
- Voorgeschiedenis van ernstige overgevoeligheid voor dapagliflozine of overgevoeligheid 
voor metforminehydrochloride. (4,6.1)

Metabole acidose, inclusief diabetische ketoacidose. (4,5.1)-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN ----------------------HOOGTEPUNTEN VAN VOORSCHRIFTINFORMATIE Deze hoogtepunten bevatten 

niet alle informatie die nodig is om XIGDUO XR veilig en effectief te gebruiken. Zie 
volledige voorschrijfinformatie voor:

-
-

Lactaatacidose: Zie waarschuwing in een kader (2.2,4,5.1)
Hypotensie: Alvorens met XIGDUO XR te beginnen, moet u de volumestatus beoordelen 
en hypovolemie corrigeren bij ouderen, bij patiënten met nierinsufficiëntie of lage 
systolische bloeddruk en bij patiënten die diuretica gebruiken. Controleer op tekenen en 
symptomen tijdens de therapie. (5.2,6.1)

Ketoacidose:Beoordeel patiënten die tekenen en symptomen vertonen van metabole 
acidose voor ketoacidose, ongeacht de bloedglucosespiegel. Indien vermoed, stop dan 
met XIGDUO XR, evalueer en behandel onmiddellijk. Overweeg risicofactoren voor 
ketoacidose voordat u met XIGDUO XR begint. Patiënten die XIGDUO XR gebruiken, 
kunnen monitoring en tijdelijke stopzetting van de behandeling nodig hebben in 
klinische situaties waarvan bekend is dat ze vatbaar zijn voor ketoacidose. (5.3)

Acuut nierletsel en verminderde nierfunctie: Overweeg tijdelijk te 
stoppen in situaties met verminderde orale inname of vochtverlies. Als 
acuut nierletsel optreedt, stop dan en behandel onmiddellijk. Controleer 
de nierfunctie tijdens de therapie. (5.4)
Urosepsis en pyelonefritis: Beoordeel patiënten op tekenen en symptomen van 
urineweginfecties en behandel ze onmiddellijk, indien geïndiceerd. (5.5) 
Hypoglykemie: Overweeg bij patiënten die insuline of een insulinesecretagoog 
gebruiken met XIGDUO XR een lagere dosis insuline of het insulinesecretagoog 
om het risico op hypoglykemie te verminderen.(5.6) Vitamine B12tekort: 
Metformine kan vitamine B verlagen12niveaus. Meet hematologische parameters 
jaarlijks. (5.7,6.1) Genitale mycotische infecties: Bewaken en behandelen indien 
geïndiceerd.(5.8) Verhoogd LDL-C: Bewaken en behandelen per zorgstandaard.
(5.9) Blaaskanker: In klinische onderzoeken werd een disbalans bij blaaskanker 
waargenomen. Dapagliflozine mag niet worden gebruikt bij patiënten met actieve 
blaaskanker en moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met een 
voorgeschiedenis van blaaskanker.(5.10)

Macrovasculaire uitkomsten: Er zijn geen klinische onderzoeken geweest die 
overtuigend bewijs van macrovasculaire risicovermindering met XIGDUO XR hebben 
aangetoond.(5.11)

XIGDUO XR.
XIGDUO®XR (dapagliflozine en metformine HCl verlengde afgifte)
tabletten, voor oraal gebruik Eerste 

Amerikaanse goedkeuring: 2014 -
WAARSCHUWING: MELKAcidose

Zie volledige voorschrijfinformatie voor een volledige waarschuwing in een kader.

- Postmarketinggevallen van metformine-geassocieerde lactaatacidose 
hebben geleid tot overlijden, hypothermie, hypotensie en resistente 
bradyaritmieën. Symptomen waren onder meer malaise, spierpijn, 
ademnood, slaperigheid en buikpijn. Laboratoriumafwijkingen omvatten 
verhoogde bloedlactaatspiegels, anion gap-acidose, verhoogde lactaat/
pyruvaat-verhouding; en metformine plasmaspiegels in het algemeen >5 
mcg/ml. (5.1)
Risicofactoren zijn onder meer nierinsufficiëntie, gelijktijdig gebruik van bepaalde 
geneesmiddelen, leeftijd >65 jaar, radiologische onderzoeken met contrastmiddel, 
chirurgie en andere procedures, hypoxische toestanden, overmatig 
alcoholgebruik en leverinsufficiëntie. Stappen om het risico op metformine-
geassocieerde lactaatacidose bij deze groepen met een hoog risico te verminderen 
en te beheersen, worden gegeven in de volledige voorschrijfinformatie. (5.1) Als 
lactaatacidose wordt vermoed, stop dan met XIGDUO XR en stel algemene 
ondersteunende maatregelen in een ziekenhuisomgeving. Snelle hemodialyse 
wordt aanbevolen.(5.1)

-

- -

-

-
-

-
-
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RECENTE BELANGRIJKE WIJZIGINGEN-------------------- ------- 

Waarschuwing in doos
Dosering en toediening (2.1) Waarschuwingen en 

voorzorgsmaatregelen (5)

3/2017
7/2017
3/2017

-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AANWIJZINGEN EN GEBRUIK -------------------- ------ 
XIGDUO XR is een combinatie van dapagliflozine, een natrium-glucose-cotransporter 2 
(SGLT2)-remmer, en metformine, een biguanide, geïndiceerd als aanvulling op dieet en 
lichaamsbeweging om de glykemische controle te verbeteren bij volwassenen met type 2 
diabetes mellitus bij behandeling met zowel dapagliflozine als metformine geschikt is.(1)

Beperking van gebruik:

O

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ONGEWENSTE REACTIES ------------------ -----------
- De meest voorkomende bijwerkingen geassocieerd met XIGDUO XR (5% of meer 

incidentie) waren vrouwelijke genitale mycotische infectie, nasofaryngitis, 
urineweginfectie, diarree en hoofdpijn.(6.1) Bijwerkingen die zijn gemeld bij >5% 
van de patiënten die werden behandeld met metformine met verlengde afgifte en 
vaker dan bij patiënten die met placebo werden behandeld, zijn: diarree en 
misselijkheid/braken.(6.1)

Niet voor de behandeling van type 1 diabetes mellitus of diabetische ketoacidose.
(1.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSERING EN ADMINISTRATIE ----------------------
-

-

Individualiseer de startdosis op basis van de huidige behandeling van de patiënt.
(2.1)
Eenmaal daags 's ochtends met voedsel toedienen.(2.1) 
Geheel doorslikken. Nooit pletten, snijden of kauwen.(2.1)
Voor patiënten die nog geen dapagliflozine gebruiken, is de aanbevolen 
startdosering voor dapagliflozine 5 mg eenmaal daags.(2.1)
Gebruik voor patiënten die een dosis van 5 mg dapagliflozine en 2000 mg 
metformine HCl met verlengde afgifte nodig hebben, twee van de 2,5 mg/1000 
mg metformine HCl-tabletten met verlengde afgifte.(2.1)

Overschrijd een dagelijkse dosis van 10 mg dapagliflozine/2000 mg metformine HCl met 
verlengde afgifte niet.(2.1)

Beoordeel de nierfunctie voordat u begint. Niet starten of doorgaan als

Om VERMOEDELIJKE BIJWERKINGEN te melden, neemt u contact op met 
AstraZeneca op 1-800-236-9933 of FDA op 1-800-FDA-1088 ofwww.fda.gov/medwatch.-

-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DRUG-INTERACTIES ------------------ -----------

- Koolzuuranhydraseremmers kunnen het risico op lactaatacidose verhogen. 
Overweeg frequentere monitoring. (7.3)
Geneesmiddelen die de klaring van metformine verminderen (zoals ranolazine, 
vandetanib, dolutegravir en cimetidine) kunnen de accumulatie van metformine 
verhogen. Overweeg de voordelen en risico's van gelijktijdig gebruik. (7.4) Alcohol kan 
het effect van metformine op het lactaatmetabolisme versterken. Waarschuw patiënten 
voor overmatig alcoholgebruik. (7,5)

-
-

-
-

-
eGFR is lager dan 60 ml/min/1,73 m2. (2.2,4)
Er is geen dosisaanpassing geïndiceerd bij patiënten met een lichte 

nierfunctiestoornis.(2.2)

XIGDUO XR moet mogelijk worden stopgezet op het moment van, of voorafgaand aan, 

beeldvormingsprocedures met jodiumhoudend contrast. (2.3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - GEBRUIK BIJ SPECIFIEKE POPULATIES ----------------------
- Zwangerschap: Er zijn geen adequate en goed gecontroleerde onderzoeken bij zwangere 

vrouwen. Alleen tijdens de zwangerschap gebruiken als het potentiële voordeel opweegt 

tegen het potentiële risico voor de foetus.(8.1)

Moeders die borstvoeding geven:Stop met XIGDUO XR of stop met borstvoeding geven.

(8.3)
Geriatrie:Hogere incidentie van bijwerkingen gerelateerd aan verminderd 
intravasculair volume. Beoordeel de nierfunctie vaker. (5.1,8.6) 
Nierfunctiestoornis: Hogere incidentie van bijwerkingen gerelateerd aan 
verminderd intravasculair volume en nierfunctie. (5.1, 6.1,8.6) 
Leverfunctiestoornis:Vermijd het gebruik bij patiënten met 
leverinsufficiëntie. (8.7)

Zie 17 voor INFORMATIE VOOR PATINTCOUNSELING en 
Medicatiegids

-
-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSERINGSVORMEN EN KRACHTEN --------------------
-
-
-
-
-

-
2,5 mg dapagliflozine/1000 mg metformine HCl met verlengde afgifte (3) 5 
mg dapagliflozine/500 mg metformine HCl met verlengde afgifte(3) 5 mg 
dapagliflozine/1000 mg metformine HCl met verlengde afgifte(3) 10 mg 
dapagliflozine/500 mg metformine HCl met verlengde afgifte(3) 10 mg 
dapagliflozine/1000 mg metformine HCl met verlengde afgifte(3)

-

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRA-INDICATIES ------------------- ----------
- Matige tot ernstige nierfunctiestoornis: (eGFR lager dan 60 ml/min/1,73

Herzien: 7/2017

m2), nierziekte in het eindstadium of dialyse. (4,5.1)
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VOLLEDIGE VOORSCHRIFTINFORMATIE

WAARSCHUWING: MELKAcidose
• Postmarketinggevallen van metformine-geassocieerde lactaatacidose hebben geleid tot overlijden, hypothermie, 
hypotensie en resistente bradyaritmieën. Het begin van metformine-geassocieerde lactaatacidose is vaak subtiel en 
gaat alleen gepaard met niet-specifieke symptomen zoals malaise, spierpijn, ademnood, slaperigheid en buikpijn. 
Metformine-geassocieerde lactaatacidose werd gekenmerkt door verhoogde lactaatspiegels in het bloed (>5 mmol/
liter), anion gap-acidose (zonder bewijs van ketonurie of ketonemie), een verhoogde lactaat/pyruvaatverhouding; en 
metformine plasmaspiegels in het algemeen >5 mcg/ml [zienWaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.1)].

• Risicofactoren voor metformine-geassocieerde lactaatacidose zijn onder meer nierinsufficiëntie, gelijktijdig 
gebruik van bepaalde geneesmiddelen (bijv. koolzuuranhydraseremmers zoals topiramaat), 65 jaar of ouder, een 
radiologisch onderzoek met contrastmiddel, chirurgie en andere procedures, hypoxische toestanden (bijv. acuut 
congestief hartfalen), overmatig alcoholgebruik en leverinsufficiëntie.
• Stappen om het risico op metformine-geassocieerde lactaatacidose bij deze hoogrisicogroepen te verminderen en te beheersen, 
worden gegeven in de volledige voorschrijfinformatie [zienDosering en toediening (2.2),Contra-indicaties (4),Waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen (5.1),Geneesmiddelinteracties (7), enGebruik bij specifieke populaties (8,6,8.7)].
• Als metformine-geassocieerde lactaatacidose wordt vermoed, stop dan onmiddellijk met XIGDUO XR en stel algemene 
ondersteunende maatregelen in een ziekenhuisomgeving. Snelle hemodialyse wordt aanbevolen [zien Waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen (5.1)].

1 AANWIJZINGEN EN GEBRUIK

XIGDUO XR (dapagliflozine en metformine HCl met verlengde afgifte) is geïndiceerd als aanvulling op dieet en 
lichaamsbeweging om de glykemische controle te verbeteren bij volwassenen met type 2 diabetes mellitus wanneer 
behandeling met zowel dapagliflozine als metformine geschikt is [zienKlinische onderzoeken (14)].

1.1 Gebruiksbeperkingen

XIGDUO XR wordt niet aanbevolen voor patiënten met type 1 diabetes mellitus of diabetische ketoacidose.

2. DOSERING EN TOEDIENING

2.1 Aanbevolen dosering

- Zorgverleners dienen de startdosis XIGDUO XR te individualiseren op basis van de huidige behandeling van de 
patiënt [zienDoseringsvormen en sterktes (3)].
XIGDUO XR moet eenmaal daags 's ochtends met voedsel worden ingenomen met geleidelijke dosisverhoging om de gastro-intestinale 

(GI) bijwerkingen als gevolg van metformine te verminderen.

XIGDUO XR-tabletten moeten heel worden doorgeslikt en mogen nooit worden fijngemaakt, gesneden of gekauwd. Af en toe 

worden de inactieve ingrediënten van XIGDUO XR in de ontlasting geëlimineerd als een zachte, gehydrateerde massa die op de 

oorspronkelijke tablet kan lijken.

Voor patiënten die nog geen dapagliflozine gebruiken, is de aanbevolen startdosering voor dapagliflozine 5 mg eenmaal daags.

Gebruik voor patiënten die een dosis van 5 mg dapagliflozine en 2000 mg metformine HCl met verlengde afgifte nodig hebben, twee van 

de 2,5 mg dapagliflozine/1000 mg metformine HCl tabletten met verlengde afgifte.

-

-

-

-
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- De dosering kan worden aangepast op basis van werkzaamheid en verdraagbaarheid, waarbij de maximaal aanbevolen 

dagelijkse dosis van 10 mg dapagliflozine en 2000 mg metformine HCl niet wordt overschreden.

Patiënten die een avonddosis metformine XR nemen, dienen hun laatste dosis over te slaan voordat met XIGDUO XR wordt 

gestart. Bij patiënten met volumedepletie wordt aanbevolen deze toestand te corrigeren voordat met XIGDUO XR wordt 

begonnen [zienWaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.2),Gebruik bij specifieke populaties (8.5),en

Patiëntenadviesinformatie (17)].

-
-

2.2 Patiënten met nierinsufficiëntie

Beoordeel de nierfunctie voordat de behandeling met XIGDUO XR wordt gestart en periodiek daarna.

XIGDUO XR is gecontra-indiceerd bij patiënten met een geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) hieronder
60 ml/min/1,73 m2[zienContra-indicaties (4),Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.1,5.4),Bijwerkingen (6.1), en
Gebruik bij specifieke populaties (8.6)].

Er is geen dosisaanpassing voor XIGDUO XR nodig bij patiënten met een lichte nierfunctiestoornis (eGFR van 60 
ml/min/1,73 m2of groter).

2.3 Stopzetting van procedures voor beeldvorming met jodiumhoudend contrast

Stop met XIGDUO XR op het moment van of voorafgaand aan een jodiumhoudende contrastbeeldvormingsprocedure bij patiënten met een 
voorgeschiedenis van leverziekte, alcoholisme of hartfalen; of bij patiënten aan wie intra-arterieel jodiumhoudend contrast wordt toegediend. 
Evalueer de eGFR 48 uur na de beeldvormingsprocedure opnieuw; herstart XIGDUO XR als de nierfunctie stabiel is [zienWaarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen (5.1)].

3. DOSERINGSVORMEN EN KRACHTEN

XIGDUO XR is een combinatie van dapagliflozine en metformine HCl met verlengde afgifte. XIGDUO XR-tabletten zijn 
verkrijgbaar in de volgende doseringsvormen en sterktes:

O

O

O

O

O

2,5 mg/1000 mg tabletten zijn lichtbruine tot bruine, biconvexe, ovale en filmomhulde tabletten met de 
inscriptie "1074" en "2,5/1000" aan de ene kant en glad aan de andere kant.
5 mg/500 mg tabletten zijn oranje, biconvexe, capsulevormige en filmomhulde tabletten met de inscriptie "1070" en 
"5/500" aan de ene kant en glad aan de andere kant.
5 mg/1000 mg tabletten zijn roze tot donkerroze, biconvexe, ovale en filmomhulde tabletten met de inscriptie "1071" 
en "5/1000" aan de ene kant en glad aan de andere kant.
10 mg/500 mg tabletten zijn roze, biconvexe, capsulevormige en filmomhulde tabletten met de inscriptie "1072" en 
"10/500" aan de ene kant en glad aan de andere kant.
10 mg/1000 mg tabletten zijn gele tot donkergele, biconvexe, ovale en filmomhulde tabletten met de 
inscriptie "1073" en "10/1000" aan de ene kant en glad aan de andere kant.

4. CONTRA-INDICATIES

XIGDUO XR is gecontra-indiceerd bij patiënten met:

- Matige tot ernstige nierfunctiestoornis (eGFR lager dan 60 ml/min/1,73 m2), nierziekte in het eindstadium of dialysepatiënten [

zienWaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.1)].
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- Voorgeschiedenis van een ernstige overgevoeligheidsreactie op dapagliflozine of overgevoeligheid voor 

metforminehydrochloride [zienBijwerkingen (6.1)].

Acute of chronische metabole acidose, inclusief diabetische ketoacidose, met of zonder coma. Diabetische 
ketoacidose moet worden behandeld met insuline.

-

5. WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

5.1 Melkzuuracidose

Er zijn post-marketing gevallen geweest van metformine-geassocieerde lactaatacidose, waaronder gevallen met fatale 
afloop. Deze gevallen begonnen subtiel en gingen gepaard met niet-specifieke symptomen zoals malaise, spierpijn, 
buikpijn, ademnood of toegenomen slaperigheid; hypothermie, hypotensie en resistente bradyaritmieën zijn echter 
opgetreden bij ernstige acidose.

Metformine-geassocieerde lactaatacidose werd gekenmerkt door verhoogde lactaatconcentraties in het bloed
(>5 mmol/liter), anion gap acidose (zonder aanwijzingen voor ketonurie of ketonemie), en een verhoogde lactaat:pyruvaatverhouding; 
metformine plasmaspiegels over het algemeen >5 mcg/ml. Metformine vermindert de opname van lactaat door de lever en verhoogt de 
lactaatspiegels in het bloed, wat het risico op lactaatacidose kan verhogen, vooral bij risicopatiënten.

Als metformine-geassocieerde lactaatacidose wordt vermoed, moeten onmiddellijk algemene ondersteunende maatregelen worden 
genomen in een ziekenhuisomgeving, samen met onmiddellijke stopzetting van XIGDUO XR.

Bij met XIGDUO XR behandelde patiënten met een diagnose of een sterk vermoeden van lactaatacidose, wordt snelle 
hemodialyse aanbevolen om de acidose te corrigeren en opgehoopt metformine te verwijderen (metforminehydrochloride is 
dialyseerbaar, met een klaring tot 170 ml/minuut onder goede hemodynamische omstandigheden). Hemodialyse heeft vaak 
geleid tot omkering van symptomen en herstel.

Informeer patiënten en hun families over de symptomen van lactaatacidose en als deze symptomen optreden, 
instrueer hen om te stoppen met XIGDUO XR en meld deze symptomen aan hun zorgverlener.

Voor elk van de bekende en mogelijke risicofactoren voor metformine-geassocieerde lactaatacidose worden hieronder aanbevelingen 
gegeven om het risico op en de behandeling van metformine-geassocieerde lactaatacidose te verminderen:

Nierfunctiestoornis:De postmarketinggevallen van metformine-geassocieerde lactaatacidose kwamen voornamelijk voor bij 
patiënten met een significante nierfunctiestoornis. Het risico op accumulatie van metformine en metformine-geassocieerde 
lactaatacidose neemt toe met de ernst van de nierfunctiestoornis, omdat metformine grotendeels door de nieren wordt 
uitgescheiden. Klinische aanbevelingen op basis van de nierfunctie van de patiënt omvatten [zienDosering en toediening (2.2), 
enKlinische farmacologie (12.3)]:

-
-

Voordat u XIGDUO XR start, moet u een geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) verkrijgen. XIGDUO 

XR is gecontra-indiceerd bij patiënten met een eGFR van minder dan 60 ml/minuut/1,73 m22[zien Contra-
indicaties (4)].

Verkrijg ten minste jaarlijks een eGFR bij alle patiënten die XIGDUO XR gebruiken. Bij patiënten met een verhoogd 
risico op het ontwikkelen van nierinsufficiëntie (bijv. ouderen), moet de nierfunctie vaker worden beoordeeld.

-

Geneesmiddelinteracties:Gelijktijdig gebruik van XIGDUO XR met specifieke geneesmiddelen kan het risico op metformine-geassocieerde 
lactaatacidose verhogen: die welke de nierfunctie verslechteren, resulteren in een significante hemodynamische verandering, interfereren 
met de zuur-base balans of de accumulatie van metformine verhogen (bijv. kationische geneesmiddelen) [zienGeneesmiddelinteracties (7)
]. Overweeg daarom frequentere monitoring van patiënten.
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65 jaar of ouder:Het risico op metformine-geassocieerde lactaatacidose neemt toe met de leeftijd van de patiënt, omdat 
oudere patiënten een grotere kans hebben op een lever-, nier- of hartfunctiestoornis dan jongere patiënten. Beoordeel 
de nierfunctie vaker bij oudere patiënten [zienGebruik bij specifieke populaties (8.5)].

Radiologische studies met contrast:Toediening van intravasculaire jodiumhoudende contrastmiddelen bij metforminebehandelde 
patiënten heeft geleid tot een acute afname van de nierfunctie en het optreden van lactaatacidose. Stop XIGDUO XR op het moment 
van of voorafgaand aan een beeldvormingsprocedure met jodiumhoudend contrast bij patiënten met een voorgeschiedenis van 
leverinsufficiëntie, alcoholisme of hartfalen; of bij patiënten aan wie intra-arterieel jodiumhoudend contrast wordt toegediend. 
Evalueer de eGFR 48 uur na de beeldvormingsprocedure opnieuw en start XIGDUO XR opnieuw als de nierfunctie stabiel is.

Chirurgie en andere procedures:Het achterhouden van voedsel en vloeistoffen tijdens chirurgische of andere procedures kan 
het risico op volumedepletie, hypotensie en nierfunctiestoornis vergroten. XIGDUO XR moet tijdelijk worden stopgezet terwijl 
patiënten beperkte voedsel- en vochtinname hebben.

Hypoxische toestanden:Verscheidene van de postmarketinggevallen van metformine-geassocieerde lactaatacidose traden op in de 
setting van acuut congestief hartfalen (vooral wanneer het gepaard ging met hypoperfusie en hypoxemie). Cardiovasculaire collaps 
(shock), acuut myocardinfarct, sepsis en andere aandoeningen die verband houden met hypoxemie zijn in verband gebracht met 
lactaatacidose en kunnen ook prerenale azotemie veroorzaken. Als dergelijke gebeurtenissen optreden, stop dan met XIGDUO XR.

Overmatige alcoholinname:Alcohol versterkt het effect van metformine op het lactaatmetabolisme en dit kan het risico op 
metformine-geassocieerde lactaatacidose verhogen. Waarschuw patiënten tegen overmatig alcoholgebruik tijdens het 
gebruik van XIGDUO XR.

Leverfunctiestoornis:Patiënten met een leverfunctiestoornis hebben gevallen van metformine-geassocieerde lactaatacidose 
ontwikkeld. Dit kan te wijten zijn aan een verminderde lactaatklaring, wat resulteert in hogere lactaatbloedspiegels. Vermijd daarom 
het gebruik van XIGDUO XR bij patiënten met klinische of laboratoriumgegevens van leverziekte.

5.2 Hypotensie
Dapagliflozine veroorzaakt intravasculaire volumecontractie. Symptomatische hypotensie kan optreden na het starten van 
dapagliflozine [zienBijwerkingen (6.1)], met name bij patiënten met een verminderde nierfunctie (eGFR minder dan 60 ml/
min/1,73 m2), oudere patiënten of patiënten die lisdiuretica gebruiken.

Voordat XIGDUO XR wordt gestart bij patiënten met een of meer van deze kenmerken, moet de volumestatus worden beoordeeld 
en gecorrigeerd. Controleer op tekenen en symptomen van hypotensie na het starten van de therapie.

5.3 Ketoacidose

Er zijn meldingen van ketoacidose, een ernstige levensbedreigende aandoening die dringende ziekenhuisopname vereist, 
vastgesteld tijdens postmarketingsurveillance bij patiënten met type 1 en type 2 diabetes mellitus die natriumglucose-
cotransporter-2-remmers (SGLT2) gebruikten, waaronder dapagliflozine. Fatale gevallen van ketoacidose zijn gemeld bij 
patiënten die dapagliflozine gebruikten. XIGDUO XR is niet geïndiceerd voor de behandeling van patiënten met type 1 diabetes 
mellitus [zienIndicaties en gebruik (1.1)].

Patiënten die worden behandeld met XIGDUO XR en die tekenen en symptomen vertonen die overeenkomen met ernstige metabole acidose, 
moeten worden beoordeeld op ketoacidose, ongeacht de bloedglucosespiegels, aangezien ketoacidose geassocieerd met XIGDUO XR 
aanwezig kan zijn, zelfs als de bloedglucosespiegels lager zijn dan 250 mg/dL. Als ketoacidose wordt vermoed, moet de behandeling met 
XIGDUO XR worden gestaakt, moet de patiënt worden geëvalueerd en moet een snelle behandeling worden ingesteld. Behandeling van 
ketoacidose kan vervanging van insuline, vocht en koolhydraten vereisen.
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In veel van de postmarketingmeldingen, en met name bij patiënten met type 1-diabetes, werd de aanwezigheid van 
ketoacidose niet onmiddellijk herkend en werd de behandeling uitgesteld omdat de bloedglucosespiegels lager waren dan 
normaal verwacht voor diabetische ketoacidose (vaak minder dan 250 mg/kg). dl). Tekenen en symptomen bij presentatie 
waren consistent met uitdroging en ernstige metabole acidose en omvatten misselijkheid, braken, buikpijn, algemene malaise 
en kortademigheid. In sommige, maar niet alle gevallen, factoren die vatbaar zijn voor ketoacidose, zoals verlaging van de 
insulinedosis, acute koortsziekte, verminderde calorie-inname als gevolg van ziekte of operatie, pancreasaandoeningen die 
wijzen op insulinedeficiëntie (bijv. type 1-diabetes, voorgeschiedenis van pancreatitis of pancreaschirurgie), en alcoholmisbruik 
werden vastgesteld.

Overweeg voordat u XIGDUO XR start, factoren in de geschiedenis van de patiënt die vatbaar kunnen zijn voor ketoacidose, waaronder 
pancreasinsulinedeficiëntie door welke oorzaak dan ook, caloriebeperking en alcoholmisbruik.Overweeg bij patiënten die worden 
behandeld met XIGDUO XR te controleren op ketoacidose en tijdelijk te stoppen met XIGDUO XR in klinische situaties waarvan bekend 
is dat ze vatbaar zijn voor ketoacidose (bijv. langdurig vasten als gevolg van acute ziekte of chirurgie).

5.4 Acuut nierletsel en verminderde nierfunctie
Dapagliflozine veroorzaakt intravasculaire volumecontractie [zienWaarschuwing en voorzorgsmaatregelen (5.1)], en kan 
nierinsufficiëntie veroorzaken [zienBijwerkingen (6.1)]. Er zijn postmarketingmeldingen geweest van acuut nierletsel, waarvan 
sommige ziekenhuisopname en dialyse nodig hadden, bij patiënten die dapagliflozine kregen: sommige meldingen hadden 
betrekking op patiënten jonger dan 65 jaar.

Overweeg voordat u XIGDUO XR start, factoren die patiënten vatbaar kunnen maken voor acuut nierletsel, waaronder 
hypovolemie, chronische nierinsufficiëntie, congestief hartfalen en gelijktijdige medicatie (diuretica, ACE-remmers, 
ARB's, NSAID's). Overweeg tijdelijk te stoppen met XIGDUO XR in elke omgeving van verminderde orale inname (zoals 
acute ziekte of vasten) of vochtverlies (gastro-intestinale ziekte of overmatige blootstelling aan hitte); patiënten 
controleren op tekenen en symptomen van acuut nierletsel. Als acuut nierletsel optreedt, stop dan onmiddellijk met 
XIGDUO XR en start een behandeling.

Dapagliflozine verhoogt het serumcreatinine en verlaagt de eGFR. Oudere patiënten en patiënten met een verminderde 
nierfunctie kunnen gevoeliger zijn voor deze veranderingen. Bijwerkingen gerelateerd aan de nierfunctie kunnen optreden na 
het starten van XIGDUO XR [zienBijwerkingen (6.1)]. De nierfunctie moet worden geëvalueerd voordat met XIGDUO XR wordt 
gestart en daarna periodiek worden gecontroleerd. XIGDUO XR is gecontra-indiceerd bij patiënten met een eGFR lager dan 60 
ml/min/1,73 m2[zienDosering en toediening (2.2),Contra-indicaties (4),Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.1)en
Gebruik bij specifieke populaties (8.6)].

5.5 Urosepsis en pyelonefritis
Er zijn postmarketingmeldingen geweest van ernstige urineweginfecties, waaronder urosepsis en pyelonefritis, waarvoor 
ziekenhuisopname nodig was bij patiënten die SGLT2-remmers kregen, waaronder dapagliflozine. Behandeling met SGLT2-
remmers verhoogt het risico op urineweginfecties. Evalueer patiënten op tekenen en symptomen van urineweginfecties en 
behandel onmiddellijk, indien geïndiceerd [zienBijwerkingen (6.2)].

5.6 Gebruik met medicijnen waarvan bekend is dat ze hypoglykemie 

veroorzaken Dapagliflozine

Van insuline en insulinesecretagogen is bekend dat ze hypoglykemie veroorzaken. Dapagliflozine kan het risico op 
hypoglykemie verhogen in combinatie met insuline of een insulinesecretagoog [zienBijwerkingen (6.1)]. Daarom kan een lagere 
dosis insuline of insulinesecretagoog nodig zijn om het risico op hypoglykemie te minimaliseren wanneer deze middelen 
worden gebruikt in combinatie met XIGDUO XR.

Metforminehydrochloride

7

Referentie-ID: 4131552



Hypoglykemie treedt niet op bij patiënten die alleen metformine krijgen onder de gebruikelijke gebruiksomstandigheden, maar 
kan optreden wanneer de calorie-inname onvoldoende is, wanneer zware inspanning niet wordt gecompenseerd door 
caloriesuppletie, of bij gelijktijdig gebruik met andere glucoseverlagende middelen (zoals sulfonylureumderivaten en insuline). ) 
of ethanol. Oudere, verzwakte of ondervoede patiënten en patiënten met bijnier- of hypofyse-insufficiëntie of alcoholintoxicatie 
zijn bijzonder vatbaar voor hypoglykemische effecten. Hypoglykemie kan moeilijk te herkennen zijn bij ouderen en bij mensen 
die bèta-adrenerge blokkers gebruiken.

5.7 Vitamine B12concentraties

In gecontroleerde klinische onderzoeken met metformine met een duur van 29 weken, een verlaging tot subnormale niveaus 
van voorheen normale serum vitamine B12spiegels, zonder klinische manifestaties, werd waargenomen bij ongeveer 7% van de 
patiënten. Deze afname, mogelijk door interferentie met B12absorptie van de B12-intrinsiek factorcomplex wordt echter zeer 
zelden geassocieerd met anemie en lijkt snel reversibel te zijn bij stopzetting van metformine of vitamine B12aanvulling. Meting 
van hematologische parameters op jaarbasis wordt geadviseerd bij patiënten die XIGDUO XR gebruiken en eventuele schijnbare 
afwijkingen moeten naar behoren worden onderzocht en behandeld [zienBijwerkingen (6.1)].

Bepaalde personen (die met onvoldoende vitamine B12of calciuminname of -absorptie) vatbaar lijken te zijn voor het 
ontwikkelen van subnormale vitamine B12niveaus. Bij deze patiënten wordt routine serum vitamine B12metingen met 
tussenpozen van 2 tot 3 jaar kunnen nuttig zijn.

5.8 Genitale mycotische infecties

Dapagliflozine verhoogt het risico op genitale mycotische infecties. Patiënten met een voorgeschiedenis van genitale mycotische infecties 
hadden meer kans op het ontwikkelen van genitale mycotische infecties [zienBijwerkingen (6.1)]. Toezicht houden en adequaat 
behandelen.

5.9 Verhogingen van lipoproteïne-cholesterol met lage dichtheid (LDL-C)

Verhogingen van LDL-C treden op bij dapagliflozine [zienBijwerkingen (6.1)]. Controleer LDL-C en behandel volgens de 
standaardbehandeling na het starten van XIGDUO XR.

5.10 Blaaskanker
In 22 klinische onderzoeken werden nieuw gediagnosticeerde gevallen van blaaskanker gemeld bij 10/6045 patiënten (0,17%) die werden 
behandeld met dapagliflozine en bij 1/3512 patiënten (0,03%) die werden behandeld met placebo/comparator. Na uitsluiting van patiënten bij 
wie de blootstelling aan het onderzoeksgeneesmiddel minder dan één jaar was op het moment van de diagnose van blaaskanker, waren er 4 
gevallen met dapagliflozine en geen gevallen met placebo/comparator. Risicofactoren voor blaaskanker en hematurie (een mogelijke indicator 
van reeds bestaande tumoren) waren bij aanvang in evenwicht tussen behandelingsarmen. Er waren te weinig gevallen om vast te stellen of 
het optreden van deze voorvallen verband houdt met dapagliflozine.

Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of dapagliflozine een effect heeft op reeds bestaande blaastumoren. Daarom 
mag XIGDUO XR niet worden gebruikt bij patiënten met actieve blaaskanker. Bij patiënten met een voorgeschiedenis van 
blaaskanker moeten de voordelen van glykemische controle versus onbekende risico's voor terugkeer van kanker met 
XIGDUO XR worden overwogen.

5.11 Macrovasculaire resultaten

Er zijn geen klinische onderzoeken geweest die overtuigend bewijs van macrovasculaire risicovermindering met XIGDUO XR hebben 
aangetoond.
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6. ONGEWENSTE REACTIES

De volgende belangrijke bijwerkingen worden hieronder en elders in de etikettering beschreven:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Melkzuuracidose [zienWaarschuwing in doosenWaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.1)] 

Hypotensie [zienWaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.2)] Ketoacidose [zienWaarschuwingen 

en voorzorgsmaatregelen (5.3)]

Acuut nierletsel en verminderde nierfunctie [zienWaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.4)] Urosepsis en 

pyelonefritis [zienWaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.5)]

Gebruik met medicijnen waarvan bekend is dat ze hypoglykemie veroorzaken [zienWaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen 

(5.6)] Vitamine B12concentraties [zienWaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.7)] Genitale mycotische infecties [zien

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.8)]

Verhogingen van lipoproteïne-cholesterol met lage dichtheid (LDL-C) [zienWaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.9)] 

Blaaskanker [zienWaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.10)]

6.1 Ervaring met klinische proeven

Omdat klinische onderzoeken onder sterk uiteenlopende omstandigheden worden uitgevoerd, kunnen de bijwerkingen die in de klinische onderzoeken van een geneesmiddel zijn 

waargenomen niet direct worden vergeleken met de percentages in de klinische onderzoeken van een ander geneesmiddel en komen mogelijk niet overeen met de percentages die in 

de klinische praktijk worden waargenomen.

Dapagliflozine en Metforminehydrochloride

Gegevens van een vooraf gespecificeerde patiëntenpool uit 8 kortdurende, placebogecontroleerde onderzoeken met dapagliflozine, gelijktijdig toegediend met metformine met 

onmiddellijke of verlengde afgifte, werden gebruikt om de veiligheid te evalueren. Deze pool omvatte verschillende aanvullende onderzoeken (metformine alleen en in 

combinatie met een dipeptidylpeptidase-4 [DPP4]-remmer en metformine, of insuline en metformine, 2 onderzoeken naar de initiële combinatie met metformine en 2 

onderzoeken bij patiënten met hart- en vaatziekten [HVZ] en type 2-diabetes die hun gebruikelijke behandeling kregen [met metformine als achtergrondtherapie]). Voor 

onderzoeken met achtergrondtherapie met en zonder metformine, werden alleen patiënten die metformine kregen opgenomen in de placebogecontroleerde pool van 8 

onderzoeken. In deze 8 onderzoeken werden 983 patiënten eenmaal daags behandeld met dapagliflozine 10 mg en metformine en 1185 werden behandeld met placebo en 

metformine. Deze 8 onderzoeken geven een gemiddelde blootstellingsduur van 23 weken. De gemiddelde leeftijd van de bevolking was 57 jaar en 2% was ouder dan 75 jaar. 

Vierenvijftig procent (54%) van de bevolking was man; 88% blank, 6% Aziatisch en 3% zwart of Afro-Amerikaans. Bij aanvang had de populatie diabetes gedurende gemiddeld 8 

jaar, het gemiddelde hemoglobine A1c (HbA1c) was 8,4%, en de nierfunctie was normaal of licht gestoord bij 90% van de patiënten en matig gestoord bij 10% van de patiënten. 

en 3% zwart of Afro-Amerikaans. Bij aanvang had de populatie diabetes gedurende gemiddeld 8 jaar, het gemiddelde hemoglobine A1c (HbA1c) was 8,4%, en de nierfunctie was 

normaal of licht gestoord bij 90% van de patiënten en matig gestoord bij 10% van de patiënten. en 3% zwart of Afro-Amerikaans. Bij aanvang had de populatie diabetes 

gedurende gemiddeld 8 jaar, het gemiddelde hemoglobine A1c (HbA1c) was 8,4%, en de nierfunctie was normaal of licht gestoord bij 90% van de patiënten en matig gestoord 

bij 10% van de patiënten.

De totale incidentie van bijwerkingen voor de kortdurende, placebogecontroleerde pool van 8 onderzoeken bij patiënten die 
werden behandeld met dapagliflozine 10 mg en metformine was 60,3% vergeleken met 58,2% voor de placebo- en 
metforminegroep. Stopzetting van de behandeling vanwege bijwerkingen bij patiënten die dapagliflozine 10 mg en 
metformine kregen, was 4% vergeleken met 3,3% voor de placebo- en metforminegroep. De meest gemelde voorvallen die 
leidden tot stopzetting en gemeld bij ten minste 3 patiënten die werden behandeld met dapagliflozine 10 mg en metformine 
waren nierfunctiestoornis (0,7%), verhoogd bloedcreatinine (0,2%), verlaagde renale creatinineklaring (0,2%) en urinewegen. 
infectie (0,2%).

Tabel 1 toont vaak voorkomende bijwerkingen die verband houden met het gebruik van dapagliflozine en metformine. Deze 
bijwerkingen waren niet aanwezig bij baseline, kwamen vaker voor bij dapagliflozine en metformine dan bij placebo, en kwamen 
voor bij ten minste 2% van de patiënten die werden behandeld met dapagliflozine 5 mg of dapagliflozine 10 mg.
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Tabel 1: Bijwerkingen in placebogecontroleerde onderzoeken Gerapporteerd bij ≥2% van de patiënten die werden behandeld met 
dapagliflozine en metformine

Tegengestelde reactie % van de patiënten

Pool van 8 placebogecontroleerde onderzoeken

Placebo en
Metformine

Dapagliflozine
5 mg en

Metformine
N=410

Dapagliflozine
10 mg en
Metformine

N=983N=1185
Vrouwelijke genitale mycotische infecties* 1.5 9.4 9.3
nasofaryngitis 5.9 6.3 5.2
Urineweginfectiesik 3.6 6.1 5.5
Diarree 5.6 5.9 4.2
Hoofdpijn 2.8 5.4 3.3
Mannelijke genitale mycotische infectiesik 0 4.3 3.6
Influenza 2.4 4.1 2.6
Misselijkheid 2.0 3.9 2.6
Rugpijn 3.2 3.4 2,5
Duizeligheid 2.2 3.2 1.8
Hoesten 1.9 3.2 1.4
Constipatie 1.6 2.9 1.9
dyslipidemie 1.4 2.7 1.5
faryngitis 1.1 2.7 1.5
Verhoogd plassenik 1.4 2.4 2.6
Ongemak bij het plassen 1.1 2.2 1.6

* Genitale mycotische infecties omvatten de volgende bijwerkingen, gerangschikt in volgorde van gerapporteerde frequentie voor vrouwen: 
vulvovaginale mycotische infectie, vaginale infectie, genitale infectie, vulvovaginitis, schimmelinfectie van de genitaliën, vulvovaginale candidiasis, 
vulvaabces, genitale candidiasis en bacteriële vaginitis. (N voor vrouwen: Placebo en metformine=534, dapagliflozine 5 mg en metformine=223, 
dapagliflozine 10 mg en metformine=430).

Urineweginfecties omvatten de volgende bijwerkingen, gerangschikt in volgorde van gerapporteerde frequentie: urineweginfectie, 
cystitis, pyelonefritis, urethritis en prostatitis.

Genitale mycotische infecties omvatten de volgende bijwerkingen, gerangschikt in volgorde van gerapporteerde frequentie voor mannen: balanitis,

genitale schimmelinfectie, balanitis candida, genitale candidiasis, genitale infectie, posthitis, balanoposthitis. (N voor mannen: Placebo 
en metformine=651, dapagliflozine 5 mg en metformine=187, dapagliflozine 10 mg en metformine=553).

Verhoogd urineren omvat de volgende bijwerkingen, gerangschikt in volgorde van gemelde frequentie: pollakisurie, polyurie en verhoogde 
urineproductie.

ik

ik

ik

Metforminehydrochloride

In placebogecontroleerde monotherapieonderzoeken met metformine met verlengde afgifte werden diarree en misselijkheid/
braken gemeld bij >5% van de metforminebehandelde patiënten en vaker dan bij placebobehandelde patiënten (9,6% versus 2,6% 
voor diarree en 6,5% versus 1,5 % voor misselijkheid/braken). Diarree leidde tot stopzetting van de studiemedicatie bij 0,6% van de 
patiënten die werden behandeld met metformine met verlengde afgifte.
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Pool van 12 placebogecontroleerde onderzoeken voor dapagliflozine 5 en 10 mg 

Dapagliflozine

De gegevens in Tabel 2 zijn afgeleid van 12 placebogecontroleerde onderzoeken variërend van 12 tot 24 weken. In 4 onderzoeken 
werd dapagliflozine gebruikt als monotherapie en in 8 onderzoeken werd dapagliflozine gebruikt als aanvullende therapie bij 
antidiabetica of als combinatietherapie met metformine [zienKlinische onderzoeken (14)].

Deze gegevens weerspiegelen de blootstelling van 2338 patiënten aan dapagliflozine met een gemiddelde blootstellingsduur 
van 21 weken. Patiënten kregen eenmaal daags placebo (N=1933), dapagliflozine 5 mg (N=1145) of dapagliflozine 10 mg 
(N=1933). De gemiddelde leeftijd van de bevolking was 55 jaar en 2% was ouder dan 75 jaar. Vijftig procent (50%) van de 
bevolking was man; 81% was blank, 14% was Aziatisch en 3% was zwart of Afro-Amerikaans. Bij aanvang had de populatie 
gemiddeld 6 jaar diabetes, had een gemiddelde HbA1c van 8,3% en had 21% microvasculaire complicaties van diabetes 
vastgesteld. De nierfunctie bij baseline was normaal of licht gestoord bij 92% van de patiënten en matig gestoord bij 8% van 
de patiënten (gemiddelde eGFR 86 ml/min/1,73 m22).

Tabel 2 toont vaak voorkomende bijwerkingen die verband houden met het gebruik van dapagliflozine. Deze bijwerkingen waren niet 
aanwezig bij baseline, kwamen vaker voor bij dapagliflozine dan bij placebo, en kwamen voor bij ten minste 2% van de patiënten die 
werden behandeld met dapagliflozine 5 mg of dapagliflozine 10 mg.

Tabel 2: Bijwerkingen in placebogecontroleerde onderzoeken Gerapporteerd bij ≥2% van de patiënten die met dapagliflozine 
werden behandeld

Tegengestelde reactie % van de patiënten

Pool van 12 placebogecontroleerde onderzoeken

Placebo Dapagliflozine
5 mg

N=1145

Dapagliflozine
10 mg

N=1193N=1393
Vrouwelijke genitale mycotische infecties* 1.5 8.4 6.9
nasofaryngitis 6.2 6.6 6.3
Urineweginfectiesik 3.7 5.7 4.3
Rugpijn 3.2 3.1 4.2
Verhoogd plassenik 1,7 2.9 3.8
Mannelijke genitale mycotische infectiesik 0.3 2.8 2.7
Misselijkheid 2.4 2.8 2,5
Influenza 2.3 2.7 2.3
dyslipidemie 1.5 2.1 2,5
Constipatie 1.5 2.2 1.9
Ongemak bij het plassen 0,7 1.6 2.1
Pijn in extremiteit 1.4 2.0 1,7

* Genitale mycotische infecties omvatten de volgende bijwerkingen, gerangschikt in volgorde van gerapporteerde frequentie voor vrouwen: 
vulvovaginale mycotische infectie, vaginale infectie, vulvovaginale candidiasis, vulvovaginitis, genitale infectie, genitale candidiasis, 
genitale schimmelinfectie, vulvitis, urogenitale infectie, vulvaabces, en vaginitis bacterieel. (N voor vrouwen: Placebo=677,
dapagliflozine 5 mg=581, dapagliflozine 10 mg=598).

† Urineweginfecties omvatten de volgende bijwerkingen, gerangschikt in volgorde van gerapporteerde frequentie: urineweginfectie,
cystitis,Escherichiaurineweginfectie, urogenitale infectie, pyelonefritis, trigonitis, urethritis, nierinfectie en prostatitis.
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ik Verhoogd urineren omvat de volgende bijwerkingen, gerangschikt in volgorde van gemelde frequentie: pollakisurie, polyurie en verhoogde 
urineproductie.

Genitale mycotische infecties omvatten de volgende bijwerkingen, gerangschikt in volgorde van gerapporteerde frequentie voor mannen: balanitis,

genitale schimmelinfectie, balanitis candida, genitale candidiasis, genitale infectie man, penisinfectie, balanoposthitis, 
balanoposthitis infectieus, genitale infectie, posthitis. (N voor mannen: Placebo=716, dapagliflozine 5 mg=564, dapagliflozine 10 
mg=595).

ik

Pool van 13 placebogecontroleerde onderzoeken voor dapagliflozine 10 mg

De veiligheid en verdraagbaarheid van dapagliflozine 10 mg werden ook geëvalueerd in een grotere 
placebogecontroleerde onderzoekspool. Deze pool combineerde 13 placebogecontroleerde onderzoeken, 
waaronder 3 monotherapieonderzoeken, 9 aanvullende onderzoeken bij antidiabetica als 
achtergrondtherapie en een eerste combinatieonderzoek met metformine. In deze 13 onderzoeken werden 
2360 patiënten eenmaal daags behandeld met dapagliflozine 10 mg voor een gemiddelde blootstellingsduur 
van 22 weken. De gemiddelde leeftijd van de bevolking was 59 jaar en 4% was ouder dan 75 jaar. 
Achtenvijftig procent (58%) van de bevolking was man; 84% was blank, 9% was Aziatisch en 3% was zwart of 
Afro-Amerikaans. Bij baseline had de populatie gemiddeld 9 jaar diabetes, had een gemiddeld HbA1c van 
8,2% en had 30% een microvasculaire ziekte vastgesteld.2).

Volume uitputting

Dapagliflozine veroorzaakt een osmotische diurese, wat kan leiden tot vermindering van het intravasculaire volume. Bijwerkingen 
gerelateerd aan volumedepletie (inclusief meldingen van dehydratie, hypovolemie, orthostatische hypotensie of hypotensie) worden 
weergegeven in Tabel 3 voor de 12-studies en 13-studies, kortdurende, placebogecontroleerde pools [zien Waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen (5.2)].

Tabel 3: Bijwerkingen van volumedepletie*in klinische studies met Dapagliflozine

Pool van 12 Placebo-gecontroleerd
studies

Pool van 13 placebogecontroleerde 

onderzoeken

Placebo Dapagliflozine
5 mg

Dapagliflozine
10 mg

Placebo Dapagliflozine
10 mg

Totale populatie 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%)

Patiënt subgroep n (%)
Patiënten die lisdiuretica gebruiken n=55

1 (1,8%)
n=40

0
n=31

3 (9,7%)
n=267

4 (1,5%)
n=236

6 (2,5%)
Patiënten met matige 
nierfunctiestoornis met eGFR 
-30 en <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%)

Patiënten -65 jaar 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%)

* Volumedepletie omvat meldingen van uitdroging, hypovolemie, orthostatische hypotensie of hypotensie.

Aantasting van de nierfunctie

Het gebruik van dapagliflozine ging gepaard met verhogingen van serumcreatinine en verlagingen van eGFR (zie tabel 4). Bij 
patiënten met een normale of licht verminderde nierfunctie bij baseline, keerden serumcreatinine en eGFR terug naar 
baselinewaarden in week 24. Niergerelateerde bijwerkingen, waaronder nierfalen en bloedcreatinine
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toename, kwamen vaker voor bij patiënten die werden behandeld met dapagliflozine (zie tabel 5). Oudere patiënten en patiënten 
met een verminderde nierfunctie waren gevoeliger voor deze bijwerkingen (zie tabel 5). Aanhoudende dalingen van de eGFR 
werden gezien bij patiënten met een matige nierfunctiestoornis (eGFR 30 tot minder dan .).
60 ml/min/1,73 m2).

Tabel 4: Veranderingen in serumcreatinine en eGFR geassocieerd met dapagliflozine in de pool van 12 
placebogecontroleerde onderzoeken en onderzoek naar matige nierinsufficiëntie

Pool van 12 placebogecontroleerde onderzoeken

Placebo
N=1393

Dapagliflozine 5 mg
N=1145

Dapagliflozine 10 mg
N=1193

Basislijn gemiddelde Serumcreatinine (mg/dL) 0,853 0,860 0,847
eGFR (ml/min/1,73 m2) 86.0 85.3 86,7

Wijziging week 1 Serumcreatinine (mg/dL) − 0,003 0,029 0,041
eGFR (ml/min/1,73 m2) 0,4 2.9 4.1

Week 24 Wijziging Serumcreatinine (mg/dL) − 0,005 − 0,001 0,001
eGFR (ml/min/1,73 m2) 0,8 0,8 0.3

Onderzoek naar matige nierinsufficiëntie

Placebo
N=84

Dapagliflozine 5 mg
N=83

Dapagliflozine 10 mg
N=85

Basislijn gemiddelde Serumcreatinine (mg/dL) 1.46 1.53 1.52
eGFR (ml/min/1,73 m2) 45.6 44.2 43.9

Wijziging week 1 Serumcreatinine (mg/dL) 0,01 0,13 0,18
eGFR (ml/min/1,73 m2) 0,5 3.8 5.5

Week 24 Wijziging Serumcreatinine (mg/dL) 0,02 0,08 0,16
eGFR (ml/min/1,73 m2) 0,03 4.0 − 7.4

Week 52 Wijziging Serumcreatinine (mg/dL) 0,10 0,06 0,15
eGFR (ml/min/1,73 m2) 2.6 4.2 7.3

Tabel 5: Percentage patiënten met ten minste één aan nierfunctiestoornis gerelateerde bijwerking

Poule van 6 Placebo-gecontroleerd
Onderzoeken (tot 104 weken)*

Pool van 9 placebogecontroleerde 

onderzoeken (tot

104 weken)ik

Basislijnkenmerk Placebo Dapagliflozine
5 mg

Dapagliflozine
10 mg

Placebo Dapagliflozine
10 mg

totale bevolking
Patiënten (%) met ten minste één 

gebeurtenis

n=785
13

(1,7%)

n=767
14 (1,8%)

n=859
16 (1,9%)

n=156
82 (4,2%)

n=2026
136 (6,7%)

65 jaar en ouder Patiënten (%) 
met ten minste één gebeurtenis

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 en
<60 ml/min/1,73 m2

Patiënten (%) met ten minste één

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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Poule van 6 Placebo-gecontroleerd
Onderzoeken (tot 104 weken)*

Pool van 9 placebogecontroleerde 

onderzoeken (tot

104 weken)ik

evenement

65 jaar en ouder en eGFR 
-30 en
<60 ml/min/1,73 m2

Patiënten (%) met ten minste één 

gebeurtenis

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%)

* Subgroep patiënten uit de pool van 12 placebogecontroleerde onderzoeken met langdurige verlengingen. 

Subgroep patiënten uit de pool van 13 placebogecontroleerde onderzoeken met langdurige verlengingen.ik

De veiligheid van dapagliflozine werd geëvalueerd in een onderzoek bij patiënten met een matige nierfunctiestoornis (eGFR 30 
tot minder dan 60 ml/min/1,73 m2). In deze studie kregen 13 patiënten botbreuken gedurende een behandelingsduur tot 104 
weken. Er traden geen fracturen op in de placebogroep, 5 traden op in de dapagliflozine 5 mg-groep en 8 traden op in de 
dapagliflozine 10 mg-groep. Acht van deze 13 fracturen waren bij patiënten met een baseline-eGFR van 30 tot 45 ml/min/1,73 
m22. Elf van de 13 fracturen werden binnen de eerste 52 weken gemeld. Er was geen duidelijk patroon met betrekking tot de 
anatomische plaats van de breuk.

Hypoglykemie

De frequentie van hypoglykemie door onderzoek [zienKlinische onderzoeken (14)] is weergegeven in Tabel 6. Hypoglykemie kwam vaker voor 

wanneer dapagliflozine werd toegevoegd aan sulfonylureumderivaten of insuline [zienWaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.6)].

Tabel 6: Incidentie van Major*en MinorikHypoglykemie in placebogecontroleerde onderzoeken

Placebo Dapagliflozine 5
mg

Dapagliflozine 10
mg

Add-on voor Metformine*(24 weken) N=137 N=137 N=135

Majoor [n (%)] 0 0 0
Minor [n (%)] 0 2 (1.5) 1 (0.7)

Active Control-add-on voor metformine versus 
glipizide (52 weken)

N=408 – N=406

Majoor [n (%)] 3 (0.7) – 0
Minor [n (%)] 147 (36.0) – 7 (1.7)
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Placebo Dapagliflozine 5
mg

Dapagliflozine 10
mg

Add-on bij DPP4-remmer (met of zonder 
metformine) (24 weken)

N=226 – N=225

Majoor [n (%)] 0 – 1 (0,4)
Minor [n (%)] 3 (1.3) – 4 (1.8)

Add-on voor insuline met of zonder andere 
OAD'sik(24 weken)

N=197 N=212 N=196

Majoor [n (%)] 1 (0.5) 1 (0.5) 1 (0.5)
Minor [n (%)] 67 (34,0) 92 (43.4) 79 (40,3)

* Ernstige episoden van hypoglykemie werden gedefinieerd als symptomatische episoden die hulp van buitenaf (derde partij) nodig hadden vanwege 
een ernstige stoornis in het bewustzijn of gedrag met een capillaire of plasmaglucosewaarde <54 mg/dL en onmiddellijk herstel na toediening van 
glucose of glucagon.
Kleine episoden van hypoglykemie werden gedefinieerd als ofwel een symptomatische episode met een capillaire of plasmaglucosemeting <63 
mg/dL, ongeacht de behoefte aan externe hulp, of een asymptomatische capillaire of plasmaglucosemeting <63 mg/dL die niet kwalificeert als 
een ernstige aflevering.
OAD = orale antidiabetische therapie.

ik

ik

Genitale mycotische infecties

Genitale mycotische infecties kwamen vaker voor bij behandeling met dapagliflozine. In de placebogecontroleerde pool van 12 
onderzoeken werden genitale mycotische infecties gemeld bij 0,9% van de patiënten op placebo, 5,7% op dapagliflozine 5 mg 
en 4,8% op dapagliflozine 10 mg. Stopzetting van de studie vanwege genitale infectie kwam voor bij 0% van de met placebo 
behandelde patiënten en bij 0,2% van de patiënten die werden behandeld met dapagliflozine 10 mg. Infecties werden vaker 
gemeld bij vrouwen dan bij mannen (zie tabel 2). De meest gemelde genitale mycotische infecties waren vulvovaginale 
mycotische infecties bij vrouwen en balanitis bij mannen. Patiënten met een voorgeschiedenis van genitale mycotische 
infecties hadden meer kans op een genitale mycotische infectie tijdens het onderzoek dan patiënten zonder voorgeschiedenis 
(10,0%, 23,1% en 25,0% versus 0,8%, 5,9% en 5,0% bij placebo, dapagliflozine 5mg,

Overgevoeligheidsreacties

Overgevoeligheidsreacties (bijv. angio-oedeem, urticaria, overgevoeligheid) zijn gemeld bij behandeling met dapagliflozine. Tijdens het 
klinische programma werden ernstige anafylactische reacties en ernstige huidbijwerkingen en angio-oedeem gemeld bij 0,2% van de 
patiënten die met het vergelijkingsmiddel werden behandeld en bij 0,3% van de met dapagliflozine behandelde patiënten. Als 
overgevoeligheidsreacties optreden, stop dan met het gebruik van dapagliflozine; behandel volgens de standaardbehandeling en 
controleer totdat de tekenen en symptomen verdwijnen.

Laboratorium testen

Toename van hematocriet

Dapagliflozine

In de pool van 13 placebogecontroleerde onderzoeken werden vanaf de uitgangswaarde verhogingen van de gemiddelde hematocrietwaarden 

waargenomen bij met dapagliflozine behandelde patiënten, beginnend in week 1 en voortgezet tot week 16, toen het maximale gemiddelde verschil 

met de uitgangswaarde werd waargenomen. In week 24 waren de gemiddelde veranderingen ten opzichte van baseline in hematocriet
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− 0,33% in de placebogroep en 2,30% in de dapagliflozine 10 mg-groep. Tegen week 24, hematocrietwaarden
> 55% werd gemeld bij 0,4% van de met placebo behandelde patiënten en bij 1,3% van de met dapagliflozine 10 mg behandelde patiënten.

Toename van anorganisch fosfor in serum

Dapagliflozine

In de pool van 13 placebogecontroleerde onderzoeken werden in week 24 stijgingen ten opzichte van baseline van de 
gemiddelde serumfosforspiegels gemeld bij met dapagliflozine 10 mg behandelde patiënten vergeleken met met placebo 
behandelde patiënten (gemiddelde stijgingen van 0,13 mg/dL versus −0,04 mg/dL respectievelijk). Hogere percentages patiënten 
met duidelijke laboratoriumafwijkingen van hyperfosfatemie (≥ 5,6 mg/dl als leeftijd 17-65 of ≥5,1 mg/dl als leeftijd ≥66) werden 
gemeld in de dapagliflozine 10 mg-groep versus de placebogroep in week 24 (1,7% tegen respectievelijk 0,9%).

Toename van lipoproteïne-cholesterol met lage dichtheid Dapagliflozine

Dapagliflozine

In de pool van 13 placebogecontroleerde onderzoeken werden veranderingen ten opzichte van baseline in de gemiddelde lipidewaarden gemeld bij met 

dapagliflozine behandelde patiënten in vergelijking met met placebo behandelde patiënten. De gemiddelde procentuele verandering ten opzichte van 

baseline in week 24 was 0,0% versus 2,5% voor totaal cholesterol en −1,0% versus 2,9% voor LDL-cholesterol in respectievelijk de placebo- en 

dapagliflozine 10 mg-groepen.

Vitamine B12concentraties

Metforminehydrochloride

Metformine kan serum vitamine B verlagen12concentraties. Meting van hematologische parameters op jaarbasis wordt geadviseerd bij 
patiënten die XIGDUO XR gebruiken en eventuele schijnbare afwijkingen moeten naar behoren worden onderzocht en behandeld [zien
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.7)].

6.2 Postmarketingervaring 

Dapagliflozine

Er zijn aanvullende bijwerkingen vastgesteld tijdens het gebruik van dapagliflozine na goedkeuring. Omdat deze reacties vrijwillig worden gemeld 

door een populatie van onbekende grootte, is het over het algemeen niet mogelijk om een   betrouwbare schatting van hun frequentie of een 

oorzakelijk verband met blootstelling aan geneesmiddelen vast te stellen.

-
-
-
-

ketoacidose [zienWaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.3)]

Acuut nierletsel en verminderde nierfunctie [zienWaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.4)] Urosepsis en 

pyelonefritis [zienWaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.5)] Uitslag

Metforminehydrochloride

-Cholestatische, hepatocellulaire en gemengde hepatocellulaire leverbeschadiging
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7. DRUG-INTERACTIES

7.1 Positieve urineglucosetest 

Dapagliflozine

Controle van de glykemische controle met urineglucosetesten wordt niet aanbevolen bij patiënten die SGLT2-remmers gebruiken, aangezien 
SGLT2-remmers de glucose-excretie via de urine verhogen en tot positieve urineglucosetests zullen leiden. Gebruik alternatieve methoden 
om de glykemische controle te controleren.

7.2 Interferentie met 1,5-anhydroglucitol (1,5-AG) Assay 

Dapagliflozine

Het monitoren van de glykemische controle met een 1,5-AG-assay wordt niet aanbevolen, aangezien metingen van 1,5-AG onbetrouwbaar zijn bij het beoordelen 

van de glykemische controle bij patiënten die SGLT2-remmers gebruiken. Gebruik alternatieve methoden om de glykemische controle te controleren.

7.3 Koolzuuranhydraseremmers

Topiramaat of andere koolzuuranhydraseremmers (bijv. zonisamide, acetazolamide of dichloorfenamide) veroorzaken vaak 
een verlaging van het serumbicarbonaat en induceren een non-anion gap, hyperchloremische metabole acidose. Gelijktijdig 
gebruik van deze geneesmiddelen met XIGDUO XR kan het risico op lactaatacidose verhogen. Overweeg frequentere controle 
van deze patiënten.

7.4 Geneesmiddelen die de klaring van metformine verminderen

Gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die interfereren met de gebruikelijke renale tubulaire transportsystemen die betrokken zijn 
bij de renale eliminatie van metformine (bijv. organische kationische transporter-2 [OCT2] / multidrug and toxine extrusion [MATE]-
remmers zoals ranolazine, vandetanib, dolutegravir en cimetidine) kan de systemische blootstelling aan metformine verhogen en kan 
het risico op lactaatacidose verhogen[zienKlinische farmacologie (12.3)]. Overweeg de voordelen en risico's van gelijktijdig gebruik.

7.5 Alcohol
Van alcohol is bekend dat het het effect van metformine op het lactaatmetabolisme versterkt. Waarschuw patiënten tegen overmatig 
alcoholgebruik tijdens het gebruik van XIGDUO XR.

7.6 Gebruik met andere medicijnen 

Metforminehydrochloride

Sommige medicijnen kunnen vatbaar zijn voor hyperglykemie en kunnen leiden tot verlies van glykemische controle. Deze 
medicijnen omvatten de thiaziden en andere diuretica, corticosteroïden, fenothiazinen, schildklierproducten, oestrogenen, orale 
anticonceptiva, fenytoïne, nicotinezuur, sympathicomimetica, calciumantagonisten en isoniazide. Wanneer dergelijke 
geneesmiddelen worden toegediend aan een patiënt die XIGDUO XR krijgt, moet de patiënt nauwlettend worden geobserveerd op 
verlies van glykemische controle. Wanneer dergelijke geneesmiddelen worden stopgezet bij een patiënt die XIGDUO XR krijgt, moet 
de patiënt nauwlettend worden gecontroleerd op hypoglykemie.

Bij gezonde vrijwilligers werd de farmacokinetiek van metformine en propranolol en van metformine en ibuprofen niet 
beïnvloed bij gelijktijdige toediening in interactiestudies met enkelvoudige doses.
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8. GEBRUIK BIJ SPECIFIEKE POPULATIES

8.1 Zwangerschap

Zwangerschap Categorie C

Er zijn geen adequate en goed gecontroleerde onderzoeken naar XIGDUO XR of de afzonderlijke componenten ervan bij zwangere 

vrouwen. Op basis van resultaten van reproductie- en ontwikkelingstoxiciteitsstudies bij dieren kan dapagliflozine, een bestanddeel 

van XIGDUO XR, de nierontwikkeling en rijping beïnvloeden. In een onderzoek bij juveniele ratten werd een verhoogde incidentie 

en/of ernst van nierbekken- en tubulaire dilataties waargenomen bij de laagste geteste dosis, die ongeveer 15 maal de klinische 

blootstelling was bij een dosis van 10 mg.

Deze resultaten deden zich voor bij blootstelling aan geneesmiddelen tijdens perioden van ontwikkeling van dieren die correleren met het late 

tweede en derde trimester van de zwangerschap bij de mens. Overweeg tijdens de zwangerschap geschikte alternatieve therapieën, vooral 

tijdens het tweede en derde trimester. XIGDUO XR mag alleen tijdens de zwangerschap worden gebruikt als het mogelijke voordeel opweegt 

tegen het mogelijke risico voor de foetus.

Dapagliflozine

In een juveniele toxiciteitsstudie, toen dapagliflozine rechtstreeks aan jonge ratten werd gedoseerd vanaf postnatale dag (PND) 21 tot 

PND 90 in doses van 1, 15 of 75 mg/kg/dag, werden verhoogde niergewichten en nierbekken- en tubulaire dilataties gemeld op alle 

vlakken. Blootstelling aan de laagste geteste dosis was 15 keer de maximale klinische dosis, gebaseerd op de AUC. De nierbekken- en 

tubulaire dilataties die bij jonge dieren werden waargenomen, verdwenen niet volledig binnen de herstelperiode van ongeveer 1 

maand. In een prenatale en postnatale ontwikkelingsstudie werden maternale ratten gedoseerd vanaf dag 6 tot en met lactatiedag 21 

in doses van 1, 15 of 75 mg/kg/dag, en pups werden indirect blootgesteldin de baarmoederen tijdens de lactatie. Verhoogde 

incidentie of ernst van nierbekkendilatatie werd waargenomen bij volwassen nakomelingen van behandelde moederdieren bij een 

dosering van 75 mg/kg/dag (blootstellingen aan dapagliflozine van de moeder en de jongen waren respectievelijk 1415 maal en 137 

maal de waarden bij de mens bij de klinische dosis). Dosisgerelateerde verlagingen van het lichaamsgewicht van de jongen werden 

waargenomen bij doses 1 mg/kg/dag (ongeveer ≥ 19 maal de klinische dosis). Er werden geen nadelige effecten op de 

ontwikkelingseindpunten waargenomen bij 1 mg/kg/dag, of ongeveer 19 maal de klinische dosis.

In embryo-foetale ontwikkelingsstudies bij ratten en konijnen werd dapagliflozine toegediend met tussenpozen die 
samenvielen met het eerste trimester van de organogenese bij mensen. Bij geen enkele geteste dosis werden 
ontwikkelingstoxiciteiten waargenomen bij konijnen. Bij ratten was dapagliflozine noch embryoletaal noch teratogeen bij doses 
tot 75 mg/kg/dag of 1441 maal de maximale klinische dosis van 10 mg. Bij hogere doses bij ratten werden misvormingen van 
bloedvaten, ribben, wervels, manubria en skeletafwijkingen bij foetussen waargenomen bij ≥ 150 mg/kg of 2344 maal de 
klinische dosis van 10 mg.

Metforminehydrochloride

Metforminehydrochloride veroorzaakte geen nadelige ontwikkelingseffecten bij toediening aan drachtige Sprague Dawley-ratten en 

-konijnen tot 600 mg/kg/dag tijdens de periode van organogenese. Dit komt overeen met een blootstelling van ongeveer 2 tot 6 keer 

een klinische dosis van 2000 mg op basis van het lichaamsoppervlak (mg/m2) voor respectievelijk ratten en konijnen. Metformine was 

niet teratogeen bij ratten en konijnen bij doses tot 600 mg/kg/dag. Dit vertegenwoordigt een blootstelling van ongeveer 2 en 6 keer de 

MRHD van 2000 mg op basis van vergelijkingen van het lichaamsoppervlak voor respectievelijk ratten en konijnen. Bepaling van foetale 

concentraties toonde een gedeeltelijke placentaire barrière voor metformine aan.
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8.3 Moeders die borstvoeding geven

Het is niet bekend of XIGDUO XR wordt uitgescheiden in de moedermelk. In onderzoeken die met de afzonderlijke componenten zijn 

uitgevoerd, worden zowel dapagliflozine (waarden die 0,49 keer hoger zijn dan die in het plasma van de moeder) als metformine 

uitgescheiden in de melk van zogende ratten.

Gegevens over juveniele ratten die direct werden blootgesteld aan dapagliflozine, toonden een risico voor de zich ontwikkelende nier 

(nierbekken- en tubulaire dilatatie) tijdens de rijping. Aangezien menselijke nierrijping plaatsvindt in utero en in de eerste 2 levensjaren 

wanneer blootstelling aan lactatie kan optreden, kan er een risico zijn voor de zich ontwikkelende menselijke nier. Omdat veel geneesmiddelen 

worden uitgescheiden in de moedermelk en vanwege de mogelijkheid van ernstige bijwerkingen van dapagliflozine bij zuigelingen, moet 

worden besloten of de borstvoeding moet worden gestaakt of dat XIGDUO XR moet worden gestaakt, rekening houdend met het belang van 

het geneesmiddel voor de moeder.

8.4 Pediatrisch gebruik

De veiligheid en werkzaamheid van XIGDUO XR bij pediatrische patiënten jonger dan 18 jaar zijn niet vastgesteld.

8.5 Geriatrisch gebruik

XIGDUO XR

Er wordt geen dosiswijziging van XIGDUO XR aanbevolen op basis van leeftijd. Bij oudere patiënten wordt een frequentere 
beoordeling van de nierfunctie aanbevolen.

Dapagliflozine

Een totaal van 1424 (24%) van de 5936 met dapagliflozine behandelde patiënten waren 65 jaar en ouder en 207 (3,5%) patiënten waren 
75 jaar en ouder in een pool van 21 dubbelblinde, gecontroleerde klinische veiligheids- en werkzaamheidsstudies van dapagliflozine . 
Na controle voor het niveau van de nierfunctie (eGFR), was de werkzaamheid vergelijkbaar voor patiënten jonger dan 65 jaar en die van 
65 jaar en ouder. Bij patiënten ≥65 jaar had een groter deel van de met dapagliflozine behandelde patiënten bijwerkingen gerelateerd 
aan volumedepletie en nierfunctiestoornis of nierfalen in vergelijking met patiënten behandeld met placebo [zienWaarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen (5.3)enBijwerkingen (6.1)].

Metforminehydrochloride

Gecontroleerde klinische onderzoeken naar metformine omvatten niet voldoende aantallen oudere patiënten om te bepalen of 
zij anders reageren dan jongere patiënten, hoewel andere gerapporteerde klinische ervaring geen verschillen in respons 
tussen oudere en jonge patiënten heeft aangetoond. Van metformine is bekend dat het grotendeels door de nieren wordt 
uitgescheiden en omdat het risico op lactaatacidose met metformine groter is bij patiënten met een matig tot ernstig 
verminderde nierfunctie. Over het algemeen moet de dosiskeuze voor een oudere patiënt voorzichtig zijn, meestal beginnend 
aan het lage uiteinde van het doseringsbereik, als gevolg van de grotere frequentie van verminderde lever-, nier- of hartfunctie 
en van gelijktijdige ziekte of andere medicamenteuze behandeling en het hogere risico van lactaatacidose. Beoordeel de 
nierfunctie vaker bij oudere patiënten [zienWaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.1),en Klinische farmacologie (12.3)].

8,6 Patiënten met milde nierfunctiestoornis (eGFR ≥60 tot <90 ml/min/1,73 m22) 

Dapagliflozine

De pool van 21 dubbelblinde, actief- en placebogecontroleerde klinische veiligheids- en werkzaamheidsonderzoeken 
(dapagliflozine als monotherapie of in combinatie met andere antidiabetica) omvatte 53% (4906/9339) patiënten met een lichte 
nierfunctiestoornis. Het veiligheidsprofiel bij patiënten met een lichte nierfunctiestoornis is vergelijkbaar met dat bij de totale 
populatie.
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8.7 Leverfunctiestoornis

Het gebruik van metformine bij patiënten met een leverfunctiestoornis is in verband gebracht met enkele gevallen van lactaatacidose. 
XIGDUO XR wordt niet aanbevolen bij patiënten met een leverfunctiestoornis [zienWaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.1)].

10. OVERDOSERING

Dapagliflozine

Er waren geen meldingen van overdosering tijdens het klinische ontwikkelingsprogramma voor dapagliflozine. Neem bij overdosering 
contact op met het Antigifcentrum. Het is ook redelijk om ondersteunende maatregelen te nemen, afhankelijk van de klinische 
toestand van de patiënt. De verwijdering van dapagliflozine door hemodialyse is niet onderzocht.

Metforminehydrochloride

Overdosering van metforminehydrochloride is opgetreden, inclusief inname van hoeveelheden >50 gram. Hypoglykemie werd in 
ongeveer 10% van de gevallen gemeld, maar er is geen causaal verband met metforminehydrochloride vastgesteld. Lactaatacidose is 
gemeld bij ongeveer 32% van de gevallen van overdosering met metformine [zien Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.1)]. 
Metformine is onder goede hemodynamische omstandigheden dialyseerbaar met een klaring tot 170 ml/min. Daarom kan 
hemodialyse nuttig zijn voor het verwijderen van opgehoopt geneesmiddel bij patiënten bij wie overdosering met metformine wordt 
vermoed.

11. BESCHRIJVING:

XIGDUO XR (dapagliflozine en metformine HCl verlengde afgifte) tabletten bevatten twee orale antihyperglykemische medicijnen die 
worden gebruikt bij de behandeling van type 2-diabetes: dapagliflozine en metforminehydrochloride.

Dapagliflozine

Dapagliflozine wordt chemisch beschreven als D-glucitol, 1,5-anhydro-1-C-[4-chloor-3-[(4-
ethoxyfenyl)methyl]fenyl]-, (1S)-, vermengd met (2S)-1,2-propaandiol, hydraat (1:1:1). De empirische formule is C
21H25ClO6•C3H8O2•H2O en het formulegewicht is 502,98. De structuurformule is:

Metforminehydrochloride

Metforminehydrochloride (N,N-dimethylimidodicarbonimidic diamide hydrochloride) is een witte tot gebroken witte 
kristallijne verbinding met een molecuulformule van C4H11N5•HCl en een molecuulgewicht van 165,63. 
Metforminehydrochloride is vrij oplosbaar in water, slecht oplosbaar in alcohol en praktisch onoplosbaar in aceton, ether 
en chloroform. de pKavan metformine is 12,4. De pH van een 1% waterige oplossing van metforminehydrochloride is 
6,68. De structuurformule is:
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XIGDUO XR

XIGDUO XR is beschikbaar voor orale toediening als tabletten met het equivalent van 2,5 mg dapagliflozine als 
dapagliflozine propaandiol en 1000 mg metforminehydrochloride (XIGDUO XR 2,5 mg/1000 mg), 5 mg dapagliflozine als 
dapagliflozine propaandiol en 500 mg metforminehydrochloride (XIGDUO XR 5 mg/ 500 mg), het equivalent van 5 mg 
dapagliflozine als dapagliflozine propaandiol en 1000 mg metforminehydrochloride (XIGDUO XR 5 mg/1000 mg), het 
equivalent van 10 mg dapagliflozine als dapagliflozine propaandiol en 500 mg metforminehydrochloride (XIGDUO XR 10 
mg/500 mg ), of het equivalent van 10 mg dapagliflozine als dapagliflozine propaandiol en 1000 mg 
metforminehydrochloride (XIGDUO XR 10 mg/1000 mg).

Elke filmomhulde tablet van XIGDUO XR bevat de volgende inactieve ingrediënten: microkristallijne cellulose, 
watervrij lactose, crospovidon, siliciumdioxide, magnesiumstearaat, natriumcarboxymethylcellulose en 
hypromellose.

De filmcoatings bevatten de volgende inactieve ingrediënten: polyvinylalcohol, titaniumdioxide, 
polyethyleenglycol en talk. Bovendien bevat de filmcoating voor de XIGDUO XR 5 mg/500 mg-tabletten 
FD&C Yellow No. 6/Sunset Yellow FCF aluminiumlak. De filmcoating voor de XIGDUO XR 2,5 mg/1000 mg, 5 
mg/1000 mg, 10 mg/500 mg en 10 mg/1000 mg tabletten bevat ijzeroxiden.

12. KLINISCHE FARMACOLOGIE

12.1 Werkingsmechanisme 

XIGDUO XR

XIGDUO XR combineert twee antihyperglykemische middelen met complementaire werkingsmechanismen om de 
glykemische controle bij patiënten met type 2-diabetes te verbeteren: dapagliflozine, een natrium-glucose-cotransporter 2-
remmer (SGLT2) en metforminehydrochloride, een biguanide.

Dapagliflozine

Natrium-glucose-cotransporter 2 (SGLT2), uitgedrukt in de proximale niertubuli, is verantwoordelijk voor het grootste deel van de 
reabsorptie van gefilterde glucose uit het tubulaire lumen. Dapagliflozine is een remmer van SGLT2. Door SGLT2 te remmen, 
vermindert dapagliflozine de reabsorptie van gefilterde glucose en verlaagt het de renale drempel voor glucose, en verhoogt 
daardoor de uitscheiding van glucose via de urine.

Metforminehydrochloride

Metformine verbetert de glucosetolerantie bij patiënten met type 2-diabetes, waarbij zowel basale als postprandiale plasmaglucose 
wordt verlaagd. Metformine vermindert de glucoseproductie in de lever, vermindert de intestinale absorptie van glucose en verbetert 
de insulinegevoeligheid door de perifere opname en het gebruik van glucose te verhogen. Metformine veroorzaakt geen 
hypoglykemie bij patiënten met diabetes type 2 of bij gezonde proefpersonen, behalve in ongebruikelijke omstandigheden [zien
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.6)], en veroorzaakt geen hyperinsulinemie. Bij behandeling met metformine blijft de 
insulinesecretie onveranderd, terwijl nuchtere insulinespiegels en een daglange plasma-insulinerespons zelfs kunnen afnemen.
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12.2 Farmacodynamiek

Algemeen

Dapagliflozine

Na toediening van dapagliflozine werd een verhoging van de hoeveelheid glucose die in de urine werd uitgescheiden 
waargenomen bij gezonde proefpersonen en bij patiënten met type 2 diabetes mellitus (zie figuur 1). Dapagliflozine-doses van 
5 of 10 mg per dag bij patiënten met type 2-diabetes mellitus gedurende 12 weken resulteerden in de uitscheiding van 
ongeveer 70 gram glucose in de urine per dag. Een bijna maximale glucose-excretie werd waargenomen bij de dagelijkse dosis 
dapagliflozine van 20 mg. Deze glucose-excretie via de urine met dapagliflozine resulteert ook in een toename van het 
urinevolume [zienBijwerkingen (6.1)].

Figuur 1: Scatterplot en aangepaste veranderingslijn vanaf baseline in 24-uurs urineglucosehoeveelheid versus 
dapagliflozine-dosis bij gezonde proefpersonen en proefpersonen met diabetes mellitus type 2 (T2DM) (semi-
loggrafiek)

Cardiale elektrofysiologie

Dapagliflozine werd niet geassocieerd met klinisch betekenisvolle verlenging van het QTc-interval bij dagelijkse doses tot 150 
mg (15 maal de aanbevolen dosis) in een onderzoek bij gezonde proefpersonen. Bovendien werd geen klinisch betekenisvol 
effect op het QTc-interval waargenomen na enkelvoudige doses tot 500 mg (50 maal de aanbevolen dosis) dapagliflozine bij 
gezonde proefpersonen.
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12.3 Farmacokinetiek

XIGDUO XR

XIGDUO XR-combinatietabletten worden beschouwd als bio-equivalent aan gelijktijdige toediening van 
overeenkomstige doses dapagliflozine (FARXIGA®) en metforminehydrochloride met verlengde afgifte (GLUCOPHAGE
®XR) samen toegediend als afzonderlijke tabletten.

De toediening van XIGDUO XR aan gezonde proefpersonen na een standaardmaaltijd in vergelijking met de nuchtere toestand 
resulteerde in dezelfde mate van blootstelling voor zowel dapagliflozine als metformine met verlengde afgifte. Vergeleken met de 
nuchtere toestand resulteerde de standaardmaaltijd in een verlaging van 35% en een vertraging van 1 tot 2 uur in de 
piekplasmaconcentraties van dapagliflozine. Dit effect van voedsel wordt niet als klinisch relevant beschouwd. Voedsel heeft geen 
relevant effect op de farmacokinetiek van metformine bij toediening als XIGDUO XR-combinatietabletten.

Absorptie

Dapagliflozine

Na orale toediening van dapagliflozine is de maximale plasmaconcentratie (Cmax) wordt gewoonlijk binnen 2 uur bereikt in 
nuchtere toestand. de Cmaxen AUC-waarden verhogen de dosis proportioneel met een verhoging van de dapagliflozine-dosis 
binnen het therapeutische dosisbereik. De absolute orale biologische beschikbaarheid van dapagliflozine na toediening van 
een dosis van 10 mg is 78%. Toediening van dapagliflozine met een vetrijke maaltijd verlaagt de Cmax

tot 50% en verlengt Tmaxmet ongeveer 1 uur, maar verandert de AUC niet in vergelijking met de nuchtere toestand. 
Deze veranderingen worden niet als klinisch relevant beschouwd en dapagliflozine kan met of zonder voedsel worden 
toegediend.

Metforminehydrochloride

Na een enkele orale dosis metformine met verlengde afgifte, Cmaxwordt bereikt met een mediane waarde van 7 uur en een 
bereik van 4 tot 8 uur. De mate van absorptie van metformine (gemeten aan de hand van de AUC) van de metformine-tablet 
met verlengde afgifte nam met ongeveer 50% toe bij toediening met voedsel. Er was geen effect van voedsel op Cmaxen Tmax

van metformine.

Verdeling

Dapagliflozine

Dapagliflozine is voor ongeveer 91% eiwitgebonden. De eiwitbinding is niet veranderd bij patiënten met nier- of 
leverinsufficiëntie.

Metforminehydrochloride

Distributieonderzoeken met metformine met verlengde afgifte zijn niet uitgevoerd; het schijnbare distributievolume (V/F) van 
metformine na enkelvoudige orale doses metformine met onmiddellijke afgifte van 850 mg was echter gemiddeld 654 ± 358 l. 
Metformine wordt verwaarloosbaar gebonden aan plasma-eiwitten, in tegenstelling tot sulfonylureumderivaten, die meer dan 90% zijn 
eiwit gebonden. Metformine verdeelt zich in erytrocyten.

Metabolisme

Dapagliflozine

Het metabolisme van dapagliflozine wordt voornamelijk gemedieerd door UGT1A9; CYP-gemedieerd metabolisme is een kleine 
klaringsroute bij de mens. Dapagliflozine wordt uitgebreid gemetaboliseerd, voornamelijk om dapagliflozine 3-O-
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glucuronide, een inactieve metaboliet. Dapagliflozine 3-O-glucuronide was goed voor 61% van een 50 mg [14dosis C]-
dapagliflozine en is de belangrijkste geneesmiddelgerelateerde component in humaan plasma.

Metforminehydrochloride

Intraveneuze onderzoeken met enkelvoudige doses bij gezonde proefpersonen tonen aan dat metformine onveranderd in de 
urine wordt uitgescheiden en niet via de lever wordt gemetaboliseerd (er zijn geen metabolieten vastgesteld bij mensen) of via de 
gal.

Er zijn geen metabolismeonderzoeken uitgevoerd met metforminetabletten met verlengde afgifte.

Eliminatie
Dapagliflozine

Dapagliflozine en verwante metabolieten worden voornamelijk via de nieren geëlimineerd. Na een enkele dosis van 50 mg van [14C]-
dapagliflozine, 75% en 21% totale radioactiviteit wordt uitgescheiden in respectievelijk urine en feces. In de urine wordt minder dan 2% 
van de dosis als moedergeneesmiddel uitgescheiden. In de feces wordt ongeveer 15% van de dosis uitgescheiden als 
moedergeneesmiddel. De gemiddelde terminale plasmahalfwaardetijd (t½) voor dapagliflozine is ongeveer 12,9 uur na een 
enkelvoudige orale dosis dapagliflozine 10 mg.

Metforminehydrochloride

De renale klaring is ongeveer 3,5 keer groter dan de creatinineklaring, wat aangeeft dat tubulaire secretie de 
belangrijkste eliminatieroute van metformine is. Na orale toediening wordt ongeveer 90% van het geabsorbeerde 
geneesmiddel binnen de eerste 24 uur via de nieren geëlimineerd, met een plasma-eliminatiehalfwaardetijd van 
ongeveer 6,2 uur. In bloed is de eliminatiehalfwaardetijd ongeveer 17,6 uur, wat suggereert dat de erytrocytenmassa 
een distributiecompartiment kan zijn.

Specifieke populaties

Nierfunctiestoornis

Dapagliflozine

Bij steady-state (20 mg dapagliflozine eenmaal daags gedurende 7 dagen) hadden patiënten met type 2-diabetes met lichte, 
matige of ernstige nierfunctiestoornis (zoals bepaald door eGFR) geometrisch gemiddelde systemische blootstellingen aan 
dapagliflozine die 45%, 2,04 waren respectievelijk 3,03 keer hoger dan bij patiënten met type 2-diabetes met een normale 
nierfunctie. Hogere systemische blootstelling aan dapagliflozine bij patiënten met type 2 diabetes mellitus met 
nierfunctiestoornis resulteerde niet in een overeenkomstig hogere 24-uurs glucose-excretie. De steady-state 24-uurs glucose-
excretie via de urine bij patiënten met type 2 diabetes en lichte, matige en ernstige nierfunctiestoornis was respectievelijk 42%, 
80% en 90% lager dan bij patiënten met type 2 diabetes met een normale nierfunctie . Het effect van hemodialyse op de 
blootstelling aan dapagliflozine is niet bekend [zienDosering en toediening (2.2), Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen 
(5.1),enGebruik bij specifieke populaties (8.6)].

Metforminehydrochloride

Bij patiënten met een verminderde nierfunctie is de plasma- en bloedhalfwaardetijd van metformine verlengd en is de renale klaring 
verminderd [zienContra-indicaties (4)enWaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.1)].

Leverfunctiestoornis

Dapagliflozine
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Bij patiënten met een lichte tot matige leverfunctiestoornis (Child-Pugh-klassen A en B), gemiddelde Cmaxen AUC van 
dapagliflozine waren respectievelijk tot 12% en 36% hoger in vergelijking met gezonde gematchte controlepersonen na 
toediening van een enkelvoudige dosis van 10 mg dapagliflozine. Deze verschillen werden niet als klinisch relevant beschouwd. 
Bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh-klasse C), gemiddelde Cmaxen AUC van dapagliflozine waren 
respectievelijk tot 40% en 67% hoger in vergelijking met gezonde gematchte controles.

Metforminehydrochloride

Er zijn geen farmacokinetische onderzoeken met metformine uitgevoerd bij patiënten met leverinsufficiëntie.

geriatrische

Dapagliflozine

Op basis van een populatiefarmacokinetische analyse heeft leeftijd geen klinisch betekenisvol effect op de systemische blootstelling 
aan dapagliflozine; daarom wordt geen dosisaanpassing aanbevolen.

Metforminehydrochloride

Beperkte gegevens uit gecontroleerde farmacokinetische onderzoeken van metformine bij gezonde oudere proefpersonen suggereren dat de 
totale plasmaklaring van metformine is afgenomen, de halfwaardetijd is verlengd enmaxis verhoogd, vergeleken met gezonde jonge 
proefpersonen. Uit deze gegevens blijkt dat de verandering in de farmacokinetiek van metformine bij het ouder worden voornamelijk wordt 
verklaard door een verandering in de nierfunctie.

pediatrisch

De farmacokinetiek van XIGDUO XR bij pediatrische patiënten is niet onderzocht.

Geslacht

Dapagliflozine

Op basis van een populatiefarmacokinetische analyse heeft geslacht geen klinisch betekenisvol effect op systemische 
blootstelling aan dapagliflozine; daarom wordt geen dosisaanpassing aanbevolen.

Metforminehydrochloride

De farmacokinetische parameters van metformine verschilden niet significant tussen gezonde proefpersonen en patiënten met 
type 2-diabetes bij analyse naar geslacht (mannen=19, vrouwen=16). Evenzo was in gecontroleerde klinische onderzoeken bij 
patiënten met type 2-diabetes het antihyperglykemische effect van metformine vergelijkbaar bij mannen en vrouwen.

Ras
Dapagliflozine

Op basis van een populatiefarmacokinetische analyse heeft ras (blank, zwart of Aziatisch) geen klinisch betekenisvol 
effect op systemische blootstelling aan dapagliflozine; daarom wordt geen dosisaanpassing aanbevolen.

Metforminehydrochloride

Er zijn geen onderzoeken uitgevoerd naar de farmacokinetische parameters van metformine op basis van ras. In gecontroleerde 
klinische onderzoeken naar metformine bij patiënten met type 2-diabetes was het antihyperglykemische effect vergelijkbaar bij 
blanken (n=249), zwarten (n=51) en hispanics (n=24).
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Lichaamsgewicht

Dapagliflozine

Op basis van een farmacokinetische populatieanalyse heeft het lichaamsgewicht geen klinisch betekenisvol effect op de 
systemische blootstelling aan dapagliflozine; daarom wordt geen dosisaanpassing aanbevolen.

Geneesmiddelinteracties

Er zijn geen specifieke farmacokinetische onderzoeken naar geneesmiddelinteracties met XIGDUO XR uitgevoerd, hoewel dergelijke 
onderzoeken zijn uitgevoerd met de afzonderlijke dapagliflozine- en metforminecomponenten.

In vitro beoordeling van geneesmiddelinteracties 

Dapagliflozine

In in-vitro-onderzoeken remden dapagliflozine en dapagliflozine 3-O-glucuronide noch CYP 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 3A4, noch 
induceerden ze CYP 1A2, 2B6 of 3A4. Dapagliflozine is een zwak substraat van de actieve transporter P-glycoproteïne (P-gp), 
en dapagliflozine 3-O-glucuronide is een substraat voor de actieve transporter OAT3. Dapagliflozine of dapagliflozine 3-O-
glucuronide remden de actieve transporters van P-gp, OCT2, OAT1 of OAT3 niet significant. Over het algemeen is het 
onwaarschijnlijk dat dapagliflozine invloed heeft op de farmacokinetiek van gelijktijdig toegediende geneesmiddelen die P-
gp-, OCT2-, OAT1- of OAT3-substraten zijn.

Effecten van andere geneesmiddelen op metformine

Tabel 7 toont het effect van andere gelijktijdig toegediende geneesmiddelen op metformine.

Tabel 7: Effect van gelijktijdig toegediend geneesmiddel op systemische plasmablootstelling aan metformine

Gelijktijdig toegediend geneesmiddel

(Dosisschema)*

Metformine
(Dosisschema)*

Metformine

Wijzigingikin AUCik Wijzigingikin Cmax

Geen doseringsaanpassingen nodig voor het volgende:

Glyburide (5 mg) 850 mg ↓9%ik ↓7%ik

Furosemide (40 mg) 850 mg ↑15%ik ↑22%ik

Nifedipine (10 mg) 850 mg ↑9% ↑20%
Propranolol (40 mg) 850 mg ↓10% ↓6%
Ibuprofen (400mg) 850 mg ↑5%ik ↑7%ik

Geneesmiddelen die door renale tubulaire secretie worden geëlimineerd, kunnen de accumulatie van metformine verhogen[zien

Geneesmiddelinteracties (7.4)].

Cimetidine (400 mg) 850 mg ↑40% ↑60%
* Alle metformine en gelijktijdig toegediende geneesmiddelen werden als enkelvoudige doses gegeven. ik

Procentuele verandering (met/zonder gelijktijdig toegediend geneesmiddel en geen verandering = 0%); ↑ en ↓ geven de toename en afname van de blootstelling aan,

respectievelijk.

AUC = AUC(INF).
Verhouding van rekenkundige middelen.

ik
ik

Effecten van metformine op andere geneesmiddelen

Tabel 8 toont het effect van metformine op andere gelijktijdig toegediende geneesmiddelen.
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Tabel 8: Effect van metformine op gelijktijdig toegediende systemische blootstelling aan geneesmiddelen

Gelijktijdig toegediend geneesmiddel

(Dosisschema)*

Metformine
(Dosisschema)*

Gelijktijdig toegediend geneesmiddel

Wijzigingikin AUCik Wijzigingikin Cmax

Geen doseringsaanpassingen nodig voor het volgende:

Glyburide (5 mg) 850 mg ↓22%ik ↓37%ik

Furosemide (40 mg) 850 mg ↓12%ik ↓31%ik

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

Cimetidine (400 mg) 850 mg ↓5%ik ↑1%
* Alle metformine en gelijktijdig toegediende geneesmiddelen werden als enkelvoudige doses gegeven. ik

Procentuele verandering (met/zonder gelijktijdig toegediend geneesmiddel en geen verandering = 0%); ↑ en ↓ geven de toename en afname van de blootstelling aan,

respectievelijk.

AUC = AUC(INF) tenzij anders vermeld.
Verhouding van rekenkundige gemiddelden, p-waarde van verschil <0,05. AUC 

(0-24 uur) gerapporteerd.

ik
ik
ik
# Verhouding van rekenkundige middelen.

Effecten van andere geneesmiddelen op dapagliflozine

Tabel 9 toont het effect van gelijktijdig toegediende geneesmiddelen op dapagliflozine. Er worden geen dosisaanpassingen aanbevolen voor 

dapagliflozine.

Tabel 9: Effecten van gelijktijdig toegediende geneesmiddelen op systemische blootstelling aan dapagliflozine

Gelijktijdig toegediend geneesmiddel

(Dosisschema)*

Dapagliflozine
(Dosisschema)*

Dapagliflozine

Wijzigingikin AUCik Wijzigingikin Cmax

Geen doseringsaanpassingen nodig voor het volgende:

Orale antidiabetica
Metformine (1000 mg) 20 mg ↓1% ↓7%
Pioglitazon (45 mg) 50 mg 0% ↑9%
Sitagliptine (100 mg) 20 mg ↑8% ↓4%
Glimepiride (4 mg) 20 mg ↓1% ↑1%
Voglibose (0,2 mg driemaal daags) 10 mg ↑1% ↑4%

Cardiovasculaire middelen

Hydrochloorthiazide (25 mg) 50 mg ↑7% ↓1%
Bumetanide (1 mg) 10 mg eenmaal daags

voor 7 dagen

↑5% ↑8%

Valsartan (320 mg) 20 mg ↑2% ↓12%
Simvastatine (40 mg) 20 mg ↓1% ↓2%

Anti-infectiemiddel

Rifampicine (600 mg eenmaal daags voor 10 mg ↓22% ↓7%
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Gelijktijdig toegediend geneesmiddel

(Dosisschema)*

Dapagliflozine
(Dosisschema)*

Dapagliflozine

Wijzigingikin AUCik Wijzigingikin Cmax

Geen doseringsaanpassingen nodig voor het volgende:

6 dagen)

Niet-steroïde anti-inflammatoire agent

Mefenaminezuur (oplaaddosis van 
500 mg gevolgd door 14 doses van 
250 mg om de 6 uur)

10 mg ↑51% ↑13%

* Enkele dosis tenzij anders vermeld. ik
Procentuele verandering (met/zonder gelijktijdig toegediend geneesmiddel en geen verandering = 0%); ↑ en ↓ geven de toename en afname van de blootstelling aan,

respectievelijk.

AUC = AUC(INF) voor geneesmiddelen die als een enkele dosis worden toegediend en AUC = AUC(TAU) voor geneesmiddelen die in meerdere doses worden toegediend.ik

Effecten van dapagliflozine op andere geneesmiddelen

Tabel 10 toont het effect van dapagliflozine op andere gelijktijdig toegediende geneesmiddelen. Dapagliflozine had geen significante invloed op de 

farmacokinetiek van de gelijktijdig toegediende geneesmiddelen.

Tabel 10: Effecten van dapagliflozine op de systemische blootstelling van gelijktijdig toegediende geneesmiddelen

Gelijktijdig toegediend geneesmiddel

(Dosisschema)*

Dapagliflozine
(Dosisschema)*

Gelijktijdig toegediend geneesmiddel

Wijzigingikin AUCik Wijzigingikin Cmax

Geen doseringsaanpassingen nodig voor het volgende:

Orale antidiabetica
Metformine (1000 mg) 20 mg 0% ↓5%
Pioglitazon (45 mg) 50 mg 0% ↓7%
Sitagliptine (100 mg) 20 mg ↑1% ↓11%
Glimepiride (4 mg) 20 mg ↑13% ↑4%

Cardiovasculaire middelen

Hydrochloorthiazide (25 mg) 50 mg ↓1% ↓5%
Bumetanide (1 mg) 10 mg eenmaal daags

voor 7 dagen

↑13% ↑13%

Valsartan (320 mg) 20 mg ↑5% ↓6%
Simvastatine (40 mg) 20 mg ↑19% ↓6%
Digoxine (0,25 mg) Oplaaddosis van 20 mg en 

vervolgens eenmaal daags 10 mg

voor 7 dagen

0% ↓1%

Warfarine (25 mg) Oplaaddosis van 20 mg en 

vervolgens eenmaal daags 10 mg

voor 7 dagen
S-warfarine
R-warfarine

↑3%
↑6%

↑7%
↑8%

* Enkele dosis tenzij anders vermeld.
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ik Procentuele verandering (met/zonder gelijktijdig toegediend geneesmiddel en geen verandering = 0%); ↑ en ↓ geven de toename en afname van de blootstelling aan,

respectievelijk.

AUC = AUC(INF) voor geneesmiddelen die als een enkele dosis worden toegediend en AUC = AUC(TAU) voor geneesmiddelen die in meerdere doses worden toegediend.ik

13. NIET-KLINISCHE TOXICOLOGIE

13.1 Carcinogenese, mutagenese, verminderde vruchtbaarheid 

XIGDUO XR

Er zijn geen dierstudies uitgevoerd met XIGDUO XR om carcinogenese, mutagenese of verminderde vruchtbaarheid te 
evalueren. De volgende gegevens zijn gebaseerd op de bevindingen in de onderzoeken met dapagliflozine en 
metformine afzonderlijk.

Dapagliflozine

Dapagliflozine veroorzaakte geen tumoren bij muizen of ratten bij een van de doses die werden geëvalueerd in 
carcinogeniteitsonderzoeken van 2 jaar. Orale doses bij muizen bestonden uit 5, 15 en 40 mg/kg/dag bij mannetjes en 2, 10 en 20 mg/
kg/dag bij vrouwtjes, en orale doses bij ratten waren 0,5, 2 en 10 mg/kg/ dag voor zowel mannen als vrouwen. De hoogste doses die 
bij muizen werden geëvalueerd, waren ongeveer 72 keer (mannetjes) en 105 keer (vrouwtjes) de klinische dosis van 10 mg/dag op 
basis van de AUC-blootstelling. Bij ratten was de hoogste dosis ongeveer 131 keer (mannetjes) en 186 keer (vrouwtjes) de klinische 
dosis van 10 mg/dag op basis van de AUC-blootstelling.

Dapagliflozine was negatief in de Ames-mutageniteitstest en was positief in een reeks in vitro clastogeniciteitstests in 
aanwezigheid van S9-activering en bij concentraties 100 g/ml. Dapagliflozine was negatief voor clastogeniciteit in een 
reeks in-vivo-onderzoeken ter evaluatie van micronuclei of DNA-herstel bij ratten bij blootstellingsveelvouden van >2100 
maal de klinische dosis.

Er waren geen carcinogeniteits- of mutageniteitssignalen in dierstudies, wat erop wijst dat dapagliflozine geen 
genotoxisch risico voor de mens vormt.

Dapagliflozine had geen effecten op de paring, vruchtbaarheid of vroege embryonale ontwikkeling bij behandelde mannelijke of vrouwelijke 

ratten bij blootstellingsveelvouden van ≤1708 en 998 maal de maximaal aanbevolen dosis voor de mens bij respectievelijk mannetjes en 

vrouwtjes.

Metforminehydrochloride

Langdurige carcinogeniteitsstudies zijn uitgevoerd bij ratten (doseringsduur van 104 weken) en muizen (doseringsduur van 91 weken) 

met doses tot en met respectievelijk 900 en 1500 mg/kg/dag. Deze doses zijn beide ongeveer 4 keer de MRHD van 2000 mg op basis 

van vergelijkingen van het lichaamsoppervlak. Er werd geen bewijs van carcinogeniteit met metformine gevonden bij mannelijke of 

vrouwelijke muizen. Evenzo werd er geen tumorverwekkend potentieel waargenomen met metformine bij mannelijke ratten. Er was 

echter een verhoogde incidentie van goedaardige stromale baarmoederpoliepen bij vrouwelijke ratten die werden behandeld met 900 

mg/kg/dag.

Er was geen bewijs van een mutageen potentieel van metformine in de volgende in-vitrotests: Ames-test (S. 
typhimurium), genmutatietest (muizenlymfoomcellen) of chromosomale aberratietest (menselijke lymfocyten). 
Resultaten in de in vivo micronucleus-test bij muizen waren ook negatief.
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De vruchtbaarheid van mannelijke of vrouwelijke ratten werd niet beïnvloed door metformine wanneer het werd toegediend in 

doses tot 600 mg/kg/dag, wat ongeveer 3 keer de MRHD is op basis van vergelijkingen van het lichaamsoppervlak.

14. KLINISCHE STUDIES

Er zijn geen klinische werkzaamheidsonderzoeken uitgevoerd met XIGDUO XR-combinatietabletten om het effect op de HbA1c-
verlaging te karakteriseren. XIGDUO XR wordt beschouwd als biologisch gelijkwaardig aan gelijktijdig toegediende dapagliflozine en 
metforminehydrochloride tabletten met verlengde afgifte (XR) [zienKlinische farmacologie (12.3)]. Er zijn geen relatieve biologische 
beschikbaarheidsonderzoeken uitgevoerd tussen XIGDUO XR en gelijktijdig toegediende dapagliflozine en metforminehydrochloride-
tabletten met directe afgifte (IR). De metforminehydrochloride XR-tabletten en metforminehydrochloride IR-tabletten hebben een 
vergelijkbare mate van absorptie (zoals gemeten door AUC), terwijl de piekplasmaspiegels van XR-tabletten ongeveer 20% lager zijn 
dan die van IR-tabletten bij dezelfde dosis.

The coadministration of dapagliflozin and metformin XR tablets has been studied in treatment-naive patients 
inadequately controlled on diet and exercise alone. The coadministration of dapagliflozin and metformin IR or XR 
tablets has been studied in patients with type 2 diabetes inadequately controlled on metformin and compared with a 
sulfonylurea (glipizide) in combination with metformin. Treatment with dapagliflozin plus metformin at all doses 
produced clinically relevant and statistically significant improvements in HbA1c and fasting plasma glucose (FPG) 
compared to placebo in combination with metformin (initial or add-on therapy). HbA1c reductions were seen across 
subgroups including gender, age, race, duration of disease, and baseline BMI.

14.1 Initial Combination Therapy with Metformin Extended-Release

In totaal 1241 therapienaïeve patiënten met onvoldoende gereguleerde type 2-diabetes (HbA1c ≥7,5% en ≤12%) namen deel 
aan 2 actief-gecontroleerde onderzoeken met een duur van 24 weken om de veiligheid en werkzaamheid van initiële therapie 
met dapagliflozine 5 mg of 10 mg in combinatie met metformine XR-formulering.

In 1 onderzoek werden 638 patiënten gerandomiseerd naar 1 van de 3 behandelarmen na een aanloopperiode van 1 week: 
dapagliflozine 10 mg plus metformine XR (tot 2000 mg/dag), dapagliflozine 10 mg plus placebo of metformine XR (maximaal tot 2000 
mg/dag) plus placebo. De dosis metformine XR werd wekelijks verhoogd in stappen van 500 mg, voor zover getolereerd, met een 
mediane dosis van 2000 mg.

De combinatiebehandeling van dapagliflozine 10 mg plus metformine XR gaf statistisch significante 
verbeteringen in HbA1c en FPG vergeleken met een van de monotherapiebehandelingen en een statistisch 
significante afname van het lichaamsgewicht vergeleken met metformine XR alleen (zie Tabel 11 en Figuur 2). 
Dapagliflozine 10 mg als monotherapie gaf ook statistisch significante verbeteringen in FPG en statistisch 
significante afname van het lichaamsgewicht in vergelijking met metformine alleen en was niet-inferieur aan 
metformine XR monotherapie bij het verlagen van HbA1c.

30

Referentie-ID: 4131552



Tabel 11: Resultaten in week 24 (LCOF*) in een actief-gecontroleerd onderzoek van Dapagliflozine initiële 
combinatietherapie met metformine XR

Werkzaamheidsparameter: Dapagliflozine
10 mg

+
Metformine XR

Dapagliflozine
10 mg

Metformine
XR

N=211ik N=219ik N=208ik

HbA1c (%)
Basislijn (gemiddeld) 9.1 9.0 9.0
Verandering t.o.v. baseline (aangepast gemiddeldeik) 2.0 1.5 1.4
Verschil met dapagliflozine (aangepast gemiddeldeik) 
(95%-BI)

− 0,5ik

(−0.7, −0.3)
Verschil met metformine XR (aangepast 
gemiddeldeik)
(95%-BI)

− 0,5ik

(−0,8, −0,3)
0.0ik

(−0,2, 0,2)

Percentage patiënten dat HbA1c <7% bereikt, 
gecorrigeerd voor baseline

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

FPG (mg/dL)
Basislijn (gemiddeld) 189,6 197,5 189.9

Verandering t.o.v. baseline (aangepast gemiddeldeik) − 60,4 − 46.4 − 34.8

Verschil met dapagliflozine (aangepast gemiddeldeik) 
(95%-BI)

− 13.9ik

(−20,9, −7,0)
Verschil met metformine XR (aangepast 
gemiddeldeik)
(95%-BI)

− 25.5ik

(−32.6, −18.5)
− 11.6#

(−18.6, −4.6)

Lichaamsgewicht (kg)

Basislijn (gemiddeld) 88,6 88.5 87.2
Verandering t.o.v. baseline (aangepast gemiddeldeik) 3.3 2.7 1.4
Verschil met metformine XR (aangepast 
gemiddeldeik)
(95%-BI)

2.0ik

(−2.6, −1.3)
1.4ik

(−2.0, −0.7)

* LOCF: laatste observatie (vóór redding voor geredde patiënten) overgedragen. ik

ik
ik
ik
# p-waarde <0,05.

Alle gerandomiseerde patiënten die tijdens de kortdurende dubbelblinde periode ten minste één dosis dubbelblinde onderzoeksmedicatie hebben ingenomen. 

Kleinste-kwadratengemiddelde gecorrigeerd voor basislijnwaarde.

p-waarde <0,0001.
Niet-inferieur versus metformine XR.
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Afbeelding 2: Aangepaste gemiddelde verandering ten opzichte van baseline in de loop van de tijd in HbA1c (%) in een 24 weken 

durende actief-gecontroleerde studie van initiële combinatietherapie met dapagliflozine en metformine XR

In het tweede onderzoek werden 603 patiënten gerandomiseerd naar 1 van de 3 behandelarmen na een aanloopperiode van 1 
week: dapagliflozine 5 mg plus metformine XR (tot 2000 mg/dag), dapagliflozine 5 mg plus placebo of metformine XR ( tot 2000 
mg/dag) plus placebo. De dosis metformine XR werd wekelijks verhoogd in stappen van 500 mg, voor zover getolereerd, met 
een mediane dosis van 2000 mg.

De combinatiebehandeling van dapagliflozine 5 mg plus metformine XR gaf statistisch significante 
verbeteringen in HbA1c en FPG vergeleken met een van de monotherapiebehandelingen en een statistisch 
significante afname van het lichaamsgewicht vergeleken met metformine XR alleen (zie tabel 12).
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Tabel 12: Resultaten in week 24 (LOCF*) in een actief-gecontroleerd onderzoek van Dapagliflozine initiële 
combinatietherapie met metformine XR

Werkzaamheidsparameter: Dapagliflozine
5 mg

+
Metformine XR

Dapagliflozine
5 mg

Metformine XR

N=194ik N=203ik N=201ik

HbA1c (%)
Basislijn (gemiddeld) 9.2 9.1 9.1
Verandering t.o.v. baseline (aangepast gemiddeldeik) 2.1 1.2 1.4
Verschil met dapagliflozine (aangepast gemiddeldeik) 
(95%-BI)

− 0.9ik

(−1.1, −0.6)
Verschil met metformine XR (aangepast 
gemiddeldeik)
(95%-BI)

− 0.7ik

(−0.9, −0.5)

Percentage patiënten dat HbA1c <7% bereikt, 
gecorrigeerd voor baseline

52,4%ik 22,5% 34,6%

FPG (mg/dL)
Basislijn (gemiddeld) 193,4 190.8 196,7
Verandering t.o.v. baseline (aangepast gemiddeldeik)̀ − 61.0 − 42.0 − 33.6
Verschil met dapagliflozine (aangepast gemiddeldeik) 
(95%-BI)

− 19.1ik

(−26.7, −11.4)

Verschil met metformine XR (aangepast 
gemiddeldeik)
(95%-BI)

− 27,5ik

(−35.1, −19.8)

Lichaamsgewicht (kg)

Basislijn (gemiddeld) 84.2 86.2 85.8
Verandering t.o.v. baseline (aangepast gemiddeldeik) 2.7 2.6 − 1.3

Verschil met metformine XR (aangepast 
gemiddeldeik)
(95%-BI)

1.4ik

(−2.0, −0.7)

* LOCF: laatste observatie (vóór redding voor geredde patiënten) overgedragen. ik

ik
ik
ik

Alle gerandomiseerde patiënten die tijdens de kortdurende dubbelblinde periode ten minste één dosis dubbelblinde onderzoeksmedicatie hebben ingenomen. 

Kleinste-kwadratengemiddelde gecorrigeerd voor basislijnwaarde.

p-waarde <0,0001.
p-waarde <0,05.

14.2 Add-on voor metformine onmiddellijke release

In totaal 546 patiënten met type 2-diabetes met onvoldoende glykemische controle (HbA1c ≥7% en ≤10%) namen deel aan een 24 
weken durende, placebogecontroleerde studie om dapagliflozine in combinatie met metformine te evalueren. Patiënten die 
metformine kregen in een dosis van ten minste 1500 mg/dag werden gerandomiseerd na het voltooien van een enkelblinde placebo-
inloopperiode van 2 weken. Na de introductieperiode werden in aanmerking komende patiënten gerandomiseerd naar dapagliflozine 
5 mg, dapagliflozine 10 mg of placebo naast hun huidige dosis metformine.
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Als aanvullende behandeling bij metformine gaf dapagliflozine 10 mg statistisch significante verbeteringen in HbA1c en FPG, 
en een statistisch significante afname van het lichaamsgewicht vergeleken met placebo in week 24 (zie tabel 13 en figuur 3). 
Statistisch significante (p<0,05 voor beide doses) gemiddelde veranderingen vanaf baseline in systolische bloeddruk ten 
opzichte van placebo plus metformine waren respectievelijk −4,5 mmHg en −5,3 mmHg met dapagliflozine 5 mg en 10 mg 
plus metformine.

Tabel 13: Resultaten van een 24-week (LOCF*) Placebo-gecontroleerde studie van dapagliflozine in aanvullende 
combinatie met metformine

Werkzaamheidsparameter: Dapagliflozine 10 mg
+

Metformine
N=135ik

Dapagliflozine 5 mg
+

Metformine
N=137ik

Placebo
+

Metformine
N=137ik

HbA1c (%)
Basislijn (gemiddeld) 7.9 8.2 8.1
Verandering t.o.v. baseline (aangepast gemiddeldeik) − 0.8 − 0.7 − 0.3

Verschil met placebo (aangepast gemiddeldeik) 
(95%-BI)

− 0,5ik

(−0.7, −0.3)
− 0.4ik

(−0.6, −0.2)
Percentage patiënten dat HbA1c <7% bereikt, 
gecorrigeerd voor baseline

40,6%ik 37,5%ik 25,9%

FPG (mg/dL)
Basislijn (gemiddeld) 156,0 169,2 165.6
Verandering vanaf baseline in week 24 

(aangepast gemiddeldeik)

− 23.5 − 21.5 6.0

Verschil met placebo (aangepast gemiddeldeik) 
(95%-BI)

− 17,5ik

(−25.0, −10.0)
− 15.5ik

(−22.9, −8.1)
Verandering vanaf baseline in week 1 

(aangepast gemiddeldeik)

− 16.5ik

(N=115)
− 12.0ik

(N=121)
1.2

(N=126)
Lichaamsgewicht (kg)

Basislijn (gemiddeld) 86.3 84,7 87,7
Verandering t.o.v. baseline (aangepast gemiddeldeik) 2.9 − 3.0 − 0.9

Verschil met placebo (aangepast gemiddeldeik) 
(95%-BI)

2.0ik

(−2.6, −1.3)
2.2ik

(−2.8, −1.5)
* LOCF: laatste observatie (vóór redding voor geredde patiënten) overgedragen. ik

ik
ik
ik

Alle gerandomiseerde patiënten die tijdens de kortdurende dubbelblinde periode ten minste één dosis dubbelblinde onderzoeksmedicatie hebben ingenomen. 

Kleinste-kwadratengemiddelde gecorrigeerd voor basislijnwaarde.

p-waarde <0,00001 versus placebo + metformine. p-
waarde <0,05 versus placebo + metformine.
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Figuur 3: Aangepaste gemiddelde verandering ten opzichte van baseline in de loop van de tijd in HbA1c (%) in een 24-weekse 
placebogecontroleerde studie van dapagliflozine in combinatie met metformine

0 4 8 12 16

Studieweek

20 24 24(LOCF)

PLACEBO + METFORMIN
DAPAGLIFLOZINE 10 MG + METFORMIN

Linkergrafiek: waarden voor aangepaste gemiddelde verandering vanaf baseline op basis van een longitudinaal model met herhaalde metingen, inclusief 

gerandomiseerde proefpersonen die de kortetermijnperiode hebben voltooid met zowel baseline- als week 24 HbA1C-waarden zonder redding. Rechtergrafiek voor 

week 24 (LOCF): waarden voor aangepaste gemiddelde verandering vanaf baseline en 95% BI's op basis van een ANCOVA-model, inclusief gerandomiseerde 

proefpersonen met een baseline en ten minste één post-baseline HbA1c vóór redding.

14.3 Actieve glipizide-gecontroleerde studie Add-on voor metformine onmiddellijke afgifte

Een totaal van 816 patiënten met type 2-diabetes met onvoldoende glykemische controle (HbA1c > 6,5% en ≤ 10%) werden gerandomiseerd in 
een 52 weken durende, glipizide-gecontroleerde non-inferioriteitsstudie om dapagliflozine als aanvullende therapie bij metformine te 
evalueren. Patiënten die metformine in een dosis van ten minste 1500 mg/dag kregen, werden gerandomiseerd na een placebo-
aanloopperiode van 2 weken voor glipizide of dapagliflozine (respectievelijk 5 of 2,5 mg) en werden gedurende 18 weken verhoogd tot een 
optimaal glykemisch effect ( FPG <110 mg/dL, <6,1 mmol/L) of tot het hoogste dosisniveau (tot glipizide 20 mg en dapagliflozine 10 mg) zoals 
getolereerd door patiënten. Daarna werden de doses constant gehouden, met uitzondering van downtitratie om hypoglykemie te voorkomen.

Aan het einde van de titratieperiode was 87% van de met dapagliflozine behandelde patiënten getitreerd tot de maximale 
onderzoeksdosis (10 mg) versus 73% behandeld met glipizide (20 mg). Behandeling met dapagliflozine leidde tot een vergelijkbare 
gemiddelde verlaging van HbA1c vanaf baseline in week 52, vergeleken met glipizide, wat non-inferioriteit aantoont (zie tabel 14). 
Behandeling met dapagliflozine leidde tot een statistisch significante gemiddelde afname van het lichaamsgewicht vanaf baseline in 
week 52 vergeleken met een gemiddelde toename van het lichaamsgewicht in de glipizidegroep. Statistisch significante (p<0,0001) 
gemiddelde verandering ten opzichte van baseline in systolische bloeddruk ten opzichte van glipizide plus metformine was −5,0 mmHg 
met dapagliflozine plus metformine.
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Tabel 14: Resultaten in week 52 (LOCF*) in een actief-gecontroleerd onderzoek waarin dapagliflozine werd vergeleken met 
glipizide als aanvulling op metformine

Werkzaamheidsparameter: Dapagliflozine
+

Metformine
N=400ik

Glipizide
+

Metformine
N=401ik

HbA1c (%)
Basislijn (gemiddeld) 7.7 7.7
Verandering t.o.v. baseline (aangepast gemiddeldeik) − 0,5 − 0,5

Verschil met glipizide + metformine 
(aangepast gemiddeldeik) (95%-BI)

0.0ik

(−0.1, 0.1)

Lichaamsgewicht (kg)

Basislijn (gemiddeld) 88.4 87.6
Verandering t.o.v. baseline (aangepast gemiddeldeik) − 3.2 1.4
Verschil met glipizide + metformine 
(aangepast gemiddeldeik) (95%-BI)

4.7ik

(−5.1, −4.2)

* LOCF: laatste waarneming overgedragen. ik

ik
ik
ik

Gerandomiseerde en behandelde patiënten met baseline en ten minste 1 postbaseline-werkzaamheidsmeting. Kleinste-

kwadratengemiddelde gecorrigeerd voor basislijnwaarde.

Niet inferieur aan glipizide + metformine. 
p-waarde <0,0001.

16. HOE GELEVERD/OPSLAG EN BEHANDELING

Hoe geleverd

XIGDUO®XR-tabletten (dapagliflozine en metformine HCl met verlengde afgifte) hebben markeringen aan één kant, zijn 
glad aan de andere kant en zijn verkrijgbaar in de sterkten en verpakkingen vermeld in tabel 15.

Tabel 15: XIGDUO XR-tabletpresentaties

Tabletsterkte Filmomhuld
Tablet

Kleur/vorm

Tablet
Markeringen

Pakket grootte NDC-code

2,5/1000 mg Lichtbruin tot
bruin, biconvex,

ovaalvormig

"1074" en "2,5/1000"
aan de ene kant ingeslagen en 
aan de andere kant effen.

Fles van 60 0310-6225-60

5/500 mg oranje, biconvex,
capsulevormig

"1070" en "5/500"
aan de ene kant ingeslagen en 
aan de andere kant effen.

Fles van 30
Fles van 500

0310-6250-30
0310-6250-50

5/1000 mg roze tot donkerroze,
biconvex, ovaal-

gevormd

"1071" en "5/1000"
aan de ene kant ingeslagen en 
aan de andere kant effen.

Fles van 30
Fles van 60
Fles van 90

Fles van 400

0310-6260-30
0310-6260-60
0310-6260-90
0310-6260-40
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Tabletsterkte Filmomhuld
Tablet

Kleur/vorm

Tablet
Markeringen

Pakket grootte NDC-code

10/500 mg roze, biconvex,
capsulevormig

"1072" en "10/500"
aan de ene kant ingeslagen en 
aan de andere kant effen.

Fles van 30
Fles van 500

0310-6270-30
0310-6270-50

10/1000 mg geel tot donker
geel, biconvex,

ovaalvormig

"1073" en "10/1000"
aan de ene kant ingeslagen en 
aan de andere kant effen

Fles van 30
Fles van 90

Fles van 400

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

Opslag en hantering

Bewaren bij 20°C tot 25°C (68°F tot 77°F); excursies toegestaan   tussen 15 ° C en 30 ° C (59 ° F en 86 ° F) [zie USP-
gecontroleerde kamertemperatuur].

17. INFORMATIE VOOR PATINT-COUNSELING

Zie door de FDA goedgekeurde patiëntetikettering (Medicatiegids).

instructies:

Instrueer patiënten om de medicatiehandleiding te lezen voordat ze beginnen met de behandeling met XIGDUO XR en deze elke keer dat het recept 

wordt vernieuwd, opnieuw te lezen.

Informeer patiënten over de mogelijke risico's en voordelen van XIGDUO XR en over alternatieve therapieën. Informeer 
patiënten ook over het belang van het opvolgen van voedingsinstructies, regelmatige lichaamsbeweging, periodieke 
bloedglucosecontrole en HbA1c-testen, herkenning en behandeling van hypoglykemie en hyperglykemie, en beoordeling 
van diabetescomplicaties. Adviseer patiënten om onmiddellijk medisch advies in te winnen tijdens perioden van stress, 
zoals koorts, trauma, infectie of chirurgie, aangezien de medicatievereisten kunnen veranderen.

Informeer patiënten dat de incidentie van hypoglykemie kan toenemen wanneer XIGDUO XR wordt toegevoegd aan een insulinesecretagoog 
(bijv. sulfonylureumderivaat) of insuline [zienWaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.6)].

Instrueer de patiënte om haar zorgverlener onmiddellijk te informeren als ze zwanger is of van plan is zwanger te worden. Op basis van 
diergegevens kan XIGDUO XR schade aan de foetus veroorzaken in het tweede en derde trimester van de zwangerschap.

Instrueer de patiënt om haar zorgverlener onmiddellijk te informeren als ze borstvoeding geeft of van plan is borstvoeding te geven. Het is niet 

bekend of XIGDUO XR wordt uitgescheiden in de moedermelk; op basis van gegevens over dieren kan XIGDUO XR echter schade toebrengen aan 

zuigelingen die borstvoeding geven.

Informeer patiënten dat de meest voorkomende bijwerkingen die verband houden met het gebruik van XIGDUO XR, vrouwelijke 
genitale mycotische infecties, nasofaryngitis, urineweginfecties, diarree, hoofdpijn, misselijkheid en braken zijn.

Instrueer patiënten dat XIGDUO XR in zijn geheel moet worden doorgeslikt en niet mag worden fijngemaakt of gekauwd, en dat de inactieve 

ingrediënten af   en toe in de ontlasting kunnen worden geëlimineerd als een zachte massa die op de oorspronkelijke tablet kan lijken.

Instrueer patiënten om XIGDUO XR alleen in te nemen zoals voorgeschreven. Als een dosis is vergeten, adviseer patiënten om deze in te nemen 
zodra ze eraan worden herinnerd, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. In dat geval dienen patiënten de gemiste dosis over te slaan en 
het geneesmiddel op het volgende geplande tijdstip in te nemen. Adviseer patiënten om niet tegelijkertijd 2 tabletten XIGDUO XR in te nemen, 
tenzij anders aangegeven door hun zorgverlener.
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Melkzuuracidose

Informeer patiënten over de risico's van lactaatacidose als gevolg van de metforminecomponent en de symptomen en aandoeningen die 
vatbaar zijn voor de ontwikkeling ervan [zienWaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.1)]. Adviseer patiënten om onmiddellijk te stoppen 
met XIGDUO XR en om hun zorgverlener onmiddellijk op de hoogte te stellen als onverklaarbare hyperventilatie, spierpijn, malaise, ongewone 
slaperigheid, duizeligheid, langzame of onregelmatige hartslag, gevoel van koud gevoel (vooral in de extremiteiten) of andere niet-specifieke 
symptomen optreden. Gastro-intestinale symptomen komen vaak voor tijdens de start van de behandeling met metformine en kunnen 
optreden tijdens de start van de behandeling met XIGDUO XR; informeer patiënten echter om hun arts te raadplegen als ze onverklaarbare 
symptomen ontwikkelen. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat gastro-intestinale symptomen die optreden na stabilisatie gerelateerd zijn aan het 
geneesmiddel, moet een dergelijk optreden van symptomen worden geëvalueerd om te bepalen of het te wijten kan zijn aan lactaatacidose of 
een andere ernstige ziekte.

Adviseer patiënten tegen overmatig alcoholgebruik tijdens het ontvangen van XIGDUO XR [zienWaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen 
(5.1)].

Informeer patiënten over het belang van regelmatig testen van de nierfunctie en hematologische parameters wanneer ze 
worden behandeld met XIGDUO XR [zienContra-indicaties (4)enWaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.1)].

Instrueer patiënten om hun arts te informeren dat ze XIGDUO XR gebruiken voorafgaand aan een chirurgische of radiologische 
procedure, aangezien tijdelijke stopzetting van XIGDUO XR nodig kan zijn totdat is bevestigd dat de nierfunctie normaal is [zien
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.1)].

Hypotensie

Informeer patiënten dat symptomatische hypotensie kan optreden met XIGDUO XR en adviseer hen om contact op te nemen met 
hun zorgverlener als ze dergelijke symptomen ervaren [zienWaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.2)]. Informeer patiënten 
dat uitdroging het risico op hypotensie kan verhogen en om voldoende vocht in te nemen.

Ketoacidose

Informeer patiënten dat ketoacidose een ernstige levensbedreigende aandoening is. Gevallen van ketoacidose zijn gemeld tijdens het gebruik 
van dapagliflozine. Instrueer patiënten om ketonen te controleren (indien mogelijk) als symptomen optreden die overeenkomen met 
ketoacidose, zelfs als de bloedglucose niet verhoogd is. Als symptomen van ketoacidose (waaronder misselijkheid, braken, buikpijn, 
vermoeidheid en moeizame ademhaling))zich voordoen, instrueer patiënten om te stoppen met XIGDUO XR en zoek onmiddellijk medisch 
advies [zienWaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.3)].

Acuut nierletsel

Informeer patiënten dat acuut nierletsel is gemeld tijdens het gebruik van dapagliflozine. Adviseer patiënten om onmiddellijk 
medisch advies in te winnen als ze een verminderde orale inname hebben (vanwege acute ziekte of vasten) of meer vochtverlies 
(vanwege braken, diarree of overmatige blootstelling aan hitte), aangezien het passend kan zijn om het gebruik van XIGDUO XR 
tijdelijk te staken in die instellingen [zienWaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.4)].

Ernstige urineweginfecties

Informeer patiënten over de mogelijkheid van urineweginfecties, die ernstig kunnen zijn. Geef hen informatie over de symptomen 
van urineweginfecties. Adviseer hen onmiddellijk medisch advies in te winnen als dergelijke symptomen optreden [zien
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.5)].

Genitale mycotische infecties bij vrouwen (bijv. Vulvovaginitis)
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Informeer vrouwelijke patiënten dat vaginale schimmelinfecties kunnen optreden en geef hen informatie over de tekenen en symptomen van 
vaginale schimmelinfecties. Adviseer hen over behandelingsopties en wanneer ze medisch advies moeten inwinnen [zienWaarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen (5.8)].

Genitale mycotische infecties bij mannen (bijv. Balanitis)

Informeer mannelijke patiënten dat schimmelinfecties van de penis (bijv. balanitis of balanoposthitis) kunnen optreden, vooral bij 
patiënten met een voorgeschiedenis. Geef hen informatie over de tekenen en symptomen van balanitis en balanoposthitis (uitslag of 
roodheid van de eikel of voorhuid van de penis). Adviseer hen over behandelingsopties en wanneer ze medisch advies moeten 
inwinnen [zienWaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.8)].

Overgevoeligheidsreacties

Informeer patiënten dat ernstige overgevoeligheidsreacties (bijv. urticaria en angio-oedeem) zijn gemeld met de componenten van 
XIGDUO XR. Adviseer patiënten om onmiddellijk alle tekenen of symptomen te melden die wijzen op een allergische reactie of angio-
oedeem, en om het geneesmiddel niet meer in te nemen totdat ze een voorschrijvende arts hebben geraadpleegd.

Blaaskanker

Informeer patiënten om onmiddellijk alle tekenen van macroscopische hematurie of andere symptomen die mogelijk verband houden met blaaskanker 

te melden.

Laboratorium testen

Vanwege het werkingsmechanisme van dapagliflozine, zullen patiënten die XIGDUO XR gebruiken positief testen op glucose in hun 
urine.

GLUCOFAG®is een geregistreerd handelsmerk van Merck Santé SAS, een dochteronderneming van Merck KGaA uit Darmstadt, 
Duitsland, in licentie gegeven aan Bristol-Myers Squibb Company.

FARXIGA®is een handelsmerk van de AstraZeneca-bedrijvengroep.

Gedistribueerd door:

AstraZeneca Pharmaceuticals LP

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

(dapagliflozine en metformine HCL met verlengde afgifte)
Tabletten

Wat is de belangrijkste informatie die ik over XIGDUO XR moet weten? XIGDUO XR 
kan ernstige bijwerkingen veroorzaken, waaronder:

- Melkzuuracidose. Metformine, een van de geneesmiddelen in XIGDUO XR, kan een zeldzame maar ernstige aandoening veroorzaken, lactaatacidose genaamd 

(ophoping van een zuur in het bloed), die de dood kan veroorzaken. Lactaatacidose is een medisch noodgeval en moet in het ziekenhuis worden behandeld.

Bel onmiddellijk uw arts als u een van de volgende symptomen heeft, die tekenen kunnen zijn van lactaatacidose:
O
O
O
O
O
O
O
O

je voelt je koud in je handen of voeten je 

voelt je duizelig of licht in het hoofd

u heeft een langzame of onregelmatige hartslag 

u voelt zich erg zwak of moe

u heeft ongewone (niet-normale) spierpijn u 
heeft moeite met ademhalen
u voelt zich ongewoon slaperig of slaapt langer dan 
normaal u heeft buikpijn, misselijkheid of braken

De meeste mensen die lactaatacidose hebben gehad met metformine, hebben andere dingen die, in combinatie met het gebruik van metformine, hebben geleid 

tot lactaatacidose. Vertel het uw arts als u een van de volgende aandoeningen heeft, omdat u een grotere kans heeft om melkzuur te krijgen

acidose met XIGDUO XR als u:
O ernstige nierproblemen heeft of uw nieren zijn aangetast door bepaalde röntgenonderzoeken waarbij injecteerbare kleurstof wordt gebruikt, 

leverproblemen heeft

drink heel vaak alcohol, of drink veel alcohol tijdens kortdurend "binge" drinken
uitgedroogd raken (een grote hoeveelheid lichaamsvloeistoffen verliezen). Dit kan gebeuren als u koorts heeft, moet braken of 
diarree heeft. Uitdroging kan ook optreden als u veel zweet bij activiteit of lichaamsbeweging en niet genoeg drinkt
operatie ondergaan

een hartaanval, ernstige infectie of beroerte heeft.

O
O
O

O
O

De beste manier om te voorkomen dat u een probleem krijgt met lactaatacidose door metformine, is door het uw arts te vertellen als u een van de problemen heeft met

de lijst hierboven. Uw arts kan besluiten om uw XIGDUO XR voor een tijdje te stoppen als u een van deze dingen heeft. 
XIGDUO XR kan andere ernstige bijwerkingen hebben. Zie "Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van XIGDUO XR?"

Wat is XIGDUO XR?
- XIGDUO XR bevat 2 geneesmiddelen op recept, dapagliflozine (FARXIGA) en metformine HCl (GLUCOPHAGE). XIGDUO XR wordt samen met een dieet en 

lichaamsbeweging gebruikt om de bloedsuikerspiegel (glucose) onder controle te krijgen bij volwassenen met type 2-diabetes wanneer behandeling met dapagliflozine 
of metformine uw bloedsuikerspiegel niet onder controle heeft gebracht.
XIGDUO XR is niet voor mensen met type 1 diabetes.
XIGDUO XR is niet voor mensen met diabetische ketoacidose (verhoogde ketonen in uw bloed of urine). 
Het is niet bekend of XIGDUO XR veilig en effectief is bij kinderen jonger dan 18 jaar.

-
-
-

Wie mag XIGDUO XR niet gebruiken? 
Gebruik XIGDUO XR niet als u:
-
-

matige tot ernstige nierproblemen heeft of dialyse ondergaat
zijn allergisch voor dapagliflozine, metformine HCl of voor één van de bestanddelen van XIGDUO XR. Zie het einde van deze medicatiehandleiding voor een 
lijst met ingrediënten in XIGDUO XR. Symptomen van aechtallergische reactie op XIGDUO XR kan zijn:

O huiduitslag

verheven rode vlekken op uw huid (netelroos)
zwelling van het gezicht, de lippen, de tong en de keel die ademhalings- of slikproblemen kan veroorzaken

O
O

Als u een van deze symptomen heeft, stop dan met het innemen van XIGDUO XR en neem onmiddellijk contact op met uw zorgverlener of ga naar de eerste hulpafdeling van het 
dichtstbijzijnde ziekenhuis.

- een aandoening heeft die metabole acidose of diabetische ketoacidose wordt genoemd (verhoogde ketonen in uw bloed of urine).
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Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik XIGDUO XR inneem?
Vertel uw zorgverlener voordat u XIGDUO XR inneemt als u:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

diabetes type 1 heeft of diabetische ketoacidose heeft gehad 
matige tot ernstige nierproblemen heeft
leverproblemen hebben
een voorgeschiedenis heeft van urineweginfecties of problemen met 
urineren hartproblemen heeft, waaronder congestief hartfalen een 
operatie moet ondergaan
u minder eet door ziekte, operatie of een verandering in uw dieet
problemen heeft of heeft gehad met uw alvleesklier, waaronder pancreatitis of een operatie aan uw alvleesklier 
heel vaak alcohol drinkt, of op korte termijn veel alcohol drinkt (“binge” drinken)
een injectie met kleurstof of contrastmiddelen gaan krijgen voor een röntgenprocedure. XIGDUO XR moet mogelijk voor een korte tijd worden 
gestopt. Praat met uw zorgverlener over wanneer u moet stoppen met XIGDUO XR en wanneer u opnieuw moet beginnen met XIGDUO XR. Zie 
"Wat is de belangrijkste informatie die ik moet weten over XIGDUO XR?"
een operatie moeten ondergaan en niet veel kunnen eten of drinken. XIGDUO XR moet voor een korte tijd worden gestopt. Praat met uw 
zorgverlener over wanneer u moet stoppen met XIGDUO XR en wanneer u opnieuw moet beginnen met XIGDUO XR. Zie "Wat is de 
belangrijkste informatie die ik moet weten over XIGDUO XR?"
blaaskanker heeft of heeft gehad
zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. XIGDUO XR kan uw ongeboren baby schaden. Als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden, 
overleg dan met uw zorgverlener over de beste manier om uw bloedsuikerspiegel onder controle te houden.
borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding te geven. Het is niet bekend of XIGDUO XR in uw moedermelk terechtkomt. Praat met uw 
zorgverlener over de beste manier om uw baby te voeden als u XIGDUO XR gebruikt.

-

-
-

-

Vertel uw zorgverlener over alle medicijnen die u gebruikt, inclusief geneesmiddelen op recept en vrij verkrijgbare medicijnen, vitamines en 
kruidensupplementen.
XIGDUO XR kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden en andere geneesmiddelen kunnen de werking van XIGDUO XR beïnvloeden. Vertel het uw 
zorgverlener vooral als u:
-
-
-
-
-

plaspillen (diuretica)
rifampicine (gebruikt om tuberculose te behandelen of te voorkomen) fenytoïne 

of fenobarbital (gebruikt om aanvallen onder controle te houden) ritonavir 

(gebruikt om hiv-infecties te behandelen)

digoxine (gebruikt om hartproblemen te behandelen)

Vraag uw zorgverlener om een   lijst van deze geneesmiddelen als u niet zeker weet of uw geneesmiddel hierboven wordt vermeld.

Weet welke medicijnen u gebruikt. Houd er een lijst van bij en laat deze aan uw zorgverlener en apotheker zien als u een nieuw geneesmiddel krijgt.
Hoe moet ik XIGDUO XR innemen?
-
-
-

Neem XIGDUO XR precies zoals uw zorgverlener u zegt dat u het moet innemen.
Verander uw dosis XIGDUO XR niet zonder met uw zorgverlener te overleggen.
Neem XIGDUO XR eenmaal per dag via de mond bij de maaltijd om de kans op maagklachten te verkleinen. Praat met uw 
zorgverlener over de beste tijd van de dag voor u.
Slik XIGDUO XR heel door. XIGDUO XR niet pletten, snijden of kauwen.
U kunt soms een zachte massa in uw ontlasting krijgen (stoelgang) die lijkt op XIGDUO XR-tabletten.
Wanneer uw lichaam onder bepaalde soorten stress staat, zoals koorts, trauma (zoals een auto-ongeluk), infectie of operatie, kan de hoeveelheid 
diabetesmedicatie die u nodig heeft veranderen. Vertel het uw zorgverlener meteen als u een van deze aandoeningen heeft en volg de instructies 
van uw zorgverlener.
Blijf op uw voorgeschreven dieet en trainingsprogramma terwijl u XIGDUO XR gebruikt.
Uw zorgverlener kan bepaalde bloedonderzoeken doen voordat u start met XIGDUO XR en tijdens uw behandeling.
Uw zorgverlener zal uw diabetes controleren met regelmatige bloedonderzoeken, inclusief uw bloedsuikerspiegels en uw A1C. Volg de instructies van uw 
zorgverlener voor de behandeling van een lage bloedsuikerspiegel (hypoglykemie). Praat met uw zorgverlener als een lage bloedsuikerspiegel een 
probleem voor u is.
Als u een dosis XIGDUO XR bent vergeten, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over 
en neem het geneesmiddel op het volgende geplande tijdstip in.
Als u te veel XIGDUO XR heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw zorgverlener of ga naar de dichtstbijzijnde eerstehulpafdeling van het ziekenhuis.

-
-
-

-
-
-
-

-

-
Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van XIGDUO XR?
- Vermijd het vaak drinken van alcohol, of het drinken van veel alcohol in een korte tijd (“binge” drinken). Het kan uw kansen op het krijgen 

van ernstige bijwerkingen vergroten.
Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van XIGDUO XR? XIGDUO 
XR kan ernstige bijwerkingen veroorzaken, waaronder:
Zien "Wat is de belangrijkste informatie die ik over XIGDUO XR moet weten?”
- uitdroging.XIGDUO XR kan ertoe leiden dat sommige mensen uitgedroogd raken (verlies van lichaamsvocht en zout). Door uitdroging kunt u 

zich duizelig, flauw, licht in het hoofd of zwak voelen, vooral als u opstaat (orthostatische hypotensie).
U loopt mogelijk een hoger risico op uitdroging als u: O

lage bloeddruk hebben
medicijnen inneemt om uw bloeddruk te verlagen, waaronder plaspillen 
(diuretica) 65 jaar of ouder zijn

O
O
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O
O

een zoutarm dieet volgen 
nierproblemen hebben

Praat met uw arts over wat u kunt doen om uitdroging te voorkomen, inclusief hoeveel vloeistof u dagelijks moet drinken. ketoacidose 
(verhoogde ketonen in uw bloed of urine).Ketoacidose is opgetreden bij mensen die:type 1 diabetes of type 2 diabetes,tijdens behandeling 
met dapagliflozine, een van de geneesmiddelen in XIGDUO XR. Ketoacidose is een ernstige aandoening die mogelijk in een ziekenhuis moet 
worden behandeld. Ketoacidose kan leiden tot de dood.Ketoacidose kan optreden met XIGDUO XR, zelfs als uw bloedsuikerspiegel lager is 
dan 250 mg/dL. Stop met het innemen van XIGDUO XR en bel onmiddellijk uw arts als u een van de volgende symptomen krijgt::

O

-

misselijkheid

braken
maagstreek (buik) pijn

O
O

vermoeidheid

moeite met ademhalenO
O

Als u een van deze symptomen krijgt tijdens de behandeling met XIGDUO XR, controleer dan indien mogelijk op ketonen in uw urine, zelfs als uw bloed

suiker is minder dan 250 mg/dL.
nierproblemen.Plotselinge nierbeschadiging is gebeurd bij mensen die XIGDUO XR gebruiken. Neem direct contact op met uw arts als u: O

O
ernstige urineweginfecties.Ernstige urineweginfecties die kunnen leiden tot ziekenhuisopname zijn opgetreden bij mensen die 
dapagliflozine, een van de geneesmiddelen in XIGDUO XR, gebruikten. Vertel het uw arts als u tekenen of symptomen van een 
urineweginfectie heeft, zoals een branderig gevoel bij het plassen, vaak moeten plassen, direct moeten plassen, pijn in het onderste deel 
van uw maag (bekken) of bloed in de urine. Soms hebben mensen ook koorts, rugpijn, misselijkheid of braken.
lage bloedsuikerspiegel (hypoglykemie).Als u XIGDUO XR inneemt met een ander geneesmiddel dat een lage bloedsuikerspiegel kan veroorzaken, zoals:

-
verminder de hoeveelheid voedsel of vloeistof die u drinkt, bijvoorbeeld als u ziek bent en niet kunt eten of
je begint vloeistoffen uit je lichaam te verliezen, bijvoorbeeld door braken, diarree of te lang in de zon zijn.

-

-
sulfonylureumderivaten of insuline, is uw risico op het krijgen van een lage bloedsuikerspiegel groter. De dosis van uw sulfonylureumderivaat of insuline moet mogelijk 

worden verlaagd terwijl u XIGDUO XR gebruikt. Tekenen en symptomen van een lage bloedsuikerspiegel kunnen zijn:

O
O
O

hoofdpijn
trillen of zich zenuwachtig voelen 

duizeligheid

O
O
O

zwakheid
zweten
snelle hartslag

O
O

verwardheid

slaperigheid
O
O

prikkelbaarheid

honger

- lage vitamine B12(vitamine B12tekort).Het langdurig gebruik van metformine kan een afname van de hoeveelheid vitamine B veroorzaken12in 
uw bloed, vooral als u een laag vitamine B-gehalte heeft gehad12niveaus ervoor. Uw zorgverlener kan bloedonderzoek doen om uw vitamine B te 
controleren12niveaus.
vaginale schimmelinfectie.Vrouwen die XIGDUO XR gebruiken, kunnen vaginale schimmelinfecties krijgen. Symptomen van een vaginale schimmelinfectie zijn onder 

meer:

O
O
O

-

vaginale geur
witte of geelachtige vaginale afscheiding (de afscheiding kan klonterig zijn of eruit zien als kwark) 
vaginale jeuk

- schimmelinfectie van de penis (balanitis).Mannen die XIGDUO XR gebruiken, kunnen een schimmelinfectie van de huid rond de penis krijgen. Bepaalde mannen die niet 
besneden zijn, kunnen zwelling van de penis hebben waardoor het moeilijk is om de huid rond de punt van de penis terug te trekken. Andere symptomen van een 
schimmelinfectie van de penis zijn onder meer:
O roodheid, jeuk of zwelling van de penis 

uitslag van de penis
stinkende afscheiding uit de penis 
pijn in de huid rond de penis

O
O
O
Praat met uw zorgverlener over wat u moet doen als u symptomen krijgt van een schimmelinfectie van de vagina of penis. Uw zorgverlener kan u 
aanraden een vrij verkrijgbaar antischimmelmiddel te gebruiken. Neem onmiddellijk contact op met uw zorgverlener als u vrij verkrijgbare 
antischimmelmedicijnen gebruikt en uw symptomen niet verdwijnen.
verhoogd vetgehalte in uw bloed (slechte cholesterol of LDL)-

- blaaskanker.In onderzoeken naar dapagliflozine bij mensen met diabetes, trad blaaskanker op bij een paar mensen meer die 
dapagliflozine gebruikten dan bij mensen die andere diabetesmedicatie gebruikten. Er waren te weinig gevallen om te weten of 
blaaskanker verband hield met dapagliflozine. U mag XIGDUO XR niet gebruiken als u blaaskanker heeft. Vertel het uw zorgverlener 
meteen als u een van de volgende symptomen heeft:
O
O

bloed of een rode kleur in uw urine 
pijn tijdens het plassen

De meest voorkomende bijwerkingen van XIGDUO XR zijn:
O vaginale schimmelinfecties en schimmelinfecties van de penis 

diarree
hoofdpijn

O
O

verstopte neus of loopneus en keelpijn 
misselijkheid en brakenO

O
Vertel het uw zorgverlener of apotheker als u een bijwerking heeft die u hindert of niet weggaat.
Dit zijn niet alle mogelijke bijwerkingen van XIGDUO XR. Vraag uw zorgverlener of apotheker om meer informatie. Bel uw 
zorgverlener voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden aan de FDA op 1-800-FDA-1088.
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Hoe moet ik XIGDUO XR bewaren?

Bewaar XIGDUO XR bij kamertemperatuur tussen 68 ° F en 77 ° F (20 ° C en 25 ° C). Houd 
XIGDUO XR en alle geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.

Algemene informatie over het veilige en effectieve gebruik van XIGDUO XR
Medicijnen worden soms voorgeschreven voor andere doeleinden dan die in een Medicatiewijzer vermeld staan. Gebruik XIGDUO XR niet voor een 
aandoening waarvoor het niet is voorgeschreven. Geef XIGDUO XR niet aan andere mensen, ook niet als zij dezelfde symptomen hebben als u. Het kan hen 
schaden.
Deze medicatiehandleiding vat de belangrijkste informatie over XIGDUO XR samen. Als u meer informatie wilt, neem dan contact op met uw 
zorgverlener. U kunt uw apotheker of zorgverlener om informatie vragen over XIGDUO XR die is geschreven voor beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg.

Ga voor meer informatie naar www.xigduoxr.com of bel 1-800-236-9933

Wat zijn de ingrediënten van XIGDUO XR?

Actieve ingrediënten:dapagliflozine en metforminehydrochloride

Inactieve ingredienten:microkristallijne cellulose, watervrije lactose, crospovidon, siliciumdioxide, magnesiumstearaat, 

natriumcarboxymethylcellulose en hypromellose.

De filmcoatings bevatten de volgende inactieve ingrediënten: polyvinylalcohol, titaniumdioxide, polyethyleenglycol en talk. Bovendien bevat de 
filmcoating voor de XIGDUO XR 5 mg/500 mg tabletten FD&C Yellow No. 6/Sunset Yellow FCF Aluminium Lake en de filmcoating voor de 
XIGDUO XR 2,5 mg/1000 mg, 5 mg/1000 mg, 10 mg/ 500 mg en 10 mg/1000 mg tabletten bevatten ijzeroxiden.

Gedistribueerd door: AstraZeneca Pharmaceuticals LP Wilmington, DE 19850

Deze medicatiehandleiding is goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration. Herzien: 7/2017
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