
MERİDYA®
(sibutramin hidroklorür monohidrat) Kapsüller 
CS-IV
TANIM
MERİDYA®(sibutramin hidroklorür monohidrat) obezite tedavisi için ağızdan uygulanan bir maddedir. Kimyasal olarak,
aktif bileşen, siklobutanemetanamin, 1-(4-klorofenil)-N,N-dimetil-'in (+) ve (-) enantiyomerlerinin rasemik bir karışımıdır.α
(2-metilpropil)-, hidroklorür, monohidrat ve ampirik bir formül C'ye sahiptir.17H29Cl2NUMARA. Molekül ağırlığı 334,33'tür.
Yapısal formül aşağıda gösterilmiştir:

Sibutramin hidroklorür monohidrat, pH 5,2 suda 2,9 mg/mL çözünürlüğe sahip beyaz ila krem   arası bir kristal tozdur. 
Oktanol: su dağılım katsayısı pH 5.0'da 30.9'dur.
Her MERIDIA kapsülü 5 mg, 10 mg ve 15 mg sibutramin hidroklorür monohidrat içerir. Ayrıca aktif olmayan bileşenler içerir: 
laktoz monohidrat, NF; mikrokristalin selüloz, NF; koloidal silikon dioksit, NF; ve magnezyum stearat, sert jelatin bir kapsülde 
[titan dioksit, USP içeren; NF; Jelatin; FD&C Blue No. 2 (yalnızca 5 ve 10 mg'lık kapsüller); D&C Sarı No. 10 (yalnızca 5- ve 15 mg 
kapsüller) ve diğer aktif olmayan bileşenler].

KLİNİK FARMAKOLOJİ

Aksiyon modu
Sibutramin, terapötik etkilerini norepinefrin, serotonin ve dopamin geri alım inhibisyonu ile üretir. Sibutramin ve farmakolojik olarak 
aktif ana metabolitleri (M1ve M2) monoaminlerin salınımı yoluyla etki etmez.

farmakodinamik
Sibutramin farmakolojik etkilerini ağırlıklı olarak ikincil (M.1) ve birincil (M2) amin metabolitleri. ebeveyn
bileşik, sibutramin, serotonin (5-hidroksitriptamin, 5-HT) ve norepinefrin geri alımının güçlü bir inhibitörüdür.canlıda, Ama değil laboratuvar ortamında. Bununla 
birlikte, metabolitler M1ve M2hem bu nörotransmitterlerin geri alımını inhibe ederlaboratuvar ortamındavecanlıda.

İnsan beyin dokusunda, M1ve M2dopamin geri alımını da engellerlaboratuvar ortamındaancak serotonin veya norepinefrinin geri alım 
inhibisyonuna göre ~3 kat daha düşük potens ile.

Sibutramin, M'nin Potensleri1ve M2İnsan Beyninin Monoamin Geri Alımını Engelleme Potansiyelinde Monoamin Geri Alımının İn Vitro İnhibitörleri 
Olarak (Ki;nM)

serotonin

298
15
20

norepinefrin
5451
20
15

dopamin
943
49
45

sibutramin
M1

M2

Sibutramin ile tedavi edilen gönüllülerden alınan plazma örneklerinin kullanıldığı bir çalışma, norepinefrin > serotonin > dopaminin monoamin geri alım 
inhibisyonunu gösterdi; maksimum engellemeler, norepinefrin = %73, serotonin = %54 ve dopamin = %16 idi.
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Sibutramin ve metabolitleri (M1ve M2) serotonin, norepinefrin veya dopamin salgılatıcı maddeler değildir. kronik takip
sıçanlara sibutramin verildiğinde, beyin monoaminlerinde bir azalma gözlenmemiştir.
Sibutramin, M1ve M2antikolinerjik veya antihistaminerjik etkilere dair hiçbir kanıt göstermez. Ayrıca reseptör bağlanma profilleri

sibutramin, M olduğunu göster1ve M2serotonin için düşük afiniteye sahiptir (5-HT)1, 5-HT1 A, 5-HT1B, 5-HT2A, 5-HT2C), norepinefrin (β,β1,

β3,α1veα2), dopamin (D1ve D2), benzodiazepin ve glutamat (NMDA) reseptörleri. Bu bileşikler ayrıca monoamin oksidaz inhibe edici aktiviteden 
yoksundur.laboratuvar ortamındavecanlıda.

farmakokinetik

absorpsiyon
Sibutramin, GI yolundan hızla emilir (Tmaksimum1.2 saat) oral uygulamayı takiben ve kapsamlı ilk-
farmakolojik olarak aktif mono- ve di desmetil metabolitleri M oluşturmak için karaciğerde metabolize edilir (oral klerensi 1750 L/
saat ve yarılanma ömrü 1.1 saattir)1ve M2. M'nin tepe plazma konsantrasyonları1ve M23-4 saat içinde ulaşılır. Kütle temelinde
denge çalışmaları, ortalama olarak, tek bir oral sibutramin dozunun en az %77'si emilir. Sibutraminin mutlak biyoyararlanımı 
belirlenmemiştir.

Dağıtım
Hayvanlarda radyo-etiketli çalışmalar, dokulara hızlı ve kapsamlı bir dağılım göstermiştir: radyoetiketli materyalin en yüksek konsantrasyonları, elimine 
edilen organlarda, karaciğerde ve böbrekte bulunmuştur.Laboratuvar ortamında, sibutramin, M1ve M2kapsamlı bir şekilde bağlı (%97, %94 ve %94,
sırasıyla) terapötik dozları takiben görülen plazma konsantrasyonlarında insan plazma proteinlerine.

Metabolizma
Sibutramin karaciğerde esas olarak sitokrom P450 (3A) tarafından metabolize edilir.4) izoenzim, desmetil metabolitlerine, M1ve M2.
Bu aktif metabolitler ayrıca hidroksilasyon ve konjugasyon yoluyla farmakolojik olarak inaktif metabolitlere, M'ye metabolize edilir.5
ve M6. Radyoaktif olarak işaretlenmiş sibutraminin oral yoldan verilmesini takiben, plazmadaki radyoaktif olarak işaretlenmiş malzemenin 
esas olarak tamamı değişmemiş sibutramin (%3), M1(%6), M2(%12), M5(%52) ve M6(%27).

M1ve M2plazma konsantrasyonları, dozlamadan sonraki dört gün içinde kararlı duruma ulaştı ve tek bir dozun uygulanmasından 
yaklaşık iki kat daha yüksekti. M'nin eliminasyon yarı ömürleri1ve M2, 14 ve 16 saat, tekrarlanan dozlamayı takiben değişmedi.

Boşaltım
Tek bir oral olarak uygulanan radyo-etiketli dozun yaklaşık %85'i (aralık %68-95) 15 günlük bir toplama periyodu boyunca 
idrar ve dışkıyla atılmış ve dozun büyük kısmı (%77) idrarla atılmıştır. İdrardaki başlıca metabolitler M5ve M6; değişmemiş
sibutramin, M1, ve M2tespit edilmedi. M için birincil atılım yolu1ve M2hepatik metabolizma ve M için5ve M6
böbrek atılımıdır.

Farmakokinetik Parametrelerin Özeti
Farmakokinetik Parametrelerin Ortalama (% CV) ve %95 Güven Aralıkları (Doz = 15 mg)

Ders çalışma

Nüfus
Cmaksimum Tmaksimum AUC† T½

(ng/mL) (h) (ng*s/mL) (h)
Metabolit M1

Hedef kitle:
Obez Kişiler (n = 18) 4.0 (42)

3.2 - 4.8
3.6 (28)

3.1 - 4.1
25,5 (63)

18.1 - 32.9 – –
Özel Nüfus:
Orta Hepatik
Bozulma (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
Hedef kitle:
Obez Konular
(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

Özel Nüfus:
Orta Hepatik
Bozulma (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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† M için yalnızca 24 saate kadar hesaplanmıştır1.

Gıda Etkisi
Standart bir kahvaltıyla birlikte 20 mg'lık tek bir sibutramin dozunun uygulanması, pik M'de azalma ile sonuçlanmıştır.1ve M2konsantrasyonlar
(sırasıyla %27 ve %32) ve zirveye ulaşma süresini yaklaşık üç saat geciktirdi. Bununla birlikte, M'nin AUC'leri1ve M2önemli ölçüde 
değiştirilmemiştir.

Özel Popülasyonlar

geriatrik
M'nin plazma konsantrasyonları1ve M2yaşlı (61 ila 77 yaş arası) ve genç (19 ila 30 yaş arası) denekler arasında benzerdi.
tek bir 15 mg oral sibutramin dozu. Aktif olmayan metabolitlerin M plazma konsantrasyonları5ve M6yaşlılarda daha yüksekti; bunlar
farklılıkların klinik öneme sahip olması muhtemel değildir. Genel olarak, yaşlı bir hasta için doz seçimi, karaciğer, böbrek veya kardiyak 
fonksiyon azalması ve eşlik eden hastalık veya diğer ilaç tedavisinin daha yüksek sıklığını yansıtacak şekilde dikkatli olmalıdır.

Pediatrik
Sibutraminin 16 yaşın altındaki pediyatrik hastalarda güvenliği ve etkinliği belirlenmemiştir.

Cinsiyet
15 mg oral doz alan 54 genç, sağlıklı gönüllüden (37 erkek ve 17 kadın) elde edilen havuzlanmış farmakokinetik parametreler
sibutramin ortalama C'yi gösterdimaksimumve M'nin AUC'si1ve M2biraz olmak (≤%19 ve≤sırasıyla %36) kadınlarda daha yüksek
erkekler Büyük bir klinik etkinlik denemesinden kadın obez hastalarda biraz daha yüksek kararlı durum çukur plazma seviyeleri 
gözlendi. Bununla birlikte, bu farklılıkların klinik öneme sahip olması muhtemel değildir. Hastanın cinsiyetine göre doz ayarlaması 
gerekli değildir (bkz.DOZAJ VE YÖNETİM).

Yarış
M ile ırk ve kararlı durum arasındaki ilişki1ve M2Plazma konsantrasyonları, obez hastalarda yapılan bir klinik çalışmada incelendi.
hastalar. Siyah hastalarda beyaz hastalara göre daha yüksek konsantrasyonlara doğru bir eğilim kaydedilmiştir.1ve M2. Bununla birlikte, bu 
farklılıkların klinik öneme sahip olduğu düşünülmemektedir.

Böbrek yetmezliği
Sibutramin metabolitlerinin (M1, M2, M5ve M6) hastalarda tek oral sibutramin dozunu takiben çalışılmıştır.
değişen derecelerde böbrek fonksiyonu ile. Sibutraminin kendisi ölçülebilir değildi.

Orta ve şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda, aktif metabolit M'nin AUC değerleri1%24 ila 46 daha yüksekti ve M'nin AUC değerleri2sağlıklı 
deneklerle karşılaştırıldığında benzerdi. Çapraz çalışma karşılaştırması, diyalizde son dönem böbrek hastalığı olan hastaların benzer AUC 
değerlerine sahip olduğunu göstermiştir.1ancak M'nin AUC değerlerinin yaklaşık yarısı2sağlıklı deneklerde ölçülen

(CLcr≥80 mL/dak). İnaktif metabolitler M5 ve M6'nın AUC değerleri orta derecede bozukluğu olan hastalarda (30 mL/dk < CLcr = 60 
mL/dk) 2 - 3 kat (aralık 1 - 7 kat) ve 8 - 11 kat (aralık 5 - 7 kat) artmıştır. 15 kata kadar) şiddetli bozukluğu olan hastalarda
(CLcr≤30 mL/dak) sağlıklı deneklerle karşılaştırıldığında. Çapraz çalışma karşılaştırması, M'nin AUC değerlerinin5ve M6artırılmış
Diyalizde son dönem böbrek hastalığı olan hastalarda sağlıklı deneklere kıyasla 22 - 33 kat. Oral dozun yaklaşık %1'i, M'nin 
bir kombinasyonu olarak diyalizatta geri kazanılmıştır.5ve M6hemodiyaliz işlemi sırasında M1ve M2değildi
diyalizatta ölçülebilir.

Sibutramin, diyalizde son dönem böbrek hastalığı olanlar da dahil olmak üzere ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Karaciğer Yetmezliği
Tek bir 15 mg oral sibutramin dozu alan orta dereceli karaciğer yetmezliği olan 12 hastada, M1ve
M2sağlıklı deneklere kıyasla %24 artarken, M5ve M6plazma konsantrasyonları değişmedi. M'de gözlenen farklılıklar1ve M2

konsantrasyonları, hafif ila orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerektirmez. Sibutramin şiddetli 
karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanılmamalıdır.

İlaç-İlaç Etkileşimleri
Laboratuvar ortamındaçalışmalar sitokrom P450'nin (3A4)-aracılı sibutramin metabolizması ketokonazol tarafından inhibe edildi ve
eritromisin tarafından daha az ölçüde. Sibutraminin çeşitli sitokrom P450 izozimlerinin substratları ve/veya inhibitörleri olan ilaçlarla 
etkileşimlerini değerlendirmek için Faz 1 klinik denemeleri yapılmıştır. İncelenen etkileşimler için potansiyel aşağıda açıklanmıştır.
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ketokonazol
12 komplike olmayan obez gönüllüde 7 gün boyunca günde iki kez 200 mg dozda ketokonazol ve günde bir kez 20 mg sibutraminin birlikte 
uygulanması, EAA ve Cmaks'ta orta dereceli artışlara neden olmuştur.maksimumM için %58 ve %361ve M için %20 ve %192,
sırasıyla.

eritromisin
Sibutramin ve M metabolitlerinin kararlı durum farmakokinetiği1ve M212 komplike olmayan obez denekte değerlendirildi
7 gün boyunca günde üç kez 500 mg eritromisin ve günde bir kez 20 mg sibutraminin eşzamanlı uygulamasını takiben. Eşzamanlı 
eritromisin, M için EAA'da küçük artışlara (%14'ten az) neden olmuştur.1ve M2. C'de küçük bir azalmamaksimumbiçim1

(%11) ve C'de hafif bir artışmaksimumbiçim2(%10) gözlendi.

simetidin
12 gönüllüde 7 gün boyunca günde iki kez 400 mg simetidin ve günde bir kez 15 mg sibutraminin birlikte uygulanması, 
kombine (M)1ve M2) plazma Cmaksimum(%3.4) ve EAA (%7.3).

Simvastatin
Sibutramin ve M metabolitlerinin kararlı durum farmakokinetiği1ve M2sonrasında 27 sağlıklı gönüllüde değerlendirildi.
7 gün boyunca günde bir kez akşamları 20 mg simvastatin ve sabahları günde bir kez 15 mg sibutramin uygulaması. Simvastatinin plazma C 
üzerinde anlamlı bir etkisi olmamıştır.maksimumve M'nin AUC'si2veya M1ve M2kombine. Cmaksimum(%16) ve EAA (%12)
M1biraz azalmıştı. Simvastatin, sibutramin C'yi hafifçe azalttımaksimum(%14) ve EAA (%21). Sibutramin, farmakolojik olarak aktif kısım 
olan simvastatin asidin EAA'sını (%7) arttırdı ve Cmaks'ı azalttı.maksimum(%25) ve aktif olmayan simvastatinin AUC'si (%15).

omeprazol
Sibutramin ve M metabolitlerinin kararlı durum farmakokinetiği1ve M2sonrasında 26 sağlıklı gönüllüde değerlendirildi.
7 gün boyunca günde bir kez 20 mg omeprazol ve günde bir kez 15 mg sibutramin uygulaması. Omeprazol plazma C'yi hafifçe artırdı
maksimumve M'nin AUC'si1ve M2kombine (yaklaşık %15). M2Cmaksimumve AUC önemli ölçüde etkilenmezken, M1Cmaksimum

(%30) ve EAA (%40) orta derecede arttı. plazma CmaksimumDeğişmemiş sibutraminin (%57) ve EAA'sı (%67) orta derecede artmıştır. 
Sibutramin, omeprazol farmakokinetiği üzerinde önemli bir etkiye sahip değildi.

Olanzapin
Sibutramin ve M metabolitlerinin kararlı durum farmakokinetiği1ve M2birlikte 24 sağlıklı gönüllüde değerlendirildi.
3 gün boyunca günde bir kez 15 mg sibutramin ile günde iki kez 5 mg olanzapin ve daha sonra 7 gün boyunca günde bir kez 10 mg uygulanması. 
Olanzapinin plazma C üzerinde anlamlı bir etkisi olmamıştır.maksimumve M'nin AUC'si2ve M1ve M2kombine veya M'nin AUC'si1. Olanzapin
biraz artmış M1Cmaksimum(%19) ve orta derecede artmış sibutramin Cmaksimum(%47) ve EAA (%63). Sibutraminin olanzapin 
farmakokinetiği üzerinde anlamlı bir etkisi yoktu.

lorazepam
Sibutramin ve M metabolitlerinin kararlı durum farmakokinetiği1ve M2sibutraminden sonra 11 gün boyunca günde bir kez 15 mg
25 sağlıklı gönüllüde 3 gün boyunca günde iki kez 2 mg lorazepam artı bir sabah dozu varlığında veya yokluğunda karşılaştırılmıştır. 
Lorazepam, sibutramin metabolitleri M'nin farmakokinetiği üzerinde önemli bir etkiye sahip değildi.1ve M2. Sibutramin önemli değildi
lorazepam farmakokinetiği üzerindeki etkisi.

Plazma Proteinlerine Yüksek Bağlı İlaçlar
Sibutramin ve aktif metabolitleri M1ve M2geniş ölçüde plazma proteinlerine bağlanır (≥%94), düşük terapötik
Bu bileşiklerin konsantrasyonları ve temel özellikleri, varfarin ve fenitoin gibi yüksek oranda proteine   bağlanan diğer ilaçlarla klinik olarak 
anlamlı protein bağlanma etkileşimleriyle sonuçlanmalarını olası kılmaz.Laboratuvar ortamındaprotein bağlama etkileşim çalışmaları 
yapılmamıştır.

KLİNİK ÇALIŞMALAR
Gözlemsel epidemiyolojik çalışmalar, obezite ile kardiyovasküler hastalık, insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus (NIDDM), belirli 
kanser türleri, safra taşları, belirli solunum bozuklukları ve genel mortalitede artış riskleri arasında bir ilişki kurmuştur. Bu 
çalışmalar, kilo kaybının sürdürülmesinin, diğer hastalıklar için risk altında olabilecek kronik obezitesi olan bazı hastalar için sağlık 
yararları sağlayabileceğini düşündürmektedir.
Sibutraminin obezite ile ilişkili morbidite ve mortalite üzerindeki uzun vadeli etkileri belirlenmemiştir. Kilo kaybı, 12 ila 52 haftalık 
çalışma süreleri ve günde bir kez 1 ila 30 mg arasında değişen dozlarla 11 çift kör, plasebo kontrollü obezite çalışmasında (27-43 
numaralı tüm çalışmalarda BMI aralığı) incelenmiştir. Günde bir kez 5 ila 20 mg doz aralığında plaseboya kıyasla sibutramin ile tedavi 
edilen hastalarda ağırlık dozla ilişkili bir şekilde önemli ölçüde azaldı. 12 aylık iki çalışmada, 6 ayda maksimum kilo kaybına ulaşıldı ve 
12 ay boyunca istatistiksel olarak anlamlı kilo kaybı korundu. Sibutramin üzerinde elde edilen plasebo çıkarılmış kilo kaybı miktarı, 
çalışmalar arasında tutarlıydı.
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Verilerin üç uzun vadede analizi (≥6 ay) obezite denemeleri, belirli bir sibutramin dozu ile tedavinin ilk 4 haftasında en az 4 kilo veren 
hastaların, o dozda sibutramin ile önemli uzun vadeli kilo kaybı elde etme olasılığının yüksek olduğunu göstermektedir.
Bu tür hastaların yaklaşık %60'ı, plasebo çıkarılmış bir kilo kaybı elde etmeye devam etti.≥6. aya kadar ilk vücut 
ağırlıklarının %5'i. Tersine, belirli bir sibutramin dozu alan ve ilk 4 haftasında en az 4 kilo vermeyen hastaların
tedavi, yaklaşık %80'i plasebodan arındırılmış bir kilo kaybı elde etmek için devam etmedi.≥6. aya kadar bu dozda başlangıç   vücut ağırlığının 
%5'i.
Plasebo kontrollü klinik çalışmalarda, karın içi yağın bir göstergesi olan bel çevresinde doza bağlı önemli azalmalar da 6 ve 12 ay boyunca 
gözlenmiştir. Plasebo veya günde 15 mg sibutramin almak üzere randomize edilen insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus hastalarında 
yapılan 12 haftalık plasebo kontrollü bir çalışmada, vücut kompozisyonundaki değişikliklerin Dual Energy X-Ray Absorbtiometry (DEXA) 
değerlendirmesi, toplam vücut yağ kütlesinin azaldığını göstermiştir. sibutramin grubunda 1,8 kg, plasebo grubunda 0,2 kg (p < 0,001). Benzer 
şekilde, gövde (android) yağ kütlesi sibutramin grubunda 0,6 kg azalırken, plasebo grubunda 0,1 kg azaldı (p < 0.01). Yağsız kütle, açlık kan 
şekeri ve HbA'daki değişiklikler1iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu.
12 ila 52 haftalık çalışma süreleri olan on bir çift kör, plasebo kontrollü obezite çalışması, sibutraminin obez hastalarda glisemi, serum 
lipid profilleri veya serum ürik asidi olumsuz etkilemediğine dair kanıt sağlamıştır. Sibutramin (günde bir kez 5 ila 20 mg) ile tedavi, 
plaseboya göre kan basıncında ortalama 1 ila 3 mm Hg artış ve nabız hızında dakikada 4 ila 5 vuruşluk ortalama artışlarla ilişkilidir. Bu 
bulgular normotansiflerde ve aşağıdaki ilaçlarla kontrol edilen hipertansiyonu olan hastalarda benzerdir:
ilaç tedavisi. Önemli ölçüde kaybeden hastalar (≥%5 kilo kaybı) sibutramin üzerindeki ağırlık miktarları, kan basıncında ve nabız hızında daha küçük 
artışlara sahip olma eğilimindedir (bkz.UYARILAR).
Obez hastalarda 6 aylık, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma olan Çalışma 1'de, obez hastalarda 1 yıllık, çift kör, plasebo kontrollü bir 
çalışma olan Çalışma 2 ve 1 yıllık Çalışma 3'te, 4 haftalık çok düşük kalorili diyette (VLCD) en az 6 kg kaybeden obez hastalarda yapılan 
çift kör, plasebo kontrollü çalışmada sibutramin, aşağıda gösterildiği gibi ağırlıkta önemli azalmalar sağlamıştır. 1 yıllık iki çalışmada, 6 
ayda maksimum kilo kaybı elde edildi ve 12 ay boyunca istatistiksel olarak anlamlı kilo kaybı korundu.

Altı Aylık ve Bir Yıllık Denemelerde Ortalama Kilo Kaybı (libre)
Sibutramin (mg)

plasebo
(n)

5
(n)

10
(n)

15
(n)

20
(n)Çalışma/Hasta Grubu

çalışma 1

Tüm hastalar* 2.0
(142)

6.6
(148)

9.7
(148)

12.1
(150)

13.6
(145)

Tamamlayıcılar** 2.9
(84)

8.1
(103)

12.1
(95)

15.4
(94)

18.0
(89)

Erken yanıt verenler*** 8.5
(17)

13.0
(60)

16.0
(64)

18.2
(73)

20.1
(76)

çalışma 2

Tüm hastalar* 3.5
(157)

9.8
(154)

14.0
(152)

Tamamlayıcılar** 4.8
(76)

13.6
(80)

15.2
(93)

Erken yanıt verenler*** 10.7
(24)

18.2
(57)

18.8
(76)

Çalışma 3****

Tüm hastalar* 15.2
(78)

28.4
(81)

Tamamlayıcılar** 16.7
(48)

29.7
(60)

Erken yanıt verenler*** 21.5
(22)

33.0
(46)

* Çalışma ilacını alan ve herhangi bir başlangıç   sonrası ölçümü olan tüm hastalara ilişkin veriler (son gözlem, ileriye 
taşınan analiz).
* * 6 aylık (Çalışma 1) veya bir yıllık dozlama periyodunun tamamını tamamlayan ve 6. ay (Çalışma 1) veya 12. ay ziyareti için verileri 
kaydedilmiş olan hastalar için veriler.
* * *

* * * *

sibutramin için 16.9 libre ve plasebo için 16.3 libre idi.

Tedavinin ilk 4 haftasında en az 4 libre kaybeden ve çalışmayı tamamlayan hastalar için veriler.
Gösterilen kilo kaybı verileri, VLCD öncesi ağırlıktaki değişiklikleri tanımlar; 4 haftalık VLCD sırasında ortalama kilo kaybı
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Sibutramin ile kilo kaybının sürdürülmesi, 2 yıllık, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışmada incelenmiştir. Tüm hastaların 10 mg sibutramin 
(ortalama kilo kaybı, 26 libre) aldığı 6 aylık bir çalıştırma fazından sonra, hastalar sibutramin (10 ila 20 mg, 352 hasta) veya plaseboya (115 
hasta) randomize edilmiştir. İlk vücut ağırlığından son noktaya kadar ortalama kilo kaybı 21 libre idi. ve 12 kilo sırasıyla sibutramin ve plasebo 
hastaları için. Sibutramin ile tedavi edilen hastaların %75, %62 ve %43'ünde istatistiksel olarak anlamlı (p < 0,001) daha büyük bir oran, 
plasebo ile karşılaştırıldığında sırasıyla 12, 18 ve 24 ayda ilk kilo kaybının en az %80'ini korumuştur. grup (%38, %23 ve %16). Ayrıca 
sibutramin ile tedavi edilen hastaların %67'si, %37'si, %17'si ve %9'u ile karşılaştırıldığında, %49,
Plasebo hastalarının %19, %5 ve %3'ü kaybetti≥%5,≥%10,≥%15 ve≥Bitiş noktasındaki başlangıç   vücut ağırlığının sırasıyla %20'si. Son 
noktadan çalışma sonrası takip ziyaretine kadar (yaklaşık 1 ay), kilo alımı sibutramin hastaları için yaklaşık 4 libre ve plasebo hastaları 
için yaklaşık 2 libre olmuştur.
Sibutraminin neden olduğu kilo kaybına, farmakolojik olmayan kilo kaybında görülenlere benzer serum lipidlerinde faydalı 
değişiklikler eşlik etmiştir. 12 ila 52 hafta arasında değişen 11 plasebo kontrollü obezite çalışmasında serum lipidlerindeki 
değişikliklerin birleşik, ağırlıklı analizi, ileriye taşınan son gözlem (LOCF) analizi için aşağıda gösterilmiştir.

Serum Lipidlerindeki Değişikliklerin Kombine Analizi (11 Çalışma) - LOCF
Kategori TG

% (n)
ÇOL
% (n)

LDL-C
% (n)

HDL-C
% (n)

Tüm Plasebo

< %5 Kilo Kaybı
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 Kilo Kaybı 

Tüm Sibutramin
< %5 Kilo Kaybı
≥%5 Kilo Kaybı

- 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)

Temel ortalama değerler:
Plasebo: 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: Trigliseritler, 
CHOL: Kolesterol, LDL-C Düşük Yoğunluklu Lipoprotein-Kolesterol HDL-C: Yüksek 
Yoğunluklu Lipoprotein-Kolesterol

Sibutramin kaynaklı kilo kaybına serum ürik asitte azalmalar eşlik etmiştir. Sinir terminallerinden serotonin salınımına 
neden olan bazı merkezi etkili kilo verme ajanları, kalp kapakçığı disfonksiyonu ile ilişkilendirilmiştir. Kardiyak kapak 
hastalığının olası oluşumu iki çalışmada spesifik olarak araştırılmıştır. Bir çalışmada, 2 hafta ila 16 ay (ortalama tedavi 
süresi, 7.6 ay) boyunca günde 15 mg sibutramin veya plasebo alan 210 hastaya (ortalama yaş, 54 yıl) 2-D ve renkli 
Doppler ekokardiyografi uygulandı. Önceden kalp kapak hastalığı öyküsü olmayan hastalarda, kalp kapak hastalığı 
insidansı sibutramin tedavi grubunda 3/132 (%2.3) (her üç vaka da hafif aort yetmezliği idi) ve 2/77 (2. %6) plasebo 
tedavi grubunda (bir vaka hafif aort yetmezliği ve bir ciddi aort yetmezliği vakası). Başka bir çalışmada, 25 hastaya 
sibutramin ile tedaviden önce ve üç ay boyunca günde 5 ila 30 mg sibutramin ile tedaviden sonra 2 boyutlu ve renkli 
Doppler ekokardiyografi yapıldı; kalp kapak hastalığı vakası yoktu.
Günde bir kez 15 mg sibutraminin 24 saatlik kan basıncı ölçümleri üzerindeki etkisi, 12 haftalık plasebo kontrollü bir çalışmada değerlendirildi.

ders çalışma. Ortalama BMI 34 kg/m2 olan yirmi altı erkek ve kadın, çoğunlukla Kafkasyalı bireyler2ve ortalama yaşı 39 olan bir kişiye 24 saatlik 
ambulatuar kan basıncı izlemesi (AKPM) uygulandı. Çeşitli ABPM ölçümlerinde taban çizgisinden 12. Haftaya kadar olan ortalama değişiklikler 
aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Parametre
mm Hg

sistolik
sibutramin

diyastolik

sibutraminplasebo plasebo
15 mg
sayı=14

20 mg
n=16

15 mg
sayı=12

20 mg
n=16sayı=12

0,2
- 0.3

- 0.9

- 0.1

Gündüz
gece
erken
24 saatlik ortalama

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 günlük kan basıncı değişimi korunmuştur.
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GÖSTERGELER VE KULLANIMLARI
MERIDIA, kilo kaybı ve kilo kaybının sürdürülmesi dahil olmak üzere obezitenin yönetimi için endikedir ve aşağıdaki durumlarda kullanılmalıdır:

düşük kalorili diyet ile birlikte. MERIDIA, başlangıç   vücut kitle indeksi olan obez hastalar için önerilir.≥30 kg/m2, veya
≥27 kg/m2diğer risk faktörlerinin varlığında (örneğin, diyabet, dislipidemi, kontrollü hipertansiyon). Aşağıda, 

çeşitli boy ve ağırlıklara dayalı bir Vücut Kitle İndeksi (BMI) tablosu bulunmaktadır.

BMI, hastanın ağırlığının kg olarak alınması ve hastanın boyunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır. Metrik dönüşümleri 
aşağıdaki gibidir: pound ÷ 2,2 = kg; inç × 0.0254 = metre.

KONTRENDİKASYONLARI
MERIDIA, monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI'ler) alan hastalarda kontrendikedir (bkz.UYARILAR). MERIDIA, sibutramin veya 
MERIDIA'nın aktif olmayan bileşenlerinden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir. MERIDIA, önemli bir yeme 
bozukluğu (anoreksiya nervoza veya bulimia nervoza) olan hastalarda kontrendikedir.
MERIDIA, diğer merkezi etkili kilo verme ilaçları alan hastalarda kontrendikedir.

UYARILAR

Kan Basıncı ve Nabız
MERIDIA BAZI HASTALARDA KAN BASINCI VE/VEYA NABIZ HIZINI ÖNEMLİ OLARAK ARTIRIR. MERİDİA 
REÇETE EDERKEN KAN BASINCI VE NABIZ HIZININ DÜZENLİ İZLENMESİ GEREKLİDİR.

Plasebo kontrollü obezite çalışmalarında, günde bir kez 5 ila 20 mg sibutramin, plaseboya göre sistolik ve diyastolik kan basıncında yaklaşık 1 
ila 3 mm Hg ortalama artışlarla ve plaseboya göre nabız hızında yaklaşık 4 ila 4 ila ortalama artışla ilişkilendirilmiştir. Dakikada 5 vuruş. Bazı 
hastalarda, özellikle sibutramin ile tedaviye daha yüksek dozlarda başlandığında daha büyük artışlar görülmüştür (aşağıdaki tabloya bakınız). 
Pazarlama öncesi plasebo kontrollü obezite çalışmalarında, ilaçla tedavi edilen hastaların %0,4'ü
sibutramin hipertansiyon için kesildi (SBP≥160 mm Hg veya DBP≥95 mm Hg), plasebo grubundaki %0.4 ile karşılaştırıldığında,
ve sibutramin ile tedavi edilen hastaların %0.4'ü taşikardi (nabız hızı≥100 bpm), plasebo grubundaki %0,1 ile 
karşılaştırıldığında.MERIDIA ile tedaviye başlamadan önce kan basıncı ve nabız ölçülmeli ve daha sonra düzenli 
aralıklarla izlenmelidir.MERIDIA alırken kan basıncında veya nabız hızında sürekli bir artış yaşayan hastalar için 
dozun azaltılması veya kesilmesi düşünülmelidir. MERIDIA, hipertansiyon öyküsü olan hastalara dikkatle verilmelidir 
(bkz.DOZAJ VE YÖNETİM) ve kontrolsüz veya kötü kontrollü hipertansiyonu olan hastalara verilmemelidir.

Çalışma 1 ve 2'deki Aykırı Değerlerin Yüzdesi

Doz (mg) Aykırı Değer Yüzdesi*

SBP
9
6
12
13
14

DBP
7
20
15
17
22

Nabız

12
16
28
24
37

plasebo
5
10
15
20
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* Aykırı değer, taban çizgisinden artış olarak tanımlanır≥Üç ardışık ziyaret için 15 mm Hg (SBP),≥Arka arkaya üç ziyaret (DBP) 
veya nabız için 10 mm Hg≥Arka arkaya üç ziyaret için 10 bpm.

Monoamin Oksidaz İnhibitörleri ile Potansiyel Etkileşim
MERIDIA bir norepinefrin, serotonin ve dopamin geri alım inhibitörüdür ve MAOI'lerle birlikte kullanılmamalıdır (bkz.ÖNLEMLER,İlaç 
Etkileşimleri alt bölümü). MERIDIA ile tedaviye başlamadan önce MAOI'leri durdurduktan sonra en az 2 haftalık bir ara olmalıdır. 
Benzer şekilde, MAOI'lerle tedaviye başlamadan önce MERIDIA'yı durdurduktan sonra en az 2 haftalık bir ara olmalıdır.

Serotonin Sendromu veya Nöroleptik Malign Sendrom (NMS)-Benzeri Reaksiyonlar
MERIDIA tedavisi de dahil olmak üzere tek başına SNRI'ler ve SSRI'lar ile, ancak özellikle serotonerjik ilaçların (triptanlar dahil) serotonerjik 
ilaçların (triptanlar dahil) birlikte kullanımıyla, potansiyel olarak yaşamı tehdit eden serotonin sendromu veya Nöroleptik Malign Sendrom 
(NMS) benzeri reaksiyonların gelişimi bildirilmiştir. serotonin metabolizmasını (MAOI'ler dahil) veya antipsikotiklerlerdiğer dopamin 
antagonistleri. Serotonin sendromu semptomları arasında mental durum değişiklikleri (örn., ajitasyon, halüsinasyonlar, koma), otonomik 
dengesizlik (örn. taşikardi, kararsız kan basıncı, hipertermi), nöromüsküler anormallikler (örn. hiperrefleksi, koordinasyon bozukluğu) ve/veya 
gastrointestinal semptomlar [örn. mide bulantısı] yer alabilir. , kusma, ishal] (bkz.ÖNLEMLER, İlaç Etkileşimleri). Serotonin sendromu, en 
şiddetli haliyle, hipertermi, kas sertliği, hayati belirtilerin olası hızlı dalgalanması ile otonomik dengesizlik ve zihinsel durum değişikliklerini 
içeren nöroleptik malign sendroma benzeyebilir. Hastalar, serotonin sendromu veya NMS benzeri belirti ve semptomların ortaya çıkması 
açısından izlenmelidir.

Eşlik Eden Kardiyovasküler Hastalık
MERIDIA, bazı hastalarda kan basıncını ve/veya nabız hızını önemli ölçüde artırır. Bu nedenle MERIDIA, koroner arter hastalığı, 
konjestif kalp yetmezliği, aritmi veya felç öyküsü olan hastalarda kullanılmamalıdır.

glokom
MERIDIA midriyazise neden olabileceğinden dar açılı glokomlu hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Çeşitli
MERIDIA reçete edilmeden önce obezitenin organik nedenleri (örneğin tedavi edilmemiş hipotiroidizm) dışlanmalıdır.

ÖNLEMLER

Pulmoner hipertansiyon
Sinir terminallerinden serotonin salınımına neden olan bazı merkezi etkili kilo verme ajanları, nadir fakat ölümcül bir hastalık olan pulmoner 
hipertansiyon (PPH) ile ilişkilendirilmiştir. Pazarlama öncesi klinik çalışmalarda, sibutramin kapsülleri ile hiçbir PPH vakası bildirilmemiştir. Altta 
yatan popülasyonda bu hastalığın insidansının düşük olması nedeniyle, MERIDIA'nın bu hastalığa neden olup olmadığı bilinmemektedir.

nöbetler
Pazarlama öncesi testler sırasında, sibutramin ile tedavi edilen hastaların < %0,1'inde nöbet bildirilmiştir. MERIDIA, nöbet öyküsü olan 
hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Nöbet gelişen herhangi bir hastada kesilmelidir.

Kanama
Sibutramin alan hastalarda kanama raporları olmuştur. Nedensel bir ilişki belirsiz olmakla birlikte, kanama olaylarına yatkın hastalarda ve 
hemostaz veya trombosit fonksiyonunu etkilediği bilinen ilaçlarla birlikte kullanılan hastalarda dikkatli olunması önerilir.

safra taşları
Kilo kaybı safra taşı oluşumunu hızlandırabilir veya şiddetlendirebilir.

Böbrek yetmezliği
MERIDIA, hafif ila orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. MERIDIA, diyalizde son dönem böbrek hastalığı 
olanlar da dahil olmak üzere şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır (bkz.Farmakokinetik-Özel Popülasyonlar-Böbrek 
Yetmezliği).

karaciğer fonksiyon bozukluğu

Şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalar sistematik olarak incelenmemiştir; Bu nedenle MERIDIA bu tür hastalarda 
kullanılmamalıdır.

Bilişsel ve Motor Performansa Etkileşim
Sibutramin sağlıklı gönüllülerde psikomotor veya bilişsel performansı etkilemese de, herhangi bir CNS aktif ilacının muhakeme, 
düşünme veya motor becerileri bozma potansiyeli vardır.
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Hastalar İçin Bilgi
Doktorlar, hastalarına MERIDIA ile tedaviye başlamadan önce hasta prospektüsünü okumaları ve reçete her yenilendiğinde tekrar okumaları 
konusunda talimat vermelidir.
Doktorlar ayrıca, kullanma talimatının kendileri ile ilgili herhangi bir bölümünü hastalarıyla tartışmalıdır. Özellikle, takip 
ziyaretleri için randevu almanın önemi vurgulanmalıdır.
Hastalara döküntü, kurdeşen veya diğer alerjik reaksiyonlar gelişirse doktorlarına haber vermeleri tavsiye edilmelidir.
Hastalara, özellikle kilo azaltıcı ajanlar, dekonjestanlar, antidepresanlar, öksürük kesiciler, lityum, dihidroergotamin, sumatriptan olmak 
üzere herhangi bir reçeteli veya reçetesiz ilaç alıyorlarsa veya almayı planlıyorlarsa doktorlarını bilgilendirmeleri tavsiye edilmelidir.

(Imitreks®) veya triptofan, çünkü etkileşimler için bir potansiyel vardır.
Hastalara düzenli aralıklarla kan basıncının ve nabzının izlenmesinin önemi hatırlatılmalıdır.

İlaç etkileşimleri

CNS Aktif İlaçlar:
MERIDIA'nın diğer CNS-aktif ilaçlarla, özellikle serotonerjik ajanlarla kombinasyon halinde kullanımı sistematik olarak 
değerlendirilmemiştir. Sonuç olarak, MERIDIA'nın diğer merkezi etkili ilaçlarla birlikte uygulanması endikeyse dikkatli olunması 
önerilir (bkz.KONTRENDİKASYONLARveUYARILAR).

Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI'ler) (örn., fenelzin, selegilin)   ile birlikte serotonerjik ajanlar (örn., fluoksetin, 
fluvoksamin, paroksetin, sertralin, venlafaksin) alan hastalarda ciddi, bazen ölümcül reaksiyonlar ("serotonin sendromu") 
bildirilmiştir. ;" aşağıya bakınız). Sibutramin serotonin geri alımını engellediğinden, MERIDIA bir MAOI ile birlikte 
kullanılmamalıdır (bkz.KONTRENDİKASYONLAR).MAOI tedavisinin kesilmesi ile MERIDIA tedavisinin başlatılması arasında en 
az 2 hafta geçmelidir. Benzer şekilde, MERIDIA'nın kesilmesi ile MAOI tedavisinin başlatılması arasında en az 2 hafta 
geçmelidir.

"Seretonin sendromu" olarak adlandırılan, nadir, ancak ciddi, semptomlar kümesinin eşlik eden ilaçlarla birlikte olduğu da bildirilmiştir.

Imitrex gibi migren tedavisi için seçici serotonin geri alım inhibitörlerinin ve ajanlarının kullanımı®(sumatriptan süksinat) ve 
dihidroergotamin, dekstrometorfan, meperidin, pentazosin ve fentanil, lityum veya triptofan gibi belirli opioidler. Serotonin sendromu, 
iki serotonin geri alım inhibitörünün eşzamanlı kullanımı ile de bildirilmiştir. Sendrom acil tıbbi müdahale gerektirir ve aşağıdaki 
semptomlardan bir veya daha fazlasını içerebilir: heyecan, hipomani, huzursuzluk, bilinç kaybı, konfüzyon, oryantasyon bozukluğu, 
anksiyete, ajitasyon, motor güçsüzlük, miyoklonus, tremor, hemiballismus, hiperrefleksi, ataksi, dizartri, koordinasyon bozukluğu, 
hipertermi, titreme, göz bebeği genişlemesi, terleme, kusma ve taşikardi.

Sibutramin, serotonin geri alımını engellediğinden, genel olarak, yukarıda sıralananlar gibi diğer serotonerjik ajanlarla birlikte 
uygulanmamalıdır. Bununla birlikte, böyle bir kombinasyon klinik olarak endikeyse, hastanın uygun şekilde gözlemlenmesi garanti edilir.

Kan Basıncını ve/veya Kalp Atışını Yükseltebilen İlaçlar
MERIDIA ve kan basıncını veya kalp atış hızını artırabilecek diğer ajanların birlikte kullanımı değerlendirilmemiştir. Bunlara belirli 
dekonjestanlar, öksürük, soğuk algınlığı ve efedrin veya psödoefedrin gibi maddeler içeren alerji ilaçları dahildir. Bu ilaçları kullanan 
hastalara MERIDIA reçete edilirken dikkatli olunmalıdır.

Alkol
19 gönüllüde yapılan çift kör, plasebo kontrollü, çapraz geçişli bir çalışmada, tek doz etanol (0,5 mL/kg) ile 20 mg 
sibutraminin birlikte uygulanması, alkol ve sibutramin arasında klinik öneme sahip psikomotor etkileşimlerle 
sonuçlanmadı. Ancak, MERIDIA ve aşırı alkolün birlikte kullanılması önerilmez.

Oral Kontraseptifler
Ovulasyonun oral kontraseptiflerle baskılanması sibutramin tarafından inhibe edilmemiştir. Çapraz bir çalışmada, oral 
steroid kontraseptif kullanan 12 sağlıklı kadın gönüllü, 8 hafta boyunca bir dönemde plasebo ve başka bir dönemde 15 mg 
sibutramin aldı. Klinik olarak anlamlı sistemik etkileşim gözlenmedi; bu nedenle, oral kontraseptif alan hastalara aynı anda 
sibutramin reçete edildiğinde alternatif kontraseptif önlemlere gerek yoktur.

Karsinojenez, Mutajenez, Doğurganlığın Bozulması

kanserojenlik
Sibutramin iki yıl boyunca farelere (1,25, 5 veya 20 mg/kg/gün) ve sıçanlara (1, 3 veya 9 mg/kg/gün) diyette uygulandı ve iki ana aktif 
metabolit eşdeğerinin birleşik maksimum plazma EAA'larını oluşturdu. 15 mg'lık bir günlük insan dozunu izleyenler sırasıyla 0,4 ve 16 
kez. Farelerde veya dişi sıçanlarda kanserojenlik kanıtı yoktu. Erkek sıçanlarda, testiküler interstisyel hücrelerin iyi huylu tümörlerinin 
insidansı daha yüksekti; bu tür tümörler yaygın olarak sıçanlarda görülür ve hormonal olarak aracılık edilir. Bu tümörlerin insanlarla 
ilişkisi bilinmemektedir.
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mutajenite
Sibutramin, Ames testinde mutajenik değildi,laboratuvar ortamındaÇin hamsteri V79 hücre mutasyon testi,laboratuvar ortamındainsan lenfositlerinde klastojenisite 
analizi veya farelerde mikronükleus analizi. Ames testinde iki ana aktif metabolitinin şüpheli bakteriyel mutajenik aktiviteye sahip olduğu bulundu. Bununla birlikte, 
her iki metabolit de sürekli olarak negatif sonuçlar verdi.laboratuvar ortamındaÇin hamsteri V79 hücre mutasyon testi,laboratuvar ortamındainsan lenfositlerinde 
klastojenisite testi,laboratuvar ortamındaHeLa hücrelerinde DNA onarım testi, farelerde mikronükleus testi vecanlıdasıçan hepatositlerinde programlanmamış DNA 
sentezi deneyi.

Doğurganlık Bozulması
Sıçanlarda, 15 mg'lık bir insan dozunu izleyenlerin 32 katına kadar iki ana aktif metabolitin birleşik plazma EAA'larını oluşturan dozlarda 
doğurganlık üzerinde hiçbir etki olmamıştır. İnsan birleşik AUC'sinin 13 katında, anne toksisitesi vardı ve barajların yuva yapma 
davranışı bozuldu, bu da daha yüksek bir perinatal ölüm insidansına yol açtı; insan birleşik AUC'sinin yaklaşık 4 katında hiçbir etki 
olmamıştır.

Gebelik

Teratojenik Etkiler

Hamilelik Kategorisi C
Hayvanlarda radyo-etiketli çalışmalar, doku dağılımının gebelikten etkilenmediğini ve fetüse nispeten düşük transfer 
olduğunu göstermiştir. Sıçanlarda, 15 mg'lık insan dozunu takip edenlerin yaklaşık 32 katına kadar iki ana aktif 
metabolitin kombine plazma EAA'larını oluşturan 1, 3 veya 10 mg/kg/gün dozlarında teratojenisite kanıtı yoktu. 3, 15 veya 
75 mg/kg/gün dozunda tavşanlarda, 15 mg'lık insan dozunu takip eden plazma EAA'ları, maternal toksisiteye neden 
olmuştur. Belirgin derecede toksik dozlarda, Hollanda Kuşaklı tavşanlarının geniş kısa burnu, kısa yuvarlak kulak kepçesi, 
kısa kuyruğu ve bazılarında uzuvlarında daha kısa kalınlaşmış uzun kemikleri olan yavruların insidansı kontrolden biraz 
daha yüksekti; Yeni Zelanda Beyaz tavşanlarında nispeten yüksek dozlarda,

Gebe kadınlarda sibutramin ile yeterli ve iyi kontrollü çalışma yapılmamıştır. MERIDIA'nın hamilelik sırasında kullanılması önerilmez. 
Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar, MERIDIA kullanırken yeterli doğum kontrol yöntemi kullanmalıdır. Hastalara, MERIDIA 
kullanırken hamile kalırlarsa veya hamile kalmaya niyetlenirlerse doktorlarını bilgilendirmeleri tavsiye edilmelidir.

Emziren Anneler
Sibutraminin veya metabolitlerinin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. MERIDIA'nın emziren annelerde kullanılması 
önerilmez. Hastalar emziriyorlarsa doktorlarını bilgilendirmeleri tavsiye edilmelidir.

Pediatrik Kullanım

Obez olan ergenlerde sibutraminin etkinliği yeterince araştırılmamıştır.
Sibutraminin serotonin ve norepinefrin geri alımını inhibe eden etki mekanizması, bazı antidepresanların etki mekanizmasına 
benzer. Majör depresif bozukluğu (MDB), obsesif kompulsif bozukluğu (OKB) ve diğer psikiyatrik bozuklukları olan çocuk ve 
ergenlerde antidepresanların kısa süreli plasebo kontrollü denemelerinin havuzlanmış analizleri, intihar davranışı veya düşüncesini 
temsil eden yan etki riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. antidepresan alan hastalarda tedavinin ilk birkaç ayı. 
Antidepresan alan hastalarda bu tür olayların ortalama riski, %2 olan plasebo riskinin iki katı olan %4 olmuştur.
MDB, OKB veya diğer psikiyatrik bozuklukları olan çocuklarda veya ergenlerde plasebo kontrollü sibutramin çalışması yapılmamıştır. 368 hastanın 
sibutramin ve 130 hastanın plasebo ile tedavi edildiği obezitesi olan adolesanlarda yapılan bir çalışmada, sibutramin grubunda bir hasta ve plasebo 
grubunda bir hasta intihar girişiminde bulunmuştur. İntihar düşüncesi, sibutramin ile tedavi edilen 2 hasta tarafından rapor edildi ve plasebo 
hastalarının hiçbiri tarafından rapor edilmedi. Sibutraminin pediatrik hastalarda intihar davranışı veya düşüncesi riskini artırıp artırmadığı 
bilinmemektedir.
Pediyatrik hastalarda obezite tedavisi için sibutramin kullanımını önermek için veriler yetersizdir.

Geriatrik Kullanım

Sibutraminin klinik çalışmaları, genç hastalardan farklı yanıt verip vermediklerini belirlemek için 65 yaş ve üzeri yeterli sayıda 
hastayı içermemiştir. Genel olarak, yaşlı bir hasta için doz seçimi, karaciğer, böbrek veya kardiyak fonksiyon azalması ve eşlik 
eden hastalık veya diğer ilaç tedavisinin daha yüksek sıklığını yansıtacak şekilde dikkatli olmalıdır. Yaşlı hastalarda 
farmakokinetik, "KLİNİK FARMAKOLOJİ"

TERS TEPKİLER
Plasebo kontrollü çalışmalarda, sibutramin ile tedavi edilen hastaların %9'u (n = 2068) ve plasebo ile tedavi edilen hastaların %7'si (n = 884) advers olaylar 
nedeniyle geri çekilmiştir.
Plasebo kontrollü çalışmalarda en yaygın olaylar ağız kuruluğu, iştahsızlık, uykusuzluk, kabızlık ve baş ağrısıdır. olumsuz
Bu çalışmalarda meydana gelen olaylar≥Sibutramin ile tedavi edilen hastaların %1'i ve plasebo grubundan daha sık olarak aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir.
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Plasebo Kontrollü Çalışmalarda Obez Hastalar
VÜCUT SİSTEMİ
Olumsuz Olay

sibutramin
(n = 2068)

plasebo
(n = 884)

% İnsidans % İnsidans
BİR BÜTÜN OLARAK VÜCUT:

Baş ağrısı
Sırt ağrısı
grip sendromu

yaralanmalı kaza

asteni
Karın ağrısı
Göğüs ağrısı

Boyun ağrısı

Alerjik reaksiyon
KARDİYOVASKÜLER SİSTEM

taşikardi
vazodilatasyon

Migren
Hipertansiyon/artmış kan basıncı 
Çarpıntı

SİNDİRİM SİSTEMİ
anoreksiya

Kabızlık
Iştah artışı
Mide bulantısı

dispepsi
Gastrit
Kusma
rektal bozukluk

METABOLİK & BESLENME
Susuzluk

genelleştirilmiş ödem

KAS-İSKELET SİSTEMİ
artralji
miyalji
tenosinovit
eklem bozukluğu

GERGİN SİSTEM
Kuru ağız
Uykusuzluk hastalığı

Baş dönmesi

Sinirlilik
Endişe
Depresyon
parestezi
somnolans
merkezi sinir sistemi uyarımı

duygusal kararsızlık

SOLUNUM SİSTEMİ
rinit

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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Farenjit
Sinüzit
öksürük artışı
Larenjit

CİLT & EKLER
Döküntü

Terlemek
herpes simpleks
Akne

ÖZEL DUYULAR
tat sapkınlığı
kulak bozukluğu

Kulak ağrısı

ÜROGENİTAL SİSTEM
dismenore
İdrar yolu enfeksiyonu 
Vajinal monilia
metroraji

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

Aşağıdaki ek advers olaylar rapor edilmiştir:≥Kontrollü ve kontrolsüz pazarlama öncesi çalışmalarda sibutramin alan tüm 
hastaların %1'i.

Bir Bütün Olarak Vücut

ateş.

Sindirim sistemi
ishal, gaz, gastroenterit, diş bozukluğu.

Metabolik ve Beslenme 
periferik ödem.

kas-iskelet sistemi
artrit.

Gergin sistem
ajitasyon, bacak krampları, hipertoni, anormal düşünme.

Solunum sistemi
bronşit, nefes darlığı.

Cilt ve Ekler
kaşıntı

Özel Duyular
ambliyopi.

Ürogenital Sistem
menstrüel bozukluklar.

Diğer Advers Olaylar

Klinik çalışmalar

nöbetler
Plasebo kontrollü pazarlama öncesi obezite çalışmalarında, sibutramin ile tedavi edilen 2068 hastanın üçünde (%0,1) ve plasebo ile tedavi edilen 
884 hastanın hiçbirinde konvülsiyonlar advers olay olarak rapor edilmiştir. Nöbet geçiren üç hastadan ikisinde potansiyel olarak predispozan 
faktörler vardı (birinin önceden epilepsi öyküsü vardı; birinin ardından beyin tümörü teşhisi vardı). Sibutramin alan tüm deneklerde (4,588 
denekten üçü) insidans %0,1'den azdı.
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Ekimoz/Kanama Bozuklukları
Pazarlama öncesi plasebo kontrollü obezite çalışmalarında, sibutramin ile tedavi edilen hastaların %0.7'sinde ve plasebo ile tedavi edilen hastaların %0.2'sinde 
ekimoz (morarma) gözlenmiştir. Bir hastada minör yüz cerrahisi sırasında meydana gelen küçük miktarda uzun süreli kanama oldu. Sibutramin, serotonin alımı 
üzerindeki etkisinden dolayı trombosit fonksiyonu üzerinde bir etkiye sahip olabilir.

interstisyel nefrit
Pazarlama öncesi çalışmalar sırasında sibutramin alan bir obez hastada akut interstisyel nefrit (biyopsi ile doğrulanmıştır) rapor 
edilmiştir. İlaç kesildikten sonra diyaliz ve oral kortikosteroidler uygulandı; böbrek fonksiyonu normale döndü. Hasta tamamen 
iyileşti.

Değişen Laboratuvar Bulguları
AST, ALT, GGT, LDH, alkalin fosfataz ve bilirubinde artışlar dahil olmak üzere anormal karaciğer fonksiyon testleri, plasebo kontrollü 
çalışmalarda sibutramin ile tedavi edilen obez hastaların %1.6'sında, plasebo hastalarının %0.8'inde advers olay olarak rapor edilmiştir. İçinde
bu çalışmalar, potansiyel olarak klinik olarak anlamlı değerler (toplam bilirubin≥2 mg/dL; ALT, AST, GGT, LDH veya alkalin fosfataz≥3 x normalin 
üst sınırı), sibutramin ile tedavi edilen hastaların %0'ında (alkalin fosfataz) ila %0,6'sında (ALT) meydana geldi ve plasebo ile tedavi edilen 
hastaların hiçbirinde meydana geldi. Anormal değerler sporadik olma eğilimindeydi, sıklıkla devam eden tedavi ile azaldı ve net bir doz-yanıt 
ilişkisi göstermedi.

Pazarlama Sonrası Raporlar
Sibutramin kullanımıyla geçici olarak ilişkili yan etkilerin gönüllü raporları aşağıda listelenmiştir. Bu olayların sibutramin ile tedavi 
sırasında meydana gelmesine rağmen, ilaçla nedensel bir ilişkisinin olmayabileceğini vurgulamak önemlidir. Obezitenin kendisi, 
eşzamanlı hastalık durumları/risk faktörleri veya kilo verme, bu olaylardan bazıları için artan risk ile ilişkili olabilir.

Psikiyatrik
Sibutramin tedavisi alan hastalarda nadiren depresyon, psikoz, mani, intihar düşüncesi ve intihar vakaları bildirilmiştir. Ancak 
bu olaylar ile sibutramin kullanımı arasında bir ilişki kurulmamıştır. Sibutramin ile tedavi sırasında bu olaylardan herhangi biri 
meydana gelirse, tedavinin kesilmesi düşünülmelidir.

aşırı duyarlılık
Hafif deri döküntüleri ve ürtikerden anjiyoödem ve anafilaksiye kadar değişen alerjik aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir 
(bkz.KONTRENDİKASYONLARveÖNLEMLER-Hastalar İçin Bilgi,ve aşağıda listelenen diğer alerjik reaksiyon raporları).

Pazarlama Sonrası Bildirilen Diğer Olaylar:

Bir Bütün Olarak Vücut

anafilaktik şok, anafilaktoid reaksiyon, göğüste basınç, göğüste sıkışma, yüzde ödem, uzuv ağrısı, ani açıklanamayan ölüm.

Kardiyovasküler sistem
angina pektoris, atriyal fibrilasyon, konjestif kalp yetmezliği, kalp durması, kalp hızında azalma, miyokard enfarktüsü, supraventriküler 
taşikardi, senkop, torsades de pointes, vasküler baş ağrısı, ventriküler taşikardi, ventriküler ekstrasistol, ventriküler fibrilasyon.

Sindirim sistemi
kolesistit, kolelitiazis, duodenum ülseri, geğirme, gastrointestinal kanama, artan tükürük salgısı, bağırsak tıkanıklığı, ağız ülseri, 
mide ülseri, dilde ödem.

Endokrin sistem
guatr, hipertiroidizm, hipotiroidizm.

Hemik ve Lenfatik Sistem
anemi, lökopeni, lenfadenopati, peteşi, trombositopeni.

Metabolik ve Beslenme 
hiperglisemisi, hipoglisemi.

kas-iskelet sistemi
artroz, bursit.

Gergin sistem
anormal rüyalar, anormal yürüyüş, amnezi, öfke, serebrovasküler kaza, konsantrasyon bozukluğu, konfüzyon, ağırlaşan depresyon, Gilles de la 
Tourette sendromu, hipestezi, libido azalması, libido artışı, duygudurum değişiklikleri, kabuslar, kısa süreli hafıza kaybı, konuşma bozukluğu, 
geçici iskemik atak, titreme, seğirme, baş dönmesi.

sayfa 13/17



Solunum sistemi
burun kanaması, burun tıkanıklığı, solunum bozukluğu, esneme.

Cilt ve Ekler
alopesi, dermatit, ışığa duyarlılık (cilt), ürtiker.

Özel Duyular
anormal görme, bulanık görme, kuru göz, göz ağrısı, göz içi basıncı artışı, otitis eksterna, orta kulak iltihabı, ışığa duyarlılık (gözler), kulak 
çınlaması.

Ürogenital Sistem
anormal boşalma, hematüri, iktidarsızlık, artan idrar sıklığı, işeme zorluğu, idrar retansiyonu.

Uyuşturucu Kullanımı ve Bağımlılığı

Kontrollü Madde
MERIDIA, Kontrollü Maddeler Yasası'nın (CSA) Çizelge IV'ünde kontrol edilir.

İstismar ve Fiziksel ve Psikolojik Bağımlılık
Doktorlar, hastaları ilaç kötüye kullanımı öyküsü açısından dikkatli bir şekilde değerlendirmeli ve bu tür hastaları yanlış kullanım veya kötüye kullanım belirtileri (örneğin, ilaç 

toleransının gelişmesi, dozların artırılması, ilaç arama davranışı) açısından gözlemleyerek yakından takip etmelidir.

DOZ AŞIMI

Doz aşımı yönetimi
Sibutramin ile sınırlı doz aşımı deneyimi vardır. Doz aşımı ile ilişkili en sık görülen yan etkiler taşikardi, hipertansiyon, 
baş ağrısı ve baş dönmesidir. Tedavi, doz aşımının yönetiminde kullanılan genel önlemlerden oluşmalıdır: 
gerektiğinde bir hava yolu oluşturulmalıdır; kardiyak ve vital bulguların izlenmesi önerilir; genel semptomatik
ve destekleyici önlemler alınmalıdır. dikkatli kullanımıβ-blokerler, yüksek kan basıncını veya taşikardiyi kontrol etmek için endike olabilir. 
Diyalizde son dönem böbrek hastalığı olan hastalarda yapılan bir çalışmanın sonuçları, sibutramin metabolitlerinin hemodiyaliz ile önemli 
ölçüde elimine edilmediğini göstermiştir. (görmekFarmakokinetik-Özel Popülasyonlar-Böbrek Yetmezliği).

DOZAJ VE YÖNETİM
MERIDIA'nın önerilen başlangıç   dozu, yemekle birlikte veya ayrı olarak günde bir kez uygulanan 10 mg'dır. Yetersiz 
kilo kaybı varsa, doz dört hafta sonra günde bir kez toplam 15 mg'a titre edilebilir. 10 mg dozu tolere edemeyen 
hastalara 5 mg doz ayrılmalıdır. Doz titrasyonu ile ilgili kararlar alınırken kan basıncı ve kalp hızı değişiklikleri dikkate 
alınmalıdır (bkz.UYARILARveÖNLEMLER).
Günde 15 mg'ın üzerindeki dozlar tavsiye edilmez. Klinik çalışmaların çoğunda MERIDIA sabah verildi. Çok sayıda 
değişkenin analizi, düşük kalorili bir diyetle kombinasyon halinde belirli bir MERIDIA dozu ile tedavinin ilk 4 haftasında en 
az 4 kilo veren hastaların yaklaşık %60'ının en az %5'ini (plasebo çıkarılmış) kaybettiğini göstermiştir. o MERIDIA dozunda 
6 ay ila 1 yıllık tedavinin sonunda ilk vücut ağırlıkları. Tersine, belirli bir MERIDIA dozu ile tedavinin ilk 4 haftasında en az 4 
kilo vermeyen hastaların yaklaşık %80'i, 6 haftanın sonunda ilk vücut ağırlıklarının en az %5'ini (plasebo çıkarılmış) 
kaybetmezler. bu dozda aylar ila 1 yıllık tedavi. Bir hasta tedavinin ilk 4 haftasında en az 4 kilo vermemişse,

Çift kör, plasebo kontrollü çalışmalarda gösterildiği gibi MERIDIA'nın güvenliği ve etkinliği şu anda 2 yıldan fazla 
belirlenmemiştir.

NASIL TEDARİK EDİLDİ

MERİDYA®(sibutramin hidroklorür monohidrat) Kapsüller 5 mg, 10 mg veya 15 mg sibutramin hidroklorür monohidrat içerir 
ve aşağıdaki şekilde sağlanır:
5 mg, NDC 0074-2456-12, kapağında "MERIDIA" ve gövdesinde "-5-" yazılı mavi/sarı kapsüller, 30 kapsüllük 
şişelerde.
10 mg, NDC 0074-2457-12, kapağında "MERIDIA" ve gövdesinde "-10-" yazılı mavi/beyaz kapsüller, 30 kapsüllük şişelerde.

15 mg, NDC 0074-2458-12, kapakta "MERIDIA" ve gövde üzerinde "-15-" baskılı sarı/beyaz kapsüller, 30 kapsüllük 
şişelerde.

Depolamak

25°C'de (77°F) saklayın; gezilere 15°-30°C'ye (59°-86°F) izin verilir [bkz. USP kontrollü oda sıcaklığı]. Kapsülleri ısı ve nemden 
koruyun. USP'de tanımlandığı gibi sıkı, ışığa dayanıklı bir kapta dağıtın.
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MERIDIA®
(mer-kimliği-dee-uh)

(sibutramin hidroklorür monohidrat) Kapsüller CS-IV

HASTA BİLGİSİ
Kullanmaya başlamadan önce ve her tekrar doldurduğunuzda MERIDIA ile birlikte gelen Hasta Bilgilerini okuyun. Yeni bilgiler 
olabilir. Bu broşür, tıbbi durumunuz veya tedaviniz hakkında sağlık uzmanınızla konuşmanın yerini almaz.

MERIDIA hakkında bilmem gereken en önemli bilgi nedir?
MERIDIA alan bazı kişilerde kan basıncında veya kalp atış hızında (nabız)   büyük bir artış olabilir. Kan basıncınız iyi kontrol altında 
değilse MERIDIA almayınız. MERIDIA kullanırken kan basıncında bir artış yaşarsanız, doktorunuzla temasa geçiniz.
MERIDIA'ya başlamadan önce doktorunuz kan basıncınızı ve nabzınızı kontrol etmeli ve MERIDIA'yı kullanırken düzenli olarak kontrol etmeye 
devam etmelidir. MERIDIA kullanırken düzenli kontrollerin yapılması önemlidir.

MERİDİA nedir?
MERIDIA, obez kişilerin doktorlarının belirlediği şekilde kilo vermesine ve kilo vermesine yardımcı olabilecek bir ilaçtır. MERIDIA, beynin açlığı 
kontrol eden bölgelerini etkilediği için kilo vermeye yardımcı olabilir. MERIDIA'yı düşük kalorili bir diyetle kullanmalısınız.
MERIDIA'nın 2 yıldan uzun süredir kullanımı araştırılmamıştır. 
MERIDIA 16 yaşın altındaki çocuklarda çalışılmamıştır.

MERIDIA'yı kimler almamalıdır? MERIDIA'yı 

aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• kontrolsüz veya kötü kontrol edilen yüksek tansiyonunuz varsa.

• Monoamin oksidaz inhibitörü (MAOI) adı verilen bir ilaç alıyorsanız veya almışsanız. Kullandığınız ilaçlardan herhangi birinin MAOI olup 
olmadığından emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. MERIDIA'yı kullanmadan önce en az 2 hafta MAOI almayın. MERIDIA'yı 
durdurduktan sonra en az 2 hafta MAOI almayın.

• anoreksiya nervoza veya bulimia nervoza adı verilen bir yeme bozukluğunuz varsa.

• İştahınızı kontrol etmek için zayıflama ilaçları alıyorsanız.

• MERIDIA'ya alerjisi var.Aktif bileşen sibutramin hidroklorür monohidrattır. MERIDIA'daki bileşenlerin tam 
listesi için bu broşürün sonuna bakın.

MERIDIA'yı nasıl alayım?
• MERIDIA'yı aynen belirtildiği şekilde alınız. Doktorunuz dozunuzu ayarlayabilir. Doktorunuz size söylemediği sürece dozunuzu değiştirmeyin.

• MERIDIA'yı yemekli veya yemeksiz alabilirsiniz.

• MERIDIA dozunu kaçırırsanız, atlayın. Unutulan dozları telafi etmek için fazladan bir doz almayınız.

• Çok fazla MERIDIA aldıysanız, hemen doktorunuzu veya Zehir Kontrol Merkezini arayın veya acil servise gidin.

• MERIDIA aldığınız ve düşük kalorili bir diyet uyguladığınız ilk 4 hafta içinde en az 4 kilo kaybetmezseniz doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz 
dozunuzu değiştirebilir veya MERIDIA'yı durdurabilir. MERIDIA herkes için çalışmaz.

MERIDIA'yı alırken nelerden kaçınırım?
Belirli tıbbi durumlarınız varsa MERIDIA sizin için doğru ilaç olmayabilir. Doktorunuza tüm tıbbi durumlarınız hakkında 
bilgi verin, özellikle şu durumlarda:
• yüksek tansiyon var.

• kalp problemleriniz var veya oldukalp krizi, kalp yetmezliği, göğüs ağrısı veya düzensiz kalp atışı gibi.

• inme veya inme semptomları vardı.

• karaciğer veya böbrek sorunları var.
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• Glokom adı verilen bir göz probleminiz varsa.

• Tiroid probleminiz varsa (hipotiroidizm).

• nöbet geçirdiniz veya geçirdiniz (konvülsiyonlar, nöbetler).

• kanama sorunları var.

• safra taşı var veya vardı.

• depresyon var.

• 65 yaş üstü.

• 16 yaşın altındadır.

• hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız.MERIDIA'nın doğmamış bebeğiniz üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Hamile 
kalabiliyorsanız, MERIDIA kullanırken doğum kontrolünü kullanmalısınız. MERIDIA kullanırken hamile kalırsanız hemen doktorunuza 
söyleyiniz.

• emziriyorlar.MERIDIA'nın sütünüze geçip geçmediği bilinmiyor. MERIDIA'nın bebeğiniz üzerindeki etkileri 
bilinmemektedir. MERIDIA kullanırken emzirmemelisiniz.

MERIDIA'nın sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araba kullanmayın, ağır makine kullanmayın veya diğer tehlikeli faaliyetlerde bulunmayın.
Reçeteli ve reçetesiz ilaçlar, vitaminler ve bitkisel takviyeler dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirin.
MERIDIA ve diğer bazı ilaçların alınması birbirini etkileyebilir ve ciddi ve bazı durumlarda yaşamı tehdit eden yan etkilere neden olabilir. 
Alırsanız doktorunuza bildirdiğinizden emin olun:
• MAOI adı verilen ilaçlar, bkz. "MERIDIA'yı kimler almamalıdır?"

• diğer kilo verme ilaçları

• öksürük ve soğuk algınlığı ilaçları

• migren ilaçları

• depresyon ilaçları

• narkotik ağrı kesiciler

• lityum

• triptofan

• kanamayı artıran ilaçlar

• antibiyotik ilaçlar

Aldığınız ilaçları bilin. Bunların bir listesini tutun ve her yeni ilaç aldığınızda bunu doktorunuza ve eczacınıza gösterin. MERIDIA'yı diğer 
ilaçlarla birlikte almanın uygun olup olmadığını size söyleyebilirler.

MERIDIA'nın olası yan etkileri nelerdir?
MERIDIA'nın yaygın yan etkileri şunlardır: ağız kuruluğu, baş ağrısı, iştahsızlık, uyku sorunu ve kabızlık. 
MERIDIA ile aşağıdaki ciddi yan etkiler bildirilmiştir:
• bazı insanlarda kan basıncında veya kalp atış hızında büyük bir artış."MERIDIA hakkında bilmem gereken en önemli bilgi nedir?" 

bölümüne bakın.

• nöbetler

• kanama

• "serotonin sendromu" adı verilen nadir, ancak yaşamı tehdit eden bir sorun.İnsanlar MERIDIA ile birlikte serotonin adı verilen bir 
beyin kimyasalını etkileyen ilaçlar aldıklarında ortaya çıkabilir. Doktorunuz size uygun olduğunu söylemedikçe MERIDIA ile birlikte başka 
ilaçlar almayınız. Özellikle MERIDIA ile başka ilaçlar alırken aşağıdaki belirtilerden herhangi birine sahipseniz hemen tıbbi yardım alın:
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• zayıf, huzursuz, kafası karışmış veya endişeli hissetmek

• Bilincini kaybetmek
• ateşiniz, kusmanız, terlemeniz, titremeniz veya titremeniz varsa
• hızlı bir kalp atışına sahip olmak

Bazı kilo verme ilaçları, akciğerlerdeki kan basıncını etkileyen nadir fakat yaşamı tehdit eden bir durumla ilişkilendirilmiştir (pulmoner 
hipertansiyon). Durum çok nadir olduğu için MERIDIA'nın bu hastalığa neden olup olmadığı bilinmemektedir. Yeni veya kötüleşen nefes 
darlığı yaşarsanız, derhal doktorunuza bildirin.
MERIDIA kullanırken kızarıklık veya kurdeşen olursa doktorunuza söyleyiniz. Alerjik bir reaksiyon yaşıyor olabilirsiniz. Sizi 
rahatsız eden veya geçmeyen etkiler yaşarsanız doktorunuza söyleyiniz.
Bunlar MERIDIA'nın tüm yan etkileri değildir. Daha fazla bilgi için, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
MERIDIA, kontrollü bir maddedir (CIV). Bu, MERIDIA'nın reçeteli ilaçları kötüye kullanan kişiler için bir hedef olabileceği anlamına gelir. 
MERIDIA'nızı güvenli bir yerde saklayın. MERIDIA'nın satılması veya verilmesi yasalara aykırıdır.

MERIDIA'yı nasıl saklamalıyım?
• MERIDIA'yı 59° ila 86°F (15° ila 30°C) arasındaki oda sıcaklığında saklayın. Asla sıcak veya nemli bir yerde bırakmayın.

• Eski veya artık ihtiyaç duyulmayan MERIDIA'yı güvenle atın.

• MERIDIA'yı ve tüm ilaçları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Çocuğunuz yanlışlıkla MERIDIA alırsa, hemen doktorunu veya Zehir 
Kontrol Merkezini arayın veya çocuğunuzu acil servise götürün.

MERIDIA hakkında genel bilgiler.
İlaçlar bazen hasta bilgilendirme broşürlerinde açıklananlar dışındaki durumlar için reçete edilir. MERIDIA'yı reçete 
edilmediği bir durum için kullanmayınız. Sizinle aynı semptomlara sahip olsalar bile MERIDIA'yı başkalarına vermeyin. Onlara 
zarar verebilir ve yasalara aykırıdır.
Bu broşür MERIDIA hakkında en önemli bilgileri özetlemektedir. Daha fazla bilgi isterseniz, doktorunuzla konuşun. Ayrıca 
sağlık profesyonelleri için yazılmış bilgileri doktorunuza veya eczacınıza sorabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için 1-800-633-9110 numaralı telefondan Abbott Laboratories'i arayın veya www.Meridia.net adresini ziyaret edin.

MERIDIA'nın içindekiler nelerdir?
Etkin Madde: sibutramin hidroklorür monohidrat Etkin Olmayan Malzemeler: laktoz monohidrat, NF; mikrokristalin selüloz, NF; 
koloidal silikon dioksit, NF; ve magnezyum stearat, sert jelatin bir kapsülde [titan dioksit, USP içeren; NF; Jelatin; FD&C Blue No. 
2 (yalnızca 5 ve 10 mg'lık kapsüller); D&C Sarı No. 10 (yalnızca 5- ve 15 mg kapsüller) ve diğer aktif olmayan bileşenler].
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