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BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN  

  

COMPETACT 15 mg/850 mg FILMDRAGERADE TABLETTER  

pioglitazon (som hydroklorid)/metforminhydroklorid  

  

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.  

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.  

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.  

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de 

uppvisar symtom som liknar dina.  

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i 

denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.  

  

I denna bipacksedel finner du information om:  

1. Vad Competact är och 

vad det används för  

2. Innan du tar Competact  

3.  Hur du tar 

Competact  

4. Eventuella biverkningar  

5. Hur Competact ska förvaras  

6. Övriga upplysningar  

  

  

1.  VAD COMPETACT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR  

  

Competact-tabletter är ett läkemedel mot diabetes som används för att behandla typ 2 diabetes 

mellitus. Denna typ av diabetes benämns även ”icke-insulinberoende” och uppstår vanligtvis i vuxen 

ålder.  

  

Competact-tabletter hjälper till att hålla blodsockernivån under kontroll vid typ 2 diabetes så att 

kroppen bättre kan utnyttja det insulin som bildas.  

  

  

2.  INNAN DU TAR COMPETACT  

  

Ta inte Competact:  

- om du är allergisk (överkänslig) mot pioglitazon, metformin eller något av övriga 

innehållsämnen i Competact-tabletter.  

- om du har hjärtsvikt.  

- om du nyligen haft en hjärtinfarkt, har allvarliga cirkulationsbesvär inklusive chock, eller 

andningssvårigheter.  

- om du har någon leversjukdom  

- om du har ett stort alkoholintag (antingen varje dag eller endast då och då)  

- om du har diabetisk ketoacidos (en diabeteskomplikation med snabb viktminskning, 

illamående eller kräkning).  

- om du har njurbesvär.  

- om du har en allvarlig infektion eller är dehydrerad.  

- om du ska genomgå en viss sorts röntgen med ett injicerbart kontrastmedel. Du kommer att 

behöva sluta ta Competact-tabletter vid tiden för undersökningen och några dagar efter denna.  

- om du ammar.  
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- om du redan tar insulin.  

  

Var särskilt försiktig med Competact:  

Innan du börjar ta denna medicin, tala om för din läkare:  

- om du upplever någon av följande symtom: fryser och känner obehag, svårt illamående eller 

kräkning, buksmärtor, oförklarlig viktminkning, eller snabb andning. Mycket sällan upplever 

patienten som tar metformin ett tillstånd som kallas laktatacidos (överskott av mjölksyra i  

blodet), särskilt hos personer vars njurar inte fungerar ordentligt. Om du upplever några av 

dessa symptom, sluta ta Competact och ta omedelbart kontakt med läkare.  

- om du  har makulaödem, en särskild diabetisk ögonsjukdom (svullnad i ögats baksida).  

- om du planerar att bli gravid.  

- om du ska udergå en operation under narkos, eftersom du kanske kommer behöva sluta ta 

Competact i några dagar innan och efter proceduren.  

- om du har polycystiskt ovariesyndrom (cystor pa äggstockarna). Detta läkemedels verkan gör 

att det vid detta tillstånd föreligger en ökad sannolikhet för att du ska bli gravid.   

- om du är under 18 år, eftersom användning ej rekommenderas till denna åldersgrupp.  

- om du redan tar några andra tabletter för att behandla diabetes.  

  

Intag av andra läkemedel:  

Tala om för läkare om du tar cimetidine, glukokortikosteorider, beta-2-agonister, diuretika eller 

ACEhämmare. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra 

läkemedel, även receptfria sådana.  

  

Intag av Competact med mat och dryck:  

Det rekommenderas att du tar dina taletter antingen med eller precis efter mat för att minska risken 

för magbesvär.  

  

Graviditet och amning:  

Tala om för din läkare om du är gravid eller tror att du är gravid eller planerar graviditet. Läkaren 

kommer att råda dig att sluta ta detta läkemedel. Du ska inte använda Competact om du ammar eller 

planerar att amma ditt barn   

  

Körförmåga och användning av maskiner:  

Detta läkemedel påverkar ej förmågan att köra bil eller använda maskiner.  

  

  

3.  HUR DU TAR COMPETACT  

  

Ta alltid Competact enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är 

osäker. Den vanliga dosen är en tablett två gånger dagligen. Vid behov kan din läkare be dig ta en 

annan dos.  

  

Du bör ta tabletterna med eller precis efter födointag för att reducera risken för magbesvär.  

  

Din läkare kommer att ta blodprov regelbundet under behandlingen med Competact. Detta görs för 

att kontrollera att levern fungerar normalt. Din läkare kommer att kontrollera att dina njurar fungerar 

normalt minst en gång om året (mer ofta om du är äldre eller har njurbesvär).   

  

Om du rekommenderats diabeteskost skall du fortsätta med denna medan du tar Competact-tabletter.   

  

Kontrollera vikten regelbundet och informera din läkare om vikten ökar.  
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Om du har tagit för stor mängd av Competact:  

Om du av misstag tar för många tabletter, eller om någon annan eller ett barn tar ditt läkemedel, tala 

omedelbart med en läkare eller farmaceut.  

  

Om du har glömt att ta Competact:  

Försök att ta Competact-tabletter dagligen såsom ordinerats. Om du emellertid glömmer en dos, 

fortsätt bara med nästa dos som vanligt. Ta inte en dubbel dos för att kompensera för en glömd 

tablett.  

  

Om du slutar att ta Competact:  

Sluta inte ta Competact-tabletter utan att först ha diskuterat detta med din läkare.  

  

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.  

  

  

4.  EVENTUELLA BIVERKNINGAR  

  

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

  

Vissa patienter upplever följande biverkningar medan de tar pioglitazon och/eller metformin (de två 

aktiva substanserna i Competact):  

  

Mellan 1 på 10 och 1 på 100 patienter upplever  

- begränsad svullnad (ödem)  

- viktökning  

- huvudvärk  

- luftvägsinfektion  

- synstörning  

- ledsmärta  

- impotens  

- blod i urinen  

- anemi  

  

Mellan 1 på 100 och 1 på 1000 patienter upplever  

- bihåleinflammation  

- väderspänning  

- sömnlöshet  

  

Mellan 1 på 1000 och 1 på 10 000 patienter upplever  

- försämrad leverfunktion  

  

Mindre än 1 på 10 000 patienter som tar metformin har upplever ett tillstånd som kallas laktatacidos 

(överskott på mjölksyra i blodet), särskilt personer vars njurar inte fungerar ordentligt. Symtom 

inkluderar: fryser eller känner obehag, svårt illamående eller kräkning, buksmärtor, oförklarad 

viktminskning, eller snabb andning. Sluta ta Competact om du upplever något av dessa symtom och 

kontakta omedelbart läkare. Synstörningar i samband med svullnad (eller vätska) i ögats bakre del har 

har rapporterats. Tala med din läkare så snart som möjligt om du upplever dessa symtom för första 

gången eller om de förvärras.  
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5.  HUR COMPETACT SKA FÖRVARAS  

  

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.  

  

Använd inte Competact efter det utgångsdatum som anges på kartongen och på blisterkartan.  

  

Inga särskilda förvaringsanvisningar är nödvändiga för denna produkt.  

  

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör 

med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön  

  

6.  ÖVRIGA UPPLYSNINGAR  

  

Innehållsdeklaration:  

De aktiva substansena är 15 mg pioglitazon (som hydroklorid) och 850 mg metforminhydroklorid. 

Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa, providon (K 30), natriumkroskarmellos, 

magnesiumstearat, hypromellos, magrokol 8000, talk och titandioxid.   

  

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar:  

Competact tabletter är vita till benvita, avlånga, kupade, filmdragerade och märkta "15/850" på ena 

sidan och "4833M" på den andra. Tabletterna kommer i blisterförpackningar med 14, 28, 30, 50, 56, 

60, 90, 98 och 180 tabletter.   

  

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:  

Innehavare av godkännande för försäljning: Takeda Global Research and Development Centre  

(Europé) Ltd, Arundel Great Court 2, Arundel Street, London WC2R 3DA, Förenade Kungariket 

Tillverkare: Takeda Ireland Limited, Bray Business Park, Kilruddery, County Wicklow, Ireland. 

Takeda Italia Farmaceutici SpA, Via Grossa, 86, I-28065 Cerano (NO), Italy.   

 


