
MERIDIA®
(sibutraminhydrokloridmonohydrat) Kapslar 
CS-IV
BESKRIVNING
MERIDIA®(sibutraminhydrokloridmonohydrat) är ett oralt administrerat medel för behandling av fetma. Kemiskt sett
aktiv ingrediens är en racemisk blandning av (+) och (-) enantiomererna av cyklobutanmetanamin, 1-(4-klorfenyl)-N,N-dimetyl-α
(2-metylpropyl)-, hydroklorid, monohydrat och har en empirisk formel av C17H29Cl2NEJ. Dess molekylvikt är 334,33.
Strukturformeln visas nedan:

Sibutraminhydrokloridmonohydrat är ett vitt till krämfärgat kristallint pulver med en löslighet på 2,9 mg/ml i vatten med pH 5,2. Dess 
oktanol: vatten fördelningskoefficient är 30,9 vid pH 5,0.
Varje MERIDIA kapsel innehåller 5 mg, 10 mg och 15 mg sibutraminhydrokloridmonohydrat. Den innehåller också som inaktiva 
ingredienser: laktosmonohydrat, NF; mikrokristallin cellulosa, NF; kolloidal kiseldioxid, NF; och magnesiumstearat, NF i en hård 
gelatinkapsel [som innehåller titandioxid, USP; gelatin; FD&C Blue No. 2 (endast 5- och 10-mg kapslar); D&C Yellow No. 10 (endast 5- 
och 15-mg kapslar) och andra inaktiva ingredienser].

KLINISK FARMAKOLOGI

Verkningssätt
Sibutramin producerar sina terapeutiska effekter genom hämning av återupptag av noradrenalin, serotonin och dopamin. Sibutramin och dess viktigaste 
farmakologiskt aktiva metaboliter (M1och M2) verkar inte via frisättning av monoaminer.

Farmakodynamik
Sibutramin utövar sina farmakologiska effekter huvudsakligen via sin sekundära (M1) och primär (M2) aminmetaboliter. Föräldern
förening, sibutramin, är en potent hämmare av serotonin (5-hydroxitryptamin, 5-HT) och noradrenalinåterupptagin vivo, men inte in 
vitro. Men metaboliter M1och M2hämma återupptaget av dessa signalsubstanser bådain vitroochin vivo.
I mänsklig hjärnvävnad, M1och M2hämmar även dopaminåterupptagetin vitro, men med ~3 gånger lägre styrka än för 
återupptagshämning av serotonin eller noradrenalin.

Potenser av Sibutramine, M1och M2som in vitro-hämmare av monoaminåterupptag i mänsklig hjärna förmåga att hämma 
monoaminåterupptag (Ki;nM)
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En studie med plasmaprov tagna från sibutraminbehandlade frivilliga visade monoaminåterupptagshämning av noradrenalin > 
serotonin > dopamin; maximala hämningar var noradrenalin = 73 %, serotonin = 54 % och dopamin = 16 %.
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Sibutramin och dess metaboliter (M1och M2) är inte serotonin-, noradrenalin- eller dopaminfrisättande medel. Efter kronisk
administrering av sibutramin till råttor, har ingen utarmning av hjärnmonoaminer observerats.
Sibutramin, M1och M2uppvisar inga tecken på antikolinerga eller antihistaminerga effekter. Dessutom receptorbindningsprofiler

visa att sibutramin, M1och M2har låg affinitet för serotonin (5-HT15-HT1A5-HTIB5-HT2A5-HT2C), noradrenalin (β,β1,
β3,α1ochα2), dopamin (D1och D2), bensodiazepin och glutamat (NMDA) receptorer. Dessa föreningar saknar också 
monoaminoxidashämmande aktivitetin vitroochin vivo.

Farmakokinetik

Absorption
Sibutramin absorberas snabbt från mag-tarmkanalen (Tmax1,2 timmar) efter oral administrering och genomgår omfattande första-
passera metabolism i levern (oralt clearance på 1750 l/h och halveringstid på 1,1 timme) för att bilda de farmakologiskt aktiva mono- och di-
desmetylmetaboliterna M1och M2. Toppplasmakoncentrationer av M1och M2nås inom 3 till 4 timmar. På basis av massa
balansstudier absorberas i genomsnitt minst 77 % av en enstaka oral dos av sibutramin. Den absoluta biotillgängligheten för sibutramin har 
inte fastställts.

Distribution
Radiomärkta studier på djur indikerade snabb och omfattande distribution i vävnader: högsta koncentrationer av radiomärkt material hittades 
i de eliminerande organen, levern och njurarna.In vitro, sibutramin, M1och M2är omfattande bundna (97 %, 94 % och 94 %,
till humana plasmaproteiner vid plasmakoncentrationer som ses efter terapeutiska doser.

Ämnesomsättning

Sibutramin metaboliseras i levern huvudsakligen av cytokrom P450 (3A4) isoenzym, till desmetylmetaboliter, M1och M2.
Dessa aktiva metaboliter metaboliseras vidare genom hydroxylering och konjugering till farmakologiskt inaktiva metaboliter, M5

och M6. Efter oral administrering av radioaktivt märkt sibutramin stod i stort sett allt radiomärkt toppmaterial i 
plasma för oförändrad sibutramin (3 %), M1(6%), M2(12%), M5(52%) och M6(27%).

M1och M2plasmakoncentrationerna nådde steady-state inom fyra dagar efter dosering och var ungefär två gånger högre än efter en 
engångsdos. Elimineringshalveringstiderna för M1och M214 respektive 16 timmar var oförändrade efter upprepad dosering.

Exkretion
Cirka 85 % (intervall 68-95 %) av en enstaka oralt administrerad radioaktivt märkt dos utsöndrades i urin och feces under en 15-dagars 
uppsamlingsperiod, varvid huvuddelen av dosen (77 %) utsöndrades i urinen. Huvudmetaboliter i urin var M5och M6; oförändrad
sibutramin, M1, och M2upptäcktes inte. Den primära utsöndringsvägen för M1och M2är levermetabolism och för M5och M6

är renal utsöndring.

Sammanfattning av farmakokinetiska parametrar

Medelvärde (% CV) och 95% konfidensintervall för farmakokinetiska parametrar (dos = 15 mg)

Studie
Befolkning

Cmax Tmax AUC† T½
(ng/ml) (h) (ng*tim/ml) (h)

Metaboliten M1

Målgrupp:
Överviktiga personer (n = 18) 4,0 (42)

3,2 - 4,8
3,6 (28)

3.1 - 4.1
25,5 (63)

18,1 - 32,9 – –
Särskild befolkning:
Måttlig lever
Nedskrivning (n = 12)

2,2 (36)
1,8 - 2,7

3,3 (33)
2,7 - 3,9

18,7 (65)
11.9 - 25.5 – –

Metabolit M2
Målgrupp:
Överviktiga ämnen

(n = 18)
6,4 (28)

5,6 - 7,2
3,5 (17)

3,2 - 3,8
92,1 (26)

81,2 - 103
17,2 (58)

12.5 - 21.8
Särskild befolkning:
Måttlig lever
Nedskrivning (n = 12)

4,3 (37)
3,4 - 5,2

3,8 (34)
3,1 - 4,5

90,5 (27)
76,9 - 104

22,7 (30)
18.9 - 26.5
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† Beräknas endast upp till 24 timmar för M1.

Effekten av mat
Administrering av en engångsdos på 20 mg sibutramin med en standardfrukost resulterade i minskad topp M1och M2koncentrationer
(med 27 % respektive 32 %) och fördröjde tiden till topp med cirka tre timmar. Men AUC för M1och M2inte nämnvärt 
förändrats.

Särskilda populationer

Geriatrisk
Plasmakoncentrationer av M1och M2var likartade mellan äldre (61 till 77 år) och unga (åldrar 19 till 30 år) efter
en engångsdos på 15 mg oral sibutramin. Plasmakoncentrationer av de inaktiva metaboliterna M5och M6var högre hos äldre; dessa
skillnader är sannolikt inte av klinisk betydelse. I allmänhet bör dosval för en äldre patient vara försiktigt, vilket återspeglar den 
högre frekvensen av nedsatt lever-, njur- eller hjärtfunktion, och samtidig sjukdom eller annan läkemedelsbehandling.

Pediatrisk
Säkerheten och effekten av sibutramin hos pediatriska patienter under 16 år har inte fastställts.

Kön
Sammanslagna farmakokinetiska parametrar från 54 unga, friska frivilliga (37 män och 17 kvinnor) som fick en 15 mg oral dos av
sibutramin visade medelvärdet Cmaxoch AUC för M1och M2att vara lite (≤19 % och≤36%, respektive) högre hos kvinnor än
män. Något högre steady-state dalplasmanivåer observerades hos kvinnliga överviktiga patienter från en stor klinisk 
effektprövning. Dessa skillnader är dock sannolikt inte av klinisk betydelse. Dosjustering baserat på patientens kön är inte 
nödvändig (seDOSERING OCH ADMINISTRERING).

Lopp
Förhållandet mellan ras och steady-state genom M1och M2plasmakoncentrationer undersöktes i en klinisk prövning på fetma
patienter. En trend mot högre koncentrationer hos svarta patienter jämfört med kaukasiska patienter noterades för M1och M2. 
Dessa skillnader anses dock inte vara av klinisk betydelse.

Njurinsufficiens
Disponeringen av sibutraminmetaboliter (M1, M2, M5och M6) efter en oral engångsdos av sibutramin studerades på patienter
med varierande grad av njurfunktion. Sibutramin i sig var inte mätbart.

Hos patienter med måttligt och gravt nedsatt njurfunktion, AUC-värdena för den aktiva metaboliten M1var 24 till 46 % högre och AUC-värdena 
för M2var liknande jämfört med friska försökspersoner. Jämförelse i korsstudier visade att patienter med njursjukdom i slutstadiet under dialys 
hade liknande AUC-värden för M1men ungefär hälften av AUC-värdena för M2mätt hos friska försökspersoner

(CLcr≥80 ml/min). AUC-värdena för inaktiva metaboliter M5 och M6 ökade 2-3 gånger (intervall 1- till 7-faldigt) hos patienter med måttlig 
funktionsnedsättning (30 ml/min < CLcr = 60 ml/min) och 8-11 gånger (intervall 5- till 15 gånger) hos patienter med gravt funktionsnedsättning
(CLcr≤30 ml/min) jämfört med friska försökspersoner. Jämförelse av korsstudier visade att AUC-värdena för M5och M6ökade
22 - 33 gånger hos patienter med njursjukdom i slutstadiet i dialys jämfört med friska försökspersoner. Ungefär 1 % av den orala 
dosen återfanns i dialysatet som en kombination av M5och M6under hemodialysprocessen, medan M1och M2var inte
mätbar i dialysatet.

Sibutramin ska inte användas till patienter med gravt nedsatt njurfunktion, inklusive de med njursjukdom i slutstadiet som undergår dialys.

Leverinsufficiens
Hos 12 patienter med måttligt nedsatt leverfunktion som fick en engångsdos på 15 mg sibutramin, kombinerade AUC för M1och
M2ökade med 24 % jämfört med friska försökspersoner medan M5och M6plasmakoncentrationerna var oförändrade. De observerade 
skillnaderna i M1och M2koncentrationer motiverar inte dosjustering hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion. Sibutramin 
ska inte användas till patienter med allvarlig leverdysfunktion.

Läkemedel-läkemedelsinteraktioner

In vitrostudier indikerade att cytokrom P450 (3A4)-medierad metabolism av sibutramin hämmades av ketokonazol och till
i mindre utsträckning av erytromycin. Fas 1 kliniska prövningar genomfördes för att bedöma interaktionerna mellan sibutramin och läkemedel som 
är substrat och/eller hämmare av olika cytokrom P450-isozymer. Potentialen för studerade interaktioner beskrivs nedan.
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Ketokonazol
Samtidig administrering av 200 mg doser av ketokonazol två gånger dagligen och 20 mg sibutramin en gång dagligen i 7 dagar till 12 okomplicerade 
överviktiga försökspersoner resulterade i måttliga ökningar av AUC och Cmaxpå 58 % och 36 % för M1och på 20 % och 19 % för M2,
respektive.

Erytromycin
Steady-state farmakokinetiken för sibutramin och metaboliter M1och M2utvärderades i 12 okomplicerade överviktiga försökspersoner
efter samtidig administrering av 500 mg erytromycin tre gånger dagligen och 20 mg sibutramin en gång dagligen i 7 dagar. Samtidig 
erytromycin resulterade i små ökningar av AUC (mindre än 14 %) för M1och M2. En liten minskning av Cmaxför M1

(11%) och en liten ökning av Cmaxför M2(10%) observerades.

Cimetidin
Samtidig administrering av cimetidin 400 mg två gånger dagligen och sibutramin 15 mg en gång dagligen i 7 dagar hos 12 frivilliga resulterade 
i små ökningar av kombinerade (M)1och M2) plasma Cmax(3,4 %) och AUC (7,3 %).

Simvastatin
Steady-state farmakokinetik för sibutramin och metaboliter M1och M2voren utvärderade i 27 friska frivilliga efter
administrering av simvastatin 20 mg en gång dagligen på kvällen och sibutramin 15 mg en gång dagligen på morgonen i 7 dagar. 
Simvastatin hade ingen signifikant effekt på plasma Cmaxoch AUC för M2eller M1och M2kombinerad. Cmax(16%) och AUC (12%) av
M1minskade något. Simvastatin minskade sibutramin C någotmax(14%) och AUC (21%). Sibutramin ökade AUC (7%) av 
den farmakologiskt aktiva delen, simvastatinsyra och minskade Cmax(25 %) och AUC (15 %) av inaktivt simvastatin.

Omeprazol
Steady-state farmakokinetik för sibutramin och metaboliter M1och M2utvärderades i 26 friska frivilliga efter co
administrering av omeprazol 20 mg en gång dagligen och sibutramin 15 mg en gång dagligen i 7 dagar. Omeprazol ökade något 
plasma Cmaxoch AUC för M1och M2sammanlagt (cirka 15 %). M2Cmaxoch AUC påverkades inte signifikant medan M1Cmax

(30 %) och AUC (40 %) ökade måttligt. Plasma Cmax(57 %) och AUC (67 %) för oförändrad sibutramin ökade måttligt. 
Sibutramin hade ingen signifikant effekt på omeprazols farmakokinetik.

Olanzapin
Steady-state farmakokinetik för sibutramin och metaboliter M1och M2utvärderades i 24 friska frivilliga efter co
administrering av sibutramin 15 mg en gång dagligen med olanzapin 5 mg två gånger dagligen i 3 dagar och 10 mg en gång dagligen därefter i 7 dagar. 
Olanzapin hade ingen signifikant effekt på plasma Cmaxoch AUC för M2och M1och M2kombinerat, eller AUC för M1. Olanzapin
något ökat M1Cmax(19%) och måttligt ökad sibutramin Cmax(47 %) och AUC (63 %). Sibutramin hade ingen signifikant effekt på 
olanzapins farmakokinetik.

Lorazepam
Steady-state farmakokinetik för sibutramin och metaboliter M1och M2efter sibutramin 15 mg en gång dagligen i 11 dagar var
jämfört med 25 friska frivilliga i närvaro eller frånvaro av lorazepam 2 mg två gånger dagligen under 3 dagar plus en morgondos. Lorazepam 
hade ingen signifikant effekt på farmakokinetiken för sibutraminmetaboliter M1och M2. Sibutramin hade ingen signifikant
effekt på lorazepams farmakokinetik.

Läkemedel starkt bundna till plasmaproteiner

Även om sibutramin och dess aktiva metaboliter M1och M2är i hög grad bundna till plasmaproteiner (≥94 %), den låga terapeutiska
koncentrationer och grundläggande egenskaper hos dessa föreningar gör att de sannolikt inte kommer att resultera i kliniskt signifikanta 
proteinbindande interaktioner med andra starkt proteinbundna läkemedel såsom warfarin och fenytoin.In vitroproteinbindande interaktionsstudier har 
inte utförts.

KLINISKA STUDIER
Observationsepidemiologiska studier har fastställt ett samband mellan fetma och riskerna för hjärt-kärlsjukdom, icke-
insulinberoende diabetes mellitus (NIDDM), vissa former av cancer, gallsten, vissa andningssjukdomar och en ökning av den totala 
dödligheten. Dessa studier tyder på att viktminskning, om den bibehålls, kan ge hälsofördelar för vissa patienter med kronisk fetma 
som också kan löpa risk för andra sjukdomar.
De långsiktiga effekterna av sibutramin på sjuklighet och dödlighet i samband med fetma har inte fastställts. Viktminskning undersöktes i 11 
dubbelblinda, placebokontrollerade fetmastudier (BMI-intervall över alla studier 27-43) med studielängder på 12 till 52 veckor och doser från 1 
till 30 mg en gång dagligen. Vikten reducerades signifikant på ett dosrelaterat sätt hos sibutraminbehandlade patienter jämfört med placebo 
över dosintervallet 5 till 20 mg en gång dagligen. I två 12-månadersstudier uppnåddes maximal viktminskning med 6 månader och statistiskt 
signifikant viktminskning bibehölls under 12 månader. Mängden placebo-subtraherad viktminskning som uppnåddes med sibutramin var 
konsekvent i alla studier.
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Analys av data i tre långsiktiga (≥6 månader) överviktsförsök indikerar att patienter som tappar minst 4 pund under de första 4 veckorna av 
behandlingen med en given dos sibutramin med största sannolikhet kommer att uppnå betydande långsiktig viktminskning på den dosen av sibutramin.
Ungefär 60% av dessa patienter fortsatte med att uppnå en placebo-subtraherad viktminskning på≥5 % av sin ursprungliga kroppsvikt per månad 
6. Omvänt, av de patienter som fick en given dos sibutramin som inte gick ner minst 4 pund under de första 4 veckorna av
terapi, cirka 80 % fortsatte inte med att uppnå en placebo-subtraherad viktminskning på≥5 % av sin ursprungliga kroppsvikt på den dosen 
senast 6.
Signifikanta dosrelaterade minskningar av midjemåttet, en indikator på intraabdominalt fett, har också observerats under 6 och 12 månader i 
placebokontrollerade kliniska prövningar. I en 12-veckors placebokontrollerad studie av icke-insulinberoende diabetes mellitus-patienter 
randomiserade till placebo eller 15 mg sibutramin per dag, visade Dual Energy X-Ray Absorptiometry (DEXA) bedömning av förändringar i 
kroppssammansättning att den totala kroppsfettmassan minskade med 1,8 kg i sibutramingruppen mot 0,2 kg i placebogruppen (p < 0,001). 
På liknande sätt minskade den trunkala (android) fettmassan med 0,6 kg i sibutramingruppen jämfört med 0,1 kg i placebogruppen (p < 0,01). 
Förändringarna i mager massa, fasteblodsocker och HbA1var inte statistiskt signifikant olika mellan de två grupperna.
Elva dubbelblinda, placebokontrollerade fetmastudier med studielängder på 12 till 52 veckor har gett bevis för att sibutramin inte negativt 
påverkar glykemi, serumlipidprofiler eller serumurinsyra hos överviktiga patienter. Behandling med sibutramin (5 till 20 mg en gång dagligen) 
är associerad med genomsnittlig ökning av blodtrycket på 1 till 3 mm Hg och med genomsnittlig ökning av pulsen på 4 till 5 slag per minut 
jämfört med placebo. Dessa fynd är liknande hos normotensiva och hos patienter med hypertoni kontrollerad med
medicin. De patienter som förlorar betydande (≥5 % viktminskning) viktmängder på sibutramin tenderar att ha mindre ökningar 
i blodtryck och puls (seVARNINGAR).
I studie 1, en 6-månaders, dubbelblind, placebokontrollerad studie på överviktiga patienter, studie 2, en 1-årig, dubbelblind, placebokontrollerad studie 
på överviktiga patienter, och studie 3, en 1-årig, dubbelblind, placebokontrollerad studie på överviktiga patienter som förlorade minst 6 kg på en 4 
veckors diet med mycket låg kalorihalt (VLCD), gav sibutramin signifikanta viktminskningar, som visas nedan. I de två 1-årsstudierna uppnåddes maximal 
viktminskning med 6 månader och statistiskt signifikant viktminskning bibehölls under 12 månader.

Genomsnittlig viktminskning (lbs) under sexmånaders- och ettårstesterna

Sibutramin (mg)
Placebo

(n)
5

(n)
10

(n)
15

(n)
20

(n)Studie/patientgrupp
Studie 1

Alla patienter* 2.0
(142)

6.6
(148)

9.7
(148)

12.1
(150)

13.6
(145)

Slutförare** 2.9
(84)

8.1
(103)

12.1
(95)

15.4
(94)

18,0
(89)

Tidiga svarspersoner*** 8.5
(17)

13,0
(60)

16,0
(64)

18.2
(73)

20.1
(76)

Studie 2

Alla patienter* 3.5
(157)

9.8
(154)

14,0
(152)

Slutförare** 4.8
(76)

13.6
(80)

15.2
(93)

Tidiga svarspersoner*** 10.7
(24)

18.2
(57)

18.8
(76)

Studie 3****
Alla patienter* 15.2

(78)
28.4
(81)

Slutförare** 16.7
(48)

29,7
(60)

Tidiga svarspersoner*** 21.5
(22)

33,0
(46)

* Data för alla patienter som fick studieläkemedlet och som hade någon post-baseline-mätning (senaste observationsöverförd 
analys).
* * Data för patienter som fullföljt hela 6-månaders (Studie 1) eller ett-årsperiod av dosering och har registrerat data för månad 6 
(Studie 1) eller månad 12 besök.
* * *

* * * *

var 16,9 pund för sibutramin och 16,3 pund för placebo.

Data för patienter som tappade minst 4 kg under de första 4 veckorna av behandlingen och avslutade studien.
Viktminskningsdata som visas beskriver förändringar i vikt från pre-VLCD; genomsnittlig viktminskning under 4-veckors VLCD
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Upprätthållande av viktminskning med sibutramin undersöktes i en 2-årig, dubbelblind, placebokontrollerad studie. Efter en 6-månaders 
runinfas där alla patienter fick sibutramin 10 mg (medelviktminskning, 26 lbs.), randomiserades patienterna till sibutramin (10 till 20 mg, 352 
patienter) eller placebo (115 patienter). Den genomsnittliga viktminskningen från initial kroppsvikt till slutpunkt var 21 lbs. och 12 lbs. för 
sibutramin- respektive placebopatienter. En statistiskt signifikant (p < 0,001) större andel av sibutraminbehandlade patienter, 75 %, 62 % och 
43 %, bibehöll minst 80 % av sin initiala viktminskning vid 12, 18 respektive 24 månader, jämfört med placebo. grupp (38 %, 23 % och 16 %). 
Även 67 %, 37 %, 17 % och 9 % av de sibutraminbehandlade patienterna jämfört med 49 %,
19 %, 5 % och 3 % av placebopatienterna förlorade≥5 %,≥10 %,≥15 % och≥20 % av sin initiala kroppsvikt vid endpoint. Från 
endpoint till uppföljningsbesöket efter studien (ca 1 månad) var viktåtergången cirka 4 lbs för sibutraminpatienterna och cirka 
2 lbs för placebopatienterna.
Sibutramininducerad viktminskning har åtföljts av fördelaktiga förändringar i serumlipider som liknar de som ses vid icke-
farmakologiskt medierad viktminskning. En kombinerad, viktad analys av förändringarna i serumlipider i 11 placebokontrollerade 
fetmastudier som sträcker sig i längd från 12 till 52 veckor visas nedan för analysen av den sista observationen (LOCF).

Kombinerad analys (11 studier) av förändringar i serumlipider - LOCF
Kategori TG

% (n)
CHOL
% (n)

LDL-C
% (n)

HDL-C
% (n)

Allt placebo
< 5 % viktminskning

0,53 (475)
4,52 (382)
- 15.30 (92)

- 1,53 (475)
- 0,42 (382)
- 6,23 (92)

- 0,09 (233)
- 0,70 (205)
- 6,19 (27)

- 0,56 (248)
- 0,71 (217)
0,94 (30)≥5% Viktminskning 

All Sibutramin
< 5 % viktminskning

≥5% viktminskning

- 8,75 (1164)
- 0,54 (547)

- 16,59 (612)

- 2,21 (1165)
0,17 (548)
- 4,87 (612)

- 1,85 (642)
- 0,37 (320)
- 4,56 (317)

4,13 (664)
3,19 (331)
4,68 (328)

Baslinjemedelvärden:
Placebo: TG 187 mg/dL; CHOL 221 mg/dL; LDL-C 140 mg/dL; HDL-C 47 mg/dL 
Sibutramin: TG 172 mg/dL; CHOL 215 mg/dL; LDL-C 140 mg/dL; HDL-C 47 mg/dL TG: 
Triglycerider, CHOL: Kolesterol, LDL-C Low Density Lipoprotein-Cholesterol HDL-C: 
High Density Lipoprotein-Cholesterol

Sibutramininducerad viktminskning har åtföljts av minskningar av serumurinsyra. Vissa centralt verkande viktminskningsmedel som 
orsakar frisättning av serotonin från nervterminaler har associerats med hjärtklaffsdysfunktion. Den möjliga förekomsten av 
hjärtklaffsjukdom undersöktes specifikt i två studier. I en studie utfördes 2-D och färgdopplerekokardiografi på 210 patienter 
(medelålder 54 år) som fick sibutramin 15 mg eller placebo dagligen under perioder på 2 veckor till 16 månader 
(medelbehandlingslängd 7,6 månader). Hos patienter utan tidigare anamnes på hjärtklaffsjukdom var incidensen av 
hjärtklaffsjukdom 3/132 (2,3 %) i sibutraminbehandlingsgruppen (alla tre fallen var mild aortainsufficiens) och 2/77 (2. 6 %) i 
placebobehandlingsgruppen (ett fall av mild aortainsufficiens och ett fall av allvarlig aortainsufficiens). I en annan studie genomgick 
25 patienter 2-D och färgdopplerekokardiografi före behandling med sibutramin och igen efter behandling med sibutramin 5 till 30 
mg dagligen i tre månader; det fanns inga fall av hjärtklaffsjukdom.
Effekten av sibutramin 15 mg en gång dagligen på mätningar av 24-timmars blodtryck utvärderades i en 12-veckors placebokontrollerad

studie. Tjugosex män och kvinnor, främst kaukasiska individer med ett genomsnittligt BMI på 34 kg/m2och en medelålder på 39 år 
genomgick 24-timmars ambulatorisk blodtrycksövervakning (ABPM). De genomsnittliga förändringarna från baslinje till vecka 12 i olika 
mått på ABPM visas i följande tabell.
Parameter
mm Hg

Systolisk

Sibutramin
Diastolisk

SibutraminPlacebo Placebo
15 mg
n=14

20 mg
n=16

15 mg
n=12

20 mg
n=16n=12

0,2
- 0,3

- 0,9

- 0,1

Dagtid
Nattetid
Tidigt på morgonen

24-timmars medel

3.9
4.1
9.4

4.4
6.4
5.3

0,5
- 1,0

- 3,0

0,1

5.0
4.3
6.7

5.7
5.4
5.8
5.64.0 4.7 5.0

Normal dygnsvariation av blodtryck bibehölls.

sida 6 av 17



INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING
MERIDIA är indicerat för behandling av fetma, inklusive viktminskning och bibehållande av viktminskning, och ska användas i
i kombination med en diet med reducerad kaloriinnehåll. MERIDIA rekommenderas för överviktiga patienter med ett initialt body mass index≥30 kg/m2, eller

≥27 kg/m2i närvaro av andra riskfaktorer (t.ex. diabetes, dyslipidemi, kontrollerad hypertoni). Nedan är 
ett diagram över Body Mass Index (BMI) baserat på olika höjder och vikter.

BMI beräknas genom att ta patientens vikt, i kg, och dividera med patientens längd, i meter, i kvadrat. Metriska omvandlingar är som 
följer: pund ÷ 2,2 = kg; tum × 0,0254 = meter.

KONTRAINDIKATIONER
MERIDIA är kontraindicerat hos patienter som får monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) (seVARNINGAR). MERIDIA är 
kontraindicerat till patienter med överkänslighet mot sibutramin eller någon av de inaktiva ingredienserna i MERIDIA. MERIDIA är 
kontraindicerat hos patienter som har en allvarlig ätstörning (anorexia nervosa eller bulimia nervosa).
MERIDIA är kontraindicerat för patienter som tar andra centralt verkande viktminskningsläkemedel.

VARNINGAR

Blodtryck och puls
MERIDIA Ökar avsevärt BLODTRYCK OCH/ELLER PULS HOS VISSA PATIENTER. REGELBUND ÖVERVAKNING 
AV BLODTRYCK OCH PULS KRÄVS VID FÖRESKRIVNING AV MERIDIA.

I placebokontrollerade fetmastudier associerades sibutramin 5 till 20 mg en gång dagligen med genomsnittliga ökningar av systoliskt och 
diastoliskt blodtryck på cirka 1 till 3 mm Hg i förhållande till placebo, och med genomsnittliga ökningar av puls i förhållande till placebo på 
cirka 4 till 5 slag per minut. Större ökningar sågs hos vissa patienter, särskilt när behandling med sibutramin inleddes med de högre doserna 
(se tabell nedan). I premarketing placebokontrollerade fetmastudier behandlades 0,4 % av patienterna med
sibutramin avbröts för hypertoni (SBP≥160 mm Hg eller DBP≥95 mm Hg), jämfört med 0,4 % i placebogruppen,
och 0,4 % av patienterna som behandlades med sibutramin avbröts på grund av takykardi (pulsfrekvens≥100 bpm), jämfört 
med 0,1 % i placebogruppen.Blodtryck och puls bör mätas innan behandling med MERIDIA påbörjas och bör därefter 
övervakas med jämna mellanrum.För patienter som upplever en ihållande ökning av blodtrycket eller pulsen medan de får 
MERIDIA, bör antingen dosreduktion eller utsättning övervägas. MERIDIA ska ges med försiktighet till patienter med 
hypertoni i anamnesen (seDOSERING OCH ADMINISTRERING), och bör inte ges till patienter med okontrollerad eller dåligt 
kontrollerad hypertoni.

Outliers i procent i studier 1 och 2
Dos (mg) % outliers*

SBP
9
6
12
13
14

DBP
7
20
15
17
22

Puls
12
16
28
24
37

Placebo
5
10
15
20
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* Outlier definieras som ökning från baslinjen på≥15 mm Hg för tre på varandra följande besök (SBP),≥10 mm Hg för tre på 

varandra följande besök (DBP), eller puls≥10 bpm för tre på varandra följande besök.

Potentiell interaktion med monoaminoxidashämmare
MERIDIA är en noradrenalin-, serotonin- och dopaminåterupptagshämmare och ska inte användas samtidigt med MAO-hämmare (se
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER,Läkemedelsinteraktioner underavsnitt). Det bör finnas minst ett 2-veckorsintervall efter avslutad MAO-hämmare innan 
behandlingen med MERIDIA påbörjas. På samma sätt bör det finnas minst ett 2-veckorsintervall efter avslutad MERIDIA innan behandling med MAO-
hämmare påbörjas.

Serotonergt syndrom eller malignt neuroleptikasyndrom (NMS)-liknande reaktioner
Utveckling av ett potentiellt livshotande serotonergt syndrom eller malignt neuroleptikasyndrom (NMS)-liknande reaktioner har rapporterats 
med enbart SNRI och SSRI, inklusive MERIDIA-behandling, men särskilt med samtidig användning av serotonerga läkemedel (inklusive 
triptaner) med läkemedel som försämra metabolismen av serotonin (inklusive MAO-hämmare), eller med antipsykotika orandra 
dopaminantagonister. Symtom på serotonergt syndrom kan inkludera förändringar i mental status (t.ex. agitation, hallucinationer, koma), 
autonom instabilitet (t.ex. takykardi, labilt blodtryck, hypertermi), neuromuskulära avvikelser (t.ex. hyperreflexi, inkoordination) och/eller 
gastrointestinala symtom [t.ex. illamående , kräkningar, diarré] (seFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, läkemedelsinteraktioner). Serotonergt 
syndrom, i sin svåraste form, kan likna malignt neuroleptikasyndrom, vilket inkluderar hypertermi, muskelstelhet, autonom instabilitet med 
möjliga snabba fluktuationer av vitala tecken och mentala statusförändringar. Patienter bör övervakas med avseende på uppkomsten av 
serotonergt syndrom eller NMS-liknande tecken och symtom.

Samtidig kardiovaskulär sjukdom
MERIDIA ökar avsevärt blodtrycket och/eller pulsen hos vissa patienter. Därför ska MERIDIA inte användas till patienter 
med en historia av kranskärlssjukdom, kongestiv hjärtsvikt, arytmier eller stroke.

Glaukom
Eftersom MERIDIA kan orsaka mydriasis bör det användas med försiktighet hos patienter med trångvinkelglaukom.

Diverse
Organiska orsaker till fetma (t.ex. obehandlad hypotyreos) bör uteslutas innan MERIDIA förskrivs.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Pulmonell hypertoni
Vissa centralt verkande viktminskningsmedel som orsakar frisättning av serotonin från nervterminaler har associerats med pulmonell hypertension 
(PPH), en sällsynt men dödlig sjukdom. I kliniska studier före marknadsföring har inga fall av PPH rapporterats med sibutraminkapslar. På grund av den 
låga förekomsten av denna sjukdom i den underliggande populationen är det dock inte känt om MERIDIA kan orsaka denna sjukdom eller inte.

Anfall
Under premarketingtestning rapporterades anfall hos < 0,1 % av de sibutraminbehandlade patienterna. MERIDIA ska användas med 
försiktighet till patienter med anamnes på anfall. Det bör avbrytas hos alla patienter som utvecklar anfall.

Blödning
Det har rapporterats om blödningar hos patienter som tar sibutramin. Även om ett orsakssamband är oklart, rekommenderas försiktighet hos patienter som 
är predisponerade för blödningshändelser och de som samtidigt tar mediciner som är kända för att påverka hemostas eller trombocytfunktion.

Gallstenar
Viktminskning kan fälla ut eller förvärra gallstensbildning.

Nedsatt njurfunktion
MERIDIA ska användas med försiktighet till patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion. MERIDIA ska inte användas till patienter med 
gravt nedsatt njurfunktion, inklusive de med njursjukdom i slutstadiet som undergår dialys (seFarmakokinetik-Specialpopulationer-
Njurinsufficiens).

Leverdysfunktion
Patienter med allvarlig leverdysfunktion har inte studerats systematiskt; MERIDIA ska därför inte användas till sådana 
patienter.

Interferens med kognitiva och motoriska prestanda
Även om sibutramin inte påverkade psykomotoriska eller kognitiva prestationer hos friska frivilliga, har alla CNS-aktiva läkemedel 
potential att försämra omdöme, tänkande eller motorik.
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Information för patienter
Läkare bör instruera sina patienter att läsa patientbipacksedeln innan behandlingen med MERIDIA påbörjas och att läsa om den varje 
gång receptet förnyas.
Läkare bör också diskutera med sina patienter alla delar av bipacksedeln som är relevanta för dem. Särskilt bör vikten 
av att hålla tider för uppföljningsbesök betonas.
Patienter bör rådas att meddela sin läkare om de utvecklar utslag, nässelfeber eller andra allergiska reaktioner.
Patienter bör rådas att informera sina läkare om de tar eller planerar att ta några receptbelagda eller receptfria läkemedel, särskilt 
viktreducerande medel, avsvällande medel, antidepressiva medel, hostdämpande medel, litium, dihydroergotamin, sumatriptan

(Imitrex®), eller tryptofan, eftersom det finns en potential för interaktioner.
Patienter bör påminnas om vikten av att kontrollera sitt blodtryck och puls med jämna mellanrum.

Läkemedelsinteraktioner

CNS aktiva läkemedel:
Användningen av MERIDIA i kombination med andra CNS-aktiva läkemedel, särskilt serotonerga medel, har inte utvärderats 
systematiskt. Därför tillråds försiktighet om samtidig administrering av MERIDIA och andra centralt verkande läkemedel är 
indicerad (seKONTRAINDIKATIONERochVARNINGAR).

Hos patienter som får monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) (t.ex. fenelzin, selegilin)   i kombination med serotonerga medel (t.ex. 
fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, venlafaxin) har det förekommit rapporter om allvarliga, ibland dödliga, reaktioner ("serotonergt 
syndrom") ;" se nedan). Eftersom sibutramin hämmar serotoninåterupptaget bör MERIDIA inte användas samtidigt med en MAO-hämmare (se
KONTRAINDIKATIONER).Minst 2 veckor bör gå mellan avbrytande av en MAO-hämmare och påbörjande av behandling med MERIDIA. På 
samma sätt bör det gå minst 2 veckor mellan avbrytande av MERIDIA och påbörjande av behandling med en MAO-hämmare.

Den sällsynta men allvarliga konstellationen av symtom som kallas "serotonergt syndrom" har också rapporterats vid samtidig

användning av selektiva serotoninåterupptagshämmare och medel för migränbehandling, såsom Imitrex®(sumatriptansuccinat) och 
dihydroergotamin, vissa opioider, såsom dextrometorfan, meperidin, pentazocin och fentanyl, litium eller tryptofan. Serotonergt 
syndrom har också rapporterats vid samtidig användning av två serotoninåterupptagshämmare. Syndromet kräver omedelbar 
läkarvård och kan innefatta ett eller flera av följande symtom: upphetsning, hypomani, rastlöshet, medvetslöshet, förvirring, 
desorientering, ångest, agitation, motorisk svaghet, myoklonus, tremor, hemiballism, hyperreflexi, ataxi, dysartri, inkoordination, 
hypertermi, frossa, pupillutvidgning, diafores, kräkningar och takykardi.

Eftersom sibutramin hämmar serotoninåterupptaget, bör det i allmänhet inte administreras tillsammans med andra serotonerga medel såsom 
de som anges ovan. Men om en sådan kombination är kliniskt indicerad, är lämplig observation av patienten motiverad.

Läkemedel som kan höja blodtrycket och/eller hjärtfrekvensen
Samtidig användning av MERIDIA och andra medel som kan höja blodtrycket eller hjärtfrekvensen har inte utvärderats. Dessa inkluderar vissa 
avsvällande medel, hosta, förkylning och allergimediciner som innehåller medel som efedrin eller pseudoefedrin. Försiktighet bör iakttas när 
MERIDIA förskrivs till patienter som använder dessa läkemedel.

Alkohol
I en dubbelblind, placebokontrollerad, crossover-studie på 19 frivilliga, resulterade administrering av en engångsdos etanol (0,5 ml/kg) 
tillsammans med 20 mg sibutramin i inga psykomotoriska interaktioner av klinisk betydelse mellan alkohol och sibutramin. Samtidig 
användning av MERIDIA och överskott av alkohol rekommenderas dock inte.

Orala preventivmedel
Undertryckandet av ägglossning med orala preventivmedel hämmades inte av sibutramin. I en crossover-studie fick 12 friska 
kvinnliga frivilliga på orala steroidpreventivmedel placebo under en period och 15 mg sibutramin under en annan period under 
loppet av 8 veckor. Ingen kliniskt signifikant systemisk interaktion observerades; Därför behövs inget krav på alternativa 
preventivmedel när patienter som tar orala preventivmedel samtidigt ordineras sibutramin.

Karcinogenes, Mutagenes, Nedsatt fertilitet

Cancerframkallande egenskaper

Sibutramin administrerades i kosten till möss (1,25, 5 eller 20 mg/kg/dag) och råttor (1, 3 eller 9 mg/kg/dag) under två år och genererade 
kombinerade maximala plasma-AUC för de två huvudsakliga aktiva metaboliterna. till 0,4 respektive 16 gånger de efter en daglig dos för 
människa på 15 mg. Det fanns inga tecken på karcinogenicitet hos möss eller hos honråttor. Hos hanråttor fanns en högre incidens av 
godartade tumörer i testiklarnas interstitialceller; sådana tumörer ses vanligen hos råttor och är hormonellt medierade. Relevansen av dessa 
tumörer för människor är inte känd.
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Mutagenicitet
Sibutramin var inte mutagent i Ames-testet,in vitroKinesisk hamster V79 cellmutationsanalys,in vitroklastogenicitetsanalys i humana 
lymfocyter eller mikronukleusanalys i möss. Dess två huvudsakliga aktiva metaboliter visade sig ha en tvetydig bakteriell mutagen 
aktivitet i Ames-testet. Men båda metaboliterna gav genomgående negativa resultat iin vitroKinesisk hamster V79 cellmutationsanalys,
in vitroklastogenicitetsanalys i humana lymfocyter,in vitroDNA-reparationsanalys i HeLa-celler, mikrokärnanalys i möss ochin vivo
oplanerad DNA-syntesanalys i råtthepatocyter.

Nedsatt fertilitet
Hos råttor sågs inga effekter på fertiliteten vid doser som genererade kombinerade plasma-AUC för de två huvudsakliga aktiva metaboliterna upp till 32 
gånger de efter en human dos på 15 mg. Vid 13 gånger den mänskliga kombinerade AUC fanns det maternell toxicitet, och mödrarnas bobyggande 
beteende försämrades, vilket ledde till en högre incidens av perinatal mortalitet; det fanns ingen effekt vid ungefär 4 gånger den humana kombinerade 
AUC.

Graviditet

Teratogena effekter

Graviditetskategori C
Radiomärkta studier på djur indikerade att vävnadsfördelningen var opåverkad av graviditeten, med relativt låg 
överföring till fostret. Hos råttor fanns det inga tecken på teratogenicitet vid doser på 1, 3 eller 10 mg/kg/dag, vilket 
genererade kombinerade plasma-AUC för de två huvudsakliga aktiva metaboliterna upp till cirka 32 gånger de efter den 
humana dosen på 15 mg. Hos kaniner med doser på 3, 15 eller 75 mg/kg/dag orsakade plasma-AUC högre än cirka 5 
gånger de efter den humana dosen på 15 mg maternell toxicitet. Vid markant toxiska doser hade holländska bältade 
kaniner en något högre förekomst av ungar än kontrollgruppen med en bred kort nos, korta rundade nålar, kort svans 
och, i vissa, kortare förtjockade långa ben i extremiteterna; vid jämförbart höga doser hos vita kaniner från Nya Zeeland,

Inga adekvata och välkontrollerade studier med sibutramin har utförts på gravida kvinnor. Användning av MERIDIA under 
graviditet rekommenderas inte. Kvinnor i fertil ålder bör använda adekvat preventivmedel när de tar MERIDIA. Patienter bör 
rådas att meddela sin läkare om de blir gravida eller planerar att bli gravida medan de tar MERIDIA.

Ammande mödrar
Det är inte känt om sibutramin eller dess metaboliter utsöndras i modersmjölk. MERIDIA rekommenderas inte för användning till 
ammande mödrar. Patienter bör rådas att meddela sin läkare om de ammar.

Pediatrisk användning

Effekten av sibutramin hos ungdomar som är överviktiga har inte studerats tillräckligt.
Sibutramins verkningsmekanism som hämmar återupptaget av serotonin och noradrenalin liknar verkningsmekanismen för vissa antidepressiva 
medel. Sammanlagda analyser av kortvariga placebokontrollerade studier av antidepressiva läkemedel hos barn och ungdomar med egentlig 
depression (MDD), tvångssyndrom (OCD) och andra psykiatriska störningar har avslöjat en större risk för biverkningar som representerar suicidalt 
beteende eller självmordstänkande under första månadernas behandling hos dem som får antidepressiva läkemedel. Den genomsnittliga risken för 
sådana händelser hos patienter som fick antidepressiva läkemedel var 4 %, två gånger placeborisken på 2 %.
Inga placebokontrollerade studier av sibutramin har utförts på barn eller ungdomar med MDD, OCD eller andra psykiatriska störningar. I en 
studie av ungdomar med fetma där 368 patienter behandlades med sibutramin och 130 patienter med placebo, försökte en patient i 
sibutramingruppen och en patient i placebogruppen begå självmord. Självmordstankar rapporterades av 2 sibutraminbehandlade patienter 
och ingen av placebopatienterna. Det är okänt om sibutramin ökar risken för suicidalt beteende eller självmordstankar hos pediatriska 
patienter.
Uppgifterna är otillräckliga för att rekommendera användning av sibutramin för behandling av fetma hos pediatriska patienter.

Geriatrisk användning

Kliniska studier av sibutramin inkluderade inte tillräckligt många patienter i åldern 65 år och äldre för att avgöra om de svarar 
annorlunda än yngre patienter. I allmänhet bör dosval för en äldre patient vara försiktigt, vilket återspeglar den högre frekvensen av 
nedsatt lever-, njur- eller hjärtfunktion, och samtidig sjukdom eller annan läkemedelsbehandling. Farmakokinetik hos äldre patienter 
diskuteras i "KLINISK FARMAKOLOGI."

NEGATIVA REAKTIONER
I placebokontrollerade studier avbröt 9 % av patienterna som behandlades med sibutramin (n = 2068) och 7 % av patienterna som behandlades med placebo (n = 884) på   

grund av biverkningar.

I placebokontrollerade studier var de vanligaste händelserna muntorrhet, anorexi, sömnlöshet, förstoppning och huvudvärk. Ogynnsam
händelser i dessa studier som inträffar i≥1 % av de sibutraminbehandlade patienterna och oftare än i placebogruppen visas i 
följande tabell.
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Överviktiga patienter i placebokontrollerade studier

KROPPSSYSTEM
Biverkning

Sibutramin
(n = 2068)

Placebo
(n = 884)

% förekomst % förekomst
KROPPEN SOM HELHET:

Huvudvärk

Ryggont
Influensasyndrom

Skadeolycka
Asteni
Buksmärtor
Bröstsmärta

Nacksmärta

Allergisk reaktion
KARDIOVASKULÄRA SYSTEMET

Takykardi
Vasodilatation

Migrän
Hypertoni/förhöjt blodtryck 
Palpitation

MATSMÄLTNINGSSYSTEMET

Anorexi
Förstoppning

Ökad aptit
Illamående

Dyspepsi
Gastrit
Kräkningar

Rektal störning
METABOLISK & NÄRINGSMÄSSIG

Törst
Generaliserat ödem

MUSKULOSKELETALA SYSTEMET
Artralgi
Muskelvärk

Tenosynovit
Ledbesvär

NERVSYSTEM
Torr mun
Sömnlöshet

Yrsel
Nervositet
Ångest
Depression
Parestesi
Sömnighet
CNS-stimulering
Emotionell labilitet

ANDNINGSSYSTEM
Rhinit

30.3
8.2
8.2
5.9
5.9
4.5
1.8
1.6
1.5

18.6
5.5
5.8
4.1
5.3
3.6
1.2
1.1
0,8

2.6
2.4
2.4
2.1
2.0

0,6
0,9
2.0
0,9
0,8

13,0
11.5
8.7
5.9
5.0
1.7
1.5
1.2

3.5
6,0
2.7
2.8
2.6
1.2
1.4
0,5

1.7
1.2

0,9
0,8

5.9
1.9
1.2
1.1

5.0
1.1
0,5
0,6

17.2
10.7
7,0
5.2
4.5
4.3
2.0
1.7
1.5
1.3

4.2
4.5
3.4
2.9
3.4
2.5
0,5
0,9
0,5
0,6

10.2 7.1
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Faryngit
Bihåleinflammation

Hostökning
Laryngit

HUD OCH BILAGA
Utslag

Svettas
Herpes simplex
Acne

SÄRSKILDA SINNEN
Smakperversion
Öronsjukdom

Öronsmärta

UROGENITALT SYSTEM
Dysmenorré
Urinvägsinfektion 
Vaginal monilia
Metroragi

10,0
5.0
3.8
1.3

8.4
2.6
3.3
0,9

3.8
2.5
1.3
1.0

2.5
0,9
1.0
0,8

2.2
1.7
1.1

0,8
0,9
0,7

3.5
2.3
1.2
1.0

1.4
2.0
0,5
0,8

Följande ytterligare biverkningar rapporterades i≥1 % av alla patienter som fick sibutramin i kontrollerade och okontrollerade 
premarketingstudier.

Kroppen som helhet

feber.

Matsmältningssystemet

diarré, flatulens, gastroenterit, tandsjukdom.

Metaboliskt och 
näringsmässigt perifert ödem.

Muskuloskeletala systemet
artrit.

Nervsystem
agitation, benkramper, hypertoni, onormalt tänkande.

Andningssystem
bronkit, dyspné.

Hud och bihang
klåda.

Särskilda sinnen
amblyopi.

Urogenitala systemet
menstruationsrubbningar.

Andra negativa händelser

Kliniska studier

Anfall
Konvulsioner rapporterades som en biverkning hos tre av 2068 (0,1 %) sibutraminbehandlade patienter och hos ingen av 884 placebobehandlade 
patienter i placebokontrollerade fetmastudier före marknadsföringen. Två av de tre patienterna med anfall hade potentiellt predisponerande faktorer (en 
hade tidigare epilepsi, en hade en efterföljande diagnos av hjärntumör). Incidensen hos alla försökspersoner som fick sibutramin (tre av 4 588 
försökspersoner) var mindre än 0,1 %.
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Ekkymos/blödningsrubbningar
Ekkymos (blåmärken) observerades hos 0,7 % av de sibutraminbehandlade patienterna och hos 0,2 % av de placebobehandlade patienterna i placebokontrollerade 
fetmastudier före marknadsföringen. En patient hade långvarig blödning av en liten mängd som inträffade under en mindre ansiktsoperation. Sibutramin kan ha en 
effekt på trombocytfunktionen på grund av dess effekt på serotoninupptaget.

Interstitiell nefrit
Akut interstitiell nefrit (bekräftad genom biopsi) rapporterades hos en överviktig patient som fick sibutramin under förmarknadsföringsstudier. 
Efter avbrytande av medicineringen administrerades dialys och orala kortikosteroider; njurfunktionen normaliserad. Patienten återhämtade sig 
helt.

Ändrade laboratorieresultat
Onormala leverfunktionstester, inklusive ökningar av ASAT, ALAT, GGT, LDH, alkaliskt fosfatas och bilirubin, rapporterades som biverkningar 
hos 1,6 % av sibutraminbehandlade överviktiga patienter i placebokontrollerade studier jämfört med 0,8 % av placebopatienterna. I
dessa studier, potentiellt kliniskt signifikanta värden (totalt bilirubin≥2 mg/dL; ALT, AST, GGT, LDH eller alkaliskt fosfatas≥3 × övre normalgräns) 
förekom hos 0 % (alkaliskt fosfatas) till 0,6 % (ALT) av de sibutraminbehandlade patienterna och hos ingen av de placebobehandlade 
patienterna. Onormala värden tenderade att vara sporadiska, minskade ofta med fortsatt behandling och visade inte ett tydligt dos-
responssamband.

Rapporter efter marknadsföring

Frivilliga rapporter om biverkningar som är tillfälligt associerade med användning av sibutramin listas nedan. Det är viktigt att betona att 
även om dessa händelser inträffade under behandling med sibutramin, kanske de inte har något orsakssamband med läkemedlet. Fetma i 
sig, samtidiga sjukdomstillstånd/riskfaktorer eller viktminskning kan vara associerade med en ökad risk för vissa av dessa händelser.

Psykiatrisk
Fall av depression, psykos, mani, självmordstankar och självmord har rapporterats i sällsynta fall hos patienter på sibutraminbehandling. Ett samband 
har dock inte fastställts mellan dessa händelser och användningen av sibutramin. Om någon av dessa händelser skulle inträffa under behandling med 
sibutramin bör avbrytande av behandlingen övervägas.

Överkänslighet
Allergiska överkänslighetsreaktioner som sträcker sig från milda hudutslag och urtikaria till angioödem och anafylaxi har rapporterats (se
KONTRAINDIKATIONERochFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER-Information för patienter,och andra rapporter om allergiska reaktioner listade nedan).

Andra rapporterade händelser efter marknadsföring:

Kroppen som helhet
anafylaktisk chock, anafylaktoid reaktion, tryck i bröstet, tryck över bröstet, ansiktsödem, smärta i armar och ben, plötslig oförklarlig död.

Kardiovaskulära systemet
angina pectoris, förmaksflimmer, kongestiv hjärtsvikt, hjärtstopp, sänkt hjärtfrekvens, hjärtinfarkt, supraventrikulär takykardi, 
synkope, torsade de pointes, kärlhuvudvärk, ventrikulär takykardi, ventrikulära extrasystoler, ventrikulärt flimmer.

Matsmältningssystemet

kolecystit, kolelitiasis, duodenalsår, utslag, gastrointestinala blödningar, ökad salivutsöndring, tarmobstruktion, munsår, 
magsår, tungödem.

Endokrina systemet
struma, hypertyreos, hypotyreos.

Hemiska och lymfatiska systemet
anemi, leukopeni, lymfadenopati, petekier, trombocytopeni.

Metabolisk och näringsmässig 
hyperglykemi, hypoglykemi.

Muskuloskeletala systemet
artros, bursit.

Nervsystem
onormala drömmar, onormal gång, minnesförlust, ilska, cerebrovaskulär olycka, försämrad koncentration, förvirring, förvärrad depression, 
Gilles de la Tourettes syndrom, hypestesi, minskad libido, ökad libido, humörförändringar, mardrömmar, korttidsminnesförlust, talstörning, 
övergående ischemisk attack, tremor, ryckningar, svindel.
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Andningssystem
näsblod, nästäppa, andningsstörning, gäspning.

Hud och bihang
alopeci, dermatit, ljuskänslighet (hud), urtikaria.

Särskilda sinnen
onormal syn, dimsyn, torra ögon, ögonsmärta, ökat intraokulärt tryck, otitis externa, otitis media, ljuskänslighet (ögon), 
tinnitus.

Urogenitala systemet
onormal utlösning, hematuri, impotens, ökad urineringsfrekvens, miktionssvårigheter, urinretention.

DROGSMIBRUK OCH BEROENDE

Kontrollerad substans
MERIDIA kontrolleras i schema IV i lagen om kontrollerade ämnen (CSA).

Missbruk och fysiskt och psykiskt beroende
Läkare bör noggrant utvärdera patienter med avseende på historia av drogmissbruk och följa sådana patienter noggrant, observera dem för tecken på missbruk 
eller missbruk (t.ex. läkemedelsutveckling av tolerans, ökning av doser, läkemedelssökande beteende).

ÖVERDOSERING

Överdoshantering
Det finns begränsad erfarenhet av överdosering av sibutramin. De vanligaste biverkningarna i samband med överdosering är takykardi, 
högt blodtryck, huvudvärk och yrsel. Behandlingen bör bestå av allmänna åtgärder som används vid hanteringen av överdosering: en 
luftväg bör upprättas vid behov; övervakning av hjärtat och vitala tecken rekommenderas; allmän symptomatisk
och stödjande åtgärder bör vidtas. Försiktig användning avβ-blockerare kan vara indicerade för att kontrollera förhöjt blodtryck eller 
takykardi. Resultaten från en studie på patienter med njursjukdom i slutstadiet i dialys visade att sibutraminmetaboliter inte 
eliminerades i signifikant grad med hemodialys. (serFarmakokinetik-Specialpopulationer-Njurinsufficiens).

DOSERING OCH ADMINISTRERING
Den rekommenderade startdosen av MERIDIA är 10 mg administrerat en gång dagligen med eller utan mat. Om viktminskningen är 
otillräcklig kan dosen titreras efter fyra veckor till totalt 15 mg en gång dagligen. Dosen på 5 mg bör reserveras för patienter som 
inte tolererar dosen på 10 mg. Blodtrycks- och hjärtfrekvensförändringar bör beaktas vid beslut om dostitrering (seVARNINGARoch
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER).
Doser över 15 mg dagligen rekommenderas inte. I de flesta av de kliniska prövningarna gavs MERIDIA på morgonen. Analyser 
av ett flertal variabler har visat att cirka 60 % av patienterna som tappar minst 4 pund under de första 4 veckorna av 
behandlingen med en given dos av MERIDIA i kombination med en kalorireducerad diet förlorar minst 5 % (placebo-
subtraherad) av deras initiala kroppsvikt i slutet av 6 månader till 1 års behandling med den dosen av MERIDIA. Omvänt förlorar 
cirka 80 % av patienterna som inte går ner minst 4 pund under de första 4 veckorna av behandlingen med en given dos av 
MERIDIA inte minst 5 % (placebo-subtraherad) av sin initiala kroppsvikt i slutet av 6 månader till 1 års behandling med den 
dosen. Om en patient inte har tappat minst 4 pund under de första 4 veckorna av behandlingen,

Säkerheten och effektiviteten av MERIDIA, som visats i dubbelblinda, placebokontrollerade studier, har inte fastställts efter 2 år 
vid denna tidpunkt.

HUR LEVERERAS
MERIDIA®(sibutraminhydrokloridmonohydrat) Kapslar innehåller 5 mg, 10 mg eller 15 mg 
sibutraminhydrokloridmonohydrat och levereras enligt följande:
5 mg, NDC 0074-2456-12, blå/gula kapslar märkta med "MERIDIA" på locket och "-5-" på kroppen, i flaskor med 30 
kapslar.
10 mg, NDC 0074-2457-12, blå/vita kapslar märkta med "MERIDIA" på locket och "-10-" på kroppen, i flaskor med 30 
kapslar.
15 mg, NDC 0074-2458-12, gul/vita kapslar präglade med "MERIDIA" på locket och "-15-" på kroppen, i flaskor med 30 
kapslar.

Lagring
Förvara vid 25°C (77°F); utflykter tillåtna till 15°-30°C (59°-86°F) [se USP kontrollerad rumstemperatur]. Skydda kapslar från värme och 
fukt. Dispensera i en tät, ljusbeständig behållare enligt definitionen i USP.
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MERIDIA®
(mer-ID-dee-uh)
(sibutraminhydrokloridmonohydrat) Kapslar CS-IV

PATIENTINFORMATION
Läs patientinformationen som följer med MERIDIA innan du börjar använda den och varje gång du får en påfyllning. Det kan komma 
ny information. Denna broschyr ersätter inte att prata med din vårdgivare om ditt medicinska tillstånd eller din behandling.

Vilken är den viktigaste informationen jag borde veta om MERIDIA?
Vissa personer som tar MERIDIA kan få en kraftig ökning av blodtrycket eller hjärtfrekvensen (puls). Ta inte MERIDIA om ditt 
blodtryck inte är välkontrollerat. Kontakta din läkare om du upplever ett ökat blodtryck när du tar MERIDIA.
Din läkare bör kontrollera ditt blodtryck och din hjärtfrekvens innan du börjar med MERIDIA och fortsätta att kontrollera det regelbundet medan du 
använder MERIDIA. Det är viktigt att göra regelbundna kontroller när du tar MERIDIA.

Vad är MERIDIA?
MERIDIA är ett läkemedel som kan hjälpa överviktiga personer, enligt läkarens beslut, gå ner i vikt och hålla vikten. MERIDIA kan hjälpa till med 
viktminskning eftersom det påverkar områden i hjärnan som kontrollerar hunger. Du bör använda MERIDIA med en lågkaloridiet.
Användning av MERIDIA i mer än 2 år har inte studerats. 
MERIDIA har inte studerats på barn under 16 år.

Vem ska inte ta MERIDIA? Ta 
inte MERIDIA om du:
• har okontrollerat eller dåligt kontrollerat högt blodtryck.

• tar eller har tagit ett läkemedel som kallas en monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare). Fråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker 
på om något av dina läkemedel är MAO-hämmare. Ta inte MAO-hämmare i minst 2 veckor innan du använder MERIDIA. Ta inte MAO-hämmare under 
minst 2 veckor efter att du avslutat MERIDIA.

• har en ätstörning som kallas anorexia nervosa eller bulimia nervosa.

• tar viktminskningsmediciner för att kontrollera din aptit.

• är allergiska mot MERIDIA.Den aktiva ingrediensen är sibutraminhydrokloridmonohydrat. Se slutet av denna bipacksedel för en 
komplett lista över ingredienser i MERIDIA.

Hur ska jag ta MERIDIA?
• Ta MERIDIA exakt som ordinerats. Din läkare kan justera din dos. Ändra inte din dos om inte din läkare säger åt dig att göra 
det.

• Du kan ta MERIDIA med eller utan mat.

• Om du missar en dos av MERIDIA, hoppa över den. Ta inte en extra dos för att kompensera för missade doser.

• Om du tar för mycket MERIDIA, ring din läkare eller Giftinformationscentralen omedelbart eller gå till akuten.

• Tala om för din läkare om du inte går ner minst 4 pund under de första 4 veckorna av att ta MERIDIA och äta en lågkaloridiet. Din 
läkare kan ändra din dos eller sluta med MERIDIA. MERIDIA fungerar inte för alla.

Vad ska jag undvika när jag tar MERIDIA?
MERIDIA kanske inte är rätt medicin för dig om du har vissa medicinska tillstånd. Berätta för din läkare om alla dina 
medicinska tillstånd, särskilt om du:
• har högt blodtryck.

• har eller haft hjärtproblemsåsom hjärtinfarkt, hjärtsvikt, bröstsmärtor eller oregelbundna hjärtslag.

• haft stroke eller strokesymtom.

• har lever- eller njurproblem.
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• har ett ögonproblem som kallas glaukom.

• har problem med sköldkörteln (hypotyreos).

• har eller haft kramper (kramper, anfall).

• har blödningsproblem.

• har eller haft gallsten.

• har depression.

• är över 65 år.

• är under 16 år.

• är gravid eller planerar att bli gravid.Effekterna av MERIDIA på ditt ofödda barn är inte kända. Om du kan bli gravid 
bör du använda preventivmedel medan du tar MERIDIA. Tala genast om för din läkare om du blir gravid medan du tar 
MERIDIA.

• ammar.Det är inte känt om MERIDIA går över i din mjölk. Effekterna av MERIDIA på ditt barn är inte kända. Du 
bör inte amma medan du tar MERIDIA.

Kör inte bil, använd inte tunga maskiner eller gör andra farliga aktiviteter förrän du vet hur MERIDIA påverkar dig.
Berätta för din läkare om alla läkemedel du tar, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och växtbaserade 
kosttillskott.Att ta MERIDIA och vissa andra läkemedel kan påverka varandra och kan orsaka allvarliga och i vissa fall livshotande 
biverkningar. Se till att du berättar för din läkare om du tar:
• läkemedel som kallas MAO-hämmare, se "Vem bör inte ta MERIDIA?"

• andra viktminskningsläkemedel

• mediciner mot hosta och förkylningar

• läkemedel mot migrän

• läkemedel mot depression

• narkotiska smärtstillande medel

• litium

• tryptofan

• läkemedel som ökar blödningen

• antibiotikaläkemedel

Vet vilka mediciner du tar. Håll en lista över dem och visa den för din läkare och apotekspersonal varje gång du får nytt läkemedel. De kan tala om för 
dig om det är okej att ta MERIDIA tillsammans med andra läkemedel.

Vilka är de möjliga biverkningarna av MERIDIA?
Vanliga biverkningar av MERIDIA inkluderar: muntorrhet, huvudvärk, aptitlöshet, sömnsvårigheter och förstoppning. 
Följande allvarliga biverkningar har rapporterats med MERIDIA:
• en stor ökning av blodtrycket eller hjärtfrekvensen hos vissa människor.Se "Vad är den viktigaste informationen jag borde veta om 

MERIDIA?"

• anfall

• blödning

• ett sällsynt, men livshotande problem som kallas "serotonergt syndrom".Det kan uppstå när människor tar droger som påverkar en 
hjärnkemikalie som kallas serotonin tillsammans med MERIDIA. Ta inte andra läkemedel tillsammans med MERIDIA om inte din läkare har sagt till 
dig att det är okej att göra det. Få medicinsk hjälp omedelbart om du har något av följande symtom, särskilt när du tar andra läkemedel med 
MERIDIA:
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• känna sig svag, rastlös, förvirrad eller orolig
• förlora medvetandet
• har feber, kräkningar, svettning, frossa eller skakar
• har snabba hjärtslag

Vissa viktminskningsläkemedel har associerats med ett sällsynt men livshotande tillstånd som påverkar blodtrycket i lungorna 
(pulmonell hypertoni). Eftersom tillståndet är så sällsynt är det inte känt om MERIDIA kan orsaka denna sjukdom. Om du upplever ny 
eller förvärrad andnöd, meddela din läkare omedelbart.
Tala om för din läkare om du får utslag eller nässelutslag när du tar MERIDIA. Du kan ha en allergisk reaktion. Tala om för 
din läkare om du får biverkningar som stör dig eller som inte försvinner.
Dessa är inte alla biverkningar av MERIDIA. För mer information, fråga din läkare eller apotekspersonal.
MERIDIA är ett kontrollerat ämne (CIV). Detta innebär att MERIDIA kan vara ett mål för personer som missbrukar receptbelagda läkemedel. 
Förvara din MERIDIA på en säker plats. Att sälja eller ge bort MERIDIA är mot lagen.

Hur ska jag förvara MERIDIA?
• Förvara MERIDIA i rumstemperatur mellan 59° till 86° F (15° till 30° C). Lämna den aldrig på en varm eller fuktig plats.

• Kasta säkert MERIDIA som är inaktuell eller inte längre behövs.

• Förvara MERIDIA och alla läkemedel utom räckhåll för barn. Om ditt barn av misstag tar MERIDIA, ring omedelbart sin läkare 
eller Giftinformationscentralen, eller ta ditt barn till akuten.

Allmän information om MERIDIA.
Läkemedel skrivs ibland ut för andra tillstånd än de som beskrivs i patientinformationsblad. Använd inte MERIDIA för ett tillstånd 
som det inte har ordinerats för. Ge inte MERIDIA till andra personer, även om de har samma symtom som du har. Det kan skada 
dem och det strider mot lagen.
Denna broschyr sammanfattar den viktigaste informationen om MERIDIA. Om du vill ha mer information, prata med din läkare. Du kan 
också be din läkare eller apotekspersonal om information som är skriven för vårdpersonal.
För mer information ring Abbott Laboratories på 1-800-633-9110 eller besök www.Meridia.net.

Vilka är ingredienserna i MERIDIA?
Aktiv ingrediens: sibutraminhydrokloridmonohydrat Inaktiv ingrediens: laktosmonohydrat, NF; mikrokristallin cellulosa, NF; 
kolloidal kiseldioxid, NF; och magnesiumstearat, NF i en hård gelatinkapsel [som innehåller titandioxid, USP; gelatin; FD&C Blue 
No. 2 (endast 5- och 10-mg kapslar); D&C Yellow No. 10 (endast 5- och 15-mg kapslar) och andra inaktiva ingredienser].

©Abbott
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