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EPAR santrauka plačiajai visuomenei 

Avandamet 
roziglitazono ir metformino hidrochloridas 

Šis dokumentas yra Avandamet Europos viešo vertinimo protokolo (EPAR) santrauka. Jame 

paaiškinama, kaip Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitetas (CHMP) įvertinęs vaistą priėmė 

nuomonę, kuria rekomenduoja suteikti Avandamet rinkodaros teisę, ir pateikia jo vartojimo 

rekomendacijas. 

Kas yra Avandamet? 

Avandamet – tai vaistas, kurio sudėtyje yra dviejų veikliųjų medžiagų – roziglitazono ir metformino 

hidrochlorido. Gaminamos tabletės (geltonos: 1 mg roziglitazono ir 500 mg metformino hidrochlorido 

bei 2 mg roziglitazono ir 1 000 mg metformino hidrochlorido; šviesiai rausvos: 2 mg roziglitazono ir 

500 mg metformino hidrochlorido; rausvos: 4 mg roziglitazono ir 1 000 mg metformino hidrochlorido). 

Kam vartojamas Avandamet? 

Avandamet skirtas II tipo cukriniu diabetu sergantiems pacientams, ypač turintiems antsvorio. 

Avandamet skirtas pacientams, kuriems gydymas vien didžiausiomis galimomis metformino (vaisto nuo 

diabeto) dozėmis (gydymas dviem preparatais) nėra pakankamai veiksmingas. 

Avandamet taip pat gali būti skiriama kartu su sulfanilšlapalo preparatais (kito pobūdžio vaistais nuo 

diabeto) tiems pacientams, kurių gliukozės kiekis kraujyje nepakankamai gerai kontroliuojamas 

skiriant didžiausias galimas metformino ir sulfanilšlapalo preparatų dozes (gydymas trim preparatais). 

Vaisto galima įsigyti tik pateikus receptą. 

Kaip vartoti Avandamet? 

Rekomenduojama pradinė Avandamet dozė yra 4 mg roziglitazono ir 2 000 mg metformino 

hidrochlorido per parą. Vartojamos dvi atskiros Avandamet dozės per parą: po dvi 1 mg/500 mg 

tabletes arba vieną 2 mg/1 000 mg tabletę. Siekiant geriau reguliuoti gliukozės kiekį kraujyje, po 8 

savaičių roziglitazono dozę gali tekti padidinti iki 8 mg. Dėl skysčių kaupimosi rizikos dozė atidžiai 

Neb
ere

gis
tru

ota
s v

ais
tin

is 
pre

pa
rat

as



didinama tiems pacientams, kurie taip pat vartoja sulfanilšlapalo preparatų. Didžiausia 

rekomenduojama paros dozė yra 8 mg/2 000 mg. Roziglitazono dozė gali būti skiriama kartu su 

metforminu ir patikslinta prieš pacientui pradedant vartoti Avandamet. 

Taikant gydymą trim preparatais, kai šio vaisto skiriama pacientams, jau vartojantiems metforminą ir 

sulfanilšlapalo preparatus, Avandamet dozės turi būti tokios, kad pacientas gautų 4 mg roziglitazono 

per parą ir tokią pačią metformino dozę kaip ir anksčiau. Jei pacientui jau skiriamas gydymas trim 

preparatais, skiriama tiek Avandamet, kad roziglitazono ir metformino dozės liktų tokios pačios. 

Vartojant Avandamet kartu su maistu arba iš karto pavalgius, gali sumažėti metformino sukeltų 

virškinimo problemų. 

Kaip veikia Avandamet? 

II tipo cukrinis diabetas yra liga, kuria sergančio paciento kasa negamina pakankamai insulino 

gliukozės kiekiui kraujyje sureguliuoti arba organizmas nesugeba veiksmingai panaudoti insulino. 

Avandamet sudėtyje yra dviejų veikliųjų medžiagų, kurių kiekviena veikia skirtingai: 

• roziglitazonas didina ląstelių (riebalinių, raumenų ir kepenų) jautrumą insulinui, todėl organizmas 

geriau panaudoja savo pagamintą insuliną; 

• metforminas slopina gliukozės gamybą ir jos absorbciją žarnyne. 

Veikiant abiems veikliosioms medžiagoms, sumažėja gliukozės kiekis kraujyje, ir tai padeda 

kontroliuoti II tipo diabetą. 

Roziglitazonas įregistruotas Europos Sąjungoje (ES) nuo 2000 m. Avandia pavadinimu ir skirtas vartoti 

kartu su metforminu II tipo diabetu sergantiems pacientams, kuriems gydymas vien metforminu nėra 

pakankamai veiksmingas. 

Kaip buvo tiriamas Avandamet? 

Atlikti Avandia, vartojamo su metforminu atskiromis tabletėmis, tyrimai. Taip pat atliktas kitas tyrimas, 

kuriame buvo lyginamas gydymo, kartu su metforminu vartojant roziglitazoną arba placebą (gydomojo 

poveikio neturintį preparatą), veiksmingumas. 

Taikant gydymą trim preparatais, viename tyrime stebėtas kartu su sulfanilšlapalo preparatu 

(glibenklamidu) ir metforminu papildomai skiriamo roziglitazono poveikis 1 202 pacientams, kurių 

gliukozės kiekis kraujyje nebuvo pakankamai veiksmingai kontroliuojamas. 

Tyrimų metu buvo matuojamas glikuoto hemoglobino HbA1c kiekis kraujyje, kuris rodo, ar gerai 

reguliuojamas gliukozės kiekis kraujyje. 

Kokia Avandamet nauda nustatyta tyrimų metu? 

Avandamet buvo daug veiksmingesnis už metformino monoterapiją ir placebą mažinant HbA1c kiekį. 

Pradėjus vartoti roziglitazoną kartu su metforminu ir sulfanilšlapalo preparatu pastebėtas nedidelis, bet 

reikšmingas papildomas HbA1c kiekio sumažėjimas. 

Kokia rizika siejama su Avandamet vartojimu? 

Dažniausi gydymo Avandamet šalutiniai reiškiniai (nustatyti daugiau nei 1 pacientui iš 10) yra 

virškinamojo trakto sutrikimai (pykinimas, vėmimas, viduriavimas, skrandžio skausmas ir apetito 

praradimas). Išsamų visų šalutinių reiškinių, apie kuriuos pranešta gydant Avandamet, sąrašą galima 

rasti pakuotės lapelyje. 
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Avandamet negalima vartoti žmonėms, kurie gali būti itin jautrūs (alergiški) roziglitazonui, 

metforminui ar bet kuriai kitai vaistų sudėtinei daliai. Jo negalima vartoti pacientams, sergantiems 

širdies nepakankamumu (kai širdis negali aprūpinti organizmo krauju), ūminiu koronariniu 

sindromu, pvz., nestabilia angina (patiriantiems kintančio intensyvumo aštrius skausmus krūtinės 

srityje) arba miokardo infarktu, ligomis, kurios gali sumažinti audinių aprūpinimą deguonimi (pvz., 

plaučių ar širdies ligomis, neseniai patyrusiems miokardo infarktą arba šoką), turintiems kepenų ar 

inkstų veiklos sutrikimų, ūmiai apsinuodijusiems alkoholiu (dėl pernelyg didelio suvartoto alkoholio 

kiekio), sergantiems alkoholizmu ar turintiems diabeto komplikacijų (diabetinę ketoacidozę ar 

diabetinę prekomą). 

Vartojant Avandamet su kitais vaistais (pavyzdžiui, gemfibroziliu ar rifamcipinu), jo dozes gali 

prireikti pakoreguoti. Išsamus tokių vaistų sąrašas pateiktas pakuotės lapelyje. 

Kodėl Avandamet buvo patvirtintas? 

CHMP nusprendė, kad Avandamet teikiama nauda yra didesnė už keliamą riziką, ir rekomendavo 

suteikti jo rinkodaros teisę. 

Kita informacija apie Avandamet: 

Europos Komisija 2003 m. spalio 20 d. bendrovei „SmithKline Beecham Ltd.“ suteikė visoje Europos 

Sąjungoje galiojančią Avandamet rinkodaros teisę. Po penkerių metų rinkodaros teisė buvo pratęsta 

dar penkeriems metams. 

Išsamų Avandamet EPAR galima rasti čia. Daugiau informacijos apie gydymą Avandamet galima rasti 

pakuotės lapelyje (taip pat EPAR dalis). 

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2010-03. 
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http://www.ema.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/avandamet/avandamet.htm



