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Våra prislista

Bipacksedel: Information till användaren
Sibutramin (Slimex 15 mg hårda kapslar)
sibutramin
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller ditt apotek.
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada
dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.
I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad är sibutramin och vad används det för?
2. Innan du använder sibutramin
3. Hur du använder sibutramin
4. Eventuella biverkningar
Vad innehåller sibutramin?
1 kapsel innehåller: Sibutraminhydrokloridmonohydrat 10 mg respektive 15 mg.
Övrigt: Laktosmonohydrat 212 mg respektive 207 mg, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa,
vattenfri kolloidal kiseldioxid, indigokarmin (E 132), titandioxid (E 171), gelatin, natriumlaurylsulfat,
dimetikon, järnoxid och järnhydroxider (E 172), shellack, sojalecitin (E322), sibutramin, innehåller
dessutom kinolingult (E 104).
1. VAD ÄR SIBUTRAMIN OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
Sibutramin är ett läkemedel mot fetma som bör användas i kombination med ett
viktbehandlingsprogram bestående av kost- och livsstilsförändringar samt ökad fysisk aktivitet.
Sibutramin ger en ökad mättnadskänsla samt dämpar den minskning av energiförbrukning som annars
ses vid viktminskning.
Läkemedlets utseende:
15 mg: Kapsel, hård med blå överdel och vit underdel
2. INNAN DU ANVÄNDER SIBUTRAMIN
Använd inte SIBUTRAMIN:
- om du är överkänslig mot sibutramin eller mot något av övriga innehållsämnen i produkten.
- om din övervikt är orsakad av sjukdom eller om du har allvarliga ätstörningar.
- vid vissa psykiska sjukdomar (t ex mano-depressiv sjukdom) eller Gilles de la Tourette’s syndrom.
- vid samtidig användning, eller användning under de senaste två veckorna av MAO-hämmare
(monoaminooxidashämmare) eller andra centralt verkande läkemedel mot psykiatrisk sjukdom eller
övervikt samt läkemedel innehållande tryptofan (mot sömnstörningar).
- vid vissa hjärtsjukdomar eller obehandlat förhöjt blodtryck.
- vid hypertyreoidism (förhöjd funktion av sköldkörteln) eller allvarligt nedsatt lever- eller
njurfunktion.

- vid prostatabesvär med problem att kasta vatten, eller vid överfunktion hos binjuremärgen
(feokromocytom) eller vid glaukom (trång ögonkammarvinkel).
- vid missbruk av droger, läkemedel eller alkohol.
- vid graviditet och amning.
- om du är under 18 år eller över 65 år.
Försiktighet:
Blodtryck och hjärtfrekvens ska kontrolleras under behandling med sibutramin. Detta görs normalt var
14:e dag under de tre första månaderna, därefter regelbundet.
Om du tidigare har lidit av depression, du har epilepsi, mild till måttligt nedsatt njur- eller leverfunktion
eller ofrivilliga ryckningar i ansiktet (s k tics) bör du rådgöra med din läkare innan behandling
påbörjas. Om du får andningssvårigheter, bröstsmärtor och/eller svullna anklar under behandlingen
med sibutramin bör du snarast kontakta din läkare. Kvinnor i fertil ålder ska använda adekvat
preventivmedel vid behandling med sibutramin. Om du har ökad blödningsbenägenhet och/eller tar
läkemedel som påverkar blodets levringsförmåga så ska sibutramin användas med försiktighet.
Sibutramin innehåller laktos och skall därför inte användas om du har någon av följande ovanliga
ärftliga sjukdomar: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption.
Graviditet
Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Sibutramin ska därför inte användas under
graviditet. Kvinnor i fertil ålder ska använda preventivmedel vid behandling med sibutramin.
Amning
Det är okänt om sibutramin passerar över i modersmjölk. Sibutramin ska därför ej användas under
amning.
Körförmåga och användning av maskiner:
Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra
riskfyllda arbeten. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av
läkemedel, på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information i denna
bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
Användning av andra läkemedel:
Behandlingseffekten kan påverkas om sibutramin tas samtidigt med vissa andra läkemedel, t ex vissa
medel mot svamp- och bakteriell infektion och vissa medel mot epilepsi. Behandlingseffekten kan även
påverkas vid samtidig användning av vissa läkemedel mot migrän, opioider (morfinliknande preparat),
serotoninhöjande läkemedel (s.k. SSRI som används mot t ex depression), preparat som kan höja
blodtrycket eller hjärtfrekvensen (tex vissa läkemedel mot hosta, förkylning och allergier) samt vissa
slemhinneavsvällande läkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig
medicinering.
3. HUR DU ANVÄNDER SIBUTRAMIN
Använd alltid sibutramin enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller ditt apotek om du är
osäker. Vanlig dos är 1 kapsel 1 gång per dag som intages på morgonen. Kapseln sväljes hel med ett
glas vatten, med eller utan mat.

Om du upplever att du inte får tillräcklig effekt (dvs viktminskning mindre än 2 kg inom 4 veckor) bör
du diskutera detta med din läkare.
Om du tagit mer sibutramin än vad du borde:
Symptom på överdosering kan vara hjärtklappning. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta
alltid läkare eller sjukhus.
Om du glömt att ta sibutramin:
Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan sibutramin ge biverkningar. De flesta biverkningar inträffar i början av
behandlingen (under de 4 första veckorna) och avtar med tiden.
Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): Förstoppning, muntorrhet samt
sömnsvårigheter.
Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Hjärtklappning, förhöjt blodtryck,
blodvallningar, illamående, yrsel, försämring av eventuella hemorrojder, onormala känselförnimmelser
(myrkrypningar, stickningar), huvudvärk, oro, svettningar samt förändrad smakupplevelse.
Mindre vanliga/sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Rastlöshet, nedstämdhet,
tillfällig störning i närminnet, muskelkramper, dimsyn, diarré, kräkning, håravfall, lever- och
njurpåverkan, svårigheter att tömma urinblåsan. Förändrad ejakulering/orgasm, impotens,
oregelbunden menstruation och menstruella förändringar.
Blodbildsförändringar, hjärtflimmer, milda till allvarliga allergiska reaktioner från klåda och
nässelfeber till svullnader och anafylaktisk chock.
Sluta att ta sibutramin och kontakta omedelbart din läkare om svullnad av bl a ansikte, tunga och/eller
svalg eller nässelutslag, andnöd och svårighet att svälja inträffar. I sällsynta fall har huvudvärk och
ökad aptit noterats då behandlingen avslutas.
Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din
läkare.

