
Qtern 5 mg/10 mg filmdragerade tabletter
saxagliptin/dapagliflozin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel eftersom den 
innehåller viktig information för dig.
-
-
-

Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.
Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
Detta läkemedel har ordinerats endast till dig. Ge det inte vidare till andra. Det kan skada dem, även 
om deras tecken på sjukdom är desamma som dina.
Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta inkluderar eventuella 
biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Se avsnitt 4.

-

Vad finns i denna broschyr:
1. Vad Qtern är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Qtern
3. Hur du tar Qtern
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Qtern ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och annan information

1. Vad Qtern är och vad det används för

Qtern innehåller de aktiva substanserna saxagliptin och dapagliflozin. Var och en tillhör en grupp 
läkemedel som kallas "orala antidiabetiker".

-
-

Detta läkemedel tas genom munnen för diabetes.
Detta läkemedel används om din diabetes inte kan kontrolleras med andra orala 
diabetesläkemedel, tillsammans med kost och motion.

Qtern används för en typ av diabetes som kallas "typ 2-diabetes mellitus" hos vuxna patienter (18 år och 
äldre). "Typ 2 diabetes mellitus" är den typ av diabetes som vanligtvis börjar när du är äldre. Om du har 
typ 2-diabetes, producerar din bukspottkörtel inte tillräckligt med insulin eller så kan din kropp inte 
använda insulinet den producerar ordentligt. Detta leder till en hög nivå av socker i ditt blod. De två 
aktiva substanserna i Qtern fungerar på olika sätt för att hjälpa till att kontrollera sockernivån i ditt blod 
och ta bort överflödigt socker från din kropp via din urin.

Det är viktigt att du fortsätter att följa de råd om kost och motion du fått av din läkare, sidDho
arnmotactiaskteellerFntuerrsne:.

2. Vad du behöver veta innan du tar Qtern

- om du är allergisk mot saxagliptin, dapagliflozin eller något av övriga innehållsämnen i detta 
läkemedel (anges i avsnitt 6).
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- om du har haft en allvarlig allergisk reaktion mot andra liknande läkemedel (till exempel 
DPP-4-hämmare som sitagliptin, linagliptin, alogliptin eller SGLT2-hämmare som 
kanagliflozin, empagliflozin) som du tar för att kontrollera ditt blodsocker.

Ta inte Qtern om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med din läkare, 
apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Qtern.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Qtern och under behandlingen:
- om du har "typ 1-diabetes" (den typ som vanligtvis börjar när du är ung och din kropp 

inte producerar något insulin).
om du har eller har haft en sjukdom i 
bukspottkörteln. om du har nedsatt njurfunktion.
om du har ett tillstånd som minskar din kropps förmåga att bekämpa infektioner, såsom 
en sjukdom som AIDS eller från läkemedel som du kan ta efter en organtransplantation. 
om du har måttliga eller svåra leverproblem.
om du upplever snabb viktminskning, mår illa eller är illamående, magsmärtor, överdriven 
törst, snabb och djup andning, förvirring, ovanlig sömnighet eller trötthet, en söt lukt i 
andan, en söt eller metallisk smak i munnen eller en annan lukt av urin eller svett, kontakta 
genast en läkare eller närmaste sjukhus. Dessa symtom kan vara ett tecken på "diabetisk 
ketoacidos" - ett sällsynt men allvarligt, ibland livshotande problem som du kan få med 
diabetes på grund av ökade nivåer av "ketonkroppar" i din urin eller blod, sett i tester. 
Risken för att utveckla diabetisk ketoacidos kan öka vid långvarig fasta, överdriven 
alkoholkonsumtion, uttorkning, plötslig minskning av insulindosen eller ett högre 
insulinbehov på grund av större operationer eller allvarlig sjukdom.
om du har eller har haft en allvarlig överkänslighetsreaktion eller misstänks. om 
du har en historia av allvarlig hjärtsjukdom.
om du lider av hjärtsvikt eller om du har andra riskfaktorer för att utveckla hjärtsvikt, såsom 
problem med dina njurar. Din läkare kommer att informera dig om tecken och symtom på 
hjärtsvikt. Symtom kan innefatta, men är inte begränsade till, ökad andnöd, snabb 
viktökning och svullnad av fötterna (pedalödem). Du bör omedelbart ringa din läkare, 
apotekspersonal eller sjuksköterska om du upplever något av dessa symtom.

om du tar läkemedel för att sänka ditt blodtryck (antihypertensiva) och har en 
historia av lågt blodtryck (hypotension). För mer information, se avsnittet "Andra 
läkemedel och Qtern" nedan.
om du har mycket höga nivåer av socker i blodet som kan göra dig uttorkad (förlust av för 
mycket kroppsvätska). Möjliga tecken på uttorkning är listade överst i avsnitt 4. Tala om för din 
läkare innan du börjar ta Qtern om du har något av dessa tecken.
om du har eller utvecklar illamående (illamående), kräkningar eller feber eller om du inte kan äta 
eller dricka. Dessa tillstånd kan orsaka uttorkning. Din läkare kan be dig att sluta ta Qtern tills du 
återhämtar dig för att förhindra uttorkning.
om du ofta får infektioner i urinvägarna eller har en allvarlig infektion i urinvägarna, inklusive 
urosepsis eller pyelonefrit, som kan orsaka feber och/eller frossa, brännande känsla vid 
vattenpassage (kissa), blod i urinen, smärta i ryggen eller sida. Du bör omedelbart kontakta din 
läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du upplever något av dessa symtom.

om du är 75 år eller äldre.
om du tar ett läkemedel för att sänka ditt blodsocker, såsom insulin eller sulfonureider. om 
du tar ett annat läkemedel mot diabetes som innehåller "pioglitazon".
om du har en ökning av mängden röda blodkroppar i ditt blod, ses i tester.

-
-
-

-
-

-
-
-

-

-

-

-

-
-
-
-



Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska 
innan du tar Qtern.

Diabetiska hudskador (hudskador som sår eller sår) är en vanlig komplikation av diabetes. Utslag 
har setts med både saxagliptin och dapagliflozin när de ges separat (se avsnitt 4). Du 
rekommenderas att följa de rekommendationer för hudvård som du får av din läkare eller 
sjuksköterska. Kontakta din läkare om du stöter på blåsor i huden, eftersom det kan vara ett 
tecken på ett tillstånd som kallas bullös pemfigoid. Din läkare kan be dig att sluta med Qtern.

Liksom för alla diabetespatienter är det viktigt att kontrollera dina fötter regelbundet och följa alla 
andra råd angående fotvård som ges av din sjukvårdspersonal.

Tala omedelbart med din läkare om du får en kombination av symtom som smärta, ömhet, rodnad eller 
svullnad av könsorganen eller området mellan könsorganen och anus med feber eller allmänt 
illamående. Dessa symtom kan vara ett tecken på en sällsynt men allvarlig eller till och med livshotande 
infektion, kallad nekrotiserande fasciit i perineum eller Fourniers gangrän som förstör vävnaden under 
huden. Fourniers kallbrand måste behandlas omedelbart.

Njurfunktion
Dina njurar bör kontrolleras innan du börjar ta och medan du tar detta läkemedel.

Urinprov
På grund av hur Qtern fungerar kommer din urin att testa positivt för socker medan du tar detta 
läkemedel.

Barn och ungdomar
Qtern rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 år eftersom det inte har 
studerats på dessa patienter.

Andra läkemedel och Qtern
Tala om för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra 
läkemedel.

Berätta särskilt för din läkare:
- om du tar ett läkemedel som används för att öka mängden vatten som du passerar ut ur kroppen 

(diuretikum). Din läkare kan be dig att sluta ta Qtern. Möjliga tecken på att förlora för mycket 
vätska från din kropp listas överst i avsnitt 4.
om du använder läkemedel som innehåller någon av följande aktiva substanser:-
- Karbamazepin, fenobarbital eller fenytoin. Dessa kan användas för att kontrollera anfall (kramper) eller 

kronisk smärta.
- Dexametason – ett steroidläkemedel. Detta kan användas för att behandla inflammation 

i olika kroppsdelar och organ.
- Rifampicin. Detta är ett antibiotikum som används för att behandla infektioner som tuberkulos.
- Ketokonazol. Detta kan användas för att behandla svampinfektioner.
- Diltiazem. Detta är ett läkemedel som används för att behandla angina (bröstsmärtor) och sänka blodtrycket.

Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med din läkare innan du tar Qtern.

Graviditet och amning



Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga 
din läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel. Qtern rekommenderas inte under 
graviditet och din läkare kommer att be dig sluta ta detta läkemedel om du blir gravid. Tala med 
din läkare om det bästa sättet att kontrollera ditt blodsocker medan du är gravid.

Du ska inte använda Qtern om du ammar. Det är inte känt om detta läkemedel går över 
i human bröstmjölk. Tala med din läkare om du vill eller ammar innan du tar detta 
läkemedel.

Köra bil och använda maskiner
Qtern förväntas inte påverka din förmåga att köra bil eller använda några verktyg eller maskiner. Om du 
känner dig yr när du tar Qtern, kör inte bil eller använd inga verktyg eller maskiner. Om du tar detta 
läkemedel kan blodsockernivån sjunka för lågt (hypoglykemi), vilket kan orsaka symtom som skakningar, 
svettning och synförändringar och kan påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner.

Qtern innehåller laktos
Qtern innehåller laktos (mjölksocker). Om din läkare har sagt till dig att du inte tål 
vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Natriumhalt
Qtern innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, det vill säga det är i princip "natriumfritt".

3. Hur du tar Qtern

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Kontakta din läkare, apotekspersonal 
eller sjuksköterska om du är osäker.

Hur mycket ska man ta

Den rekommenderade dosen är en tablett om dagen.-

Tar detta läkemedel
-
-
-

Svälj tabletten hel med ett halvt glas vatten. Du 
kan ta din tablett med eller utan mat.
Du kan ta tabletten när som helst på dygnet. Försök dock att ta det vid samma tidpunkt varje 
dag. Detta hjälper dig att komma ihåg att ta det.

Din läkare kan ordinera andra läkemedel för att sänka mängden socker i ditt blod. Kom ihåg att ta 
andra läkemedel som din läkare har sagt till dig. Detta kommer att hjälpa dig att få bästa resultat 
för din hälsa.

Kost och träning
För att kontrollera din diabetes måste du fortfarande hålla dig till kost och motion, även när du 
tar detta läkemedel. Så det är viktigt att fortsätta följa råden om kost och träning från din läkare, 
apotekspersonal eller sjuksköterska. I synnerhet, om du följer en diabetesdiet för viktkontroll, 
fortsätt att följa den medan du tar Qtern.



Om du tar mer Qtern än du borde
Om du tar fler Qtern-tabletter än du borde, tala med en läkare eller gå till sjukhus omedelbart. Ta med 
dig medicinförpackningen.

Om du glömmer att ta Qtern
Vad du ska göra om du glömmer att ta en tablett.
- Om det är mindre än 12 timmar sedan du skulle ha tagit din dos, ta en dos Qtern så snart 

du kommer ihåg det. Ta sedan nästa dos vid den vanliga tiden.
Om det är mer än 12 timmar sedan du skulle ha tagit din dos, hoppa över den missade dosen. 
Ta sedan nästa dos vid den vanliga tiden.
Ta inte en dubbel dos av Qtern för att kompensera för en glömd dos.

-

-

Om du slutar att ta Qtern
Sluta inte ta Qtern utan att först prata med din läkare. Ditt blodsocker kan öka utan 
detta läkemedel.

Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, fråga din läkare, apotekspersonal eller 
sjuksköterska.

4. Möjliga biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vissa symtom kräver omedelbar läkarvård:
Sluta ta Qtern och uppsök läkare omedelbart om du märker någon av följande allvarliga 
biverkningar:

- Symtom på en allvarlig allergisk reaktion som ses sällan (kan drabba upp till 1 av 1 000 personer), 
vilket kan inkludera:

- Utslag
- Upphöjda röda fläckar på huden (nässelutslag)
- Svullnad i ansikte, läppar, tunga och svalg som kan orsaka andningssvårigheter eller

svälja.
Din läkare kan ordinera ett läkemedel för att behandla din allergiska reaktion och ett annat läkemedel 
för din diabetes.

- Pankreatit, ses som mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer): svår och 
ihållande smärta i buken (magområdet) som kan nå fram till ryggen, samt illamående och 
kräkningar, eftersom det kan vara ett tecken på en inflammerad bukspottkörtel .

- Uttorkning, (förlust av för mycket vätska från din kropp), ses i mindre vanliga fall (kan förekomma hos upp till 1 
av 100 personer).
Dessa är tecken på uttorkning:

- mycket torr eller klibbig mun, mycket törstig känsla
- känner dig mycket sömnig eller trött

- passerar lite eller inget vatten (urin)
- snabb hjärtslag.

-Urinvägsinfektion, ses ofta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer).



Dessa är tecken på en allvarlig infektion i urinvägarna:
- feber och/eller frossa
- brännande känsla när du passerar vatten (urinerar)
- smärta i ryggen eller sidan.

Även om det är ovanligt, tala omedelbart för din läkare om du ser blod i urinen.

- Låga blodsockernivåer (hypoglykemi), ses mycket vanligt (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer) om det 
används tillsammans med andra diabetesläkemedel som är kända för att orsaka hypoglykemi.
Dessa är tecknen på lågt blodsocker:

- skakar, svettas, känner mig mycket orolig, snabb hjärtslag
- hungerkänsla, huvudvärk, förändrad syn
- en förändring i ditt humör eller känsla av förvirring.

Din läkare kommer att berätta för dig hur du ska behandla låga blodsockernivåer och vad du ska göra om du får något av 

ovanstående tecken.

- Diabetisk ketoacidos, ses sällan (kan drabba upp till 1 av 1 000 personer)
Dessa är tecknen på diabetisk ketoacidos (se även avsnitt 2 Varningar och försiktighet):

- ökade nivåer av "ketonkroppar" i din urin eller blod
- snabb viktminskning
- mår illa eller mår illa
- magont
- överdriven törst
- snabb och djup andning
- förvirring
- ovanlig sömnighet eller trötthet
- en söt lukt i andan, en söt eller metallisk smak i munnen eller en annan lukt än din 
urin eller svett.

Detta kan inträffa oavsett blodsockernivå. Din läkare kan besluta att tillfälligt eller 
permanent avbryta din behandling med Qtern.

- Nekrotiserande fasciit i perineumeller Fourniers gangrän, en allvarlig mjukdelsinfektion i 
könsorganen eller området mellan könsorganen och anus, ses mycket sällan (kan drabba upp till 1 
av 10 000 personer).

Sluta ta Qtern och uppsök genast läkare eller sjuksköterska om du märker någon av de allvarliga 
biverkningarna ovan.

Andra biverkningar när du tar Qtern ensamt eller i kombination med metformin: 
Vanliga
- genital infektion (trast) i din penis eller vagina (tecken kan vara irritation, klåda, 

ovanliga flytningar eller lukt)
-
-
-
-
-
-
-
-

ryggont
släppa mer vatten (urin) än vanligt eller behöva rinna ut oftare 
förändringar i mängden kolesterol eller fetter i blodet (visas i tester) 
ökningar av mängden röda blodkroppar i blodet (visas i tester) 
minskningar av kreatinin renal clearance (visas i tester)
yrsel
trötthet
magont



-
-
-

svår ledsmärta (artralgi) infektion i 
övre bröstet eller lungorna
infektion i bihålorna med en känsla av smärta och fyllighet bakom kinderna och ögonen 
(bihåleinflammation)
inflammerad näsa eller hals (nasofaryngit) (tecken på detta kan vara förkylning eller halsont) 
magsmärtor och matsmältningsbesvär (dyspepsi)
illamående

diarre
inflammerad mage eller tarm vanligtvis orsakad av en infektion (gastroenterit) 
huvudvärk, muskelsmärta (myalgi)
kräkningar, inflammation i magen (gastrit)
förändringar i laboratorietester (till exempel minskat kreatinin renalt clearance 
eller ökad hematokrit)
utslag.

-
-
-
-
-
-
-
-

-

Ovanlig
-
-
-
-
-
-

törst
förstoppning
vaknar ur sömnen på natten för att kissa 
muntorrhet
vikten minskade
ökningar av kreatinin eller urea (visas i laboratorieblodprov)

-
-
-
-
-
-

minskad njurfunktion
hudutslag som kan innefatta upphöjda knölar, hudirritation eller obehaglig klåda 
svårigheter att få eller bibehålla erektion (erektil dysfunktion)
svampinfektion
överkänslighetsreaktioner
klåda i underlivet (klåda under könsorganen eller vulvovaginal klåda) eller obehag vid 
urinering.

Okänd (frekvens kan inte uppskattas utifrån tillgängliga data)
- blåsor i huden (bullös pemfigoid)

Rapportering av biverkningar
Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta inkluderar 
eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar direkt via 
Yellow Card Scheme: Webbplats:www.mhra.gov.uk/yellowcard eller sök efter MHRA Yellow Card i Google Play 
eller Apple App Store. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att ge mer information om detta 
läkemedels säkerhet.

5. Hur du förvarar Qtern

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på blisterförpackningen och kartongen efter 
"Utg.dat". Utgångsdatumet avser den sista dagen i den månaden.

Detta läkemedel kräver inga speciella förvaringsvillkor.



Släng inte några läkemedel i avloppsvatten eller hushållsavfall. Fråga din apotekspersonal hur du 
slänger mediciner du inte längre använder. Dessa åtgärder kommer att bidra till att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och annan information

Vad Qtern innehåller
-
-

De aktiva substanserna är saxagliptin och dapagliflozin.
Varje tablett innehåller saxagliptinhydroklorid motsvarande 5 mg saxagliptin och 
dapagliflozinpropandiolmonohydrat motsvarande 10 mg dapagliflozin.

- Övriga ingredienser är:
- tablettkärna: mikrokristallin cellulosa (E460i), kroskarmellosnatrium (E468) (se avsnitt 2 

"Natriumhalt"), vattenfri laktos (se avsnitt 2 "Qtern innehåller laktos"), magnesiumstearat 
(E470b), kiseldioxid av dentaltyp (E551) .

- filmbeläggning: polyvinylalkohol (E1203), makrogol 3350, titandioxid (E171), talk 
(E553b), gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172).

- Tryckfärg: schellack, indigo karminaluminiumsjö (E132).

Hur Qtern ser ut och förpackningens innehåll
Qtern 5 mg/10 mg filmdragerade tabletter är ljusbruna till bruna, bikonvexa, runda, filmdragerade 
tabletter, med "5/10" tryckt på ena sidan och "1122" tryckt på andra sidan, med blått bläck.

Qtern 5 mg/10 mg tabletter finns i aluminiumblister i förpackningsstorlekar om 14, 28 eller 98 
filmdragerade tabletter i kalenderblister och 30 filmdragerade tabletter i blister.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
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försäljning AstraZeneca UK Limited, 600 
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Andra informationskällor

För att lyssna på eller begära en kopia av denna broschyr i punktskrift, 
storstilt eller ljud, ring, kostnadsfritt:

0800 198 5000

Var beredd att ge följande information:

Produktnamn
Qtern 5mg/10mg filmdragerade tabletter

Referensnummer
17901/0339

Detta är en tjänst som tillhandahålls av Royal National Institute of the Blind.


