
Vokanamet 50 mg/850 mg filmomhulde tabletten 
Vokanamet 50 mg/1.000 mg filmomhulde tabletten

canagliflozine/metforminehydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat 
belangrijke informatie in voor u.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien moet je het nog een keer lezen.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het niet door aan anderen. Het kan hen schaden, zelfs als hun 

ziekteverschijnselen dezelfde zijn als die van u.
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke 

bijwerkingen die niet in deze bijsluiter worden vermeld. Zie rubriek 4.

-

Wat staat er in deze bijsluiter?

1. Wat is Vokanamet en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Vokanamet inneemt
3. Hoe neemt u Vokanamet in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Vokanamet
6. Inhoud van de verpakking en andere informatie

1. Wat is Vokanamet en waarvoor wordt het gebruikt?

Vokanamet bevat twee verschillende werkzame stoffen, canagliflozine en metformine. Dit zijn twee geneesmiddelen die op 

verschillende manieren samenwerken om de bloedglucosespiegels (suikerspiegels) te verlagen en die hartaandoeningen kunnen 

helpen voorkomen bij volwassenen met type 2-diabetes.

Dit geneesmiddel kan op zichzelf worden gebruikt of samen met andere geneesmiddelen die u mogelijk gebruikt om uw type 
2-diabetes te behandelen (zoals insuline, een DPP-4-remmer [zoals sitagliptine, saxagliptine of linagliptine], een 
sulfonylureumderivaat [zoals glimepiride of glipizide] of pioglitazon) die de bloedsuikerspiegel verlagen. Mogelijk gebruikt u al 
een of meer van deze middelen om uw diabetes type 2 te behandelen. Vokanamet wordt gebruikt wanneer uw 
bloedsuikerspiegel niet voldoende onder controle kan worden gebracht met metformine alleen of samen met andere 
geneesmiddelen tegen diabetes. Als u zowel canagliflozine als metformine als enkelvoudige tabletten gebruikt, kan 
Vokanamet deze in één tablet vervangen.

Het is belangrijk om de adviezen over voeding en lichaamsbeweging van uw arts of verpleegkundige op te volgen.

Wat is diabetes type 2?
Diabetes type 2 is een aandoening waarbij uw lichaam niet genoeg insuline aanmaakt en de insuline die uw 
lichaam aanmaakt niet zo goed werkt als zou moeten. Je lichaam kan ook te veel suiker maken. Wanneer dit 
gebeurt, hoopt zich suiker (glucose) op in het bloed. Dit kan leiden tot ernstige medische aandoeningen zoals 
hartaandoeningen, nieraandoeningen, blindheid en amputatie.

2. Wat u moet weten voordat u Vokanamet inneemt

Neem Vokanamet niet in
• als u allergisch bent voor canagliflozine, metformine of voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel 

(vermeld in rubriek 6)

als u leverproblemen heeft
als u een ernstig verminderde nierfunctie heeft
als u ongecontroleerde diabetes heeft, met bijvoorbeeld ernstige hyperglykemie (hoge 
bloedglucose), misselijkheid, braken, diarree, snel gewichtsverlies, lactaatacidose (zie “Risico op

•
•
•
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acidose” hieronder) of ketoacidose. Ketoacidose is een aandoening waarbij stoffen die 'ketonlichamen' worden 
genoemd zich ophopen in het bloed en die kunnen leiden tot diabetisch precoma. Symptomen zijn onder meer 
maagpijn, snelle en diepe ademhaling, slaperigheid of uw adem die een ongewone fruitige geur ontwikkelt.

als u een ernstige infectie heeft
als u veel vocht uit uw lichaam heeft verloren (uitdroging), bijv. door langdurige of ernstige diarree, of 
als u meerdere keren achter elkaar heeft overgegeven
als u een diabetisch pre-coma heeft
als u onlangs een hartaanval heeft gehad of ernstige problemen met de bloedsomloop heeft, zoals 
'shock' of ademhalingsmoeilijkheden
als u te veel alcohol drinkt (elke dag of van tijd tot tijd) als u 
hartfalen heeft of onlangs heeft gehad.

•
•

•
•

•
•

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen 

Risico op lactaatacidose

Vokanamet kan een zeer zeldzame, maar zeer ernstige bijwerking veroorzaken, lactaatacidose genaamd, met name als 
uw nieren niet goed werken. Het risico op het ontwikkelen van lactaatacidose is ook verhoogd bij ongecontroleerde 
diabetes, ernstige infecties, langdurig vasten of alcoholgebruik, uitdroging (zie verdere informatie hieronder), 
leverproblemen en alle medische aandoeningen waarbij een deel van het lichaam een   verminderde toevoer van 
zuurstof heeft ( zoals acute ernstige hartziekte).
Als een van bovenstaande punten op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts voor verdere instructies.

Stop tijdelijk met het gebruik van Vokanamet als u een aandoening heeft die verband kan houden met 
uitdroging(aanzienlijk verlies van lichaamsvloeistoffen), zoals ernstig braken, diarree, koorts, blootstelling aan hitte 
of als u minder vocht dan normaal drinkt. Praat met uw arts voor verdere instructies.

Stop met het innemen van Vokanamet en neem onmiddellijk contact op met een arts of ga naar het dichtstbijzijnde 

ziekenhuis als u enkele van de symptomen van lactaatacidose ervaart,omdat deze aandoening tot coma kan leiden. 

Symptomen van lactaatacidose zijn onder meer:

• braken
• buikpijn (buikpijn)
• spierkrampen
• een algemeen gevoel van onwel zijn met ernstige vermoeidheid
• moeite met ademhalen
• verlaagde lichaamstemperatuur en hartslag

Lactaatacidose is een medisch noodgeval en moet in een ziekenhuis worden behandeld.

Praat met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Vokanamet inneemt en tijdens de behandeling:

• over wat u kunt doen om uitdroging te voorkomen (zie rubriek 4 voor tekenen van uitdroging).
• als u diabetes type 1 heeft, omdat Vokanamet niet mag worden gebruikt om deze aandoening te behandelen.

• als u snel gewichtsverlies, misselijkheid of braken ervaart, maagpijn, overmatige dorst, snelle en diepe ademhaling, 
verwardheid, ongebruikelijke slaperigheid of vermoeidheid, een zoete geur van uw adem, een zoete of metaalachtige 
smaak in uw mond of een andere geur in uw urine of zweet, neem dan onmiddellijk contact op met een arts of ga naar 
het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Deze symptomen kunnen een teken zijn van "diabetische ketoacidose" - een zeldzaam 
maar ernstig, soms levensbedreigend probleem dat u kunt krijgen bij diabetes vanwege verhoogde niveaus van 
"ketonlichamen" in uw urine of bloed, zoals blijkt uit tests. Het risico op het ontwikkelen van diabetische ketoacidose kan 
toenemen bij langdurig vasten, overmatig alcoholgebruik, uitdroging, plotselinge verlagingen van de insulinedosis of 
een grotere behoefte aan insuline als gevolg van een grote operatie of ernstige ziekte.

als u ooit een ernstige hartziekte heeft gehad of als u een beroerte heeft gehad

als u geneesmiddelen gebruikt om uw bloeddruk te verlagen (antihypertensiva) of ooit een lage bloeddruk heeft gehad 
(hypotensie). Meer informatie vindt u hieronder bij "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen en Vokanamet".

als u een amputatie van de onderste ledematen heeft gehad.

•
•

•



• Het is belangrijk om uw voeten regelmatig te controleren en u te houden aan alle andere adviezen met betrekking tot 
voetverzorging en adequate hydratatie van uw zorgverlener. U dient uw arts onmiddellijk op de hoogte te stellen als u 
wonden of verkleuring opmerkt, of als u gevoeligheid of pijn in uw voeten ervaart. Sommige onderzoeken geven aan 
dat het gebruik van canagliflozine kan hebben bijgedragen aan het risico op amputatie van de onderste ledematen 
(voornamelijk teen- en middenvoetamputaties).

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een combinatie van symptomen krijgt van pijn, gevoeligheid, roodheid 
of zwelling van de geslachtsdelen of het gebied tussen de geslachtsorganen en de anus met koorts of een algemeen 
onwel voelen. Deze symptomen kunnen een teken zijn van een zeldzame maar ernstige of zelfs levensbedreigende 
infectie, genaamd necrotiserende fasciitis van het perineum of gangreen van Fournier, die het weefsel onder de huid 
vernietigt. gangreen van Fournier moet onmiddellijk worden behandeld.

als u tekenen heeft van een genitale schimmelinfectie zoals irritatie, jeuk, ongewone afscheiding of 
geur
als u een ernstige infectie van de nieren of de urinewegen met koorts heeft. Uw arts kan u vragen om te stoppen 
met het gebruik van Vokanamet totdat u hersteld bent.

•

•

•

Nierfunctie
Uw nieren zullen worden getest door middel van een bloedtest voordat u begint met het innemen van en tijdens de 
behandeling met Vokanamet. Uw arts zal uw nierfunctie ten minste eenmaal per jaar controleren of vaker als u ouder 
bent en/of als uw nierfunctie verslechtert.

Chirurgie
Als u een grote operatie moet ondergaan, moet u tijdens en enige tijd na de procedure stoppen met het gebruik van 
Vokanamet. Uw arts zal beslissen wanneer u moet stoppen en wanneer u uw behandeling met Vokanamet moet 
hervatten.

Uw arts zal beslissen of u een andere behandeling nodig heeft om uw bloedsuikerspiegel onder controle te houden terwijl u 
gestopt bent met het innemen van Vokanamet. Het is belangrijk dat u de instructies van uw arts nauwkeurig opvolgt.

Urine glucose
Vanwege de manier waarop canagliflozine werkt, zal uw urine positief testen op suiker (glucose) terwijl u dit 
geneesmiddel gebruikt.

Kinderen en adolescenten
Vokanamet wordt niet aanbevolen voor kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar, omdat er geen gegevens 
beschikbaar zijn over deze patiënten.

Andere medicijnen en Vokanamet
Als u een jodiumhoudend contrastmiddel in uw bloedbaan moet krijgen, bijvoorbeeld in het kader van een 
röntgenfoto of scan, moet u voor of op het moment van de injectie stoppen met het gebruik van Vokanamet. 
Uw arts zal beslissen wanneer u moet stoppen en wanneer u uw behandeling met Vokanamet moet hervatten.

Vertel het uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt, kort geleden heeft gebruikt of in de nabije toekomst 
gaat gebruiken. Dit is omdat dit geneesmiddel de werking van sommige andere geneesmiddelen kan beïnvloeden. Ook 
kunnen sommige andere geneesmiddelen de werking van dit geneesmiddel beïnvloeden. Het kan zijn dat u vaker 
bloedglucose- en nierfunctietesten nodig heeft, of het kan zijn dat uw arts de dosis Vokanamet moet aanpassen. Het is vooral 
belangrijk om het volgende te vermelden:

• insuline of een sulfonylureumderivaat (zoals glimepiride of glipizide) voor diabetes – het kan zijn dat 
uw arts uw dosis wil verlagen om te voorkomen dat uw bloedsuikerspiegel te laag wordt 
(hypoglykemie)
geneesmiddelen die de urineproductie verhogen (diuretica) sint-janskruid 

(een kruidengeneesmiddel voor de behandeling van depressie)

carbamazepine, fenytoïne of fenobarbital (geneesmiddelen om epileptische aanvallen onder controle te 

houden) efavirenz of ritonavir (geneesmiddelen om hiv-infectie te behandelen)

rifampicine (een antibioticum dat wordt gebruikt om tuberculose te behandelen)

•
•
•
•
•



• colestyramine (geneesmiddel dat wordt gebruikt om het cholesterolgehalte in het bloed te verlagen). Zie rubriek 3, “Inname van dit 

geneesmiddel”.

digoxine of digitoxine (geneesmiddelen die worden gebruikt bij bepaalde hartproblemen). Het gehalte aan digoxine of 

digitoxine in uw bloed moet mogelijk worden gecontroleerd als het samen met Vokanamet wordt ingenomen.

dabigatran (bloedverdunner die het risico op vorming van bloedstolsels verlaagt) 
geneesmiddelen die alcohol bevatten. Zie rubriek “Waarop moet u letten met alcohol”. 
cimetidine (geneesmiddel om maagproblemen te behandelen)
corticosteroïden (gebruikt voor de behandeling van verschillende aandoeningen, zoals ernstige ontsteking van de huid 
of bij astma) die via de mond, als injectie of inhalatie worden toegediend

bèta-2-agonisten (zoals salbutamol of terbutaline) die worden gebruikt om astma te behandelen. geneesmiddelen 

die worden gebruikt om pijn en ontsteking te behandelen (NSAID's en COX-2-remmers, zoals ibuprofen en 

celecoxib)

bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk (ACE-remmers en angiotensine II-
receptorantagonisten)

•

•
•
•
•

•
•

•

Waarop moet u letten met alcohol

Vermijd overmatig alcoholgebruik tijdens het gebruik van dit geneesmiddel, aangezien dit het risico op lactaatacidose kan verhogen. 

Zie paragraaf “Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen”.

Zwangerschap en borstvoeding
Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, denkt zwanger te zijn of zwanger wilt worden, vraag dan uw 
arts of apotheker om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt of blijft gebruiken.

Canagliflozine, een van de ingrediënten in Vokanamet, mag niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Praat met uw arts 
over de beste manier om uw bloedsuikerspiegel onder controle te houden zonder Vokanamet zodra u weet dat u zwanger bent.

U mag dit geneesmiddel niet gebruiken als u borstvoeding geeft. Overleg met uw arts of u moet stoppen met het gebruik van 
dit geneesmiddel of met het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Vokanamet heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid, de rijvaardigheid en het vermogen om gereedschap of machines te 

bedienen. Er is echter melding gemaakt van duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd, wat van invloed kan zijn op uw rijvaardigheid, fietsvaardigheid 

of het gebruik van gereedschappen of machines.

Het gebruik van Vokanamet met andere geneesmiddelen voor diabetes die sulfonylureumderivaten (zoals glimepiride of glipizide) of 

insuline worden genoemd, kan het risico op een lage bloedsuikerspiegel (hypoglykemie) verhogen. Symptomen zijn onder meer wazig 

zien, tintelende lippen, beven, zweten, bleek kijken, stemmingswisselingen of zich angstig of verward voelen. Dit kan van invloed zijn op 

uw vermogen om te rijden, fietsen en gereedschap of machines te gebruiken. Vertel het uw arts zo snel mogelijk als u tekenen krijgt van 

een lage bloedsuikerspiegel.

Vokanamet bevat natrium
Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in wezen 'natriumvrij' is.

3. Hoe neemt u Vokanamet in?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Raadpleeg bij 
twijfel uw arts of apotheker.

Hoeveel te nemen?
• De dosis Vokanamet is tweemaal daags één tablet.
• De sterkte van Vokanamet die u inneemt, hangt af van uw toestand en de hoeveelheid canagliflozine en 

metformine die nodig is om uw bloedsuikerspiegel onder controle te houden.
Uw arts zal u de sterkte voorschrijven die bij u past.•



Inname van dit geneesmiddel

• Slik de tablet heel door met water.
• U kunt uw tablet het beste bij een maaltijd innemen. Dit verkleint de kans op 

maagklachten.
Probeer het elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen. Dit zal u helpen herinneren dat u het moet innemen.

Als uw arts dit geneesmiddel heeft voorgeschreven samen met een geneesmiddel voor het verlagen van 
cholesterol, zoals colestyramine, moet u dit geneesmiddel ten minste 1 uur vóór of 4 uur tot 6 uur na het 
cholesterolverlagende geneesmiddel innemen.

•
•

Uw arts kan Vokanamet samen met een ander glucoseverlagend geneesmiddel voorschrijven. Vergeet niet om alle medicijnen 
in te nemen zoals voorgeschreven door uw arts om de beste resultaten voor uw gezondheid te bereiken.

Dieet en lichaamsbeweging

Om u te helpen uw diabetes onder controle te houden, moet u nog steeds het advies over dieet en lichaamsbeweging van uw 
arts, apotheker of verpleegkundige opvolgen. In het bijzonder, als u een dieet voor gewichtscontrole voor diabetes volgt, blijf 
dit dan volgen terwijl u dit geneesmiddel gebruikt.

Wat u moet doen als u meer van Vokanamet heeft ingenomen dan u zou mogen

Aangezien Vokanamet metformine bevat, kunt u lactaatacidose krijgen als u meer van dit geneesmiddel heeft ingenomen. Als 
dit bij u gebeurt, moet u mogelijk onmiddellijk in het ziekenhuis worden behandeld, aangezien lactaatacidose tot coma kan 
leiden. Symptomen van lactaatacidose zijn onder meer braken, buikpijn, spierkrampen, een algemeen gevoel van onwel zijn 
met ernstige vermoeidheid of moeite met ademhalen. Andere symptomen zijn verminderde lichaamstemperatuur en hartslag. 
Stop onmiddellijk met het innemen van dit geneesmiddel en neem onmiddellijk contact op met een arts of het dichtstbijzijnde 
ziekenhuis (zie rubriek 2). Neem het medicijnpakket mee.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Vokanamet in te nemen

• Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Als het echter tijd is voor de volgende dosis, 

sla dan de gemiste dosis over.

Neem geen dubbele dosis om een   vergeten dosis in te halen.•

Als u stopt met het innemen van Vokanamet

Uw bloedsuikerspiegel kan stijgen als u stopt met het gebruik van dit geneesmiddel. Stop niet met het innemen van dit 

geneesmiddel zonder eerst met uw arts te overleggen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop onmiddellijk met het innemen van Vokanamet en neem onmiddellijk contact op met een arts of ga naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis als 

u een van de volgende ernstige bijwerkingen krijgt:

Ernstige allergische reactie (zelden, kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 

mensen) Mogelijke tekenen van een ernstige allergische reactie kunnen zijn:

• zwelling van het gezicht, de lippen, de mond, de tong of de keel die kan leiden tot ademhalings- of 
slikproblemen.

Lactaatacidose (zeer zelden, kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 mensen)

Vokanamet kan een zeer zeldzame maar zeer ernstige bijwerking veroorzaken die lactaatacidose wordt genoemd (zie rubriek “Wanneer moet u 

extra voorzichtig zijn met dit middel?’). Als dit gebeurt, moet u:stop met het innemen van Vokanamet en neem onmiddellijk contact op met een 

arts of ga naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, aangezien lactaatacidose kan leiden tot coma.

Diabetische ketoacidose (zelden, kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 
mensen) Dit zijn de tekenen van diabetische ketoacidose (zie ook rubriek 2):



-
-
-
-
-
-
-
-
-

verhoogde niveaus van "ketonlichamen" in uw urine of bloed snel 
gewichtsverlies
ziek voelen of ziek zijn 
maagpijn
extreme dorst
snelle en diepe ademhaling 
verwarring
ongewone slaperigheid of vermoeidheid

een zoete geur van uw adem, een zoete of metaalachtige smaak in uw mond of een andere geur 
van uw urine of zweet.

Dit kan gebeuren ongeacht de bloedglucosespiegel. De arts kan besluiten om de behandeling met 
Vokanamet tijdelijk of definitief stop te zetten.

Uitdroging (soms, kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen)

• verlies van te veel vocht uit uw lichaam (uitdroging). Dit komt vaker voor bij ouderen (75 jaar en 
ouder), mensen met nierproblemen en mensen die plastabletten (diuretica) gebruiken. Mogelijke 
tekenen van uitdroging zijn:
- zich licht in het hoofd of duizelig voelen
- flauwvallen (flauwvallen) of zich duizelig of flauw voelen bij het opstaan
- zeer droge of plakkerige mond, erg dorstig gevoel
- zich erg zwak of moe voelen
- weinig of geen urineren
- snelle hartslag.

Vertel het uw arts zo snel mogelijk als u een van de volgende bijwerkingen heeft: 
Hypoglykemie (zeer vaak, kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen)
• lage bloedsuikerspiegels (hypoglykemie) - wanneer u dit geneesmiddel samen met insuline of een 

sulfonylureumderivaat (zoals glimepiride of glipizide) gebruikt.
Mogelijke tekenen van een lage bloedsuikerspiegel zijn:

- wazig zicht
- tintelende lippen
- trillen, zweten, bleek zien
- een verandering van stemming of zich angstig of verward voelen.

Uw arts zal u vertellen hoe u een lage bloedsuikerspiegel moet behandelen en wat u moet doen als u een van de bovenstaande 

symptomen heeft.

Urineweginfecties (vaak, kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen)

• Dit zijn tekenen van een ernstige infectie van de urinewegen, bijv.:
- koorts en/of koude rillingen
- branderig gevoel bij het plassen (plassen)
- pijn in uw rug of zij.

Hoewel het soms voorkomt, moet u uw arts onmiddellijk informeren als u bloed in uw urine ziet.

Andere bijwerkingen bij het gebruik van alleen canagliflozine: 
Zeer vaak (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen)

• vaginale schimmelinfectie.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

• uitslag of roodheid van de penis of voorhuid (schimmelinfectie)
• veranderingen in plassen (waaronder vaker of in grotere hoeveelheden plassen, dringende behoefte om te plassen, 

behoefte om 's nachts te plassen)

constipatie
dorst hebben
ziek voelen (misselijkheid)

•
•
•



• bloedonderzoeken kunnen veranderingen in het bloedvetgehalte (cholesterol) en een toename van de hoeveelheid rode 

bloedcellen in uw bloed (hematocriet) aantonen.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

• huiduitslag of rode huid - dit kan jeuken en omvatten bultjes, sijpelend vocht of blaren
• netelroos

• bloedonderzoek kan veranderingen aantonen die verband houden met de nierfunctie (verhoogd creatinine of ureum) 

of verhoogd kalium

bloedonderzoek kan een verhoging van uw fosfaatgehalte in het bloed 

aantonen botbreuk

nierfalen (voornamelijk als gevolg van verlies van te veel vocht uit uw lichaam) amputaties van de onderste 
ledematen (voornamelijk van de teen), vooral als u een hoog risico loopt op hartziekte phimosis – moeite 
met het terugtrekken van de voorhuid rond de punt van de penis.
huidreacties na blootstelling aan zonlicht.

•
•
•
•
•
•

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

• necrotiserende fasciitis van het perineum of gangreen van Fournier, een ernstige infectie van de weke delen van de 

geslachtsorganen of het gebied tussen de geslachtsorganen en de anus.

Bijwerkingen bij gebruik van alleen metformine die niet zijn beschreven voor canagliflozine:
• zeer vaak: misselijkheid (misselijkheid), braken (braken), diarree, buikpijn en verlies van 

eetlust
vaak: een metaalachtige smaak (smaakstoornis)
zeer zelden: verminderde vitamine B12bloedarmoede (kan bloedarmoede veroorzaken – laag aantal rode 
bloedcellen), leverfunctieteststoornissen, hepatitis (een probleem met uw lever) en jeuk.

•
•

Melding van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke 
bijwerkingen die niet in deze bijsluiter worden vermeld. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Yellow Card 
Scheme op: www.mhra.gov.uk/yellowcard of zoek naar MHRA Yellow Card in Google Play
of Apple App Store. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit 
geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Vokanamet

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de fles en de doos na EXP. De 
vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Niet bewaren boven 30°C.

Gebruik Vokanamet niet als de verpakking beschadigd is of tekenen van manipulatie vertoont.

Geneesmiddelen niet weggooien via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met 
geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Deze maatregelen helpen het milieu te beschermen.

6. Inhoud van de verpakking en andere informatie

Wat bevat Vokanamet
• De werkzame stoffen zijn canagliflozine en metforminehydrochloride.

- Elke tablet van 50 mg/850 mg bevat canagliflozine-hemihydraat, overeenkomend met 50 mg 
canagliflozine en 850 mg metforminehydrochloride.



- Elke tablet van 50 mg/1.000 mg bevat canagliflozine-hemihydraat, overeenkomend met 50 mg 
canagliflozine en 1.000 mg metforminehydrochloride.

De andere ingrediënten zijn:
- Tabletkern: microkristallijne cellulose, hypromellose, croscarmellosenatrium en 
magnesiumstearaat.

Filmcoating:
- 50 mg/850 mg tabletten: macrogol 3350, poly(vinylalcohol), talk, titaniumdioxide 

(E171), ijzeroxide rood (E172) en ijzeroxide zwart (E172).
50 mg/1.000 mg tabletten: macrogol 3350, poly(vinylalcohol), talk, titaandioxide 
(E171), geel ijzeroxide (E172) en rood ijzeroxide (E172).

•

-

-

Hoe ziet Vokanamet eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

• Vokanamet 50 mg/850 mg filmomhulde tabletten (tabletten) zijn roze, capsulevormig, 20 mm lang en 
voorzien van de inscriptie “CM” aan de ene kant en “358” aan de andere kant.
Vokanamet 50 mg/1.000 mg filmomhulde tabletten (tabletten) zijn beige, capsulevormig, 21 mm lang 
en met de inscriptie “CM” aan de ene kant en “551” aan de andere kant.

•

Vokanamet is verkrijgbaar in HDPE-flessen met kindveilige sluiting. De verpakkingsgrootten zijn dozen van 20 
en 60 tabletten en multiverpakkingen van 180 tabletten (3 flessen met elk 60 tabletten).

Mogelijk worden niet alle verpakkingsgrootten in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel 

brengen Janssen-Cilag Ltd

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

Fabrikant
Janssen-Cilag SpA
Via C. Janssen
Borgo San Michele
04100 Latina
Italië

Neem voor alle informatie over dit geneesmiddel contact op met de distributeur:

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

Voor informatie in grote letters, tape, cd of braille, telefoon 0800 7318450

Deze bijsluiter is herzien in 10/2021.


