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Rosiglitazon
uttalas som (roe si gli' ta zone)

VIKTIG VARNING:

Rosiglitazon och andra liknande mediciner för diabetes kan orsaka eller förvärra kronisk hjärtsvikt 
(tillstånd där hjärtat inte kan pumpa tillräckligt med blod till andra delar av kroppen). Innan du 
börjar ta rosiglitazon, berätta för din läkare om du har eller någonsin har haft kronisk hjärtsvikt, 
särskilt om din hjärtsvikt är så allvarlig att du måste begränsa din aktivitet och bara är bekväm när 
du är i vila eller om du måste stanna kvar i en stol eller säng. Tala även om för din läkare om du 
föddes med ett hjärtfel och om du har eller någonsin har haft svullnad av armar, händer, fötter, 
vrister eller underben; hjärtsjukdomar, högt blodtryck; kranskärlssjukdom (förträngning av 
blodkärlen som leder till hjärtat); en hjärtattack; oregelbunden hjärtslag; eller sömnapné.

Om du utvecklar hjärtsvikt kan du uppleva vissa symtom. Tala omedelbart om för din läkare om du 
har något av följande symtom, särskilt när du först börjar ta rosiglitazon eller efter att din dos har 
ökats: stor viktökning på kort tid; andnöd; svullnad av armar, händer, fötter, vrister eller underben; 
svullnad eller smärta i magen; vaknar andnöd under natten; att behöva sova med extra kuddar 
under huvudet för att kunna andas när du ligger ner; frekvent torr hosta eller väsande andning; 
svårigheter att tänka klart eller förvirring; snabb eller snabb hjärtslag; inte kan gå eller träna också; 
eller ökad trötthet.

Din läkare eller apotekspersonal kommer att ge dig tillverkarens patientinformationsblad 
(läkemedelsguide) när du påbörjar behandling med rosiglitazon och varje gång du fyller på ditt recept. 
Läs informationen noggrant och fråga din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor. Du kan 
också besöka Food and Drug Administrations (FDA) webbplats (http://www.fda.gov/Drugs [http://
www.fda.gov/Drugs]) eller tillverkarens webbplats för att få medicinguiden.

Tala med din läkare om riskerna med att ta rosiglitazon.

hur är denna medicin utskriven?

Rosiglitazon används tillsammans med ett diet- och träningsprogram och ibland med en eller flera andra 
mediciner för att behandla typ 2-diabetes (tillstånd där kroppen inte använder insulin normalt och
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kan därför inte kontrollera mängden socker i blodet). Rosiglitazon ingår i en klass av läkemedel som kallas 
tiazolidindioner. Det fungerar genom att öka kroppens känslighet för insulin, ett naturligt ämne som hjälper till att 
kontrollera blodsockernivåerna. Rosiglitazon används inte för att behandla typ 1-diabetes (tillstånd där kroppen inte 
producerar insulin och därför inte kan kontrollera mängden socker i blodet) eller diabetisk ketoacidos (ett allvarligt 
tillstånd som kan uppstå om högt blodsocker inte behandlas).

Med tiden kan personer som har diabetes och högt blodsocker utveckla allvarliga eller livshotande 
komplikationer, inklusive hjärtsjukdomar, stroke, njurproblem, nervskador och ögonproblem. Att ta 
medicin(er), göra livsstilsförändringar (t.ex. kost, motion, sluta röka) och regelbundet kontrollera ditt 
blodsocker kan hjälpa till att hantera din diabetes och förbättra din hälsa. Denna behandling kan också minska 
dina chanser att få en hjärtinfarkt, stroke eller andra diabetesrelaterade komplikationer såsom njursvikt, 
nervskador (domnade, kalla ben eller fötter; nedsatt sexuell förmåga hos män och kvinnor), ögonproblem, 
inklusive förändringar eller synförlust eller tandköttssjukdom. Din läkare och andra vårdgivare kommer att 
prata med dig om det bästa sättet att hantera din diabetes.

hur ska detta läkemedel användas?

Rosiglitazon kommer som en tablett att ta genom munnen. Det tas vanligtvis en eller två gånger dagligen med 
eller utan måltider. Ta rosiglitazon vid ungefär samma tid(er) varje dag. Följ anvisningarna på din receptetikett 
noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta rosiglitazon exakt 
enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Din läkare kan öka din dos av rosiglitazon efter 8-12 veckor, baserat på din kropps svar på medicinen.

Rosiglitazon hjälper till att kontrollera typ 2-diabetes men botar den inte. Det kan ta 2 veckor för ditt 
blodsocker att sjunka och 2-3 månader eller längre för dig att känna full nytta av rosiglitazon. Fortsätt att 
ta rosiglitazon även om du mår bra. Sluta inte ta rosiglitazon utan att tala med din läkare.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar rosiglitazon,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot rosiglitazon, andra läkemedel eller något av 
innehållsämnena i rosiglitazon tabletter. Fråga din apotekspersonal eller se läkemedelsguiden för en lista över 
ingredienserna.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, 
kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: 
gemfibrozil (Lopid); insulin eller andra mediciner för diabetes; mediciner för högt blodtryck, högt 
kolesterol, hjärtsvikt eller förebyggande av hjärtinfarkt eller stroke; och rifampin (Rifadin, Rimactane, i 
Rifamate). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för 
biverkningar.
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tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft något av de tillstånd som nämns i avsnittet 
VIKTIG VARNING eller diabetisk ögonsjukdom såsom makulaödem (svullnad i baksidan av ögat); eller 
leversjukdom. Tala även om för din läkare om du någonsin har tagit troglitazon (Rezulin, inte längre 
tillgängligt i USA), särskilt om du slutade ta det på grund av biverkningar.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid 
medan du tar rosiglitazon, kontakta din läkare.

om du ännu inte har upplevt klimakteriet (livsförändring; slutet av månatliga menstruationer) bör du 
veta att rosiglitazon kan öka chansen att du blir gravid även om du inte har regelbunden menstruation 
eller om du har ett tillstånd som hindrar dig från att ägglossning (frigör ett ägg från äggstockarna). 
Tala med din läkare om preventivmedel som kommer att fungera för dig.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Var noga med att följa alla tränings- och kostrekommendationer från din läkare eller dietist. Det är viktigt att äta en 

hälsosam kost, träna regelbundet och gå ner i vikt om det behövs. Detta kommer att hjälpa till att kontrollera din 

diabetes och hjälpa rosiglitazon att fungera mer effektivt

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det är dags för nästa dos, hoppa över den 
missade dosen och fortsätt ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad 
dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Detta läkemedel kan orsaka förändringar i ditt blodsocker. Du bör känna till symptomen 
på lågt och högt blodsocker och vad du ska göra om du har dessa symtom.

Rosiglitazon kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är 
allvarliga eller inte försvinner:

huvudvärk

rinnande näsa och andra förkylningssymptom

öm hals

ryggont

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av följande symtom, 
eller de som anges i avsnittet VIKTIG VARNING, kontakta din läkare omedelbart:

smärta i käke, arm, rygg, nacke eller mage

bröstsmärta

bryta ut i kallsvettning

yrsel

aptitlöshet

illamående

kräkningar
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magont

mörk urin

gulfärgning av huden eller ögonen

förändringar i synen

synförlust

blek hud

yrsel

svullnad av ögon, ansikte, läppar, tunga eller svalg

heshet

svårigheter att svälja eller andas

nässelfeber

klåda

feber

blåsor

Rosiglitazon kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du upplever några ovanliga problem 
när du tar denna medicin.

Att ta rosiglitazon kan öka risken att du får en fraktur, vanligtvis i överarmar, händer eller fötter. Tala 
med din läkare om risken med att ta denna medicin och om sätt att hålla dina ben friska under din 
behandling.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug 
Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 1088).

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, väl tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i 
rumstemperatur och borta från ljus, överskottsvärme och fukt (inte i badrummet).

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som 
veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små 
barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera 
omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor inte 
kan äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra sig av 
med din medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din farmaceut
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eller kontakta din lokala sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt 

samhälle. Se FDA:s webbplats för säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/

c4Rm4p]) för mer information om du inte har tillgång till ett återtagningsprogram.

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online 
påhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett 
anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare, din ögonläkare och laboratoriet. Din läkare kommer förmodligen att beställa 
regelbundna ögonundersökningar och vissa laboratorietester för att kontrollera din kropps reaktion på rosiglitazon. 
Ditt blodsocker och ditt glykosylerade hemoglobin bör kontrolleras regelbundet för att fastställa ditt svar på 
rosiglitazon. Din läkare kan också berätta för dig hur du kontrollerar ditt svar på rosiglitazon genom att mäta dina 
blodsockernivåer hemma. Följ dessa anvisningar noggrant.

Du bör alltid bära ett armband för identifiering av diabetes för att vara säker på att du får rätt behandling i en 

nödsituation.

Låt inte någon annan ta din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel 
du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Denna lista bör du ta med 
dig varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att 
ha med sig i nödsituationer.

rand namn

Avandia®

randnamn på kombinationsprodukter

Avandamet®(innehåller Metformin, 
Rosiglitazon)

Avandaryl®(innehåller Glimepirid, 
Rosiglitazon)

Senast reviderad - 2018-01-15

Lär dig hur du citerar den här sidan
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