
BẢNG HIỆU AVANDAMET
Rosiglitazone (dưới dạng maleat) và Metformin hydrochloride

Thông tin thuốc dành cho người tiêu dùng

Nội dung trong tờ rơi này là gì? giúp các tế bào của cơ thể sử dụng 
đường từ máu và do đó ngăn lượng 
đường trong máu của bạn tăng quá cao. 
Lượng đường trong máu cao có thể gây 
tổn thương cho các tế bào của cơ thể.

phản ứng dị ứng hoặc 'phản vệ' 
có thể bao gồm phát ban ngứa 
trên da (phát ban), thở gấp, khó 
thở, thở khò khè sưng mặt, lưỡi 
hoặc các bộ phận khác của cơ 
thể hoặc
ngất xỉu.

Vui lòng đọc kỹ tờ rơi này trước 
khi sử dụng AVANDAMET. Nếu 
bạn đang giúp người khác dùng 
AVANDAMET, vui lòng đọc kỹ tờ 
rơi này trước khi bạn dùng liều 
đầu tiên. AVANDAMET chứa hai thành phần 

hoạt tính; cụ thể là rosiglitazone 
(như maleate), thuộc nhóm thuốc 
được gọi là
glitazones và metformin 
hydrochloride thuộc nhóm 
thuốc được gọi là
biguanides.

• bạn bị suy tim hoặc đã từng bị 
suy tim trong quá khứ.

Tờ rơi này trả lời một số câu hỏi 
phổ biến về AVANDAMET. Nó 
không chứa tất cả các thông tin 
có sẵn.

• bạn đang được điều trị chứng đau 
thắt ngực hoặc đau tim.

• bạn bị đái tháo đường vị thành niên 

không biến chứng và điều tiết tốt về 

insulin; bệnh đái tháo đường được 

điều chỉnh bằng chế độ ăn uống đơn 

thuần; các biến chứng cấp tính của 

bệnh đái tháo đường như nhiễm 

toan chuyển hóa, hôn mê, nhiễm 

trùng, hoại thư, hoặc trong hoặc

ngay sau khi phẫu thuật mà 
insulin là cần thiết.

Nó không thay thế cho việc nói chuyện 
với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

Tất cả các loại thuốc đều có rủi ro và lợi 

ích. Đôi khi những rủi ro mới được tìm 

thấy ngay cả khi một loại thuốc đã được 

sử dụng trong nhiều năm. Bác sĩ của bạn 

đã cân nhắc những lợi ích mong đợi khi 

bạn dùng

AVANDAMET chống lại những rủi ro 
mà thuốc này có thể có cho bạn.

AVANDAMET hoạt động bằng cách làm 
cho cơ thể bạn nhạy cảm hơn với insulin. 
Do đó, nó giúp cơ thể bạn sử dụng tốt 
hơn insulin mà nó tạo ra và do đó giúp 
khôi phục lượng đường trong máu của 
bạn về mức bình thường.

AVANDAMET có thể được sử dụng một mình 

(khi chế độ ăn kiêng và tập thể dục không đủ 

để điều trị bệnh tiểu đường của bạn) hoặc 

cùng với các loại thuốc chống tiểu đường 

khác.

Nếu bạn có bất kỳ lo lắng nào về 
việc dùng thuốc này, hãy hỏi bác sĩ 
hoặc dược sĩ của bạn.

• bạn bị suy thận hoặc giảm chức 
năng thận (ví dụ như nếu bạn là 
người cao tuổi).

Giữ cái tờ giấy với mấy thứ 
thuốc nhé.

• bạn có bất kỳ tình trạng nào 
có thể liên quan đến tình 
trạng thiếu oxy ở mô (nơi 
mô bị thiếu oxy) (ví dụ:
hoại thư, sốc tuần hoàn, mất 
máu đáng kể cấp tính); 
thuyên tắc phổi; suy gan 
nặng; viêm tụy; uống quá 
nhiều rượu hoặc sử dụng 
thuốc lợi tiểu. Điều này là do 
nguy cơ nhiễm axit lactic 
(tăng lượng axit lactic trong 
máu).

Bác sĩ của bạn có thể đã kê đơn 
AVANDAMET vì một lý do khác.Bạn có thể cần phải đọc nó một lần nữa.

Không có bằng chứng cho thấy 
AVANDAMET gây nghiện.

AVANDAMET là gì
được dùng cho?

Trước khi bạn lấy
AVANDAMETAVANDAMET được sử dụng để điều trị 

bệnh nhân đái tháo đường týp 2. Đây còn 

được gọi là bệnh tiểu đường phụ thuộc 

noninsulin (NIDDM) hoặc bệnh tiểu đường 

khởi phát trưởng thành.

Đừng dùng nếu:

Bạn không được dùng 
AVANDAMET nếu: • ngày hết hạn (EXP) in trên 

bao bì đã qua.
Đái tháo đường loại 2 là tình trạng 
cơ thể bạn không sản xuất đủ 
insulin hoặc insulin mà cơ thể bạn 
sản xuất không hoạt động tốt như 
bình thường. Insulin là một chất 
hóa học tự nhiên của cơ thể

• bạn đã từng bị phản ứng dị 
ứng với rosiglitazone,
metformin hoặc bất kỳ thành phần 
nào được liệt kê ở cuối tờ rơi này 
(Xem
"Thành phần"). Dấu hiệu của một

• bao bì bị rách hoặc có dấu 
hiệu giả mạo

Nói với bác sĩ của bạn nếu:

Bạn phải nói với bác sĩ của bạn nếu:
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• bạn đang cho con bú, đang mang thai 

hoặc đang cố gắng mang thai.

do đó không nên dùng cho 
bệnh nhân đái tháo đường týp 
1 (hoặc phụ thuộc insulin).

Đọc tờ rơi về các loại 
thuốc này quá.

• bạn bị suy tim hoặc đã từng bị 
suy tim trong quá khứ. Không có thông tin về việc sử dụng 

AVANDAMET ở những người dưới 18 
tuổi, do đó việc sử dụng nó ở những 
bệnh nhân này không
khuyến khích.

Sử dụng ở trẻ em:

• bạn bị khó thở. Không có thông tin về việc sử dụng 
AVANDAMET ở những người dưới 18 
tuổi, do đó việc sử dụng nó ở những 
bệnh nhân này không
khuyến khích.

• bạn có tiền sử bị sưng hoặc đau 
ở chân và bàn chân.

• bạn có vấn đề với gan của bạn. 
Thuốc có thể tồn tại trong cơ 
thể bạn lâu hơn bình thường.

• bạn bị rối loạn thị giác.
• bạn đang dùng insulin.

Tôi phải làm gì nếu tôi uống 
quá nhiều? (Quá liều)Làm thế nào để tôi lấy

AVANDAMET?
• bạn đang dùng nitrat cho 

bệnh tim hiện có vì các vấn 
đề về tim như đau thắt ngực 
và đau tim đã được báo cáo.

Gọi ngay cho bác sĩ hoặc Trung tâm 
Thông tin Chất độc (số điện thoại 
131126) để được tư vấn, nếu bạn nghĩ 
rằng bạn hoặc bất kỳ ai khác có thể đã 
dùng quá nhiều AVANDAMET, ngay cả 
khi không có dấu hiệu khó chịu hoặc

ngộ độc.

Uống bao nhiêu:
Dùng AVANDAMET theo chỉ 
dẫn của bác sĩ hoặc dược sĩ.

• bạn đang dùng các loại 
thuốc trị tiểu đường khác.

Lượng AVANDAMET mọi người dùng 
có thể khác nhau và điều này phụ 
thuộc vào tình trạng của bạn. Bác sĩ 
sẽ kê đơn liều lượng tốt nhất cho 
bạn.

• bạn bị hội chứng buồng trứng 
đa nang. Do cách thức hoạt 
động của thuốc, có thể làm tăng 
nguy cơ mang thai.

Nếu bạn không chắc chắn phải làm gì, 
hãy liên hệ với bác sĩ, dược sĩ hoặc 
bệnh viện gần nhất.

Không uống nhiều viên hơn 
bác sĩ đã khuyến cáo.• bạn bị dị ứng với thực phẩm, thuốc nhuộm, 

chất bảo quản hoặc bất kỳ thứ gì khác

các loại thuốc.
Làm thế nào để lấy nó: Trong khi bạn đang 

dùng AVANDAMET• bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc nào 
khác, bao gồm cả thuốc bạn mua mà 
không cần toa bác sĩ. Đặc biệt, các 
loại thuốc có thể ảnh hưởng đến 
lượng đường trong máu của bạn nếu 
bạn dùng chung với AVANDAMET 
như
gemfibrozil, rifampicin, 
cimetidine và các loại thuốc có 
thể thay đổi lượng metformin 
trong máu của bạn, (đặc biệt 
nếu bạn bị giảm chức năng 
thận) như
verapamil, rifampicin,
cimetidine, dolutegravir, 
ranolazine, trimethoprim, 
vandetanib, isavuconazole, 
crizotinib, olaparib.

Máy tính bảng AVANDAMET của bạn

nên được nuốt với một cốc nước. 
Chúng có thể được uống cùng 
hoặc sau bữa ăn hoặc khi bụng 
đói.

Những điều bạn phải làm:

Hãy cho bác sĩ biết nếu vì bất kỳ 
lý do gì, bạn không dùng thuốc 
đúng theo chỉ dẫn.

Tuy nhiên, uống thuốc cùng 
hoặc ngay sau khi ăn sẽ làm 
giảm nguy cơ đau dạ dày. Nếu không, bác sĩ của bạn có thể nghĩ rằng nó 

không hoạt động như bình thường và thay đổi 

phương pháp điều trị cho bạn

một cách không cần thiết.

Tốt nhất là uống các viên thuốc vào cùng 

một thời điểm mỗi ngày.

Dùng nó trong bao lâu: Nếu bạn quên uống AVANDAMET, hãy 

dùng máy tính bảng của bạn ngay khi nhớ 

ra. Không uống nhiều hơn liều lượng thông 

thường. Dùng liều tiếp theo của bạn vào 

thời gian bình thường.

Bệnh tiểu đường là một tình trạng cần 
được điều trị lâu dài và được bác sĩ 
đánh giá thường xuyên. Khi bạn đã 
bắt đầu dùng thuốc, thông thường 
bạn sẽ cần tiếp tục dùng thuốc đó cho 
đến hết đời.

Khi dùng AVANDAMET, không dùng 
thêm bất kỳ loại thuốc nào có chứa 
metformin, dù là một liều duy nhất 
hoặc kết hợp. Tìm kiếm lời khuyên 
từ bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

• bạn bị suy thận hoặc có thể bị giảm 
chức năng thận (ví dụ như nếu bạn 
là người cao tuổi).

Nếu bạn cảm thấy tác dụng của thuốc 
quá yếu hoặc quá mạnh, đừng ngừng 
dùng AVANDAMET hoặc tự thay đổi 
liều lượng mà hãy hỏi ý kiến   bác sĩ.Gãy xương, thường là ở bàn tay, cánh tay trên 

hoặc bàn chân, đã được thấy khi sử dụng 

rosiglitazone. Nói chuyện với bác sĩ của bạn để 

được tư vấn về cách giữ cho xương của bạn 

khỏe mạnh.

Những điều bạn không được làm:
Bác sĩ có thể kê đơn AVANDAMET 
kết hợp với các loại thuốc chống 
tiểu đường khác.

Không đưa thuốc này cho bất kỳ ai khác, 

ngay cả khi các triệu chứng của họ có vẻ 

giống với của bạn.AVANDAMET chỉ hoạt động trong
sự hiện diện của insulin của cơ thể
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Không sử dụng AVANDAMET để điều trị bất 

kỳ khiếu nại nào khác trừ khi bác sĩ của bạn 

yêu cầu.

Giống như các loại thuốc khác,

AVANDAMET có thể gây ra một số tác 

dụng phụ. Nếu chúng xảy ra, chúng rất có 

thể là trẻ vị thành niên và

tạm thời. Tuy nhiên, một số có thể nghiêm 

trọng và cần được chăm sóc y tế.

cholesterol '(HDLc) và' cholesterol 
xấu '(LDLc) và chính sự cân bằng 
của những thứ này quan trọng hơn 
tổng mức. AVANDAMET không ảnh 
hưởng đến sự cân bằng tốt và xấu

cholesterol. Nếu bạn có bất kỳ lo lắng 

nào về mức cholesterol của mình, bạn 

nên nói chuyện với bác sĩ của bạn.

Đừng bỏ bữa khi dùng 
AVANDAMET.

Đừng ngừng dùng AVANDAMET hoặc 
thay đổi liều lượng mà không
kiểm tra với bác sĩ của bạn trước.

Các tác dụng phụ được báo cáo phổ 
biến nhất là:

• suy tim hoặc có dịch trong 
phổi (phù phổi).Những điều cần cẩn thận:

Hãy cho bác sĩ của bạn ngay lập tức 
hoặc đến Khoa Cấp cứu tại bệnh viện 
gần nhất nếu bạn nhận thấy bất kỳ 
dấu hiệu nào sau đây
các triệu chứng của nhiễm axit lactic 
(axit lactic cao trong máu):

Hãy cẩn thận khi lái xe hoặc vận hành máy 

móc cho đến khi bạn biết AVANDAMET ảnh 

hưởng đến bạn như thế nào.

• các vấn đề về tim như đau thắt ngực 

hoặc đau tim.

• sưng cục bộ (phù nề)
• một sự gia tăng nhỏ về trọng lượng.Ví dụ, nếu bạn phải tỉnh táo khi lái 

xe, hãy đặc biệt cẩn thận đừng để 
mức đường huyết của bạn xuống 
quá thấp.

• lượng đường trong máu thấp 
(hạ đường huyết). • buồn nôn, nôn hoặc đau dạ 

dày.• giảm nhỏ số lượng hồng 
cầu (thiếu máu) và số lượng 
bạch cầu.

Nên tránh uống quá nhiều 
rượu trong khi dùng
AVANDAMET vì nó có thể nâng cao 
tác dụng của thuốc này và cũng có 
thể gây nhiễm axit lactic (lượng 
axit lactic tăng lên trong máu).

• khó thở.
• cảm thấy yếu, mệt mỏi hoặc nói chung là 

không khỏe.• gãy xương, thường ở bàn tay, 

cánh tay trên hoặc bàn chân. • đau cơ bất thường.
• buồn ngủ.
• chóng mặt hoặc choáng váng.

• vị kim loại trong miệng.
• tăng cảm giác thèm ăn.

• táo bón. • rùng mình, cảm thấy lạnh vô 
cùng.

Nếu bạn là người cao tuổi, bạn có thể bị 

giảm chức năng thận và bác sĩ có thể 

muốn điều chỉnh liều lượng của bạn.

Hãy cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu 

bạn nhận thấy bất kỳ điều nào sau đây: • nhịp tim chậm.
• khó chịu ở dạ dày như buồn nôn hoặc

nôn mửa.
Bạn có thể cần chăm sóc y tế khẩn cấp. 
Nhiễm toan lactic với AVANDAMET là 
rất hiếm. Nguy cơ nhiễm axit lactic cao 
hơn ở một số bệnh nhân, bao gồm cả 
người cao tuổi, những người dùng liều 
metformin lớn hơn 2 g mỗi ngày, 
những người uống quá nhiều rượu và 
những người không có thận.

hoạt động bình thường.

Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, bạn 

nên nói chuyện với bác sĩ của bạn. Đừng 

ngừng dùng AVANDAMET hoặc

thay đổi liều lượng mà không kiểm tra với 

bác sĩ của bạn trước.

• bệnh tiêu chảy.

• đau ngực.
• ngứa, phát ban.

• nước tiểu sẫm màu hoặc phân nhạt.

• vàng da hoặc mắt (vàng 
da).

Các tác dụng phụ 
là gì?

• đau bụng dữ dội.
• giảm cân.
• sự mệt mỏi.

• hụt hơi.
• sưng hoặc đau chân và bàn chân.

• tăng nhanh trọng lượng.

• rối loạn thị giác.

Đây không phải là danh sách đầy đủ tất cả các 

tác dụng phụ có thể xảy ra. Những người khác 

có thể xảy ra ở một số người và có thể có một 

số tác dụng phụ chưa được biết đến.

Kiểm tra với bác sĩ của bạn càng 
sớm càng tốt nếu bạn nghĩ rằng bạn 
đang gặp bất kỳ tác dụng phụ hoặc 
phản ứng dị ứng do dùng 
AVANDAMET, ngay cả khi vấn đề 
không được liệt kê dưới đây.

Hãy cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu 
bạn nhận thấy bất kỳ tác dụng phụ nào 
từ thuốc của bạn mà không được đề cập 
ở đây.• phát ban ngứa da (phát ban), 

thở gấp, khó thở, thở khò khè, 
sưng mặt, lưỡi hoặc các bộ 
phận khác của cơ thể hoặc 
ngất xỉu. Đây có thể là
các triệu chứng của phản ứng 

dị ứng.

AVANDAMET có thể làm tăng nguy cơ 
đau tim hoặc suy tim ở một số bệnh 
nhân. Bạn phải nói với bác sĩ của bạn 
ngay lập tức nếu bạn phát triển bất kỳ 
dấu hiệu nào sau đây:

Đừng lo lắng bởi danh sách các tác 
dụng phụ có thể xảy ra này. Bạn không 
có thể gặp bất kỳ của họ.

• tăng nhanh trọng lượng

• hụt hơi
• phù chân và bàn chân
• đau ngực

AVANDAMET có thể làm tăng tổng mức 
cholesterol của bạn một chút. Tổng số 
cholesterol được tạo thành từ 'tốt
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Làm cách nào để lưu trữ

AVANDAMET?
đioxit, macrogol 400, oxit sắt màu 
vàng và oxit sắt màu đỏ.

Những bệnh nhân không dung 
nạp lactose cần lưu ý rằng mỗi 
viên AVANDAMET cũng
chứa một lượng nhỏ đường 
lactose.

Viên uống AVANDAMET cần được bảo quản 

ở nơi khô ráo, thoáng mát bên dưới 30 ° C.

Giữ thuốc này ở nơi trẻ em không thể 
với tới, chẳng hạn như trong khóa
cái tủ.

Nhà cung cấp:

AVANDAMET của bạn được cung cấp bởi:
Không để trên ô tô, trên bệ cửa sổ 
hoặc trong phòng tắm.

GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd 
Tầng 4, 436 Phố Johnston, 
Abbotsford, Victoria, 3067
Châu Úc.

Giữ viên AVANDAMET trong vỉ 
cho đến khi uống.

Trả lại bất kỳ loại thuốc nào chưa sử dụng 

hoặc hết hạn cho dược sĩ của bạn. Đi đến đâu để biết 
thêm thông tin:

Các công ty dược phẩm không có 
quyền cung cấp cho mọi người một 
chẩn đoán hoặc lời khuyên y tế riêng 
lẻ. Bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn là người 
tốt nhất để cho bạn lời khuyên về cách 
điều trị tình trạng của bạn. Bạn cũng 
có thể tìm thấy
thông tin chung về bệnh của bạn và 
cách điều trị từ các nhóm thông tin 
bệnh nhân và các tổ chức cụ thể về 
sản phẩm, ví dụ như Diabetes 
Australia.

Mô tả Sản phẩm

AVANDAMET trông như thế nào
như:
Máy tính bảng AVANDAMET là viên 
nén hình bầu dục được tráng phim, 
được khắc chữ 'gsk' ở một mặt, và 
dấu gạch chéo sau ở mặt sau. Các 
viên cũng được phân biệt bằng màu 
sắc.

'2/500' - 2 mg rosiglitazone / 500 mg 

metformin hydrochloride viên nén màu 

hồng nhạt

Tờ rơi này được soạn vào ngày 30 tháng 5 

năm 2019.

Thông tin được cung cấp chỉ áp 
dụng cho: AVANDAMET.'4/500' - 4 mg rosiglitazone / 500 mg 

metformin hydrochloride viên màu 
cam

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 rosiglitazone / 1000 mg 
metformin hydrochloride viên nén màu 
vàng

'4/1000' - 4 mg rosiglitazone / 1000 mg 

metformin hydrochloride viên nén màu 

hồng
Các nhãn hiệu thương mại được sở 

hữu hoặc cấp phép cho nhóm công 

ty GSK.
Thành phần

© 2019 GSK nhóm công ty hoặc người cấp 

phép cho nó.AVANDAMET chứa các thành phần 
hoạt tính rosiglitazone (như
maleate) và metformin
hiđroclorua.

Phiên bản 6.0

AVANDAMET cũng chứa tinh 
bột natri glycollate, 
hypromellose, cellulose vi 
tinh thể, povidone, lactose,
magie stearat, titan
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