
АВАНДАМЕТ ТАБЛЕТКИ
Розиглитазон (като малеат) и метформин хидрохлорид

Информация за потребителската медицина

Какво има в тази листовка? който помага на клетките на тялото да 

използват кръвната захар и така спира нивата 

на кръвната ви захар да се покачват твърде 

високо. Високите нива на кръвната захар могат 

да причинят увреждане на клетките на тялото.

алергична или „анафилактична“ 

реакция може да включва сърбящ 

кожен обрив (копривна треска), 

задух, затруднено дишане, хрипове 

подуване на лицето, езика или други 

части на тялото или

припадък.

Моля, прочетете внимателно тази 

листовка, преди да приемете 

AVANDAMET. Ако помагате на някой друг 

да приема AVANDAMET, моля, прочетете 

внимателно тази листовка, преди да 

дадете първата доза. AVANDAMET съдържа две активни 
съставки; а именно розиглитазон (като 
малеат), който принадлежи към група 
лекарства, наречени
глитазони и метформин 
хидрохлорид, който принадлежи 
към група лекарства, наречени
бигуаниди.

• имате сърдечна недостатъчност или сте имали 

сърдечна недостатъчност в миналото.
Тази листовка отговаря на някои често 

срещани въпроси относно AVANDAMET. 

Той не съдържа цялата налична 

информация.

• лекувате сте стенокардия или 
имате сърдечен удар.

• имате ювенилен захарен 
диабет, който е неусложнен и 
добре регулиран с инсулин; 
захарен диабет, който се 
регулира само с диета; остри 
усложнения на захарен диабет 
като метаболитна ацидоза, 
кома, инфекция, гангрена или 
по време на или
непосредствено след операцията, когато 

инсулинът е от съществено значение.

Това не замества разговора с 
Вашия лекар или фармацевт.

Всички лекарства имат рискове и 

ползи. Понякога се откриват нови 

рискове дори когато лекарството се 

използва в продължение на много 

години. Вашият лекар е преценил 

очакваните ползи от приема

AVANDAMET срещу рисковете, които 

това лекарство може да има за Вас.

AVANDAMET действа като прави тялото ви 

по-чувствително към инсулин. Следователно 

помага на тялото ви да използва по-добре 

произвеждания от него инсулин и по този 

начин помага да възстанови кръвната ви 

захар до нормално ниво.

AVANDAMET може да се използва 

самостоятелно (когато диетата и 

упражненията не са достатъчни за 

лечение на диабета) или заедно с други 

антидиабетни лекарства.

Ако имате някакви притеснения относно 

приема на това лекарство, попитайте 

Вашия лекар или фармацевт.

• имате бъбречна недостатъчност или 

намалена бъбречна функция (напр. ако сте в 

напреднала възраст).

Съхранявайте тази листовка с 

лекарството.
• имате състояния, които могат да 

бъдат свързани с тъканна 

хипоксия (при която тъканта е 

лишена от кислород) (напр

гангрена, циркулаторен шок, остра 

значителна загуба на кръв); 

белодробна емболия; тежка 

чернодробна недостатъчност; 

Панкреатит; прекомерен прием на 

алкохол или употреба на диуретици. 

Това се дължи на риска от лактатна 

ацидоза (повишено количество 

млечна киселина в кръвта).

Вашият лекар може да е предписал 
AVANDAMET по друга причина.Може да се наложи да го прочетете отново.

Няма доказателства, че AVANDAMET 

предизвиква пристрастяване.

Какво е AVANDAMET
използвани за?

Преди да вземете
АВАНДАМЕТAVANDAMET се използва за 

лечение на пациенти със захарен 
диабет тип 2. Това се нарича още 
неинсулинозависим диабет 
(NIDDM) или диабет на зрялост.

Не приемайте, ако:

Не трябва да приемате 

AVANDAMET, ако: • срокът на годност (EXP), отпечатан върху 

опаковката, е изтекъл.
Захарен диабет тип 2 е състояние, при 

което тялото ви не произвежда достатъчно 

инсулин или когато инсулинът, който 

тялото ви произвежда, не работи толкова 

добре, колкото би трябвало. Инсулинът е 

естествен химикал за тялото

• някога сте имали алергична 
реакция към розиглитазон,
метформин или някоя от 
съставките, изброени в края на 
тази листовка (вж
„Съставки“). Признаци на ан

• опаковката е скъсана или има 
следи от подправяне

Кажете на Вашия лекар, ако:

Трябва да кажете на Вашия лекар, ако:

TITLE - ROSIGLITAZONE + METFORMIN / AVANDAMET 
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• кърмите, бременна или се 
опитвате да забременеете.

поради това не трябва да се използва 

при пациенти със захарен диабет тип 

1 (или инсулинозависим).

Прочетете и листовките за 
тези лекарства.

• имате сърдечна недостатъчност или сте имали 

сърдечна недостатъчност в миналото. Няма налична информация за 
употребата на AVANDAMET при хора 
под 18 години, поради което 
употребата му при тези пациенти не е
препоръчва се.

Употреба при деца:

• имате затруднено дишане. Няма налична информация за 
употребата на AVANDAMET при хора 
под 18 години, поради което 
употребата му при тези пациенти не е
препоръчва се.

• имате анамнеза за подуване или болка в 

краката и стъпалата.

• имате проблем с черния дроб. 

Лекарството може да остане в тялото 

Ви по-дълго от обикновено.

• имате зрителни нарушения.

• приемате инсулин.

Какво да правя, ако взема твърде 

много? (предозиране)Как да приемам
АВАНДАМЕТ?

• приемате нитрати за 

съществуващо сърдечно 

заболяване, тъй като са съобщени 

сърдечни проблеми като 

стенокардия и инфаркт.

Незабавно се обадете на Вашия лекар 
или Информационен център за отрови 
(телефон 131126) за съвет, ако смятате, 
че вие   или някой друг може да сте 
приели твърде много AVANDAMET, 
дори ако няма признаци на 
дискомфорт или
отравяне.

Колко да приемате:

Приемайте AVANDAMET според указанията 

на Вашия лекар или фармацевт.

• приемате други 
антидиабетни лекарства.

Количеството на AVANDAMET, което хората 

приемат, може да бъде различно и това 

зависи от вашето състояние. Вашият лекар 

ще Ви предпише най-добрата доза.
• имате синдром на поликистозни 

яйчници. Поради начина на действие 

на Вашето лекарство може да има 

повишен риск от бременност.

Ако не сте сигурни какво да правите, 

свържете се с Вашия лекар, фармацевт 

или най-близката болница.
Не приемайте повече таблетки, 

отколкото е препоръчал Вашият лекар.• сте алергични към храни, 

оцветители, консерванти или други

лекарства.
Как да го приемате: Докато приемате 

AVANDAMET• приемате други лекарства, 
включително лекарства, които 
купувате без рецепта. По-
специално лекарства, които могат 
да повлияят на количеството захар 
в кръвта Ви, ако ги приемате с 
AVANDAMET, като напр.
гемфиброзил, рифампицин, 

циметидин и лекарства, които 

могат да променят количеството 

метформин в кръвта Ви (особено 

ако имате намалена бъбречна 

функция), като напр.

верапамил, рифампицин,

циметидин, долутегравир, 

ранолазин, триметоприм, 

вандетаниб, изавуконазол, 

кризотиниб, олапариб.

Вашите таблетки AVANDAMET
трябва да се поглъща с чаша 
вода. Те могат да се приемат с 
или след хранене или на празен 
стомах.

Неща, които трябва да направите:

Уведомете Вашия лекар, ако по някаква 

причина не сте приели Вашето лекарство 

точно според указанията.

Въпреки това, приемането на вашите таблетки с 

или непосредствено след храна ще намали 

вероятността от стомашно разстройство. В противен случай Вашият лекар може 

да помисли, че не работи както трябва и 

да промени лечението Ви

ненужно.

Най-добре е да приемате таблетките по 

едно и също време всеки ден.

Колко време да го приемате: Ако сте пропуснали да приемете 

AVANDAMET, вземете таблетката си веднага 

щом си спомните. Не приемайте повече от 

обичайната доза. Вземете следващата си 

доза в обичайното време.

Диабетът е състояние, което изисква 

дългосрочно лечение и редовен преглед 

от Вашия лекар. След като започнете да 

приемате лекарства, обикновено ще 

трябва да продължите да ги приемате до 

края на живота си.

Когато приемате AVANDAMET, не 

приемайте допълнителни лекарства, 

съдържащи метформин, нито като 

единична, нито като комбинирана доза. 

Потърсете съвет от Вашия лекар или 

фармацевт.

• имате бъбречна недостатъчност или може да 

имате намалена бъбречна функция (напр. ако 

сте в напреднала възраст).

Ако смятате, че ефектът на Вашето 

лекарство е твърде слаб или твърде силен, 

не спирайте приема на AVANDAMET или 

променяйте дозата сами, а попитайте 

Вашия лекар.

При употребата на розиглитазон са 

наблюдавани счупени кости, обикновено в 

ръката, горната част на ръката или стъпалото. 

Говорете с Вашия лекар за съвет как да 

поддържате костите си здрави.

Неща, които не трябва да правите:

Вашият лекар може да предпише 
AVANDAMET в комбинация с други 
антидиабетни лекарства.

Не давайте това лекарство на никой друг, 

дори ако техните симптоми изглеждат 

подобни на вашите.AVANDAMET работи само в
наличието на собствен инсулин в организма
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Не използвайте AVANDAMET за лечение на 

други оплаквания, освен ако Вашият лекар 

не каже.

Подобно на други лекарства,

AVANDAMET може да причини някои 

странични ефекти. Ако се появят, най-

вероятно е да са незначителни и

временен. Някои обаче може да са сериозни и 

да се нуждаят от медицинска помощ.

холестерол“ (HDLc) и „лош 
холестерол“ (LDLc) и балансът 
между тях е по-важен от 
общото ниво. AVANDAMET не 
влияе на баланса на добро и 
лошо
холестерол. Ако имате някакви 

притеснения относно нивата на 

холестерола, трябва да говорите с 

Вашия лекар.

Не пропускайте хранене, докато 

приемате AVANDAMET.

Не спирайте приема на AVANDAMET и 
не променяйте дозата без
първо се консултирайте с Вашия лекар.

Най-често съобщаваните странични 
ефекти са:

• сърдечна недостатъчност или течност в белите 

дробове (белодробен оток).Неща, за които трябва да внимавате:
Уведомете незабавно Вашия лекар 
или отидете в Спешното отделение в 
най-близката болница, ако 
забележите някое от следните
симптоми на лактатна ацидоза (високо ниво на 

млечна киселина в кръвта):

Внимавайте да шофирате или да 

работите с машини, докато разберете 

как AVANDAMET Ви влияе.

• сърдечни проблеми като стенокардия или 

сърдечен удар.

• локализиран оток (оток)
• малко увеличение на теглото.Ако трябва да сте нащрек, например когато 

шофирате, бъдете особено внимателни, за да не 

позволите нивата на кръвната Ви глюкоза да 

паднат твърде ниски.

• ниски нива на кръвната захар 
(хипогликемия). • гадене, повръщане или стомашна 

болка.• малко намаляване на броя на червените 

кръвни клетки (анемия) и броя на белите 

кръвни клетки.

По време на приема трябва да се избягва 

прекомерният прием на алкохол

AVANDAMET, тъй като може да засили 

ефекта на това лекарство и може също 

да причини лактатна ацидоза 

(повишено количество млечна 

киселина в кръвта).

• затруднено дишане.
• чувство на слабост, умора или общо 

неразположение.• счупени кости, обикновено в ръката, 

горната част на ръката или стъпалото. • необичайна мускулна болка.

• сънливост.

• световъртеж или световъртеж.

• метален вкус в устата.
• повишаване на апетита.

• запек. • треперене, усещане за изключително 

студено.
Ако сте в напреднала възраст, може да имате 

намалена бъбречна функция и Вашият лекар 

може да пожелае да коригира дозата Ви.

Уведомете незабавно Вашия лекар, 

ако забележите някое от следните: • забавен сърдечен ритъм.

• стомашно разстройство като гадене или

повръщане.

Може да се нуждаете от спешна 

медицинска помощ. Лактатна ацидоза с 

AVANDAMET е рядка. Рискът от лактатна 

ацидоза е по-висок при някои пациенти, 

включително възрастните хора, тези, 

които приемат дози метформин над 2 g 

на ден, тези, които пият прекомерни 

количества алкохол и тези, чиито 

бъбреци не са

работи правилно.

Ако имате някакви притеснения, трябва да 

говорите с Вашия лекар. Не спирайте 

приема на AVANDAMET или

променете дозата, без първо да се 

консултирате с Вашия лекар.

• диария.
• болка в гърдите.

• сърбеж, обрив.

• тъмна урина или бледи изпражнения.

• пожълтяване на кожата или очите 

(жълтеница).

Какви са страничните 
ефекти?

• тежки стомашни спазми.

• загуба на тегло.

• умора.
• недостиг на въздух.

• подуване или болка на краката и стъпалата.

• бързо увеличаване на теглото.

• зрителни нарушения.

Това не е пълен списък на всички възможни 

странични ефекти. Други могат да се появят при 

някои хора и може да има някои странични 

ефекти, които все още не са известни.

Консултирайте се с Вашия лекар 

възможно най-скоро, ако смятате, че 

изпитвате някакви нежелани реакции 

или алергични реакции поради 

приема на AVANDAMET, дори ако 

проблемът не е изброен по-долу.

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, 

ако забележите някакви нежелани реакции 

от Вашето лекарство, които не са споменати 

тук.• сърбящ кожен обрив (копривна 

треска), задух, затруднено дишане, 

хрипове, подуване на лицето, езика 

или други части на тялото или 

припадък. Това могат да бъдат

симптоми на алергична 
реакция.

AVANDAMET може да увеличи риска от 

сърдечен удар или сърдечна недостатъчност 

при някои пациенти. Трябва незабавно да 

уведомите Вашия лекар, ако развиете някое 

от следните:

Не се тревожете от този списък с 

възможни странични ефекти. Може да 

не изпитате нито един от тях.

• бързо увеличаване на теглото

• недостиг на въздух

• подуване на краката и стъпалата

• болка в гърдите

AVANDAMET може леко да повиши 

нивото на общия Ви холестерол. Общият 

холестерол се състои от „добър

АВАНДАМЕТ ТАБЛЕТКИ
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Как да съхранявам
АВАНДАМЕТ?

диоксид, макрогол 400, жълт железен 

оксид и червен железен оксид.

Пациенти с непоносимост към 

лактоза трябва да имат предвид, че 

всяка таблетка AVANDAMET също

съдържа малко количество 
лактоза.

Таблетките AVANDAMET трябва да се 

съхраняват на хладно и сухо място 

отдолу 30°C.

Съхранявайте това лекарство, където децата не 

могат да го достигнат, като например в заключен

шкаф.
доставчик:

Вашият AVANDAMET се доставя 
от:

Не оставяйте в кола, на перваза на 
прозореца или в банята.

GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd 
ниво 4, 436 Johnston Street, 
Abbotsford, Victoria, 3067
Австралия.

Съхранявайте таблетките AVANDAMET в 

блистерната им опаковка, докато дойде време да 

ги приемете.

Върнете неизползваното лекарство или лекарството 

с изтекъл срок на годност на Вашия фармацевт. Къде да отида за допълнителна 

информация:

Фармацевтичните компании не са в 

състояние да дават на хората индивидуална 

диагноза или медицински съвет. Вашият 

лекар или фармацевт е най-добрият човек, 

който да Ви даде съвет относно лечението 

на Вашето състояние. Може също да успеете 

да намерите

обща информация за вашето заболяване 

и неговото лечение от групи за 

информация за пациентите и специфични 

за продукта организации, напр. Diabetes 

Australia.

Описание на продукта

Как изглежда AVANDAMET
като:

Таблетките AVANDAMET са филмирани 

овални таблетки, с вдлъбнато релефно 

означение „gsk“ от едната страна и 

следното вдлъбнато релефно означение на 

обратната страна. Таблетките се отличават 

и по цвят.

'2/500' - 2 mg розиглитазон/500 mg 

метформин хидрохлорид бледорозова 

таблетка

Тази листовка е изготвена на 30 
май 2019 г.

Предоставената информация се 
отнася само за: AVANDAMET.'4/500' - 4 mg розиглитазон/500 mg 

метформин хидрохлорид оранжева 

таблетка
АВАНДАМЕТ:

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 розиглитазон/1000 mg 
метформин хидрохлорид жълта 
таблетка

'4/1000' - 4 mg розиглитазон/1000 mg 

метформин хидрохлорид розова 

таблетка
Търговските марки са 

собственост или лицензирани на 

групата компании GSK.
Съставки

©2019 GSK група от компании или негов 

лицензодател.AVANDAMET съдържа активните 
съставки розиглитазон (как
малеат) и метформин
хидрохлорид.

Версия 6.0

AVANDAMET съдържа също 
натриев нишестен гликолат, 
хипромелоза, микрокристална 
целулоза, повидон, лактоза,
магнезиев стеарат, титан
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