
CHARAKTERYSTYKA PROnUKTU LECZNICZEGO 

I. NAZWA PRODIJKTU LECZNICZEGO 

Avamina R, 500 mg, tabletk i 0 przedluzonym uwa lnianiu 
Avamina SR, 750 mg, tabletki 0 przedluzonym uwalnianiu 
Avamina SR, 1000 mg, tab letki 0 przedluzonym uwalnianiu 

2019 -02- 06 

2. SKLAD JAKOSCIOWY 1 rLOSCIOWY 

Kazda tabletka 0 przed luzonym uwalnianiu zawiera 500 mg metforminy eh lorowodorku, co 
odpowiada 390 mg metfonniny. 
KaZda tabletka 0 przedluzonym uwalnianiu zawiera 750 mg metforminy ehlorowodorku. co 
odpowiada 585 mg metforminy. 
Kazda tabletka 0 przedluzonym uwalnianiu zawiera 1000 mg metforminy ehl orowodorku, 
co odpowiada 780 mg metforminy. 

Pelny wykaz substancji pomoeniezyeh: patrz punkt 6.1 

3. POSTAC: FARMACEUTYCZNA 

Tabletki 0 przedluzonym uwalnianiu. 

Avamina SR. 500 mg, tabletki 0 przedluzonymuwalnianiu to biale, lekko wypukle tabletk i 0 

wymiaraeh 20 mm x 9 mm z napisem ,.XR" po jednej monie i bez napisu po drugiej stronie. 
Ava mina SR, 750 mg. tablelki 0 przedluionym uwa ln ianiu to biale, lekko wypukle tabletki 0 

wymiaraeh 20 mOl x 9 mm z napisem "SR I" po jednej stronie i bez napisu po drugiej Ironie. 
Avamina R, 1000 mg, tabletki 0 przed luzonym uwalnianiu to biale, lekko wypukle tabletki 0 

wymia rach 22,25 mm x 9 mm z napisem .. SR2" po jedncj stTonie i bez napi su po drugiej Slronie. 

4. SZCZEGOLOWE DANE KLl .ICZNE 

4.1 Wskazania do stosowania 

Leezenie cukrzyey typu 2 u dol'O Iyeh , zwlaszcza u paejentow z nadwag~. Metfonlli n~ w poslaei 
tabletek 0 przed luzonym uwalnianiu moina sto owac IV monoterapii lub w skojarLeniu z innymi 
doustnymi lekami przee iweukrzyeowym i lub z in s uli n~ . 

4.2 Dawkowanie i s(los6b podawania 

Dawkowanie 

DoroSii = prawidlowq cZYllllOsciq nerek (GFR ~ 90 ,,1Ilmil1) 

W mOl1otercmii i HI skojarzenil.l = illl1vmi dOllslnv/1/; lekami pr:ecil1'cukl':rcowvmi 
Zwykle dawka poe~tkowa to jedna tablelka 0 przedluzonym uwalnianiu produktu leezniczcgo 
Avamina R, 500 mg, SlOsowana raz na dobo; podezas wieezornego posilku. 

Po 10 do IS dniaeh nalezy ustalic dawk~ na podstawie "anosei swzen ia glukozy we krwi. Powolne 
zwi~kszan ie dawki moze poprawie t olerancj~ le~u ze strony przewodu pokarmowego. Maksyma lna 
za lecana dawka wyno i 2000 mg (4 tab letki produktu Avam ina SR, 500 mg) na dob". 
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Dawk~ naleZy zwi~kszae 0 500 mg eo 10 do 15 dni , ai do dawki maksymalnej 2000 mg, stosowanej 
f'az na dob~ razem z wieczornym pos ilkiem. Jezeli nie uzyska sie; kontroli glikemii stosuj~c dawk" 
2000 mg raz na dobe;, mozna zmienie produkt na melformin" w po laci tandardowych tabletek w 
maksymalnej dawce 3000 mg na dob~. 

U pacjentow juz leczonych metfonnin~ , dawka poe~tkowa produklu Avamina SR powinna byc 
rownowazna dawee dobowej metforminy w postaei tabletek 0 natyehmiastowym uwalnianiu . U 
paejentow leezonych melformin~ w dawce powyzej 2000 mg na dob" w postae i tabletek 0 

natychmiastowym uwalnianiu, nie za leca sie; zam iany na pf'odukt Avamina SR. 

Pf'odukt Avamina SR. 750 mg i 1000 mg, tabletk i 0 przedluzonym uwalnianiu, przeznaczone s~ do 
leczenia podtrzymuj~cego pacjentow leczonych obecnie metformin~ (w poslaei tabletek 0 

pf'zed luzonym uwalnianiu lub labletek 0 natychmiastowym uwalnianiu). 

Dawka produktu Avamina SR, 750 mg Ilib 1000 mg, tabletki 0 przedluzonymuwalnianiu, 
powinna odpowiadae dawce dobowej metfof'miny w tabletkach 0 przedluzonym uwalnianiu 
lub w tabletkach 0 natychmiastowym uwa lnianiu, az do maksymalnej dawki odpowiednio 1500 mg 
lub 2000 mg, podawanej z wieczornym pos ilkiem. Po 10 do 15 dniach, za leca s i~ potwierdzen ie na 
podstawie pomiar6w st"zenia glukozy we krwi. ezy dawka produktu Avamina SR. 750 mg lub 1000 
mgjeslodpowiednia. 

W przypadku za miany innego doustnego leku przeeiwcukrzyeowego na Avam ina SR. nalezy od tawic 
poprzednio stosowany produ kt leczniczy i przed zamian~ na produkt Avamina SR, 750 mg lub 
Avamina SR, 1000 mg, rozpoczqc stopniowe dostosowanie dawki od produktu Avamina SR, 500 mg, 
tabletki 0 przedluionym uwalnianiu jak wskazano powyzej. 

W skojarzenill = il1slI/inq 
Metfof'mina i insulina mog~ bye stosowane jednoczesnie w ce lu uzyskania lepszej kontroli st~zen ia 
glukozy we krwi. Zwykle dawka poc~tkowa produktu Avamina SR tojedna tablelka 0 

przedluzonym uwalnianiu 500 mg sto ow£t lla raz 118 doby podczas wieczornego pos ilku, natomiast 
dawky insuliny ustala siy n8 podstawie wyn ikow Qznaezenia st"zenia glukozy we krwi. 

U paejent6w juz leczonych jednoezesnie melforminq i insulinq, dawka produktu Avamina SR, 750 mg 
lub 1000 mg, tablerki 0 przedluzonym uwa ln ia niu , powinna odpowiadac dawce dobowej metfof'min y 
w rabletkach tandardowych, ai do maksymalnej dawki odpowied nio 1500 mg lub 2000 mg, 
podawanej razem z wieczornym pos ilkiem. podczas gdy dawka insuliny powinna bye u talona na 
podstawie wynik6w oznaczenia styzenia glukozy we kf'wi. 

Pacjenci IV podesz/YIl1 wieku 
Z uwagi na potencja lne ryzyko zaburze,\ ezynnosc i nerek u pacjent6w w podeszlym wiekll, dawky 
metformi ny naleZy usta licna podstawie parametr6w czynnosci nerek. Podczas leczenia konieeznajest 
regularna ocena czynnosei nerek (patrz punkt 4.4). 

Zaburzenie cZYl1l1o.ki nerek 
Wartose GFR naleZy oznaezye przed rozpoczyeiem leczenia prodllktem zawierajqcym metformin", 
a nastypnie co najmniej raz na rok. U paejenl6w ze zwi<rkszonym ryzykiem dalszego pogorszenia 
ezynnosci nerek oraz u paejentow w podeszlY111 wieku ezynnosc nerek naleZy oeen iac ezy ' ciej . np. co 
3-6 miesiycy. 

GFR (mI/111in) Ca lkowita maksymalna dawka Dodatkowe okolicznosci 
dobowa 

60-89 2000 mg Moina rozwaZyc zmlliejszelli e 
dawki w reakcji na ogarszaj~q 
siy czynnose nerek. 

45-59 2000 mg Przed rozwazaniem rozpoczycia 
leczell ia met form i n~, nalezy 
przeanal izowac czvnlliki 
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30-44 1000 mg mog~ee zwi~k zye ryzyko 
kwasiey mleezanowej (patrz 
punkt 4.4). 
Dawka poez~tkowa nie jest 
wi",ksza nii. polowa dawki 
maksymalnei. 

< 30 - Metform i na jest 
przeeiwwskazana. 

Dzieci i IIIIod=iez 
Z powodu braku odpowiednieh danyeh, produktu Avamina SR nie nalei.y stosowac u dzieei. 

Spos6b podawania 
Produkt Avamina SR naleZy przyjmowae podezas posi lku. polykae w ealosei popijaj~e szklank~ 
wody. Tab letek nie nalei.y i.uc, dzielie ani kruszyc . 

4.3 rrzeciwwskazania 
Nadwrazl iwosc na metformin", lub na ktorqkolwiek substanejc; pomocnic~ wymienion~ \V 

punkeie 6. I. 
Katdy rodzaj ostrej kwasiey metabo licznej (takiej jak kwasica mleczanowa, cukrzyeowa 
kwa iea ketonowa). 
Stan przedspi~czko\Vy w cukrzyey. 
Cil'i.ka niewydolno 'c nerek (GFR < 30 ml/min). 
Ostre stany chorobowe, kt6re wi~i..l siC; z ryzykiem zaburzeli czynno ei nerek. takie jak: 
odwod nieni e, cic;i.kie zakazenie, wst~s. 

Choroby, kt6re mog~ bye przyezyn~ niedotlenienia tkanek ( zezego lnie choroby 0 ostrym 
przebiegu lub zao trzenie chorob przewleklyeh), takie jak: 
• niewyrownana niewydolnose serea, 
• niewydolnose oddeehowa, 
• niedawno przebyty zawal mil'snia sereowego, 

• wstrz.ls. 
iewydolnosc w~troby, ostre zatrucie alkoholem, alkoholizm. 

4.4 Specjalne ostrzeienia i srodki ostrotnosci dotycz'lce slosowania 

Kwasica mleczanowa 
Kwasica mleezanowa. bardzo rzadkie a le eiC;i.k ie powiklanie melabo liezne, wy tc;puje najezl'seiej w 
ostrym pogorszeniu eZ)'nnosci nerek, ehorobaeh ukladu kr~:i:enia lub chorobaeh ukladu oddeehowego, 
lub posocznicy. W przypadkach naglego pogor zenia ezynnosei nerek doehodzi do kumulaeji 
metforminy, co zwil'ksza ryzyko kwasiey mleezanowej . 
W przypadku odwodnienia (eil'zka biegunka lub wymioty, gor~czka lub zmniejszona podai. plyn6w) 
nalei.y !ymczasowo wstrzymac stosowa nie Illetfonniny i zaleeane jest zwroeenie si", do lekarza. 
U paejentow leezonyeh metformin~ nalei.y 0 Iroi.nie rozpoezynae leezenie produktami leezniezymi , 
kt6re mog~ eil'i.ko zaburzyc ezynno c nerek (takimi jak Icki przeciwnadcisnieniowe. moezoPl'dne lub 
niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ). Inne ezynniki ryzyka kwasicy mleezanowej to nadmierne 
spotyeie alkoholu. niewydolnose w~troby. zle kontrolowana eukrzyea. ketoza, dlugotrwale glodzenie i 
wszelkie stany zwi~zane z niedotlenieniem. jak r6wniei.jednoczesne sto owanie produkl6w 
leczniczyeh mog~eyeh wywolac kwasicc; mleczanow~ (patrz punkty 4.3 i 4.5). 
Pacjentow i (Iub) ieh opiekun6w nalei.y poinformowac 0 ryzyku wyst~pienia kwasicy mleezanowcj . 
Kwasic~ mleezanow~ eharakteryzuje wyst'l'Powanie dusznosci , bolu brzueha, skurez6w 
mil'sni, astenii i hipolerl11ii, po ktorej nast<rpuje spi~czka . W razie wyst~pienia podejrzanych objawow 
pacjent powinien odstawic metforminc; i szukac natychmia lowej pomoey medyeznej. Odehylenia od 
wartosei prawidlowych w wynikach badan laboratoryjnyeh obejmujq zmniejszenie wartoSei pH krwi 
« 7,35), zwil'kszen ie st~i.enia Illleezan6w Vol OSOCZll (> 5 ml11ol/ l) oraz zwic;kszenie luki anionowej i 
stosunku mleczan6w do pirogronian6w. 
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Czynnose nerek 
Wa,10se GFR powinna bye oznaezona przed rozpoezyciell1 leezenia, a nastypnie w regu larnych 
odstypach czasu, patrz punkt 4.2 . Metform inajest przeciwwskazana u pacjentow z GFR < 30 ml/min i 
nalezy j~ tymczasowo odstawie w razie wystypowania tanow wplywajqcych na czynnosc nerek, patrz 
punkt 4.3. 

Czynnosc miesnia sercowego 
Paejenci z niewydolnosciq serca ~ bardziej narateni na wystqpienie niedollenienia i niewydolnosci 
nerek. Metformina moze bye sto owana u pacjentow ze tabilnq, przewleklq ni ewydo lno 'ciq serea, 
jezeli regularnie kontroluje siy czynnose serca i czynnosc nerek . 
Metforminaje t przeciwwskazana u pacjentow z ostr~ i niestabilnq niewydolnosc iq serea (patrz punkt 
4.3). 

Podawa nie srodkow kontraslOwych zawierajacvch jod 
Donaczyniowe podanie srodkow kontrastowye h zawierajqcych jod moze doprowadzic do nefropatii 
wywolanej srodkiem kontrastowym, powodujqc kumul acjy metforminy i zwiykszenie ryzyka kwasicy 
mleczanowej. aleZy przerwae stosowani e metforminy przed badaniem lub podezas badania 
obrazowego i nie slOsowae jej przez co naj mniej 48 godzin po badaniu, po czym motna wznowic 
podawanie metforminy pod warunkiem ponownej oceny czynnosci nerek i stwierdzeniu, ze j est ona 
stabi lna (palrz punkty 4.2 i 4.5). 

Zabiegi chirurgiczne 
Podawanie metforminy musi bye przerwane bezposrednio przed zabiegiem chirurgicznym w 
znieczuleniu ogo lnym, podpajyczynowkowym lub zewnqtrzoponowym. Leczenie mozna wznowi6 nie 
wczesniej ni z po 48 godzinach po zabiegu chirurgicznym lub wznowieniu odZywian ia doustnego oraz 
dopiero po ponownej ocenie czynnosci nerek i slwierdzeniu, zcjest sta bilna. 

Inne ostrzezenia 
Wszyscy pacjenci powinni przestrzegac zalece" di ety z regularnym przyjmowan iem wyglowodan6w 
w c iqgu dnia. Pacjenc i z nadwagq powinni ponadlo konrynuowac diety niskokalorycznq. 

alezy regularnie wykonywac badania laboratoryjne typowe dla cukrzycy. 

Metfonnina nie wywo luj e hipoglikemii , ale za leca siy 0 troznose, gdy jest stosowana w 
skojarzeniu z insu linq lub innymi dousmymi lekam i przeciwcukrzycowymi (n p. pochodne 
sulfonylomocznika lub meglitynidy). 

OlOczka tabletki moze bye widoczna w stolcu. NaieZy poinformowac 0 tyll1 pacjenta. 

Kazda tabletka produktu leczniczego Avam ina SR, 500 mg za \\ iera do 9.2 mg sod u (0,4 mmol). 
Katda tabletka produktu leczniczego Avamina SR. 750 mg zawiera do 15,6 mg sodu (0,7 ml11ol). 
Katda tabletka produktuleczniczego Avamina SR. 1000 mg zawiera do 20,7 mg sodu ( 1,0 mmol). 
Nalezy to wziqc pod uwagy u pacjent6w na diecie z kontrolowa nq zawartosc iq sod u. 

4.5 Interakcje z innymi prod uktami leczniczymi i in ne rodzaje interakcji 

ieza lecane jed noczesne stosowanie 

Alko//OI 
Zalruc ie a lkoholem zwiqzane jest ze zwiykszonym ryzykiem kwasicy mlecza nowej , zczeg61nie w 
przypadkach glodzenia, niedoZywienia lub zaburzc" czyn nosc i w~troby. 

Srodki konlraslOwe zawierajqce jod 
Stosowanie Illetforllliny Illus i bye przerwane przed badaniem lub podczas badania obrazowego: nie 
wo lno wznawiacjej slosowania przez co naj mniej 48 godzi n po badaniu, po czym mozna wznowic 
podawanie Illetforllliny pod warunkielll ponownej oceny czynnosci nerek i twierdzeniu. ze je t ona 
stabi lna (patrz punkty 4.2 i 4.4) . 
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Skojarzenia lek6w wymagajaee srodk6w ostro7J1osc i podczas stosowania 
Pewne produkty lecznicze mog~ wywierae niekorzy tne c1zialanie na ezynnosc nerek, co moze 
zwiykszae ryzyko kwasicy mleczanowej , np. nie teroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). w tym 
selektywne inhibitory cyklooksygenazy (COX) 2, inhibitory ACE, al1lagonisci receptora angiorensyny 
II i leki moczopydne, w szczeg61nosci pytlowe. W razie rozpoczynania stosowania lub stosowania 
takich produkt6w w skojarzeniu z metformin~ , kon ieczne jest dok ladne monitorowanie czynnosci 
nerek. 

ProdllklY lecllicze 0 It'ewlI~Irzllej aklywllosci hiperglikelllic nej (lip. glikokorlykosleroidy (podawalle 
og6111ie i lIIiejscowoj i sYlllpalykolllilllelykij 
Konieczna moze bye czyst za kOl1lrola tyzenia glukozy we krwi. szczeg61n ie na poc~tku leczenia . W 
razie pOlrzeby, IV czasie leczenia odpowiednim produktem leczniczym i po jego odstawieniu nalezy 
zmodyfikowac dawky metforminy. 

No.vlliki kaliollll organic=nego (OCT) 
Metforminajest substrarem obunosnik6w OCTI i OCT2. 

Lqczne stosowanie metforminy z: 
inh ibitoram i OCT I (tak im jak lVerapam i I) moze zmn iejszyc skuiecznosc met Form iny, 

induktorami OCT I (takimjak ryfampicyna) moze zwiykszyc absorbcjy zo l~dkolVo-jel it olV~ i 
skutecznosc metforminy, 

inhibitorami OCT2 (takimi jak cymetydyna, dolutegrawir, ranolazyna, trymetoprim, 
wandetanib, izawukonazol) moze zmniej zyc wyda lanie metforminy przez nerki i prowadzic 
do zwiykszenia styzenia metforl11iny IV osoczu, 

inhibitorami OCT I i OCT2 (lakimijak kryzotynib, o laparyb) moze wplyn~c na skuteczno'c i 
wydalanie przez nerki metforrniny. 

Za leca siy zacholVanie ostroznosc i, szczeg61nie u pacjent6w z zaburzeni ami czynnosci nerek. 
poniewaz w przypadku stosowania tych produkt6w jednoczesnie z metformin~ styzenie metforminy 
IV osoczu moze s iy zwiykszyc. Naleiy rozwazyc dostosowan ie dawki metforminy, poniewaz 
inhibitory/ induktory OCT mog~ wplyn~c na skutecznose metforminy. 

4.6 Wplyw na plod nose, cilli.~ i l aktacj~ 

CiaZa 
N iekon trolowana cukrzyca wyst~pujqca w cza ie ci~iy (cukrzyca c i~Zarnych lub cukrzyea) wi~ze siy 
ze zwiykszonym ryzyk iem wad wrodzonych i smierlelnosci okoloporodowej. 

Ograniczone dane dotyczqee stosowania metforminy u kobiet w eillzy nie IVskazuj~ na zwi«kszone 
ryzyko IVyst~powania wad wrodzonych. Badania na zwierz~tach nie wykaza ly szkodI iwego wplywu 
na przebieg c illZY, rozw6j zarodka lub plodu. przebieg porodu ezy rozw6j pourodzeniowy (patrz punkt 
- ") :> . .> . 

W prLypadku planowa nia ci¥y oraz w ezas ie ci~zy, :wleca si« leczenie cukrzycy insulin~, a nie 
metformin~ i d~zenie do urrzymania t«zen glukozy we krwi w zakres ie jak najbardziej zblizonym do 
prawidlowego, aby zmniej szyc ryzyko wad rozwojowych u plodu. 

Karmienie piersia 
Metformina przenika do mleka kobiecego. U no\Vorodk6w/niernowl~t karmionych piersillnie 
ob erwowano Zad nych dzialan niepozqdanych. Poniewaz dostypne ~jedynie ograniczone dane, 
podcza leczenia metforminll nie za leea s i ~ karmienia piersi!!. Decyzj~ 0 tyrn , czy przerwac karmienie 
pier i ~, naleiy podj~c po rozwazeniu korzy ci wynikajqcych z karmienia piers i ~ i potencjalnego 
ryzyka dzialari niepo7.!jdanych u dziecka. 

Plodnose 
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Nie twierdzono wplywlI metforminy na plod nose samc6w an i samic szczllra podezas podawania 
dawek metforminy nawet do 600 mglkg me. na dob~, ezyli okafo 3 razy wi~kszych od maksymalnej 
zalecanej dawki dobowej 1I czlowieka, por6wnlljqc dawki w prze liczenill na powierzchni~ c iala. 

4.7 Wplyw na zdolnosc prowadzenia pojazdow i obslugiwania maszyn 

Metformina stosowana w monoterapii nie powodllje hipoglikemii i tym samym nie ma wplYWll na 
zdol nosc prowadzenia pojazd6w i ob lugiwania maszyn. 

ie mniej jednak nalet)< zwr6cic uwag~ pacjenta na ryzyko wyslljpienia hipoglikemii w przypadku 
sto owania metforminy w skojarzeniu z innymi lekami przec iwcukrzycowymi (np. pochodne 
sulfonylomocznika, inslllina lub meglityn idy). 

4.8 Dzialaoia oiepo4dane 

Dane z bada,; klinicznych oraz dane uzyskane po wprowadzeniu produktu do obrotu wskazujq, ze 
dzialania niep0Zqdane u pacjent6w leczonych metfonn i n~ IV postaci tabletek 0 przedluzonym 
uwalnianiu miaty podobny charakter i nasilenie, jak u pacjent6w leczonych metforminq w postaci 
tabletek 0 natychmiastowym uwalnian iu. 

Podczas rozpoczynania leczenia, najcz~sc i ej wyst~plu~cymi dzia laniami niepoZqdanym i s~ : nudnosci. 
wymioty. biegunka, b61 brzucha i utrata apetyru. kt6re w wi~kszosc i przypadk6w lI st~puj~ samoistnie. 

W czas ie leczenia metformin~ mogq wyst~pic ni :i:ej wymienione dzialania niepoZqdane. 

Cz~stosc ich wyst~powania zdefiniowano nast~pujqco: Bardzo cz~sto (> // 1 0); Cz~sto (> 1/ 1 00 do 
< 1/ 10): Niezbyt cz~ to (>111 000 do < //100); Rzadko (> 111 0 000 do < // 1000): Bardzo rzadko « // 10 
000). 

W obr~bie ka:i:dej grupy 0 okreSlonej cz~stosc i wyst~powania dzialania niepoZqdsne s~ wymienionc 
zgod nie ze zmniej szaj~cym si~ nasileniem. 

Zaburzenia metabolizm u i od:i:ywiania 
Bardzo rzadko: 

• Kwasica mleczanowa (patrz punkt 4.4). 
• Zmniej szenie wchlaniania witaminy BIl ze zmniejszen iem jej st~i.e nia w surowicy podczas 

dlugotrwalego stosowa nia metfonniny. Takq eti o l og i~ nale:i:y rozwazyc u pacjenta z 
niedokrwi tosc iQ mega loblastycznq . 

Zabllrzenia ukladu nerwowego 
Czysto: 

• Zabllrzenia smaku. 

Zaburzenia zoladka i jelit 
Bardzo czysto: 

• Zaburzenia zolqdkowo-jelitowe. takie jak: nudnosci, wymioty, biegunka, b61 brzucha i utrata 
apetytu . Te objawy niepoZqdane wyst~pujQ najcz~sciej na pocZQtku leczenia i w wiykszosc i 
przypadkow us t~puj~ samo istnie. Powo lne zwi~kszanie dawki moze poprawic to lerancj~ leku 
w przewodzie pokarmowym. 

Zaburzenia watroby i drag zolc iowvch 
Bardzo rzadko: 

• Poj edyncze zglo zeni a dotyczyly nieprawidlowych wynik6w bada,; czynno 'c i w~troby lub 
zapalenia wQtroby. u stypuj~cych po odstawieniu Illetforminy. 

Zaburzenia skory i tkanki podsk6rnej 
Bardzo rzadko: reakcje sk6rne takie jak: rumie,; , swi~d skoty, pokrzywka . 
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Zglaszanie podejnewanvch dzialan niepoiadanvch 
Po dopuszczeniu prod uktu leczniczego do obrotu istotne jest zglaszan ie podejrzewanych dzialan 
niepoi<jdanyeh. Umozliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzysei do ryzyka stosowan ia 
produktu leezn iezego. Osoby nalei<jce do faehowego personelu medyeznego powinny zglaszac 
wszelkie podejrzewane dzialania niepoi<jdane za posrednictwem Departamentu Monitorowania 

iep07..ljdanych Dzialan Prod uktow Leczniezych Urz~d u Reje tracji Produktow Leczniczych, 
Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych: AI. Jerozo limskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel. : + 
482249-2 1-30 I, fax: +48 22 49-21 -309. e-mai l: ndl@urpl.gov. pl. 
Ozialania niepoi<jdane mozna zglaszac rowniez pod miotowi odpowiedzialnemu. 

4.9 Pnedawkowanie 

N ie obserwowano hipoglikemii podczas stosowania metforminy chlorowodork u w dawkach do 8S g. 
jednakze IV takich przypadkach wyst~powa la kwasica I11leczanowa. Znaczne przedawkowanie 
metforminy lub wspolistnienie innych czynnikow ryzyka moze prowadzic do kwa icy mleczanowej. 
Kwasica mleczanowajest stanem zagrazajqcym zyciu i wymaga leczenia szpitalnego. 
Najskuteczniejszq metod~ u uwania mleczanow i l11etforminy z organizmujest hemodia liza. 

5. WLASCIWOSCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Wlasciwosci farmakod ynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowa ne w cukrzycy; leki hipoglikemizuj~ce. inne niz insu liny. 
Kod A TC: A I OBA02 

Metfonninajest lekicm przeciwcukrzycowym z grupy pochodnych biguanidow, ktory obniza st~zenie 
glukozy w osoczu na czczo i po posilkach. N ie stymuluj e wydzielania insuliny i dziyki temu nic 
powoduje hi poglikemii . 

Mechanizm dzialania 
Metfonnina moze dzialac za pOl11ocq trzech mechanizm6w: 
- zmniejszaj~c wytwarzanie glukozy w wqtrobie poprzez hal110wa nie glukoneogenezy i glikogenolizy
w mi~sniach, zwi~kszajqc wrai,liwosc na in ulin~. poprawiaj~c obwodowy wychwyt gl ukozy i jej 
zuzyc ie 
- op6Zniaj~c absorpcj~ glukozy w jelicie. 

Metformina pobudza wewnqtrzkom6rkowq syntez~ gl ikogenu wplywajqc na syntaz~ glikogenu. 

Metfonnina zwi~ksza zdolnosci transportowe wsqstkich poznanych dorychczas rodzajow blonowych 
tran porterow glu kozy (GLUT, ang. g lucose transporters) . 

Ozia lan ie farmakodynam iczne 
W badaniach klinicznych zastosowan ie metforminy Iqczylo s i ~ ze stabi lizacjq lub nielVie lkim 
zmniej szeniem masy cia la. 

U ludzi. nieza lei,nie od wplywu na gl i kemi~. met fo rm ina w postaci 0 natychmiastowym IIwalnianiu 
wywiera korzystny wp lyw na metabolizm lipidOw. W kontrolowanych sred nio- i dillgolenninowych 
badaniach kli nicznych wykazano, ze metformina IV dawkach lerapeutycznych w poslaci 0 

natychmiastowym uwalnianiu zmniejsza st~zen ie cholesterolu ca lkowitego, cho lesterolu frakeji LOL i 
trojg lieerydolV. Podobne dzialanie nie zostalo wyka:wne w przypadkll postaei 0 przed lllzonym 
uwalnianill i prawdopodobnie z powodu wieczornej pOly podawania moze wyst~p i c zw iE;kszenie 
st~zenia tr6jglicerydow. 

Skutecznosc kliniczna i bezp ieczelistwo slOsowania 
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Prospektywne, randomizowane badanie (UKPDS, ang. United Kingdom Prospective Diabetes Study) 
wykazalo dillgotrwale korzysci z intensywnej kontro li glikemii 1I pacjentow doro Iych z cukrzyc~ typu 
2 i nadwag~ , przyjmu.i~cych metfonnin<; w postaci tabletek 0 natychmiastowym lIwalnianili w 
leczenill pierwszego rzutu po niesklltecznym leczeniu sa l1l~ diet~ . Ana liza wynikow lIzyskanych u 
pacjentow z nadwagq leczonych metforl1linq, po nieskutecznym leczeniu sam~ diet~ wykazala: 

istotne zl1lniej szenie bezwzgll'dnego ryzyka powiklari cukrzycowych w grupie leczonej 
l1letformin~ (29.8 zdarzell na 1000 pacjentolat) w porownan iu z grllp~ leczon~ sam~ dietq (43 ,3 
zdarzeli na I 000 pacjentolat), p=O,0023 i w porownaniu z I~cznymi wynikami dla grup 
leczonych pochodnymi su lfonylomocznika i inslllinq w monoterapii (40.1 zdarzell 
na I 000 pacjemolat), p=0.0034; 
istotne zmniejszenie bezwzgll'dnego ryzyka smiertelnosc i zwi~zanego z cukrzycq: w grllpie 
leczonej metforminq 7,5 zdarze,t na I 000 pacjentolat. w porownaniu ze stosowaniem samej diety 
12,7 zdarzen na I 000 pacjentolat . p=O,O 17. 
istotne zmniejszenie bezwzgl~dnego I'yzyka smiertelno'ci ogo lnej: w gl'upie leczonej metfonninq 
13,5 zdarzen na I 000 pacjentolat, w porownaniu z grupq leczon~ sam~ diet~ 20,6 zdarze,t 
na I 000 pacjentolat (p=O,O II), oraz w por6wnaniu z Iqcznymi wynikam i gl'lIP leczonych 
pochodnymi sulfonylomocznika i in sulin~ W monoterapii 18,9 zdarzen na I 000 pacjentolat 
(p=O,021). 
istotne zmniejszenie bezwzgll'dncgo ryzyka zawa lu mil'snia sercowego: w grupie leczonej 
metforminq II zdarze,t na I 000 pacjentolat, w gl'upie leczonej samq dietq 18 zdarzeli 
na I 000 pacjentolat (p=O,O I). 

W przypadku stosowania metforminy jako leku drugiego rzlltll w skojarzeniu z pochodnq 
sllifonylomocznika, nie wykazano korzy'c i dotyc~cych odleglego l'okow8nia. 

U wybl'8nych pacjel1\ow z cllkrzyc~ typu I zastosowano metfonnin<r w skojarzeniu z insulin~ , ale nie 
potwierdzono oficja lnie klinicznych korzysc i takiego pol~czenia. 

5.2 Wlasciwosci farmakokinetyczne 

Wchlanianie 
Po douslnYIll podaniu tabletki 0 przedlllzonym lIwal nianili wchlanianie Illetforllliny jest istotnic 
opMnione w porownanill z tabletkami 0 natychmiastowym uwalnianiu , a czas do osiqgnil'cia 
maksymalnego stl'zcnia, T",,, wynosi 7 godz. (T m" dla po taci 0 natychmiastowym uwalnianill wynosi 
2.5 godziny). 

W stanie stacjonarnym, podobnie jak w przypadkll postaci 0 natychmiastowym lIwalnianiu. Cm" 

i AUC nie wzrastaj~ proporcjonalnie do podanej dawki . Wartosc AUC po podaniu doustnym 
jednorazowej dawki 2000 mg metforminy chlorowodol'ku w po taci tabletek 0 przedluzonym 
uwalnianilljest podobna do wartosci obserwowanej po podanill 1000 mg metforminy chlorowodorkll 
w postaci tabletek 0 natychmia towym lIwalnianill, dwa I'azy na dobl'. 

Zmiennosc wewnqt rzosobnicza Cm" i AUC dla l1letforllliny chlorowodorku. w poslaei tabletek 
o przedluzonym uwalnianiu.jest porownywalna do zmienno ei wewn~trzosobniczej obserwowanej 
przy podawaniu metforminy ch lorowodorku w tabletkach 0 natychmiastowym lIwalnianiu. 

W przypadku podawania tab letek 0 przedluzonym lIwalnianiu na czczo AUC zmniejsza Sil' 0 30% 
(bez wplywu zarowno na Cm., i T rna,)' 

Sklad posi lkow nie ma prawie i:adnego wplywu na srednie wchlanianie melforllliny z prodllktu 0 

przedlllzonYIll uwalnianiu . 
Po wielokrotnym podawanill metfonniny chlorowodorku w postaci tabletek 0 przedlllzonym 
uwalnianiu, w dawkach do 2000 mg, nie ob erwowano i:adnej kumulacji leku. 
Po podanill pojedynczej dawki 1500 mg metforminy w poslaci tablelki 0 przedlllzonYIll lIwalnianill 0 

mocy 750 mg, srednie maksymalne st~zenie w 0 oczu wynosi 1193 ng!ml i lIzyskuje s i ~ je srednio \V 

ciqgll 5 godzin (zakres od 4 do 12 godlin). 
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Wykazano bior6wnowaznosc melforminy 750 mg IV poslaei labletki 0 przed luzonym lIwalnianill do 
metforminy 500 mg w poslaei lablerek 0 przedlllzonym lIwalnianiu podawanyeh w dawce 1500 mg, w 
od nie ienill do C .. ax i AUC II zdrowyeh oehotnik6w po posilkll i na ezezo. 
Po podanill po po ilku pojedynezej dawki 1000 mg metforminy w postaei labletki 0 przedluzonym 
uwalnianiu 0 moey 1000 mg, sredn ie maksymalne sl~zenie w osoczu wynosi 1214 nglml i uzyskuje 
si~je sredn io w ci~gll 5 godzin (zakres od 4 do 10 godzin). 

Wykazano biorownowaZnosc metforminy 1000 mg w poslaci tablelki 0 przedlllzonym uwalnianill do 
metforminy 500 mg w postaci tabletek 0 przedlllzonym lIwalnianiu podawanyeh w dawee 1000 mg. w 
odnie ienill do Cmax i AUC II zdrowyeh ocholnikow po posilku i na ezczo. 

W przypadkll metforminy 1000 mg w postaei tablelek 0 przedlui:onym uwalnianiu, podawanyeh po 
posilku. AUC zwiyksza siy 0 77% (C"", zw i~ksza siy 0 26% i T .. " je t nieznacznie wydluzone 0 okolo 
I godzin~). 

Dystrybucja 
Metformina w nieznaeznym SlOpni u wiqze siy z bialkami osocza. Melformina przenika do 
erytroeYlow. Maksymalne st~zenie leku we krwijest mniejsze ni z w osoczu i wyst~pllje mniej wi~eej 
w tym amym ezasie. Krwinki ezerwone sq prawdopodobnie drugim kompartmentem dystrybuej i 
metforminy. Sred nia objytosc dystrybueji (Vd) wyno i 63-276 I. 

Metabolizm 
Merforminajesl wydalana z moczem w poslaei niezmienionej . Nie zidentyfikowano Zadnyeh 
metabo lilow metforminy II ludzi. 

Wydalanie 
Kliren nerkowy melforminy je I wil'k zy nii: 400 ml/min, co wskazuje. i.e metfonninajesl wydalana 
IV wyniku przesqezania klybuszkowego i wydzielania kanalikowego. Po podaniu doustnym okres 
poltrwan ia wynosi okolo 6,5 godz. 

W przypadku zaburzenia ezynno ' ei nerek. kl irens nerkowy jest zmniejszony proporcjonalnie do 
klirensu kreatyniny, w zwiqzku z Iym okres pohrwania je I wyd luzony. Prowadzi to do zwil'kszenia 
sl~zenia melforminy w osoczu. 

Szezegolne grllpv paejentow 

iewydolnosc nerek 
Dostypne dane dotyc~ce pacjenlow z lImiarkowan~ niewydolno 'ciq nerek s~ niewyslarczaj~ce. Brak 
wiarygodnego oszacowan ia ogo lnoustrojowej ekspozycj i na melformin~ w lej grupie w por6wnaniu z 
pacjentami z prawidlowq czynno 'ci~ nerek. Dlatego dosto owanie dawki nalezy rozwazyc na 
podslawie skutecznosci klinicznej i (llIb) lolerancji (patrz punkt 4.2). 

5.3Pr'Ledkliniczne dane 0 bezpieczcnstwie 

Dane przedkliniczne uzyskane na pod lawie konwencjonalnyeh badan farmakologicznych 
dotyc~cych bezpieczenstwa sto owania lekll. tok yeznosci dawki wielokrotnej, genoloksycznosci, 
karcynogennosci i toksyeznego wplywu na rozrod , nie wykazaly niebezpieczenstwa Slosow8nia u 
ludzi. 

6. DANE FARMACIWTYCZNE 

6.1 Wykaz subslaneji pomocniczych 

A \lOll/ina SR. 500lllg 
Celuloza mikrokryslaliczna PH-102 
Kanneloza sodowa 
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Hypromeloza 
Krzemionka ko lo idalna, bezwodna 
Magnezll rearynian 

A I/alllilla SR, 750 lllg 
Karmeloza sodowa 
Hypromeloza 
Krzemionka koloida ln8. bezwodna 
Magnezu tearynian 

Ava1l1ina SR. 1000 mg 
Karmeloza sodowa 
Hypromeloza 
Krzemionka ko loidalna. bezwodna 
Magnezll stearynian 

6.2 Niezgodnosci farmaceutyczne 

Nie dotyczy 

6.3 Okres wainosei 

3 lara 

6.4 Specjalne srodki ostroznosci podczas przechowywHnia 

Nie przechowywac w temperatll rze powyzej 30"C. 

6.5 Rodzaj i zawartosc opakowania 

30, 60,90, 120 rabletek 0 przedlllzonym uwa lnian;u zapakowanych w blist,y z ro lii 
PVC/ PVDC/Alliminium, w tekt urowym plldelku . 

Nie wszystkie wielkosc i opakowan musZl! si~ znajdowac w obrocie. 

6.6 Spccjalne srodki ostro:inosci dotyczljce usuwania i przygotowania produktll Icczniczego 
do stosowanhl 

Bez specja lnych wymaga!\. 

Wszelkie niewykorzystane reszrk i prodllktu leczni cl.ego Illb jego odpady nalezy usunqc zgodnie z 
lokalnymi przepisami . 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJf\CY POZWOLENrE NA 
DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

BIOTON S.A. 
02-5 16 Warszawa 
ul. taroscinska 5 

8. NUMERY POZWOLEN NA DOPUSZCZENlE DO OBROTU 

Avam ina SR, 500 mg: 251164.-
Ava mina SR. 750 mg: !\ 0 II 6 ':J 
Avamina SR, 1000 mg: .25 ,H'G 

10 



9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 
I DATA PRZEDLUZEN1APOZWOLENIA 

Data wydania pierwszego pozwoienia na dopuszczenie do obrotu : 2019 -03- 0 '* 

10. DATA ZATWrERDZENlA LUB CZ~SCIOWEJ ZMlANY TEKSTU 
CHARAKTERYSTYKJ PRODUKTU LECZNICZEGO 

2019 -03- 0 '* 
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