
Eucreas®50 mg/850 mg filmdragerade tabletter 
Eucreas®50 mg/1000 mg filmdragerade tabletter

vildagliptin/metforminhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel eftersom den innehåller 
viktig information för dig.
- Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
- Detta läkemedel har ordinerats endast till dig. Ge det inte vidare till andra. Det kan skada dem, även om 

deras tecken på sjukdom är desamma som dina.
Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta inkluderar eventuella 

biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Se avsnitt 4.

-

Vad står i denna bipacksedel

1. Vad Eucreas är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Eucreas
3. Hur du tar Eucreas
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Eucreas ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och annan information

1. Vad Eucreas är och vad det används för

De aktiva substanserna i Eucreas, vildagliptin och metformin, tillhör en grupp läkemedel som kallas 
"orala antidiabetika".

Eucreas används för att behandla vuxna patienter med typ 2-diabetes. Denna typ av diabetes är också känd som icke-
insulinberoende diabetes mellitus. Eucreas används när diabetes inte kan kontrolleras med enbart kost och träning och/eller 
tillsammans med andra läkemedel som används för att behandla diabetes (insulin eller sulfonureider).

Typ 2-diabetes utvecklas om kroppen inte gör tillräckligt med insulin eller om insulinet som kroppen gör inte 
fungerar så bra som det borde. Det kan också utvecklas om kroppen producerar för mycket glukagon.

Både insulin och glukagon tillverkas i bukspottkörteln. Insulin hjälper till att sänka nivån av socker i blodet, 
särskilt efter måltider. Glukagon sätter igång levern att tillverka socker, vilket gör att blodsockernivån stiger.

Hur Eucreas fungerar
Båda aktiva substanserna, vildagliptin och metformin, hjälper till att kontrollera nivån av socker i blodet. 
Ämnet vildagliptin verkar genom att få bukspottkörteln att producera mer insulin och mindre glukagon. 
Ämnet metformin verkar genom att hjälpa kroppen att bättre utnyttja insulin. Detta läkemedel har visat sig 
sänka blodsockret, vilket kan bidra till att förhindra komplikationer från din diabetes.

2. Vad du behöver veta innan du tar Eucreas

Ta inte Eucreas
- om du är allergisk mot vildagliptin, metformin eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i 

avsnitt 6). Om du tror att du kan vara allergisk mot något av dessa, tala med din läkare innan du tar 
Eucreas.
om du har okontrollerad diabetes, med till exempel svår hyperglykemi (högt blodsocker), 
illamående, kräkningar, diarré, snabb viktminskning, laktacidos (se ”Risk för mjölksyra

-
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acidos” nedan) eller ketoacidos. Ketoacidos är ett tillstånd där ämnen som kallas ketonkroppar 
ackumuleras i blodet och som kan leda till diabetisk prekoma. Symtomen inkluderar magsmärtor, 
snabb och djup andning, sömnighet eller att dina andetag utvecklar en ovanlig fruktig lukt.

om du nyligen har haft en hjärtinfarkt eller om du har hjärtsvikt eller allvarliga problem med 
blodcirkulationen eller andningssvårigheter som kan vara ett tecken på hjärtproblem.
om du har kraftigt nedsatt njurfunktion.
om du har en allvarlig infektion eller är allvarligt uttorkad (har tappat mycket vatten från 
kroppen).
om du ska ha en kontraströntgen (en specifik typ av röntgen som involverar ett injicerbart färgämne). 
Se även information om detta i avsnittet "Varningar och försiktighetsåtgärder".
om du har leverproblem.
om du dricker mycket alkohol (varje dag eller bara då och då). om du 
ammar (se även ”Graviditet och amning”).

-

-
-

-

-
-
-

Varningar och försiktighetsåtgärder 

Risk för laktacidos

Eucreas kan orsaka en mycket sällsynt men mycket allvarlig biverkning som kallas laktacidos, särskilt om 
dina njurar inte fungerar som de ska. Risken för att utveckla laktacidos ökar också vid okontrollerad 
diabetes, allvarliga infektioner, långvarig fasta eller alkoholintag, uttorkning (se ytterligare information 
nedan), leverproblem och eventuella medicinska tillstånd där en del av kroppen har minskat syretillförsel 
( såsom akut allvarlig hjärtsjukdom).
Om något av ovanstående gäller dig, tala med din läkare för ytterligare instruktioner.

Sluta ta Eucreas under en kort stund om du har ett tillstånd som kan vara förknippat med uttorkning(
betydande förlust av kroppsvätskor) såsom svåra kräkningar, diarré, feber, exponering för värme eller om du 
dricker mindre vätska än normalt. Tala med din läkare för ytterligare instruktioner.

Sluta ta Eucreas och kontakta omedelbart läkare eller närmaste sjukhus om du upplever några av 
symtomen på laktacidos, eftersom detta tillstånd kan leda till koma. Symtom på laktacidos inkluderar:

- kräkningar
- ont i magen (buksmärtor)
- muskelkramp
- en allmän känsla av att inte må bra med svår trötthet
- svårt att andas
- minskad kroppstemperatur och hjärtslag

Laktacidos är en medicinsk nödsituation och måste behandlas på sjukhus.

Eucreas är inte en ersättning för insulin. Därför ska du inte få Eucreas för behandling av typ 1-
diabetes.

Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Eucreas om du har eller har haft en sjukdom i 
bukspottkörteln.

Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Eucreas om du tar ett läkemedel 
mot diabetes som kallas en sulfonureid. Din läkare kanske vill minska din dos av sulfonureid när du tar 
den tillsammans med Eucreas för att undvika lågt blodsocker (hypoglykemi).

Om du tidigare har tagit vildagliptin men var tvungen att sluta ta det på grund av leversjukdom, ska du inte ta 
detta läkemedel.

Diabetes hudskador är en vanlig komplikation av diabetes. Du rekommenderas att följa de 
rekommendationer för hud- och fotvård som du får av din läkare eller sjuksköterska. Du rekommenderas 
också att vara särskilt uppmärksam på nyuppkomst av blåsor eller sår när du tar Eucreas. Om dessa 
inträffar bör du omedelbart rådfråga din läkare.

2



Om du behöver genomgå en större operation måste du sluta ta Eucreas under och under en tid efter ingreppet. Din 
läkare kommer att bestämma när du måste sluta och när du ska återuppta behandlingen med Eucreas.

Ett test för att fastställa din leverfunktion kommer att utföras innan Eucreas-behandlingen påbörjas, med tre 
månaders intervall det första året och med jämna mellanrum därefter. Detta för att tecken på ökade leverenzymer 
ska kunna upptäckas så tidigt som möjligt.

Under behandling med Eucreas kommer din läkare att kontrollera din njurfunktion minst en gång om 
året eller oftare om du är äldre och/eller har försämrad njurfunktion.

Din läkare kommer att testa ditt blod och din urin för socker regelbundet.

Barn och ungdomar
Användning av Eucreas till barn och ungdomar upp till 18 års ålder rekommenderas inte.

Andra läkemedel och Eucreas
Om du behöver få en injektion av ett kontrastmedel som innehåller jod i blodet, till exempel i samband 
med en röntgen eller skanning, måste du sluta ta Eucreas före eller vid tidpunkten för injektionen. Din 
läkare kommer att bestämma när du måste sluta och när du ska återuppta behandlingen med Eucreas.

Tala om för din läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Du 
kan behöva oftare blodsocker- och njurfunktionstester, eller så kan din läkare behöva justera 
dosen av Eucreas. Det är särskilt viktigt att nämna följande:
- glukokortikoider som vanligtvis används för att behandla inflammation

- beta-2-agonister som vanligtvis används för att behandla andningsbesvär
- andra läkemedel som används för att behandla diabetes

- läkemedel som ökar urinproduktionen (diuretika)
- läkemedel som används för att behandla smärta och inflammation (NSAID och COX-2-hämmare, såsom 

ibuprofen och celecoxib)
vissa läkemedel för behandling av högt blodtryck (ACE-hämmare och angiotensin II-
receptorantagonister)
vissa läkemedel som påverkar sköldkörteln vissa läkemedel som påverkar 
nervsystemet vissa läkemedel som används för att behandla angina (t.ex. 
ranolazin) vissa läkemedel som används för att behandla HIV-infektion (t.ex. 
dolutegravir)
vissa läkemedel som används för att behandla en specifik typ av sköldkörtelcancer (medullär sköldkörtelcancer) (t.ex. 
vandetanib)
vissa läkemedel som används för att behandla halsbränna och magsår (t.ex. cimetidin)

-

-
-
-
-
-

-

Eucreas med alkohol
Undvik överdrivet alkoholintag när du tar Eucreas eftersom detta kan öka risken för laktacidos 
(se avsnittet "Varningar och försiktighet").

Graviditet och amning
- Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din läkare innan du 

tar detta läkemedel. Din läkare kommer att diskutera med dig den potentiella risken med att ta 
Eucreas under graviditet.
Använd inte Eucreas om du är gravid eller ammar (se även ”Ta inte Eucreas”).-

Fråga din läkare eller apotekspersonal om råd innan du tar något läkemedel.

Köra bil och använda maskiner
Om du känner dig yr när du tar Eucreas, kör inte bil eller använd inga verktyg eller maskiner.
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3. Hur du tar Eucreas

Mängden Eucreas som människor måste ta varierar beroende på deras tillstånd. Din läkare kommer att tala om 
för dig exakt vilken dos av Eucreas du ska ta.

Ta alltid detta läkemedel enligt din läkares anvisningar. Kontakta din läkare eller apotekspersonal 
om du är osäker.

Den rekommenderade dosen är en filmdragerad tablett på antingen 50 mg/850 mg eller 50 mg/1000 mg två gånger om 
dagen

Om du har nedsatt njurfunktion kan din läkare ordinera en lägre dos. Även om du tar ett 
läkemedel mot diabetes som kallas en sulfonureid kan din läkare ordinera en lägre dos.

Din läkare kan ordinera detta läkemedel ensamt eller tillsammans med vissa andra läkemedel som sänker nivån av 
socker i ditt blod.

När och hur du ska ta Eucreas
- Svälj tabletterna hela med ett glas vatten,
- Ta en tablett på morgonen och den andra på kvällen med eller strax efter mat. Om du tar 

tabletten strax efter mat minskar risken för magbesvär.

Fortsätt att följa alla råd om kost som din läkare har gett dig. I synnerhet om du följer en 
diabetikerdiet för viktkontroll, fortsätt med denna medan du tar Eucreas.

Om du tar mer Eucreas än du borde
Om du tar för många Eucreas-tabletter, eller om någon annan tar dina tabletter,tala med en läkare eller 
apotekspersonal omedelbart. Läkarvård kan vara nödvändig. Om du måste gå till läkare eller sjukhus, ta med 
dig förpackningen och denna bipacksedel.

Om du har glömt att ta Eucreas
Om du glömmer att ta en tablett, ta den med din nästa måltid om du inte ska ta en då ändå. Ta inte en 
dubbel dos (två tabletter samtidigt) för att kompensera för en glömd tablett.

Om du slutar att ta Eucreas
Fortsätt att ta detta läkemedel så länge som din läkare ordinerar det så att det kan fortsätta att kontrollera ditt 
blodsocker. Sluta inte ta Eucreas om inte din läkare säger åt dig att göra det. Om du har några frågor om hur 
länge du ska ta detta läkemedel, tala med din läkare.

Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, fråga din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Du bordesluta ta Eucreas och kontakta din läkare omedelbartom du upplever följande 
biverkningar:
• Mjölksyra(mycket sällsynt: kan drabba upp till 1 användare av 10 000):

Eucreas kan orsaka en mycket sällsynt men mycket allvarlig biverkning som kallas laktacidos (se avsnittet 
"Varningar och försiktighet"). Om detta händer måste dusluta ta Eucreas och kontakta omedelbart läkare 
eller närmaste sjukhuseftersom laktacidos kan leda till koma. Angioödem (sällsynt: kan förekomma hos upp till 
1 av 1 000 personer): Symtom inkluderar svullen ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, 
andningssvårigheter, plötsligt uppträdande utslag eller nässelfeber, vilket kan indikera en reaktion som kallas 
"angioödem".
Leversjukdom (hepatit) (sällsynt): Symtom inkluderar gul hud och ögon, illamående, aptitlöshet

•

•
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eller mörkfärgad urin, vilket kan tyda på leversjukdom (hepatit).
Inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) (frekvens okänd): Symtomen inkluderar svår 
och ihållande smärta i buken (magområdet), som kan nå fram till din rygg, samt 
illamående och kräkningar.

•

Andra biverkningar
Vissa patienter har upplevt följande biverkningar när de tagit Eucreas:
• Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer): illamående, kräkningar, diarré, 

smärta i och runt magen (buksmärtor), aptitlöshet.
Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer): yrsel, huvudvärk, darrningar som inte kan 
kontrolleras, metallsmak, lågt blodsocker.
Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer): ledvärk, trötthet, förstoppning, svullna händer, 
fotleder eller fötter (ödem).

Mycket sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer): ont i halsen, rinnande näsa, feber; 
tecken på en hög nivå av mjölksyra i blodet (känd som laktacidos) såsom dåsighet eller yrsel, kraftigt 
illamående eller kräkningar, buksmärtor, oregelbunden hjärtrytm eller djup, snabb andning; rodnad i 
huden, klåda; minskade vitamin B12-nivåer (blekhet, trötthet, psykiska symtom som förvirring eller 
minnesstörningar).

•

•

•

Vissa patienter har upplevt följande biverkningar när de tagit Eucreas och en sulfonureid:
• Vanliga: yrsel, tremor, svaghet, lågt blodsocker, överdriven svettning.

Vissa patienter har haft följande biverkningar när de tagit Eucreas och insulin:
• Vanliga: huvudvärk, frossa, illamående (illamående), lågt blodsocker, halsbränna.
• Mindre vanliga: diarré, flatulens.

Sedan denna produkt har marknadsförts har följande biverkningar också rapporterats:
• Frekvens okänd (kan inte uppskattas från tillgängliga data): kliande utslag, inflammation i 

bukspottkörteln, lokal flagning av hud eller blåsor, muskelsmärta.

Rapportering av biverkningar

Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta inkluderar eventuella 
biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Yellow Card Scheme 
på: www.mhra.gov.uk/yellowcard eller sök efter MHRA Yellow Card i Google Play eller Apple App Store. Genom att 
rapportera biverkningar kan du hjälpa till att ge mer information om detta läkemedels säkerhet.

5. Hur Eucreas ska förvaras

-
-

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på blisterförpackningen och kartongen efter 
”Utg.dat”. Utgångsdatumet avser den sista dagen i den månaden.

Förvara inte över 30°C.
Förvaras i originalförpackningen (blister) för att skydda mot fukt.
Släng inte några läkemedel i avloppsvatten eller hushållsavfall. Fråga din apotekspersonal hur du 
slänger mediciner du inte längre använder. Dessa åtgärder kommer att bidra till att skydda miljön.

-
-
-

6. Förpackningens innehåll och annan information

Vad Eucreas innehåller
- De aktiva substanserna är vildagliptin och metforminhydroklorid.
- Varje Eucreas 50 mg/850 mg filmdragerad tablett innehåller 50 mg vildagliptin och 850 mg 

metforminhydroklorid (motsvarande 660 mg metformin).
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- Varje Eucreas 50 mg/1000 mg filmdragerad tablett innehåller 50 mg vildagliptin och 1000 
mg metforminhydroklorid (motsvarande 780 mg metformin).
Övriga innehållsämnen är: Hydroxipropylcellulosa, magnesiumstearat, hypromellos, 
titandioxid (E 171), gul järnoxid (E 172), makrogol 4000 och talk.

-

Hur Eucreas ser ut och förpackningens innehåll
Eucreas 50 mg/850 mg filmdragerade tabletter är gula, ovala tabletter med ”NVR” på ena sidan och ”SEH” 
på den andra.
Eucreas 50 mg/1000 mg filmdragerade tabletter är mörkgula, ovala tabletter med ”NVR” på ena sidan och ”FLO” 
på den andra.

Eucreas finns i förpackningar som innehåller 10, 30, 60, 120, 180 eller 360 filmdragerade tabletter och i 
multiförpackningar som innehåller 120 (2x60), 180 (3x60) eller 360 (6x60) filmdragerade tabletter. Alla 
förpackningsstorlekar och tablettstyrkor kanske inte är tillgängliga i ditt land.

Innehavare av godkännande för 
försäljning Novartis Pharmaceuticals UK 
Limited 2nd Floor, West Works Building 
White City Place
195 Wood Lane
London, W12 7FQ

Tillverkare
Lek dd, PE PROIZVODNJA LENDAVA 
Trimlini 2D
Lendava, 9220
Slovenien

Novartis Pharma GmbH
Roonstraße 25
D-90429 Nürnberg
Tyskland

För all information om detta läkemedel, kontakta den lokala representanten för innehavaren av 
godkännandet för försäljning:

Storbritannien
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. 
Tel: +44 1276 698370

Denna broschyr reviderades senast 08/2021
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