
Denna broschyr har du fått av din läkare eller sjuksköterska

INFORMATION TILL DIG SOM  
FÅR JARDIANCE® (empagliflozin)

Patientinformation för dig som behandlas  
med JARDIANCE mot typ 2-diabetes 



JARDIANCE kan ha en positiv inverkan på din hälsa både på kort och 
lång sikt genom att:

• hjälpa dig att kontrollera ditt blodsocker

•  skydda ditt hjärta och dina blodkärl om du lider av hjärt- och 
kärlsjukdom.

Ett steg i rätt riktning

Typ 2-diabetes ger en  
2 TILL 4 GÅNGER ÖKAD RISK  
att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom.



Ett förhöjt blodsocker vid typ 2-diabetes kan leda till:

Typ 2-diabetes är skadligt  
för hjärta och kärl

Problem i hjärta och  
stora blodkärl, till exempel 
hjärtinfarkt och stroke.

Problem i små blodkärl, 
vilket kan skada synen, 
nerver och njurar.

Om du har hjärt- och kärlsjukdom kan JARDIANCE 
hjälpa dig minska risken för dödliga hjärt- och 
kärlhändelser, tex hjärtinfarkt och stroke.
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Utan behandling Med JARDIANCE

Så fungerar  
JARDIANCE

Typ 2-diabetes leder till en ohälsosam 
upplagring av socker i kroppen. Detta 
sker bland annat med hjälp av en 
substans i njurarna som heter SGLT2.

Genom att blockera SGLT2 medverkar 
JARDIANCE till att överflödigt socker 
(cirka 78 g, per dag vilket motsvarar 
312 kilokalorier) försvinner ut ur 
kroppen via urinen.



Detta gör JARDIANCE för dig

JARDIANCE hjälper dig att hålla HbA1C på rätt nivå. 

JARDIANCE kan ge en viss viktnedgång, men är inte ett 
läkemedel avsett för viktminskning.*

Om du har hjärt- och kärlsjukdom kan JARDIANCE minska 
risken för nya hjärt- och kärlhändelser, tex hjärtinfarkt, stroke 
samt dödsfall.

*JARDIANCE kommer varje dag att hjälpa din kropp att göra sig av med överflödigt 
socker. Det betyder dock inte att du kontinuerligt kommer att gå ner i vikt.



Möjliga biverkningar med JARDIANCE

Alla läkemedel kan ge biverkningar, men alla behöver inte få dem. 
Prata alltid med din läkare om du upplever någon biverkan. De 
vanligaste biverkningarna är listade här. I bipacksedeln kan du läsa 
mer om biverkningar.

Svampinfektion i underlivet

• Kan ge symtom som rodnad, klåda och irritation i underlivet.

• Är vanligare hos kvinnor.

Urinvägsinfektion

•  Kan ge en brännande känsla när man kissar, grumlig och ibland 
blodblandad urin och behov av täta toalettbesök. Smärta i bäckenet 
och/eller ryggen förekommer också.

• Drabbar oftare kvinnor. 



Ökat behov av att kissa

•  Eftersom JARDIANCE för ut överflödigt socker 
med urinen, upplever en del personer att de 
behöver kissa oftare än normalt (i genomsnitt ett 
extra toalettbesök per dag).

Även om du upplever biverkningar av JARDIANCE 
ska du inte sluta ta din medicin innan du har talat 
med din läkare. Han/hon kommer att ge dig besked 
om hur du ska göra.



En del av de mediciner som används vid diabetes kan ibland göra 
att blodsockret sjunker för mycket (hypoglykemi). JARDIANCE 
bidrar i sig själv sällan till att blodsockernivåerna blir för låga. Om 
du däremot tar JARDIANCE i kombination med andra läkemedel 
mot diabetes (sulfonureider eller insulin) ökar risken för 
hypoglykemi.

JARDIANCE i kombination med andra 
läkemedel mot typ 2-diabetes 

Prata alltid med din läkare om vilka 
andra mediciner du tar mot din diabetes 
och eventuella andra sjukdomar.



Gör JARDIANCE till en del av din vardag

Ta alltid JARDIANCE som din läkare ordinerat, även då du känner dig 
bra. Hoppar du över en tablett kan ditt blodsocker stiga igen. Om du 
råkar glömma en dos, ta nästa så snart du kommer ihåg det. Om du 
inte kommer ihåg det förrän det är dags för nästa dos, ska du dock inte 
ta två tabletter, utan bara en precis som vanligt. 

TIPS: För att lättare komma ihåg tabletten, ta den vid samma tillfälle 
varje dag, tex vid frukosten eller i samband med att du borstar 
tänderna.

Ta en tablett om dagen …

… vid en tidpunkt som passar dig …

… med eller utan mat.



Frågor och svar

Innebär min typ 2-diabetes att jag lättare  
drabbas av hjärt- och kärlsjukdom? 
Typ 2-diabetes ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Följaktligen är 
hjärt- och kärlsjukdom mycket vanligt hos personer som har typ 
2-diabetes. Prata med din läkare så får du veta mer.

Varför behöver jag JARDIANCE när jag redan tar läkemedel som 
hjälper mig att minska risken för nya hjärt- och kärlhändelser? 
Förutom att hålla HbA1C på rätt nivå kan JARDIANCE ytterligare minska 
risken för hjärt- och kärlhändelser, utöver de hjärt- och kärlläkemedel 
du redan tar. Du ska inte avbryta din nuvarande medicinering utan att 
först prata med din läkare.

Kan jag ta JARDIANCE tillsammans med andra diabetesmediciner? 
JARDIANCE används vanligtvis i kombination med andra diabetes- 
mediciner, inklusive insulin.



Kom ihåg!

•  Prata alltid med din läkare om vilka andra 
mediciner du tar mot din diabetes och 
eventuella andra sjukdomar.

•  Om du upplever biverkningar av 
JARDIANCE ska du inte sluta ta din 
medicin utan att först prata med din 
läkare. Han/hon kommer att ge dig  
besked om hur du ska göra.

•  Kontakta genast läkare om du får 
biverkningar av din medicin.
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JARDIANCE (empagliflozin), 10 mg och 25 mg filmdragerade tabletter. Din läkare har ordinerat detta läkemedel för att 
kunna sänka ditt blodsocker. Jardiance används för att behandla typ 2-diabetes hos vuxna patienter (18 år eller äldre). 
Jardiance används om din diabetes inte kan kontrolleras med kost och motion och andra diabetesläkemedel. Jardiance 
kan användas ensamt om man inte tolererar metformin, eller tillsammans med andra läkemedel för behandling av 
diabetes. Det är viktigt att du fortsätter med de kost- och motionsprogram som rekommenderats av din läkare, 
apotekspersonal eller sjuksköterska. Använd inte Jardiance om du är allergisk mot empagliflozin eller något annat 
innehållsämne i detta läkemedel. Tala med din läkare innan du börjar ta Jardiance om du har något av dessa symtom: 
typ 1-diabetes; förhöjda nivåer av “ketonkroppar” i urin eller blod; allvarliga njurproblem; mycket höga nivåer av glukos 
i blodet; är 75 år eller äldre; du känner dig sjuk eller har feber eller inte kan äta eller dricka; du har en allvarlig infektion 
i njurarna eller urinvägarna tillsammans med feber. Är du 85 år eller äldre bör du inte börja ta Jardiance. Läs alltid 
bipacksedeln. Boehringer Ingelheim AB. Box 47608, 117 49 Stockholm. Tel 08-721 21 00. Denna information grundar 
sig på produktresumé 02/2017.

  Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att  
göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. 




