
Vokanamet 50 mg/850 mg film kaplı tabletler 
Vokanamet 50 mg/1.000 mg film kaplı tabletler

canagliflozin/metformin hidroklorür
Sizin için önemli bilgiler içerdiğinden, bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatının 
tamamını dikkatlice okuyunuz.
- Bu broşürü saklayın. Tekrar okumanız gerekebilir.
- Başka sorularınız varsa doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize sorunuz.
- Bu ilaç sadece size reçete edilmiştir. Başkalarına iletmeyin. Hastalık belirtileri sizinkiyle 

aynı olsa bile onlara zarar verebilir.
Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Bu, bu broşürde 
listelenmeyen olası yan etkileri içerir. 4. bölüme bakın.

-

Bu broşürde neler var?
1. Vokanamet nedir ve ne için kullanılır?
2. Vokanamet'i kullanmadan önce bilmeniz gerekenler
3. Vokanamet nasıl alınır
4. Olası yan etkiler
5. Vokanamet nasıl saklanır
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

1. Vokanamet nedir ve ne için kullanılır?

Vokanamet, canagliflozin ve metformin olmak üzere iki farklı etken madde içerir. Bunlar, kan şekeri 
(şeker) düzeylerini düşürmek için farklı şekillerde birlikte çalışan ve tip 2 diyabetli yetişkinlerde kalp 
hastalığını önlemeye yardımcı olabilecek iki ilaçtır.

Bu ilaç tek başına veya tip 2 diyabetinizi (insülin, bir DPP-4 inhibitörü [sitagliptin, saksagliptin 
veya linagliptin gibi]), bir sülfonilüre [glimepirid veya glipizid] veya pioglitazon) kan şekeri 
düzeylerini düşürür. Tip 2 diyabetinizi tedavi etmek için bunlardan bir veya daha fazlasını alıyor 
olabilirsiniz. Vokanamet, kan şekerinizin tek başına veya diğer diyabet ilaçları ile birlikte 
metformin tarafından yeterince kontrol edilemediği durumlarda kullanılır. Hem kanagliflozin 
hem de metformini tek tablet olarak alıyorsanız, Vokanamet bunları bir tablette değiştirebilir.

Doktorunuz veya hemşireniz tarafından verilen diyet ve egzersiz tavsiyelerine uymanız önemlidir.

Tip 2 diyabet nedir?
Tip 2 diyabet, vücudunuzun yeterince insülin üretmediği ve vücudunuzun ürettiği insülinin 
gerektiği gibi çalışmadığı bir durumdur. Vücudunuz da çok fazla şeker üretebilir. Bu 
olduğunda, kanda şeker (glikoz) birikir. Bu, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, körlük ve 
ampütasyon gibi ciddi tıbbi durumlara yol açabilir.

2. Vokanamet'i kullanmadan önce bilmeniz gerekenler

Vokanamet'i almayın
• Kanagliflozin, metformin veya bu ilacın içerdiği diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (bölüm 

6'da listelenmiştir).
Karaciğer problemleriniz varsa

Böbrek fonksiyonunuz ciddi derecede azalmışsa
Şiddetli hiperglisemi (yüksek kan şekeri), bulantı, kusma, ishal, hızlı kilo kaybı, 
laktik asidoz gibi kontrol altına alınamayan diyabetiniz varsa (bkz.

•
•
•
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asidoz”) veya ketoasidoz. Ketoasidoz, 'keton cisimcikleri' adı verilen maddelerin kanda biriktiği ve 
diyabetik prekomaya yol açabilen bir durumdur. Semptomlar arasında mide ağrısı, hızlı ve derin 
nefes alma, uyku hali veya nefesinizde olağandışı bir meyve kokusu oluşması sayılabilir.

Şiddetli bir enfeksiyonunuz varsa
Vücudunuzdan çok fazla su kaybettiyseniz (dehidratasyon), örneğin uzun süreli veya şiddetli ishal 
nedeniyle veya arka arkaya birkaç kez kustuysanız
diyabetik prekoma varsa
Yakın zamanda kalp krizi geçirdiyseniz veya 'şok' veya solunum güçlüğü gibi ciddi kan 
dolaşımı sorunlarınız varsa
Aşırı alkol kullanıyorsanız (her gün veya ara sıra) Kalp 
yetmezliğiniz varsa veya yakın zamanda olduysa.

•
•

•
•

•
•

Uyarılar ve önlemler 
Laktik asidoz riski
Vokanamet, özellikle böbrekleriniz düzgün çalışmıyorsa, laktik asidoz adı verilen çok nadir fakat çok 
ciddi bir yan etkiye neden olabilir. Kontrolsüz diyabet, ciddi enfeksiyonlar, uzun süreli açlık veya alkol 
alımı, dehidratasyon (aşağıdaki daha fazla bilgiye bakınız), karaciğer sorunları ve vücudun bir 
bölümünün oksijen arzının azaldığı herhangi bir tıbbi durum ile laktik asidoz gelişme riski de artar 
( Akut şiddetli kalp hastalığı gibi).
Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse, daha fazla talimat için doktorunuzla konuşun.

Dehidrasyon ile ilişkili olabilecek bir durumunuz varsa Vokanamet almayı geçici olarak 
durdurun.(Şiddetli kusma, ishal, ateş, sıcağa maruz kalma veya normalden daha az sıvı içme gibi 
önemli vücut sıvıları kaybı). Daha fazla talimat için doktorunuzla konuşun.

Laktik asidoz semptomlarından bazılarını yaşarsanız, Vokanamet'i kullanmayı bırakın ve bir 
doktorla konuşun veya en yakın hastaneye gidin,çünkü bu durum komaya neden olabilir. Laktik 
asidoz belirtileri şunları içerir:
• kusma
• mide ağrısı (karın ağrısı)
• kas krampları
• şiddetli yorgunlukla birlikte genel bir iyi olmama hissi
• nefes almakta zorlanma
• azaltılmış vücut ısısı ve kalp atışı

Laktik asidoz tıbbi bir acil durumdur ve hastanede tedavi edilmelidir.

Vokanamet'i almadan önce ve tedavi sırasında doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz:
• dehidrasyonu önlemek için neler yapabileceğiniz hakkında (dehidrasyon belirtileri için 4. bölüme bakın).

• Tip 1 diyabetiniz varsa, çünkü Vokanamet bu durumu tedavi etmek için kullanılmamalıdır.
• Hızlı kilo kaybı, mide bulantısı veya hasta olma, mide ağrısı, aşırı susama, hızlı ve derin nefes alma, 

kafa karışıklığı, olağandışı uyku hali veya yorgunluk, nefesinizde tatlı bir koku, ağzınızda tatlı veya 
metalik bir tat veya farklı bir koku yaşıyorsanız idrarınız veya teriniz varsa, hemen bir doktorla 
konuşun veya en yakın hastaneye gidin. Bu semptomlar, testlerde görülen idrar veya kandaki artan 
"keton cisimcikleri" nedeniyle diyabetle karşılaşabileceğiniz nadir fakat ciddi, bazen yaşamı tehdit 
eden bir sorun olan "diyabetik ketoasidoz"un bir işareti olabilir. Diyabetik ketoasidoz geliştirme riski, 
uzun süreli açlık, aşırı alkol tüketimi, dehidratasyon, insülin dozunda ani düşüşler veya büyük cerrahi 
veya ciddi hastalık nedeniyle daha yüksek insülin ihtiyacı ile artabilir.

Daha önce ciddi kalp hastalığınız olduysa veya felç geçirdiyseniz
Tansiyonunuzu düşürmek için ilaç kullanıyorsanız (anti-hipertansifler) veya daha önce düşük 
tansiyonunuz olduysa (hipotansiyon). Daha fazla bilgi aşağıda "Diğer ilaçlar ve Vokanamet" bölümünde 
verilmiştir.
Alt ekstremite amputasyonu geçirdiyseniz.

•
•

•



• Ayaklarınızı düzenli olarak kontrol etmeniz ve sağlık uzmanınız tarafından verilen ayak bakımı ve yeterli 
hidrasyonla ilgili diğer tavsiyelere uymanız önemlidir. Ayaklarınızda herhangi bir yara veya renk değişikliği fark 
ederseniz veya herhangi bir hassasiyet veya ağrı hissederseniz derhal doktorunuza haber vermelisiniz. Bazı 
araştırmalar, canagliflozin almanın alt ekstremite amputasyonu (esas olarak ayak parmağı ve orta ayak 
ampütasyonları) riskine katkıda bulunmuş olabileceğini göstermektedir.
Cinsel organlarda veya cinsel organlar ile anüs arasındaki bölgede ağrı, hassasiyet, kızarıklık veya şişme 
gibi bir semptom kombinasyonu geliştirirseniz, ateş veya genel olarak kendinizi iyi hissetmiyorsanız derhal 
doktorunuzla konuşun. Bu semptomlar, perinenin nekrotizan fasiiti veya deri altındaki dokuyu tahrip eden 
Fournier kangreni adı verilen nadir fakat ciddi ve hatta yaşamı tehdit eden bir enfeksiyonun belirtisi 
olabilir. Fournier'in kangreni derhal tedavi edilmelidir.
Tahriş, kaşıntı, olağandışı akıntı veya koku gibi genital maya enfeksiyonu belirtileriniz varsa

Ateşli böbrek veya idrar yolunda ciddi bir enfeksiyonunuz varsa. Doktorunuz iyileşene 
kadar Vokanamet almayı bırakmanızı isteyebilir.

•

•

•

Böbrek fonksiyonu
Vokanamet ile tedaviye başlamadan önce ve tedavi sırasında böbrekleriniz bir kan testi ile test edilecektir. 
Doktorunuz böbrek fonksiyonunuzu yılda en az bir kez veya yaşlıysanız ve/veya böbrek fonksiyonunuz 
kötüleşiyorsa daha sık kontrol edecektir.

Ameliyat
Büyük bir ameliyat geçirmeniz gerekiyorsa, işlem sırasında ve işlemden sonra bir süre Vokanamet almayı bırakmalısınız. 
Doktorunuz, Vokanamet ile tedavinizi ne zaman bırakmanız ve ne zaman yeniden başlatmanız gerektiğine karar verecektir.

Vokanamet almayı bıraktığınızda, kan şekerinizi kontrol altına almak için başka bir tedaviye ihtiyacınız olup 
olmadığına doktorunuz karar verecektir. Doktorunuzun talimatlarına dikkatlice uymanız önemlidir.

idrar şekeri
Canagliflozinin çalışma şekli nedeniyle, bu ilacı alırken idrarınız şeker (glikoz) için pozitif test 
edecektir.

Çocuklar ve ergenler
Vokanamet, 18 yaşın altındaki çocuklar ve ergenler için önerilmez, çünkü bu hastalarda 
veri yoktur.

Diğer ilaçlar ve Vokanamet
Örneğin bir röntgen veya tarama bağlamında iyot içeren bir kontrast maddeyi kan dolaşımınıza enjekte 
etmeniz gerekiyorsa, enjeksiyondan önce veya enjeksiyon sırasında Vokanamet almayı bırakmalısınız. 
Doktorunuz, Vokanamet ile tedavinizi ne zaman bırakmanız ve ne zaman yeniden başlatmanız gerektiğine 
karar verecektir.

Başka ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alma ihtimaliniz varsa doktorunuza veya eczacınıza 
söyleyiniz. Bunun nedeni, bu ilacın diğer bazı ilaçların çalışma şeklini etkileyebilmesidir. Ayrıca, diğer bazı ilaçlar 
da bu ilacın çalışma şeklini etkileyebilir. Daha sık kan şekeri ve böbrek fonksiyon testlerine ihtiyacınız olabilir 
veya doktorunuzun Vokanamet dozunu ayarlaması gerekebilir. Aşağıdakilerden bahsetmek özellikle önemlidir:

• diyabet için insülin veya bir sülfonilüre (glimepirid veya glipizid gibi) - doktorunuz kan 
şekeri seviyenizin çok düşmesini (hipoglisemi) önlemek için dozunuzu azaltmak 
isteyebilir.
idrar üretimini artıran ilaçlar (diüretikler) Sarı kantaron 
(depresyon tedavisinde kullanılan bitkisel bir ilaç)
karbamazepin, fenitoin veya fenobarbital (nöbetleri kontrol altına almak için kullanılan ilaçlar) 

efavirenz veya ritonavir (HIV enfeksiyonunu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar)

Rifampisin (tüberküloz tedavisinde kullanılan bir antibiyotik)

•
•
•
•
•



• kolestiramin (kandaki kolesterol seviyelerini düşürmek için kullanılan ilaç). Bkz. bölüm 3, "Bu 
ilacı almak".
digoksin veya digitoksin (belirli kalp problemleri için kullanılan ilaçlar). Vokanamet ile birlikte alındığında 
kanınızdaki digoksin veya digitoksin seviyesinin kontrol edilmesi gerekebilir.
dabigatran (kan pıhtısı oluşumu riskini azaltan kan sulandırıcı ilaç) alkol 
içeren ilaçlar. "Alkollü Vokanamet" bölümüne bakın. simetidin (mide 
problemlerini tedavi etmek için kullanılan ilaç)
Ağız yoluyla, enjeksiyon yoluyla veya soluma yoluyla verilen kortikosteroidler (deride veya astımda 
şiddetli iltihaplanma gibi çeşitli durumları tedavi etmek için kullanılır)
Astım tedavisinde kullanılan beta-2 agonistleri (salbutamol veya terbutalin gibi). ağrı ve iltihabı 
tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (ibuprofen ve selekoksib gibi NSAID ve COX-2 inhibitörleri)

Yüksek kan basıncının tedavisi için bazı ilaçlar (ACE inhibitörleri ve anjiyotensin II reseptör 
antagonistleri)

•

•
•
•
•

•
•

•

alkol ile vokanamet
Bu ilacı alırken aşırı alkol alımından kaçının çünkü bu laktik asidoz riskini artırabilir. 
"Uyarı ve önlemler" bölümüne bakın.

Hamilelik ve emzirme
Hamileyseniz veya emziriyorsanız, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız, bu 
ilacı almadan veya almaya devam etmeden önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Vokanamet'in bileşenlerinden biri olan Canagliflozin hamilelik sırasında kullanılmamalıdır. Hamile olduğunuzu 
öğrenir öğrenmez, kan şekerinizi Vokanamet olmadan kontrol etmenin en iyi yolu hakkında doktorunuzla 
konuşun.

Emziriyorsanız bu ilacı almamalısınız. Bu ilacı almayı mı yoksa emzirmeyi mi keseceğiniz 
konusunda doktorunuzla konuşun.

Araç ve makine kullanma
Vokanamet'in araç kullanma, bisiklete binme ve alet veya makine kullanma becerisi üzerinde hiçbir etkisi yoktur veya ihmal edilebilir 

düzeydedir. Bununla birlikte, araç veya makine kullanma, bisiklete binme veya araç kullanma yeteneğinizi etkileyebilecek baş 

dönmesi veya sersemlik bildirilmiştir.

Vokanamet'i sülfonilüreler (glimepirid veya glipizid gibi) veya insülin adı verilen diğer diyabet ilaçları ile birlikte almak, düşük kan 
şekeri (hipoglisemi) riskini artırabilir. Belirtiler arasında bulanık görme, dudaklarda karıncalanma, titreme, terleme, solgun 
görünüm, ruh halinde değişiklik veya endişeli veya kafası karışmış hissetme yer alır. Bu, araç kullanma, bisiklete binme ve 
herhangi bir alet veya makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir. Herhangi bir düşük kan şekeri belirtisi alırsanız, mümkün olan 
en kısa sürede doktorunuza söyleyiniz.

Vokanamet sodyum içerir
Bu ilaç, tablet başına 1 mmol'den (23 mg) daha az sodyum içerir, yani esasında "sodyum içermez".

3. Vokanamet nasıl alınır

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun veya eczacınızın size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz 
doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ne kadar alınır
• Vokanamet dozu günde iki kez bir tablettir.
• Alacağınız Vokanamet'in gücü, durumunuza ve kan şekerinizi kontrol etmek için 

gereken kanagliflozin ve metformin miktarına bağlı olarak değişir.
Doktorunuz sizin için doğru olan gücü reçete edecektir.•



Bu ilacı almak
• Tableti bütün olarak suyla yutunuz.
• Tabletinizi yemekle birlikte almanız en iyisidir. Bu, mide rahatsızlığı yaşama şansınızı 

azaltacaktır.
Her gün aynı saatlerde almaya çalışın. Bu, onu almayı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.
Doktorunuz bu ilacı kolestiramin gibi kolesterol düşürücü herhangi bir ilaçla birlikte 
reçete ettiyse, bu ilacı kolesterol düşürücü ilaçtan en az 1 saat önce veya 4 saat ila 6 
saat sonra almalısınız.

•
•

Doktorunuz Vokanamet'i başka bir glikoz düşürücü ilaçla birlikte reçete edebilir. Sağlığınız için en iyi 
sonuçları elde etmek için tüm ilaçları doktorunuzun önerdiği şekilde almayı unutmayın.

Diyet ve egzersiz
Şeker hastalığınızı kontrol altına almanıza yardımcı olmak için yine de doktorunuzun, eczacınızın veya hemşirenizin 
diyet ve egzersizle ilgili tavsiyelerine uymanız gerekir. Özellikle diyabetik bir kilo kontrolü diyeti uyguluyorsanız, bu ilacı 
kullanırken de bu diyeti uygulamaya devam edin.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Vokanamet kullandıysanız

Vokanamet metformin içerdiğinden, bu ilaçtan daha fazlasını alırsanız laktik asidoz yaşayabilirsiniz. 
Bu size olursa, laktik asidoz komaya yol açabileceğinden, acil hastanede tedavi görmeniz gerekebilir. 
Laktik asidozun semptomları arasında kusma, mide ağrısı, kas krampları, şiddetli yorgunlukla 
birlikte genel olarak iyi olmama hissi veya nefes almada zorluk yer alır. Diğer semptomlar vücut 
ısısında ve kalp atışında azalmadır. Bu ilacı hemen almayı bırakın ve hemen bir doktora veya en 
yakın hastaneye başvurun (bkz. Bölüm 2). İlaç paketini yanınıza alın.

Vokanamet'i kullanmayı unutursanız

• Bir doz almayı unutursanız, hatırladığınız anda onu alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı geldiyse, 
unutulan dozu atlayın.
Unutulan bir dozu telafi etmek için çift doz almayınız.•

Vokanamet'i kullanmayı bırakırsanız

Bu ilacı almayı bırakırsanız kan şekeri düzeyleriniz yükselebilir. İlk önce doktorunuzla konuşmadan 
bu ilacı almayı bırakmayın.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize sorunuz.

4. Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere neden olabilir, ancak bunları herkes almayabilir.

Aşağıdaki ciddi yan etkilerden herhangi birine sahipseniz, Vokanamet'i kullanmayı durdurunuz ve bir doktorla 
konuşunuz veya en yakın hastaneye başvurunuz:

Şiddetli alerjik reaksiyon (nadir, 1000 kişiden 1'ini etkileyebilir) Şiddetli 
alerjik reaksiyonun olası belirtileri şunları içerebilir:
• Yüzde, dudaklarda, ağızda, dilde veya boğazda nefes alma veya yutma güçlüğüne yol 

açabilecek şişme.

Laktik asidoz (çok seyrek, 10.000 kişiden 1'ini etkileyebilir)
Vokanamet, laktik asidoz adı verilen çok nadir fakat çok ciddi bir yan etkiye neden olabilir ("Uyarılar ve önlemler" 
bölümüne bakın). Bu olursa, yapmanız gerekirVokanamet'i kullanmayı bırakın ve bir doktorla konuşun veya 
hemen en yakın hastaneye gidin.laktik asidoz komaya neden olabilir.

Diyabetik ketoasidoz (nadir, 1000 kişiden 1'ini etkileyebilir) 
Bunlar diyabetik ketoasidozun belirtileridir (ayrıca bkz. bölüm 2):



-
-
-
-
-
-
-
-
-

idrarınızda veya kanınızda artan "keton cisimcikleri" 
seviyeleri hızlı kilo kaybı
hasta hissetmek veya hasta 
olmak mide ağrısı
aşırı susuzluk
hızlı ve derin nefes alma 
karışıklığı
olağandışı uyku hali veya yorgunluk
nefesinizde tatlı bir koku, ağzınızda tatlı veya metalik bir tat veya idrar veya 
terinizde farklı bir koku.

Bu, kan şekeri seviyesinden bağımsız olarak ortaya çıkabilir. Doktor, Vokanamet ile tedaviyi geçici 
veya kalıcı olarak durdurmaya karar verebilir.

Dehidrasyon (yaygın olmayan, 100 kişiden 1'ini etkileyebilir)
• vücudunuzdan çok fazla sıvı kaybı (dehidrasyon). Bu, yaşlılarda (75 yaş ve üstü), böbrek 

sorunları olan kişilerde ve su tabletleri (diüretikler) alan kişilerde daha sık görülür. Olası 
dehidrasyon belirtileri şunlardır:
- sersemlik veya baş dönmesi hissetmek
- ayağa kalktığınızda bayılma (bayılma) veya baş dönmesi veya bayılma hissi
- çok kuru veya yapışkan ağız, çok susama hissi
- çok zayıf veya yorgun hissetmek
- az idrar yapma veya hiç idrar yapma
- hızlı nabız.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birine sahipseniz, mümkün olan en kısa sürede doktorunuza 
söyleyiniz: Hipoglisemi (çok yaygın, 10 kişiden 1'inden fazlasını etkileyebilir)

• düşük kan şekeri seviyeleri (hipoglisemi) - bu ilacı insülin veya sülfonilüre 
(glimepirid veya glipizid gibi) ile birlikte alırken.
Düşük kan şekerinin olası belirtileri şunlardır:
- bulanık görme
- karıncalanan dudaklar

- titreme, terleme, solgun görünme
- ruh halinde bir değişiklik ya da endişeli ya da kafası karışmış hissetme.

Doktorunuz düşük kan şekeri düzeylerini nasıl tedavi edeceğinizi ve yukarıdaki belirtilerden herhangi birine sahipseniz ne yapmanız gerektiğini size 

söyleyecektir.

İdrar yolu enfeksiyonları (yaygın, 10 kişiden 1'ini etkileyebilir)
• Bunlar idrar yolunda ciddi bir enfeksiyon belirtileridir, örneğin:

- ateş ve/veya titreme
- su çıkarken yanma hissi (idrar yaparken)
- sırtınızda veya yanınızda ağrı.

Nadiren de olsa idrarınızda kan görürseniz hemen doktorunuza söyleyiniz.

Canagliflozin tek başına alındığında diğer yan etkiler: Çok 
yaygın (10 kişiden 1'inden fazlasını etkileyebilir)
• vajinal mantar enfeksiyonu.

Yaygın (10 kişiden 1'ini etkileyebilir)
• penis veya sünnet derisinde kızarıklık veya kızarıklık (maya enfeksiyonu)

• idrara çıkma değişiklikleri (daha sık veya daha büyük miktarlarda idrara çıkma, acil idrara çıkma ihtiyacı, 
gece idrara çıkma ihtiyacı dahil)
kabızlık
susamış hissetmek

hasta hissetmek (mide bulantısı)

•
•
•



• kan testleri, kandaki yağ (kolesterol) düzeylerindeki değişiklikleri ve kanınızdaki kırmızı kan hücrelerinin 
(hematokrit) miktarındaki artışları gösterebilir.

Yaygın olmayan (100 kişiden 1'ini etkileyebilir)
• döküntü veya kırmızı cilt - bu kaşıntılı olabilir ve kabarık şişlikler, sızan sıvı veya kabarcıklar içerebilir

• kurdeşen

• kan testleri böbrek fonksiyonu (artan kreatinin veya üre) veya artan potasyum ile ilgili 
değişiklikleri gösterebilir
kan testleri kan fosfat seviyenizde artışlar gösterebilir 
kemik kırığı
böbrek yetmezliği (esas olarak vücudunuzdan çok fazla sıvı kaybının bir sonucu olarak) alt ekstremite 
amputasyonları (esas olarak ayak parmağı), özellikle yüksek kalp hastalığı fimozisi riski altındaysanız – 
sünnet derisini penisin ucu etrafında geri çekmede zorluk.
güneş ışığına maruz kaldıktan sonra cilt reaksiyonları.

•
•
•
•
•
•

Bilinmiyor (mevcut verilerden sıklık tahmin edilemiyor)
• perinenin nekrotizan fasiiti veya Fournier kangreni, cinsel organların veya cinsel organlar ile anüs 

arasındaki bölgenin ciddi bir yumuşak doku enfeksiyonu.

Kanagliflozin için tanımlanmayan, tek başına metformin alırken yan etkiler:
• Çok yaygın: Mide bulantısı (bulantı), hasta olma (kusma), ishal, karın ağrısı ve 

iştahsızlık
yaygın: metalik bir tat (tat bozukluğu)
Çok seyrek: B vitamininde azalma12seviyeleri (anemiye neden olabilir - düşük kırmızı kan hücresi sayısı), 
karaciğer fonksiyon testi bozuklukları, hepatit (karaciğerinizle ilgili bir sorun) ve kaşıntı.

•
•

Yan etkilerin raporlanması
Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Bu, bu broşürde 
listelenmeyen olası yan etkileri içerir. Ayrıca, yan etkileri www.mhra.gov.uk/yellowcard adresindeki Sarı Kart 
Şeması aracılığıyla doğrudan bildirebilir veya Google Play'de MHRA Sarı Kart arayabilirsiniz.
veya Apple App Store. Yan etkileri bildirerek, bu ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi sağlanmasına yardımcı 
olabilirsiniz.

5. Vokanamet nasıl saklanır

Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın.

EXP'den sonra bu ilacı şişe ve karton üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Son 
kullanma tarihi, o ayın son gününü ifade eder.

30°C'nin üzerinde saklamayın.

Ambalaj hasarlıysa veya kurcalanma belirtileri gösteriyorsa Vokanamet'i kullanmayın.

Herhangi bir ilacı atık su veya evsel atık yoluyla atmayın. Artık kullanmadığınız ilaçları nasıl 
atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

Vokanamet'in içeriği
• Aktif maddeler canagliflozin ve metformin hidroklorürdür.

- Her 50 mg/850 mg tablet, 50 mg canagliflozin ve 850 mg metformin hidroklorüre 
eşdeğer kanagliflozin hemihidrat içerir.



- Her 50 mg/1.000 mg tablet, 50 mg canagliflozin ve 1.000 mg metformin 
hidroklorüre eşdeğer kanagliflozin hemihidrat içerir.

Diğer maddeler şunlardır:
- Tablet çekirdeği: mikrokristalin selüloz, hipromelloz, kroskarmeloz sodyum ve 

magnezyum stearat.
Film kaplama:
- 50 mg/850 mg tabletler: macrogol 3350, poli(vinil alkol), talk, titanyum dioksit (E171), 

demir oksit kırmızısı (E172) ve demir oksit siyahı (E172).
50 mg/1.000 mg tabletler: makrogol 3350, poli(vinil alkol), talk, titanyum dioksit (E171), 
demir oksit sarısı (E172) ve demir oksit kırmızısı (E172).

•

-

-

Vokanamet neye benziyor ve paketin içeriği
• Vokanamet 50 mg/850 mg film kaplı tabletler (tabletler) pembe renkli, kapsül şeklinde, 20 mm 

uzunluğunda, bir yüzünde “CM”, diğer yüzünde “358” baskısı vardır.
Vokanamet 50 mg/1.000 mg film kaplı tabletler (tabletler) bej renkli, kapsül şeklinde, 21 mm 
uzunluğunda ve bir tarafında “CM”, diğer tarafında “551” kabartması vardır.

•

Vokanamet, çocuklara dayanıklı kapaklı HDPE şişelerde mevcuttur. Paket boyutları, 20 ve 60 tabletlik 
kartonlar ve 180 tabletlik çoklu ambalaj kartonlarıdır (her biri 60 tablet içeren 3 şişe).

Tüm paket boyutları pazarlanmayabilir.

Pazarlama yetkilendirme sahibi 
Janssen-Cilag Ltd
50-100 Holmer Çiftlik Yolu 
Yüksek Wycombe
Buckinghamshire
HP12 4EG
Birleşik Krallık

Üretici firma
Janssen-Cilag SpA
C. Janssen aracılığıyla

Borgo San Michele
04100 Latin Amerika

İtalya

Bu ilaç hakkında herhangi bir bilgi için lütfen distribütör ile iletişime geçin:

Napp Pharmaceuticals Limited, 
Cambridge Bilim Parkı, Milton 
Yolu,
Cambridge, CB4 0AB
Tel: +44 1223424444

Büyük baskı, bant, CD veya Braille'de bilgi için 0800 7318450 numaralı telefondan

Bu broşür 10/2021'de revize edilmiştir.


