
Vokanamet 50 mg/850 mg comprimidos revestidos por película 

Vokanamet 50 mg/1.000 mg comprimidos revestidos por película

canagliflozina/cloridrato de metformina
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém 
informação importante para si.
- Guarde este folheto. Você pode precisar de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não o passe para os outros. Pode prejudicá-los, mesmo que 

seus sinais de doença sejam os mesmos que os seus.
Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Isso inclui quaisquer possíveis 

efeitos colaterais não listados neste folheto. Consulte a seção 4.

-

O que tem neste folheto
1. O que é Vokanamet e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Vokanamet
3. Como tomar Vokanamet
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como armazenar Vokanamet
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Vokanamet e para que é utilizado

Vokanamet contém duas substâncias ativas diferentes, canagliflozina e metformina. Estes são dois medicamentos que 
trabalham juntos de maneiras diferentes para reduzir os níveis de glicose no sangue (açúcar) e podem ajudar a prevenir 
doenças cardíacas em adultos com diabetes tipo 2.

Este medicamento pode ser usado sozinho ou junto com outros medicamentos que você esteja usando para tratar seu 
diabetes tipo 2 (como insulina, um inibidor de DPP-4 [como sitagliptina, saxagliptina ou linagliptina], uma sulfonilureia [como 
glimepirida ou glipizida], ou pioglitazona) que reduzem os níveis de açúcar no sangue. Você já pode estar tomando um ou 
mais deles para tratar seu diabetes tipo 2. Vokanamet é utilizado quando o seu nível de açúcar no sangue não pode ser 
controlado adequadamente pela metformina isoladamente ou em conjunto com outros medicamentos para a diabetes. Se já 
estiver a tomar canagliflozina e metformina em comprimidos individuais, Vokanamet pode substituí-los num comprimido.

É importante continuar a seguir os conselhos sobre dieta e exercício dados pelo seu médico ou enfermeiro.

O que é diabetes tipo 2?
O diabetes tipo 2 é uma condição na qual seu corpo não produz insulina suficiente e a insulina que seu corpo 
produz não funciona tão bem quanto deveria. Seu corpo também pode produzir muito açúcar. Quando isso 
acontece, o açúcar (glicose) se acumula no sangue. Isso pode levar a condições médicas graves, como doenças 
cardíacas, doenças renais, cegueira e amputação.

2. O que precisa de saber antes de tomar Vokanamet

Não tome Vokanamet
• se tem alergia à canagliflozina, metformina ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados 

na secção 6).
se tem problemas de fígado
se tem função renal gravemente reduzida
se tem diabetes não controlada, com, por exemplo, hiperglicemia grave (glicose elevada no 
sangue), náuseas, vómitos, diarreia, perda rápida de peso, acidose láctica (ver “Risco de

•
•
•
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acidose” abaixo) ou cetoacidose. A cetoacidose é uma condição na qual substâncias chamadas “corpos 
cetônicos” se acumulam no sangue e podem levar ao pré-coma diabético. Os sintomas incluem dor de 
estômago, respiração rápida e profunda, sonolência ou a respiração desenvolvendo um cheiro frutado 
incomum.
se você tiver uma infecção grave
se perdeu muita água do seu corpo (desidratação), por exemplo, devido a diarreia grave ou de 
longa duração, ou se vomitou várias vezes seguidas
se você tem um pré-coma diabético
se teve recentemente um ataque cardíaco ou tem problemas graves de circulação sanguínea, como 
“choque” ou dificuldades respiratórias
se bebe álcool em excesso (todos os dias ou de vez em quando) se tem 
ou teve recentemente insuficiência cardíaca.

•
•

•
•

•
•

Advertências e precauções 
Risco de acidose láctica
Vokanamet pode causar um efeito colateral muito raro, mas muito grave, chamado acidose láctica, especialmente se seus rins 
não estiverem funcionando adequadamente. O risco de desenvolver acidose láctica também aumenta com diabetes não 
controlada, infecções graves, jejum prolongado ou ingestão de álcool, desidratação (veja mais informações abaixo), problemas 
hepáticos e quaisquer condições médicas em que uma parte do corpo tenha um suprimento reduzido de oxigênio ( como 
doença cardíaca grave aguda).
Se alguma das situações acima se aplicar a você, converse com seu médico para obter mais instruções.

Pare temporariamente de tomar Vokanamet se tiver uma condição que possa estar associada à desidratação(
perda significativa de líquidos corporais), como vômitos intensos, diarreia, febre, exposição ao calor ou se você 
beber menos líquidos do que o normal. Fale com o seu médico para mais instruções.

Pare de tomar Vokanamet e fale com um médico ou dirija-se imediatamente ao hospital mais 
próximo se sentir alguns dos sintomas de acidose láctica,pois esta condição pode levar ao coma. Os 
sintomas de acidose láctica incluem:
• vômito
• dor de estômago (dor abdominal)
• cãibras musculares

• uma sensação geral de não estar bem com cansaço severo
• Dificuldade em respirar
• temperatura corporal e batimentos cardíacos reduzidos

A acidose láctica é uma emergência médica e deve ser tratada em um hospital.

Fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro antes de tomar Vokanamet e durante o tratamento:

• sobre o que pode fazer para prevenir a desidratação (ver secção 4 para sinais de desidratação).
• se tem diabetes tipo 1 porque Vokanamet não deve ser utilizado para tratar esta condição.
• se sentir uma rápida perda de peso, sentir-se enjoado ou enjoado, dor de estômago, sede excessiva, respiração 

rápida e profunda, confusão, sonolência ou cansaço invulgar, um hálito adocicado, um gosto doce ou metálico 
na boca ou um odor diferente à sua urina ou suor, fale com um médico ou dirija-se imediatamente ao hospital 
mais próximo. Esses sintomas podem ser um sinal de “cetoacidose diabética” – um problema raro, mas sério, às 
vezes com risco de vida, que você pode ter com diabetes devido ao aumento dos níveis de “corpos cetônicos” na 
urina ou no sangue, observados em testes. O risco de desenvolver cetoacidose diabética pode aumentar com 
jejum prolongado, consumo excessivo de álcool, desidratação, reduções repentinas na dose de insulina ou uma 
maior necessidade de insulina devido a uma grande cirurgia ou doença grave.

se alguma vez teve doença cardíaca grave ou se teve um acidente vascular cerebral

se estiver a tomar medicamentos para baixar a pressão arterial (anti-hipertensores) ou se já teve pressão 
arterial baixa (hipotensão). Mais informações são fornecidas abaixo em "Outros medicamentos e Vokanamet".

se você teve uma amputação de membro inferior.

•
•

•



• É importante verificar seus pés regularmente e seguir qualquer outro conselho sobre cuidados com os pés e 
hidratação adequada dada pelo seu profissional de saúde. Deve notificar o seu médico imediatamente se notar 
quaisquer feridas ou descoloração, ou se sentir qualquer sensibilidade ou dor nos pés. Alguns estudos indicam 
que tomar canagliflozina pode ter contribuído para o risco de amputação de membros inferiores 
(principalmente amputações de dedos e mediopé).
Fale com o seu médico imediatamente se desenvolver uma combinação de sintomas de dor, 
sensibilidade, vermelhidão ou inchaço dos genitais ou da área entre os genitais e o ânus com febre 
ou mal-estar geral. Esses sintomas podem ser um sinal de uma infecção rara, mas grave ou mesmo 
com risco de vida, chamada fasceíte necrosante do períneo ou gangrena de Fournier, que destrói o 
tecido sob a pele. A gangrena de Fournier deve ser tratada imediatamente.
se você tiver sinais de uma infecção por fungos genital, como irritação, coceira, corrimento ou odor 
incomum
se tiver uma infecção grave do rim ou do trato urinário com febre. O seu médico pode pedir-lhe 
que pare de tomar Vokanamet até se recuperar.

•

•

•

Função renal
Os seus rins serão testados através de análises ao sangue antes de começar a tomar e durante o tratamento com 
Vokanamet. O seu médico irá verificar a sua função renal pelo menos uma vez por ano ou com maior frequência se for 
idoso e/ou se tiver um agravamento da função renal.

Cirurgia
Se necessitar de uma grande cirurgia, deve parar de tomar Vokanamet durante e por algum tempo após o 
procedimento. O seu médico decidirá quando deve parar e quando reiniciar o tratamento com Vokanamet.

O seu médico decidirá se necessita de algum outro tratamento para controlar o seu açúcar no sangue enquanto tiver 
parado de tomar Vokanamet. É importante que siga cuidadosamente as instruções do seu médico.

Glicose na urina
Devido à forma como a canagliflozina funciona, a sua urina terá um teste positivo para açúcar (glicose) enquanto estiver a tomar 
este medicamento.

Crianças e adolescentes
Vokanamet não é recomendado para crianças e adolescentes com menos de 18 anos, pois não há dados 
disponíveis para esses pacientes.

Outros medicamentos e Vokanamet
Se você precisar de uma injeção de um meio de contraste que contenha iodo na corrente sanguínea, por 
exemplo, no contexto de um raio-X ou varredura, você deve parar de tomar Vokanamet antes ou no momento 
da injeção. O seu médico decidirá quando deve parar e quando reiniciar o tratamento com Vokanamet.

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente ou se vier a tomar outros 
medicamentos. Isto porque este medicamento pode afetar a forma como alguns outros medicamentos atuam. Além disso, 
alguns outros medicamentos podem afetar a forma como este medicamento funciona. Você pode precisar de testes mais 
frequentes de glicose no sangue e função renal, ou seu médico pode precisar ajustar a dose de Vokanamet. É especialmente 
importante mencionar o seguinte:

• insulina ou uma sulfonilureia (como glimepirida ou glipizida) para diabetes – seu médico pode 
querer reduzir sua dose para evitar que seu nível de açúcar no sangue fique muito baixo 
(hipoglicemia)
medicamentos que aumentam a produção de urina (diuréticos) Erva de São 

João (um medicamento à base de plantas usado para tratar a depressão)

carbamazepina, fenitoína ou fenobarbital (medicamentos usados   para controlar convulsões) 

efavirenz ou ritonavir (medicamentos usados   para tratar a infecção pelo HIV)

rifampicina (um antibiótico usado para tratar a tuberculose)

•
•
•
•
•



• colestiramina (medicamento utilizado para reduzir os níveis de colesterol no sangue). Ver secção 3, “Ao tomar este 
medicamento”.

digoxina ou digitoxina (medicamentos usados   para certos problemas cardíacos). O nível de digoxina ou 
digitoxina no seu sangue pode precisar ser verificado se tomado com Vokanamet.

dabigatrano (medicamento para diluir o sangue que reduz o risco de formação de coágulos 

sanguíneos) medicamentos que contêm álcool. Consulte a seção “Vokanamet com álcool”. 

cimetidina (medicamento usado para tratar problemas estomacais)

corticosteroides (usados   para tratar uma variedade de condições, como inflamação grave da pele ou 
asma) administrados por via oral, como injeção ou inalação
agonistas beta-2 (como salbutamol ou terbutalina) usados   para tratar a asma. medicamentos 
usados   para tratar a dor e a inflamação (AINEs e inibidores da COX-2, como ibuprofeno e 
celecoxib)
certos medicamentos para o tratamento da pressão arterial elevada (inibidores da ECA e antagonistas dos recetores 
da angiotensina II)

•

•
•
•
•

•
•

•

Vokanamet com álcool
Evite a ingestão excessiva de álcool enquanto estiver a tomar este medicamento, uma vez que pode aumentar o risco de 
acidose láctica. Consulte a seção “Avisos e precauções”.

Gravidez e amamentação
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu 
médico ou farmacêutico antes de tomar ou continuar a tomar este medicamento.

A canagliflozina, um dos ingredientes de Vokanamet, não deve ser utilizada durante a gravidez. Fale com o seu 
médico sobre a melhor forma de controlar o açúcar no sangue sem Vokanamet assim que souber que está 
grávida.

Não deve tomar este medicamento se estiver a amamentar. Fale com o seu médico sobre se deve parar de 
tomar este medicamento ou parar de amamentar.

Condução e utilização de máquinas

Vokanamet tem influência nula ou insignificante sobre a capacidade de dirigir, andar de bicicleta e usar ferramentas ou máquinas. 

No entanto, tonturas ou vertigens foram relatadas, o que pode afetar sua capacidade de dirigir, andar de bicicleta ou usar 

ferramentas ou máquinas.

Tomar Vokanamet com outros medicamentos para a diabetes chamados sulfonilureias (como glimepirida ou glipizida) ou insulina pode 

aumentar o risco de ter níveis baixos de açúcar no sangue (hipoglicemia). Os sinais incluem visão turva, formigamento nos lábios, 

tremores, sudorese, aparência pálida, mudança de humor ou sensação de ansiedade ou confusão. Isso pode afetar sua capacidade de 

dirigir, andar de bicicleta e usar quaisquer ferramentas ou máquinas. Informe o seu médico o mais rápido possível se tiver quaisquer 

sinais de baixo nível de açúcar no sangue.

Vokanamet contém sódio
Este medicamento contém menos de 1 mmol de sódio (23 mg) por comprimido, ou seja, é praticamente “isento de 
sódio”.

3. Como tomar Vokanamet

Tome este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico ou farmacêutico. Consulte o seu médico 
ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Quanto levar
• A dose de Vokanamet é de um comprimido duas vezes ao dia.

• A dosagem de Vokanamet que irá tomar varia dependendo da sua condição e da quantidade de 
canagliflozina e metformina necessária para controlar o açúcar no sangue.
O seu médico irá prescrever a dosagem certa para você.•



Tomar este medicamento

• Engula o comprimido inteiro com água.
• É melhor tomar o comprimido com uma refeição. Isso diminuirá sua chance de ter uma dor de 

estômago.
Tente tomá-lo nos mesmos horários todos os dias. Isso irá ajudá-lo a lembrar de tomá-lo.
Se o seu médico prescreveu este medicamento juntamente com qualquer medicamento para baixar o 
colesterol, como a colestiramina, deve tomar este medicamento pelo menos 1 hora antes ou 4 horas a 6 
horas após o medicamento para baixar o colesterol.

•
•

O seu médico pode prescrever Vokanamet juntamente com outro medicamento para baixar a glicose. Lembre-se de tomar todos os 

medicamentos conforme indicado pelo seu médico para obter os melhores resultados para sua saúde.

Dieta e exercício
Para ajudar a controlar o diabetes, você ainda precisa seguir os conselhos sobre dieta e exercícios do seu médico, farmacêutico 
ou enfermeiro. Em particular, se estiver a seguir uma dieta de controlo de peso para diabéticos, continue a segui-la enquanto 
estiver a tomar este medicamento.

Se tomar mais Vokanamet do que deveria
Uma vez que Vokanamet contém metformina, se tomar mais deste medicamento, pode sofrer de acidose láctica. Se isso 
acontecer com você, você pode precisar de tratamento hospitalar imediato, pois a acidose láctica pode levar ao coma. Os 
sintomas de acidose láctica incluem vómitos, dores de estômago, cãibras musculares, uma sensação geral de mal-estar com 
cansaço intenso ou dificuldade em respirar. Outros sintomas são a redução da temperatura corporal e dos batimentos 
cardíacos. Pare de tomar este medicamento imediatamente e contacte imediatamente um médico ou o hospital mais próximo 
(ver secção 2). Leve a embalagem do medicamento consigo.

Caso se tenha esquecido de tomar Vokanamet

• Se se esquecer de tomar uma dose, tome-a assim que se lembrar. No entanto, se for hora da próxima 
dose, pule a dose esquecida.
Não tome uma dose dupla para compensar uma dose esquecida.•

Se parar de tomar Vokanamet
Os seus níveis de açúcar no sangue podem aumentar se parar de tomar este medicamento. Não pare de tomar este medicamento 

sem falar primeiro com o seu médico.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.

4. Possíveis efeitos colaterais

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos colaterais, embora nem todos os apresentem.

Pare de tomar Vokanamet e fale com um médico ou dirija-se imediatamente ao hospital mais próximo se tiver 
algum dos seguintes efeitos secundários graves:

Reação alérgica grave (rara, pode afetar até 1 em 1.000 pessoas) Os 
possíveis sinais de reação alérgica grave podem incluir:
• inchaço da face, lábios, boca, língua ou garganta que pode causar dificuldade em respirar ou 

engolir.

Acidose láctica (muito rara, pode afetar até 1 em 10.000 pessoas)
Vokanamet pode causar um efeito colateral muito raro, mas muito grave, chamado acidose láctica (ver seção 
“Advertências e precauções”). Se isso acontecer, você devepare de tomar Vokanamet e fale com um médico ou dirija-
se imediatamente ao hospital mais próximo, pois a acidose láctica pode levar ao coma.

Cetoacidose diabética (raro, pode afetar até 1 em 1.000 pessoas) 
Estes são os sinais de cetoacidose diabética (ver também secção 2):



-
-
-
-
-
-
-
-
-

aumento dos níveis de “corpos cetônicos” na urina ou no sangue rápida 
perda de peso
sentir-se doente ou estar doente 

dor de estômago

sede excessiva
confusão de respiração rápida 

e profunda

sonolência ou cansaço incomum
um cheiro doce no hálito, um gosto doce ou metálico na boca ou um odor diferente na 
urina ou suor.

Isso pode ocorrer independentemente do nível de glicose no sangue. O médico pode decidir interromper 
temporária ou permanentemente o tratamento com Vokanamet.

Desidratação (pouco frequente, pode afetar até 1 em 100 pessoas)
• perda de muito líquido do seu corpo (desidratação). Isso acontece com mais frequência em pessoas idosas (com 75 

anos ou mais), pessoas com problemas renais e pessoas que tomam comprimidos de água (diuréticos). Os possíveis 
sinais de desidratação são:
- sensação de tontura ou tontura
- desmaiar (desmaio) ou sentir-se tonto ou desmaiar ao se levantar
- boca muito seca ou pegajosa, com muita sede
- sentir-se muito fraco ou cansado
- passar pouca ou nenhuma urina
- batimento cardíaco acelerado.

Informe o seu médico o mais rapidamente possível se tiver algum dos seguintes efeitos 
secundários: Hipoglicemia (muito frequente, pode afetar mais de 1 em cada 10 pessoas)

• níveis baixos de açúcar no sangue (hipoglicemia) - ao tomar este medicamento com insulina ou uma 
sulfonilureia (como glimepirida ou glipizida).
Os possíveis sinais de baixo nível de açúcar no sangue são:

- visão embaçada
- lábios formigando
- tremendo, suando, parecendo pálido
- uma mudança de humor ou sensação de ansiedade ou confusão.

O seu médico irá dizer-lhe como tratar os níveis baixos de açúcar no sangue e o que fazer se tiver algum dos sinais 
acima.

Infeções do trato urinário (frequentes, podem afetar até 1 em 10 pessoas)
• Estes são sinais de uma infecção grave do trato urinário, por exemplo:

- febre e/ou calafrios
- sensação de queimação ao urinar (urinar)
- dor nas costas ou no lado.

Embora incomum, se você vir sangue na urina, informe o seu médico imediatamente.

Outros efeitos secundários ao tomar canagliflozina isoladamente: 

Muito frequentes (podem afetar mais de 1 em 10 pessoas)

• candidíase vaginal.

Frequentes (podem afetar até 1 em 10 pessoas)
• erupção cutânea ou vermelhidão do pênis ou prepúcio (infecção fúngica)

• alterações na micção (incluindo urinar com mais frequência ou em maiores quantidades, necessidade urgente de 
urinar, necessidade de urinar à noite)

constipação
sentindo sede
sentir-se doente (náuseas)

•
•
•



• os exames de sangue podem mostrar alterações nos níveis de gordura no sangue (colesterol) e aumento na quantidade de 

glóbulos vermelhos no sangue (hematócrito).

Pouco frequentes (podem afetar até 1 em 100 pessoas)

• erupção cutânea ou pele vermelha - isso pode causar coceira e incluir inchaços, líquido escorrendo ou bolhas

• urticária

• exames de sangue podem mostrar alterações relacionadas à função renal (aumento da creatinina ou ureia) ou 
aumento do potássio

exames de sangue podem mostrar aumentos no nível de fosfato no sangue 

fratura óssea

insuficiência renal (principalmente como consequência da perda de muito líquido do seu corpo) amputações de 

membros inferiores (principalmente do dedo do pé), especialmente se você estiver em alto risco de doença 

cardíaca fimose – dificuldade em puxar o prepúcio ao redor da ponta do pênis.

reações cutâneas após exposição à luz solar.

•
•
•
•
•
•

Desconhecido (a frequência não pode ser estimada a partir dos dados disponíveis)

• fasceíte necrosante do períneo ou gangrena de Fournier, uma infecção grave dos tecidos moles dos 
genitais ou da área entre os genitais e o ânus.

Efeitos colaterais ao tomar metformina isolada que não foram descritos para canagliflozina:
• muito frequentes: sentir-se enjoado (náuseas), estar enjoado (vómitos), diarreia, dor de estômago e perda de 

apetite
comum: gosto metálico (distúrbio do paladar)
muito raro: diminuição da vitamina B12(pode causar anemia – baixa contagem de glóbulos vermelhos), 
distúrbios nos testes de função hepática, hepatite (um problema com o fígado) e coceira.

•
•

Relato de efeitos colaterais
Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos 

colaterais não listados neste folheto. Você também pode relatar efeitos colaterais diretamente através do Esquema de Cartão Amarelo 

em: www.mhra.gov.uk/yellowcard ou procure por Cartão Amarelo MHRA no Google Play

ou App Store da Apple. Ao relatar efeitos colaterais, você pode ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste 
medicamento.

5. Como armazenar Vokanamet

Mantenha este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso no frasco e na embalagem exterior após EXP. A data 
de validade refere-se ao último dia desse mês.

Não armazenar acima de 30°C.

Não use Vokanamet se a embalagem estiver danificada ou apresentar sinais de adulteração.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como 
deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Essas medidas ajudarão a proteger o meio ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

O que Vokanamet contém
• As substâncias ativas são canagliflozina e cloridrato de metformina.

- Cada comprimido de 50 mg/850 mg contém canagliflozina hemi-hidratada, equivalente a 50 mg de 
canagliflozina e 850 mg de cloridrato de metformina.



- Cada comprimido de 50 mg/1.000 mg contém canagliflozina hemi-hidratada, equivalente a 50 mg de 
canagliflozina e 1.000 mg de cloridrato de metformina.

Os outros ingredientes são:
- Núcleo do comprimido: celulose microcristalina, hipromelose, croscarmelose sódica e 

estearato de magnésio.
Revestimento de filme:

- Comprimidos de 50 mg/850 mg: macrogol 3350, poli(álcool vinílico), talco, dióxido de titânio (E171), 
óxido de ferro vermelho (E172) e óxido de ferro preto (E172).
Comprimidos de 50 mg/1.000 mg: macrogol 3350, poli(álcool vinílico), talco, dióxido de titânio 
(E171), óxido de ferro amarelo (E172) e óxido de ferro vermelho (E172).

•

-

-

Qual o aspecto de Vokanamet e conteúdo da embalagem
• Os comprimidos revestidos por película de Vokanamet 50 mg/850 mg (comprimidos) são cor-de-rosa, em forma de 

cápsula, com 20 mm de comprimento e gravados com “CM” numa das faces e “358” na outra.

Os comprimidos revestidos por película de Vokanamet 50 mg/1.000 mg (comprimidos) são beges, em forma de 
cápsula, com 21 mm de comprimento e gravados com “CM” numa das faces e “551” na outra.

•

Vokanamet está disponível em frascos de HDPE com fecho resistente a crianças. As apresentações são embalagens de 20 e 60 
comprimidos e embalagens múltiplas de 180 comprimidos (3 frascos contendo 60 comprimidos cada).

Nem todos os tamanhos de embalagem podem ser comercializados.

Titular da Autorização de Introdução no 

Mercado Janssen-Cilag Ltd

50-100 Holmers Farm Way 
High Wycombe
Buckinghamshire
HP12 4EG
Reino Unido

Fabricante
Janssen-Cilag SpA
Via C. Janssen
Borgo San Michele
04100 Latina
Itália

Para qualquer informação sobre este medicamento, entre em contato com o distribuidor:

Napp Pharmaceuticals Limited, 
Cambridge Science Park, Milton 
Road,
Cambridge, CB4 0AB
Telefone: +44 1223424444

Para informações em letras grandes, fita, CD ou Braille, telefone 0800 7318450

Este folheto foi revisto em 10/2021.


