
AVANDAMET טבליות
( Rosiglitazoneכמלאט )הידרוכלוריד ומטפורמין

צריכה רפואת על מידע

 בסוכר להשתמש הגוף לתאי שעוזר?זה בעלון יש מה
 שלך הסוכר מרמות מונע וכך מהדם
 של גבוהות רמות. מדי גבוה לעלות

 לתאי נזק לגרום עלולות בדם סוכר
.הגוף

" אנפילקטית" או אלרגית תגובה
 בעור מגרדת פריחה לכלול עשויה

 קשיי, נשימה קוצר), כוורות(
, בפנים צפצופים נפיחות, נשימה
 של אחרים בחלקים או בלשון
או הגוף

.התִעלַפְּות

 נטילת לפני בעיון זה עלון קרא אנא
.AVANDAMETעוזר אתה אם 

 לקחת אחר למישהו
,AVANDAMETהעלון את קרא אנא 

 את נותן שאתה לפני בעיון הזה
 כלומר; פעילים מרכיבים שני מכיל.הראשונה המנה

 לקבוצת השייך), כמלאט( רוזיגליטזון
AVANDAMET הנקראות תרופות

 הידרוכלוריד ומטפורמין, גליטזונים
הנקראות תרופות לקבוצת השייך

.ביגואנידים

 סבלת או לב ספיקת אי לך יש•
.בעבר לב ספיקת מאי  נפוצות שאלות כמה על עונה זה עלון

 את מכיל אינו הואAVANDAMET.  על
 או אנגינה עבור מטופל אתה•.הזמין המידע כל

.לב התקף
 שאינה נעורים סוכרת לך יש•

 על היטב ומווסתת מסובכת
 על המווסתת סוכרת; אינסולין

 סיבוכים; בלבד תזונה ידי
 חמצת כגון סוכרת של חריפים

, זיהום, תרדמת, מטבולית
או במהלך או, גנגרנה

 אינסולין שבו הניתוח לאחר מיד
.חיוני

 הרופא עם שיחה במקום בא לא זה
.הרוקח או

. ויתרונות סיכונים יש התרופות לכל
 גם חדשים סיכונים מתגלים לעיתים

 במשך בתרופה שימוש נעשה כאשר
 את שקל שלך הרופא. רבות שנים

נטילת של הצפויים היתרונות

 להיות שיכולים הסיכונים נגד.
AVANDAMET עבורך זו לתרופה

 לרגיש שלך הגוף הפיכת ידי על פועל.
 שלך לגוף עוזר זה לכן. לאינסולין יותר
 שהוא האינסולין את יותר טוב לנצל

 רמת את להחזיר עוזר ובכך מייצר
 נורמלית לרמה שלך בדם הסוכר

AVANDAMET

( לבד-AVANDAMET ב להשתמש ניתן
 אינם גופנית ופעילות דיאטה כאשר

 או) שלך בסוכרת לטיפול מספיקים
.סוכרת נגד אחרות תרופות עם יחד

 נטילת לגבי חששות לך יש אם
 או הרופא את שאל, זו תרופה
.הרוקח

 תפקוד או כליות ספיקת אי לך יש•
 אתה אם למשל( מופחת כליות
).קשיש

התרופה עם זה עלון שמור
.

 להיות שעלולים מצבים לך יש•
 רקמות של להיפוקסיה קשורים

() חמצן חסרה הרקמה כאשר(
למשל

 אובדן, הדם במחזור הלם, גנגרנה
 תסחיף); חריף משמעותי דם

; חמורה כבד ספיקת אי; ריאתי
 אלכוהול צריכת; הלבלב דלקת

 זה. במשתנים שימוש או מופרזת
( לקטית לחמצת מהסיכון נובע

 חלב חומצת של מוגברת כמות
).בדם

 רשם שלך שהרופא ייתכן
AVANDAMETאחרת מסיבה. .שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן

ש לכך ראיות אין

AVANDAMET-ממכר.

AVANDAMET זה מה
?ל משמש

לוקח שאתה לפני
AVANDAMET  )NIDDM(התבגרות סוכרת או.

סוכרת עם בחולים לטיפול  משמש

 שאינה סוכרת גם נקרא זה2.  מסוג
AVANDAMET באינסולין תלויה

:אם לקחת אין
 ליטול אסור

AVANDAMETהתפוגה תאריך חלף•:אם  (EXP)
.האריזה על המודפס

 הגוף שבו מצב היא2  מסוג סוכרת
 או אינסולין מספיק מייצר לא שלך
 לא מייצר שלך שהגוף האינסולין שבו

 הוא אינסולין. שצריך כמו עובד
בגוף טבעי כימיקל

 תגובה פעם אי לך הייתה•
,לרוזיגליטזון אלרגית

 מהמרכיבים אחד כל או מטפורמין
ראה( הזה העלון בסוף הרשומים

א של סימנים"). רכיבים"

 סימני מראה או קרועה האריזה•
חבלה

:אם שלך לרופא ספר
:אם שלך לרופא לספר עליך
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 מנסה או בהריון, מניקה את•
.להריון להיכנס

 עם בחולים בו להשתמש אין לכן
).אינסולין תלוי או(1  מסוג סוכרת

 העלונים את גם קרא
.אלו לתרופות

 סבלת או לב ספיקת אי לך יש•
ב השימוש על זמין מידע אין.בעבר לב ספיקת מאי

AVANDAMET-מתחת אנשים אצל 
 אלו בחולים בו השימוש לכן18,  לגיל
אינו

.מּומלץָ

:בילדים שימוש
ב השימוש על זמין מידע אין.נשימה קשיי לך יש•

AVANDAMET-מתחת אנשים אצל 
 אלו בחולים בו השימוש לכן18,  לגיל
אינו

.מּומלץָ

 או נפיחות של היסטוריה לך יש•
.וברגליים ברגליים כאבים

. שלך הכבד עם בעיה לך יש•
 בגופך להישאר עלולה התרופה

.מהרגיל רב זמן
.ראייה הפרעות לך יש•
.אינסולין נוטל אתה•

 לוקח אני אם עושה אני מה
)יתר מנת(? מדי יותר לוקח אני איך

?AVANDAMET
 מחלת עבור חנקות נוטל אתה•

 בעיות שדווחו מכיוון קיימת לב
.לב והתקף אנגינה כגון לב

 למרכז או שלך לרופא מיד התקשר
131126)  טלפון( רעלים מידע

 חושב אתה אם, ייעוץ לקבלת
 לקחת עלול אחר מישהו או שאתה
 אין אם גםAVANDAMET,  מדי יותר

או נוחות אי של סימנים

.הרַעלָהָ

:לקחת כמה
 הנחיות לפיAVANDAMET  את קח

.שלך הרוקח או הרופא

 אחרות תרופות נוטל אתה•
.סוכרת נגד

 שאנשיםAVANDAMET  של הכמות
 תלוי וזה, שונה להיות יכולה נוטלים
 את ירשום שלך הרופא. שלך במצב
.עבורך ביותר הטוב המינון

 שחלות תסמונת לך יש•
 הפעולה אופן עקב. פוליציסטיות

 להיות עשוי שלך התרופה של
.להריון מוגבר סיכון

 פנה, לעשות מה בטוח אינך אם
 החולים לבית או לרוקח, לרופא
.הקרוב

 ממה טבליות יותר תיקח אל
.שלך הרופא   שהמליץ , צבעים, למזונות אלרגי אתה•

אחר דבר כל או משמרים חומרים

 נוטל שאתה בזמן:זה את לקחת איך.תרופות
AVANDAMET  כולל, אחרות תרופות נוטל אתה•

. מרשם ללא קונה שאתה תרופות
 להשפיע שיכולות תרופות, בפרט

 אם שלך בדם הסוכר כמות על
 עם אותן נוטל אתה

AVANDAMETכגון

 את לשנות שעשויות ותרופות
(, שלך בדם המטפורמין כמות

 כליות תפקוד לך יש אם במיוחד
 כגון) מופחת

gemfibrozil, rifampicin, cimetidine

,ריפמפיצין, ורפמיל

cimetidine, dolutegravir, ranolazine, trimethoprim, vandetanib, isavuconazole, crizotinib, olaparib.

שלךAVANDAMET  של הטאבלטים

 עשויים הם. מים כוס עם לבלוע יש
 על או ארוחה אחרי או עם להילקח

:לעשות חייב שאתה דברים.ריקה קיבה

 מסיבה, אם שלך לרופא ספר
 התרופה את נטלת לא, כלשהי
.ההוראות לפי בדיוק שלך

 האוכל עם הטבליות נטילת, זאת עם
 הסיכוי את תפחית אחריה מיד או

 שזה לחשוב עשוי שלך הרופא, אחרת.קיבה לקלקול
 את ולשנות שצריך כמו עובד לא

שלך הטיפול

.לצורך שלא

 באותה הטבליות את ליטול עדיף
.יום בכל שעה

 קחAVANDAMET,  ליטול שכחת אם:זה את לקחת זמן כמה
. זוכר שאתה ברגע שלך הטבליה את
 קח. הרגיל מהמינון יותר ליטול אין
.הרגיל בזמן שלך הבאה המנה את

 ארוך טיפול הדורש מצב היא סוכרת
 הרופא ידי על קבועה והערכה טווח
, תרופות ליטול שהתחלת לאחר. שלך

 ליטול להמשיך תצטרך כלל בדרך
 איןAVANDAMET  נטילת בעת.חייך סוף עד אותן

 המכילה נוספת תרופה ליטול
. בשילוב או יחיד במינון, מטפורמין

 הרוקח או מהרופא לייעוץ פנה
.שלך

 שיש או כליות ספיקת אי לך יש•
 למשל( מופחת כליות תפקוד לך
).קשיש אתה אם

 התרופה של שההשפעה מרגיש אתה אם
 תפסיק אל מדי חזקה או מדי חלשה שלך

 המינון את שנה אוAVANDAMET  ליטול
.שלך הרופא את שאל אלא, בעצמך  בזרוע, ביד כלל בדרך, שבורות עצמות

 שימוש עם נראו, הרגל בכף או העליונה
 שלך הרופא עם שוחח. ברוזיגליטזון

 בריאות על לשמור כיצד ייעוץ לקבלת
.שלך העצמות

:לעשות שאסור דברים
 לרשום עשוי שלך הרופא

AVANDAMETתרופות עם בשילוב 
.סוכרת נגד אחרות

, אחר אחד לאף התרופה את תיתן אל
 נראים שלו הסימפטומים אם גם

.לשלך דומים AVANDAMET ב רק פועל-
עצמו הגוף של אינסולין של נוכחות

AVANDAMET טבליות
20192 דצמברMIMS  ידי על פורסם



 לטיפול-AVANDAMET ב תשתמש אל
 הרופא כן אם אלא, אחרות תלונות בכל
.זאת אמר שלך

,אחרות תרופות כמו
. מסוימות לוואי לתופעות לגרום יכול
 שהם להניח סביר, מתרחשים הם אם

AVANDAMET ו מינוריים
 להיות עשויים חלקם, זאת עם. זמני

.רפואי לטיפול וזקוקים רציניים

רע כולסטרול'ו' (HDLc) כולסטרול

(LDLc) 'יותר החשוב הוא אלה ואיזון 
 אינוAVANDAMET . הכוללת מהרמה
ורע טוב בין האיזון על משפיע

 חששות לך יש אם. כולסטרול
 עליך, שלך הכולסטרול רמות לגבי

.שלך הרופא עם לדבר

 נטילת בזמן ארוחות על לדלג אין
.AVANDAMET

 אוAVANDAMET  לקחת להפסיק אין
ללא המינון את לשנות

.שלך הרופא עם לבדוק כל קודם

 ביותר השכיחות הלוואי תופעות
:הן המדווחות

( בריאות נוזלים או לב ספיקת אי•
).ריאות בצקת :מהם להיזהר שצריך דברים

 פנה או מיד שלך לרופא ספר
 החולים בבית המיון למחלקת
 באחד מבחין אתה אם הקרוב

הבאים מהדברים
( לקטית חמצת של תסמינים
):בדם גבוהה לקטית חומצה

 מכונות הפעלת או בנהיגה היזהר
AVANDAMET  כיצד שתדע עד

.עליך משפיע

לב התקף או אנגינה כגון לב בעיות•

.
)בצקת( מקומית נפיחות•
.במשקל קטנה עלייה•  למשל, ערני להיות צריך אתה אם

 לתת לא במיוחד היזהר, נהיגה בעת
.מדי נמוך לרדת בדם הגלוקוז לרמות

( בדם נמוכות סוכר רמות•
.בטן כאבי או הקאות, בחילות•).היפוגליקמיה

 הדם תאי בספירת קטנה ירידה•
 תאי ובספירת) אנמיה( האדומים

.הלבנים הדם
 מופרזת אלכוהול מצריכת להימנע יש

הנטילה בזמן

 ההשפעה את לשפר יכול שהוא כיוון.
 לחמצת לגרום גם ויכול זו תרופה של

 חומצת של מוגברת כמות( לקטית
AVANDAMET) בדם חלב

.לנשום מתקשה•
 טוב לא או עייפות, חולשה תחושת•

.כללי באופן , ביד כלל בדרך, שבורות עצמות•
.חריגים שרירים כאבי•.הרגל בכף או העליונה בזרוע

.רדְִימּות•
.סחרחורת או סחרחורת•

.בפה מתכתי טעם•
.בתיאבון עלייה•
.מאוד קר מרגיש, רועד•.עצירות•

 שתפקוד ייתכן, מבוגר אתה אם
 שלך והרופא ויתכן מופחת כליות
.שלך המינון את להתאים ירצה

 מבחין אתה אם מיד לרופא ספר
.איטיות לב פעימות•:הבאים מהדברים באחד

או בחילות כגון קיבה קלקול•

.הקֲָאָה
. דחוף רפואי לטיפול שתזדקק ייתכן

 היאAVANDAMET  עם לקטית חמצת
 גבוה לקטית לחמצת הסיכון. נדירה

 כולל, מהחולים חלק אצל יותר
 של מינונים הנוטלים אלו, קשישים

 אלו, ליום גרם2  מעל מטפורמין
 אלכוהול של מופרזות כמויות ששותים

.אינן שכליותיהם ואלו

.כראוי פועל

 עם לדבר עליך, חששות לך יש אם
 לקחת תפסיק אל. שלך הרופא

AVANDAMETאו

 קודם לבדוק מבלי המינון את שנה
.שלך הרופא עם

.ׁשלִׁשּול•
.בחזה כאב•
.פריחה, גירוד•
.בהירה צואה או כהה שתן•
( העיניים או העור של הצהבה•

).צהבת

.בבטן קשות התכווצויות•?הלוואי תופעות מהן
.במשקל ירידה•
.עייפות•
.נשימה קוצר•
.וברגליים ברגליים כאב או נפיחות•
.במשקל מהירה עלייה•
.ראייה הפרעות•

 תופעות כל של מלאה רשימה אינה זו
 עשויים אחרים. האפשריות הלוואי
 וייתכנו מסוימים אנשים אצל להופיע

.ידועות שטרם לוואי תופעות כמה
 בהקדם שלך הרופא עם בדוק

 שאתה חושב אתה אם האפשרי
 תגובות או לוואי תופעות חווה

 נטילת עקב כלשהן אלרגיות
,AVANDAMETהבעיה אם גם 

.למטה רשומה אינה

 אתה אם לרוקח או לרופא ספר
 כלשהן לוואי בתופעות מבחין

כאן מוזכרות שאינן שלך מהתרופה
.  קוצר), כוורות( בעור מגרדת פריחה•

, צפצופים, נשימה קשיי, נשימה
 או הלשון, הפנים של נפיחות
. התעלפות או בגוף אחרים חלקים

להיות יכולים אלה

 תגובה של תסמינים
.אלרגית

 לב להתקף הסיכון את להגביר עלול:
. מהחולים בחלק לב ספיקת אי או

 אם מיד שלך הרופא את ליידע עליך
 הבאים מהדברים אחד מפתח אתה

AVANDAMET

 תופעות של זו מרשימה תיבהל אל
 תחווה שלא ייתכן. אפשריות לוואי

.מהם אחד אף

במשקל מהירה עלייה•

נשימה קוצר•

וברגליים ברגליים נפיחות•

בחזה כאב•

 רמת את מעט להעלות עשוי'
 הכולסטרול. שלך הכוללת הכולסטרול

AVANDAMET טוב'מ מורכב הכולל
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מאחסן אני איך
?AVANDAMET

 תחמוצת400,  מאקרוגול, חמצני דו
.אדום ברזל ותחמוצת צהוב ברזל

 סובלניים שאינם מטופלים
 שגם לב לשים צריכים ללקטוז

AVANDAMET טבלית כל
.לקטוז של קטנה כמות מכיל

AVANDAMET  טבליות לאחסן יש
 מעלות30  מתחת ויבש קריר במקום
.צלזיוס

 לא ילדים שבו במקום התרופה את שמור
נעול בתא כגון, אליה להגיע יכולים

.ָארֹון
:ספק

AVANDAMET ידי על מסופק שלך:
 החלון אדן על, במכונית להשאיר אין
.בשירותים או

Street, Abbotsford, Victoria, 3067
Johnston 436 4, Level Ltd Pty
AustraliaGlaxoSmithKline
.אֹוסטרְלִַיהָ

 באריזתAVANDAMET  טבליות את שמור
 לקחת הזמן שהגיע עד שלהן   השלפוחית

.אותן

 בשימוש שאינה תרופה כל החזר
 מידע לקבלת לפנות לאן.שלך לרוקח תוקפם שפג או

:נוסף
 לתת מסוגלות אינן התרופות חברות

 ייעוץ או פרטנית אבחנה לאנשים
 הם שלך הרוקח או הרופא. רפואי
 לגבי עצות לך לתת ביותר הטוב האדם

למצוא תוכל גם אולי. במצבך הטיפול

 והטיפול שלך המחלה על כללי מידע
 למטופלים מידע מקבוצות בה

 למשל, למוצר ספציפיים וארגונים
.אוסטרליה סוכרת

מוצר תיאור

נראהAVANDAMET  איך
:כמו

 טבליות הןAVANDAMET  טבליות
עם מוטבעות, בסרט מצופות אובליות

 'gsk'בצד הבאה והטבעה, אחד בצד 
.בצבע גם נבדלות הטבליות. ההפוך

 ג"מ500 /רוזיגליטזון ג"מ2 - '2/500'
 ורודה טבליה הידרוכלוריד מטפורמין

חיוור

2019. במאי-30 ב הוכן זה עלון

: ל רק מתייחס הנמסר המידע
.AVANDAMET  ג"מ500 /רוזיגליטזון ג"מ4 - '4/500'

:AVANDAMETכתום הידרוכלוריד מטפורמין טבלית

"מR AUST 114516 4 -  ג"מ500 /ג"מ2

/ג"מR AUST 114517 2 -  ג"מ500 /ג

/ג"מR AUST 115430 4 -  ג"מ1000

RAUST 115459 -  ג"מ1000

 ג"מ1000 /רוזיגליטזון ג"מ2 - '2/1000'
צהובה טבליה הידרוכלוריד מטפורמין

 ג"מ4  ורודה טבליה- '4/1000'
 מטפורמין ג"מ1000 /רוזיגליטזון

הידרוכלוריד
 או בבעלות הם המסחר סימני

GSK. החברות לקבוצת ברישיון

רכיבים
 נותן אוGSK  חברות קבוצת©2019
.שלו הרישיון  הפעילים החומרים את מכיל

AVANDAMET כמו( רוזיגליטזון
ומטפורמין) מאלאט

.הידרוכלוריד

6.0 גרסה

, נתרן עמילן גליקולאט גם מכיל,
מיקרו-גבישית תאית, היפרומלוז

AVANDAMET לקטוז, פובידון,

טיטניום, סטארט מגנזיום
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