
TABLETE AVANDAMET
Rosiglitazonă (sub formă de maleat) și clorhidrat de metformină

Informații despre medicamentele de consum

Ce este în acest prospect? care ajută celulele organismului să folosească 

zahărul din sânge și astfel împiedică creșterea 

prea mare a nivelului de zahăr din sânge. 

Nivelurile ridicate ale zahărului din sânge pot 

provoca deteriorarea celulelor corpului.

reacția alergică sau „anafilactică” poate 

include erupție cutanată cu mâncărime 

(urticarie), dificultăți de respirație, 

dificultăți de respirație, respirație 

șuierătoare, umflare a feței, limbii sau 

altor părți ale corpului sau

leșin.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest 
prospect înainte de a lua AVANDAMET. 
Dacă ajutați pe altcineva să ia 
AVANDAMET, vă rugăm să citiți cu 
atenție acest prospect înainte de a vă 
administra prima doză. AVANDAMET conține două ingrediente 

active; și anume rosiglitazonă (sub formă 
de maleat), care aparține unui grup de 
medicamente numite
glitazone și clorhidrat de 
metformină care aparține unui grup 
de medicamente numite
biguanide.

• aveți insuficiență cardiacă sau ați 

avut în trecut insuficiență cardiacă.
Acest prospect răspunde la câteva 
întrebări frecvente despre 
AVANDAMET. Nu conține toate 
informațiile disponibile.

• sunteți tratat pentru angină pectorală 

sau aveți un atac de cord.

• aveți diabet zaharat juvenil 
necomplicat și bine reglat pe 
insulină; diabet zaharat, care 
este reglat numai prin dietă; 
complicații acute ale 
diabetului zaharat, cum ar fi 
acidoza metabolică, comă, 
infecție, gangrena sau în 
timpul sau
imediat după intervenția chirurgicală 

în care insulina este esențială.

Nu înlocuiește discuția cu medicul 
dumneavoastră sau farmacistul.

Toate medicamentele au riscuri și 

beneficii. Uneori se găsesc noi riscuri 

chiar și atunci când un medicament a fost 

utilizat de mulți ani. Medicul 

dumneavoastră a cântărit beneficiile 

așteptate ale dumneavoastră

AVANDAMET împotriva riscurilor pe care le-ar putea 

avea acest medicament pentru dumneavoastră.

AVANDAMET acționează făcându-vă 
corpul mai sensibil la insulină. Prin 
urmare, vă ajută organismul să 
utilizeze mai bine insulina pe care o 
produce și astfel vă ajută să vă 
restabiliți glicemia la un nivel normal.

AVANDAMET poate fi utilizat singur 

(atunci când dieta și exercițiile fizice nu 

sunt suficiente pentru a vă trata diabetul) 

sau împreună cu alte medicamente 

antidiabetice.

Dacă aveți orice îngrijorare cu privire la 

administrarea acestui medicament, adresați-vă 

medicului dumneavoastră sau farmacistului.

• aveţi insuficienţă renală sau funcţie 

renală redusă (de exemplu, dacă 

sunteţi în vârstă).

Păstrați acest prospect împreună cu 

medicamentul.
• aveți orice afecțiune care poate fi 

asociată cu hipoxia tisulară (în 
cazul în care țesutul este lipsit de 
oxigen) (de exemplu
cangrenă, șoc circulator, pierdere 

acută semnificativă de sânge); 

embolie pulmonară; insuficiență 

hepatică severă; pancreatită; 

consumul excesiv de alcool sau 

utilizarea de diuretice. Acest lucru se 

datorează riscului de acidoză lactică (o 

cantitate crescută de acid lactic în 

sânge).

Este posibil ca medicul dumneavoastră să 

vă fi prescris AVANDAMET din alt motiv.Este posibil să fie nevoie să-l citiți din nou.

Nu există dovezi că AVANDAMET 
creează dependență.

Ce este AVANDAMET
folosit pentru?

Înainte de a lua
AVANDAMETAVANDAMET este utilizat pentru 

tratarea pacienților cu diabet zaharat 

de tip 2. Acesta se mai numește diabet 

noninsulino-dependent (NIDDM) sau 

diabet cu debut la maturitate.

Nu luați dacă:
Nu trebuie să luați 
AVANDAMET dacă: • a depășit data de expirare (EXP) 

imprimată pe ambalaj.
Diabetul zaharat de tip 2 este o afecțiune în care 

corpul dumneavoastră nu produce suficientă 

insulină sau în care insulina pe care o produce 

corpul dumneavoastră nu funcționează atât de 

bine cum ar trebui. Insulina este o substanță 

chimică naturală a organismului

• ați avut vreodată o reacție 
alergică la rosiglitazonă,
metformină sau oricare dintre 

ingredientele enumerate la sfârșitul 

acestui prospect (vezi

„Ingrediente”). Semne ale unui

• ambalajul este rupt sau prezintă 
semne de manipulare

Spuneți medicului dumneavoastră dacă:

Trebuie să spuneți medicului dumneavoastră dacă:
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• alăptați, sunteți însărcinată sau 
încercați să rămâneți gravidă.

prin urmare, nu trebuie utilizat la 
pacienții cu diabet zaharat de tip 1 
(sau insulinodependent).

Citiți și prospectele pentru 

aceste medicamente.

• aveți insuficiență cardiacă sau ați 

avut în trecut insuficiență cardiacă. Nu există informații disponibile cu privire la 

utilizarea AVANDAMET la persoanele cu 

vârsta sub 18 ani, prin urmare utilizarea lui 

la acești pacienți nu este

recomandat.

Utilizare la copii:
• aveți dificultăți de respirație. Nu există informații disponibile cu privire la 

utilizarea AVANDAMET la persoanele cu 

vârsta sub 18 ani, prin urmare utilizarea lui 

la acești pacienți nu este

recomandat.

• aveți antecedente de umflare sau durere la 

nivelul picioarelor și picioarelor.

• ai o problemă cu ficatul. 
Medicamentul poate rămâne în 
organism mai mult decât de obicei.

• aveti tulburari de vedere.
• luați insulină.

Ce fac dacă iau prea 
mult? (supradozaj)Cum iau

AVANDAMET?
• luați nitrați pentru boli de inimă 

existente, deoarece au fost 
raportate probleme cardiace 
precum angina pectorală și atac 
de cord.

Apelați imediat medicului 
dumneavoastră sau Centrului de 
Informare Otrăvitoare (telefon 131126) 
pentru sfaturi, dacă credeți că 
dumneavoastră sau oricine altcineva ați 
luat prea mult AVANDAMET, chiar dacă 
nu există semne de disconfort sau
otrăvire.

Cât să luați:
Luați AVANDAMET conform instrucțiunilor 

medicului dumneavoastră sau farmacistului.

• luați alte medicamente 
antidiabetice.

Cantitatea de AVANDAMET pe care oamenii o iau 

poate fi diferită și aceasta depinde de starea 

dumneavoastră. Medicul dumneavoastră vă va 

prescrie cea mai bună doză pentru 

dumneavoastră.

• ai sindromul ovarelor polichistice. 
Datorită modului în care 
funcționează medicamentul, poate 
exista un risc crescut de sarcină.

Dacă nu sunteți sigur ce să faceți, adresați-vă 

medicului dumneavoastră, farmacistului sau 

cel mai apropiat spital.
Nu luați mai multe comprimate decât v-a 

recomandat medicul dumneavoastră.• sunteți alergic la alimente, coloranți, 

conservanți sau oricare altul

medicamente.
Cum să-l iei: În timp ce luați 

AVANDAMET• luați orice alte medicamente, inclusiv 

medicamentele pe care le cumpărați 

fără prescripție medicală. În special, 

medicamentele care pot afecta 

cantitatea de zahăr din sângele 

dumneavoastră dacă le luați împreună 

cu AVANDAMET, cum ar fi

gemfibrozil, rifampicină, cimetidină 
și medicamente care pot modifica 
cantitatea de metformină din 
sângele dumneavoastră (mai ales 
dacă aveți o funcție renală redusă), 
cum ar fi
verapamil, rifampicina,
cimetidină, dolutegravir, 
ranolazină, trimetoprim, 
vandetanib, isavuconazol, 
crizotinib, olaparib.

Tabletele dvs. AVANDAMET
trebuie înghițit cu un pahar cu 
apă. Acestea pot fi luate cu sau 
după masă sau pe stomacul gol. Lucruri pe care trebuie să le faci:

Spuneți medicului dumneavoastră dacă, din 

orice motiv, nu ați luat medicamentul 

întocmai conform instrucțiunilor.

Cu toate acestea, administrarea 

comprimatelor cu sau imediat după mâncare 

va reduce șansa de tulburări de stomac. În caz contrar, medicul dumneavoastră poate 

crede că nu a funcționat așa cum ar trebui și 

să vă schimbe tratamentul

inutil.

Cel mai bine este să luați comprimatele la 

aceeași oră în fiecare zi.

Cât timp să o luați: Dacă uitați să luați AVANDAMET, 
luați comprimatul imediat ce vă 
amintiți. Nu luați mai mult decât 
doza obișnuită. Luați următoarea 
doză la ora obișnuită.

Diabetul este o afecțiune care necesită un 

tratament pe termen lung și o evaluare 

regulată de către medicul dumneavoastră. 

Odată ce ați început să luați medicamente, 

în mod normal va trebui să le luați pentru 

tot restul vieții.

Când luați AVANDAMET, nu luați 
niciun medicament suplimentar care 
conține metformină, fie ca doză unică 
sau combinată. Cereți sfatul 
medicului dumneavoastră sau 
farmacistului.

• aveţi insuficienţă renală sau este posibil 

să aveţi funcţia renală redusă (de 

exemplu, dacă sunteţi în vârstă).

Dacă simțiți că efectul medicamentului 

dumneavoastră este prea slab sau prea puternic, 

nu încetați să luați AVANDAMET sau modificați 

singur doza, ci adresați-vă medicului 

dumneavoastră.

Oasele rupte, de obicei la nivelul mâinii, brațului 

sau piciorului, au fost observate la utilizarea 

rosiglitazonei. Discutați cu medicul 

dumneavoastră pentru sfaturi despre cum să vă 

mențineți oasele sănătoase.

Lucruri pe care nu trebuie să le faci:

Medicul dumneavoastră vă poate 
prescrie AVANDAMET în asociere cu alte 
medicamente antidiabetice.

Nu dați acest medicament nimănui, chiar 

dacă simptomele acestora par similare cu 

ale dumneavoastră.AVANDAMET funcționează numai în
prezența insulinei proprii organismului
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Nu utilizați AVANDAMET pentru a trata orice alte 

plângeri decât dacă medicul dumneavoastră vă 

spune acest lucru.

Ca și alte medicamente,
AVANDAMET poate provoca unele 
efecte secundare. Dacă apar, este cel 
mai probabil să fie minore și
temporar. Cu toate acestea, unele pot fi 
grave și necesită îngrijiri medicale.

colesterolul” (HDLc) și 
„colesterolul rău” (LDLc) și 
echilibrul acestora este mai 
important decât nivelul total. 
AVANDAMET nu afectează 
echilibrul dintre bine și rău
colesterolul. Dacă aveți orice îngrijorare 

cu privire la nivelul colesterolului, ar 

trebui să discutați cu medicul 

dumneavoastră.

Nu săriți peste mese în timp ce 
luați AVANDAMET.

Nu încetați să luați AVANDAMET și 
nu modificați doza fără
consultați mai întâi cu medicul dumneavoastră.

Cele mai frecvente efecte secundare 

raportate sunt:

• insuficiență cardiacă sau lichid în 
plămâni (edem pulmonar).Lucruri la care să fii atent:

Spuneți imediat medicului dumneavoastră sau 

mergeți la Departamentul de Primiri Urgențe 

de la cel mai apropiat spital dacă observați 

oricare dintre următoarele

simptome de acidoză lactică (acid 
lactic ridicat în sânge):

Aveți grijă la conducerea vehiculelor sau 

la folosirea utilajelor până când știți cum 

vă afectează AVANDAMET.

• probleme cardiace, cum ar fi angina pectorală sau 

atac de cord.

• umflare localizată (edem)
• o mică creștere în greutate.Dacă trebuie să fii atent, de exemplu 

atunci când conduci, fii deosebit de 
atent să nu lași nivelul glicemiei să 
scadă prea mult.

• niveluri scăzute de zahăr în 
sânge (hipoglicemie). • greață, vărsături sau dureri de 

stomac.• o mică reducere a numărului de 
globule roșii (anemie) și a 
numărului de globule albe.

Consumul excesiv de alcool trebuie evitat 

în timpul administrării

AVANDAMET, deoarece poate spori 
efectul acestui medicament și poate 
provoca, de asemenea, acidoză lactică 
(o cantitate crescută de acid lactic în 
sânge).

• dificultate in respiratie.

• senzație de slăbiciune, oboseală sau în 

general rău.• oase rupte, de obicei în 
mână, braț sau picior. • dureri musculare neobișnuite.

• somnolenţă.

• amețeli sau amețeli.
• gust metalic în gură.
• o creștere a apetitului.
• constipație. • tremurând, senzație de 

frig.
Dacă sunteți în vârstă, este posibil să aveți o 

funcție renală redusă și medicul 

dumneavoastră poate dori să vă ajusteze 

doza.

Spuneți imediat medicului dumneavoastră 

dacă observați oricare dintre următoarele: • bătăi lente ale inimii.

• tulburări de stomac, cum ar fi greață sau

vărsături.
Este posibil să aveți nevoie de îngrijiri 
medicale urgente. Acidoza lactică cu 
AVANDAMET este rară. Riscul de 
acidoză lactică este mai mare la unii 
pacienți, inclusiv la vârstnici, cei care 
iau doze de metformină mai mari de 2 
g pe zi, cei care consumă cantități 
excesive de alcool și cei ai căror rinichi 
nu sunt.
functionand corespunzator.

Dacă aveți orice nelămurire, ar trebui să 

discutați cu medicul dumneavoastră. Nu 

încetați să luați AVANDAMET sau

modificați doza fără a consulta mai întâi 

medicul dumneavoastră.

• diaree.
• dureri în piept.

• mâncărime, erupție cutanată.

• urină închisă la culoare sau scaune palide.

• îngălbenirea pielii sau a 
ochilor (icter).

Care sunt efectele 
secundare?

• crampe stomacale severe.

• pierdere în greutate.

• oboseală.

• dificultăți de respirație.

• umflarea sau durerea picioarelor și picioarelor.

• creștere rapidă în greutate.

• tulburări de vedere.

Aceasta nu este o listă completă a tuturor 

efectelor secundare posibile. Altele pot 

apărea la unele persoane și pot exista unele 

efecte secundare necunoscute încă.

Consultați-vă cu medicul 
dumneavoastră cât mai curând posibil 
dacă credeți că aveți reacții adverse 
sau reacții alergice din cauza luării 
AVANDAMET, chiar dacă problema nu 
este enumerată mai jos.

Spuneți medicului dumneavoastră sau 

farmacistului dacă observați orice reacții adverse 

ale medicamentului dumneavoastră care nu sunt 

menționate aici.
• erupție cutanată cu mâncărime (urticarie), 

dificultăți de respirație, dificultăți de 

respirație, respirație șuierătoare, umflarea 

feței, a limbii sau a altor părți ale corpului 

sau leșin. Acestea ar putea fi

simptome ale unei reacții 
alergice.

AVANDAMET poate crește riscul de infarct 

miocardic sau insuficiență cardiacă la unii 

pacienți. Trebuie să spuneți imediat 

medicului dumneavoastră dacă prezentați 

oricare dintre următoarele:

Nu vă alarmați de această listă de posibile 

efecte secundare. Este posibil să nu 

experimentați niciuna dintre ele.

• creștere rapidă în greutate

• dificultăți de respirație

• umflarea picioarelor și picioarelor

• dureri în piept

AVANDAMET poate crește ușor nivelul 
colesterolului total. Colesterolul total 
este format din „bun”.
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Cum depozitez
AVANDAMET?

dioxid de fier, macrogol 400, oxid de fier 

galben și oxid de fier roșu.

Pacienții care au intoleranță la 
lactoză trebuie să rețină că fiecare 
comprimat de AVANDAMET
conține o cantitate mică de 
lactoză.

Comprimatele AVANDAMET trebuie păstrate 

dedesubt într-un loc răcoros și uscat 30°C.

Păstrați acest medicament acolo unde copiii nu 

pot ajunge la el, cum ar fi într-un loc încuiat

dulap.
Furnizor:

AVANDAMET dvs. este furnizat 
de:

Nu lăsați în mașină, pe pervazul 
ferestrei sau în baie.

GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd 
Level 4, 436 Johnston Street, 
Abbotsford, Victoria, 3067
Australia.

Păstrați comprimatele AVANDAMET 
în blister până când este timpul să le 
luați.

Returnați orice medicament neutilizat sau 

expirat farmacistului dumneavoastră. Unde să mergi pentru mai 
multe informații:

Companiile farmaceutice nu sunt în măsură să 

ofere oamenilor un diagnostic individual sau 

sfaturi medicale. Medicul dumneavoastră sau 

farmacistul este cea mai bună persoană care să 

vă ofere sfaturi cu privire la tratamentul stării 

dumneavoastră. De asemenea, este posibil să 

găsiți

informații generale despre boala 

dumneavoastră și tratamentul acesteia de la 

grupuri de informații despre pacienți și 

organizații specifice produsului, de exemplu 

Diabetes Australia.

Descrierea produsului

Ce arată AVANDAMET
ca:
Comprimatele AVANDAMET sunt 
comprimate filmate ovale, 
inscripționate cu „gsk” pe o față și 
următoarea gravare pe verso. 
Tabletele se disting și prin 
culoare.

„2/500” - 2 mg rosiglitazonă/500 mg 
clorhidrat de metformină comprimat roz 
pal

Acest prospect a fost întocmit la 30 
mai 2019.

Informațiile furnizate se aplică 
numai pentru: AVANDAMET.„4/500” - 4 mg rosiglitazonă/500 mg 

metformin clorhidrat de portocale 
comprimat

AVANDAMET:

2 mg/500 mg - AUST R 114516 4 

mg/500 mg - AUST R 114517 2 

mg/1000 mg - AUST R 115430 4 

mg/1000 mg - AUST R 115459

„2/1000” - 2 mg rosiglitazonă/1000 mg 
metformin clorhidrat comprimat 
galben

„4/1000” - 4 mg rosiglitazonă/1000 
mg metformin clorhidrat comprimat 
roz

Mărcile comerciale sunt deținute 
de sau licențiate grupului de 
companii GSK.

Ingrediente
©2019 grupul de companii GSK sau 
licențiatorul său.AVANDAMET conține ingredientele 

active rosiglitazonă (cum ar fi
maleat) și metformină
clorhidrat.

Versiunea 6.0

AVANDAMET mai conține amidon 
glicolat de sodiu, hipromeloză, 
celuloză microcristalină, 
povidonă, lactoză,
stearat de magneziu, titan
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