
AVAANDAMET TABLETS
Rosiglitazone (bilang maleate) at Metformin hydrochloride

Impormasyon ng Consumer Medicine

Ano ang nasa leaflet na ito? na tumutulong sa mga selula ng katawan na gamitin ang 

asukal mula sa dugo at sa gayon ay pinipigilan ang iyong 

mga antas ng asukal sa dugo mula sa pagtaas ng 

masyadong mataas. Ang mataas na antas ng asukal sa dugo 

ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga selula ng 

katawan.

Ang reaksiyong allergic o 'anaphylactic' ay 

maaaring kabilang ang makati na pantal 

sa balat (mga pantal), igsi sa paghinga, 

hirap sa paghinga, paghinga, pamamaga 

ng mukha, dila o iba pang bahagi ng 

katawan o

nanghihina.

Mangyaring basahin nang mabuti ang leaflet na 

ito bago ka kumuha ng AVANDAMET. Kung 

tinutulungan mo ang ibang tao na uminom ng 

AVANDAMET, mangyaring basahin nang mabuti 

ang leaflet na ito bago mo ibigay ang unang 

dosis.
Ang AVAANDAMET ay naglalaman ng dalawang 

aktibong sangkap; lalo na ang rosiglitazone (bilang 

maleate), na kabilang sa isang grupo ng mga 

gamot na tinatawag

glitazones, at metformin hydrochloride 

na kabilang sa isang grupo ng mga 

gamot na tinatawag na

biguanides.

• mayroon kang heart failure o nagkaroon 

ng heart failure sa nakaraan.
Sinasagot ng leaflet na ito ang ilang 

karaniwang tanong tungkol sa AVANDAMET. 

Hindi ito naglalaman ng lahat ng magagamit 

na impormasyon.

• ikaw ay ginagamot para sa 
angina o inaatake sa puso.

• mayroon kang juvenile diabetes 
mellitus na hindi kumplikado at 
mahusay na kinokontrol sa 
insulin; diabetes mellitus na 
kinokontrol ng diyeta lamang; 
talamak na komplikasyon ng 
diabetes mellitus tulad ng 
metabolic acidosis, coma, 
impeksyon, gangrene, o habang o
kaagad pagkatapos ng operasyon 

kung saan mahalaga ang insulin.

Hindi nito pinapalitan ang pakikipag-usap 

sa iyong doktor o parmasyutiko.

Ang lahat ng mga gamot ay may mga panganib 

at benepisyo. Minsan ang mga bagong 

panganib ay matatagpuan kahit na ang isang 

gamot ay ginamit nang maraming taon. 

Natimbang ng iyong doktor ang inaasahang 

benepisyo ng iyong pag-inom

AVAANDAMET laban sa mga panganib na maaaring 

magkaroon ng gamot na ito para sa iyo.

Ang AVAANDAMET ay kumikilos sa pamamagitan ng 

paggawa ng iyong katawan na mas sensitibo sa insulin. 

Samakatuwid, tinutulungan nito ang iyong katawan na mas 

mahusay na gamitin ang insulin na ginagawa nito at sa gayon 

ay nakakatulong na maibalik ang iyong asukal sa dugo 

patungo sa isang normal na antas.

Ang AVANDAMET ay maaaring gamitin nang 

mag-isa (kapag ang diyeta at ehersisyo ay hindi 

sapat upang gamutin ang iyong diyabetis) o 

kasama ng iba pang mga anti-diabetic na gamot.

Kung mayroon kang anumang mga alalahanin 

tungkol sa pag-inom ng gamot na ito, tanungin ang 

iyong doktor o parmasyutiko.

• mayroon kang kidney failure o nabawasan 

ang paggana ng bato (hal. kung ikaw ay 

matanda na).

Itago ang leaflet na ito kasama 

ng gamot.
• mayroon kang anumang mga 

kondisyon na maaaring nauugnay 

sa tissue hypoxia (kung saan ang 

tissue ay nawalan ng oxygen) (hal

gangrene, circulatory shock, matinding 

pagkawala ng dugo); paninikip ng 

paghinga sa baradong daluyan ng 

hangin; matinding pagkabigo sa atay; 

pancreatitis; labis na pag-inom ng alak o 

paggamit ng diuretics. Ito ay dahil sa 

panganib ng lactic acidosis (isang 

tumaas na halaga ng lactic acid sa dugo).

Maaaring inireseta ng iyong doktor ang 

AVAANDAMET para sa ibang dahilan.Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.

Walang ebidensya na 

nakakahumaling ang AVANDAMET.

Ano ang AVANDAMET
ginagamit para sa?

Bago mo kunin
AVAANDAMETAng AVANDAMET ay ginagamit upang 

gamutin ang mga pasyenteng may type 2 

diabetes mellitus. Ito ay tinatawag ding 

noninsulin dependent diabetes (NIDDM) o 

maturity onset diabetes.

Huwag kunin kung:

Hindi ka dapat uminom 

ng AVANDAMET kung: • lumipas na ang expiry date (EXP) 
na naka-print sa pack.

Ang type 2 diabetes mellitus ay isang kondisyon 

kung saan ang iyong katawan ay hindi gumagawa 

ng sapat na insulin o kung saan ang insulin na 

ginagawa ng iyong katawan ay hindi gumagana 

nang maayos sa nararapat. Ang insulin ay isang 

natural na kemikal sa katawan

• nagkaroon ka na ng allergic 
reaction sa rosiglitazone,
metformin o alinman sa mga sangkap 

na nakalista sa dulo ng leaflet na ito 

(Tingnan

"Mga sangkap"). Mga palatandaan ng isang

• ang packaging ay napunit o nagpapakita ng mga 

palatandaan ng pakikialam

Sabihin sa iyong doktor kung:

Dapat mong sabihin sa iyong doktor kung:
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• ikaw ay nagpapasuso, buntis 
o sinusubukang mabuntis.

kaya hindi ito dapat gamitin sa mga 
pasyenteng may type 1 (o insulin 
dependent) diabetes mellitus.

Basahin din ang mga leaflet para sa 

mga gamot na ito.

• mayroon kang heart failure o nagkaroon 

ng heart failure sa nakaraan. Walang magagamit na impormasyon sa 

paggamit ng AVANDAMET sa mga taong wala 

pang 18 taong gulang, kaya ang paggamit nito 

sa mga pasyenteng ito ay hindi

inirerekomenda.

Gamitin sa mga bata:

• nahihirapan kang huminga. Walang magagamit na impormasyon sa 

paggamit ng AVANDAMET sa mga taong wala 

pang 18 taong gulang, kaya ang paggamit nito 

sa mga pasyenteng ito ay hindi

inirerekomenda.

• mayroon kang kasaysayan ng pamamaga o 

pananakit ng mga binti at paa.

• may problema ka sa atay mo. Ang gamot 

ay maaaring manatili sa iyong katawan 

nang mas matagal kaysa karaniwan.

• mayroon kang mga visual disorder.

• umiinom ka ng insulin.

Ano ang gagawin ko kung masyado akong 

uminom? (Sobrang dosis)Paano ako kukuha
AVAANDAMET?

• umiinom ka ng nitrates para sa 
umiiral na sakit sa puso dahil ang 
mga problema sa puso tulad ng 
angina at atake sa puso ay naiulat.

Kaagad na tawagan ang iyong doktor o 
Poisons Information Center (telepono 
131126) para sa payo, kung sa tingin mo 
ikaw o sinuman ay maaaring uminom ng 
labis na AVANDAMET, kahit na walang 
mga palatandaan ng kakulangan sa 
ginhawa o
pagkalason.

Magkano ang dadalhin:

Uminom ng AVANDAMET ayon sa 

direksyon ng iyong doktor o parmasyutiko.

• umiinom ka ng iba pang mga 

gamot na antidiabetic.

Maaaring mag-iba ang dami ng kinukuha ng 

mga taong AVANDAMET, at depende ito sa 

iyong kondisyon. Ang iyong doktor ay 

magrereseta ng pinakamahusay na dosis 

para sa iyo.

• mayroon kang polycystic ovary 

syndrome. Dahil sa paraan ng paggana 

ng iyong gamot ay maaaring tumaas 

ang panganib ng pagbubuntis.

Kung hindi ka sigurado kung ano ang gagawin, 

makipag-ugnayan sa iyong doktor, parmasyutiko 

o pinakamalapit na ospital.
Huwag uminom ng higit pang mga tablet 

kaysa sa inirerekomenda ng iyong doktor.• ikaw ay allergic sa mga pagkain, tina, 

preservatives o anumang iba pa

mga gamot.
Paano ito kunin: Habang umiinom ka ng 

AVAANDAMET• umiinom ka ng anumang iba pang mga 

gamot, kabilang ang mga gamot na binili 

mo nang walang reseta. Sa partikular, ang 

mga gamot na maaaring makaapekto sa 

dami ng asukal sa iyong dugo kung iniinom 

mo ang mga ito kasama ng AVANDAMET 

tulad ng

gemfibrozil, rifampicin, 
cimetidine at mga gamot na 
maaaring magbago sa dami ng 
metformin sa iyong dugo, (lalo na 
kung nabawasan ang paggana 
ng bato) tulad ng
verapamil, rifampicin,
cimetidine, dolutegravir, 
ranolazine, trimethoprim, 
vandetanib, isavuconazole, 
crizotinib, olaparib.

Ang iyong mga AVAANDAMET na tablet

dapat lunukin ng isang basong tubig. 
Maaaring inumin ang mga ito kasama o 
pagkatapos kumain o walang laman ang 
tiyan.

Mga bagay na dapat mong gawin:

Sabihin sa iyong doktor kung, sa anumang 

kadahilanan, hindi mo ininom ang iyong 

gamot nang eksakto tulad ng itinuro.

Gayunpaman, ang pag-inom ng iyong mga tableta 

kasama o pagkatapos lamang ng pagkain ay 

makakabawas sa pagkakataong masira ang tiyan. Kung hindi, maaaring isipin ng iyong doktor 

na hindi ito gumagana ayon sa nararapat at 

baguhin ang iyong paggamot

hindi kinakailangan.

Pinakamainam na inumin ang mga tablet sa 

parehong oras bawat araw.

Gaano katagal ito tatagal: Kung nakalimutan mong uminom ng 

AVANDAMET, kunin ang iyong tablet sa 

sandaling maalala mo. Huwag uminom ng 

higit sa karaniwang dosis. Kunin ang iyong 

susunod na dosis sa karaniwang oras.

Ang diabetes ay isang kondisyon na 

nangangailangan ng pangmatagalang 

paggamot at regular na pagsusuri ng iyong 

doktor. Kapag nagsimula ka nang uminom ng 

gamot, karaniwang kailangan mong ituloy ito 

sa natitirang bahagi ng iyong buhay.

Kapag umiinom ng AVANDAMET, huwag 

uminom ng anumang karagdagang gamot na 

naglalaman ng metformin, alinman bilang 

isang solong o kumbinasyon na dosis. Humingi 

ng payo mula sa iyong doktor o parmasyutiko.

• mayroon kang kidney failure o maaaring 

nabawasan ang paggana ng bato (hal. 

kung ikaw ay matanda na).

Kung sa tingin mo ang epekto ng iyong gamot ay 

masyadong mahina o masyadong malakas, huwag 

ihinto ang pag-inom ng AVANDAMET o baguhin ang 

dosis sa iyong sarili, ngunit tanungin ang iyong doktor.Ang mga sirang buto, kadalasan sa kamay, itaas 

na braso o paa, ay nakita sa paggamit ng 

rosiglitazone. Makipag-usap sa iyong doktor para 

sa payo kung paano mapanatiling malusog ang 

iyong mga buto.

Mga bagay na hindi mo dapat gawin:

Ang iyong doktor ay maaaring magreseta 

ng AVANDAMET kasama ng iba pang mga 

anti-diabetic na gamot.

Huwag ibigay ang gamot na ito sa sinuman, 

kahit na ang kanilang mga sintomas ay parang 

katulad ng sa iyo.Ang AVAANDAMET ay gumagana lamang sa

pagkakaroon ng sariling insulin ng katawan
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Huwag gumamit ng AVANDAMET upang gamutin ang 

anumang iba pang mga reklamo maliban kung sasabihin ito 

ng iyong doktor.

Tulad ng ibang gamot,
Ang AVAANDAMET ay maaaring magdulot ng 

ilang side-effects. Kung mangyari ang mga ito, 

malamang na sila ay menor de edad at

pansamantala. Gayunpaman, ang ilan ay maaaring 

malubha at nangangailangan ng medikal na atensyon.

cholesterol' (HDLc) at 'bad 
cholesterol' (LDLc) at ang balanse ng 
mga ito ang mas mahalaga kaysa sa 
kabuuang antas. Ang AVAANDAMET ay 
hindi nakakaapekto sa balanse ng 
mabuti at masama
kolesterol. Kung mayroon kang anumang mga 

alalahanin tungkol sa iyong mga antas ng 

kolesterol dapat kang makipag-usap sa iyong 

doktor.

Huwag laktawan ang pagkain habang 

umiinom ng AVANDAMET.

Huwag ihinto ang pag-inom ng AVANDAMET o 

baguhin ang dosis nang wala

magpasuri muna sa iyong doktor.

Ang pinakakaraniwang naiulat na mga side 

effect ay:

• pagpalya ng puso o likido sa baga 
(pulmonary edema).Mga bagay na dapat ingatan:

Sabihin kaagad sa iyong doktor o pumunta 

sa Emergency Department sa 

pinakamalapit na ospital kung mapapansin 

mo ang alinman sa mga sumusunod

sintomas ng lactic acidosis (mataas 
na lactic acid sa dugo):

Mag-ingat sa pagmamaneho o pagpapatakbo ng 

makinarya hanggang sa malaman mo kung 

paano ka naaapektuhan ng AVANDAMET.

• mga problema sa puso tulad ng angina o 

atake sa puso.

• lokal na pamamaga (edema)

• isang maliit na pagtaas sa timbang.Kung kailangan mong maging alerto, halimbawa 

kapag nagmamaneho, lalo na mag-ingat na huwag 

hayaang bumaba nang masyadong mababa ang iyong 

glucose sa dugo.

• mababang antas ng asukal sa dugo 

(hypoglycaemia). • pagduduwal, pagsusuka o pananakit ng 

tiyan.• isang maliit na pagbawas sa bilang ng 

pulang selula ng dugo (anemia) at bilang ng 

puting selula ng dugo.

Ang labis na pag-inom ng alkohol ay dapat na 

iwasan habang umiinom

AVANDAMET dahil mapapahusay nito 
ang epekto ng gamot na ito at maaari 
ring magdulot ng lactic acidosis (isang 
tumaas na dami ng lactic acid sa dugo).

• kahirapan sa paghinga.

• pakiramdam nanghihina, pagod o karaniwang hindi 

maganda.• mga sirang buto, kadalasan sa 

kamay, itaas na braso o paa. • hindi pangkaraniwang pananakit ng kalamnan.

• pagkaantok.

• pagkahilo o pagkahilo.
• metal na lasa sa bibig.
• isang pagtaas sa gana.

• pagtitibi. • nanginginig, sobrang 
lamig.

Kung ikaw ay matanda na, maaaring 

nabawasan mo ang paggana ng bato at 

maaaring naisin ng iyong doktor na ayusin ang 

iyong dosis.

Sabihin kaagad sa iyong doktor kung napansin 

mo ang alinman sa mga sumusunod: • mabagal na tibok ng puso.

• sumasakit ang tiyan tulad ng pagduduwal o

pagsusuka.

Maaaring kailanganin mo ng agarang medikal 

na atensyon. Ang lactic acidosis na may 

AVANDAMET ay bihira. Ang panganib ng lactic 

acidosis ay mas mataas sa ilang mga pasyente, 

kabilang ang mga matatanda, ang mga 

umiinom ng dosis ng metformin na higit sa 2 g 

bawat araw, ang mga umiinom ng labis na 

halaga ng alak at ang mga may bato ay hindi.

gumagana ng maayos.

Kung mayroon kang anumang mga alalahanin dapat 

kang makipag-usap sa iyong doktor. Huwag tumigil sa 

pag-inom ng AVAANDAMET o

baguhin ang dosis nang hindi muna 

nagpapatingin sa iyong doktor.

• pagtatae.
• pananakit ng dibdib.

• pangangati, pantal.

• maitim na ihi o maputlang dumi.

• paninilaw ng balat o mata 
(jaundice).

Ano ang mga side 
effects?

• matinding pananakit ng tiyan.

• pagbaba ng timbang.

• pagkapagod.

• kinakapos na paghinga.

• pamamaga o pananakit ng mga binti at paa.

• mabilis na pagtaas ng timbang.

• mga sakit sa paningin.

Hindi ito kumpletong listahan ng lahat ng 

posibleng side-effects. Ang iba ay maaaring 

mangyari sa ilang mga tao at maaaring may 

ilang mga side-effects na hindi pa nalalaman.

Magtanong sa iyong doktor sa lalong 

madaling panahon kung sa tingin mo ay 

nakakaranas ka ng anumang mga side effect 

o mga reaksiyong alerhiya dahil sa pag-inom 

ng AVANDAMET, kahit na ang problema ay 

hindi nakalista sa ibaba.

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko 

kung may napansin kang anumang side 

effect mula sa iyong gamot na hindi 

nabanggit dito.• makating pantal sa balat (pantal), igsi 

ng paghinga, hirap sa paghinga, 

paghinga, pamamaga ng mukha, dila o 

iba pang bahagi ng katawan o 

nanghihina. Ang mga ito ay maaaring

mga sintomas ng isang 

reaksiyong alerdyi.

Maaaring pataasin ng AVAANDAMET ang panganib 

ng atake sa puso o pagpalya ng puso sa ilang mga 

pasyente. Dapat mong sabihin kaagad sa iyong 

doktor kung magkakaroon ka ng alinman sa mga 

sumusunod:

Huwag maalarma sa listahang ito ng mga 

posibleng side-effects. Maaaring hindi mo 

maranasan ang alinman sa mga ito.

• mabilis na pagtaas ng timbang

• kinakapos na paghinga

• pamamaga ng mga binti at paa

• pananakit ng dibdib

Maaaring bahagyang tumaas ng AVANDAMET ang 

iyong kabuuang antas ng kolesterol. Ang kabuuang 

kolesterol ay binubuo ng 'mabuti
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Paano ako mag-iimbak
AVAANDAMET?

dioxide, macrogol 400, iron oxide 
yellow at iron oxide pula.

Dapat tandaan ng mga pasyente na 

hindi nagpaparaya sa lactose na ang 

bawat tablet ng AVANDAMET ay din

naglalaman ng isang maliit na halaga ng 

lactose.

Ang mga AVAANDAMET tablet ay dapat na 

nakaimbak sa isang malamig, tuyo na lugar sa 

ibaba 30°C.

Itago ang gamot na ito kung saan hindi ito 

maabot ng mga bata, gaya ng naka-lock

aparador.
Supplier:

Ang iyong AVANDAMET ay ibinibigay 
ng:

Huwag umalis sa isang kotse, sa isang 
window sill o sa banyo.

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

Panatilihin ang mga tablet ng AVANDAMET sa 

kanilang blister pack hanggang sa oras na upang 

inumin ang mga ito.

Ibalik ang anumang hindi nagamit o 

expired na gamot sa iyong parmasyutiko. Saan pupunta para sa karagdagang 

impormasyon:

Ang mga kumpanya ng parmasyutiko ay wala 

sa posisyon na magbigay sa mga tao ng 

indibidwal na diagnosis o medikal na payo. Ang 

iyong doktor o parmasyutiko ay ang 

pinakamahusay na tao na magbibigay sa iyo ng 

payo sa paggamot sa iyong kondisyon. Maaari 

mo ring mahanap

pangkalahatang impormasyon tungkol sa iyong 

sakit at paggamot nito mula sa mga pangkat ng 

impormasyon ng pasyente at mga 

organisasyong partikular sa produkto eg 

Diabetes Australia.

Paglalarawan ng produkto

Ano ang hitsura ng AVAANDAMET

gaya ng:

Ang mga AVANDAMET tablet ay mga 

filmcoated na oval na tablet, na debossed na 

may 'gsk' sa isang gilid, at ang mga 

sumusunod na debossing sa reverse side. Ang 

mga tablet ay nakikilala din sa pamamagitan 

ng kulay.

'2/500' - 2 mg rosiglitazone/500 mg 
metformin hydrochloride pale pink 
tablet

Ang leaflet na ito ay inihanda noong 

30 May 2019.

Ang impormasyong ibinigay ay nalalapat 

lamang sa: AVANDAMET.'4/500' - 4 mg rosiglitazone/500 mg 
metformin hydrochloride orange na 
tablet

AVAANDAMET:

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 dilaw na 
tablet

'4/1000' - 4 mg rosiglitazone/1000 mg 
metformin hydrochloride pink na 
tablet

Ang mga trade mark ay pagmamay-ari 

o lisensyado sa grupo ng mga 

kumpanya ng GSK.
Mga sangkap

©2019 GSK pangkat ng mga kumpanya o 

tagapaglisensya nito.Ang AVANDAMET ay naglalaman ng mga aktibong 

sangkap na rosiglitazone (bilang

maleate) at metformin
hydrochloride.

Bersyon 6.0

Naglalaman din ang AVANDAMET 
ng sodium starch glycollate, 
hypromellose, microcrystalline 
cellulose, povidone, lactose,
magnesiyo stearate, titan
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