
AVANDAMET TABLETTER
Rosiglitazon (som maleat) och Metforminhydroklorid

Information om konsumentmedicin

Vad står i denna broschyr? som hjälper kroppens celler att använda 
sockret från blodet och på så sätt 
hindrar dina blodsockernivåer från att 
stiga för högt. Höga blodsockernivåer 
kan orsaka skador på kroppens celler.

allergisk eller "anafylaktisk" reaktion 
kan innefatta kliande hudutslag 
(nässelutslag), andnöd, 
andningssvårigheter, väsande 
andning svullnad i ansikte, tunga 
eller andra delar av kroppen eller
svimning.

Läs denna bipacksedel noggrant 
innan du tar AVANDAMET. Om du 
hjälper någon annan att ta 
AVANDAMET, läs denna 
bipacksedel noggrant innan du 
ger den första dosen. AVANDAMET innehåller två aktiva 

ingredienser; nämligen rosiglitazon 
(som maleat), som tillhör en grupp 
läkemedel som kallas
glitazoner och 
metforminhydroklorid som tillhör 
en grupp läkemedel som kallas
biguanider.

• du har hjärtsvikt eller har 
haft hjärtsvikt tidigare.Denna broschyr besvarar några 

vanliga frågor om AVANDAMET. 
Den innehåller inte all tillgänglig 
information.

• du behandlas för angina 
eller har en hjärtattack.

• du har juvenil diabetes mellitus 
som är okomplicerad och 
välreglerad på insulin; diabetes 
mellitus som regleras av enbart 
diet; akuta komplikationer av 
diabetes mellitus såsom 
metabolisk acidos, koma, 
infektion, kallbrand eller under 
eller
omedelbart efter operation där 
insulin är nödvändigt.

Det ersätter inte att prata med din 
läkare eller apotekspersonal.

Alla läkemedel har risker och 
fördelar. Ibland upptäcks nya 
risker även när ett läkemedel har 
använts i många år. Din läkare har 
vägt de förväntade fördelarna 
med att du tar
AVANDAMET mot de risker som 
detta läkemedel kan ha för dig.

AVANDAMET verkar genom att göra din 
kropp mer känslig för insulin. Det hjälper 
därför din kropp att bättre utnyttja 
insulinet den producerar och hjälper 
därmed till att återställa ditt blodsocker 
till en normal nivå.

AVANDAMET kan användas ensamt 
(när kost och motion inte räcker för att 
behandla din diabetes) eller 
tillsammans med andra antidiabetiska 
läkemedel.

Om du är orolig för att ta detta 
läkemedel, fråga din läkare eller 
apotekspersonal.

• du har njursvikt eller nedsatt 
njurfunktion (t.ex. om du är 
äldre).

Förvara denna bipacksedel tillsammans 

med läkemedlet.

• du har några tillstånd som 
kan vara förknippade med 
vävnadshypoxi (där vävnaden 
är syreberövad) (t.ex
gangren, cirkulatorisk chock, 
akut signifikant blodförlust); 
lungemboli; allvarlig leversvikt; 
pankreatit; överdrivet 
alkoholintag eller användning 
av diuretika. Detta beror på 
risken för mjölksyraacidos (en 
ökad mängd mjölksyra i 
blodet).

Din läkare kan ha skrivit ut 
AVANDAMET av en annan anledning.Du kan behöva läsa den igen.
Det finns inga bevis för att AVANDAMET 

är beroendeframkallande.

Vad är AVANDAMET
används för?

Innan du tar
AVANDAMETAVANDAMET används för att 

behandla patienter med typ 2-
diabetes mellitus. Detta kallas 
även icke-insulinberoende 
diabetes (NIDDM) eller 
mognadsdiabetes.

Ta inte om:
Du får inte ta 
AVANDAMET om: • utgångsdatumet (EXP) tryckt på 

förpackningen har passerat.
Typ 2-diabetes mellitus är ett tillstånd 
där din kropp inte producerar tillräckligt 
med insulin eller där insulinet som din 
kropp producerar inte fungerar så bra 
som det borde. Insulin är en naturlig 
kroppskemikalie

• du någonsin har haft en allergisk 
reaktion mot rosiglitazon,
metformin eller någon av 

ingredienserna som anges i slutet av 

denna bipacksedel (se

"Ingredienser"). Tecken på en

• förpackningen är trasig eller visar 

tecken på manipulering

Tala om för din läkare om:

Du måste berätta för din läkare om:
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• du ammar, är gravid eller 
försöker bli gravid.

Därför ska det inte användas till 
patienter med typ 1 (eller 
insulinberoende) diabetes mellitus.

Läs även bipacksedlarna för 

dessa läkemedel.

• du har hjärtsvikt eller har 
haft hjärtsvikt tidigare. Det finns ingen tillgänglig information om 

användningen av AVANDAMET hos personer 

under 18 år, därför är användningen av 

AVANDAMET inte till dessa patienter.

rekommenderad.

Använd till barn:
• du har andningssvårigheter. Det finns ingen tillgänglig information om 

användningen av AVANDAMET hos personer 

under 18 år, därför är användningen av 

AVANDAMET inte till dessa patienter.

rekommenderad.

• du har en historia av svullnad eller 
smärta i ben och fötter.

• du har problem med din lever. 
Läkemedlet kan finnas kvar i 
kroppen längre än vanligt.

• du har synstörningar.
• du tar insulin.

Vad gör jag om jag tar för 
mycket? (Överdos)Hur tar jag

AVANDAMET?
• du tar nitrater för befintlig 

hjärtsjukdom eftersom 
hjärtproblem som angina 
och hjärtinfarkt har 
rapporterats.

Ring omedelbart din läkare eller 
Giftinformationscentralen (telefon 
131126) för råd, om du tror att du 
eller någon annan kan ha tagit för 
mycket AVANDAMET, även om det 
inte finns några tecken på obehag 
eller
förgiftning.

Hur mycket ska man ta:

Ta AVANDAMET enligt anvisningar från 
din läkare eller apotekspersonal.

• du tar andra 
antidiabetiska läkemedel.

Mängden AVANDAMET som 
människor tar kan vara olika, och 
detta beror på ditt tillstånd. Din 
läkare kommer att ordinera den 
bästa dosen för dig.

• du har polycystiskt 
ovariesyndrom. På grund av hur 
din medicin fungerar kan det 
finnas en ökad risk för graviditet.

Om du inte är säker på vad du ska göra, 

kontakta din läkare, apotekspersonal eller 

närmaste sjukhus.
Ta inte fler tabletter än vad din 
läkare har rekommenderat.• du är allergisk mot livsmedel, färgämnen, 

konserveringsmedel eller något annat

mediciner.
Så här tar du det: Medan du tar 

AVANDAMET• du tar andra läkemedel, inklusive 
läkemedel som du köper utan 
recept. I synnerhet läkemedel 
som kan påverka mängden 
socker i ditt blod om du tar dem 
tillsammans med AVANDAMET 
som t.ex
gemfibrozil, rifampicin, 
cimetidin och läkemedel som 
kan förändra mängden 
metformin i ditt blod, (särskilt 
om du har nedsatt 
njurfunktion) som t.ex.
verapamil, rifampicin,
cimetidin, dolutegravir, 
ranolazin, trimetoprim, 
vandetanib, isavukonazol, 
crizotinib, olaparib.

Dina AVANDAMET-tabletter
bör sväljas med ett glas 
vatten. De kan tas med eller 
efter en måltid eller på 
fastande mage.

Saker du måste göra:

Tala om för din läkare om du av någon 
anledning inte har tagit din medicin 
exakt enligt anvisningarna.

Men om du tar dina tabletter 
med eller strax efter mat 
minskar risken för magbesvär. Annars kan din läkare tycka att det 

inte fungerade som det skulle och 
ändra din behandling
onödigt.

Det är bäst att ta tabletterna vid samma 

tidpunkt varje dag.

Hur lång tid ska man ta det: Om du glömmer att ta 
AVANDAMET, ta din tablett så snart 
du kommer ihåg det. Ta inte mer än 
den vanliga dosen. Ta din nästa dos 
vid den vanliga tiden.

Diabetes är ett tillstånd som kräver 
långtidsbehandling och regelbunden 
bedömning av din läkare. När du väl 
har börjat ta medicin kommer du 
normalt att behöva fortsätta ta den 
resten av livet.

När du tar AVANDAMET ska du inte ta 
något ytterligare läkemedel som 
innehåller metformin, varken som 
engångsdos eller kombinationsdos. 
Sök råd från din läkare eller 
apotekspersonal.

• du har njursvikt eller kan ha 
nedsatt njurfunktion (t.ex. 
om du är äldre).

Om du känner att effekten av ditt 
läkemedel är för svag eller för stark, 
sluta inte ta AVANDAMET eller 
ändra dosen själv, utan fråga din 
läkare.

Brutna ben, vanligtvis i handen, 
överarmen eller foten, har setts vid 
användning av rosiglitazon. Tala med 
din läkare för råd om hur du håller 
dina ben friska.

Saker du inte får göra:
Din läkare kan ordinera 
AVANDAMET i kombination med 
andra läkemedel mot diabetes.

Ge inte detta läkemedel till någon 
annan, även om deras symtom 
verkar likna dina.AVANDAMET fungerar bara i

närvaron av kroppens eget insulin
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Använd inte AVANDAMET för att 
behandla andra besvär om inte din 
läkare säger till.

Liksom andra läkemedel,

AVANDAMET kan orsaka vissa 
biverkningar. Om de inträffar är de 
mest sannolikt mindre och
tillfälliga. Vissa kan dock vara 
allvarliga och behöva läkarvård.

kolesterol” (HDLc) och ”dåligt 
kolesterol” (LDLc) och det är 
balansen mellan dessa som är 
viktigare än den totala nivån. 
AVANDAMET påverkar inte 
balansen mellan gott och ont
kolesterol. Om du är orolig 
för dina kolesterolvärden 
bör du tala med din läkare.

Hoppa inte över måltider medan du 
tar AVANDAMET.

Sluta inte ta AVANDAMET eller 
ändra dosen utan
kolla med din läkare först.

De vanligaste rapporterade 
biverkningarna är:

• hjärtsvikt eller vätska i 
lungorna (lungödem).Saker att vara försiktig med:

Tala omedelbart om för din läkare 
eller gå till akutmottagningen på 
närmaste sjukhus om du märker 
något av följande
symtom på laktacidos (hög 
mjölksyra i blodet):

Var försiktig när du kör bil eller 
använder maskiner tills du vet 
hur AVANDAMET påverkar dig.

• hjärtproblem som angina eller 
hjärtinfarkt.

• lokaliserad svullnad (ödem)
• en liten viktökning.Om du måste vara uppmärksam, till 

exempel när du kör bil, var särskilt noga 

med att inte låta dina blodsockernivåer 

sjunka för låga.

• låga sockernivåer i blodet 
(hypoglykemi). • illamående, kräkningar eller 

magsmärtor.• en liten minskning av antalet röda 
blodkroppar (anemi) och antalet 
vita blodkroppar.

Överdrivet alkoholintag bör 
undvikas när du tar
AVANDAMET eftersom det kan 
förstärka effekten av detta 
läkemedel och även kan orsaka 
laktacidos (en ökad mängd 
mjölksyra i blodet).

• andningssvårigheter.
• känner sig svag, trött eller allmänt 

illamående.• brutna ben, vanligtvis i handen, 
överarmen eller foten. • ovanlig muskelsmärta.

• sömnighet.

• yrsel eller yrsel.
• metallisk smak i munnen.
• en ökad aptit.
• förstoppning. • huttrar, känner mig extremt 

kall.
Om du är äldre kan du ha 
nedsatt njurfunktion och din 
läkare kan vilja justera din dos.

Tala omedelbart om för din läkare 
om du märker något av följande: • långsam hjärtslag.

• magbesvär som illamående eller
kräkningar.

Du kan behöva akut läkarvård. 
Laktacidos med AVANDAMET är 
sällsynt. Risken för laktacidos är 
högre hos vissa patienter, 
inklusive äldre, de som tar doser 
av metformin över 2 g per dag, 
de som dricker stora mängder 
alkohol och de vars njurar inte är

fungerar korrekt.

Om du är orolig bör du tala med 
din läkare. Sluta inte ta 
AVANDAMET eller
ändra dosen utan att först 
kontrollera med din läkare.

• diarre.
• bröstsmärta.

• klåda, utslag.

• mörk urin eller blek avföring.

• gulfärgning av huden eller 
ögonen (gulsot).

Vilka är 
biverkningarna?

• svåra magkramper.
• viktminskning.

• trötthet.
• andnöd.
• svullnad eller smärta i ben och fötter.

• snabb viktökning.
• synstörningar.

Detta är inte en komplett lista över alla möjliga 

biverkningar. Andra kan förekomma hos vissa 

personer och det kan finnas några biverkningar 

som ännu inte är kända.

Kontrollera med din läkare så snart 
som möjligt om du tror att du 
upplever några biverkningar eller 
allergiska reaktioner på grund av 
att du tar AVANDAMET, även om 
problemet inte anges nedan.

Tala om för din läkare eller 
apotekspersonal om du märker några 
biverkningar från din medicin som 
inte nämns här.• kliande hudutslag (nässelutslag), 

andnöd, andningssvårigheter, väsande 

andning, svullnad av ansikte, tunga eller 

andra delar av kroppen eller svimning. 

Dessa kan vara

symtom på en allergisk 
reaktion.

AVANDAMET kan öka risken för 
hjärtinfarkt eller hjärtsvikt hos vissa 
patienter. Du måste omedelbart tala 
om för din läkare om du utvecklar 
något av följande:

Bli inte orolig över denna lista över 
möjliga biverkningar. Du kanske inte 
upplever någon av dem.

• snabb viktökning
• andnöd
• svullnad av ben och fötter

• bröstsmärta

AVANDAMET kan öka din totala 
kolesterolnivå något. Totalt 
kolesterol består av "bra".
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Hur lagrar jag
AVANDAMET?

dioxid, macrogol 400, järnoxid 
gul och järnoxid röd.
Patienter som är intoleranta 
mot laktos bör notera att varje 
AVANDAMET tablett också
innehåller en liten mängd 
laktos.

AVANDAMET tabletter ska förvaras 
på en sval, torr plats nedanför 30°C.

Förvara detta läkemedel där barn 
inte kan nå det, till exempel i en låst
skåp.

Leverantör:

Ditt AVANDAMET levereras av:
Lämna inte i en bil, på en 
fönsterbräda eller i badrummet.

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

Förvara AVANDAMET tabletter i 
blisterförpackningen tills det är dags 
att ta dem.

Lämna eventuellt oanvänt eller utgånget 

läkemedel till din apotekspersonal. Vart kan du vända dig för mer 
information:

Läkemedelsföretag är inte i stånd att 
ge människor en individuell diagnos 
eller medicinsk rådgivning. Din läkare 
eller apotekspersonal är den bästa 
personen att ge dig råd om 
behandlingen av ditt tillstånd. Du 
kanske också kan hitta
allmän information om din sjukdom 
och dess behandling från 
patientinformationsgrupper och 
produktspecifika organisationer, t.ex. 
Diabetes Australia.

Produktbeskrivning

Så här ser AVANDAMET ut
tycka om:

AVANDAMET tabletter är 
filmdragerade ovala tabletter, 
präglade med 'gsk' på ena sidan 
och följande prägling på baksidan. 
Tabletterna kännetecknas också av 
färg.

'2/500' - 2 mg rosiglitazon/500 mg 
metforminhydroklorid ljusrosa 
tablett

Denna broschyr utarbetades den 30 
maj 2019.

Informationen som tillhandahålls 
gäller endast: AVANDAMET.'4/500' - 4 mg rosiglitazon/500 mg 

metforminhydroklorid orange 
tablett

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 rosiglitazon/1000 
mg metforminhydroklorid gul 
tablett

'4/1000' - 4 mg rosiglitazon/1000 
mg metforminhydroklorid rosa 
tablett

Varumärken ägs av eller 
licensieras till GSK-gruppen 
av företag.

Ingredienser
©2019 GSK företagsgrupp eller dess 
licensgivare.AVANDAMET innehåller de aktiva 

ingredienserna rosiglitazon (som
maleat) och metformin
hydroklorid.

Version 6.0

AVANDAMET innehåller även 
natriumstärkelseglykolat, 
hypromellos, mikrokristallin 
cellulosa, povidon, laktos,
magnesiumstearat, titan
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