
AVANDAMET TABLETLER
Rosiglitazon (maleat olarak) ve Metformin hidroklorür

Tüketici İlaç Bilgileri

Bu broşürde neler var? Bu, vücut hücrelerinin kandaki şekeri 
kullanmasına yardımcı olur ve 
böylece kan şekerinizin çok 
yükselmesini engeller. Yüksek kan 
şekeri seviyeleri vücut hücrelerine 
zarar verebilir.

alerjik veya "anafilaktik" 
reaksiyon, kaşıntılı deri 
döküntüsü (kurdeşen), nefes 
darlığı, nefes almada zorluk, 
hırıltı yüzde, dilde veya vücudun 
diğer bölümlerinde şişme veya
bayılma.

AVANDAMET'i almadan önce lütfen bu 
broşürü dikkatlice okuyunuz. Bir 
başkasının AVANDAMET almasına yardım 
ediyorsanız, ilk dozu vermeden önce 
lütfen bu kullanma talimatını dikkatlice 
okuyunuz. AVANDAMET iki aktif bileşen 

içerir; olarak adlandırılan bir ilaç 
grubuna ait olan rosiglitazon 
(maleat olarak)
olarak adlandırılan bir ilaç 
grubuna ait olan glitazonlar ve 
metformin hidroklorür
biguanidler.

• Kalp yetmezliğiniz var veya 
geçmişte kalp yetmezliğiniz oldu.

Bu broşür, AVANDAMET 
hakkında bazı yaygın soruları 
yanıtlamaktadır. Mevcut tüm 
bilgileri içermez.

• anjina tedavisi görüyorsanız veya 
kalp krizi geçiriyorsunuz.

• komplike olmayan ve insülin 
üzerinde iyi düzenlenmiş bir 
jüvenil şeker hastalığınız var; 
sadece diyetle düzenlenen 
diabetes mellitus; Metabolik 
asidoz, koma, enfeksiyon, 
kangren gibi diyabetin akut 
komplikasyonları veya sırasında 
veya sırasında
İnsülinin gerekli olduğu 
ameliyattan hemen sonra.

Doktorunuz veya eczacınız ile 
konuşmanın yerini tutmaz.

Tüm ilaçların riskleri ve 
faydaları vardır. Bazen bir ilaç 
uzun yıllar kullanılsa bile yeni 
riskler bulunur. Doktorunuz, 
almanızdan beklenen faydaları 
tarttı.
Bu ilacın sizin için oluşturabileceği 
risklere karşı AVANDAMET.

AVANDAMET, vücudunuzu insüline karşı 
daha duyarlı hale getirerek etki eder. Bu 
nedenle vücudunuzun ürettiği insülini 
daha iyi kullanmasına yardımcı olur ve 
böylece kan şekerinizi normal seviyeye 
getirmeye yardımcı olur.

AVANDAMET tek başına (diyet ve 
egzersiz diyabetinizi tedavi etmek için 
yeterli olmadığında) veya diğer diyabet 
önleyici ilaçlarla birlikte kullanılabilir.

Bu ilacı almakla ilgili herhangi bir 
endişeniz varsa, doktorunuza veya 
eczacınıza danışınız.

• Böbrek yetmezliğiniz veya böbrek 

fonksiyonlarınızda azalma varsa (örn. 

yaşlıysanız).

Bu broşürü ilaç ile beraber 
saklayın.

• doku hipoksisi (doku oksijenden 
yoksun olduğunda) ile ilişkili 
olabilecek herhangi bir 
durumunuz varsa (örn.
kangren, dolaşım şoku, akut 
önemli kan kaybı); pulmoner 
emboli; şiddetli karaciğer 
yetmezliği; pankreatit; aşırı 
alkol alımı veya diüretik 
kullanımı. Bunun nedeni laktik 
asidoz (kanda artan miktarda 
laktik asit) riskinden 
kaynaklanmaktadır.

Doktorunuz AVANDAMET'i başka bir 
nedenle reçete etmiş olabilir.Tekrar okumanız gerekebilir.
AVANDAMET'in bağımlılık 
yaptığına dair bir kanıt yoktur.

AVANDAMET nedir?
için kullanılır?

almadan önce
AVANDAMETAVANDAMET, tip 2 diyabetli 

hastaları tedavi etmek için 
kullanılır. Buna insüline bağımlı 
olmayan diyabet (NIDDM) veya 
olgunluk başlangıçlı diyabet de 
denir.

Aşağıdaki durumlarda almayın:

AVANDAMET'i aşağıdaki 

durumlarda almamalısınız: • paketin üzerinde yazılı olan son 
kullanma tarihi (EXP) geçti.

Tip 2 diyabet, vücudunuzun 
yeterince insülin yapmadığı veya 
vücudunuzun ürettiği insülinin 
gerektiği gibi çalışmadığı bir 
durumdur. İnsülin doğal bir vücut 
kimyasalıdır.

• Daha önce rosiglitazona karşı 
alerjik reaksiyonunuz olduysa,
metformin veya bu kullanma talimatının 

sonunda listelenen bileşenlerden herhangi 

biri (Bkz.

"İçindekiler"). belirtileri

• ambalaj yırtılmış veya kurcalanma 
belirtileri gösteriyor

Aşağıdaki durumlarda doktorunuza söyleyiniz:

Aşağıdaki durumlarda doktorunuza söylemelisiniz:
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• emziriyorsanız, hamileyseniz veya 
hamile kalmaya çalışıyorsanız.

bu nedenle tip 1 (veya insüline 
bağımlı) diabetes mellituslu 
hastalarda kullanılmamalıdır.

Bu ilaçların broşürlerini 
de okuyun.

• Kalp yetmezliğiniz var veya 
geçmişte kalp yetmezliğiniz oldu. AVANDAMET'in 18 yaşın altındaki 

kişilerde kullanımına ilişkin bilgi 
mevcut değildir, bu nedenle bu 
hastalarda kullanımı uygun değildir.
önerilen.

Çocuklarda kullanım:

• nefes alma güçlükleriniz var. AVANDAMET'in 18 yaşın altındaki 
kişilerde kullanımına ilişkin bilgi 
mevcut değildir, bu nedenle bu 
hastalarda kullanımı uygun değildir.
önerilen.

• Bacak ve ayaklarda şişlik veya 
ağrı geçmişiniz varsa.

• karaciğerinizde bir problem var. 
İlaç vücudunuzda normalden 
daha uzun süre kalabilir.

• görme bozukluklarınız var.

• insülin alıyorsun.

Çok fazla alırsam ne 
yapmalıyım? (Aşırı doz)nasıl alırım

AVANDAMET?
• Anjina ve kalp krizi gibi kalp 

sorunları rapor 
edildiğinden, mevcut kalp 
hastalığınız için nitrat 
alıyorsanız.

Sizin veya bir başkasının çok 
fazla AVANDAMET almış 
olabileceğini düşünüyorsanız, 
herhangi bir rahatsızlık 
belirtisi veya

zehirlenme.

Ne kadar alınır:
AVANDAMET'i doktorunuzun veya 
eczacınızın önerdiği şekilde alınız.

• Başka antidiyabetik 
ilaçlar alıyorsanız.

İnsanların aldığı AVANDAMET 
miktarı farklı olabilir ve bu sizin 
durumunuza bağlıdır. Doktorunuz 
sizin için en iyi dozu reçete 
edecektir.

• polikistik over sendromunuz 
var. İlacınızın çalışma şekli 
nedeniyle hamilelik riskinde 
artış olabilir.

Ne yapacağınızdan emin değilseniz, 

doktorunuza, eczacınıza veya en yakın 

hastaneye başvurunuz.
Doktorunuzun önerdiğinden 
daha fazla tablet almayınız.• gıdalara, boyalara, koruyucu maddelere 

veya diğer maddelere alerjiniz varsa

ilaçlar. Nasıl alınır: AVANDAMET'i 
alırken• Reçetesiz satın aldığınız ilaçlar 

da dahil olmak üzere başka 
ilaçlar alıyorsanız. Özellikle, 
AVANDAMET ile birlikte almanız 
halinde kanınızdaki şeker 
miktarını etkileyebilecek ilaçlar, 
örneğin:
gemfibrozil, rifampisin, 
simetidin ve kanınızdaki 
metformin miktarını 
değiştirebilecek ilaçlar (özellikle 
böbrek fonksiyonlarınızda 
azalma varsa)
verapamil, rifampisin,
simetidin, dolutegravir, 
ranolazin, trimetoprim, 
vandetanib, isavuconazole, 
crizotinib, olaparib.

AVANDAMET tabletleriniz
bir bardak su ile yutulmalıdır. 
Yemekle birlikte veya yemekten 
sonra veya aç karnına 
alınabilirler.

Yapmanız gerekenler:

Herhangi bir nedenle ilacınızı tam 
olarak belirtildiği şekilde almadıysanız, 
doktorunuza söyleyiniz.

Bununla birlikte, tabletlerinizi yemekle birlikte 

veya yemekten hemen sonra almak mide 

rahatsızlığı olasılığını azaltacaktır. Aksi halde doktorunuz bunun gerektiği 
gibi çalışmadığını düşünebilir ve 
tedavinizi değiştirebilir.
boşu boşuna.

Tabletleri her gün aynı saatte 
almak en iyisidir.

Ne kadar sürmeli: AVANDAMET'i almayı unutursanız, 
hatırladığınız anda tabletinizi alınız. 
Normal dozdan fazlasını almayınız. 
Bir sonraki dozunuzu normal 
zamanında alınız.

Diyabet, doktorunuz tarafından uzun 
süreli tedavi ve düzenli değerlendirme 
gerektiren bir durumdur. İlaç almaya 
başladığınızda, normal olarak 
hayatınızın geri kalanında almaya 
devam etmeniz gerekecektir.

AVANDAMET alırken 
metformin içeren ek ilaçları 
tek veya kombinasyon dozu 
olarak almayınız. 
Doktorunuzdan veya 
eczacınızdan tavsiye alın.

• Böbrek yetmezliğiniz var veya 
böbrek fonksiyonlarınızda azalma 
olabilir (örn. yaşlıysanız).

İlacınızın etkisinin çok zayıf veya çok güçlü 

olduğunu düşünüyorsanız, AVANDAMET 

almayı bırakmayınız veya dozu kendiniz 

değiştirmeyiniz, ancak doktorunuza 

sorunuz.

Rosiglitazon kullanımı ile genellikle el, üst 

kol veya ayakta kırık kemikler görülmüştür. 

Kemiklerinizi nasıl sağlıklı tutacağınız 

konusunda tavsiye almak için doktorunuzla 

konuşun.

Yapmamanız gerekenler:
Doktorunuz AVANDAMET'i 
diğer diyabet önleyici ilaçlarla 
birlikte reçete edebilir.

Belirtileri sizinkine benzer 
görünse bile bu ilacı başka birine 
vermeyin.AVANDAMET sadece

vücudun kendi insülininin varlığı

AVANDAMET TABLETLER
MIMS tarafından yayınlandı Aralık 2019 2



AVANDAMET'i doktorunuz söylemediği 

sürece başka şikayetleri tedavi etmek için 

kullanmayınız.

Diğer ilaçlar gibi,
AVANDAMET bazı yan etkilere 
neden olabilir. Oluşurlarsa, büyük 
olasılıkla küçük olurlar ve
geçici. Bununla birlikte, bazıları ciddi olabilir ve 

tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilir.

kolesterol' (HDLc) ve 'kötü 
kolesterol' (LDLc) ve bunların 
toplam seviyesinden daha 
önemli olan dengesidir. 
AVANDAMET iyi ve kötü 
dengesini etkilemez
kolesterol. Kolesterol seviyeleriniz 
hakkında herhangi bir endişeniz 
varsa, doktorunuzla konuşmalısınız.

AVANDAMET alırken öğün 
atlamayın.

AVANDAMET'i almayı bırakmayınız 
veya dozu değiştirmeyiniz.
önce doktorunuzla kontrol edin.

En sık bildirilen yan etkiler 
şunlardır:
• akciğerlerde kalp yetmezliği veya 

sıvı (pulmoner ödem).Dikkat edilmesi gerekenler:
Aşağıdakilerden herhangi birini fark 
ederseniz DERHAL doktorunuza bildiriniz 
veya size en yakın hastanenin Acil 
Servisine başvurunuz.
laktik asidoz belirtileri (kanda 
yüksek laktik asit):

AVANDAMET'in sizi nasıl 
etkilediğini bilene kadar araç veya 
makine kullanırken dikkatli olun.

• anjina veya kalp krizi gibi kalp 
problemleri.

• lokalize şişlik (ödem)
• ağırlıkta küçük bir artış.Örneğin araba kullanırken dikkatli 

olmanız gerekiyorsa, özellikle kan 
şekeri seviyenizin çok fazla 
düşmemesine dikkat edin.

• kandaki düşük şeker 
seviyeleri (hipoglisemi). • mide bulantısı, kusma veya mide 

ağrısı.• kırmızı kan hücresi sayısında 
(anemi) ve beyaz kan hücresi 
sayısında küçük bir azalma.

alırken aşırı alkol alımından 
kaçınılmalıdır.
AVANDAMET, bu ilacın etkisini 
artırabilir ve ayrıca laktik 
asidoza (kanda artan miktarda 
laktik asit) neden olabilir.

• nefes almakta zorlanma.

• zayıf, yorgun veya genel olarak iyi 

hissetmemek.• kırık kemikler, genellikle elde, 
üst kolda veya ayakta. • olağandışı kas ağrısı.

• uyku hali.
• baş dönmesi veya sersemlik.

• ağızda metalik tat.
• iştah artışı.
• kabızlık. • titreme, aşırı üşüme hissi.Yaşlıysanız, böbrek 

fonksiyonlarınızda azalma olabilir 
ve doktorunuz dozunuzu 
ayarlamak isteyebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark 

ederseniz hemen doktorunuza söyleyiniz: • yavaş kalp atışı.

• mide bulantısı gibi mide rahatsızlığı veya

kusma.
Acil tıbbi müdahaleye ihtiyacınız 
olabilir. AVANDAMET ile laktik 
asidoz nadirdir. Yaşlılar, günde 2 
g'dan fazla metformin dozları 
alanlar, aşırı miktarda alkol 
kullananlar ve böbrekleri normal 
olmayanlar da dahil olmak üzere 
bazı hastalarda laktik asidoz riski 
daha yüksektir.
düzgün çalışıyor.

Herhangi bir endişeniz varsa, 
doktorunuzla konuşmalısınız. 
AVANDAMET almayı bırakmayınız veya
önce doktorunuza 
danışmadan dozu değiştirin.

• ishal.
• göğüs ağrısı.

• kaşıntı, döküntü.

• koyu idrar veya soluk dışkı.

• ciltte veya gözlerde 
sararma (sarılık).

Yan etkileri 
nelerdir?

• şiddetli mide krampları.

• Ağırlık kaybı.
• yorgunluk.

• nefes darlığı.
• bacaklarda ve ayaklarda şişme veya ağrı.

• ağırlıkta hızlı artış.
• görme bozuklukları

Bu, olası tüm yan etkilerin tam listesi 
değildir. Diğerleri bazı kişilerde 
ortaya çıkabilir ve henüz bilinmeyen 
bazı yan etkiler olabilir.

AVANDAMET kullanımına bağlı olarak 
herhangi bir yan etki veya alerjik 
reaksiyon yaşadığınızı 
düşünüyorsanız, problem aşağıda 
listelenmemiş olsa bile, mümkün olan 
en kısa sürede doktorunuza danışınız.

İlacınızın burada belirtilmeyen 
herhangi bir yan etkisini fark 
ederseniz doktorunuza veya 
eczacınıza söyleyiniz.• kaşıntılı deri döküntüsü (kurdeşen), 

nefes darlığı, nefes almada zorluk, 
hırıltı, yüzde, dilde veya vücudun 
diğer kısımlarında şişme veya 
bayılma. Bunlar olabilir
alerjik reaksiyon 
belirtileri.

AVANDAMET bazı hastalarda kalp krizi 
veya kalp yetmezliği riskini artırabilir. 
Aşağıdakilerden herhangi birini 
geliştirirseniz derhal doktorunuza 
söylemelisiniz:

Bu olası yan etkiler listesi sizi 
endişelendirmesin. Bunların hiçbirini 
deneyimlemeyebilirsiniz.

• ağırlıkta hızlı artış
• nefes darlığı
• bacakların ve ayakların şişmesi

• göğüs ağrısı

AVANDAMET toplam kolesterol 
seviyenizi biraz artırabilir. Toplam 
kolesterol 'iyi'den oluşur.
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nasıl saklarım
AVANDAMET?

dioksit, makrogol 400, demir oksit 
sarısı ve demir oksit kırmızısı.

Laktoz intoleransı olan 
hastalar, her AVANDAMET 
tabletin aynı zamanda
az miktarda laktoz 
içerir.

AVANDAMET tabletleri aşağıda serin 
ve kuru bir yerde saklanmalıdır. 
30°C.

Bu ilacı çocukların ulaşamayacağı bir 
yerde, örneğin kilitli bir yerde saklayın.
büfe.

Tedarikçi:

AVANDAMET'iniz aşağıdakiler tarafından 

sağlanır:
Arabada, pencere pervazında veya 
banyoda bırakmayın.

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

AVANDAMET tabletleri, onları alma 

zamanı gelene kadar blister 

ambalajlarında saklayın.

Kullanılmamış veya son kullanma tarihi 

geçmiş ilaçları eczacınıza iade ediniz. Daha fazla bilgi için 
nereye gidilir:

İlaç şirketleri, insanlara bireysel 
teşhis veya tıbbi tavsiye verecek 
konumda değildir. Doktorunuz 
veya eczacınız, durumunuzun 
tedavisi konusunda size tavsiyede 
bulunabilecek en iyi kişidir. Ayrıca 
bulabilirsiniz
Hasta bilgi gruplarından ve 
ürüne özel kuruluşlardan, 
örneğin Diabetes Australia, 
hastalığınız ve tedavisi hakkında 
genel bilgiler.

Ürün Açıklaması

AVANDAMET neye benziyor
beğenmek:

AVANDAMET tabletleri film kaplı 
oval tabletlerdir, bir tarafında 
'gsk' ve ardından arka tarafında 
kabartma baskısı vardır. Tabletler 
ayrıca renkleriyle ayırt edilir.

'2/500' - 2 mg rosiglitazon/500 mg 
metformin hidroklorür uçuk pembe 
tablet

Bu broşür 30 Mayıs 2019 tarihinde 

hazırlanmıştır.

Sağlanan bilgiler yalnızca 
AVANDAMET için geçerlidir.'4/500' - 4 mg rosiglitazon/500 mg 

metformin hidroklorür turuncu 
tablet

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 metformin hidroklorür sarı 
tablet

'4/1000' - 4 mg rosiglitazon/1000 mg 
metformin hidroklorür pembe tablet Ticari markalar GSK şirketler 

grubuna aittir veya GSK şirketler 
grubuna aittir.

İçindekiler
©2019 GSK şirketler grubu veya onun 
lisans vereni.AVANDAMET rosiglitazon aktif 

bileşenlerini içerir (olarak
maleat) ve metformin
hidroklorür.

Sürüm 6.0

AVANDAMET ayrıca sodyum 
nişasta glikolat, 
hipromelloz, mikrokristal 
selüloz, povidon, laktoz,
magnezyum stearat, titanyum
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