mababang asukal sa dugo ay maaaring kabilang ang:

-
-

nanginginig, pagpapawisan, labis na pagkabalisa o pagkalito, mabilis na tibok ng 

puso labis na gutom, sakit ng ulo

Sasabihin sa iyo ng iyong doktor kung paano gagamutin ang mababang antas ng asukal sa dugo at kung ano ang gagawin kung nakakuha ka ng alinman sa mga palatandaan sa 

itaas. Kung mayroon kang mga sintomas ng mababang asukal sa dugo, kumain ng mga tabletang glucose, meryenda na may mataas na asukal o uminom ng katas ng prutas. 

Sukatin ang iyong asukal sa dugo kung maaari at magpahinga.
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Impeksyon sa ihi, karaniwang nakikita (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 10 tao) Ang 
mga palatandaan ng impeksyon sa ihi ay:

-
-
-

nasusunog na pandamdam kapag 
umihi ng ihi na tila maulap
pananakit sa pelvis, o sakit sa gitna ng likod (kapag ang mga bato ay nahawaan)

Ang pagnanasang umihi o mas madalas na pag-ihi ay maaaring dahil sa paraan ng pagtatrabaho ni Synjardy, ngunit maaari rin 
itong mga senyales ng impeksyon sa ihi. Kung napansin mo ang pagtaas ng mga naturang sintomas, dapat mo ring kontakin 
ang iyong doktor.

Pag-aalis ng tubig, hindi pangkaraniwan (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 100 tao) Ang mga 

palatandaan ng pag-aalis ng tubig ay hindi tiyak, ngunit maaaring kabilang ang:

-
-
-

hindi pangkaraniwang pagkauhaw

pagkahilo o pagkahilo kapag nakatayo na 
nanghihina o pagkawala ng malay

Iba pang mga side effect habang kumukuha ng 
Synjardy: Very common

-
-
-

pakiramdam na may sakit (pagduduwal), 

pagsusuka pagtatae o sakit ng tiyan 

pagkawala ng gana

Karaniwan
-
-
-
-
-
-
-

impeksyon sa lebadura sa ari (thrush)

mas maraming ihi kaysa karaniwan o kailangang umihi nang mas madalas 

nangangati

pantal o pulang balat – ito ay maaaring makati at may kasamang mga nakataas na bukol, dumadaloy na likido o mga paltos 

na nagbabago sa lasa ng mga bagay.

pagkauhaw

ang mga pagsusuri sa dugo ay maaaring magpakita ng pagtaas sa mga antas ng taba ng dugo (kolesterol) sa iyong dugo

Hindi karaniwan

-
-
-
-

mga pantal

pilit o pananakit kapag inaalis ang laman ng pantog

ang mga pagsusuri sa dugo ay maaaring magpakita ng pagbaba sa function ng bato (creatinine o urea)

ang mga pagsusuri sa dugo ay maaaring magpakita ng pagtaas sa dami ng mga pulang selula ng dugo sa iyong dugo (haematokrit)

Napakabihirang

-
-
-

nabawasan ang antas ng bitamina B12 sa dugo
abnormalidad sa mga pagsusuri sa function ng atay, pamamaga ng atay (hepatitis) 
pamumula ng balat (erythema)

Hindi kilala
- necrotising fasciitis ng perineum o Fournier's gangrene, isang malubhang impeksyon sa malambot na tisyu ng maselang bahagi ng 

katawan o ang lugar sa pagitan ng maselang bahagi ng katawan at ng anus

Pag-uulat ng mga side effect
Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor, parmasyutiko o nars. Kabilang dito ang anumang posibleng side effect na hindi 

nakalista sa leaflet na ito. Maaari ka ring direktang mag-ulat ng mga side effect (tingnan ang mga detalye sa ibaba). Sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga 

side effect maaari kang makatulong na magbigay ng higit pang impormasyon sa kaligtasan ng gamot na ito.
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Yellow Card Scheme
Website: www.mhra.gov.uk/yellowcard o maghanap ng MHRA Yellow Card sa Google Play o 
Apple App Store

5. Paano mag-imbak ng Synjardy

Ilayo ang gamot na ito sa paningin at abot ng mga bata.

Huwag gamitin ang gamot na ito pagkatapos ng expiration date na nakasaad sa paltos at sa karton pagkatapos ng 'EXP'. Ang petsa ng 

pag-expire ay tumutukoy sa huling araw ng buwang iyon.

Ang gamot na ito ay hindi nangangailangan ng anumang espesyal na kondisyon ng imbakan.

Huwag gamitin ang gamot na ito kung napansin mong nasira ang packaging o nagpapakita ng mga palatandaan ng pakikialam.

Huwag itapon ang anumang gamot sa pamamagitan ng wastewater o basura sa bahay. Tanungin ang iyong parmasyutiko kung paano itapon 

ang mga gamot na hindi mo na ginagamit. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong sa pagprotekta sa kapaligiran.

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

Ano ang nilalaman ng Synjardy
Ang mga aktibong sangkap ay empagliflozin at metformin.
Ang bawat Synjardy 5 mg/850 mg film-coated tablet (tablet) ay naglalaman ng 5 mg empagliflozin at 
850 mg metformin hydrochloride.
Ang bawat Synjardy 5 mg/1,000 mg film-coated tablet (tablet) ay naglalaman ng 5 mg empagliflozin at 1,000 mg 
metformin hydrochloride.
Ang bawat Synjardy 12.5 mg/850 mg film-coated tablet (tablet) ay naglalaman ng 12.5 mg empagliflozin at 850 
mg metformin hydrochloride.
Ang bawat Synjardy 12.5 mg/1,000 mg film-coated tablet (tablet) ay naglalaman ng 12.5 mg empagliflozin at 
1,000 mg metformin hydrochloride.

Ang iba pang (mga) sangkap ay:
– Tablet core : maize starch, copovidone, colloidal anhydrous silica, magnesium stearate.
– Patong ng pelikula : hypromellose, macrogol 400, titanium dioxide (E171), talc.

Ang Synjardy 5 mg/850 mg at Synjardy 5 mg/1,000 mg tablet ay naglalaman din ng iron oxide yellow 
(E172). Ang Synjardy 12.5 mg/850 mg at Synjardy 12.5 mg/1,000 mg tablet ay naglalaman din ng iron 
oxide black (E172) at iron oxide red (E172).

Ano ang hitsura ng Synjardy at mga nilalaman ng pack
Ang Synjardy 5 mg/850 mg na film-coated na tablet ay madilaw-dilaw na puti, hugis-itlog, biconvex. Mayroon silang "S5" at ang 
logo ng Boehringer Ingelheim sa isang gilid at "850" sa kabilang panig. Ang tablet ay 19.2 mm ang haba at may lapad na 9.4 mm.

Ang Synjardy 5 mg/1,000 mg na film-coated na tablet ay kayumangging dilaw, hugis-itlog, biconvex. Mayroon silang 
"S5" at ang logo ng Boehringer Ingelheim sa isang gilid at "1000" sa kabilang panig. Ang tablet ay 21.1 mm ang haba 
at may lapad na 9.7 mm.
Ang Synjardy 12.5 mg/850 mg na film-coated na tablet ay pinkish white, oval, biconvex. Mayroon silang "S12" at ang logo 
ng Boehringer Ingelheim sa isang gilid at "850" sa kabilang panig. Ang tablet ay 19.2 mm ang haba at may lapad na 9.4 
mm.
Ang Synjardy 12.5 mg/1,000 mg na film-coated na tablet ay madilim na kayumangging lila, hugis-itlog, biconvex. Mayroon silang 
"S12" at ang logo ng Boehringer Ingelheim sa isang gilid at "1000" sa kabilang panig. Ang tablet ay 21.1 mm ang haba at may 
lapad na 9.7 mm.
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Ang mga tablet ay makukuha sa PVC/PVDC/aluminium perforated unit dose blisters. Ang mga laki ng pack ay 10 
x 1, 14 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 90 x 1 at 100 x 1 na film-coated na mga tablet at multipack na naglalaman ng 
120 (2 pack ng 60 x 1), 180 ( 2 pack ng 90 x 1) at 200 (2 pack ng 100 x 1) na film-coated na tablet.

Hindi lahat ng laki ng pack ay maaaring ibenta.

May-hawak ng Awtorisasyon sa Marketing

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

Manufacturer
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG 
Binger Strasse 173
55216 Ingelheim am Rhein 
Germany

Boehringer Ingelheim Hellas Single Member SA 5th 
km Paiania – Markopoulo
Koropi Attiki, 19441
Greece

Patheon France
40 boulevard de Champaret 
Bourgoin Jallieu, 38300
France

Boehringer Ingelheim France 
100-104 Avenue de France 
75013 Paris
France
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Para sa anumang impormasyon tungkol sa gamot na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa lokal na kinatawan ng May-hawak ng 

Awtorisasyon sa Marketing:

United Kingdom
Boehringer Ingelheim Ltd. 
Tel: +44 1344 424 600

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

Huling binago ang leaflet na ito noong 12/2021.
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