
أفانداميتأقراص
الميتفورمينوهيدروكلوريد  )ماليات(روزيجليتازون

المستهلكطب معلومات

استخدام على الجسم خاليا يساعدالنشرة؟هذه في هو ما

ارتفاع يمنع وبالتالي الدم من السكر

أن يمكن الدم. في السكر مستويات

الدم في السكر مستويات ارتفاع يؤدي

الجسم.خاليا تلف إلى

 ``أو التحسسي الفعل رد يشمل قد

 ، )خاليا(وحكة جلدي طفح  ''التأقي

في وصعوبة التنفس ، في وضيق

أو واللسان الوجه في وتورم التنفس ،

الجسم.من أخرى أجزاء

إغماء.

قبل بعناية النشرة هذه قراءة يرجى

تساعد كنت إذا أفانداميت. تناول

أفانداميت ، تناول على آخر شخصاً

قبل بعناية النشرة هذه قراءة يرجى

األولى.الجرعة إعطاء
مكونين على أفانداميت يحتوي

مثل (روزيجليتازون وهي نشطين ؛

من مجموعة إلى تنتمي والتي  ، )ماليات

تسمىاألدوية

األدوية من مجموعة إلى تنتمي التي

 hydrochloride metforminتسمى

glitazonesو
بيجوانيدات.

عانيت أو القلب في قصور من تعاني كنت•

الماضي.في القلب في قصور من
األسئلة بعض على النشرة هذه تجيب

يحتوي ال أفانداميت. حول الشائعة

المتاحة.المعلومات جميع على
أو الصدرية الذبحة من تعالج كنت•

قلبية.نوبة من

غير األحداث سكري داء لديك•

على جيد بشكل ومنظم معقد

الذي السكري داء األنسولين ؛

وحده ؛ الغذائي النظام ينظمه

لمرض الحادة المضاعفات

الحماض مثل السكري

العدوى ، الغيبوبة ، االستقالبي ،

أوأثناء أو الغرغرينا ،

يكون حيث الجراحة بعد مباشرة

ضرورياً.األنسولين

أو طبيبك مع التحدث محل يحل ال

الصيدلي.

في وفوائد. مخاطر لها األدوية جميع

جديدة مخاطر توجد األحيان ، بعض

لسنوات الدواء استخدام عند حتى

الفوائد بتقييم طبيبك قام لقد عديدة.

تناولكمن المتوقعة

يمكن التي المخاطر ضد أفانداميت

الدواء.هذا لك يسببها أن

أكثر جسمك بجعل أفانداميت يعمل

يساعد فهو لذلك لألنسولين. حساسية

من أفضل بشكل االستفادة على جسمك

يساعد وبالتالي ينتجه ، الذي األنسولين

إلى الدم في السكر نسبة إعادة على

الطبيعي.المستوى

ال عندما (بمفرده أفانداميت استخدام يمكن

الرياضية والتمارين الغذائي النظام يكون

أو  )بكالخاص السكري مرض لعالج كافيين

للسكري.مضادة أخرى أدوية مع

بشأن مخاوف أي لديك كان إذا

أو طبيبك اسأل الدواء ، هذا تناول

الصيدلي.

في انخفاض أو كلوي فشل لديك•

إذا المثال سبيل على (الكلى وظائف

ً.)مسناكنت
مع تترافق قد ظروف أي لديك•الدواء.مع النشرة هذه إبقاء

(األنسجة في األكسجة نقص
من األنسجة تحرم حيث

المثالسبيل على ( )األكسجين

الدموية ، الدورة صدمة الغرغرينا ،

 ؛ )الشديدالحاد الدم فقدان

حاد كبدي فشل الرئوي؛ االنسداد

في اإلفراط البنكرياس. التهاب

مدرات استخدام أو الكحول تناول

اإلصابة خطر بسبب هذا البول.

كمية زيادة (اللبني بالحماض

.)الدمفي الالكتيك حمض

وصف قد طبيبك يكون قد

AVANDAMET  آخر.لسبب أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد

أفانداميت أن على دليل يوجد ال

اإلدمان.يسبب

أفانداميتهو ما
ل؟يستعمل

تأخذأن قبل
أفانداميت مرضى لعالج أفانداميت يستخدم

يسمى ما وهذا 2. النوع من السكري

على المعتمد السكري بمرض أيضاً

مرض أو  )(NIDDMاألنسولين

النضج.يبدأ الذي السكري

إذا:تتناوله ال

تأخذ أال يجب

 )(EXPالصالحية انتهاء تاريخ انقضى•إذا:أفانداميت
العبوة.على المطبوع

ينتج ال حالة هو 2 النوع من السكري داء

األنسولين من كافية كمية جسمك فيها

ينتجه الذي األنسولين فيها يعمل ال أو

مادة األنسولين ينبغي. كما جسمك

للجسمطبيعية كيميائية

فعل رد وقت أي في لديك كان•

روزيجليتازون ،تجاه تحسسي

المكونات من أي أو ميتفورمين

انظر(النشرة هذه نهاية في المذكورة

انعالمات . )"مكونات"

عليها تظهر أو ممزقة العبوة•

العبثعالمات

إذا:طبيبك أخبر

إذا:طبيبك تخبر أن يجب
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تحاولين أو حامل مرضعة ، كنت•

الحمل.

مرضى في استخدامه ينبغي ال لذلك

على المعتمد أو (1 النوع من السكري

.)األنسولين

بهذه الخاصة المنشورات اقرأ

أيضاً.األدوية

عانيت أو القلب في قصور من تعاني كنت•

استخدام حول متاحة معلومات توجد الالماضي.في القلب في قصور من

أعمارهم تقل الذين األشخاص في أفانداميت

في استخدامه فإن وبالتالي عاماً ، 18 عن

كذلك.ليس المرضى هؤالء

مستحسن.

األطفال:في استخدم

استخدام حول متاحة معلومات توجد الالتنفس.في صعوبات لديك•

أعمارهم تقل الذين األشخاص في أفانداميت

في استخدامه فإن وبالتالي عاماً ، 18 عن

كذلك.ليس المرضى هؤالء

مستحسن.

في األلم أو التورم من تاريخ لديك•

والقدمين.الساقين

يبقى قد الكبد. في مشكلة لديك•

من أطول لفترة جسمك في الدواء

المعتاد.

بصرية.اضطرابات لديك•

األنسولين.تتناول كنت•

(الكثير؟ أخذت إذا أفعل ماذا
)مفرطةجرعة آخذكيف

أفانداميت؟
ألمراض النترات تتناول كنت•

عن اإلبالغ تم ألنه الموجودة القلب

الذبحة مثل القلب في مشاكل

القلبية.والنوبات الصدرية

مركز أو بطبيبك الفور على اتصل

 )131126الهاتف (السموم معلومات
كنت إذا المشورة ، على للحصول

قد آخر شخص أي أو أنك تعتقد

حتى أفانداميت ، من الكثير تناولت

أوالراحة عدم عالمات هناك تكن لم لو

تسمم.

تأخذ:كم

توجيهات حسب أفانداميت خذ

الصيدلي.أو الطبيب

أخرى أدوية تتناول كنت•

السكر.لمرض مضادة

 AVANDAMETكمية تختلف أن يمكن

يعتمد وهذا األشخاص ، يتناولها التي

طبيبك لك سيصف حالتك. على

لك.جرعة أفضل
المبايض. تكيس متالزمة لديك•

بها يعمل التي الطريقة بسبب

متزايد خطر هناك يكون قد دوائك

للحمل.

عليك يجب مما متأكداً تكن لم إذا

أو الصيدلي أو بطبيبك فاتصل فعله ،

مستشفى.أقرب
أوصى مما أكثر أقراص تتناول ال

طبيبك.به أو األصباغ أو األطعمة من حساسية لديك•

أخرىمادة أي أو الحافظة المواد

أدوية.
تأخذها:كيف

أفانداميتتناولك أثناء

في بما أخرى ، أدوية أي تتناول كنت•

بدون تشتريها التي األدوية ذلك

الخصوص ، وجه على طبية. وصفة

كمية على تؤثر أن يمكن التي األدوية

مع تناولتها إذا دمك في السكر

مثلأفانداميت

ريفامبيسين ، جمفيبروزيل ،

كمية تغير قد وأدوية سيميتيدين

إذا خاصة (دمك ، في الميتفورمين

وظائف في قصور من تعاني كنت

مثل )الكلى

ريفامبيسين ،فيراباميل ،

دولوتغرافير ، سيميتيدين ،

تريميثوبريم ، رانوالزين ،

إيزافوكونازول ، فانديتانيب ،

أوالباريب.كريزوتينيب ،

بكالخاصة  AVANDAMETأقراص

يمكن الماء. من بكوب بلعها يجب

معدة على أو الوجبة بعد أو مع تناولها

فارغة.
فعلها:عليك يجب أشياء

من سبب ألي إذا ، طبيبك أخبر

تماماً دواءك تتناول لم األسباب ،

محدد.هو كما
مع أقراصك تناول فإن ذلك ، ومع

فرصة من سيقلل مباشرة بعده أو الطعام

لم أنه طبيبك يعتقد قد ذلك ، خالفالمعدة.في باضطراب اإلصابة

عالجكويغير ينبغي كما يعمل يكن

داعى.بال

نفس في األقراص تناول األفضل من

يوم.كل الوقت

خذ أفانداميت ، تأخذ أن نسيت إذافي:يستغرق الوقت من كم

أكثر تأخذ ال تتذكر. حالما اللوحي جهازك

التالية جرعتك خذ المعتادة. الجرعة من

المعتاد.الوقت في

عالجاً تتطلب حالة هو السكري مرض

قبل من منتظماً وتقييماً األمد طويل

الدواء ، تناول في تبدأ أن بمجرد طبيبك.

تناوله في االستمرار إلى عادة ًستحتاج

حياتك.لبقية
أي تتناول ال أفانداميت ، تناول عند

على يحتوي إضافي دواء

أو مفردة كجرعة إما الميتفورمين ،

أو طبيبك من المشورة اطلب مركبة.

الصيدلي.

لديك يكون قد أو كلوي فشل لديك•

سبيل على (الكلى وظائف في قصور

ً.)مسناكنت إذا المثال

بك الخاص الدواء تأثير أن شعرت إذا

عن تتوقف فال جداً ، قوي أو جداً ضعيف

الجرعة بتغيير قم أو أفانداميت تناول

طبيبك.اسأل ولكن بنفسك ، أو اليد في عادة مكسورة ، عظام شوهدت

باستخدام القدم ، أو الذراع أعلى

طبيبك إلى تحدث الروزيجليتازون.

كيفية بشأن المشورة على للحصول

عظامك.صحة على الحفاظ

فعلها:عليك يجب ال أشياء

باالشتراك أفانداميت طبيبك يصف قد

للسكري.مضادة أخرى أدوية مع
حتى آخر ، شخص ألي الدواء هذا تعط ال

ألعراضك.مشابهة أعراضه بدت لو

فيفقط  AVANDAMETيعمل

الجسمفي األنسولين وجود

أفانداميتأقراص
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شكاوى أي لعالج أفانداميت تستخدم ال

بذلك.طبيبك يخبرك لم ما أخرى

األخرى ،األدوية مثل

بعض أفانداميت يسبب أن يمكن

المرجح فمن حدثت ، إذا الجانبية. اآلثار

وطفيفة تكون أن

بعض يكون قد ذلك، ومع مؤقت.

طبية.عناية إلى وتحتاج خطيرة

الكوليسترول "و  )(HDLcالكولسترول

هو بينهما والتوازن  )" (LDLcالضار

يؤثر ال اإلجمالي. المستوى من األهم

والشرالخير توازن على أفانداميت

أي لديك كان إذا الكوليسترول.

مستويات بشأن مخاوف

عليك يجب لديك ، الكوليسترول

طبيبك.إلى التحدث

تناول أثناء الطعام وجبات تفوت ال

أفانداميت.

تغير أو أفانداميت تناول عن تتوقف ال

بدونهاالجرعة

أوال.طبيبك مع تحقق

اإلبالغ تم التي شيوعاً األكثر الجانبية اآلثار

هي:عنها

في السوائل أو القلب قصور•

.)الرئويةالوذمة (الرئتين منها:الحذر توخي يجب أشياء
إلى اذهب أو الفور على طبيبك أخبر

مستشفى أقرب في الطوارئ قسم

يليمما أياً الحظت إذا

ارتفاع (اللبني الحماض أعراض

:)الدمفي الالكتيك حمض

تشغيل أو القيادة في حذراً كن

يؤثر كيف تعرف حتى اآلالت

AVANDAMET .عليك

أو الصدرية الذبحة مثل القلب في مشاكل•

القلبية.النوبة

)وذمة(موضعي تورم•
الوزن.في طفيفة زيادة• القيادة عند يقظاً ، تكون أن عليك كان إذا

خاص بشكل فاحرص المثال ، سبيل على

الدم في الجلوكوز مستويات ترك عدم على

للغاية.منخفضة

الدم في السكر مستويات انخفاض•

المعدة.في وآالم والقيء الغثيان•.)الدمسكر نقص (

الدم خاليا عدد في طفيف انخفاض•

الدم خاليا وعدد  )الدمفقر (الحمراء

البيضاء.

الكحول تناول في اإلفراط تجنب يجب

تناولهأثناء

هذا تأثير يعزز أن يمكن ألنه أفانداميت

الحماض أيضاً يسبب أن ويمكن الدواء

في الالكتيك حمض كمية زيادة (اللبني

.)الدم

التنفس.في صعوبة•

اإلعياء أو التعب أو بالضعف الشعور•

عام.بشكل أو اليد في عادة مكسورة ، عظام•

عادي.غير عضلي ألم•القدم.أو الذراع أعلى

النعاس.•

الدوخة.أو الدوخة•

الفم.في معدني طعم•

الشهية.زيادة•

الشديد.بالبرد والشعور يرتجف•إمساك.•
لديك يكون فقد مسناً ، كنت إذا

يرغب وقد الكلى وظائف في قصور

جرعتك.تعديل في طبيبك

الحظت إذا الفور على طبيبك أخبر

القلب.ضربات بطء•يلي:مما أياً

أوالغثيان مثل المعدة في اضطراب•

التقيؤ.

الحماض مستعجلة. لعناية تحتاج انت

يكون الحدوث. نادر أفانداميت مع اللبني

لدى أعلى اللبني بالحماض اإلصابة خطر

السن ، كبار ذلك في بما المرضى ، بعض

من جرعات يتناولون والذين

اليوم ، في جرام 2 من أكبر الميتفورمين

من كبيرة كميات يشربون والذين

لديهم.الكلى تتأثر ال والذين الكحول ،

صحيح.بشكل تعمل

عليك يجب مخاوف ، أي لديك كان إذا

تناول عن تتوقف ال طبيبك. إلى التحدث

أوأفانداميت

طبيبك مراجعة دون الجرعة بتغيير قم

أوال.ً

إسهال.•

صدر.ألم•

جلدي.طفح حكة ،•

شاحب.براز أو داكن بول•

)اليرقان(العينين أو الجلد اصفرار•
.

األعراض هي ما
الجانبية؟

المعدة.في شديدة تقلصات•

الوزن.فقدان•

تعب.•

التنفس.في ضيق•

والقدمين.الساقين في ألم أو تورم•

الوزن.في سريعة زيادة•

بصرية.اضطرابات•

اآلثار بجميع كاملة قائمة ليست هذه

اآلخر البعض يحدث قد المحتملة. الجانبية

بعض هناك تكون وقد األشخاص بعض عند

اآلن.حتى المعروفة غير الجانبية اآلثار

وقت أقرب في طبيبك استشر

تعاني أنك تعتقد كنت إذا ممكن

فعل ردود أو جانبية آثار أي من

تناول بسبب تحسسية

تكن لم لو حتى أفانداميت ،

أدناه.مدرجة المشكلة

الحظت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

ذكرها يتم لم لدوائك جانبية آثار أي

هنا.
في وضيق  ، )خاليا(وحكة جلدي طفح•

التنفس ، في وصعوبة التنفس ،

أو واللسان الوجه في وتورم وأزيز ،

اإلغماء. أو الجسم من أخرى أجزاء

هذهتكون أن يمكن

تحسسي.فعل رد أعراض

اإلصابة خطر من أفانداميت يزيد قد

لدى القلب قصور أو القلبية بالنوبات

طبيبك تخبر أن يجب المرضى. بعض

يلي:مما أياً طورت إذا الفور على

الجانبية اآلثار قائمة من تندهش ال

منها.أي تواجه ال قد هذه. المحتملة

الوزنفي سريعة زيادة•

التنفسفي ضيق•

والقدمينالساقين في تورم•

صدرألم•

مستوى من أفانداميت يزيد قد

طفيف. بشكل لديك الكلي الكوليسترول

"جيد"من الكلي الكوليسترول يتكون

أفانداميتأقراص
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أخزنكيف
أفانداميت؟

الحديد أكسيد 400 ، ماكروغول أكسيد ، ثاني

األحمر.الحديد وأكسيد األصفر

ال الذين المرضى على يجب

كل أن مالحظة الالكتوز يتحملون

أيضاًأفانداميت قرص

من قليلة كمية على يحتوي

الالكتوز.

في أفانداميت أقراص تخزين يجب

درجة 30  أدناهوجاف بارد مكان

مئوية.

األطفال يستطيع ال حيث الدواء بهذا احتفظ

مغلقمكان في الحال هو كما إليه ، الوصول

مخزنة.
المورد:

من بك الخاص  AVANDAMETتوفير يتم

قبل:
النافذة عتبة على أو السيارة في تتركه ال

الحمام.في أو

جونستون ، شارع 436 4 ، المستوى

 3067Ltd Pty فيكتوريا ، أبوتسفورد ،

Australia GlaxoSmithKline
أستراليا.

في  AVANDAMETبأقراص احتفظ

تناولها.وقت يحين حتى نفطة عبوة

منتهي أو مستخدم غير دواء أي أعد

مزيد على للحصول تتجه أين إلىبك.الخاص الصيدلي إلى الصالحية

المعلومات:من

يمكنها وضع في ليست األدوية شركات

أو فردياً تشخيصاً الناس إعطاء من

هو الصيدلي أو طبيبك طبية. استشارة

بشأن لك المشورة لتقديم شخص أفضل

العثور من أيضاً تتمكن قد حالتك. عالج

ملفاتعلى

وعالجه مرضك حول عامة معلومات

المرضى معلومات مجموعات من

مثل بالمنتج ، الخاصة والمنظمات

أستراليا.السكري مرض

المنتجوصف

أفانداميتيبدو ما

مثل:

عن عبارة  AVANDAMETأقراص

منقوشة مغلفة ، بيضاوية أقراص

واحد ، جانب على  "gsk"بعالمة

الخلفي. الجانب على التالي والنقش

باللون.أيضاً اللوحية األجهزة تتميز

500   /روزيجليتازونمجم 2 -  '2/500'

وردي هيدروكلوريد ميتفورمين مجم

شاحب

مايو 30 بتاريخ النشرة هذه إعداد تم

.2019

فقط تنطبق المقدمة المعلومات

.AVANDAMETعلى: 500   /روزيجليتازونمجم 4 -  '4/500'

هيدروكلوريد ميتفورمين قرص مجم

البرتقال
أفانداميت:

 114516R AUST 4 - مجم 500   /مجم2

 114517R AUST 2 - مجم 500   /مجم

 115430R AUST 4 - مجم 1000   /مجم

115459R AUST - مجم 1000   /مجم

1000   /روزيجليتازونمجم 2 -  '2/1000'

أصفرهيدروكلوريد ميتفورمين قرص مجم

1000   /روزيجليتازونمجم 4 -  '4/1000'

مملوكة التجارية العالماتالورديهيدروكلوريد ميتفورمين قرص مجم

أو  GSKشركات لمجموعة

لها.مرخصة
مكونات

 أو GSKشركات مجموعة 2019  ©

لها.المرخص المكونات على أفانداميت يحتوي

مثل(روزيجليتازون النشطة

والميتفورمين )ماليات

هيدروكلوريد.

6.0اإلصدار

على أيضاً أفانداميت يحتوي

الصوديوم ، نشا جاليكوالت

دقيق وسليلوز وهيدروميلوز ،

والكتوز ،وبوفيدون ، التبلور ،

والتيتانيومالمغنيسيوم ستيرات

أفانداميتأقراص

20194ديسمبر  MIMSبواسطة النشر تم


