
- Anamnes med allvarlig överkänslighet mot dapagliflozin eller överkänslighet mot 
metforminhydroklorid. (4,6.1)
Metabolisk acidos, inklusive diabetisk ketoacidos. (4,5.1)-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER ----------------------HÖJDPUNKTER PÅ FÖRESKRIVNINGSINFORMATION Dessa höjdpunkter inkluderar 
inte all information som behövs för att använda XIGDUO XR säkert och effektivt. 
Se fullständig förskrivningsinformation för

-
-

Mjölksyra: Se varning i ruta (2.2,4,5.1)
Hypotoni: Innan XIGDUO XR påbörjas, utvärdera volymstatus och korrigera 
hypovolemi hos äldre, hos patienter med nedsatt njurfunktion eller lågt 
systoliskt blodtryck, och hos patienter på diuretika. Övervaka tecken och 
symtom under behandlingen. (5.2,6.1)
Ketoacidos:Bedöm patienter som uppvisar tecken och symtom på metabol 
acidos för ketoacidos oavsett blodsockernivå. Om du misstänker, avbryt 
XIGDUO XR, utvärdera och behandla omedelbart. Innan du påbörjar 
XIGDUO XR, överväg riskfaktorer för ketoacidos. Patienter på XIGDUO XR 
kan behöva övervakas och tillfälligt avbryta behandlingen i kliniska 
situationer som är kända för att predisponera för ketoacidos. (5.3)

Akut njurskada och nedsatt njurfunktion: Överväg att tillfälligt avbryta 
behandlingen vid minskat oralt intag eller vätskeförluster. Om akut njurskada 
uppstår, avbryt behandlingen och behandla omedelbart. Övervaka 
njurfunktionen under behandlingen. (5.4)
Urosepsis och Pyelonefrit: Utvärdera patienter med avseende på tecken och 
symtom på urinvägsinfektioner och behandla omedelbart, om indicerat. (5.5
) Hypoglykemi: Hos patienter som tar insulin eller en insulinsekretagog med 
XIGDUO XR, överväg en lägre dos insulin eller insulinsekretagog för att 
minska risken för hypoglykemi.(5.6) Vitamin B12brist: Metformin kan sänka 
vitamin B12nivåer. Mät hematologiska parametrar årligen. (5.7,6.1) Genitala 
mykotiska infektioner: Övervaka och behandla vid behov.(5,8) Ökat LDL-C: 
Övervaka och behandla enligt vårdstandard.(5,9) Blåscancer: En obalans i 
cancer i urinblåsan observerades i kliniska prövningar. Dapagliflozin ska inte 
användas till patienter med aktiv blåscancer och ska användas med 
försiktighet till patienter med tidigare cancer i urinblåsan.(5,10)

Makrovaskulära resultat: Det har inte gjorts några kliniska studier som 
visar avgörande bevis för minskning av makrovaskulär risk med XIGDUO 
XR.(5.11)

XIGDUO XR.
XIGDUO®XR (dapagliflozin och metformin HCl förlängd frisättning)
tabletter, för oral användning Initialt 

amerikanskt godkännande: 2014 -
VARNING: Mjölksyra

Se fullständig förskrivningsinformation för fullständig varning.

- Fall av metforminassocierad laktacidos efter marknadsföring 
har resulterat i dödsfall, hypotermi, hypotoni och resistenta 
bradyarytmier. Symtomen var sjukdomskänsla, myalgi, andnöd, 
somnolens och buksmärtor. Laboratorieavvikelser inkluderade 
förhöjda laktatnivåer i blodet, anjongapacidos, ökat laktat/
pyruvatförhållande; och plasmanivåer av metformin i allmänhet 
>5 mcg/ml. (5.1)
Riskfaktorer inkluderar nedsatt njurfunktion, samtidig användning 
av vissa läkemedel, ålder >65 år, radiologiska studier med kontrast, 
kirurgi och andra ingrepp, hypoxiska tillstånd, överdrivet 
alkoholintag och nedsatt leverfunktion. Steg för att minska risken för 
och hantera metformin-associerad laktacidos i dessa högriskgrupper 
finns i den fullständiga förskrivningsinformationen. (5.1) Om 
laktacidos misstänks, avbryt XIGDUO XR och sätt in allmänna 
stödåtgärder på sjukhus. Snabb hemodialys rekommenderas.(5.1)
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Boxed varning
Dosering och administrering (2.1) 
Varningar och försiktighetsåtgärder (5)
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-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING -------------------- ------ 
XIGDUO XR är en kombination av dapagliflozin, en natrium-glukos cotransporter 2 
(SGLT2) hämmare, och metformin, en biguanid, indicerat som ett komplement till kost 
och träning för att förbättra den glykemiska kontrollen hos vuxna med typ 2 diabetes 
mellitus vid behandling med både dapagliflozin och metformin är lämpligt.(1)

Användningsbegränsning:

o

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NEGATIVA REAKTIONER ------------------ -----------
- De vanligaste biverkningarna associerade med XIGDUO XR (5 % eller högre 

incidens) var kvinnlig genital mykotisk infektion, nasofaryngit, 
urinvägsinfektion, diarré och huvudvärk.(6.1) Biverkningar som 
rapporterats hos >5 % av patienterna som behandlats med metformin 
förlängd frisättning och vanligare än hos patienter som behandlats med 
placebo är: diarré och illamående/kräkningar.(6.1)

Ej för behandling av typ 1-diabetes mellitus eller diabetisk ketoacidos.
(1.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSERING OCH ADMINISTRERING ----------------------
-

-

Anpassa startdosen utifrån patientens aktuella behandling.
(2.1)
Administrera en gång dagligen på morgonen med mat.
(2.1) Svälj hela. Krossa, skär eller tugga aldrig.(2.1)
För patienter som inte redan tar dapagliflozin är den rekommenderade 
startdosen för dapagliflozin 5 mg en gång dagligen.(2.1)
För patienter som behöver en dos på 5 mg dapagliflozin och 2000 mg 
metformin HCl med förlängd frisättning, använd två av 2,5 mg/1000 mg 
metformin HCl tabletter med förlängd frisättning.(2.1)
Överskrid inte en daglig dos på 10 mg dapagliflozin/2000 mg metformin HCl med 
förlängd frisättning.(2.1)
Bedöm njurfunktionen innan påbörjande. Initiera eller fortsätt inte om

För att rapportera MISSTÄNKTA BIVERKNINGAR, kontakta AstraZeneca på 
1-800-236-9933 eller FDA på 1-800-FDA-1088 ellerwww.fda.gov/medwatch.-

-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LÄKEMEDELSINTERAKTIONER ------------------ -----------

- Kolsyraanhydrashämmare kan öka risken för laktacidos. 
Överväg oftare övervakning. (7.3)
Läkemedel som minskar clearance av metformin (som ranolazin, 
vandetanib, dolutegravir och cimetidin) kan öka ackumuleringen av 
metformin. Tänk på fördelarna och riskerna med samtidig användning. (7.4
) Alkohol kan potentiera effekten av metformin på laktatmetabolismen. 
Varna patienter för överdrivet alkoholintag. (7.5)

-
-

-
-

-
eGFR är under 60 ml/min/1,73 m2. (2.2,4)
Ingen dosjustering är indicerad för patienter med lätt nedsatt 
njurfunktion.(2.2)
XIGDUO XR kan behöva avbrytas vid tidpunkten för, eller före, 
ingrepp med kontrastbildande jod. (2.3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ANVÄND I SPECIFIKA POPULATIONER ----------------------
- Graviditet: Det finns inga adekvata och välkontrollerade studier på gravida 

kvinnor. Använd endast under graviditet om den potentiella fördelen 
motiverar den potentiella risken för fostret.(8.1)
Ammande mödrar:Avbryt XIGDUO XR eller avbryt omvårdnad.
(8.3)
Geriatri:Högre incidens av biverkningar relaterade till minskad 
intravaskulär volym. Bedöm njurfunktionen oftare. (5.1,8.6) Nedsatt 
njurfunktion: Högre incidens av biverkningar relaterade till minskad 
intravaskulär volym och njurfunktion. (5.1, 6,1,8.6) Nedsatt leverfunktion:
Undvik användning till patienter med nedsatt leverfunktion. (8.7)

Se 17 för PATIENTRÅDGIVNINGSINFORMATION och 
medicineringsguide

-
-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSFORMER OCH STYRKOR --------------------
-
-
-
-
-

-
2,5 mg dapagliflozin/1000 mg metformin HCl förlängd frisättning (3) 5 
mg dapagliflozin/500 mg metformin HCl förlängd frisättning(3) 5 mg 
dapagliflozin/1000 mg metformin HCl förlängd frisättning(3) 10 mg 
dapagliflozin/500 mg metformin HCl förlängd frisättning(3) 10 mg 
dapagliflozin/1000 mg metformin HCl förlängd frisättning(3)

-

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KONTRAINDIKATIONER -------------------------- ----------
- Måttligt till gravt nedsatt njurfunktion: (eGFR under 60 ml/min/1,73
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m2), njursjukdom i slutstadiet eller dialys. (4,5.1)
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FULLSTÄNDIG FÖRSKRIVNINGSINFORMATION

VARNING: Mjölksyra
• Fall av metforminassocierad laktacidos efter marknadsföring har resulterat i dödsfall, hypotermi, 
hypotoni och resistenta bradyarytmier. Uppkomsten av metformin-associerad laktacidos är ofta subtil, 
åtföljd endast av ospecifika symtom som sjukdomskänsla, myalgi, andnöd, somnolens och buksmärtor. 
Metformin-associerad laktacidos kännetecknades av förhöjda laktatnivåer i blodet (>5 mmol/liter), 
anjongap acidos (utan tecken på ketonuri eller ketonemi), ett ökat laktat/pyruvat-förhållande; och 
plasmanivåer av metformin i allmänhet >5 mcg/ml [serVarningar och försiktighetsåtgärder (5.1)].

• Riskfaktorer för metformin-associerad laktacidos inkluderar nedsatt njurfunktion, samtidig användning 
av vissa läkemedel (t.ex. kolsyraanhydrashämmare som topiramat), ålder 65 år eller äldre, genomgående 
av en radiologisk studie med kontrast, kirurgi och andra ingrepp, hypoxiska tillstånd (t.ex. akut hjärtsvikt), 
överdrivet alkoholintag och nedsatt leverfunktion.
• Steg för att minska risken för och hantera metformin-associerad laktacidos i dessa högriskgrupper finns i den 
fullständiga förskrivningsinformationen [serDosering och administrering (2.2),Kontraindikationer (4),Varningar och 
försiktighetsåtgärder (5.1),Läkemedelsinteraktioner (7), ochAnvändning i specifika populationer (8.6,8,7)].
• Om metforminrelaterad laktacidos misstänks, avbryt omedelbart XIGDUO XR och sätt in 
allmänna stödåtgärder på sjukhus. Snabb hemodialys rekommenderas [ser Varningar och 
försiktighetsåtgärder (5.1)].

1 INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING

XIGDUO XR (dapagliflozin och metformin HCl förlängd frisättning) är indicerat som ett komplement till kost och 
träning för att förbättra glykemisk kontroll hos vuxna med typ 2-diabetes mellitus när behandling med både 
dapagliflozin och metformin är lämplig [serKliniska studier (14)].

1.1 Användningsbegränsningar

XIGDUO XR rekommenderas inte för patienter med typ 1-diabetes mellitus eller diabetisk ketoacidos.

2. DOSERING OCH ADMINISTRERING

2.1 Rekommenderad dosering

- Vårdgivare bör individualisera startdosen av XIGDUO XR baserat på patientens nuvarande 
behandling [serDoseringsformer och styrkor (3)].
XIGDUO XR ska tas en gång dagligen på morgonen tillsammans med mat med gradvis dosökning för att minska de 
gastrointestinala (GI) biverkningarna på grund av metformin.

XIGDUO XR tabletter måste sväljas hela och aldrig krossas, skäras eller tuggas. Ibland kommer de inaktiva 
ingredienserna i XIGDUO XR att elimineras i avföringen som en mjuk, återfuktad massa som kan likna den 
ursprungliga tabletten.
För patienter som inte redan tar dapagliflozin är den rekommenderade startdosen för dapagliflozin 5 mg en gång 
dagligen.

För patienter som behöver en dos på 5 mg dapagliflozin och 2 000 mg metformin HCl med förlängd frisättning, använd två av 

2,5 mg dapagliflozin/1 000 mg metformin HCl tabletter med förlängd frisättning.

-

-

-

-
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- Doseringen kan justeras baserat på effektivitet och tolerabilitet utan att den maximala rekommenderade 
dagliga dosen på 10 mg dapagliflozin och 2000 mg metformin HCl överskrids.
Patienter som tar en kvällsdos av metformin XR bör hoppa över sin sista dos innan XIGDUO XR påbörjas. Hos 
patienter med volymutarmning rekommenderas korrigering av detta tillstånd innan XIGDUO XR påbörjas [ser
Varningar och försiktighetsåtgärder (5.2),Användning i specifika populationer (8.5),ochInformation om 
patientrådgivning (17)].

-
-

2.2 Patienter med nedsatt njurfunktion

Bedöm njurfunktionen innan behandling med XIGDUO XR påbörjas och med jämna mellanrum därefter.

XIGDUO XR är kontraindicerat för patienter med en uppskattad glomerulär filtrationshastighet (eGFR) under
60 ml/min/1,73 m2[serKontraindikationer (4),Varningar och försiktighetsåtgärder (5.1,5.4),Biverkningar (6.1), och
Användning i specifika populationer (8.6)].

Ingen dosjustering för XIGDUO XR behövs hos patienter med lätt nedsatt njurfunktion (eGFR på 60 ml/
min/1,73 m)2eller högre).

2.3 Avbrytande av behandling med joderad kontrastbildbehandling

Avbryt XIGDUO XR vid tidpunkten för, eller före, en joderad kontrastbildprocedur hos patienter med en historia av 
leversjukdom, alkoholism eller hjärtsvikt; eller hos patienter som kommer att administreras intraarteriell joderad 
kontrast. Omvärdera eGFR 48 timmar efter avbildningsproceduren; starta om XIGDUO XR om njurfunktionen är stabil [
serVarningar och försiktighetsåtgärder (5.1)].

3. DOSFORMER OCH STYRKOR

XIGDUO XR är en kombination av dapagliflozin och metformin HCl med förlängd frisättning. XIGDUO XR tabletter 
finns i följande doseringsformer och styrkor:

o

o

o

o

o

2,5 mg/1000 mg tabletter är ljusbruna till bruna, bikonvexa, ovala och filmdragerade tabletter med 
"1074" och "2,5/1000" präglade på ena sidan och släta på baksidan.
5 mg/500 mg tabletter är orange, bikonvexa, kapselformade och filmdragerade tabletter med "1070" och "5/500" 
präglade på ena sidan och släta på baksidan.
5 mg/1000 mg tabletter är rosa till mörkrosa, bikonvexa, ovala och filmdragerade tabletter med "1071" och 
"5/1000" präglade på ena sidan och släta på baksidan.
10 mg/500 mg tabletter är rosa, bikonvexa, kapselformade och filmdragerade tabletter med "1072" och 
"10/500" präglade på ena sidan och släta på baksidan.
10 mg/1000 mg tabletter är gula till mörkgula, bikonvexa, ovala och filmdragerade tabletter med 
"1073" och "10/1000" präglade på ena sidan och släta på baksidan.

4. KONTRAINDIKATIONER

XIGDUO XR är kontraindicerat till patienter med:

- Måttligt till gravt nedsatt njurfunktion (eGFR under 60 ml/min/1,73 m)2), njursjukdom i slutstadiet eller 
dialyspatienter [serVarningar och försiktighetsåtgärder (5.1)].
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- Anamnes med en allvarlig överkänslighetsreaktion mot dapagliflozin eller överkänslighet mot 
metforminhydroklorid [serBiverkningar (6.1)].
Akut eller kronisk metabol acidos, inklusive diabetisk ketoacidos, med eller utan koma. Diabetisk 
ketoacidos bör behandlas med insulin.

-

5. VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

5.1 Mjölkacidos
Det har förekommit fall av metforminassocierad laktacidos efter marknadsföringen, inklusive dödliga fall. 
Dessa fall hade en subtil debut och åtföljdes av ospecifika symtom såsom sjukdomskänsla, myalgi, 
buksmärtor, andningsbesvär eller ökad somnolens; hypotermi, hypotoni och resistenta bradyarytmier har 
dock förekommit vid svår acidos.

Metforminassocierad laktacidos kännetecknades av förhöjda laktatkoncentrationer i blodet
(>5 mmol/liter), anjongap-acidos (utan tecken på ketonuri eller ketonemi) och ett ökat förhållande mellan laktat och 
pyruvat; plasmanivåer av metformin i allmänhet >5 mcg/ml. Metformin minskar leverupptaget av laktat och ökar 
laktatnivåerna i blodet, vilket kan öka risken för laktacidos, särskilt hos patienter i riskzonen.

Om metforminrelaterad laktacidos misstänks ska generella stödåtgärder sättas in omedelbart på 
sjukhus, tillsammans med omedelbart utsättande av XIGDUO XR.

Hos XIGDUO XR-behandlade patienter med diagnos eller stark misstanke om laktacidos rekommenderas snabb 
hemodialys för att korrigera acidosen och avlägsna ackumulerat metformin (metforminhydroklorid är dialyserbart, med 
ett clearance på upp till 170 ml/minut under goda hemodynamiska förhållanden). Hemodialys har ofta resulterat i 
vändning av symtom och återhämtning.

Utbilda patienter och deras familjer om symtomen på laktacidos och om dessa symtom uppstår instruera 
dem att avbryta XIGDUO XR och rapportera dessa symtom till sin vårdgivare.

För var och en av de kända och möjliga riskfaktorerna för metforminassocierad laktacidos ges nedan 
rekommendationer för att minska risken för och hantera metforminassocierad laktacidos:

Nedsatt njurfunktion:De metforminassocierade laktacidosfallen efter marknadsföringen inträffade främst hos patienter 
med signifikant nedsatt njurfunktion. Risken för ackumulering av metformin och metforminrelaterad laktacidos ökar 
med svårighetsgraden av nedsatt njurfunktion eftersom metformin i stor utsträckning utsöndras via njurarna. Kliniska 
rekommendationer baserade på patientens njurfunktion inkluderar [serDosering och administrering (2.2), ochKlinisk 
farmakologi (12.3)]:

-
-

Innan du påbörjar XIGDUO XR, skaffa en uppskattad glomerulär filtrationshastighet (eGFR). XIGDUO 
XR är kontraindicerat för patienter med en eGFR mindre än 60 ml/minut/1,73 m2[ser 
Kontraindikationer (4)].
Erhåll en eGFR minst årligen hos alla patienter som tar XIGDUO XR. Hos patienter med ökad risk 
för utveckling av nedsatt njurfunktion (t.ex. äldre) bör njurfunktionen utvärderas oftare.

-

Läkemedelsinteraktioner:Samtidig användning av XIGDUO XR med specifika läkemedel kan öka risken för 
metforminassocierad laktacidos: de som försämrar njurfunktionen, resulterar i betydande hemodynamiska 
förändringar, stör syra-basbalansen eller ökar metforminackumuleringen (t.ex. katjoniska läkemedel) [ser
Läkemedelsinteraktioner (7)]. Överväg därför tätare övervakning av patienter.
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Ålder 65 eller äldre:Risken för metforminrelaterad laktacidos ökar med patientens ålder eftersom äldre 
patienter har större sannolikhet att ha nedsatt lever-, njur- eller hjärtfunktion än yngre patienter. Bedöm 
njurfunktionen oftare hos äldre patienter [serAnvändning i specifika populationer (8.5)].

Radiologiska studier med kontrast:Administrering av intravaskulära joderade kontrastmedel till metforminbehandlade 
patienter har lett till en akut minskning av njurfunktionen och uppkomsten av laktacidos. Stoppa XIGDUO XR vid tidpunkten 
för, eller före, en joderad kontrastbildbehandlingsmetod hos patienter med en historia av nedsatt leverfunktion, alkoholism 
eller hjärtsvikt; eller hos patienter som kommer att administreras intraarteriell joderad kontrast. Utvärdera eGFR på nytt 48 
timmar efter avbildningsproceduren och starta om XIGDUO XR om njurfunktionen är stabil.

Kirurgi och andra procedurer:Utehåll av mat och vätska under kirurgiska eller andra ingrepp kan öka 
risken för volymutarmning, hypotoni och nedsatt njurfunktion. XIGDUO XR ska avbrytas tillfälligt 
medan patienter har begränsat mat- och vätskeintag.

Hypoxiska tillstånd:Flera av fallen efter marknadsföringen av metformin-associerad laktacidos inträffade i 
samband med akut kronisk hjärtsvikt (särskilt när de åtföljdes av hypoperfusion och hypoxemi). 
Kardiovaskulär kollaps (chock), akut hjärtinfarkt, sepsis och andra tillstånd associerade med hypoxemi har 
associerats med laktacidos och kan också orsaka prerenal azotemi. När sådana händelser inträffar, avbryt 
XIGDUO XR.

Överdrivet alkoholintag:Alkohol potentierar effekten av metformin på laktatmetabolismen och detta 
kan öka risken för metforminrelaterad laktacidos. Varna patienter för överdrivet alkoholintag när de 
får XIGDUO XR.

Nedsatt leverfunktion:Patienter med nedsatt leverfunktion har utvecklats med fall av metforminassocierad laktacidos. 
Detta kan bero på nedsatt laktatclearance som resulterar i högre laktatnivåer i blodet. Undvik därför användning av 
XIGDUO XR hos patienter med kliniska eller laboratoriemässiga tecken på leversjukdom.

5.2 Hypotoni
Dapagliflozin orsakar intravaskulär volymkontraktion. Symtomatisk hypotoni kan uppstå efter att ha påbörjat 
dapagliflozin [serBiverkningar (6.1)], särskilt hos patienter med nedsatt njurfunktion (eGFR mindre än 60 ml/
min/1,73 m)2), äldre patienter eller patienter på loopdiuretika.

Innan XIGDUO XR påbörjas hos patienter med en eller flera av dessa egenskaper bör volymstatus bedömas och 
korrigeras. Övervaka tecken och symtom på hypotoni efter att behandlingen påbörjats.

5.3 Ketoacidos
Rapporter om ketoacidos, ett allvarligt livshotande tillstånd som kräver akut sjukhusvistelse, har identifierats efter 
marknadsföring av patienter med typ 1 och typ 2 diabetes mellitus som tar natriumglukos co-transporter 2 
(SGLT2)-hämmare, inklusive dapagliflozin. Fatala fall av ketoacidos har rapporterats hos patienter som tar 
dapagliflozin. XIGDUO XR är inte indicerat för behandling av patienter med typ 1 diabetes mellitus [ser
Indikationer och användning (1.1)].

Patienter som behandlas med XIGDUO XR och som visar tecken och symtom som överensstämmer med svår 
metabolisk acidos bör utvärderas för ketoacidos oavsett blodsockernivåer eftersom ketoacidos associerad 
med XIGDUO XR kan förekomma även om blodsockernivåerna är lägre än 250 mg/dL. Om ketoacidos 
misstänks ska XIGDUO XR avbrytas, patienten ska utvärderas och omedelbar behandling inledas. Behandling 
av ketoacidos kan kräva insulin-, vätske- och kolhydratersättning.
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I många av rapporterna efter marknadsföringen, och särskilt hos patienter med typ 1-diabetes, upptäcktes inte 
förekomsten av ketoacidos omedelbart och insättandet av behandlingen försenades eftersom nuvarande 
blodsockernivåer var lägre än de som vanligtvis förväntas för diabetisk ketoacidos (ofta mindre än 250 mg/ dL). Tecken 
och symtom vid presentationen överensstämde med uttorkning och svår metabol acidos och inkluderade illamående, 
kräkningar, buksmärtor, allmän sjukdomskänsla och andnöd. I vissa men inte alla fall kan faktorer som predisponerar 
för ketoacidos såsom minskning av insulindosen, akut febersjukdom, minskat kaloriintag på grund av sjukdom eller 
operation, bukspottkörtelsjukdomar som tyder på insulinbrist (t.ex. typ 1-diabetes, pankreatit i anamnesen eller 
bukspottkörtelkirurgi) och alkoholmissbruk identifierades.

Innan du påbörjar XIGDUO XR, överväg faktorer i patienthistorien som kan predisponera för ketoacidos inklusive 
insulinbrist i bukspottkörteln oavsett orsak, kalorirestriktioner och alkoholmissbruk.Hos patienter som behandlas med 
XIGDUO XR överväg att övervaka ketoacidos och tillfälligt avbryta XIGDUO XR i kliniska situationer som är kända för att 
predisponera för ketoacidos (t.ex. långvarig fasta på grund av akut sjukdom eller operation).

5.4 Akut njurskada och nedsatt njurfunktion
Dapagliflozin orsakar intravaskulär volymkontraktion [serVarning och försiktighetsåtgärder (5.1)], och kan orsaka 
nedsatt njurfunktion [serBiverkningar (6.1)]. Det har förekommit rapporter om akuta njurskador, vissa som kräver 
sjukhusvård och dialys, hos patienter som fått dapagliflozin efter godkännandet: vissa rapporter gällde patienter yngre 
än 65 år.

Innan XIGDUO XR påbörjas, överväg faktorer som kan predisponera patienter för akut njurskada inklusive hypovolemi, 
kronisk njurinsufficiens, kronisk hjärtsvikt och samtidig medicinering (diuretika, ACE-hämmare, ARB, NSAID). Överväg 
att tillfälligt avbryta behandlingen med XIGDUO XR i någon situation med minskat oralt intag (som akut sjukdom eller 
fasta) eller vätskeförluster (gastrointestinala sjukdomar eller överdriven värmeexponering); övervaka patienter för 
tecken och symtom på akut njurskada. Om akut njurskada uppstår, avbryt XIGDUO XR omedelbart och påbörja 
behandling.

Dapagliflozin ökar serumkreatinin och minskar eGFR. Äldre patienter och patienter med nedsatt njurfunktion kan 
vara mer mottagliga för dessa förändringar. Biverkningar relaterade till njurfunktionen kan uppstå efter påbörjad 
XIGDUO XR [serBiverkningar (6.1)]. Njurfunktionen ska utvärderas innan XIGDUO XR påbörjas och kontrolleras 
regelbundet därefter. XIGDUO XR är kontraindicerat för patienter med en eGFR under 60 ml/min/1,73 m2[ser
Dosering och administrering (2.2),Kontraindikationer (4),Varningar och försiktighetsåtgärder (5.1)ochAnvändning i 
specifika populationer (8.6)].

5.5 Urosepsis och pyelonefrit
Det har förekommit rapporter efter marknadsföring om allvarliga urinvägsinfektioner inklusive urosepsis och pyelonefrit 
som kräver sjukhusvård hos patienter som får SGLT2-hämmare, inklusive dapagliflozin. Behandling med SGLT2-
hämmare ökar risken för urinvägsinfektioner. Utvärdera patienter med avseende på tecken och symtom på 
urinvägsinfektioner och behandla omedelbart, om indicerat [serBiverkningar (6.2)].

5.6 Användning med mediciner som är kända för att orsaka hypoglykemi 

Dapagliflozin

Insulin och insulinsekretagoger är kända för att orsaka hypoglykemi. Dapagliflozin kan öka risken för 
hypoglykemi i kombination med insulin eller insulinsekretionsmedel [serBiverkningar (6.1)]. Därför kan en 
lägre dos av insulin eller insulinsekretionsmedel krävas för att minimera risken för hypoglykemi när dessa 
medel används i kombination med XIGDUO XR.

Metforminhydroklorid
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Hypoglykemi förekommer inte hos patienter som får enbart metformin under vanliga användningsförhållanden, 
men kan uppstå när kaloriintaget är bristfälligt, när ansträngande träning inte kompenseras av kaloritillskott eller 
vid samtidig användning med andra glukossänkande medel (som sulfonylureider och insulin). ) eller etanol. Äldre, 
försvagade eller undernärda patienter och de med binjure- eller hypofysinsufficiens eller alkoholförgiftning är 
särskilt mottagliga för hypoglykemiska effekter. Hypoglykemi kan vara svår att känna igen hos äldre och hos 
personer som tar beta-adrenerga blockerande läkemedel.

5.7 Vitamin B12Koncentrationer

I kontrollerade kliniska prövningar av metformin under 29 veckor, en minskning till subnormala nivåer av tidigare 
normala serumvitamin B12nivåer, utan kliniska manifestationer, observerades hos cirka 7 % av patienterna. Denna 
minskning, möjligen på grund av interferens med B12absorption från B12-Intrinsic factor-komplex är dock mycket 
sällan associerat med anemi och tycks vara snabbt reversibelt med utsättande av metformin eller vitamin B12

tillskott. Mätning av hematologiska parametrar på årsbasis rekommenderas till patienter på XIGDUO XR och alla 
uppenbara abnormiteter bör utredas och hanteras på lämpligt sätt.serBiverkningar (6.1)].

Vissa individer (de med otillräckligt vitamin B12eller kalciumintag eller -absorption) verkar vara predisponerade för att utveckla 
subnormalt vitamin B12nivåer. Hos dessa patienter, rutinmässigt serum vitamin B12mätningar med 2- till 3-årsintervaller kan 
vara användbara.

5.8 Genitala mykotiska infektioner

Dapagliflozin ökar risken för genital mykotiska infektioner. Patienter med en historia av mykotiska genitalinfektioner 
var mer benägna att utveckla genitalmykotiska infektioner [serBiverkningar (6.1)]. Övervaka och behandla på lämpligt 
sätt.

5.9 Ökning av lågdensitetslipoproteinkolesterol (LDL-C)
Ökning av LDL-C inträffar med dapagliflozin [serBiverkningar (6.1)]. Övervaka LDL-C och behandla per 
vårdstandard efter att ha påbörjat XIGDUO XR.

5.10 Blåscancer
I 22 kliniska studier rapporterades nydiagnostiserade fall av cancer i urinblåsan hos 10/6045 patienter (0,17 %) som 
behandlades med dapagliflozin och 1/3 512 patienter (0,03 %) som behandlades med placebo/jämförelsemedel. Efter att ha 
exkluderat patienter hos vilka exponeringen för studieläkemedlet var mindre än ett år vid tidpunkten för diagnosen blåscancer, 
fanns det 4 fall med dapagliflozin och inga fall med placebo/jämförelsemedel. Riskfaktorer för blåscancer och hematuri (en 
potentiell indikator på redan existerande tumörer) balanserades mellan behandlingsarmarna vid baslinjen. Det fanns för få fall 
för att avgöra om uppkomsten av dessa händelser är relaterad till dapagliflozin.

Det finns otillräckliga data för att avgöra om dapagliflozin har effekt på redan existerande blåstumörer. 
Följaktligen ska XIGDUO XR inte användas till patienter med aktiv blåscancer. Hos patienter med tidigare 
anamnes på blåscancer bör fördelarna med glykemisk kontroll jämfört med okända risker för cancerrecidiv 
med XIGDUO XR övervägas.

5.11 Makrovaskulära resultat

Det har inte gjorts några kliniska studier som visar avgörande bevis för minskning av makrovaskulär risk med 
XIGDUO XR.
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6. BIVERKNINGAR

Följande viktiga biverkningar beskrivs nedan och på andra ställen i märkningen:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Mjölksyra [serFörpackad varningochVarningar och försiktighetsåtgärder (5.1)] 
Hypotoni [serVarningar och försiktighetsåtgärder (5.2)] Ketoacidos [serVarningar och 
försiktighetsåtgärder (5.3)]

Akut njurskada och nedsatt njurfunktion [serVarningar och försiktighetsåtgärder (5.4)] Urosepsis 
och Pyelonefrit [serVarningar och försiktighetsåtgärder (5.5)]
Användning med läkemedel som är kända för att orsaka hypoglykemi [serVarningar och försiktighetsåtgärder (5.6)] 

Vitamin B12Koncentrationer [serVarningar och försiktighetsåtgärder (5.7)] Genitala mykotiska infektioner [serVarningar 

och försiktighetsåtgärder (5.8)]

Ökning av lågdensitetslipoproteinkolesterol (LDL-C) [serVarningar och försiktighetsåtgärder (5.9)] 
Blåscancer [serVarningar och försiktighetsåtgärder (5.10)]

6.1 Erfarenhet av kliniska prövningar

Eftersom kliniska prövningar utförs under mycket varierande förhållanden, kan biverkningsfrekvenser som observerats i de kliniska 
prövningarna av ett läkemedel inte direkt jämföras med frekvenser i de kliniska prövningarna av ett annat läkemedel och återspeglar 
kanske inte frekvensen som observerats i klinisk praxis.

Dapagliflozin och Metforminhydroklorid

Data från en fördefinierad pool av patienter från 8 korttidsstudier med placebokontrollerade studier av dapagliflozin samtidigt med metformin med omedelbar 

eller förlängd frisättning användes för att utvärdera säkerheten. Denna pool inkluderade flera tilläggsstudier (enbart metformin och i kombination med en 

dipeptidylpeptidas-4 [DPP4]-hämmare och metformin, eller insulin och metformin, 2 initiala kombinationsstudier med metformin och 2 studier av patienter med 

hjärt-kärlsjukdom [CVD] och typ 2-diabetes som fick sin vanliga behandling [med metformin som bakgrundsterapi]). För studier som inkluderade 

bakgrundsbehandling med och utan metformin inkluderades endast patienter som fick metformin i den placebokontrollerade poolen med 8 studier. I dessa 8 

studier behandlades 983 patienter en gång dagligen med dapagliflozin 10 mg och metformin och 1185 behandlades med placebo och metformin. Dessa 8 studier 

ger en genomsnittlig exponeringstid på 23 veckor. Medelåldern för befolkningen var 57 år och 2 % var äldre än 75 år. Femtiofyra procent (54%) av befolkningen var 

män; 88 % vit, 6 % asiatisk och 3 % svart eller afroamerikansk. Vid baslinjen hade befolkningen diabetes i genomsnitt 8 år, medelhemoglobin A1c (HbA1c) var 8,4 % 

och njurfunktionen var normal eller lätt nedsatt hos 90 % av patienterna och måttligt nedsatt hos 10 % av patienterna. och 3 % svart eller afroamerikan. Vid 

baslinjen hade befolkningen diabetes i genomsnitt 8 år, medelhemoglobin A1c (HbA1c) var 8,4 % och njurfunktionen var normal eller lätt nedsatt hos 90 % av 

patienterna och måttligt nedsatt hos 10 % av patienterna. och 3 % svart eller afroamerikan. Vid baslinjen hade befolkningen diabetes i genomsnitt 8 år, 

medelhemoglobin A1c (HbA1c) var 8,4 % och njurfunktionen var normal eller lätt nedsatt hos 90 % av patienterna och måttligt nedsatt hos 10 % av patienterna.

Den totala förekomsten av biverkningar för den 8-studier, korttids, placebokontrollerade poolen hos patienter 
behandlade med dapagliflozin 10 mg och metformin var 60,3 % jämfört med 58,2 % för placebo- och 
metformingruppen. Avbrytande av behandlingen på grund av biverkningar hos patienter som fick dapagliflozin 10 mg 
och metformin var 4 % jämfört med 3,3 % för placebo- och metformingruppen. De vanligaste rapporterade händelserna 
som ledde till utsättning och rapporterade hos minst 3 patienter som behandlades med dapagliflozin 10 mg och 
metformin var nedsatt njurfunktion (0,7 %), ökat kreatinin i blodet (0,2 %), minskat njurkreatininclearance (0,2 %) och 
urinvägar infektion (0,2%).

Tabell 1 visar vanliga biverkningar i samband med användning av dapagliflozin och metformin. Dessa biverkningar var 
inte närvarande vid baslinjen, förekom vanligare med dapagliflozin och metformin än med placebo och uppträdde hos 
minst 2 % av patienterna som behandlades med antingen dapagliflozin 5 mg eller dapagliflozin 10 mg.

9

Referens-ID: 4131552



Tabell 1: Biverkningar i placebokontrollerade studier rapporterade hos ≥2 % av patienterna som behandlats med 
Dapagliflozin och Metformin

Biverkning % av patienterna

Pool med 8 placebokontrollerade studier

Placebo och
Metformin

Dapagliflozin
5 mg och

Metformin
N=410

Dapagliflozin
10 mg och
Metformin

N=983N=1185
Kvinnliga mykotiska infektioner i underlivet* 1.5 9.4 9.3
Nasofaryngit 5.9 6.3 5.2
Urinvägsinfektion† 3.6 6.1 5.5
Diarre 5.6 5.9 4.2
Huvudvärk 2.8 5.4 3.3
Manliga genital mykotiska infektioner‡ 0 4.3 3.6
Influensa 2.4 4.1 2.6
Illamående 2.0 3.9 2.6
Ryggont 3.2 3.4 2.5
Yrsel 2.2 3.2 1.8
Hosta 1.9 3.2 1.4
Förstoppning 1.6 2.9 1.9
Dyslipidemi 1.4 2.7 1.5
Faryngit 1.1 2.7 1.5
Ökad urinering§ 1.4 2.4 2.6
Obehag med urinering 1.1 2.2 1.6

* Genitala mykotiska infektioner inkluderar följande biverkningar, listade i frekvens som rapporterats för kvinnor: vulvovaginal 
mykotisk infektion, vaginal infektion, genital infektion, vulvovaginit, svampinfektion i underlivet, vulvovaginal candidiasis, vulval 
abscess, genital candidiasis och vaginitis bakteriell. (N för kvinnor: Placebo och metformin=534, dapagliflozin 5 mg och 
metformin=223, dapagliflozin 10 mg och metformin=430).

Urinvägsinfektioner inkluderar följande biverkningar, listade efter frekvens som rapporterats: 
urinvägsinfektion, cystit, pyelonefrit, uretrit och prostatit.

Genitala mykotiska infektioner inkluderar följande biverkningar, listade efter frekvens som rapporterats för män: balanit,
svampinfektion i underlivet, balanitis candida, genital candidiasis, genital infektion, postit, balanopostit. (N för män: Placebo och 
metformin=651, dapagliflozin 5 mg och metformin=187, dapagliflozin 10 mg och metformin=553).

Ökad urinering inkluderar följande biverkningar, listade i rapporterad frekvens: pollakiuri, polyuri och ökad 
urinproduktion.

†

‡

§

Metforminhydroklorid
I placebokontrollerade monoterapistudier av metformin med förlängd frisättning rapporterades diarré och illamående/
kräkningar hos >5 % av de metforminbehandlade patienterna och vanligare än hos placebobehandlade patienter (9,6 % mot 
2,6 % för diarré och 6,5 % mot 1,5 % för illamående/kräkningar). Diarré ledde till att studiemedicinen avbröts hos 0,6 % av 
patienterna som behandlades med metformin med förlängd frisättning.
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Pool av 12 placebokontrollerade studier för Dapagliflozin 5 och 10 mg 

Dapagliflozin

Data i tabell 2 härrör från 12 placebokontrollerade studier som sträcker sig från 12 till 24 veckor. I 4 studier användes 
dapagliflozin som monoterapi och i 8 studier användes dapagliflozin som tillägg till bakgrundsbehandling med 
antidiabetes eller som kombinationsterapi med metformin [serKliniska studier (14)].

Dessa data återspeglar exponering av 2338 patienter för dapagliflozin med en genomsnittlig exponeringstid på 21 
veckor. Patienterna fick placebo (N=1393), dapagliflozin 5 mg (N=1145) eller dapagliflozin 10 mg (N=1193) en gång 
dagligen. Medelåldern för befolkningen var 55 år och 2 % var äldre än 75 år. Femtio procent (50%) av befolkningen var 
män; 81 % var vita, 14 % var asiatiska och 3 % var svarta eller afroamerikaner. Vid baslinjen hade befolkningen diabetes 
i genomsnitt 6 år, hade ett genomsnittligt HbA1c på 8,3 % och 21 % hade konstaterade mikrovaskulära komplikationer 
av diabetes. Baslinjens njurfunktion var normal eller lätt nedsatt hos 92 % av patienterna och måttligt nedsatt hos 8 % 
av patienterna (medelvärde eGFR 86 ml/min/1,73 m)2).

Tabell 2 visar vanliga biverkningar i samband med användning av dapagliflozin. Dessa biverkningar var inte närvarande 
vid baslinjen, förekom vanligare med dapagliflozin än med placebo och förekom hos minst 2 % av patienterna som 
behandlades med antingen dapagliflozin 5 mg eller dapagliflozin 10 mg.

Tabell 2: Biverkningar i placebokontrollerade studier rapporterade hos ≥2 % av patienterna som behandlades med 
Dapagliflozin

Biverkning % av patienterna

Pool med 12 placebokontrollerade studier

Placebo Dapagliflozin
5 mg

N=1145

Dapagliflozin
10 mg

N=1193N=1393
Kvinnliga mykotiska infektioner i underlivet* 1.5 8.4 6.9
Nasofaryngit 6.2 6.6 6.3
Urinvägsinfektion† 3.7 5.7 4.3
Ryggont 3.2 3.1 4.2
Ökad urinering‡ 1.7 2.9 3.8
Manliga genital mykotiska infektioner§ 0,3 2.8 2.7
Illamående 2.4 2.8 2.5
Influensa 2.3 2.7 2.3
Dyslipidemi 1.5 2.1 2.5
Förstoppning 1.5 2.2 1.9
Obehag med urinering 0,7 1.6 2.1
Smärta i extremiteter 1.4 2.0 1.7

* Genitala mykotiska infektioner inkluderar följande biverkningar, listade i frekvens som rapporterats för kvinnor: vulvovaginal 
mykotisk infektion, vaginal infektion, vulvovaginal candidiasis, vulvovaginit, genital infektion, genital candidiasis, svampinfektion i 
underlivet, vulvit, genitourinary tract infektion, vulval abscess. och bakteriell vaginit. (N för kvinnor: Placebo=677,
dapagliflozin 5 mg=581, dapagliflozin 10 mg=598).

† Urinvägsinfektioner inkluderar följande biverkningar, listade i frekvens som rapporterats: urinvägsinfektion,
cystit,Escherichiaurinvägsinfektion, genitourinär infektion, pyelonefrit, trigonit, uretrit, njurinfektion och prostatit.
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‡ Ökad urinering inkluderar följande biverkningar, listade i rapporterad frekvens: pollakiuri, polyuri och ökad 
urinproduktion.

Genitala mykotiska infektioner inkluderar följande biverkningar, listade efter frekvens som rapporterats för män: balanit,
svampinfektion i underlivet, balanitis candida, genital candidiasis, genital infektion manlig, penisinfektion, balanopostit, 
balanopostit infektion, genital infektion, postit. (N för män: Placebo=716, dapagliflozin 5 mg=564, dapagliflozin 10 mg=595).

§

Pool av 13 placebokontrollerade studier för Dapagliflozin 10 mg

Säkerheten och tolerabiliteten för dapagliflozin 10 mg utvärderades också i en större 
placebokontrollerad studiepool. Denna pool kombinerade 13 placebokontrollerade studier, 
inklusive 3 monoterapistudier, 9 tilläggsstudier till antidiabetika i bakgrunden, och en initial 
kombination med metforminstudie. I dessa 13 studier behandlades 2360 patienter en gång 
dagligen med dapagliflozin 10 mg under en genomsnittlig exponeringstid på 22 veckor. 
Medelåldern för befolkningen var 59 år och 4 % var äldre än 75 år. Femtioåtta procent (58%) av 
befolkningen var män; 84 % var vita, 9 % var asiatiska och 3 % var svarta eller afroamerikaner. Vid 
baslinjen hade befolkningen diabetes i genomsnitt 9 år, hade ett genomsnittligt HbA1c på 8,2 % 
och 30 % hade etablerad mikrovaskulär sjukdom.2).

Volymutarmning

Dapagliflozin orsakar osmotisk diures, vilket kan leda till minskningar av intravaskulär volym. Biverkningar 
relaterade till volymutarmning (inklusive rapporter om uttorkning, hypovolemi, ortostatisk hypotoni eller 
hypotoni) visas i Tabell 3 för 12-studier och 13-studier, korttids, placebokontrollerade pooler [ser Varningar och 
försiktighetsåtgärder (5.2)].

Tabell 3: Biverkningar av volymförlust*i kliniska studier med Dapagliflozin

Pool med 12 placebokontrollerade
Studier

Pool med 13 

placebokontrollerade studier

Placebo Dapagliflozin
5 mg

Dapagliflozin
10 mg

Placebo Dapagliflozin
10 mg

Total population N (%) N=1393
5 (0,4 %)

N=1145
7 (0,6 %)

N=1193
9 (0,8 %)

N=2295
17 (0,7 %)

N=2360
27 (1,1 %)

Patientundergrupp n (%)
Patienter på loopdiuretika n=55

1 (1,8 %)
n=40

0
n=31

3 (9,7 %)
n=267

4 (1,5 %)
n=236

6 (2,5 %)
Patienter med måttligt nedsatt 
njurfunktion med eGFR -30 och 
<60 ml/min/1,73 m2

n=107
2 (1,9 %)

n=107
1 (0,9 %)

n=89
1 (1,1 %)

n=268
4 (1,5 %)

n=265
5 (1,9 %)

Patienter -65 år n=276
1 (0,4 %)

n=216
1 (0,5 %)

n=204
3 (1,5 %)

n=711
6 (0,8 %)

n=665
11 (1,7 %)

* Volymutarmning inkluderar rapporter om uttorkning, hypovolemi, ortostatisk hypotoni eller hypotoni.

Nedsatt njurfunktion

Användning av dapagliflozin var associerad med ökningar av serumkreatinin och minskningar av eGFR (se tabell 
4). Hos patienter med normal eller lätt nedsatt njurfunktion vid baslinjen återgick serumkreatinin och eGFR till 
baslinjevärdena vid vecka 24. Njurrelaterade biverkningar, inklusive njursvikt och blodkreatinin
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ökning, var vanligare hos patienter som behandlades med dapagliflozin (se tabell 5). Äldre patienter och 
patienter med nedsatt njurfunktion var mer mottagliga för dessa biverkningar (se tabell 5). Ihållande 
minskningar av eGFR sågs hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (eGFR 30 till mindre än
60 ml/min/1,73 m2).

Tabell 4: Förändringar i serumkreatinin och eGFR associerade med Dapagliflozin i poolen av 12 
placebokontrollerade studier och studie med måttligt nedsatt njurfunktion

Pool med 12 placebokontrollerade studier

Placebo
N=1393

Dapagliflozin 5 mg
N=1145

Dapagliflozin 10 mg
N=1193

Baslinjemedelvärde Serumkreatinin (mg/dL) 0,853 0,860 0,847
eGFR (ml/min/1,73 m2) 86,0 85,3 86,7

Vecka 1 Ändring Serumkreatinin (mg/dL) − 0,003 0,029 0,041
eGFR (ml/min/1,73 m2) 0,4 − 2.9 − 4.1

Vecka 24 Ändring Serumkreatinin (mg/dL) − 0,005 − 0,001 0,001
eGFR (ml/min/1,73 m2) 0,8 0,8 0,3

Studie med måttlig njurfunktion
Placebo
N=84

Dapagliflozin 5 mg
N=83

Dapagliflozin 10 mg
N=85

Baslinjemedelvärde Serumkreatinin (mg/dL) 1,46 1,53 1,52
eGFR (ml/min/1,73 m2) 45,6 44.2 43,9

Vecka 1 Ändring Serumkreatinin (mg/dL) 0,01 0,13 0,18
eGFR (ml/min/1,73 m2) 0,5 − 3.8 − 5.5

Vecka 24 Ändring Serumkreatinin (mg/dL) 0,02 0,08 0,16
eGFR (ml/min/1,73 m2) 0,03 − 4.0 − 7.4

Vecka 52 Ändring Serumkreatinin (mg/dL) 0,10 0,06 0,15
eGFR (ml/min/1,73 m2) − 2.6 − 4.2 − 7.3

Tabell 5: Andel patienter med minst en njurfunktionsrelaterad biverkning

Pool med 6 placebokontrollerade
Studier (upp till 104 veckor)*

Pool med 9 placebokontrollerade 

studier (upp till

104 veckor)†

Baslinjekarakteristik Placebo Dapagliflozin
5 mg

Dapagliflozin
10 mg

Placebo Dapagliflozin
10 mg

Totalbefolkning
Patienter (%) med minst en 
händelse

n=785
13

(1,7 %)

n=767
14 (1,8 %)

n=859
16 (1,9 %)

n=1956
82 (4,2 %)

n=2026
136 (6,7 %)

65 år och äldre Patienter 
(%) med minst en händelse

n=190
4 (2,1 %)

n=162
5 (3,1 %)

n=159
6 (3,8 %)

n=655
52 (7,9 %)

n=620
87 (14,0 %)

eGFR -30 och
<60 ml/min/1,73 m2

Patienter (%) med minst en

n=77 n=88 n=75 n=249 n=251

5 (6,5 %) 7 (8,0 %) 9 (12,0 %) 40 (16,1 %) 71 (28,3 %)
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Pool med 6 placebokontrollerade
Studier (upp till 104 veckor)*

Pool med 9 placebokontrollerade 

studier (upp till

104 veckor)†

händelse

65 år och äldre och eGFR 
-30 och
<60 ml/min/1,73 m2

Patienter (%) med minst en 
händelse

n=41 n=43 n=35 n=141 n=134

2 (4,9 %) 3 (7,0 %) 4 (11,4 %) 27 (19,1 %) 47 (35,1 %)

* Undergrupp av patienter från poolen av 12 placebokontrollerade studier med långtidsförlängningar. 

Undergrupp av patienter från poolen av 13 placebokontrollerade studier med långtidsförlängningar.†

Säkerheten för dapagliflozin utvärderades i en studie med patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (eGFR 30 till 
mindre än 60 ml/min/1,73 m)2). I denna studie fick 13 patienter benfrakturer under behandlingslängder upp till 104 
veckor. Inga frakturer inträffade i placebogruppen, 5 förekom i dapagliflozin 5 mg-gruppen och 8 inträffade i 
dapagliflozin 10 mg-gruppen. Åtta av dessa 13 frakturer var hos patienter som hade en baslinje eGFR på 30 till 45 ml/
min/1,73 m2. Elva av de 13 frakturerna rapporterades inom de första 52 veckorna. Det fanns inget uppenbart mönster 
med avseende på det anatomiska frakturstället.

Hypoglykemi

Frekvensen av hypoglykemi genom studie [serKliniska studier (14)] visas i tabell 6. Hypoglykemi var vanligare när 
dapagliflozin sattes till sulfonylurea eller insulin [serVarningar och försiktighetsåtgärder (5.6)].

Tabell 6: Incidens av Major*och Mindre†Hypoglykemi i placebokontrollerade studier

Placebo Dapagliflozin 5
mg

Dapagliflozin 10
mg

Tillägg till Metformin*(24 veckor) N=137 N=137 N=135

Major [n (%)] 0 0 0
Mindre [n (%)] 0 2 (1,5) 1 (0,7)

Active Control-tillägg till Metformin kontra 
Glipizide (52 veckor)

N=408 – N=406

Major [n (%)] 3 (0,7) – 0
Mindre [n (%)] 147 (36,0) – 7 (1,7)
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Placebo Dapagliflozin 5
mg

Dapagliflozin 10
mg

Tillägg till DPP4-hämmare (med eller utan 
metformin) (24 veckor)

N=226 – N=225

Major [n (%)] 0 – 1 (0,4)
Mindre [n (%)] 3 (1,3) – 4 (1,8)

Tillägg till insulin med eller utan andra 
OADs‡(24 veckor)

N=197 N=212 N=196

Major [n (%)] 1 (0,5) 1 (0,5) 1 (0,5)
Mindre [n (%)] 67 (34,0) 92 (43,4) 79 (40,3)

* Större episoder av hypoglykemi definierades som symtomatiska episoder som kräver extern assistans (tredje part) på grund av allvarlig försämring 
av medvetande eller beteende med ett kapillär- eller plasmaglukosvärde <54 mg/dL och snabb återhämtning efter administrering av glukos eller 
glukagon.
Mindre episoder av hypoglykemi definierades som antingen en symtomatisk episod med en kapillär- eller plasmaglukosmätning 
<63 mg/dL oavsett behov av extern hjälp, eller en asymtomatisk kapillär- eller plasmaglukosmätning <63 mg/dL som inte 
kvalificeras som en större episod.
OAD = oral antidiabetisk terapi.

†

‡

Genitala mykotiska infektioner

Genitala mykotiska infektioner var vanligare med dapagliflozinbehandling. Genitala mykotiska infektioner 
rapporterades hos 0,9 % av patienterna på placebo, 5,7 % på dapagliflozin 5 mg och 4,8 % på dapagliflozin 10 mg, 
i den placebokontrollerade poolen med 12 studier. Avbrytande av studien på grund av genital infektion inträffade 
hos 0 % av placebobehandlade patienter och 0,2 % av patienterna behandlade med dapagliflozin 10 mg. 
Infektioner rapporterades oftare hos kvinnor än hos män (se tabell 2). De vanligast rapporterade mykotiska 
genitalinfektionerna var vulvovaginala mykotiska infektioner hos kvinnor och balanit hos män. Patienter med 
mykotiska genitalinfektioner i anamnesen var mer benägna att ha en mykotisk genitalinfektion under studien än 
patienter utan tidigare anamnes (10,0 %, 23,1 % och 25,0 % mot 0,8 %, 5,9 % och 5,0 % på placebo, dapagliflozin 5 
mg,

Överkänslighetsreaktioner

Överkänslighetsreaktioner (t.ex. angioödem, urtikaria, överkänslighet) rapporterades vid behandling med dapagliflozin. I hela det 
kliniska programmet rapporterades allvarliga anafylaktiska reaktioner och allvarliga kutana biverkningar och angioödem hos 0,2 % 
av patienter behandlade med jämförelseläkemedel och 0,3 % av patienter behandlade med dapagliflozin. Om 
överkänslighetsreaktioner uppstår, avbryt användningen av dapagliflozin; behandla enligt standardvård och övervaka tills tecken 
och symtom försvinner.

Laboratorietester

Ökning av hematokrit

Dapagliflozin

I poolen av 13 placebokontrollerade studier observerades ökningar från baslinjen av medelvärden för hematokrit hos 
patienter som behandlats med dapagliflozin från och med vecka 1 och fortsatte fram till vecka 16, då den maximala 
medelskillnaden från baslinjen observerades. Vid vecka 24 var medelförändringarna från baslinjen i hematokrit
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− 0,33 % i placebogruppen och 2,30 % i dapagliflozin 10 mg-gruppen. Senast vecka 24, hematokritvärden
> 55 % rapporterades hos 0,4 % av placebobehandlade patienter och 1,3 % av patienter behandlade med dapagliflozin 10 mg.

Ökning av oorganiskt fosfor i serum

Dapagliflozin

I poolen av 13 placebokontrollerade studier rapporterades ökningar från baslinjen i genomsnittliga 
serumfosfornivåer vid vecka 24 hos patienter behandlade med dapagliflozin 10 mg jämfört med placebobehandlade 
patienter (genomsnittliga ökningar på 0,13 mg/dL mot -0,04 mg/dL , respektive). Högre andelar patienter med 
markanta laboratorieavvikelser av hyperfosfatemi (≥5,6 mg/dL om ålder 17-65 eller ≥5,1 mg/dL om ålder ≥66) 
rapporterades i dapagliflozin 10 mg-gruppen jämfört med placebogruppen vid vecka 24 (1,7 % mot 0,9 % 
respektive).

Ökning av Low-Density Lipoprotein Cholesterol Dapagliflozin

Dapagliflozin

I poolen av 13 placebokontrollerade studier rapporterades förändringar från baslinjen i genomsnittliga lipidvärden hos 
dapagliflozinbehandlade patienter jämfört med placebobehandlade patienter. Genomsnittlig procentuell förändring från 
baslinjen vid vecka 24 var 0,0 % mot 2,5 % för totalt kolesterol och -1,0 % mot 2,9 % för LDL-kolesterol i placebo- respektive 
dapagliflozin 10 mg-grupperna.

Vitamin B12Koncentrationer

Metforminhydroklorid

Metformin kan sänka serum B-vitamin12koncentrationer. Mätning av hematologiska parametrar på årsbasis 
rekommenderas till patienter på XIGDUO XR och alla uppenbara abnormiteter bör utredas och hanteras på 
lämpligt sätt.serVarningar och försiktighetsåtgärder (5.7)].

6.2 Erfarenhet efter marknadsföring 

Dapagliflozin

Ytterligare biverkningar har identifierats under användning av dapagliflozin efter godkännande. Eftersom dessa reaktioner 
rapporteras frivilligt från en population av osäker storlek är det i allmänhet inte möjligt att på ett tillförlitligt sätt uppskatta deras 
frekvens eller fastställa ett orsakssamband till läkemedelsexponering.

-
-
-
-

Ketoacidos [serVarningar och försiktighetsåtgärder (5.3)]
Akut njurskada och nedsatt njurfunktion [serVarningar och försiktighetsåtgärder (5.4)] Urosepsis 
och Pyelonefrit [serVarningar och försiktighetsåtgärder (5.5)] Utslag

Metforminhydroklorid

-Kolestatisk, hepatocellulär och blandad hepatocellulär leverskada
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7. DROGSINTERAKTIONER

7.1 Positivt uringlukostest 
Dapagliflozin

Övervakning av glykemisk kontroll med uringlukostester rekommenderas inte hos patienter som tar SGLT2-hämmare eftersom 
SGLT2-hämmare ökar glukosutsöndringen i urinen och kommer att leda till positiva uringlukostester. Använd alternativa metoder 
för att övervaka glykemisk kontroll.

7.2 Interferens med 1,5-anhydroglucitol (1,5-AG) analys 

Dapagliflozin

Övervakning av glykemisk kontroll med 1,5-AG-analys rekommenderas inte eftersom mätningar av 1,5-AG är otillförlitliga vid 
bedömning av glykemisk kontroll hos patienter som tar SGLT2-hämmare. Använd alternativa metoder för att övervaka glykemisk 
kontroll.

7.3 Kolsyraanhydrashämmare
Topiramat eller andra kolsyraanhydrashämmare (t.ex. zonisamid, acetazolamid eller diklorfenamid) orsakar ofta 
en minskning av serumbikarbonat och inducerar icke-anjongap, hyperkloremisk metabol acidos. Samtidig 
användning av dessa läkemedel och XIGDUO XR kan öka risken för laktacidos. Överväg mer frekvent övervakning 
av dessa patienter.

7.4 Läkemedel som minskar clearance av metformin

Samtidig användning av läkemedel som interfererar med vanliga renala tubulära transportsystem involverade i renal 
eliminering av metformin (t.ex. organiska katjoniska transporter-2 [OCT2] / multidrug och toxinextruderingshämmare 
[MATE] såsom ranolazin, vandetanib, dolutegravir och cimetidin) kan öka den systemiska exponeringen för metformin 
och kan öka risken för laktacidos[serKlinisk farmakologi (12.3)]. Tänk på fördelarna och riskerna med samtidig 
användning.

7.5 Alkohol
Alkohol är känt för att potentiera effekten av metformin på laktatmetabolismen. Varna patienter för 
överdrivet alkoholintag när de får XIGDUO XR.

7.6 Användning med andra 

läkemedel Metforminhydroklorid

Vissa mediciner kan predisponera för hyperglykemi och kan leda till förlust av glykemisk kontroll. Dessa mediciner 
inkluderar tiazider och andra diuretika, kortikosteroider, fenotiaziner, sköldkörtelprodukter, östrogener, orala 
preventivmedel, fenytoin, nikotinsyra, sympatomimetika, kalciumkanalblockerande läkemedel och isoniazid. När 
sådana läkemedel administreras till en patient som får XIGDUO XR, ska patienten observeras noggrant med avseende 
på förlust av glykemisk kontroll. När sådana läkemedel tas bort från en patient som får XIGDUO XR, bör patienten 
observeras noggrant med avseende på hypoglykemi.

Hos friska frivilliga påverkades inte farmakokinetiken för metformin och propranolol och för metformin och 
ibuprofen vid samtidig administrering i endosinteraktionsstudier.
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8. ANVÄNDNING I SPECIFIKA POPULATIONER

8.1 Graviditet
Graviditetskategori C

Det finns inga adekvata och välkontrollerade studier av XIGDUO XR eller dess enskilda komponenter på gravida 
kvinnor. Baserat på resultat från reproduktions- och utvecklingstoxicitetsstudier på djur, kan dapagliflozin, en 
komponent i XIGDUO XR, påverka njurutveckling och mognad. I en studie på juvenila råttor var ökad incidens och/
eller svårighetsgrad av njurbäcken- och tubulära dilatationer uppenbar vid den lägsta testade dosen som var cirka 15 
gånger den kliniska exponeringen från en 10 mg dos.

Dessa resultat inträffade med läkemedelsexponeringar under perioder av djurutveckling som korrelerar med den sena 
andra och tredje trimestern av mänsklig graviditet. Överväg lämpliga alternativa terapier under graviditeten, särskilt 
under andra och tredje trimestern. XIGDUO XR ska endast användas under graviditet om den potentiella nyttan 
överväger den potentiella risken för fostret.

Dapagliflozin

I en studie av juvenil toxicitet, när dapagliflozin doserades direkt till unga råttor från postnatal dag (PND) 21 till PND 90 i doser 
på 1, 15 eller 75 mg/kg/dag, rapporterades ökade njurvikter och njurbäcken- och tubulära dilatationer. på alla nivåer. 
Exponeringen vid den lägsta testade dosen var 15 gånger den maximala kliniska dosen, baserat på AUC. De njurbäcken- och 
tubulära dilatationerna som observerades hos unga djur vände inte fullständigt inom den ungefärliga 1-månaders 
återhämtningsperioden. I en prenatal och postnatal utvecklingsstudie doserades maternala råttor från dräktighetsdag 6 till 
och med laktationsdag 21 i doser på 1, 15 eller 75 mg/kg/dag, och ungar exponerades indirekt.i livmodernoch under hela 
amningen. Ökad incidens eller svårighetsgrad av njurbäckendilatation observerades hos vuxna avkommor till behandlade 
moderdjur vid 75 mg/kg/dag (exponeringen av dapagliflozin för modern och valp var 1415 gånger respektive 137 gånger de 
mänskliga värdena vid den kliniska dosen). Dosrelaterade minskningar av valpens kroppsvikt observerades vid doser ≥1 mg/
kg/dag (ungefär ≥19 gånger den kliniska dosen). Inga negativa effekter på utvecklingseffekter noterades vid 1 mg/kg/dag, 
eller cirka 19 gånger den kliniska dosen.

I studier på embryo-fosterutveckling på råttor och kaniner administrerades dapagliflozin under intervaller som sammanföll med 
organogenesens första trimesterperiod hos människor. Inga utvecklingstoxiciteter observerades hos kaniner vid någon testad 
dos. Hos råttor var dapagliflozin varken embryoletalt eller teratogent vid doser upp till 75 mg/kg/dag eller 1441 gånger den 
maximala kliniska dosen på 10 mg. Vid högre doser hos råttor observerades missbildningar av blodkärl, revben, kotor, 
manubrier och skelettvariationer hos foster vid ≥150 mg/kg eller 2344 gånger den kliniska dosen 10 mg.

Metforminhydroklorid

Metforminhydroklorid orsakade ingen negativ utvecklingseffekt vid administrering till dräktiga Sprague Dawley-
råttor och kaniner upp till 600 mg/kg/dag under organogenesperioden. Detta representerar en exponering på 
cirka 2- och 6 gånger en 2000 mg klinisk dos baserat på kroppsyta (mg/m)2) för råttor respektive kaniner. 
Metformin var inte teratogent hos råttor och kaniner vid doser upp till 600 mg/kg/dag. Detta representerar en 
exponering på cirka 2 och 6 gånger MRHD på 2000 mg baserat på jämförelser av kroppsytan för råttor respektive 
kaniner. Bestämning av fosterkoncentrationer visade en partiell placentabarriär mot metformin.
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8.3 Ammande mödrar

Det är inte känt om XIGDUO XR utsöndras i modersmjölk. I studier utförda med de enskilda komponenterna 
utsöndras både dapagliflozin (nådde nivåer 0,49 gånger högre än i moderns plasma) och metformin i mjölken 
hos digivande råttor.

Data från juvenila råttor som exponerats direkt för dapagliflozin visade risk för att utveckla njurar (njurbäcken och 
tubulära dilatationer) under mognad. Eftersom mänsklig njurmognad sker in utero och under de första 2 
levnadsåren när amningsexponering kan förekomma, kan det finnas risk för den utvecklande mänskliga njuren. 
Eftersom många läkemedel utsöndras i modersmjölk och på grund av risken för allvarliga biverkningar hos 
ammande spädbarn från dapagliflozin, bör ett beslut fattas om att avbryta amningen eller att avbryta XIGDUO XR, 
med hänsyn till läkemedlets betydelse för modern.

8.4 Pediatrisk användning

Säkerhet och effektivitet för XIGDUO XR hos pediatriska patienter under 18 år har inte fastställts.

8.5 Geriatrisk användning

XIGDUO XR

Ingen XIGDUO XR dosändring rekommenderas baserat på ålder. Mer frekvent bedömning av njurfunktionen 
rekommenderas hos äldre patienter.

Dapagliflozin

Totalt 1424 (24 %) av de 5 936 dapagliflozin-behandlade patienterna var 65 år och äldre och 207 (3,5 %) patienter var 75 
år och äldre i en pool av 21 dubbelblinda, kontrollerade, kliniska säkerhets- och effektstudier av dapagliflozin . Efter 
kontroll av nivån av njurfunktion (eGFR), var effekten liknande för patienter under 65 år och de 65 år och äldre. Hos 
patienter ≥65 år hade en högre andel av patienterna som behandlades med dapagliflozin biverkningar relaterade till 
volymutarmning och nedsatt njurfunktion eller njursvikt jämfört med patienter som behandlades med placebo [ser
Varningar och försiktighetsåtgärder (5.3)ochBiverkningar (6.1)].

Metforminhydroklorid

Kontrollerade kliniska studier av metformin inkluderade inte tillräckligt antal äldre patienter för att avgöra om de 
svarar annorlunda än yngre patienter, även om annan rapporterad klinisk erfarenhet inte har identifierat 
skillnader i svar mellan äldre och unga patienter. Metformin är känt för att väsentligt utsöndras via njurarna och 
eftersom risken för laktacidos med metformin är större hos patienter med måttligt till gravt nedsatt njurfunktion. I 
allmänhet bör dosvalet för en äldre patient vara försiktigt, vanligtvis med början i den nedre delen av 
doseringsintervallet, vilket återspeglar den högre frekvensen av nedsatt lever-, njur- eller hjärtfunktion, och av 
samtidig sjukdom eller annan läkemedelsbehandling och den högre risken. av laktacidos. Bedöm njurfunktionen 
oftare hos äldre patienter [serVarningar och försiktighetsåtgärder (5.1),och Klinisk farmakologi (12.3)].

8.6 Patienter med lätt nedsatt njurfunktion (eGFR ≥60 till <90 ml/min/1,73 m)2) 

Dapagliflozin

Poolen av 21 dubbelblinda, aktiva och placebokontrollerade kliniska säkerhets- och effektstudier (dapagliflozin som 
monoterapi eller i kombination med andra antidiabetiska terapier) inkluderade 53 % (4906/9339) av patienterna med lätt 
nedsatt njurfunktion. Säkerhetsprofilen hos patienter med lätt nedsatt njurfunktion liknar den för den totala 
populationen.
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8.7 Nedsatt leverfunktion

Användning av metformin hos patienter med nedsatt leverfunktion har associerats med vissa fall av laktacidos. XIGDUO XR 
rekommenderas inte till patienter med nedsatt leverfunktion [serVarningar och försiktighetsåtgärder (5.1)].

10. ÖVERDOSERING

Dapagliflozin

Det fanns inga rapporter om överdosering under det kliniska utvecklingsprogrammet för dapagliflozin. Vid 
överdos, kontakta Giftinformationscentralen. Det är också rimligt att använda stödjande åtgärder som dikteras av 
patientens kliniska status. Avlägsnande av dapagliflozin genom hemodialys har inte studerats.

Metforminhydroklorid

Överdosering av metforminhydroklorid har inträffat, inklusive intag av mängder >50 gram. Hypoglykemi rapporterades 
i cirka 10 % av fallen, men inget orsakssamband med metforminhydroklorid har fastställts. Laktacidos har rapporterats 
i cirka 32 % av fallen med överdosering av metformin [ser Varningar och försiktighetsåtgärder (5.1)]. Metformin är 
dialyserbart med ett clearance på upp till 170 ml/min under goda hemodynamiska förhållanden. Därför kan hemodialys 
vara användbart för att avlägsna ackumulerat läkemedel från patienter där man misstänker överdosering av 
metformin.

11. BESKRIVNING

XIGDUO XR (dapagliflozin och metformin HCl förlängd frisättning) tabletter innehåller två orala antihyperglykemiska 
läkemedel som används vid behandling av typ 2-diabetes: dapagliflozin och metforminhydroklorid.

Dapagliflozin

Dapagliflozin beskrivs kemiskt som D-glucitol, 1,5-anhydro-1-C-[4-klor-3-[(4-
etoxifenyl)metyl]fenyl]-, (1S)-, sammansatt med (2S30 hydrat (1:1:1). Den empiriska formeln är C21

H25ClO6•C3H8O2•H2O och formelvikten är 502,98. Strukturformeln är:

Metforminhydroklorid

Metforminhydroklorid (N,N-dimetylimidodikarbonimiddiamidhydroklorid) är en vit till benvit 
kristallin förening med molekylformeln C4H11N5•HCl och en molekylvikt av 165,63. 
Metforminhydroklorid är fritt lösligt i vatten, svagt lösligt i alkohol och är praktiskt taget olösligt i 
aceton, eter och kloroform. pKaav metformin är 12,4. pH för en 1% vattenlösning av 
metforminhydroklorid är 6,68. Strukturformeln är:
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XIGDUO XR

XIGDUO XR finns tillgängligt för oral administrering som tabletter innehållande motsvarande 2,5 mg dapagliflozin 
som dapagliflozinpropandiol och 1000 mg metforminhydroklorid (XIGDUO XR 2,5 mg/1 000 mg), 5 mg 
dapagliflozin som dapagliflozinpropandiol och 500 mg metforminhydroklorid XIGDUO mg 500 mg/500 mg. 500 
mg), motsvarande 5 mg dapagliflozin som dapagliflozinpropandiol och 1000 mg metforminhydroklorid (XIGDUO 
XR 5 mg/1000 mg), motsvarande 10 mg dapagliflozin som dapagliflozinpropandiol och 500 mg 
metforminhydroklorid (XIGDUO 50 mg/50 mg) ), eller motsvarande 10 mg dapagliflozin som 
dapagliflozinpropandiol och 1000 mg metforminhydroklorid (XIGDUO XR 10 mg/1000 mg).

Varje filmdragerad tablett av XIGDUO XR innehåller följande inaktiva ingredienser: mikrokristallin cellulosa, 
vattenfri laktos, krospovidon, kiseldioxid, magnesiumstearat, karboximetylcellulosanatrium och hypromellos.

Filmbeläggningarna innehåller följande inaktiva ingredienser: polyvinylalkohol, titandioxid, polyetylenglykol 
och talk. Dessutom innehåller filmöverdraget för XIGDUO XR 5 mg/500 mg tabletter FD&C Yellow No. 6/
Sunset Yellow FCF aluminiumsjö. Filmöverdraget för XIGDUO XR 2,5 mg/1000 mg, 5 mg/1000 mg, 10 mg/
500 mg och 10 mg/1000 mg tabletter innehåller järnoxider.

12. KLINISK FARMAKOLOGI

12.1 Verkningsmekanism 

XIGDUO XR

XIGDUO XR kombinerar två antihyperglykemiska medel med komplementära verkningsmekanismer för att förbättra den 
glykemiska kontrollen hos patienter med typ 2-diabetes: dapagliflozin, en natrium-glukos cotransporter 2-hämmare (SGLT2) 
och metforminhydroklorid, en biguanid.

Dapagliflozin

Natrium-glukos cotransporter 2 (SGLT2), uttryckt i de proximala njurtubuli, är ansvarig för huvuddelen av 
återabsorptionen av filtrerat glukos från den tubulära lumen. Dapagliflozin är en hämmare av SGLT2. Genom att 
hämma SGLT2 minskar dapagliflozin reabsorptionen av filtrerat glukos och sänker njurtröskeln för glukos, och 
ökar därmed utsöndringen av glukos i urinen.

Metforminhydroklorid

Metformin förbättrar glukostoleransen hos patienter med typ 2-diabetes, sänker både basal och postprandial 
plasmaglukos. Metformin minskar glukosproduktionen i levern, minskar absorptionen av glukos i tarmen och förbättrar 
insulinkänsligheten genom att öka perifert glukosupptag och utnyttjande. Metformin ger inte hypoglykemi hos 
patienter med typ 2-diabetes eller hos friska försökspersoner, förutom under ovanliga omständigheter [serVarningar 
och försiktighetsåtgärder (5.6)] och orsakar inte hyperinsulinemi. Med metforminbehandling förblir 
insulinutsöndringen oförändrad medan fastande insulinnivåer och en dagslång plasmainsulinrespons faktiskt kan 
minska.
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12.2 Farmakodynamik

Allmän

Dapagliflozin

Ökning av mängden glukos som utsöndras i urinen observerades hos friska försökspersoner och hos patienter 
med typ 2-diabetes mellitus efter administrering av dapagliflozin (se figur 1). Dapagliflozindoser på 5 eller 10 mg 
per dag hos patienter med typ 2-diabetes mellitus under 12 veckor resulterade i utsöndring av cirka 70 gram 
glukos i urinen per dag. En nästan maximal glukosutsöndring observerades vid en daglig dos av dapagliflozin på 
20 mg. Denna utsöndring av glukos i urin med dapagliflozin resulterar också i ökningar av urinvolymen [ser
Biverkningar (6.1)].

Figur 1: Spridningsdiagram och anpassad förändringslinje från baslinjen i 24-timmars uringlukosmängd kontra 
dapagliflozindos hos friska försökspersoner och försökspersoner med typ 2-diabetes mellitus (T2DM) (semi-log plot)

Hjärtets elektrofysiologi

Dapagliflozin var inte associerat med kliniskt betydelsefull förlängning av QTc-intervallet vid dagliga doser upp till 150 mg (15 
gånger den rekommenderade dosen) i en studie med friska försökspersoner. Dessutom observerades ingen kliniskt 
betydelsefull effekt på QTc-intervallet efter engångsdoser på upp till 500 mg (50 gånger den rekommenderade dosen) 
dapagliflozin hos friska försökspersoner.
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12.3 Farmakokinetik

XIGDUO XR

XIGDUO XR kombinationstabletter anses vara bioekvivalenta med samtidig administrering av motsvarande doser av 
dapagliflozin (FARXIGA®) och metforminhydroklorid förlängd frisättning (GLUCOPHAGE®XR) administreras 
tillsammans som individuella tabletter.

Administrering av XIGDUO XR till friska försökspersoner efter en standardmåltid jämfört med fastande resulterade i 
samma exponeringsgrad för både dapagliflozin och metformin med förlängd frisättning. Jämfört med fastande, 
resulterade standardmåltiden i 35 % minskning och en fördröjning på 1 till 2 timmar i de maximala 
plasmakoncentrationerna av dapagliflozin. Denna effekt av mat anses inte vara kliniskt betydelsefull. Mat har ingen 
relevant effekt på farmakokinetiken för metformin när det administreras som XIGDUO XR kombinationstabletter.

Absorption

Dapagliflozin

Efter oral administrering av dapagliflozin är den maximala plasmakoncentrationen (Cmax) uppnås vanligtvis inom 2 
timmar under fastande tillstånd. Cmaxoch AUC-värden ökar dosen proportionellt med ökningen av dapagliflozindosen 
inom det terapeutiska dosintervallet. Den absoluta orala biotillgängligheten av dapagliflozin efter administrering av en 
dos på 10 mg är 78 %. Administrering av dapagliflozin med en måltid med hög fetthalt minskar dess Cmax

med upp till 50 % och förlänger Tmaxmed cirka 1 timme, men ändrar inte AUC jämfört med fastande 
tillstånd. Dessa förändringar anses inte vara kliniskt betydelsefulla och dapagliflozin kan administreras med 
eller utan mat.

Metforminhydroklorid

Efter en oral engångsdos av metformin förlängd frisättning, Cmaxuppnås med ett medianvärde på 7 timmar och ett 
intervall på 4 till 8 timmar. Omfattningen av metforminabsorptionen (mätt som AUC) från metformintabletten med 
förlängd frisättning ökade med cirka 50 % när den gavs tillsammans med mat. Det fanns ingen effekt av mat på Cmaxoch 
tmaxav metformin.

Distribution

Dapagliflozin

Dapagliflozin är till cirka 91 % proteinbundet. Proteinbindningen förändras inte hos patienter med nedsatt njur- 
eller leverfunktion.

Metforminhydroklorid

Distributionsstudier med metformin med förlängd frisättning har inte utförts; den skenbara distributionsvolymen (V/F) 
av metformin efter orala enstaka doser av metformin 850 mg med omedelbar frisättning var dock i genomsnitt 654 ± 358 
L. Metformin är försumbart bundet till plasmaproteiner, i motsats till sulfonylureider, som är mer än 90 % proteinbundet. 
Metformin delas upp i erytrocyter.

Ämnesomsättning

Dapagliflozin

Metabolismen av dapagliflozin medieras främst av UGT1A9; CYP-medierad metabolism är en mindre clearance-
väg hos människor. Dapagliflozin metaboliseras i stor utsträckning, främst för att ge dapagliflozin 3-O-
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glukuronid, som är en inaktiv metabolit. Dapagliflozin 3-O-glukuronid stod för 61 % av en 50 mg [14C]-
dapagliflozindos och är den dominerande läkemedelsrelaterade komponenten i human plasma.

Metforminhydroklorid

Intravenösa singeldosstudier på friska försökspersoner visar att metformin utsöndras oförändrat i urinen 
och inte genomgår levermetabolism (inga metaboliter har identifierats hos människor) eller gallvägar.

Metabolismstudier med metformintabletter med förlängd frisättning har inte utförts.

Eliminering

Dapagliflozin

Dapagliflozin och relaterade metaboliter elimineras primärt via njurarna. Efter en engångsdos på 50 mg av [14C]-
dapagliflozin, 75 % och 21 % total radioaktivitet utsöndras i urin respektive avföring. I urinen utsöndras mindre än 
2 % av dosen som moderläkemedel. I avföring utsöndras cirka 15 % av dosen som moderläkemedel. Den 
genomsnittliga terminala plasmahalveringstiden (t½) för dapagliflozin är cirka 12,9 timmar efter en oral singeldos 
av dapagliflozin 10 mg.

Metforminhydroklorid

Njurclearance är cirka 3,5 gånger högre än kreatininclearance, vilket indikerar att tubulär sekretion är den 
huvudsakliga elimineringsvägen för metformin. Efter oral administrering elimineras cirka 90 % av det 
absorberade läkemedlet via njurarna inom de första 24 timmarna, med en plasmaelimineringshalveringstid på 
cirka 6,2 timmar. I blod är eliminationshalveringstiden cirka 17,6 timmar, vilket tyder på att erytrocytmassan kan 
vara ett distributionskompartment.

Specifika populationer

Nedsatt njurfunktion

Dapagliflozin

Vid steady-state (20 mg dapagliflozin en gång dagligen i 7 dagar) hade patienter med typ 2-diabetes med mild, måttlig 
eller gravt nedsatt njurfunktion (bestämt av eGFR) geometriska medelsystemexponeringar av dapagliflozin som var 45 
%, 2,04- gånger respektive 3,03 gånger högre jämfört med patienter med typ 2-diabetes med normal njurfunktion. 
Högre systemisk exponering av dapagliflozin hos patienter med typ 2-diabetes mellitus med nedsatt njurfunktion 
resulterade inte i en motsvarande högre 24-timmars glukosutsöndring. Utsöndringen av glukos i urinen vid steady-state 
24 timmar hos patienter med typ 2-diabetes och mild, måttlig och gravt nedsatt njurfunktion var 42 %, 80 % respektive 
90 % lägre än hos patienter med typ 2-diabetes med normal njurfunktion. . Effekten av hemodialys på exponering för 
dapagliflozin är inte känd [serDosering och administrering (2.2), Varningar och försiktighetsåtgärder (5.1),och
Användning i specifika populationer (8.6)].

Metforminhydroklorid

Hos patienter med nedsatt njurfunktion förlängs plasma- och blodhalveringstiden för metformin och 
njurclearancen minskar [serKontraindikationer (4)ochVarningar och försiktighetsåtgärder (5.1)].

Nedsatt leverfunktion

Dapagliflozin
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Hos patienter med lätt och måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass A och B), medelvärde Cmaxoch 
AUC för dapagliflozin var upp till 12 % respektive 36 % högre jämfört med friska matchade kontrollpersoner 
efter engångsdos av 10 mg dapagliflozin. Dessa skillnader ansågs inte vara kliniskt betydelsefulla. Hos 
patienter med gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass C), medelvärde Cmaxoch AUC för dapagliflozin var 
upp till 40 % respektive 67 % högre jämfört med friska matchade kontroller.

Metforminhydroklorid

Inga farmakokinetiska studier av metformin har utförts på patienter med nedsatt leverfunktion.

Geriatrisk

Dapagliflozin

Baserat på en populationsfarmakokinetisk analys har ålder ingen kliniskt betydelsefull effekt på systemisk 
exponering av dapagliflozin; därför rekommenderas ingen dosjustering.

Metforminhydroklorid

Begränsade data från kontrollerade farmakokinetiska studier av metformin på friska äldre försökspersoner tyder på att 
total plasmaclearance av metformin minskar, halveringstiden är förlängd och Cmaxär ökad jämfört med friska unga 
försökspersoner. Av dessa data framgår det att förändringen i metformins farmakokinetik med åldrande främst beror på 
en förändring i njurfunktionen.

Pediatrisk

Farmakokinetiken för XIGDUO XR i den pediatriska populationen har inte studerats.

Kön
Dapagliflozin

Baserat på en populationsfarmakokinetisk analys har kön ingen kliniskt betydelsefull effekt på systemisk 
exponering av dapagliflozin; därför rekommenderas ingen dosjustering.

Metforminhydroklorid

Metformins farmakokinetiska parametrar skilde sig inte signifikant mellan friska försökspersoner och patienter med typ 
2-diabetes när de analyserades enligt kön (män=19, kvinnor=16). På liknande sätt, i kontrollerade kliniska studier på 
patienter med typ 2-diabetes, var den antihyperglykemiska effekten av metformin jämförbar hos män och kvinnor.

Lopp
Dapagliflozin

Baserat på en populationsfarmakokinetisk analys har ras (vit, svart eller asiatisk) ingen kliniskt betydelsefull 
effekt på systemisk exponering av dapagliflozin; därför rekommenderas ingen dosjustering.

Metforminhydroklorid

Inga studier av metformins farmakokinetiska parametrar enligt ras har utförts. I kontrollerade kliniska studier 
av metformin hos patienter med typ 2-diabetes var den antihyperglykemiska effekten jämförbar hos vita 
(n=249), svarta (n=51) och latinamerikaner (n=24).
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Kroppsvikt
Dapagliflozin

Baserat på en populationsfarmakokinetisk analys har kroppsvikten ingen kliniskt betydelsefull effekt på 
systemisk exponering av dapagliflozin; därför rekommenderas ingen dosjustering.

Läkemedelsinteraktioner

Specifika farmakokinetiska läkemedelsinteraktionsstudier med XIGDUO XR har inte utförts, även om sådana 
studier har utförts med de individuella dapagliflozin- och metforminkomponenterna.

In vitro-bedömning av läkemedelsinteraktioner 

Dapagliflozin

I in vitro-studier hämmade dapagliflozin och dapagliflozin 3-O-glukuronid varken CYP 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 3A4 eller 
inducerade CYP 1A2, 2B6 eller 3A4. Dapagliflozin är ett svagt substrat för den aktiva transportören av P-glykoprotein 
(P-gp), och dapagliflozin 3-O-glukuronid är ett substrat för den aktiva OAT3-transportören. Dapagliflozin eller 
dapagliflozin 3-O-glukuronid hämmade inte P-gp, OCT2, OAT1 eller OAT3 aktiva transportörer på ett meningsfullt sätt. 
Sammantaget är det osannolikt att dapagliflozin påverkar farmakokinetiken för samtidigt administrerade läkemedel 
som är P-gp-, OCT2-, OAT1- eller OAT3-substrat.

Effekter av andra läkemedel på metformin

Tabell 7 visar effekten av andra samtidigt administrerade läkemedel på metformin.

Tabell 7: Effekt av samtidigt administrerat läkemedel på systemisk exponering av metformin i plasma

Samtidigt administrerat läkemedel

(Dosregimen)*

Metformin
(Dosregimen)*

Metformin

Förändra†i AUC‡ Förändra†i Cmax

Inga dosjusteringar krävs för följande:
Glyburid (5 mg) 850 mg ↓9 %§ ↓7 %§

Furosemid (40 mg) 850 mg ↑15 %§ ↑22 %§

Nifedipin (10 mg) 850 mg ↑9 % ↑20 %

Propranolol (40 mg) 850 mg ↓10 % ↓6 %
Ibuprofen (400 mg) 850 mg ↑5 %§ ↑7 %§

Läkemedel som elimineras genom renal tubulär sekretion kan öka ackumuleringen av metformin[ser
Läkemedelsinteraktioner (7.4)].

Cimetidin (400 mg) 850 mg ↑40 % ↑60 %
* Alla metformin och samtidigt administrerade läkemedel gavs som engångsdoser. †

Procentuell förändring (med/utan samtidigt administrerat läkemedel och ingen förändring = 0%); ↑ och ↓ indikerar ökningen och minskningen av exponeringen,

respektive.
AUC = AUC(INF).
Förhållandet mellan aritmetiska medelvärden.

‡
§

Effekter av metformin på andra droger

Tabell 8 visar effekten av metformin på andra samtidigt administrerade läkemedel.
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Tabell 8: Effekt av metformin på systemisk exponering för samtidigt administrerat läkemedel

Samtidigt administrerat läkemedel

(Dosregimen)*
Metformin

(Dosregimen)*

Samtidigt administrerat läkemedel

Förändra†i AUC‡ Förändra†i Cmax

Inga dosjusteringar krävs för följande:
Glyburid (5 mg) 850 mg ↓22 %§ ↓37 %§

Furosemid (40 mg) 850 mg ↓12 %§ ↓31 %§

Nifedipin (10 mg) 850 mg ↑10 %¶ ↑8 %
Propranolol (40 mg) 850 mg ↑1 %¶ ↑2 %
Ibuprofen (400 mg) 850 mg ↓3 %# ↑1 %#

Cimetidin (400 mg) 850 mg ↓5 %¶ ↑1 %
* Alla metformin och samtidigt administrerade läkemedel gavs som engångsdoser. †

Procentuell förändring (med/utan samtidigt administrerat läkemedel och ingen förändring = 0%); ↑ och ↓ indikerar ökningen och minskningen av exponeringen,

respektive.
AUC = AUC(INF) om inget annat anges.
Förhållande mellan aritmetiska medelvärden, p-värde för skillnad <0,05. 

AUC(0-24 timmar) rapporterades.

‡
§
¶
# Förhållandet mellan aritmetiska medelvärden.

Effekter av andra läkemedel på Dapagliflozin

Tabell 9 visar effekten av samtidigt administrerade läkemedel på dapagliflozin. Inga dosjusteringar rekommenderas för 
dapagliflozin.

Tabell 9: Effekter av samtidigt administrerade läkemedel på systemisk exponering för dapagliflozin

Samtidigt administrerat läkemedel

(Dosregimen)*

Dapagliflozin
(Dosregimen)*

Dapagliflozin

Förändra†i AUC‡ Förändra†i Cmax

Inga dosjusteringar krävs för följande:
Orala antidiabetiska medel

Metformin (1000 mg) 20 mg ↓1 % ↓7 %
Pioglitazon (45 mg) 50 mg 0 % ↑9 %
Sitagliptin (100 mg) 20 mg ↑8 % ↓4 %
Glimepirid (4 mg) 20 mg ↓1 % ↑1 %
Voglibose (0,2 mg tre gånger dagligen) 10 mg ↑1 % ↑4 %

Kardiovaskulära medel

Hydroklortiazid (25 mg) 50 mg ↑7 % ↓1 %
Bumetanid (1 mg) 10 mg en gång dagligen

i 7 dagar
↑5 % ↑8 %

Valsartan (320 mg) 20 mg ↑2 % ↓12 %

Simvastatin (40 mg) 20 mg ↓1 % ↓2 %
Antiinfektionsmedel

Rifampin (600 mg en gång dagligen för 10 mg ↓22 % ↓7 %
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Samtidigt administrerat läkemedel

(Dosregimen)*

Dapagliflozin
(Dosregimen)*

Dapagliflozin

Förändra†i AUC‡ Förändra†i Cmax

Inga dosjusteringar krävs för följande:
6 dagar)

Icke-steroid antiinflammatoriskt medel

Mefenaminsyra (laddningsdos på 
500 mg följt av 14 doser på 250 
mg var 6:e   timme)

10 mg ↑51 % ↑13 %

* Engångsdos om inget annat anges. †
Procentuell förändring (med/utan samtidigt administrerat läkemedel och ingen förändring = 0%); ↑ och ↓ indikerar ökningen och minskningen av exponeringen,

respektive.
AUC = AUC(INF) för läkemedel som ges som engångsdos och AUC = AUC(TAU) för läkemedel som ges i flera doser.‡

Effekter av Dapagliflozin på andra läkemedel

Tabell 10 visar effekten av dapagliflozin på andra samtidigt administrerade läkemedel. Dapagliflozin påverkade inte 
farmakokinetiken för de samtidigt administrerade läkemedlen.

Tabell 10: Effekter av Dapagliflozin på den systemiska exponeringen av samtidigt administrerade läkemedel

Samtidigt administrerat läkemedel

(Dosregimen)*

Dapagliflozin
(Dosregimen)*

Samtidigt administrerat läkemedel

Förändra†i AUC‡ Förändra†i Cmax

Inga dosjusteringar krävs för följande:
Orala antidiabetiska medel

Metformin (1000 mg) 20 mg 0 % ↓5 %
Pioglitazon (45 mg) 50 mg 0 % ↓7 %
Sitagliptin (100 mg) 20 mg ↑1 % ↓11 %

Glimepirid (4 mg) 20 mg ↑13 % ↑4 %
Kardiovaskulära medel

Hydroklortiazid (25 mg) 50 mg ↓1 % ↓5 %
Bumetanid (1 mg) 10 mg en gång dagligen

i 7 dagar
↑13 % ↑13 %

Valsartan (320 mg) 20 mg ↑5 % ↓6 %
Simvastatin (40 mg) 20 mg ↑19 % ↓6 %
Digoxin (0,25 mg) 20 mg laddningsdos sedan 

10 mg en gång dagligen
i 7 dagar

0 % ↓1 %

Warfarin (25 mg) 20 mg laddningsdos sedan 
10 mg en gång dagligen

i 7 dagar
S-warfarin
R-warfarin

↑3 %
↑6 %

↑7 %
↑8 %

* Engångsdos om inget annat anges.
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† Procentuell förändring (med/utan samtidigt administrerat läkemedel och ingen förändring = 0%); ↑ och ↓ indikerar ökningen och minskningen av exponeringen,

respektive.
AUC = AUC(INF) för läkemedel som ges som engångsdos och AUC = AUC(TAU) för läkemedel som ges i flera doser.‡

13. ICKLINISK TOXIKOLOGI

13.1 Karcinogenes, mutagenes, försämrad fertilitet 
XIGDUO XR

Inga djurstudier har utförts med XIGDUO XR för att utvärdera karcinogenes, mutagenes eller 
nedsatt fertilitet. Följande data är baserade på fynden i studierna med dapagliflozin och 
metformin individuellt.

Dapagliflozin

Dapagliflozin inducerade inte tumörer hos varken möss eller råttor vid någon av de doser som utvärderades i 2-åriga 
karcinogenicitetsstudier. Orala doser till möss bestod av 5, 15 och 40 mg/kg/dag hos hanar och 2, 10 och 20 mg/kg/dag hos 
honor, och orala doser hos råttor var 0,5, 2 och 10 mg/kg/ dag för både män och kvinnor. De högsta doserna som 
utvärderades hos möss var cirka 72 gånger (hanar) och 105 gånger (honor) den kliniska dosen på 10 mg/dag baserat på AUC-
exponering. Hos råttor var den högsta dosen cirka 131 gånger (hanar) och 186 gånger (honor) den kliniska dosen på 10 mg/
dag baserat på AUC-exponering.

Dapagliflozin var negativ i Ames mutagenicitetsanalysen och var positiv i en serie in vitro klastogenicitetsanalyser i 
närvaro av S9-aktivering och vid koncentrationer ≥100 μg/ml. Dapagliflozin var negativt för klastogenicitet i en serie 
in vivo-studier som utvärderade mikrokärnor eller DNA-reparation hos råttor vid exponeringsmultiplar >2100 
gånger den kliniska dosen.

Det fanns ingen karcinogenicitet eller mutagenicitetssignal i djurstudier, vilket tyder på att dapagliflozin inte utgör en 
genotoxisk risk för människor.

Dapagliflozin hade inga effekter på parning, fertilitet eller tidig embryonal utveckling hos behandlade han- eller honråttor vid 
exponeringsmultiplar ≤1708 och 998 gånger de maximala rekommenderade humandoserna hos hanar respektive honor.

Metforminhydroklorid

Långtidsstudier av karcinogenicitet har utförts på råttor (doseringstid på 104 veckor) och möss (doseringstid på 91 
veckor) i doser upp till och inklusive 900 respektive 1500 mg/kg/dag. Dessa doser är båda cirka 4 gånger MRHD på 
2000 mg baserat på jämförelser av kroppsytan. Inga tecken på karcinogenicitet med metformin hittades hos 
varken hanmöss eller honmöss. På liknande sätt observerades ingen tumörframkallande potential med metformin 
hos hanråttor. Det fanns emellertid en ökad förekomst av benigna stromala livmoderpolyper hos honråttor som 
behandlats med 900 mg/kg/dag.

Det fanns inga tecken på mutagen potential hos metformin i följande in vitro-tester: Ames-test (S. 
typhimurium), genmutationstest (muslymfomceller) eller kromosomavvikelsetest (humana lymfocyter). 
Resultaten i in vivo-musmikronkärntestet var också negativa.
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Fertiliteten hos han- eller honråttor påverkades inte av metformin när det administrerades i doser så höga 
som 600 mg/kg/dag, vilket är cirka 3 gånger MRHD baserat på jämförelser av kroppsytan.

14. KLINISKA STUDIER

Det har inte gjorts några kliniska effektstudier med XIGDUO XR kombinationstabletter för att karakterisera dess 
effekt på HbA1c-reduktion. XIGDUO XR anses vara bioekvivalent med samtidigt administrerad dapagliflozin och 
metforminhydroklorid tabletter med förlängd frisättning (XR) [serKlinisk farmakologi (12.3)]. Relativa 
biotillgänglighetsstudier mellan XIGDUO XR och samtidigt administrerad dapagliflozin och metforminhydroklorid 
tabletter med omedelbar frisättning (IR) har inte utförts. Metforminhydroklorid XR-tabletterna och 
metforminhydroklorid-IR-tabletterna har en liknande absorptionsgrad (mätt med AUC), medan maximala 
plasmanivåer för XR-tabletter är cirka 20 % lägre än för IR-tabletter vid samma dos.

Samtidig administrering av dapagliflozin och metformin XR-tabletter har studerats hos behandlingsnaiva patienter 
som inte kontrollerats på enbart diet och träning. Samtidig administrering av dapagliflozin och metformin IR- eller XR-
tabletter har studerats hos patienter med typ 2-diabetes som är otillräckligt kontrollerade på metformin och jämfört 
med en sulfonylurea (glipizid) i kombination med metformin. Behandling med dapagliflozin plus metformin i alla doser 
gav kliniskt relevanta och statistiskt signifikanta förbättringar av HbA1c och fasteplasmaglukos (FPG) jämfört med 
placebo i kombination med metformin (initial eller tilläggsbehandling). HbA1c-minskningar sågs över undergrupper 
inklusive kön, ålder, ras, sjukdomens varaktighet och baslinje BMI.

14.1 Inledande kombinationsterapi med metformin förlängd frisättning

Totalt 1241 behandlingsnaiva patienter med otillräckligt kontrollerad typ 2-diabetes (HbA1c ≥7,5 % och ≤12 %) 
deltog i 2 aktivt kontrollerade studier på 24 veckor för att utvärdera säkerheten och effekten av initial behandling 
med dapagliflozin 5 mg eller 10 mg i kombination med metformin XR formulering.

I en studie randomiserades 638 patienter till 1 av 3 behandlingsarmar efter en 1-veckas inledningsperiod: dapagliflozin 10 mg 
plus metformin XR (upp till 2000 mg/dag), dapagliflozin 10 mg plus placebo, eller metformin XR (upp till 2000 mg/dag). till 
2000 mg/dag) plus placebo. Metformin XR-dosen titrerades upp varje vecka i steg om 500 mg, som tolererats, med en 
mediandos på 2000 mg.

Kombinationsbehandlingen av dapagliflozin 10 mg plus metformin XR gav statistiskt signifikanta 
förbättringar av HbA1c och FPG jämfört med någon av monoterapibehandlingarna och statistiskt 
signifikant minskning av kroppsvikt jämfört med enbart metformin XR (se tabell 11 och figur 2). 
Dapagliflozin 10 mg som monoterapi gav också statistiskt signifikanta förbättringar av FPG och statistiskt 
signifikant minskning av kroppsvikten jämfört med enbart metformin och var inte sämre än metformin XR 
monoterapi för att sänka HbA1c.
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Tabell 11: Resultat vecka 24 (LCOF*) i en aktivt kontrollerad studie av Dapagliflozin initial 
kombinationsterapi med Metformin XR

Effektparameter Dapagliflozin
10 mg

+
Metformin XR

Dapagliflozin
10 mg

Metformin
XR

N=211† N=219† N=208†

HbA1c (%)
Baslinje (medelvärde) 9.1 9,0 9,0
Förändring från baslinjen (justerat medelvärde‡) − 2.0 − 1.5 − 1.4

Skillnad från dapagliflozin (justerat medelvärde‡) 
(95 % KI)

− 0,5§

(−0,7, −0,3)
Skillnad från metformin XR (justerat 
medelvärde‡)
(95 % KI)

− 0,5§

(−0,8, −0,3)
0,0¶

(−0,2, 0,2)

Procent av patienter som uppnår HbA1c <7 % 
justerat för baslinje

46,6 % 31,7 % 35,2 %

FPG (mg/dL)
Baslinje (medelvärde) 189,6 197,5 189,9

Förändring från baslinjen (justerat medelvärde‡) − 60,4 − 46,4 − 34.8

Skillnad från dapagliflozin (justerat medelvärde‡) 
(95 % KI)

− 13.9§

(−20,9, −7,0)
Skillnad från metformin XR (justerat 
medelvärde‡)
(95 % KI)

− 25.5§

(−32,6, −18,5)
− 11.6#

(−18,6, −4,6)

Kroppsvikt (kg)
Baslinje (medelvärde) 88,6 88,5 87,2
Förändring från baslinjen (justerat medelvärde‡) − 3.3 − 2.7 − 1.4

Skillnad från metformin XR (justerat 
medelvärde‡)
(95 % KI)

− 2.0§

(−2,6, −1,3)
− 1.4§

(−2,0, −0,7)

* LOCF: sista observation (före räddning för räddade patienter) förs vidare. †

‡
§
¶
# p-värde <0,05.

Alla randomiserade patienter som tog minst en dos dubbelblind studiemedicin under den kortsiktiga dubbelblinda perioden. Minsta 
kvadratmedelvärde justerat för baslinjevärde.
p-värde <0,0001.
Noninferior jämfört med metformin XR.
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Figur 2: Justerad medelförändring från baslinje över tid i HbA1c (%) i en 24-veckors aktivt 
kontrollerad studie av Dapagliflozin initial kombinationsterapi med metformin XR

I den andra studien randomiserades 603 patienter till 1 av 3 behandlingsarmar efter en 1 veckas inledningsperiod: 
dapagliflozin 5 mg plus metformin XR (upp till 2000 mg/dag), dapagliflozin 5 mg plus placebo eller metformin XR ( upp till 
2000 mg/dag) plus placebo. Metformin XR-dosen titrerades upp varje vecka i steg om 500 mg, som tolererats, med en 
mediandos på 2000 mg.

Kombinationsbehandlingen av dapagliflozin 5 mg plus metformin XR gav statistiskt signifikanta 
förbättringar av HbA1c och FPG jämfört med någon av monoterapibehandlingarna och statistiskt 
signifikant minskning av kroppsvikten jämfört med enbart metformin XR (se Tabell 12).
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Tabell 12: Resultat vecka 24 (LOCF*) i en aktivt kontrollerad studie av Dapagliflozin initial 
kombinationsterapi med Metformin XR

Effektparameter Dapagliflozin
5 mg

+
Metformin XR

Dapagliflozin
5 mg

Metformin XR

N=194† N=203† N=201†

HbA1c (%)
Baslinje (medelvärde) 9.2 9.1 9.1
Förändring från baslinjen (justerat medelvärde‡) − 2.1 − 1.2 − 1.4

Skillnad från dapagliflozin (justerat medelvärde‡) 
(95 % KI)

− 0,9§

(−1,1, −0,6)
Skillnad från metformin XR (justerat 
medelvärde‡)
(95 % KI)

− 0,7§

(−0,9, −0,5)

Procent av patienter som uppnår HbA1c <7 % 
justerat för baslinje

52,4 %¶ 22,5 % 34,6 %

FPG (mg/dL)
Baslinje (medelvärde) 193,4 190,8 196,7
Förändring från baslinjen (justerat medelvärde‡)̀ − 61,0 − 42,0 − 33.6
Skillnad från dapagliflozin (justerat medelvärde‡) 
(95 % KI)

− 19.1§

(−26,7, −11,4)

Skillnad från metformin XR (justerat 
medelvärde‡)
(95 % KI)

− 27.5§

(−35,1, −19,8)

Kroppsvikt (kg)
Baslinje (medelvärde) 84,2 86,2 85,8
Förändring från baslinjen (justerat medelvärde‡) − 2.7 − 2.6 − 1.3

Skillnad från metformin XR (justerat 
medelvärde‡)
(95 % KI)

− 1.4§

(−2,0, −0,7)

* LOCF: sista observation (före räddning för räddade patienter) förs vidare. †

‡
§
¶

Alla randomiserade patienter som tog minst en dos dubbelblind studiemedicin under den kortsiktiga dubbelblinda perioden. Minsta 
kvadratmedelvärde justerat för baslinjevärde.
p-värde <0,0001.
p-värde <0,05.

14.2 Tillägg till Metformin Omedelbar frisättning

Totalt 546 patienter med typ 2-diabetes med otillräcklig glykemisk kontroll (HbA1c ≥7% och ≤10%) deltog i en 24-veckors 
placebokontrollerad studie för att utvärdera dapagliflozin i kombination med metformin. Patienter som fick metformin i 
en dos på minst 1500 mg/dag randomiserades efter att ha avslutat en 2-veckors enkelblind placebo-inledningsperiod. 
Efter inledningsperioden randomiserades kvalificerade patienter till dapagliflozin 5 mg, dapagliflozin 10 mg eller placebo 
utöver sin nuvarande dos av metformin.
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Som tilläggsbehandling till metformin gav dapagliflozin 10 mg statistiskt signifikanta förbättringar av HbA1c och 
FPG och statistiskt signifikant minskning av kroppsvikten jämfört med placebo vid vecka 24 (se tabell 13 och figur 
3). Statistiskt signifikanta (p<0,05 för båda doserna) genomsnittliga förändringar från baslinjen i systoliskt 
blodtryck i förhållande till placebo plus metformin var -4,5 mmHg och -5,3 mmHg med dapagliflozin 5 mg 
respektive 10 mg plus metformin.

Tabell 13: Resultat av en 24-veckors (LOCF*) Placebokontrollerad studie av Dapagliflozin i 
tilläggskombination med metformin

Effektparameter Dapagliflozin 10 mg
+

Metformin
N=135†

Dapagliflozin 5 mg
+

Metformin
N=137†

Placebo
+

Metformin
N=137†

HbA1c (%)
Baslinje (medelvärde) 7.9 8.2 8.1
Förändring från baslinjen (justerat medelvärde‡) − 0,8 − 0,7 − 0,3

Skillnad från placebo (justerat medelvärde‡) 
(95 % KI)

− 0,5§

(−0,7, −0,3)
− 0,4§

(−0,6, −0,2)
Procent av patienter som uppnår HbA1c <7 % 
justerat för baslinje

40,6 %¶ 37,5 %¶ 25,9 %

FPG (mg/dL)
Baslinje (medelvärde) 156,0 169,2 165,6
Förändring från baslinjen vid vecka 24 
(justerat medelvärde‡)

− 23.5 − 21.5 − 6,0

Skillnad från placebo (justerat medelvärde‡) 
(95 % KI)

− 17.5§

(−25,0, −10,0)
− 15.5§

(−22,9, −8,1)
Förändring från baslinjen vid vecka 1 
(justerat medelvärde‡)

− 16.5§

(N=115)
− 12.0§

(N=121)
1.2

(N=126)
Kroppsvikt (kg)

Baslinje (medelvärde) 86,3 84,7 87,7
Förändring från baslinjen (justerat medelvärde‡) − 2.9 − 3.0 − 0,9

Skillnad från placebo (justerat medelvärde‡) 
(95 % KI)

− 2.0§

(−2,6, −1,3)
− 2.2§

(−2,8, −1,5)
* LOCF: sista observation (före räddning för räddade patienter) förs vidare. †

‡
§
¶

Alla randomiserade patienter som tog minst en dos dubbelblind studiemedicin under den kortsiktiga dubbelblinda perioden. Minsta 
kvadratmedelvärde justerat för baslinjevärde.
p-värde <0,00001 jämfört med placebo + metformin. p-

värde <0,05 jämfört med placebo + metformin.

34

Referens-ID: 4131552



Figur 3: Justerad medelförändring från baslinje över tid i HbA1c (%) i en 24-veckors 
placebokontrollerad studie av Dapagliflozin i kombination med metformin

0 4 8 12 16

Studievecka

20 24 24(LOCF)

PLACEBO + METFORMIN
DAPAGLIFLOZIN 10 MG + METFORMIN

Vänster diagram: Värden för justerad medelförändring från baslinje baserat på en longitudinell modell för upprepade mätningar, inklusive 
randomiserade försökspersoner som fullföljde korttidsperioden med både baslinje och vecka 24 HbA1C-värden utan räddning. Högerdiagram för 
vecka 24 (LOCF): Värden för justerad medelförändring från baslinjen och 95 % CI baserat på en ANCOVA-modell, inklusive randomiserade 
försökspersoner med en baslinje och minst en post-baslinje HbA1c före räddning.

14.3 Aktivt Glipizid-kontrollerat studietillägg till Metformin Omedelbar Frisättning

Totalt 816 patienter med typ 2-diabetes med otillräcklig glykemisk kontroll (HbA1c >6,5 % och ≤10 %) randomiserades i 
en 52-veckors glipizidkontrollerad noninferiority-studie för att utvärdera dapagliflozin som tilläggsbehandling till 
metformin. Patienter som fick metformin i en dos på minst 1500 mg/dag randomiserades efter en 2-veckors placebo-
inledningsperiod till glipizid eller dapagliflozin (5 respektive 2,5 mg) och titrerades upp under 18 veckor till optimal 
glykemisk effekt ( FPG <110 mg/dL, <6,1 mmol/L) eller till den högsta dosnivån (upp till glipizid 20 mg och dapagliflozin 
10 mg) som tolereras av patienterna. Därefter hölls doserna konstanta, förutom nedtitrering för att förhindra 
hypoglykemi.

Vid slutet av titreringsperioden hade 87 % av patienterna som behandlats med dapagliflozin titrerats till den maximala 
studiedosen (10 mg) jämfört med 73 % behandlade med glipizid (20 mg). Behandling med Dapagliflozin ledde till en liknande 
genomsnittlig minskning av HbA1c från baslinjen vid vecka 52, jämfört med glipizid, vilket visade på noninferioritet (se tabell 
14). Behandling med Dapagliflozin ledde till en statistiskt signifikant genomsnittlig minskning av kroppsvikten från baslinjen vid 
vecka 52 jämfört med en genomsnittlig ökning av kroppsvikten i glipizidgruppen. Statistiskt signifikant (p<0,0001) 
genomsnittlig förändring från baslinjen i systoliskt blodtryck i förhållande till glipizid plus metformin var -5,0 mmHg med 
dapagliflozin plus metformin.
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Tabell 14: Resultat vecka 52 (LOCF*) i en aktivt kontrollerad studie som jämförde Dapagliflozin med 
Glipizid som tillägg till Metformin

Effektparameter Dapagliflozin
+

Metformin
N=400†

Glipizid
+

Metformin
N=401†

HbA1c (%)
Baslinje (medelvärde) 7.7 7.7
Förändring från baslinjen (justerat medelvärde‡) − 0,5 − 0,5

Skillnad från glipizid + metformin (justerat 
medelvärde‡) (95 % KI)

0,0§
(-0,1, 0,1)

Kroppsvikt (kg)
Baslinje (medelvärde) 88,4 87,6
Förändring från baslinjen (justerat medelvärde‡) − 3.2 1.4
Skillnad från glipizid + metformin (justerat 
medelvärde‡) (95 % KI)

− 4.7¶

(−5.1, −4.2)

* LOCF: senaste observation överförd. †

‡
§
¶

Randomiserade och behandlade patienter med baseline och minst 1 postbaseline effektmätning. Minsta 
kvadratmedelvärde justerat för baslinjevärde.
Noninferior till glipizid + metformin. 
p-värde <0,0001.

16. HUR TILLHANDAHÅLLANDE/LAGRING OCH HANTERING

Hur levereras

XIGDUO®XR-tabletter (dapagliflozin och metformin HCl förlängd frisättning) har markeringar på ena sidan, är släta 
på baksidan och finns tillgängliga i styrkorna och förpackningarna som anges i Tabell 15.

Tabell 15: XIGDUO XR Tablet Presentationer

Tablettstyrka Filmbelagd
Läsplatta

Färg/Form

Läsplatta

Markeringar

Paketstorlek NDC-kod

2,5/1000 mg Ljusbrun till
brun, bikonvex,

ovalformad

"1074" och "2,5/1000"
präglad på ena sidan 
och slät på baksidan.

Flaska med 60 st 0310-6225-60

5/500 mg orange, bikonvex,
kapselformad

"1070" och "5/500"
präglad på ena sidan 
och slät på baksidan.

Flaska med 30 st

Flaska på 500
0310-6250-30
0310-6250-50

5/1000 mg rosa till mörkrosa,
bikonvex, oval-

formad

"1071" och "5/1000"
präglad på ena sidan 
och slät på baksidan.

Flaska med 30 st

Flaska med 60 st

Flaska 90 st
Flaska på 400

0310-6260-30
0310-6260-60
0310-6260-90
0310-6260-40
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Tablettstyrka Filmbelagd
Läsplatta

Färg/Form

Läsplatta

Markeringar

Paketstorlek NDC-kod

10/500 mg rosa, bikonvex,
kapselformad

"1072" och "10/500"
präglad på ena sidan 
och slät på baksidan.

Flaska med 30 st

Flaska på 500
0310-6270-30
0310-6270-50

10/1000 mg gul till mörk
gul, bikonvex,

ovalformad

"1073" och "10/1000"
präglad på ena sidan 
och slät på baksidan

Flaska med 30 st

Flaska 90 st
Flaska på 400

0310-6280-30
0310-6280-90
0310-6280-40

Förvaring och hantering

Förvara vid 20°C till 25°C (68°F till 77°F); utflykter tillåtna mellan 15°C och 30°C (59°F och 86°F) [se USP 
Controlled Room Temperature].

17. INFORMATION FÖR PATIENTRÅDGIVNING

Se FDA-godkänd patientmärkning (läkemedelsguide).

Instruktioner

Instruera patienterna att läsa medicinguiden innan behandling med XIGDUO XR påbörjas och att läsa om den 
varje gång receptet förnyas.

Informera patienterna om de potentiella riskerna och fördelarna med XIGDUO XR och om alternativa 
behandlingssätt. Informera också patienterna om vikten av att följa kostinstruktioner, regelbunden fysisk aktivitet, 
periodisk blodsockerövervakning och HbA1c-testning, igenkänning och hantering av hypoglykemi och hyperglykemi 
och bedömning av diabeteskomplikationer. Rekommendera patienter att omedelbart söka medicinsk rådgivning 
under perioder av stress som feber, trauma, infektion eller operation, eftersom medicinbehoven kan ändras.

Informera patienterna om att förekomsten av hypoglykemi kan öka när XIGDUO XR läggs till en insulinsekretagog 
(t.ex. sulfonylurea) eller insulin [serVarningar och försiktighetsåtgärder (5.6)].

Instruera patienten att omedelbart informera sin vårdgivare om hon är gravid eller planerar att bli gravid. 
Baserat på djurdata kan XIGDUO XR orsaka fosterskador under andra och tredje trimestern av graviditeten.

Instruera patienten att omedelbart informera sin vårdgivare om hon ammar eller planerar att amma. Det är inte 
känt om XIGDUO XR utsöndras i bröstmjölk; baserat på djurdata kan dock XIGDUO XR orsaka skador på 
ammande spädbarn.

Informera patienterna om att de vanligaste biverkningarna i samband med användning av XIGDUO XR är kvinnliga 
genitalmykotiska infektioner, nasofaryngit, urinvägsinfektioner, diarré, huvudvärk, illamående och kräkningar.

Instruera patienterna att XIGDUO XR måste sväljas hel och inte krossas eller tuggas, och att de inaktiva 
ingredienserna ibland kan elimineras i avföringen som en mjuk massa som kan likna den ursprungliga tabletten.

Instruera patienterna att endast ta XIGDUO XR enligt ordination. Om en dos glöms, råd patienterna att ta den så snart 
den kommer ihåg om det inte nästan är dags för nästa dos, i vilket fall patienter bör hoppa över den missade dosen och 
ta läkemedlet vid nästa ordinarie schemalagda tidpunkt. Rekommendera patienter att inte ta 2 tabletter XIGDUO XR 
samtidigt, såvida inte annat instruerats av sin vårdgivare.
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Mjölksyra

Informera patienterna om riskerna för laktacidos på grund av metforminkomponenten och dess symtom och tillstånd 
som predisponerar för dess utveckling [serVarningar och försiktighetsåtgärder (5.1)]. Rekommendera patienter att 
avbryta XIGDUO XR omedelbart och att omedelbart meddela sin vårdgivare om oförklarlig hyperventilering, myalgi, 
sjukdomskänsla, ovanlig somnolens, yrsel, långsam eller oregelbunden hjärtrytm, känsla av kyla (särskilt i 
extremiteterna) eller andra ospecifika symtom. Gastrointestinala symtom är vanliga under inledning av 
metforminbehandling och kan förekomma under inledning av XIGDUO XR-behandling; Informera dock patienterna att 
konsultera sin läkare om de utvecklar oförklarliga symtom. Även om gastrointestinala symtom som uppstår efter 
stabilisering sannolikt inte är läkemedelsrelaterade, bör en sådan förekomst av symtom utvärderas för att avgöra om 
det kan bero på laktacidos eller annan allvarlig sjukdom.

Rådgör patienter mot överdrivet alkoholintag medan de får XIGDUO XR [serVarningar och försiktighetsåtgärder (5.1)].

Informera patienter om vikten av regelbundna tester av njurfunktion och hematologiska parametrar när de får 
behandling med XIGDUO XR [serKontraindikationer (4)ochVarningar och försiktighetsåtgärder (5.1)].

Instruera patienterna att informera sin läkare om att de tar XIGDUO XR före något kirurgiskt eller radiologiskt 
ingrepp, eftersom tillfälligt avbrytande av XIGDUO XR kan behövas tills njurfunktionen har bekräftats vara 
normal [serVarningar och försiktighetsåtgärder (5.1)].

Hypotoni

Informera patienter om att symptomatisk hypotoni kan uppstå med XIGDUO XR och råd dem att kontakta sin 
vårdgivare om de upplever sådana symtom [serVarningar och försiktighetsåtgärder (5.2)]. Informera 
patienterna om att uttorkning kan öka risken för hypotoni och att ha tillräckligt vätskeintag.

Ketoacidos

Informera patienterna om att ketoacidos är ett allvarligt livshotande tillstånd. Fall av ketoacidos har rapporterats under 
användning av dapagliflozin. Instruera patienterna att kontrollera ketoner (när det är möjligt) om symtom som 
överensstämmer med ketoacidos uppstår även om blodsockret inte är förhöjt. Om symtom på ketoacidos (inklusive illamående, 
kräkningar, buksmärtor, trötthet och ansträngd andning)uppstår, instruera patienterna att avbryta XIGDUO XR och omedelbart 
uppsöka läkare [serVarningar och försiktighetsåtgärder (5.3)].

Akut njurskada

Informera patienter om att akut njurskada har rapporterats under användning av dapagliflozin. Rekommendera patienter att 
omedelbart uppsöka läkare om de har minskat oralt intag (på grund av akut sjukdom eller fasta) eller ökade vätskeförluster (på 
grund av kräkningar, diarré eller överdriven värmeexponering), eftersom det kan vara lämpligt att tillfälligt avbryta användningen av 
XIGDUO XR i dessa inställningar [serVarningar och försiktighetsåtgärder (5.4)].

Allvarliga urinvägsinfektioner

Informera patienterna om risken för urinvägsinfektioner, som kan vara allvarliga. Ge dem information om 
symptomen på urinvägsinfektioner. Råd dem att omedelbart söka läkare om sådana symtom uppstår [ser
Varningar och försiktighetsåtgärder (5.5)].

Genitala mykotiska infektioner hos kvinnor (t.ex. vulvovaginit)

38

Referens-ID: 4131552



Informera kvinnliga patienter om att vaginal svampinfektion kan uppstå och ge dem information om tecken och 
symtom på vaginal svampinfektion. Informera dem om behandlingsalternativ och när de ska söka läkare [serVarningar 
och försiktighetsåtgärder (5.8)].

Genitala mykotiska infektioner hos män (t.ex. Balanit)

Informera manliga patienter om att jästinfektioner i penis (t.ex. balanit eller balanopostit) kan förekomma, särskilt hos 
patienter med tidigare historia. Ge dem information om tecken och symtom på balanit och balanopostit (utslag eller 
rodnad på ollonet eller förhuden på penis). Informera dem om behandlingsalternativ och när de ska söka läkare [ser
Varningar och försiktighetsåtgärder (5.8)].

Överkänslighetsreaktioner

Informera patienter om att allvarliga överkänslighetsreaktioner (t.ex. urtikaria och angioödem) har rapporterats med 
komponenterna i XIGDUO XR. Rekommendera patienter att omedelbart rapportera tecken eller symtom som tyder på 
allergisk reaktion eller angioödem och att inte ta mer av läkemedlet förrän de har rådfrågat förskrivande läkare.

Blåscancer

Informera patienterna att omedelbart rapportera alla tecken på makroskopisk hematuri eller andra symtom som kan vara relaterade till 
cancer i urinblåsan.

Laboratorietester

På grund av verkningsmekanismen för dapagliflozin kommer patienter som tar XIGDUO XR att testa positivt för glukos i 
urinen.

GLUKOFAG®är ett registrerat varumärke som tillhör Merck Santé SAS, ett dotterbolag till Merck KGaA i Darmstadt, 
Tyskland, licensierat till Bristol-Myers Squibb Company.

FARXIGA®är ett varumärke som tillhör AstraZeneca-koncernen.

Levererad av:

AstraZeneca Pharmaceuticals LP

Wilmington, DE 19850
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LÄKEMEDELSGUIDE
XIGDUO®XR (ZIG-DO-OH XR)

(dapagliflozin och metformin HCL förlängd frisättning)
Tabletter

Vilken är den viktigaste informationen jag borde veta om XIGDUO XR? XIGDUO 
XR kan orsaka allvarliga biverkningar, inklusive:
- Mjölksyra. Metformin, ett av läkemedlen i XIGDUO XR, kan orsaka ett sällsynt men allvarligt tillstånd som kallas laktacidos (en ansamling 

av en syra i blodet) som kan orsaka dödsfall. Laktacidos är en medicinsk nödsituation och måste behandlas på sjukhus.

Ring din läkare omedelbart om du har något av följande symtom, som kan vara tecken på laktacidos:
o
o
o
o
o
o
o
o

du känner dig kall i händer eller 
fötter du känner dig yr eller yr
du har en långsam eller oregelbunden hjärtrytm du 

känner dig mycket svag eller trött

du har ovanlig (inte normal) muskelsmärta 
du har svårt att andas
du känner ovanlig sömnighet eller sover längre än vanligt du 
har magsmärtor, illamående eller kräkningar

De flesta som har haft laktacidos med metformin har andra saker som i kombination med metforminanvändningen ledde till 
laktacidosen. Tala om för din läkare om du har något av följande, eftersom du har större chans att få mjölksyra
acidos med XIGDUO XR om du:

o har allvarliga njurproblem eller dina njurar påverkas av vissa röntgentester som använder injicerbart färgämne har 
leverproblem
dricka alkohol väldigt ofta, eller dricka mycket alkohol vid kortvarigt "binge"-drickande
bli uttorkad (förlora en stor mängd kroppsvätskor). Detta kan hända om du är sjuk med feber, kräkningar eller diarré. Uttorkning kan 
också inträffa när du svettas mycket med aktivitet eller träning och inte dricker tillräckligt med vätska
opereras
har en hjärtinfarkt, allvarlig infektion eller stroke.

o
o
o

o
o

Det bästa sättet att undvika problem med laktacidos från metformin är att tala om för din läkare om du har något av problemen i
listan ovan. Din läkare kan besluta att avbryta din XIGDUO XR ett tag om du har något av detta. XIGDUO XR 
kan ha andra allvarliga biverkningar. Se "Vilka är de möjliga biverkningarna av XIGDUO XR?"

Vad är XIGDUO XR?
- XIGDUO XR innehåller 2 receptbelagda läkemedel som kallas dapagliflozin (FARXIGA) och metformin HCl (GLUCOPHAGE). XIGDUO XR används 

tillsammans med diet och träning för att förbättra blodsockerkontrollen (glukos) hos vuxna med typ 2-diabetes när behandling med antingen 
dapagliflozin eller metformin inte har kontrollerat ditt blodsocker.
XIGDUO XR är inte för personer med typ 1-diabetes.
XIGDUO XR är inte avsett för personer med diabetisk ketoacidos (ökade ketoner i ditt blod eller 
urin). Det är inte känt om XIGDUO XR är säkert och effektivt för barn yngre än 18 år.

-
-
-

Vem ska inte ta XIGDUO XR? Ta 
inte XIGDUO XR om du:
-
-

har måttliga till svåra njurproblem eller är i dialys
är allergisk mot dapagliflozin, metformin HCl eller något av innehållsämnena i XIGDUO XR. Se slutet av denna medicineringsguide för en lista över 
ingredienser i XIGDUO XR. Symtom på aallvarligallergisk reaktion mot XIGDUO XR kan inkludera:

o hudutslag
upphöjda röda fläckar på huden (nässelutslag)

svullnad av ansikte, läppar, tunga och svalg som kan orsaka svårigheter att andas eller svälja
o
o

Om du har något av dessa symtom, sluta ta XIGDUO XR och kontakta din vårdgivare eller gå till närmaste akutmottagning 
direkt.

- har ett tillstånd som kallas metabol acidos eller diabetisk ketoacidos (ökade ketoner i ditt blod eller urin).
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Vad ska jag berätta för min vårdgivare innan jag tar XIGDUO XR?
Innan du tar XIGDUO XR, berätta för din läkare om du:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

har typ 1-diabetes eller har haft diabetisk ketoacidos 
har måttliga till svåra njurproblem
har leverproblem
har en historia av urinvägsinfektioner eller problem med att 
urinera har hjärtproblem, inklusive kronisk hjärtsvikt ska 
opereras
äter mindre på grund av sjukdom, operation eller ändrad kost
har eller har haft problem med din bukspottkörtel, inklusive bukspottkörtelinflammation eller operation i din 
bukspottkörtel, drick alkohol mycket ofta eller drick mycket alkohol på kort sikt (” hetsad”)
ska få en injektion med färgämne eller kontrastmedel för en röntgenprocedur. XIGDUO XR kan behöva stoppas under en kort 
tid. Tala med din vårdgivare om när du ska sluta med XIGDUO XR och när du ska börja med XIGDUO XR igen. Se "Vad är den 
viktigaste informationen jag borde veta om XIGDUO XR?"
ska opereras och kommer inte att kunna äta eller dricka mycket. XIGDUO XR kommer att behöva stoppas under en kort stund. Tala 
med din vårdgivare om när du ska sluta med XIGDUO XR och när du ska börja med XIGDUO XR igen. Se "Vad är den viktigaste 
informationen jag borde veta om XIGDUO XR?"
har eller har haft cancer i urinblåsan
är gravid eller planerar att bli gravid. XIGDUO XR kan skada ditt ofödda barn. Om du är gravid eller planerar att bli gravid, 
prata med din vårdgivare om det bästa sättet att kontrollera ditt blodsocker.
ammar eller planerar att amma. Det är inte känt om XIGDUO XR går över i din bröstmjölk. Prata med din vårdgivare om det 
bästa sättet att mata ditt barn om du tar XIGDUO XR.

-

-
-

-

Berätta för din vårdgivare om alla läkemedel du tar, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och 
växtbaserade kosttillskott.
XIGDUO XR kan påverka hur andra läkemedel fungerar och andra läkemedel kan påverka hur XIGDUO XR verkar. Berätta särskilt för 
din vårdgivare om du tar:
-
-
-
-
-

vattenpiller (diuretika)
rifampin (används för att behandla eller förebygga tuberkulos) fenytoin 

eller fenobarbital (används för att kontrollera anfall) ritonavir (används för 

att behandla HIV-infektioner)

digoxin (används för att behandla hjärtproblem)

Fråga din vårdgivare om en lista över dessa läkemedel om du är osäker på om din medicin är listad ovan.
Vet vilka mediciner du tar. Håll en lista över dem och visa den för din vårdgivare och apotekspersonal när du får ett nytt läkemedel.
Hur ska jag ta XIGDUO XR?
-
-
-

Ta XIGDUO XR exakt som din läkare säger åt dig att ta den.
Ändra inte din dos av XIGDUO XR utan att prata med din läkare.
Ta XIGDUO XR genom munnen 1 gång varje dag med måltider för att minska risken för magbesvär. Prata med din vårdgivare om 
den bästa tiden på dagen för dig.
Svälj XIGDUO XR hel. Krossa, skär eller tugga inte XIGDUO XR.
Du kan ibland passera en mjuk massa i din avföring (avföring) som ser ut som XIGDUO XR-tabletter.
När din kropp är under vissa typer av stress, såsom feber, trauma (som en bilolycka), infektion eller operation, kan mängden 
diabetesmedicin du behöver ändras. Berätta genast för din vårdgivare om du har något av dessa tillstånd och följ din vårdgivares 
instruktioner.
Fortsätt med din ordinerade diet och ditt träningsprogram medan du tar XIGDUO XR.
Din vårdgivare kan göra vissa blodprov innan du börjar med XIGDUO XR och under din behandling.
Din vårdgivare kommer att kontrollera din diabetes med regelbundna blodprover, inklusive dina blodsockernivåer och din A1C. Följ din 
vårdgivares instruktioner för behandling av lågt blodsocker (hypoglykemi). Prata med din vårdgivare om lågt blodsocker är ett problem 
för dig.
Om du missar en dos av XIGDUO XR, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för din nästa dos, hoppa över den missade dosen och ta 
läkemedlet vid nästa ordinarie schemalagda tidpunkt.
Om du tar för mycket XIGDUO XR, ring din vårdgivare eller gå till närmaste akutmottagning direkt.

-
-
-

-
-
-
-

-

-
Vad ska jag undvika när jag tar XIGDUO XR?
- Undvik att dricka alkohol mycket ofta, eller att dricka mycket alkohol under en kort tidsperiod (“binge”-drickande). Det kan öka dina 

chanser att få allvarliga biverkningar.
Vilka är de möjliga biverkningarna av XIGDUO XR? 
XIGDUO XR kan orsaka allvarliga biverkningar inklusive:
Ser "Vilken är den viktigaste informationen jag borde veta om XIGDUO XR?”
- uttorkning.XIGDUO XR kan göra att vissa människor blir uttorkade (förlust av kroppsvatten och salt). Uttorkning kan göra att 

du känner dig yr, svimmar, yr eller svag, särskilt när du står upp (ortostatisk hypotoni).
Du kan löpa en högre risk för uttorkning om du: o

har lågt blodtryck
ta mediciner för att sänka ditt blodtryck, inklusive vattenpiller (diuretika) är 
65 år eller äldre

o
o
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o
o

är på en låg saltdiet 
har njurproblem

Tala med din läkare om vad du kan göra för att förhindra uttorkning inklusive hur mycket vätska du bör dricka dagligen. 
ketoacidos (ökade ketoner i ditt blod eller urin).Ketoacidos har inträffat hos personer som hardiabetes typ 1 eller diabetes 
typ 2,under behandling med dapagliflozin, ett av läkemedlen i XIGDUO XR. Ketoacidos är ett allvarligt tillstånd som kan behöva 
behandlas på sjukhus. Ketoacidos kan leda till döden.Ketoacidos kan inträffa med XIGDUO XR även om ditt blodsocker är 
lägre än 250 mg/dL. Sluta ta XIGDUO XR och kontakta din läkare omedelbart om du får något av följande symtom:

o

-

illamående

kräkningar

smärta i magområdet (buk).

o
o

trötthet
problem att andaso

o

Om du får något av dessa symtom under behandling med XIGDUO XR, kontrollera om möjligt för ketoner i urinen, även om ditt blod
socker är mindre än 250 mg/dL.
njurproblem.Plötslig njurskada har hänt personer som tagit XIGDUO XR. Tala omedelbart med din läkare om du: o

o
allvarliga urinvägsinfektioner.Allvarliga urinvägsinfektioner som kan leda till sjukhusvistelse har inträffat hos personer som tar 
dapagliflozin, ett av läkemedlen i XIGDUO XR. Tala om för din läkare om du har några tecken eller symtom på en urinvägsinfektion, 
såsom en brännande känsla vid urinering, behov av att kissa ofta, behov av att kissa direkt, smärta i nedre delen av magen 
(bäckenet) eller blod i urinen. Ibland kan människor också ha feber, ryggsmärtor, illamående eller kräkningar.
lågt blodsocker (hypoglykemi).Om du tar XIGDUO XR tillsammans med ett annat läkemedel som kan orsaka lågt blodsocker, t.ex

-
minska mängden mat eller vätska du dricker till exempel om du är sjuk och inte kan äta eller
du börjar tappa vätska från din kropp, till exempel på grund av kräkningar, diarré eller att vara i solen för länge.

-

-
sulfonylureider eller insulin är din risk att få lågt blodsocker högre. Dosen av ditt sulfonylurealäkemedel eller insulin kan behöva 
sänkas medan du tar XIGDUO XR. Tecken och symtom på lågt blodsocker kan inkludera:

o
o
o

huvudvärk
skakar eller känner 
skakig yrsel

o
o
o

svaghet
svettas
snabba hjärtslag

o
o

förvirring
dåsighet

o
o

irritabilitet
hunger

- lågt vitamin B12(vitamin B12brist).Att använda metformin under långa perioder kan orsaka en minskning av mängden vitamin B
12i ditt blod, särskilt om du har haft lågt vitamin B12nivåer innan. Din vårdgivare kan göra blodprover för att kontrollera ditt 
vitamin B12nivåer.
vaginal svampinfektion.Kvinnor som tar XIGDUO XR kan få vaginal svampinfektion. Symtom på en vaginal svampinfektion inkluderar:

o
o
o

-

vaginal lukt
vita eller gulaktiga flytningar (flytningar kan vara knöliga eller se ut som keso) vaginal 
klåda

- svampinfektion i penis (balanit).Män som tar XIGDUO XR kan få en svampinfektion i huden runt penis. Vissa män som inte är 
omskurna kan ha svullnad av penis som gör det svårt att dra tillbaka huden runt spetsen av penis. Andra symtom på 
svampinfektion i penis inkluderar:
o rodnad, klåda eller svullnad av 

penisutslag på penis
illaluktande flytningar från penis 
smärta i huden runt penis

o
o
o
Prata med din vårdgivare om vad du ska göra om du får symtom på en svampinfektion i slidan eller penis. Din vårdgivare kan 
föreslå att du använder ett receptfritt läkemedel mot svamp. Prata med din vårdgivare omedelbart om du använder ett 
receptfritt läkemedel mot svamp och dina symtom inte försvinner.
ökade fetter i blodet (dåligt kolesterol eller LDL)-

- Blåscancer.I studier av dapagliflozin hos personer med diabetes förekom blåscancer hos några fler personer som tog 
dapagliflozin än hos personer som tog andra diabetesmediciner. Det fanns för få fall för att veta om blåscancer var relaterad till 
dapagliflozin. Du ska inte ta XIGDUO XR om du har cancer i urinblåsan. Berätta genast för din vårdgivare om du har något av 
följande symtom:
o
o

blod eller en röd färg i urinen 
smärta när du kissar

De vanligaste biverkningarna av XIGDUO XR inkluderar:
o vaginala svampinfektioner och svampinfektioner i penis 

diarré
huvudvärk

o
o

täppt eller rinnande näsa och ont i halsen 

illamående och kräkningaro
o

Berätta för din vårdgivare eller apotekspersonal om du har någon biverkning som stör dig eller inte försvinner.
Dessa är inte alla möjliga biverkningar av XIGDUO XR. För mer information, fråga din vårdgivare eller apotekspersonal. Ring 
din vårdgivare för medicinsk rådgivning om biverkningar. Du kan rapportera biverkningar till FDA på 1-800-FDA-1088.
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Hur ska jag förvara XIGDUO XR?
Förvara XIGDUO XR i rumstemperatur mellan 68°F och 77°F (20°C och 25°C). 
Förvara XIGDUO XR och alla läkemedel utom räckhåll för barn.
Allmän information om säker och effektiv användning av XIGDUO XR
Läkemedel skrivs ibland ut för andra ändamål än de som anges i en läkemedelsguide. Använd inte XIGDUO XR för ett tillstånd som 
det inte är ordinerat för. Ge inte XIGDUO XR till andra personer, även om de har samma symtom som du har. Det kan skada dem.

Denna medicinguide sammanfattar den viktigaste informationen om XIGDUO XR. Om du vill ha mer information, prata med din 
vårdgivare. Du kan be din apotekspersonal eller vårdgivare om information om XIGDUO XR som är skriven för vårdpersonal.

För mer information, gå till www.xigduoxr.com eller ring 1-800-236-9933

Vilka är ingredienserna i XIGDUO XR?

Aktiva ingredienser:dapagliflozin och metforminhydroklorid

Inaktiva Ingredienser:mikrokristallin cellulosa, vattenfri laktos, krospovidon, kiseldioxid, magnesiumstearat, 
karboximetylcellulosanatrium och hypromellos.

Filmbeläggningarna innehåller följande inaktiva ingredienser: polyvinylalkohol, titandioxid, polyetylenglykol och talk. Dessutom innehåller 
filmbeläggningen för XIGDUO XR 5 mg/500 mg tabletter FD&C Yellow No. 6/Sunset Yellow FCF Aluminium Lake och filmbeläggningen för 
XIGDUO XR 2,5 mg/1000 mg, 5 mg/1000 mg, 10 mg/ 500 mg och 10 mg/1000 mg tabletter innehåller järnoxider.

Distribueras av: AstraZeneca Pharmaceuticals LP Wilmington, DE 19850

Denna medicinguide har godkänts av den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten. Reviderad: 2017/7
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