
แท็บเล็ต AVANDAMET
โรซิกลิตาโซน (ในรูปของมาเลเอต) และเมตฟอร์มนิ ไฮโดรคลอไรด์

ข้อมูลยาสําหรับผู้บริโภค

ในใบนี้มีอะไร? ทีช่่วยให้เซลล์ของร่างกายใช้นํ้าตาลจาก
เลือดและหยุดระดับนํ้าตาลในเลือดสูง
เกินไป ระดับนํ้าตาลในเลือดสูงอาจทําให้
เซลลข์องร่างกายเสียหายได้

อาการแพห้รือปฏิกิริยา 
'anaphylactic' อาจรวมถึงผื่นที่
ผิวหนัง (ลมพิษ) หายใจลําบาก 
หายใจลําบาก หายใจไมอ่อก บวมที่
ใบหน้า ลิ้นหรือส่วนอื่น ๆ ของ
ร่างกายหรือ
เป็นลม

โปรดอ่านเอกสารฉบับนี้อย่างละเอียด
ก่อนรับประทาน AVANDAMET หาก
คุณกําลังช่วยคนอื่นให้ใช้ 
AVANDAMET โปรดอ่านเอกสารนี้
อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะให้ยาครั้ง
แรก AVANDAMET ประกอบด้วยสารออก

ฤทธิส์องชนิด; คือ rosiglitazone (เป็น 
maleate) ซึ่งอยูใ่นกลุ่มของยาทีเ่รียก
ว่า
กลติาโซน และเมตฟอร์มนิ ไฮโดรคลอ
ไรด์ ซึ่งเป็นของยากลุ่มหนึ่งเรียกว่า

บิก๊กัวไนด์

• คุณมีภาวะหัวใจล้มเหลวหรือเคย
เป็นภาวะหัวใจล้มเหลวมาก่อนเอกสารฉบับนี้จะตอบคําถามทั่วไปเกี่ยว

กับ AVANDAMET ไม่มีข้อมูลทีม่ีอยู่
ทั้งหมด • คุณกําลังได้รับการรักษาสําหรับโรคหลอด

เลือดหัวใจตีบหรือมอีาการหัวใจวาย

• คุณมีโรคเบาหวานเด็กและเยาวชน
ทีไ่มซ่ับซ้อนและควบคุมอินซูลินได้
ดี เบาหวานซึ่งควบคุมโดยอาหาร
เพียงอย่างเดียว ภาวะแทรกซ้อน
เฉียบพลันของโรคเบาหวาน เช่น 
ภาวะกรดในเลือดจากการเผา
ผลาญ โคม่า การติดเชื้อ โรคเนื้อ
ตายเน่า หรือระหว่างหรือ

หลังการผ่าตัดทันทีทีอ่ินซูลินเป็น
สิ่งจําเป็น

ไม่ใช้แทนการพูดคุยกับแพทย์หรือ
เภสัชกรของคุณ

ยาทั้งหมดมีความเสี่ยงและผล
ประโยชน์ บางครั้งอาจพบความเสี่ยง
ใหม่ๆ แม้ว่าจะมีการใช้ยามาหลายปี
แล้วก็ตาม แพทยข์องคุณไดช้ั่งนํ้า
หนักผลประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับจาก
การทานของคุณ
AVANDAMET ต่อต้านความเสี่ยงที่
ยานี้อาจมีต่อคุณ

AVANDAMET ทําหน้าที่ทําใหร้่างกาย
ของคุณไวต่ออินซูลินมากขึ้น ดังนั้นจึง
ช่วยให้ร่างกายของคุณใชอ้ินซูลินทีผ่ลิต
ไดด้ีขึ้นและช่วยฟื้นฟูระดับนํ้าตาลใน
เลือดของคุณใหอ้ยู่ในระดับปกติ

AVANDAMET สามารถใชเ้พียงอย่างเดียว (
เมื่อการรับประทานอาหารและการออกกําลัง
กายไม่เพียงพอต่อการรักษาโรคเบาหวานของ
คุณ) หรือใช้ร่วมกับยารักษาโรคเบาหวานอื่นๆ

หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้
ยานี้ ให้ปรึกษาแพทยห์รือเภสัชกร
ของคุณ

• คุณมีภาวะไตวายหรือการทํางาน
ของไตลดลง (เช่น ถ้าคุณเป็นผูสู้ง
อายุ)

เก็บเอกสารนีพ้ร้อมกับยา • คุณมีเงื่อนไขใด ๆ ที่อาจ
เกี่ยวข้องกับการขาดออกซิเจน
ของเนื้อเยื่อ (ซึ่งเนื้อเยื่อขาด
ออกซิเจน) (เช่น
เนื้อตายเน่า, ช็อกการไหลเวียนโลหิต, 
การสูญเสียเลือดเฉียบพลันอย่างมี
นัยสําคัญ); ปอดเส้นเลือด; ตับวาย
อย่างรุนแรง ตับอ่อนอักเสบ; การดื่ม
แอลกอฮอล์มากเกินไปหรือการใช้ยา
ขับปัสสาวะ เนื่องจากความเสี่ยงของ
การเกิดกรดแลคติก (ปริมาณกรด
แลคติกในเลือดเพิ่มขึ้น)

แพทยข์องคุณอาจสั่งยา 
AVANDAMET ด้วยเหตุผลอื่นคุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง
ไม่มหีลักฐานว่า AVANDAMET 
เสพติด

AVANDAMET คืออะไร?
ใช้สําหรับ?

ก่อนที่คุณจะรับ
อวานดาเมทAVANDAMET ใชร้ักษาผู้ป่วยเบา

หวานชนิดที่ 2 เรียกอีกอย่างว่าโรค
เบาหวานขึ้นอยู่กับ noninsulin 
(NIDDM) หรือโรคเบาหวานทีเ่ริ่มมี
อาการครบกําหนด

อย่าใชถ้้า:
คุณต้องไม่ใช้ 
AVANDAMET หาก: • วันหมดอายุ (EXP) ที่พิมพ์บนแพ็คได้

ผ่านไปแล้ว
เบาหวานชนิดที่ 2 เป็นภาวะที่ร่างกาย
ของคุณผลิตอินซูลินไม่เพียงพอหรือ
อินซูลินที่ร่างกายผลิตทํางานได้ไมด่ีเท่า
ที่ควร อินซูลินเป็นสารเคมีในร่างกาย
ตามธรรมชาติ

• คุณเคยมีอาการแพต้่อ 
rosiglitazone
เมตฟอร์มินหรือส่วนผสมใด ๆ ทีร่ะบุ
ไว้ทีส่่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้ (ดู

"วัตถุดิบ"). สัญญาณของ an

• บรรจุภัณฑ์ฉีกขาดหรือมีสัญญาณ
ของการปลอมแปลง

บอกแพทย์หาก:
คุณต้องแจ้งให้แพทย์ทราบหาก:

TITLE - ROSIGLITAZONE + METFORMIN / AVANDAMET 
MEDICATION PATIENT INFORMATION IN THAI

Source : NPS ORG UK

www.911globalmeds.com/buy-rosiglitazone-metformin-avandamet-online
https://www.nps.org.au/assets/medicines/8dec17b8-02f3-490a-88d6-a53300ff2de9.pdf


• คุณกําลังให้นมลูก ตั้งครรภ์ หรือ
พยายามจะตั้งครรภ์

ดังนั้นจึงไม่ควรใชใ้นผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 1 (หรือขึ้นอยูก่ับอินซูลิน)

อ่านแผ่นพับสําหรับยาเหล่านี้
ด้วย

• คุณมีภาวะหัวใจล้มเหลวหรือเคย
เป็นภาวะหัวใจล้มเหลวมาก่อน ไม่มขี้อมูลเกี่ยวกับการใช้ 

AVANDAMET ในผู้ทีม่ีอายุตํ่ากว่า 18 ปี 
ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้ใชใ้นผูป้่วยเหล่านี้

ทีแ่นะนํา.

ใชใ้นเด็ก:
• คุณมีอาการหายใจลําบาก ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ 

AVANDAMET ในผู้ทีม่ีอายตุํ่ากว่า 18 ปี 
ดังนั้นจึงไม่แนะนําใหใ้ชใ้นผู้ป่วยเหล่านี้

ทีแ่นะนํา.

• คุณมีประวัติบวมหรือปวดที่ขาและ
เท้า

• คุณมีปัญหากับตับของคุณ ยาอาจ
คงอยู่ในร่างกายของคุณนานกว่า
ปกติ

• คุณมคีวามผิดปกติทางสายตา
• คุณกําลังใช้อินซูลิน

จะทําอย่างไรถ้าฉันใช้มากเกิน
ไป? (ยาเกินขนาด)ฉันจะเอายังไง

อวานดาเมท?
• คุณกําลังใช้ไนเตรตสําหรับโรค

หัวใจที่มีอยู่เนื่องจากมีรายงาน
ปัญหาหัวใจเช่นโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบและหัวใจวาย

โทรหาแพทยห์รือศูนยข์้อมูลสารพิษ (
โทรศัพท์ 131126) ทันทีเพื่อขอคํา
แนะนํา หากคุณคิดว่าคุณหรือใคร
ก็ตามอาจใชย้า AVANDAMET มาก
เกินไป แม้ว่าจะไม่มีสัญญาณของความ
รู้สึกไมส่บายหรือ

พิษ

ต้องใช้เท่าไหร:่
ใชย้า AVANDAMET ตามทีแ่พทย์
หรือเภสัชกรกําหนด

• คุณกําลังใช้ยารักษาโรคเบา
หวานอื่นๆ

ปริมาณของ AVANDAMET ทีค่นใช้
อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยูก่ับสภาพของ
คุณ แพทย์ของคุณจะสั่งยาที่ดีที่สุด
สําหรับคุณ

• คุณเป็นโรคถุงนํ้าในรังไขห่ลายใบ 
เนื่องจากวิธกีารทํางานของยาของ
คุณ อาจมีความเสี่ยงในการตั้งครรภ์
เพิ่มขึ้น

หากคุณไมแ่น่ใจว่าต้องทําอย่างไร 
โปรดติดต่อแพทย์ เภสัชกร หรือโรง
พยาบาลที่ใกลท้ี่สุด

อย่ากินยาเม็ดมากกว่าที่แพทย์
แนะนํา• คุณแพ้อาหาร สีย้อม สารกันบูด

หรืออื่นๆ
ยา. วิธรีับ: ในขณะทีคุ่ณกําลังใช้ 

AVANDAMET• คุณกําลังใช้ยาอื่นๆ รวมถึงยาที่คุณ
ซื้อโดยไม่มีใบสั่งยา โดยเฉพาะยาที่
อาจส่งผลต่อปริมาณนํ้าตาลในเลือด
ของคุณหากคุณทานร่วมกับ 
AVANDAMET เช่น

gemfibrozil, rifampicin, 
cimetidine และยาทีอ่าจเปลี่ยน
ปริมาณของ metformin ในเลือด
ของคุณ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
คุณมีการทํางานของไตลดลง) เช่น

เวราปามิล, ไรแฟมพิซิน,
ซิเมทิดีน, โดลูเตกราเวียร์, ราโน
ลาซีน, ทริมเมโทพริม, แวนเดตา
นิบ, ไอซาวูโคนาโซล, คริโซทินิบ, 
โอลาพาริบ

แท็บเล็ต AVANDAMET ของคุณ
ควรกลืนกับแก้วนํ้า อาจรับประทาน
พร้อมหรือหลังอาหารหรือในขณะท้อง
ว่าง สิ่งที่คุณต้องทํา:

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ
หากคุณไม่ได้กินยาตรงตามที่กําหนด
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

อย่างไรก็ตาม การทานยาเม็ดพร้อม
หรือหลังอาหารจะช่วยลดโอกาสทีท่้อง
จะปั่นป่วนได้ มิฉะนั้น แพทย์ของคุณอาจคิดว่ามันไม่

ได้ผลตามที่ควรจะเป็นและเปลี่ยนการ
รักษาของคุณ
โดยไมจ่ําเป็น

ทางทีด่ีควรรับประทานยาเม็ดในเวลา
เดียวกันในแต่ละวัน

ใชเ้วลานานแค่ไหน: หากคุณลืมทานยา AVANDAMET ให้
นําแท็บเล็ตไปทันทีทีจ่ําได้ อย่ากินเกิน
ขนาดปกติ ทานยาครั้งต่อไปตามเวลา
ปกติ

โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ต้องได้รับการ
รักษาในระยะยาวและการประเมินโดย
แพทยข์องคุณเป็นประจํา เมื่อคุณเริ่มใช้
ยาแล้ว ปกติคุณจะต้องทานยาต่อไป
ตลอดชีวิต เมื่อทานยา AVANDAMET ห้ามทาน

ยาเพิ่มเติมที่มเีมตฟอร์มิน ไม่ว่าจะ
เป็นยาเดี่ยวหรือยาผสม ขอคําแนะนํา
จากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

• คุณมีภาวะไตวายหรือการทํางาน
ของไตลดลง (เช่น ถ้าคุณเป็นผู้สูง
อายุ)

หากคุณรู้สึกว่าผลของยานั้นอ่อนหรือ
แรงเกินไป อย่าหยุดใช้ AVANDAMET 
หรือเปลี่ยนขนาดยาด้วยตนเอง แต่ควร
ปรึกษาแพทย์กระดูกหักซึ่งมักจะอยู่ในมือ ต้นแขน 

หรือเท้า พบได้เมื่อใช้ยา rosiglitazone 
ปรึกษาแพทยเ์พื่อขอคําแนะนําในการ
รักษากระดูกให้แข็งแรง

สิ่งที่คุณไม่ควรทํา:
แพทยข์องคุณอาจกําหนดใหย้า 
AVANDAMET ร่วมกับยารักษาโรค
เบาหวานอื่นๆ

อย่าใหย้านีแ้ก่ผู้อื่น แม้ว่าอาการจะดู
เหมือนคล้ายกับคุณก็ตาม

AVANDAMET ใชง้านได้เฉพาะใน
การมีอินซูลินในร่างกายของตัวเอง

แท็บเล็ต AVANDAMET
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อย่าใช้ AVANDAMET เพื่อรักษา
อาการร้องเรียนอื่น ๆ เว้นแต่แพทย์จะ
สั่ง

เช่นเดียวกับยาอื่นๆ
AVANDAMET อาจทําใหเ้กิดผลข้าง
เคียงบางอย่างได้ หากเกิดขึ้นมักจะเป็น
ผูเ้ยาวแ์ละ
ชั่วคราว. อย่างไรก็ตาม บางรายอาจ
จริงจังและต้องการการรักษาพยาบาล

คอเลสเตอรอล' (HDLc) และ '
คอเลสเตอรอลทีไ่ม่ดี' (LDLc) และ
ความสมดุลของสิ่งเหล่านี้มคีวามสําคัญ
มากกว่าระดับทั้งหมด AVANDAMET 
ไม่มีผลต่อความสมดุลของความดีและ
ความชั่ว
คอเลสเตอรอล. หากคุณมีข้อกังวล
ใดๆ เกี่ยวกับระดับคอเลสเตอรอล
ของคุณ คุณควรปรึกษาแพทย์

อย่าข้ามมื้ออาหารขณะรับประทาน 
AVANDAMET

อย่าหยุดรับประทาน AVANDAMET 
หรือเปลี่ยนขนาดยาโดยไมใ่ช้
ตรวจสอบกับแพทย์ของคุณก่อน

ผลข้างเคียงที่รายงานบ่อยที่สุดคือ:

• ภาวะหัวใจล้มเหลวหรือของเหลวใน
ปอด (อาการบวมนํ้าที่ปอด)สิ่งที่ต้องระวัง:

แจ้งแพทยข์องคุณทันทหีรือไปที่
แผนกฉุกเฉินที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
หากคุณสังเกตเห็นสิ่งต่อไปนี้

อาการของกรดแลคติก (กรดแลคติก
ในเลือดสูง):

ระมัดระวังในการขับรถหรือใช้
เครื่องจักร จนกว่าคุณจะรู้ว่า 
AVANDAMET ส่งผลต่อคุณอย่างไร

• ปัญหาหัวใจเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
หรือหัวใจวาย

• บวมเฉพาะที่ (บวมนํ้า)
• นํ้าหนักเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหากคุณต้องตื่นตัว เช่น ขณะขับรถ ให้

ระมัดระวังเป็นพิเศษอย่าให้ระดับนํ้าตาล
ในเลือดตํ่าเกินไป

• ระดับนํ้าตาลในเลือดตํ่า (ภาวะ
นํ้าตาลในเลือด) • คลื่นไส้อาเจียนหรือปวดท้อง

• จํานวนเม็ดเลือดแดงลดลงเล็ก
น้อย (โลหิตจาง) และจํานวนเม็ด
เลือดขาว

ควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์มากเกิน
ไปในขณะทีร่ับประทาน
AVANDAMET เนื่องจากสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพของยานีแ้ละยังสามารถ
ทําให้เกิดกรดแลคติก (ปริมาณกรดแล
คติกในเลือดเพิ่มขึ้น)

• หายใจลําบาก
• รู้สึกอ่อนแอ เหนื่อยหรือไม่สบาย

โดยทั่วไป• กระดูกหักมักอยูใ่นมือ ต้นแขน 
หรือเท้า • ปวดกล้ามเนื้อผิดปกติ

• ความง่วงนอน

• อาการวิงเวียนศีรษะหรือวิงเวียนศีรษะ

• รสโลหะในปาก
• ความอยากอาหารเพิ่มขึ้น
• ท้องผูก. • ตัวสั่นรู้สึกหนาวมากหากคุณเป็นผู้สูงอายุ คุณอาจมีการ

ทํางานของไตลดลง และแพทย์อาจ
ต้องการปรับขนาดยาของคุณ

แจ้งให้แพทยท์ราบทันทหีากคุณ
สังเกตเห็นสิ่งต่อไปนี้: • หัวใจเต้นช้า
• ปวดท้องเช่นคลื่นไส้หรือ

อาเจียน
คุณอาจต้องไปพบแพทย์โดยด่วน กรด
แลคติกกับ AVANDAMET นั้นหายาก 
ความเสี่ยงของการเกิดกรดแลคติกในผู้
ป่วยบางรายอาจสูงขึ้น เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ที่
รับประทานเมตฟอร์มินมากกว่า 2 กรัม
ต่อวัน ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอลใ์นปริมาณมาก
เกินไป และผู้ทีไ่ม่มีไต

ทํางานอย่างถูกต้อง

หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ คุณควรปรึกษา
แพทย์ของคุณ อย่าหยุดรับประทาน 
AVANDAMET หรือ
เปลี่ยนขนาดยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์
ก่อน

• ท้องเสีย.
• อาการเจ็บหน้าอก

• อาการคันผื่น
• ปัสสาวะสีเข้มหรืออุจจาระสีซีด
• สเีหลืองของผิวหนังหรือดวงตา 

(ดีซ่าน)

ผลข้างเคียงคืออะไร? • ปวดท้องอย่างรุนแรง
• การสูญเสียนํ้าหนัก

• ความเหนื่อยล้า

• หายใจถี่.
• บวมหรือปวดขาและเท้า
• การเพิ่มนํ้าหนักอย่างรวดเร็ว
• ความผิดปกตทิางสายตา

นีไ่ม่ใช่รายการผลข้างเคียงที่เป็นไปได้
ทั้งหมด คนอื่นอาจเกิดขึ้นในบางคนและ
อาจมผีลข้างเคียงบางอย่างที่ยังไม่ทราบตรวจสอบกับแพทย์ของคุณโดยเร็ว

ที่สุดหากคุณคิดว่าคุณกําลังประสบ
ผลข้างเคียงหรืออาการแพ้อันเนื่อง
มาจากการใช้ AVANDAMET แม้ว่า
ปัญหาจะไม่อยู่ในรายการด้านล่าง

แจ้งให้แพทยห์รือเภสัชกรทราบ หาก
คุณสังเกตเห็นผลข้างเคียงจากยาที่
ไมไ่ด้กล่าวถึงในทีน่ี้

• อาการคัน ผื่นทีผ่ิวหนัง (ลมพิษ) 
หายใจลําบาก หายใจลําบาก หายใจมี
เสียงหวีด บวมที่ใบหน้า ลิ้นหรือส่วน
อื่น ๆ ของร่างกายหรือเป็นลม สิ่ง
เหล่านี้อาจเป็น
อาการแพ้

AVANDAMET อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อ
อาการหัวใจวายหรือภาวะหัวใจล้มเหลวใน
ผู้ป่วยบางราย คุณต้องแจ้งให้แพทย์
ทราบทันทหีากคุณมีอาการดังต่อไปนี:้

อย่าตื่นตระหนกกับรายการผลข้าง
เคียงทีเ่ป็นไปได้นี้ คุณอาจไม่พบ
ประสบการณ์ใด ๆ

• นํ้าหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
• หายใจถี่
• ขาและเท้าบวม
• อาการเจ็บหน้าอก

AVANDAMET อาจเพิ่มระดับ
คอเลสเตอรอลรวมของคุณเล็กน้อย 
คอเลสเตอรอลรวมประกอบด้วย 'ดี
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วิธกีารจัดเก็บ
อวานดาเมท?

ไดออกไซด์, macrogol 400, เหล็กออกไซด์
สเีหลืองและเหล็กออกไซดส์ีแดง

ผู้ป่วยที่ไม่สามารถทนต่อแลคโตส
ได้ควรสังเกตว่ายา AVANDAMET 
แต่ละเม็ดก็เช่นกัน
มีแลคโตสในปริมาณเล็กน้อย

เม็ด AVANDAMET ควรเก็บไว้ในที่
แห้งและเย็นด้านล่าง 30 องศา
เซลเซียส

เก็บยานี้ในที่ที่เด็กไม่สามารถเอื้อมถึงได้ 
เช่น ในที่ล็อค
ตู้.

ผู้ผลิต:
AVANDAMET ของคุณจัดทําโดย:ห้ามทิ้งไว้ในรถ บนขอบหน้าต่าง หรือใน

ห้องนํ้า
GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd 
ระดับ 4, 436 Johnston Street, 
Abbotsford, Victoria, 3067
ออสเตรเลีย.

เก็บยาเม็ด AVANDAMET ไว้ในกล่อง
พัสดจุนกว่าจะถึงเวลาทีต่้องรับ
ประทาน

คืนยาทีไ่ม่ได้ใช้หรือหมดอายุให้กับ
เภสัชกรของคุณ จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ไหน:
บริษัทยาไม่อยู่ในฐานะที่จะให้การวินิจฉัย
ส่วนบุคคลหรือคําแนะนําทางการแพทย์
แก่ผู้คนได้ แพทย์หรือเภสัชกรเป็นบุคคล
ทีด่ีที่สุดทีจ่ะใหค้ําแนะนําในการรักษา
สภาพของคุณ นอกจากนีคุ้ณยังสามารถ
ค้นหา

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรคของคุณและ
การรักษาจากกลุ่มข้อมูลผู้ป่วยและ
องค์กรเฉพาะผลิตภัณฑ์ เช่น 
Diabetes Australia

รายละเอียดสินค้า

อแวนดาเมทมีหน้าตาเป็นอย่างไร
ชอบ:
เม็ดยา AVANDAMET เป็นยาเม็ดรูปไข่
เคลือบฟิล์ม แกะลาย 'gsk' ที่ด้านหนึ่ง 
และลอกลายที่ด้านหลัง แท็บเล็ตยังโดด
เด่นด้วยสี

'2/500' - rosiglitazone 2 มก./500 มก. 
เมตฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์แท็บเล็ตสีชมพซูีด

แผ่นพับนีจ้ัดทําขึ้นเมื่อวันที่ 30 
พฤษภาคม 2562

ข้อมูลทีใ่ห้ไวใ้ช้กับ: AVANDAMET 
เท่านั้น'4/500' - rosiglitazone 4 มก./ยาเม็ด

สีส้มเมตฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์ 500 มก อวานดาเมท:

2 มก./500 มก. - AUST R 114516 4 

มก./500 มก. - AUST R 114517 2 มก

./1000 มก. - AUST R 115430 4 มก./

1000 มก. - AUST R 115459

'2/1000' - rosiglitazone 2 มก./ยาเม็ดสี
เหลืองเมตฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์ 1000 มก

'4/1000' - rosiglitazone 4 มก./ยาเม็ด
สีชมพูเมตฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์ 1000 
มก

เครื่องหมายการค้าเป็นของหรือ
ไดร้ับอนุญาตจากกลุ่มบริษัท 
GSK

วัตถุดิบ
©2019 กลุ่มบริษัท GSK หรือ ผู้
อนุญาตAVANDAMET มีสารออกฤทธิ์ 

rosiglitazone (as
maleate) และเมตฟอร์มิน
ไฮโดรคลอไรด์

เวอร์ชัน 6.0

AVANDAMET ยังประกอบด้วยโซ
เดียมสตาร์ชไกลคอลเลต, ไฮโปรเมล
โลส, เซลลูโลส microcrystalline, 
โพวิโดน, แลคโตส,
แมกนีเซียมสเตียเรต, ไททาเนียม
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