
MERIDIA®
(sibutraminehydrochloride-monohydraat) Capsules 
CS-IV
OMSCHRIJVING
MERIDIA®(sibutraminehydrochloride-monohydraat) is een oraal toegediend middel voor de behandeling van obesitas. Chemisch gezien is de
actieve ingrediënt is een racemisch mengsel van de (+) en (-) enantiomeren van cyclobutaanmethaanamine, 1-(4-chloorfenyl)-N,N-dimethyl-α
(2-methylpropyl)-, hydrochloride, monohydraat, en heeft een empirische formule van C17H29kl2NEE. Het molecuulgewicht is 334,33.
De structuurformule is hieronder weergegeven:

Sibutraminehydrochloride-monohydraat is een wit tot crème kristallijn poeder met een oplosbaarheid van 2,9 mg/ml in water met een pH van 5,2. 
De verdelingscoëfficiënt octanol: water is 30,9 bij pH 5,0.
Elke MERIDIA-capsule bevat 5 mg, 10 mg en 15 mg sibutraminehydrochloride-monohydraat. Het bevat ook als inactieve ingrediënten: 
lactosemonohydraat, NF; microkristallijne cellulose, NF; colloïdaal siliciumdioxide, NF; en magnesiumstearaat, NF in een harde 
gelatinecapsule [die titaniumdioxide bevat, USP; gelatine; FD&C Blue nr. 2 (alleen capsules van 5 en 10 mg); D&C Yellow No. 10 (alleen 
capsules van 5 en 15 mg) en andere inactieve ingrediënten].

KLINISCHE FARMACOLOGIE

Actie modus
Sibutramine produceert zijn therapeutische effecten door remming van de heropname van noradrenaline, serotonine en dopamine. Sibutramine en zijn 
belangrijkste farmacologisch actieve metabolieten (M1en M2) werken niet via het vrijkomen van monoaminen.

farmacodynamiek
Sibutramine oefent zijn farmacologische werking voornamelijk uit via zijn secundaire (M1) en primair (M2) aminemetabolieten. De ouder
verbinding, sibutramine, is een krachtige remmer van de heropname van serotonine (5-hydroxytryptamine, 5-HT) en noradrenalinein vivo, 
maar niet in vitro. Metabolieten M1en M2remmen de heropname van deze neurotransmitters zowelin vitroenin vivo.
In menselijk hersenweefsel, M1en M2remmen ook de heropname van dopaminein vitro, maar met een ~ 3-voudig lagere potentie dan voor de remming van de 

heropname van serotonine of noradrenaline.

Krachten van Sibutramine, M1en M2als in vitro remmers van monoamine heropname in menselijke hersenen Potentie om monoamine heropname te 
remmen (Ki;nM)

serotonine
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20

noradrenaline
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Dopamine

943
49
45

Sibutramine
M1

M2

Een onderzoek waarbij gebruik werd gemaakt van plasmamonsters van met sibutramine behandelde vrijwilligers toonde remming van de heropname van monoaminen van 

noradrenaline > serotonine > dopamine; maximale remmingen waren noradrenaline = 73%, serotonine = 54% en dopamine = 16%.
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Sibutramine en zijn metabolieten (M1en M2) zijn geen serotonine-, noradrenaline- of dopamine-afgevende middelen. chronisch volgen
toediening van sibutramine aan ratten is geen uitputting van hersenmonoamines waargenomen.
Sibutramine, M1en M2vertonen geen bewijs van anticholinerge of antihistaminerge acties. Bovendien zijn receptorbindingsprofielen

laat zien dat sibutramine, M1en M2hebben een lage affiniteit voor serotonine (5-HT1, 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT2A, 5-HT2C), noradrenaline (β,β1,

β3,α1enα2), dopamine (D1en D2), benzodiazepine- en glutamaatreceptoren (NMDA). Deze verbindingen missen ook 
monoamineoxidase-remmende activiteitin vitroenin vivo.

Farmacokinetiek

Absorptie
Sibutramine wordt snel geabsorbeerd uit het maagdarmkanaal (Tmaxvan 1,2 uur) na orale toediening en ondergaat uitgebreide eerste-
metabolisme in de lever (orale klaring van 1750 l/u en halfwaardetijd van 1,1 h) om de farmacologisch actieve mono- en di-
desmethylmetabolieten te vormen M1en M2. Piekplasmaconcentraties van M1en M2binnen 3 tot 4 uur worden bereikt. Op basis van massa
evenwichtsstudies wordt gemiddeld ten minste 77% van een enkele orale dosis sibutramine geabsorbeerd. De absolute biologische beschikbaarheid van 
sibutramine is niet vastgesteld.

Verdeling
Radioactief gelabelde studies bij dieren wezen op een snelle en uitgebreide distributie in weefsels: de hoogste concentraties van radioactief gelabeld 
materiaal werden gevonden in de eliminerende organen, lever en nier.In vitro, sibutramine, M1en M2zijn uitgebreid gebonden (97%, 94% en 94%,
respectievelijk) op humane plasma-eiwitten bij plasmaconcentraties die worden waargenomen na therapeutische doses.

Metabolisme
Sibutramine wordt in de lever voornamelijk gemetaboliseerd door het cytochroom P450 (3A4) iso-enzym, tot desmethylmetabolieten, M1en M2.
Deze actieve metabolieten worden verder gemetaboliseerd door hydroxylering en conjugatie tot farmacologisch inactieve metabolieten, M5

en M6. Na orale toediening van radioactief gelabeld sibutramine werd in wezen al het radioactief gelabelde piekmateriaal in 
plasma verklaard door onveranderd sibutramine (3%), M1(6%), M2(12%), M5(52%) en M6(27%).

M1en M2plasmaconcentraties bereikten binnen vier dagen na toediening een steady-state en waren ongeveer twee keer hoger dan na een 
enkele dosis. De eliminatiehalfwaardetijden van M1en M2respectievelijk 14 en 16 uur waren onveranderd na herhaalde dosering.

uitscheiding

Ongeveer 85% (bereik 68-95%) van een enkele oraal toegediende radioactief gelabelde dosis werd uitgescheiden in de urine en feces gedurende een verzamelperiode van 15 

dagen, waarbij het grootste deel van de dosis (77%) werd uitgescheiden in de urine. De belangrijkste metabolieten in de urine waren M5en M6; onveranderd

sibutramine, M1, en M2werden niet gedetecteerd. De primaire uitscheidingsroute voor M1en M2is levermetabolisme en voor M5en M6

is uitscheiding via de nieren.

Samenvatting van farmacokinetische parameters

Gemiddelde (% CV) en 95% betrouwbaarheidsintervallen van farmacokinetische parameters (dosis = 15 mg)

Studie
Bevolking

Cmax Tmax AUCik T
(ng/ml) (h) (ng*u/ml) (h)

Metaboliet M1

Doelpopulatie:
Zwaarlijvige proefpersonen (n = 18) 4,0 (42)

3.2 - 4.8
3.6 (28)

3.1 - 4.1
25,5 (63)

18.1 - 32,9 – –
Speciale bevolking:
Matige lever
Bijzondere waardevermindering (n = 12)

2.2 (36)
1.8 - 2.7

3.3 (33)
2,7 - 3,9

18,7 (65)
11.9 - 25.5 – –

Metaboliet M2
Doelpopulatie:
Zwaarlijvige onderwerpen

(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
Speciale bevolking:
Matige lever
Bijzondere waardevermindering (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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† Alleen berekend tot 24 uur voor M1.

Effect van voedsel

Toediening van een enkele dosis sibutramine van 20 mg met een standaardontbijt resulteerde in een verlaagde piek M1en M2concentraties
(respectievelijk met 27% en 32%) en vertraagde de piektijd met ongeveer drie uur. Echter, de AUC's van M1en M2waren niet 
wezenlijk gewijzigd.

Speciale populaties

geriatrische

Plasmaconcentraties van M1en M2waren vergelijkbaar tussen oudere (leeftijd 61 tot 77 jaar) en jonge (leeftijd 19 tot 30 jaar) proefpersonen die volgden

een enkele orale dosis sibutramine van 15 mg. Plasmaconcentraties van de inactieve metabolieten M5en M6waren hoger bij ouderen; deze
verschillen zijn waarschijnlijk niet van klinische betekenis. Over het algemeen moet de dosiskeuze voor een oudere patiënt voorzichtig zijn, gezien de 
grotere frequentie van verminderde lever-, nier- of hartfunctie en van gelijktijdige ziekte of andere medicamenteuze behandeling.

pediatrisch

De veiligheid en werkzaamheid van sibutramine bij pediatrische patiënten jonger dan 16 jaar zijn niet vastgesteld.

Geslacht
Gepoolde farmacokinetische parameters van 54 jonge, gezonde vrijwilligers (37 mannen en 17 vrouwen) die een orale dosis van 15 mg kregen
sibutramine toonde de gemiddelde Cmaxen AUC van M1en M2een beetje zijn (≤ 19% en≤ 36%, respectievelijk) hoger bij vrouwen dan
mannen. Uit een groot klinisch onderzoek naar de werkzaamheid werden enigszins hogere steady-state dalplasmaspiegels waargenomen bij vrouwelijke 
zwaarlijvige patiënten. Het is echter niet waarschijnlijk dat deze verschillen van klinische betekenis zijn. Dosisaanpassing op basis van het geslacht van een patiënt 
is niet nodig (zie:DOSERING EN ADMINISTRATIE).

Ras
De relatie tussen ras en steady-state dal M1en M2plasmaconcentraties werd onderzocht in een klinische studie bij obesitas
patiënten. Een trend naar hogere concentraties bij zwarte patiënten dan bij blanke patiënten werd opgemerkt voor M1en M2. Deze 
verschillen worden echter niet als klinisch significant beschouwd.

Nierinsufficiëntie
De dispositie van sibutraminemetabolieten (M1, M2, M5en M6) na een enkele orale dosis sibutramine werd onderzocht bij patiënten
met verschillende gradaties van nierfunctie. Sibutramine zelf was niet meetbaar.

Bij patiënten met matige en ernstige nierfunctiestoornis zijn de AUC-waarden van de actieve metaboliet M1waren 24 tot 46% hoger en de AUC-waarden van M2waren 

vergelijkbaar met die van gezonde proefpersonen. Vergelijking tussen verschillende onderzoeken toonde aan dat de patiënten met nierziekte in het eindstadium die dialyse 

kregen vergelijkbare AUC-waarden van M . hadden1maar ongeveer de helft van de AUC-waarden van M2gemeten bij gezonde proefpersonen

(CLcr≥ 80 ml/min). De AUC-waarden van de inactieve metabolieten M5 en M6 stegen met een factor 2 tot 3 (bereik 1 tot 7 maal) bij patiënten met een 
matige stoornis (30 ml/min < CLcr = 60 ml/min) en 8 tot 11 maal (bereik 5 tot tot 15-voudig) bij patiënten met ernstige beperkingen
(CLcr≤ 30 ml/min) in vergelijking met gezonde proefpersonen. Cross-studie vergelijking toonde aan dat de AUC-waarden van M5en M6is gestegen
22-33 maal bij patiënten met nierziekte in het eindstadium die dialyse ondergaan in vergelijking met gezonde proefpersonen. Ongeveer 1% van de orale 
dosis werd teruggevonden in het dialysaat als een combinatie van M5en M6tijdens het hemodialyseproces, terwijl M1en M2waren niet

meetbaar in het dialysaat.

Sibutramine mag niet worden gebruikt bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie, inclusief patiënten met nierziekte in het eindstadium die gedialyseerd worden.

Leverinsufficiëntie
Bij 12 patiënten met een matige leverfunctiestoornis die een enkelvoudige orale dosis sibutramine van 15 mg kregen, bleken de gecombineerde AUC's van M1en

M2waren met 24% verhoogd in vergelijking met gezonde proefpersonen, terwijl M5en M6plasmaconcentraties waren onveranderd. De waargenomen 

verschillen in M1en M2de concentraties rechtvaardigen geen dosisaanpassing bij patiënten met een lichte tot matige leverfunctiestoornis. Sibutramine mag 

niet worden gebruikt bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis.

Geneesmiddel-geneesmiddelinteracties

In vitrostudies gaven aan dat het cytochroom P450 (3A4)-gemedieerd metabolisme van sibutramine werd geremd door ketoconazol en
in mindere mate door erytromycine. Er zijn klinische fase 1-onderzoeken uitgevoerd om de interacties van sibutramine te beoordelen met geneesmiddelen die substraten 

en/of remmers zijn van verschillende cytochroom P450-isozymen. Het potentieel voor bestudeerde interacties wordt hieronder beschreven.
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Ketoconazol
Gelijktijdige toediening van 200 mg doses ketoconazol tweemaal daags en 20 mg sibutramine eenmaal daags gedurende 7 dagen bij 12 ongecompliceerde 
zwaarlijvige proefpersonen resulteerde in matige verhogingen van de AUC en Cmaxmaxvan 58% en 36% voor M1en van 20% en 19% voor M2,

respectievelijk.

Erytromycine
De steady-state farmacokinetiek van sibutramine en metabolieten M1en M2werden geëvalueerd bij 12 ongecompliceerde zwaarlijvige proefpersonen

na gelijktijdige toediening van 500 mg erytromycine driemaal daags en 20 mg sibutramine eenmaal daags gedurende 7 dagen. Gelijktijdig gebruik van 
erytromycine resulteerde in kleine verhogingen van de AUC (minder dan 14%) voor M1en M2. Een kleine vermindering van Cmaxhet formulier1

(11%) en een lichte stijging van Cmaxhet formulier2(10%) werden waargenomen.

cimetidine
Gelijktijdige toediening van cimetidine 400 mg tweemaal daags en sibutramine 15 mg eenmaal daags gedurende 7 dagen bij 12 vrijwilligers resulteerde in kleine 
verhogingen van de gecombineerde (M1en M2) plasma Cmax(3,4%) en AUC (7,3%).

Simvastatine
Steady-state farmacokinetiek van sibutramine en metabolieten M1en M2werden geëvalueerd bij 27 gezonde vrijwilligers na de
toediening van simvastatine 20 mg eenmaal daags 's avonds en sibutramine 15 mg eenmaal daags 's ochtends gedurende 7 dagen. 
Simvastatine had geen significant effect op plasma Cmaxen AUC van M2of M1en M2gecombineerd. de Cmax(16%) en AUC (12%) van
M1waren licht gedaald. Simvastatine verlaagde de C van sibutramine lichtjesmax(14%) en AUC (21%). Sibutramine verhoogde de AUC (7%) van 
het farmacologisch actieve deel, simvastatinezuur en verlaagde de Cmax.max(25%) en AUC (15%) van inactief simvastatine.

Omeprazol
Steady-state farmacokinetiek van sibutramine en metabolieten M1en M2werden geëvalueerd bij 26 gezonde vrijwilligers na de co
toediening van omeprazol 20 mg eenmaal daags en sibutramine 15 mg eenmaal daags gedurende 7 dagen. Omeprazol verhoogde de 
plasma C . enigszinsmaxen AUC van M1en M2gecombineerd (ongeveer 15%). M2Cmaxen AUC werden niet significant beïnvloed, terwijl M1Cmax

(30%) en AUC (40%) waren licht verhoogd. Plasma Cmax(57%) en AUC (67%) van onveranderd sibutramine waren matig verhoogd. 
Sibutramine had geen significant effect op de farmacokinetiek van omeprazol.

Olanzapine
Steady-state farmacokinetiek van sibutramine en metabolieten M1en M2werden geëvalueerd bij 24 gezonde vrijwilligers na de co
toediening van sibutramine 15 mg eenmaal daags met olanzapine 5 mg tweemaal daags gedurende 3 dagen en 10 mg eenmaal daags daarna 
gedurende 7 dagen. Olanzapine had geen significant effect op plasma Cmaxen AUC van M2en M1en M2gecombineerd, of de AUC van M1. Olanzapine
licht verhoogde M1Cmax(19%), en matig verhoogde sibutramine Cmax(47%) en AUC (63%). Sibutramine had geen significant effect op de 
farmacokinetiek van olanzapine.

Lorazepam
Steady-state farmacokinetiek van sibutramine en metabolieten M1en M2na sibutramine 15 mg eenmaal daags gedurende 11 dagen waren
vergeleken bij 25 gezonde vrijwilligers in aan- of afwezigheid van lorazepam 2 mg tweemaal daags gedurende 3 dagen plus één ochtenddosis. 
Lorazepam had geen significant effect op de farmacokinetiek van sibutraminemetabolieten M1en M2. Sibutramine had geen significante
effect op de farmacokinetiek van lorazepam.

Geneesmiddelen die sterk gebonden zijn aan plasma-eiwitten

Hoewel sibutramine en zijn actieve metabolieten M1en M2zijn in hoge mate gebonden aan plasma-eiwitten (≥94%), de lage therapeutische
concentraties en basiskenmerken van deze verbindingen maken het onwaarschijnlijk dat ze resulteren in klinisch significante eiwitbindende 
interacties met andere sterk eiwitgebonden geneesmiddelen zoals warfarine en fenytoïne.In vitroeiwitbindingsinteractiestudies zijn niet 
uitgevoerd.

KLINISCHE STUDIES
Observationele epidemiologische studies hebben een verband aangetoond tussen obesitas en de risico's op hart- en vaatziekten, niet-insulineafhankelijke 
diabetes mellitus (NIDDM), bepaalde vormen van kanker, galstenen, bepaalde ademhalingsstoornissen en een toename van de totale mortaliteit. Deze studies 
suggereren dat gewichtsverlies, indien gehandhaafd, gezondheidsvoordelen kan opleveren voor sommige patiënten met chronische obesitas die ook risico 
lopen op andere ziekten.
De langetermijneffecten van sibutramine op de morbiditeit en mortaliteit geassocieerd met obesitas zijn niet vastgesteld. Gewichtsverlies werd onderzocht in 11 
dubbelblinde, placebogecontroleerde obesitasonderzoeken (BMI-bereik over alle onderzoeken 27-43) met een studieduur van 12 tot 52 weken en doses variërend 
van 1 tot 30 mg eenmaal daags. Het gewicht was significant dosisafhankelijk verminderd bij met sibutramine behandelde patiënten in vergelijking met placebo 
over het dosisbereik van 5 tot 20 mg eenmaal daags. In twee onderzoeken van 12 maanden werd maximaal gewichtsverlies bereikt na 6 maanden en hield het 
statistisch significante gewichtsverlies gedurende 12 maanden aan. De met sibutramine bereikte hoeveelheid gewichtsverlies met aftrek van placebo was 
consistent in alle onderzoeken.
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Analyse van de gegevens in drie lange termijn (≥ 6 maanden) blijkt uit zwaarlijvigheidsonderzoeken dat patiënten die in de eerste 4 weken van de behandeling met een bepaalde 

dosis sibutramine ten minste 4 pond afvallen, de meeste kans hebben om op lange termijn significant gewichtsverlies te bereiken met die dosis sibutramine.

Ongeveer 60% van dergelijke patiënten bereikte vervolgens een placebo-afgetrokken gewichtsverlies van≥ 5% van hun aanvankelijke 
lichaamsgewicht in maand 6. Omgekeerd, van die patiënten die een bepaalde dosis sibutramine kregen, die in de eerste 4 weken van
therapie, ging ongeveer 80% niet verder met het bereiken van een placebo-afgetrokken gewichtsverlies van≥ 5% van hun oorspronkelijke lichaamsgewicht op die dosis tegen 

maand 6.

Aanzienlijke dosisgerelateerde verminderingen van de middelomtrek, een indicator van intra-abdominaal vet, zijn ook waargenomen gedurende 6 en 12 maanden 
in placebogecontroleerde klinische onderzoeken. In een 12 weken durende placebogecontroleerde studie van niet-insulineafhankelijke diabetes mellituspatiënten 
gerandomiseerd naar placebo of 15 mg sibutramine per dag, toonde Dual Energy X-Ray Absorptiometry (DEXA) beoordeling van veranderingen in 
lichaamssamenstelling aan dat de totale lichaamsvetmassa afnam met 1,8 kg in de sibutraminegroep versus 0,2 kg in de placebogroep (p < 0,001). Evenzo nam de 
romp (androïde) vetmassa af met 0,6 kg in de sibutraminegroep versus 0,1 kg in de placebogroep (p <0,01). De veranderingen in vetvrije massa, nuchtere 
bloedsuikerspiegel en HbA1waren niet statistisch significant verschillend tussen de twee groepen.

Elf dubbelblinde, placebogecontroleerde zwaarlijvigheidsonderzoeken met een studieduur van 12 tot 52 weken hebben aangetoond dat sibutramine geen nadelige 
invloed heeft op de glycemie, serumlipidenprofielen of serumurinezuur bij obese patiënten. Behandeling met sibutramine (5 tot 20 mg eenmaal daags) gaat 
gepaard met een gemiddelde verhoging van de bloeddruk van 1 tot 3 mm Hg en met een gemiddelde verhoging van de hartslag van 4 tot 5 slagen per minuut in 
vergelijking met placebo. Deze bevindingen zijn vergelijkbaar bij normotensiva en bij patiënten met hypertensie die onder controle zijn met:

medicatie. Die patiënten die significant verliezen (≥ 5% gewichtsverlies) hoeveelheden gewicht op sibutramine hebben meestal een kleinere stijging van 
de bloeddruk en hartslag (zie:WAARSCHUWINGEN).
In Studie 1, een 6 maanden durende, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie bij obese patiënten, Studie 2, een 1-jarige, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie bij 

obese patiënten, en Studie 3, een 1-jarige, dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek bij zwaarlijvige patiënten die ten minste 6 kg verloren op een 4 weken durende zeer 

caloriearme voeding (VLCD), veroorzaakte sibutramine een significante gewichtsafname, zoals hieronder weergegeven. In de twee 1-jarige onderzoeken werd maximaal 

gewichtsverlies bereikt na 6 maanden en werd statistisch significant gewichtsverlies gehandhaafd gedurende 12 maanden.

Gemiddeld gewichtsverlies (lbs) in de proefperiode van zes maanden en een jaar

Sibutramine (mg)
Placebo

(n)
5

(n)
10

(n)
15

(n)
20

(n)Studie/Patiëntengroep

Studie 1

Alle patiënten* 2.0
(142)

6.6
(148)

9.7
(148)

12.1
(150)

13.6
(145)

Voltooiers** 2.9
(84)

8.1
(103)

12.1
(95)

15.4
(94)

18.0
(89)

Vroege hulpverleners*** 8.5
(17)

13.0
(60)

16.0
(64)

18.2
(73)

20.1
(76)

Studie 2

Alle patiënten* 3.5
(157)

9.8
(154)

14.0
(152)

Voltooiers** 4.8
(76)

13.6
(80)

15.2
(93)

Vroege hulpverleners*** 10.7
(24)

18.2
(57)

18.8
(76)

Studie 3****
Alle patiënten* 15.2

(78)
28.4
(81)

Voltooiers** 16.7
(48)

29.7
(60)

Vroege hulpverleners*** 21.5
(22)

33.0
(46)

* Gegevens voor alle patiënten die het onderzoeksgeneesmiddel kregen en die een post-baseline-meting hadden (laatste observatie 
overgedragen analyse).
* * Gegevens voor patiënten die de gehele doseringsperiode van 6 maanden (onderzoek 1) of een jaar hebben voltooid en gegevens hebben geregistreerd voor het bezoek 

van maand 6 (onderzoek 1) of maand 12.

* * *

* * * *

was 16,9 lbs voor sibutramine en 16,3 lbs voor placebo.

Gegevens voor patiënten die in de eerste 4 weken van de behandeling ten minste 4 pond zijn afgevallen en het onderzoek hebben voltooid.

Getoonde gegevens over gewichtsverlies beschrijven veranderingen in gewicht ten opzichte van de pre-VLCD; gemiddeld gewichtsverlies tijdens de VLCD van 4 weken
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Het behoud van gewichtsverlies met sibutramine werd onderzocht in een 2 jaar durende, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie. Na een runin-fase van 6 
maanden waarin alle patiënten sibutramine 10 mg kregen (gemiddeld gewichtsverlies, 26 lbs.), werden patiënten gerandomiseerd naar sibutramine (10 tot 20 
mg, 352 patiënten) of placebo (115 patiënten). Het gemiddelde gewichtsverlies van het initiële lichaamsgewicht tot het eindpunt was 21 lbs. en 12 pond. voor 
respectievelijk sibutramine- en placebopatiënten. Een statistisch significant (p < 0,001) groter deel van de met sibutramine behandelde patiënten, 75%, 62% en 
43%, behield ten minste 80% van hun aanvankelijke gewichtsverlies na respectievelijk 12, 18 en 24 maanden, vergeleken met de placebo groep (38%, 23% en 
16%). Ook 67%, 37%, 17% en 9% van de met sibutramine behandelde patiënten vergeleken met 49%,

19%, 5% en 3% van de placebopatiënten verloren≥ 5%,≥ 10%,≥ 15%, en≥ respectievelijk 20% van hun aanvankelijke lichaamsgewicht op het eindpunt. 
Vanaf het eindpunt tot het follow-upbezoek na de studie (ongeveer 1 maand) was de gewichtstoename ongeveer 4 lbs voor de sibutramine-patiënten en 
ongeveer 2 lbs voor de placebopatiënten.
Door sibutramine geïnduceerd gewichtsverlies ging gepaard met gunstige veranderingen in serumlipiden die vergelijkbaar zijn met de veranderingen die worden 

waargenomen bij niet-farmacologisch gemedieerd gewichtsverlies. Een gecombineerde, gewogen analyse van de veranderingen in serumlipiden in 11 placebogecontroleerde 

obesitasonderzoeken met een lengte van 12 tot 52 weken wordt hieronder weergegeven voor de laatste observatie overgedragen (LOCF)-analyse.

Gecombineerde analyse (11 onderzoeken) van veranderingen in serumlipiden - LOCF

Categorie TG
% (n)

CHOL
% (n)

LDL-C
% (n)

HDL-C
% (n)

Alle Placebo
< 5% Gewichtsverlies

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% Gewichtsverlies 

Alle Sibutramine

< 5% Gewichtsverlies

≥ 5% Gewichtsverlies

- 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)

Basislijn gemiddelde waarden:

Placebo: TG 187 mg/dL; CHOL 221 mg/dL; LDL-C 140 mg/dL; HDL-C 47 mg/dL 
Sibutramine: TG 172 mg/dL; CHOL 215 mg/dL; LDL-C 140 mg/dL; HDL-C 47 mg/dL TG: 
triglyceriden, CHOL: cholesterol, LDL-C lage dichtheid lipoproteïne-cholesterol HDL-C: 
hoge dichtheid lipoproteïne-cholesterol

Door sibutramine geïnduceerd gewichtsverlies ging gepaard met verlagingen van het serumurinezuur. Bepaalde centraal werkende middelen voor 
gewichtsverlies die afgifte van serotonine uit zenuwuiteinden veroorzaken, zijn in verband gebracht met disfunctie van de hartklep. Het mogelijke optreden van 
hartklepaandoeningen is specifiek onderzocht in twee onderzoeken. In één onderzoek werden 2D- en kleuren-Doppler-echocardiografie uitgevoerd bij 210 
patiënten (gemiddelde leeftijd 54 jaar) die dagelijks 15 mg sibutramine of placebo kregen gedurende perioden van 2 weken tot 16 maanden (gemiddelde 
behandelingsduur 7,6 maanden). Bij patiënten zonder een voorgeschiedenis van hartklepaandoening was de incidentie van hartklepaandoening 3/132 (2,3%) in 
de behandelingsgroep met sibutramine (alle drie de gevallen waren milde aorta-insufficiëntie) en 2/77 (2. 6%) in de placebogroep (één geval van lichte aorta-
insufficiëntie en één geval van ernstige aorta-insufficiëntie). In een ander onderzoek ondergingen 25 patiënten 2-D en kleuren Doppler-echocardiografie vóór 
behandeling met sibutramine en opnieuw na behandeling met sibutramine 5 tot 30 mg per dag gedurende drie maanden; er waren geen gevallen van 
hartklepaandoeningen.
Het effect van sibutramine 15 mg eenmaal daags op metingen van 24-uurs bloeddruk werd geëvalueerd in een 12 weken durende placebogecontroleerde

studie. Zesentwintig mannen en vrouwen, voornamelijk blanke personen met een gemiddelde BMI van 34 kg/m2en een gemiddelde leeftijd van 39 jaar 
onderging 24-uurs ambulante bloeddrukmeting (ABPM). De gemiddelde veranderingen van baseline tot week 12 in verschillende maten van ABPM 
worden weergegeven in de volgende tabel.

Parameter
mm Hg

systolisch

Sibutramine
diastolisch

SibutraminePlacebo 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

Dag
nacht
vroeg in de ochtend

24-uurs gemiddelde

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

Normale dagelijkse variatie van de bloeddruk werd gehandhaafd.
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AANWIJZINGEN EN GEBRUIK
MERIDIA is geïndiceerd voor de behandeling van obesitas, inclusief gewichtsverlies en het behouden van gewichtsverlies, en moet worden gebruikt bij:

combinatie met een caloriearm dieet. MERIDIA wordt aanbevolen voor obese patiënten met een initiële body mass index≥ 30 kg/m2, of

≥ 27 kg/m2in aanwezigheid van andere risicofactoren (bijv. diabetes, dyslipidemie, gecontroleerde hypertensie). Hieronder 
vindt u een grafiek van de Body Mass Index (BMI) op basis van verschillende lengtes en gewichten.

De BMI wordt berekend door het gewicht van de patiënt in kg te nemen en te delen door de lengte van de patiënt, in meters, in het kwadraat. Metrische conversies 
zijn als volgt: pond ÷ 2,2 = kg; inch × 0,0254 = meter.

CONTRA-INDICATIES
MERIDIA is gecontra-indiceerd bij patiënten die monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers) krijgen (zie:WAARSCHUWINGEN). MERIDIA is 
gecontra-indiceerd bij patiënten met overgevoeligheid voor sibutramine of een van de inactieve ingrediënten van MERIDIA. MERIDIA is 
gecontra-indiceerd bij patiënten met een ernstige eetstoornis (anorexia nervosa of boulimia nervosa).
MERIDIA is gecontra-indiceerd bij patiënten die andere centraal werkende afslankmiddelen gebruiken.

WAARSCHUWINGEN

Bloeddruk en pols
MERIDIA VERHOGT AANZIENLIJK DE BLOEDDRUK EN/OF POLSSLAG BIJ SOMMIGE PATINTEN. 
REGELMATIGE CONTROLE VAN DE BLOEDDRUK EN POLSSLAG IS VEREIST BIJ HET VOORSCHRIJVEN VAN 
MERIDIA.
In placebogecontroleerde obesitasstudies werd sibutramine 5 tot 20 mg eenmaal daags in verband gebracht met een gemiddelde verhoging van de systolische en 

diastolische bloeddruk van ongeveer 1 tot 3 mm Hg in vergelijking met placebo, en met een gemiddelde verhoging van de polsslag in vergelijking met placebo van ongeveer 4 

tot 5 slagen per minuut. Bij sommige patiënten werden grotere stijgingen gezien, vooral wanneer de behandeling met sibutramine werd gestart met hogere doses (zie 

onderstaande tabel). In premarketing placebogecontroleerde obesitasstudies werd 0,4% van de patiënten behandeld met

sibutramine werd stopgezet voor hypertensie (SBP≥160 mm Hg of DBP≥ 95 mm Hg), vergeleken met 0,4% in de placebogroep,
en 0,4% van de met sibutramine behandelde patiënten werd gestaakt wegens tachycardie (polsslag≥ 100 bpm), vergeleken met 0,1% in de 
placebogroep.Bloeddruk en pols moeten worden gemeten voordat de behandeling met MERIDIA wordt gestart en moeten daarna met 
regelmatige tussenpozen worden gecontroleerd.Bij patiënten die een aanhoudende stijging van de bloeddruk of polsslag ervaren tijdens het 
gebruik van MERIDIA, moet een dosisverlaging of stopzetting worden overwogen. MERIDIA moet met voorzichtigheid worden toegediend aan 
patiënten met een voorgeschiedenis van hypertensie (zie:DOSERING EN ADMINISTRATIE), en mag niet worden gegeven aan patiënten met 
ongecontroleerde of slecht gereguleerde hypertensie.

Percentage uitschieters in onderzoeken 1 en 2

Dosis (mg) % uitschieters*

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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* Uitbijter gedefinieerd als stijging vanaf baseline van≥ 15 mm Hg gedurende drie opeenvolgende bezoeken (SBP),≥ 10 mm Hg gedurende drie 

opeenvolgende bezoeken (DBP), of puls≥ 10 bpm voor drie opeenvolgende bezoeken.

Potentiële interactie met monoamineoxidaseremmers
MERIDIA is een noradrenaline-, serotonine- en dopamineheropnameremmer en mag niet gelijktijdig met MAO-remmers worden gebruikt (ziePREVENTIEVE MAATREGELEN,

Subsectie Geneesmiddelinteracties). Na het stoppen met MAO-remmers moet er ten minste een interval van 2 weken zijn voordat de behandeling met MERIDIA wordt gestart. 

Evenzo moet er een interval van ten minste 2 weken zijn na het stoppen met MERIDIA voordat de behandeling met MAO-remmers wordt gestart.

Serotoninesyndroom of maligne neurolepticasyndroom (NMS)-achtige reacties
De ontwikkeling van een mogelijk levensbedreigend serotoninesyndroom, of maligne neurolepticasyndroom (MNS)-achtige reacties, is gemeld met alleen SNRI's 
en SSRI's, inclusief behandeling met MERIDIA, maar vooral bij gelijktijdig gebruik van serotonerge geneesmiddelen (inclusief triptanen) met geneesmiddelen die 
het metabolisme van serotonine (inclusief MAO-remmers) aantasten, of met uitgeschakelde antipsychoticarandere dopamine-antagonisten. Symptomen van het 
serotoninesyndroom kunnen zijn: veranderingen in de mentale toestand (bijv. agitatie, hallucinaties, coma), autonome instabiliteit (bijv. tachycardie, labiele 
bloeddruk, hyperthermie), neuromusculaire aberraties (bijv. hyperreflexie, coördinatiestoornissen) en/of gastro-intestinale symptomen [bijv. misselijkheid , 
braken, diarree] (zieVOORZORGSMAATREGELEN, geneesmiddelinteracties). Het serotoninesyndroom, in zijn meest ernstige vorm, kan lijken op het maligne 
neurolepticasyndroom, dat hyperthermie, spierstijfheid, autonome instabiliteit met mogelijke snelle fluctuatie van vitale functies en veranderingen in de mentale 
toestand omvat. Patiënten moeten worden gecontroleerd op het optreden van serotoninesyndroom of NMS-achtige tekenen en symptomen.

Gelijktijdige hart- en vaatziekten
MERIDIA verhoogt de bloeddruk en/of hartslag bij sommige patiënten aanzienlijk. Daarom mag MERIDIA niet worden gebruikt bij patiënten met 
een voorgeschiedenis van coronaire hartziekte, congestief hartfalen, aritmieën of beroerte.

glaucoom
Omdat MERIDIA mydriasis kan veroorzaken, moet het met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met nauwekamerhoekglaucoom.

Diversen
Organische oorzaken van obesitas (bijv. onbehandelde hypothyreoïdie) moeten worden uitgesloten voordat MERIDIA wordt voorgeschreven.

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Pulmonale hypertensie
Bepaalde centraal werkende middelen voor gewichtsverlies die afgifte van serotonine uit zenuwuiteinden veroorzaken, zijn in verband gebracht met 
pulmonale hypertensie (PPH), een zeldzame maar dodelijke ziekte. In klinische premarketingonderzoeken zijn geen gevallen van PPH gemeld met 
sibutramine-capsules. Vanwege de lage incidentie van deze ziekte in de onderliggende populatie is het echter niet bekend of MERIDIA deze ziekte kan 
veroorzaken.

epileptische aanvallen

Tijdens premarketingtests werden epileptische aanvallen gemeld bij < 0,1% van de met sibutramine behandelde patiënten. MERIDIA moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten 

met een voorgeschiedenis van epileptische aanvallen. Het moet worden stopgezet bij elke patiënt die epileptische aanvallen ontwikkelt.

bloeden
Er zijn meldingen geweest van bloedingen bij patiënten die sibutramine gebruikten. Hoewel een oorzakelijk verband onduidelijk is, is voorzichtigheid geboden bij patiënten die vatbaar 

zijn voor bloedingen en bij patiënten die gelijktijdig medicijnen gebruiken waarvan bekend is dat ze de hemostase of de bloedplaatjesfunctie beïnvloeden.

Galstenen
Gewichtsverlies kan de vorming van galstenen versnellen of verergeren.

Nierfunctiestoornis
MERIDIA moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met een lichte tot matige nierfunctiestoornis. MERIDIA mag niet worden gebruikt bij patiënten 
met ernstige nierinsufficiëntie, inclusief patiënten met nierziekte in het eindstadium die dialyse ondergaan (zie:Farmacokinetiek - Speciale populaties - 
Nierinsufficiëntie).

Leverfunctiestoornis
Patiënten met ernstige leverdisfunctie zijn niet systematisch onderzocht; MERIDIA mag daarom niet bij dergelijke patiënten worden gebruikt.

Interferentie met cognitieve en motorische prestaties
Hoewel sibutramine geen invloed had op de psychomotorische of cognitieve prestaties bij gezonde vrijwilligers, kan elk middel dat actief is op het centrale zenuwstelsel het 

beoordelingsvermogen, het denken of de motoriek aantasten.
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Informatie voor patiënten
Artsen dienen hun patiënten te instrueren om de bijsluiter van de patiënt te lezen voordat de behandeling met MERIDIA wordt gestart en om deze elke keer dat het recept 

wordt vernieuwd, opnieuw te lezen.

Artsen dienen ook met hun patiënten elk onderdeel van de bijsluiter te bespreken dat voor hen relevant is. Met name het belang van het nakomen van 
afspraken voor vervolgbezoeken moet worden benadrukt.
Patiënten moeten worden geadviseerd hun arts te informeren als ze huiduitslag, netelroos of andere allergische reacties krijgen.

Patiënten moeten worden geadviseerd hun arts te informeren als zij geneesmiddelen op recept of vrij verkrijgbare medicijnen gebruiken of van plan zijn te 
gebruiken, met name gewichtsverlagende middelen, decongestiva, antidepressiva, hoestonderdrukkers, lithium, dihydro-ergotamine, sumatriptan

(Imitrex)®), of tryptofaan, aangezien er een potentieel voor interacties is.
Patiënten moeten eraan worden herinnerd hoe belangrijk het is dat hun bloeddruk en pols regelmatig worden gecontroleerd.

Geneesmiddelinteracties

CNS-actieve geneesmiddelen:

Het gebruik van MERIDIA in combinatie met andere CZS-actieve geneesmiddelen, met name serotonerge middelen, is niet systematisch 
geëvalueerd. Daarom is voorzichtigheid geboden als gelijktijdige toediening van MERIDIA met andere centraal werkende geneesmiddelen 
geïndiceerd is (zie:CONTRA-INDICATIESenWAARSCHUWINGEN).

Bij patiënten die monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers) (bijv. fenelzine, selegiline) kregen in combinatie met serotonerge middelen (bijv. 
fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline, venlafaxine), zijn er meldingen geweest van ernstige, soms fatale reacties ("serotoninesyndroom ;" zie 
onder). Omdat sibutramine de heropname van serotonine remt, mag MERIDIA niet gelijktijdig met een MAO-remmer worden gebruikt (zieCONTRA-
INDICATIES).Tussen het stopzetten van een MAO-remmer en het starten van de behandeling met MERIDIA moeten ten minste 2 weken verstrijken. 
Evenzo moeten er ten minste 2 weken verstrijken tussen het stoppen met MERIDIA en het starten van de behandeling met een MAO-remmer.

De zeldzame, maar ernstige, constellatie van symptomen genaamd "serotoninesyndroom" is ook gemeld bij gelijktijdige
gebruik van selectieve serotonineheropnameremmers en middelen voor migrainetherapie, zoals imitrex®(sumatriptansuccinaat) en dihydro-
ergotamine, bepaalde opioïden, zoals dextromethorfan, meperidine, pentazocine en fentanyl, lithium of tryptofaan. Het serotoninesyndroom is 
ook gemeld bij gelijktijdig gebruik van twee serotonineheropnameremmers. Het syndroom vereist onmiddellijke medische aandacht en kan 
een of meer van de volgende symptomen bevatten: opwinding, hypomanie, rusteloosheid, bewustzijnsverlies, verwardheid, desoriëntatie, 
angst, agitatie, motorische zwakte, myoclonus, tremor, hemiballismus, hyperreflexie, ataxie, dysartrie, coördinatiestoornissen, hyperthermie, 
rillingen, pupilverwijding, diaforese, braken en tachycardie.

Omdat sibutramine de heropname van serotonine remt, mag het in het algemeen niet worden toegediend met andere serotonerge middelen zoals 
hierboven vermeld. Als een dergelijke combinatie echter klinisch geïndiceerd is, is passende observatie van de patiënt gerechtvaardigd.

Geneesmiddelen die de bloeddruk en/of hartslag kunnen verhogen
Gelijktijdig gebruik van MERIDIA en andere middelen die de bloeddruk of hartslag kunnen verhogen, is niet onderzocht. Deze omvatten bepaalde 
decongestiva, medicijnen tegen hoest, verkoudheid en allergie die middelen bevatten zoals efedrine of pseudo-efedrine. Voorzichtigheid is geboden bij 
het voorschrijven van MERIDIA aan patiënten die deze medicijnen gebruiken.

Alcohol
In een dubbelblind, placebogecontroleerd, cross-over onderzoek bij 19 vrijwilligers resulteerde toediening van een enkele dosis ethanol (0,5 ml/
kg) samen met 20 mg sibutramine niet in psychomotorische interacties van klinisch belang tussen alcohol en sibutramine. Gelijktijdig gebruik 
van MERIDIA en overmatig alcoholgebruik wordt echter niet aanbevolen.

Orale anticonceptiva
De onderdrukking van de ovulatie door orale anticonceptiva werd niet geremd door sibutramine. In een cross-overonderzoek kregen 12 gezonde vrouwelijke 
vrijwilligers die orale steroïde anticonceptiva gebruikten een placebo in de ene periode en 15 mg sibutramine in een andere periode gedurende 8 weken. Er 
werd geen klinisch significante systemische interactie waargenomen; daarom zijn alternatieve anticonceptiemaatregelen niet nodig wanneer patiënten die 
orale anticonceptiva gebruiken gelijktijdig sibutramine voorgeschreven krijgen.

Carcinogenese, mutagenese, verminderde vruchtbaarheid

kankerverwekkendheid

Sibutramine werd in de voeding toegediend aan muizen (1,25, 5 of 20 mg/kg/dag) en ratten (1, 3 of 9 mg/kg/dag) gedurende twee jaar, waarbij gecombineerde maximale 

plasma-AUC's van de twee belangrijkste actieve metabolieten werden gegenereerd die equivalent zijn aan tot respectievelijk 0,4 en 16 keer die na een dagelijkse dosis voor de 

mens van 15 mg. Er was geen bewijs van carcinogeniteit bij muizen of bij vrouwelijke ratten. Bij mannelijke ratten was er een hogere incidentie van goedaardige tumoren van de 

testiculaire interstitiële cellen; dergelijke tumoren worden vaak gezien bij ratten en worden hormonaal gemedieerd. De relevantie van deze tumoren voor de mens is niet 

bekend.
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mutageniteit
Sibutramine was niet mutageen in de Ames-test,in vitroChinese hamster V79-celmutatietest,in vitroclastogeniciteitstest in menselijke 
lymfocyten of micronucleustest bij muizen. De twee belangrijkste actieve metabolieten bleken een twijfelachtige bacteriële mutagene activiteit 
te hebben in de Ames-test. Beide metabolieten gaven echter consistent negatieve resultaten in dein vitroChinese hamster V79-celmutatietest,in 
vitroclastogeniciteitstest in menselijke lymfocyten,in vitroDNA-reparatietest in HeLa-cellen, micronucleustest bij muizen enin vivoongeplande 
DNA-synthesetest in hepatocyten van ratten.

Aantasting van de vruchtbaarheid

Bij ratten waren er geen effecten op de vruchtbaarheid bij doses die gecombineerde plasma-AUC's van de twee belangrijkste actieve metabolieten opleverden tot 32 
keer die na een dosis voor de mens van 15 mg. Bij 13 keer de menselijke gecombineerde AUC was er maternale toxiciteit en was het nestbouwgedrag van de 
moederdieren aangetast, wat leidde tot een hogere incidentie van perinatale mortaliteit; er was geen effect bij ongeveer 4 keer de gecombineerde AUC van de 
mens.

Zwangerschap

Teratogene effecten

Zwangerschap Categorie C
Radioactief gelabelde studies bij dieren gaven aan dat de weefseldistributie niet werd beïnvloed door zwangerschap, met een relatief 
lage overdracht naar de foetus. Bij ratten was er geen bewijs van teratogeniteit bij doses van 1, 3 of 10 mg/kg/dag, waarbij 
gecombineerde plasma-AUC's van de twee belangrijkste actieve metabolieten werden gegenereerd tot ongeveer 32 keer die na de 
humane dosis van 15 mg. Bij konijnen die een dosis van 3, 15 of 75 mg/kg/dag kregen, veroorzaakten plasma-AUC's van meer dan 
ongeveer 5 keer die na de dosis voor de mens van 15 mg maternale toxiciteit. Bij duidelijk toxische doses hadden Nederlandse konijnen 
met een riem iets meer dan de controle-incidentie van pups met een brede korte snuit, korte ronde oorschelpen, korte staart en, in 
sommige, kortere verdikte lange botten in de ledematen; bij vergelijkbaar hoge doses in Nieuw-Zeelandse witte konijnen,

Er zijn geen adequate en goed gecontroleerde onderzoeken met sibutramine uitgevoerd bij zwangere vrouwen. Het gebruik van MERIDIA tijdens de zwangerschap wordt 

niet aanbevolen. Vrouwen die zwanger kunnen worden, dienen adequate anticonceptie te gebruiken tijdens het gebruik van MERIDIA. Patiënten moeten worden 

geadviseerd om hun arts op de hoogte te stellen als ze zwanger worden of van plan zijn zwanger te worden terwijl ze MERIDIA gebruiken.

Moeders die borstvoeding geven

Het is niet bekend of sibutramine of zijn metabolieten in de moedermelk worden uitgescheiden. MERIDIA wordt niet aanbevolen voor gebruik bij moeders die borstvoeding 

geven. Patiënten moeten worden geadviseerd hun arts te informeren als ze borstvoeding geven.

Pediatrisch gebruik

De werkzaamheid van sibutramine bij adolescenten met obesitas is niet voldoende onderzocht.
Het werkingsmechanisme van sibutramine dat de heropname van serotonine en noradrenaline remt, is vergelijkbaar met het werkingsmechanisme van 
sommige antidepressiva. Gepoolde analyses van kortdurende placebogecontroleerde onderzoeken met antidepressiva bij kinderen en adolescenten met 
depressieve stoornis (MDD), obsessieve compulsieve stoornis (OCS) en andere psychiatrische stoornissen hebben een groter risico aangetoond op 
bijwerkingen die wijzen op suïcidaal gedrag of suïcidaal denken tijdens de eerste paar maanden van de behandeling bij degenen die antidepressiva krijgen. Het 
gemiddelde risico op dergelijke voorvallen bij patiënten die antidepressiva kregen was 4%, tweemaal het placeborisico van 2%.
Er zijn geen placebogecontroleerde onderzoeken met sibutramine uitgevoerd bij kinderen of adolescenten met MDD, OCS of andere psychiatrische stoornissen. 
In een onderzoek onder adolescenten met obesitas, waarbij 368 patiënten werden behandeld met sibutramine en 130 patiënten met placebo, probeerden één 
patiënt in de sibutraminegroep en één patiënt in de placebogroep zelfmoord te plegen. Zelfmoordgedachten werden gemeld door 2 met sibutramine 
behandelde patiënten en geen van de placebopatiënten. Het is niet bekend of sibutramine het risico op suïcidaal gedrag of suïcidaal denken bij pediatrische 
patiënten verhoogt.
De gegevens zijn ontoereikend om het gebruik van sibutramine aan te bevelen voor de behandeling van obesitas bij pediatrische patiënten.

Geriatrisch gebruik

Klinische onderzoeken met sibutramine omvatten niet voldoende aantallen patiënten van 65 jaar en ouder om te bepalen of zij anders reageren dan 
jongere patiënten. Over het algemeen moet de dosiskeuze voor een oudere patiënt voorzichtig zijn, gezien de grotere frequentie van verminderde lever-, 
nier- of hartfunctie en van gelijktijdige ziekte of andere medicamenteuze behandeling. Farmacokinetiek bij oudere patiënten wordt besproken in "
KLINISCHE FARMACOLOGIE."

ONGEWENSTE REACTIES
In placebogecontroleerde onderzoeken trok 9% van de met sibutramine behandelde patiënten (n = 2068) en 7% van de met placebo behandelde patiënten (n = 884) zich 

terug wegens bijwerkingen.

In placebogecontroleerde onderzoeken waren de meest voorkomende bijwerkingen een droge mond, anorexia, slapeloosheid, constipatie en hoofdpijn. Nadelig

gebeurtenissen in deze onderzoeken die zich voordoen in≥ 1% van de met sibutramine behandelde patiënten en vaker dan in de placebogroep wordt weergegeven in de 

volgende tabel.
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Zwaarlijvige patiënten in placebogecontroleerde onderzoeken

LICHAAMSSYSTEEM
Nadelige gebeurtenis

Sibutramine
(n = 2068)

Placebo
(n = 884)

% incidentie % incidentie
LICHAAM ALS GEHEEL:

Hoofdpijn
Rugpijn
griep syndroom

letsel ongeval
Asthenie
Buikpijn
pijn op de borst

Nek pijn
Allergische reactie

CARDIOVASCULAIR SYSTEEM
Tachycardie
Vasodilatatie
Migraine
Hypertensie/verhoogde bloeddruk 
Hartkloppingen

SPIJSVERTERINGSSYSTEEM

anorexia
Constipatie
Verhoogde eetlust
Misselijkheid

Dyspepsie
Gastritis
braken
rectale aandoening

METABOLISCH & VOEDING
Dorst
gegeneraliseerd oedeem

MUSCULOSKELETAAL SYSTEEM
artralgie
Spierpijn

tenosynovitis
Gewrichtsaandoening

ZENUWSTELSEL
Droge mond

Slapeloosheid

Duizeligheid

Nervositeit
Ongerustheid

Depressie
paresthesie
Slaperigheid
CZS-stimulatie
Emotionele labiliteit

ADEMHALINGSSYSTEEM
rinitis

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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faryngitis
sinusitis
Toename hoest
keelontsteking

HUID & APPENDAGES
Uitslag

Zweten
Herpes simplex
Acne

SPECIALE ZINTUIGEN

Smaak perversie
Ooraandoening

Oorpijn
UROGENTIAAL SYSTEEM

Dysmenorroe
Urineweginfectie 
Vaginale monilia
Metrorragie

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

De volgende aanvullende bijwerkingen werden gemeld in:≥ 1% van alle patiënten die sibutramine kregen in gecontroleerde en ongecontroleerde 
premarketingonderzoeken.

Lichaam als geheel
koorts.

Spijsverteringsstelsel

diarree, winderigheid, gastro-enteritis, tandaandoening.

Metabool en nutritioneel 
perifeer oedeem.

Musculoskeletaal systeem
artritis.

Zenuwstelsel
agitatie, krampen in de benen, hypertonie, abnormaal denken.

Ademhalingssysteem
bronchitis, dyspneu.

Huid en aanhangsels
jeuk.

Speciale zintuigen

amblyopie.

Urogenitaal systeem
menstruatiestoornissen.

Andere bijwerkingen

Klinische studies

epileptische aanvallen

Convulsies werden gemeld als bijwerking bij drie van de 2068 (0,1%) met sibutramine behandelde patiënten en bij geen van de 884 met placebo behandelde 
patiënten in placebogecontroleerde premarketing-obesitasstudies. Twee van de drie patiënten met epileptische aanvallen hadden potentieel predisponerende 
factoren (één had een voorgeschiedenis van epilepsie; één had een latere diagnose van hersentumor). De incidentie bij alle proefpersonen die sibutramine kregen 
(drie van de 4.588 proefpersonen) was minder dan 0,1%.
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Ecchymose/bloedingsstoornissen
Ecchymose (blauwe plekken) werd waargenomen bij 0,7% van de met sibutramine behandelde patiënten en bij 0,2% van de met placebo behandelde patiënten in premarketing 

placebogecontroleerde obesitasstudies. Eén patiënt had een langdurige bloeding van een kleine hoeveelheid die optrad tijdens een kleine gezichtsoperatie. Sibutramine kan 

een effect hebben op de bloedplaatjesfunctie vanwege het effect op de opname van serotonine.

Interstitiële nefritis
Acute interstitiële nefritis (bevestigd door biopsie) werd gemeld bij één zwaarlijvige patiënt die sibutramine kreeg tijdens 
premarketingonderzoeken. Na stopzetting van de medicatie werden dialyse en orale corticosteroïden toegediend; nierfunctie genormaliseerd. 
De patiënt herstelde volledig.

Gewijzigde laboratoriumbevindingen

Abnormale leverfunctietesten, waaronder verhogingen van ASAT, ALT, GGT, LDH, alkalische fosfatase en bilirubine, werden gemeld als bijwerkingen bij 1,6% van 
de met sibutramine behandelde zwaarlijvige patiënten in placebogecontroleerde onderzoeken vergeleken met 0,8% van de placebopatiënten. In

deze onderzoeken, potentieel klinisch significante waarden (totaal bilirubine≥ 2 mg/dL; ALT, AST, GGT, LDH of alkalische fosfatase≥ 3 × bovengrens van 
normaal) trad op bij 0% (alkalische fosfatase) tot 0,6% (ALAT) van de met sibutramine behandelde patiënten en bij geen van de met placebo behandelde 
patiënten. Abnormale waarden waren meestal sporadisch, namen vaak af bij voortzetting van de behandeling en vertoonden geen duidelijke dosis-
responsrelatie.

Postmarketingrapporten
Vrijwillige meldingen van bijwerkingen die tijdelijk verband houden met het gebruik van sibutramine worden hieronder vermeld. Het is belangrijk om te benadrukken dat 

hoewel deze gebeurtenissen tijdens de behandeling met sibutramine optraden, ze mogelijk geen oorzakelijk verband hebben met het geneesmiddel. Obesitas zelf, 

gelijktijdige ziektetoestanden/risicofactoren of gewichtsvermindering kunnen in verband worden gebracht met een verhoogd risico op sommige van deze voorvallen.

psychiatrisch
Gevallen van depressie, psychose, manie, zelfmoordgedachten en zelfmoord zijn zelden gemeld bij patiënten die met sibutramine werden behandeld. 
Er is echter geen verband vastgesteld tussen deze gebeurtenissen en het gebruik van sibutramine. Als een van deze voorvallen optreedt tijdens de 
behandeling met sibutramine, moet staken worden overwogen.

overgevoeligheid
Allergische overgevoeligheidsreacties variërend van milde huiduitslag en urticaria tot angio-oedeem en anafylaxie zijn gemeld (zieCONTRA-
INDICATIESenVOORZORGSMAATREGELEN-Informatie voor patiënten,en andere meldingen van allergische reacties die hieronder worden vermeld).

Andere door postmarketing gerapporteerde gebeurtenissen:

Lichaam als geheel
anafylactische shock, anafylactoïde reactie, druk op de borst, beklemd gevoel op de borst, gezichtsoedeem, pijn in ledematen, plotselinge onverklaarbare dood.

Cardiovasculair systeem
angina pectoris, atriale fibrillatie, congestief hartfalen, hartstilstand, verlaagde hartslag, myocardinfarct, supraventriculaire tachycardie, 
syncope, torsade de pointes, vasculaire hoofdpijn, ventriculaire tachycardie, ventriculaire extrasystolen, ventriculaire fibrillatie.

Spijsverteringsstelsel

cholecystitis, cholelithiasis, zweer in de twaalfvingerige darm, oprisping, gastro-intestinale bloeding, verhoogde speekselvloed, darmobstructie, 
mondzweer, maagzweer, tongoedeem.

Endocrien systeem
struma, hyperthyreoïdie, hypothyreoïdie.

Hemic en lymfatisch systeem
bloedarmoede, leukopenie, lymfadenopathie, petechiën, trombocytopenie.

Metabole en voedingshyperglykemie, 
hypoglykemie.

Musculoskeletaal systeem
artrose, bursitis.

Zenuwstelsel
abnormale dromen, abnormale gang, geheugenverlies, woede, cerebrovasculair accident, verminderde concentratie, verwardheid, verergerde depressie, syndroom van Gilles 

de la Tourette, hypesthesie, verminderd libido, verhoogd libido, stemmingswisselingen, nachtmerries, geheugenverlies op korte termijn, spraakstoornis, voorbijgaande 

ischemische aanval, tremor, spiertrekkingen, duizeligheid.
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Ademhalingssysteem
epistaxis, verstopte neus, ademhalingsstoornis, geeuw.

Huid en aanhangsels
alopecia, dermatitis, lichtgevoeligheid (huid), urticaria.

Speciale zintuigen

abnormaal zicht, wazig zien, droge ogen, oogpijn, verhoogde intraoculaire druk, otitis externa, otitis media, lichtgevoeligheid (ogen), tinnitus.

Urogenitaal systeem
abnormale ejaculatie, hematurie, impotentie, verhoogde frequentie van urineren, mictieproblemen, urineretentie.

DRUGSGEBRUIK EN AFHANKELIJKHEID

Gecontroleerde stof
MERIDIA wordt gecontroleerd in Schedule IV van de Controlled Substances Act (CSA).

Misbruik en lichamelijke en psychische afhankelijkheid
Artsen dienen patiënten zorgvuldig te evalueren op voorgeschiedenis van drugsmisbruik en dergelijke patiënten nauwlettend te volgen, hen te observeren op tekenen van misbruik of 

misbruik (bijv. ontwikkeling van tolerantie voor geneesmiddelen, verhoging van de doses, gedrag bij het zoeken naar geneesmiddelen).

OVERDOSERING

Beheer van overdosis
Er is beperkte ervaring met overdosering met sibutramine. De meest voorkomende bijwerkingen die verband houden met overdosering zijn tachycardie, 
hypertensie, hoofdpijn en duizeligheid. De behandeling dient te bestaan   uit algemene maatregelen voor de behandeling van overdosering: indien nodig 
dient een luchtweg te worden aangelegd; bewaking van hart- en vitale functies wordt aanbevolen; algemeen symptomatisch

en ondersteunende maatregelen moeten worden genomen. Voorzichtig gebruik vanβ-blokkers kunnen geïndiceerd zijn om verhoogde bloeddruk of tachycardie onder controle 

te houden. De resultaten van een onderzoek bij patiënten met nierziekte in het eindstadium die dialyse ondergaan, toonden aan dat sibutraminemetabolieten niet in 

significante mate werden geëlimineerd met hemodialyse. (zienFarmacokinetiek - Speciale populaties - Nierinsufficiëntie).

DOSERING EN ADMINISTRATIE
De aanbevolen startdosering van MERIDIA is 10 mg eenmaal daags toegediend met of zonder voedsel. Als er onvoldoende gewichtsverlies is, kan de dosis na 
vier weken worden getitreerd tot in totaal 15 mg eenmaal daags. De dosis van 5 mg moet worden gereserveerd voor patiënten die de dosis van 10 mg niet 
verdragen. Bij het nemen van beslissingen over dosistitratie moet rekening worden gehouden met veranderingen in bloeddruk en hartslag (zie:
WAARSCHUWINGENenPREVENTIEVE MAATREGELEN).
Doses hoger dan 15 mg per dag worden niet aanbevolen. In de meeste klinische onderzoeken werd MERIDIA 's ochtends gegeven. Analyse van 
talrijke variabelen heeft uitgewezen dat ongeveer 60% van de patiënten die in de eerste 4 weken van behandeling met een bepaalde dosis 
MERIDIA in combinatie met een caloriearm dieet ten minste 4 pond afvallen, ten minste 5% (placebo-afgetrokken) van hun aanvankelijke 
lichaamsgewicht tegen het einde van de behandeling van 6 maanden tot 1 jaar met die dosis MERIDIA. Omgekeerd verliest ongeveer 80% van 
de patiënten die in de eerste 4 weken van de behandeling met een bepaalde dosis MERIDIA niet ten minste 4 pond afvallen, niet ten minste 5% 
(placebo-afgetrokken) van hun oorspronkelijke lichaamsgewicht aan het einde van 6 weken. maanden tot 1 jaar behandeling met die dosis. Als 
een patiënt in de eerste 4 weken van de behandeling niet minstens 4 pond is afgevallen,

De veiligheid en werkzaamheid van MERIDIA, zoals aangetoond in dubbelblinde, placebogecontroleerde onderzoeken, zijn op dit moment niet na 
2 jaar vastgesteld.

HOE GELEVERD
MERIDIA®(sibutraminehydrochloride-monohydraat) Capsules bevatten 5 mg, 10 mg of 15 mg sibutraminehydrochloride-
monohydraat en worden als volgt geleverd:
5 mg, NDC 0074-2456-12, blauw/gele capsules bedrukt met "MERIDIA" op de dop en "-5-" op de romp, in flessen van 30 
capsules.
10 mg, NDC 0074-2457-12, blauw/witte capsules bedrukt met "MERIDIA" op de dop en "-10-" op de romp, in flessen van 30 
capsules.
15 mg, NDC 0074-2458-12, geel/witte capsules bedrukt met "MERIDIA" op de dop en "-15-" op de romp, in flessen van 30 capsules.

Opslag
Bewaren bij 25°C (77°F); excursies toegestaan   tot 15°-30°C (59°-86°F) [zie USP-gecontroleerde kamertemperatuur]. Bescherm capsules tegen hitte en 
vocht. Doseer in een strakke, lichtbestendige container zoals gedefinieerd in USP.
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Vervaardigd voor Abbott Laboratories, North Chicago, IL 60064 VS door KNOLL LLC BV Jayuya, PR, 00664. IMITREX is een 
geregistreerd handelsmerk van Glaxo Group Limited.
Sibutramine valt onder de Amerikaanse octrooischriften 4.746.680; 4.929.629; en 5.436.272. 
©Abbott

MERIDIA®
(meer-ID-dee-uh)
(sibutraminehydrochloride-monohydraat) Capsules CS-IV

PATIËNT INFORMATIE
Lees de patiëntinformatie die bij MERIDIA wordt geleverd voordat u het gaat gebruiken en elke keer dat u een nieuwe vulling krijgt. Mogelijk 
is er nieuwe informatie. Deze bijsluiter vervangt niet het praten met uw zorgverlener over uw medische toestand of behandeling.

Wat is de belangrijkste informatie die ik over MERIDIA moet weten?
Sommige mensen die MERIDIA gebruiken, kunnen een sterke stijging van de bloeddruk of hartslag (pols) hebben. Gebruik MERIDIA niet als uw bloeddruk niet 
goed onder controle is. Neem contact op met uw arts als u een verhoging van de bloeddruk ervaart tijdens het gebruik van MERIDIA.
Uw arts moet uw bloeddruk en hartslag controleren voordat u met MERIDIA begint en deze regelmatig blijven controleren terwijl u MERIDIA gebruikt. 
Het is belangrijk om regelmatig gecontroleerd te worden tijdens het gebruik van MERIDIA.

Wat is MERIDIA?
MERIDIA is een geneesmiddel dat zwaarlijvige mensen kan helpen, zoals bepaald door hun arts, om af te vallen en op gewicht te blijven. MERIDIA kan helpen bij het afvallen, 

omdat het hersengebieden aantast die de honger onder controle houden. U moet MERIDIA gebruiken in combinatie met een caloriearm dieet.

Het gebruik van MERIDIA gedurende meer dan 2 jaar is niet onderzocht. 
MERIDIA is niet onderzocht bij kinderen jonger dan 16 jaar.

Wie mag MERIDIA niet gebruiken? 
Gebruik MERIDIA niet als u:
• een ongecontroleerde of slecht gecontroleerde hoge bloeddruk heeft.

• een geneesmiddel gebruikt of heeft gebruikt dat een monoamineoxidaseremmer (MAOI) wordt genoemd. Vraag uw arts of apotheker als u niet zeker weet of 

een van uw geneesmiddelen MAO-remmers zijn. Neem geen MAO-remmers in gedurende ten minste 2 weken voordat u MERIDIA gebruikt. Gebruik geen MAO-

remmers gedurende ten minste 2 weken na het stoppen met MERIDIA.

• een eetstoornis heeft die anorexia nervosa of boulimia nervosa wordt genoemd.

• afslankmiddelen gebruikt om uw eetlust onder controle te houden.

• zijn allergisch voor MERIDIA.Het werkzame bestanddeel is sibutraminehydrochloride-monohydraat. Zie het einde van deze bijsluiter voor een 
volledige lijst van ingrediënten in MERIDIA.

Hoe moet ik MERIDIA gebruiken?
• Neem MERIDIA precies zoals voorgeschreven. Uw arts kan uw dosis aanpassen. Verander uw dosis niet tenzij uw arts u dat 
zegt.

• U kunt MERIDIA met of zonder voedsel innemen.

• Als u een dosis MERIDIA overslaat, sla deze dan gewoon over. Neem geen extra dosis om een   vergeten dosis in te halen.

• Als u te veel MERIDIA heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of het Antigifcentrum, of ga naar de eerste hulp.

• Vertel het uw arts als u in de eerste 4 weken van het innemen van MERIDIA en het volgen van een caloriearm dieet niet ten minste 4 kilo bent 
afgevallen. Uw arts kan uw dosis wijzigen of MERIDIA stoppen. MERIDIA werkt niet voor iedereen.

Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van MERIDIA?

MERIDIA is mogelijk niet het juiste geneesmiddel voor u als u bepaalde medische aandoeningen heeft. Vertel uw arts over al uw medische 
aandoeningen, vooral als u:
• hoge bloeddruk hebben.

• hartproblemen heeft of heeft gehadzoals een hartaanval, hartfalen, pijn op de borst of een onregelmatige hartslag.

• een beroerte of symptomen van een beroerte heeft gehad.

• lever- of nierproblemen heeft.
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• een oogprobleem heeft dat glaucoom wordt genoemd.

• een schildklierprobleem heeft (hypothyreoïdie).

• epileptische aanvallen heeft of heeft gehad (convulsies, toevallen).

• bloedingsproblemen hebben.

• galstenen heeft of heeft gehad.

• depressie hebben.

• zijn ouder dan 65 jaar.

• zijn jonger dan 16 jaar.

• zwanger bent of van plan bent zwanger te worden.De effecten van MERIDIA op uw ongeboren baby zijn niet bekend. Als u zwanger kunt 
worden, moet u anticonceptie gebruiken terwijl u MERIDIA gebruikt. Vertel het uw arts meteen als u zwanger wordt terwijl u MERIDIA 
gebruikt.

• zijn borstvoeding.Het is niet bekend of MERIDIA in uw melk terechtkomt. De effecten van MERIDIA op uw baby zijn niet bekend. U mag geen 
borstvoeding geven tijdens het gebruik van MERIDIA.

Rijd niet, bedien geen zware machines of voer geen andere gevaarlijke activiteiten uit totdat u weet welke invloed MERIDIA op u heeft.
Vertel uw arts over alle geneesmiddelen die u gebruikt, inclusief geneesmiddelen op recept en zonder recept, vitamines en 
kruidensupplementen.Het gebruik van MERIDIA en bepaalde andere geneesmiddelen kan elkaar beïnvloeden en kan ernstige en in sommige gevallen 
levensbedreigende bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als u:
• geneesmiddelen die MAO-remmers worden genoemd, zie "Wie mag MERIDIA niet gebruiken?"

• andere medicijnen voor gewichtsverlies

• medicijnen tegen hoest en verkoudheid

• migraine medicijnen

• depressie medicijnen

• verdovende pijnstillers

• lithium

• tryptofaan

• geneesmiddelen die bloedingen doen toenemen

• antibiotica medicijnen

Weet welke medicijnen u gebruikt. Houd er een lijst van bij en toon deze aan uw arts en apotheker elke keer dat u een nieuw geneesmiddel krijgt. Zij kunnen u vertellen of 

het in orde is om MERIDIA samen met andere geneesmiddelen in te nemen.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van MERIDIA?
Vaak voorkomende bijwerkingen van MERIDIA zijn: droge mond, hoofdpijn, verlies van eetlust, slaapproblemen en 
constipatie. De volgende ernstige bijwerkingen zijn gemeld met MERIDIA:
• een sterke stijging van de bloeddruk of hartslag bij sommige mensen.Zie "Wat is de belangrijkste informatie die ik over MERIDIA 

moet weten?"

• toevallen

• bloeden

• een zeldzaam, maar levensbedreigend probleem dat 'serotoninesyndroom' wordt genoemd.Het kan voorkomen wanneer mensen samen met MERIDIA 

geneesmiddelen gebruiken die een chemische stof in de hersenen, serotonine genaamd, beïnvloeden. Gebruik geen andere geneesmiddelen met MERIDIA tenzij uw arts 

u heeft verteld dat u dit mag doen. Roep meteen medische hulp in als u een van de volgende symptomen heeft, vooral wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt met 

MERIDIA:
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• zich zwak, rusteloos, verward of angstig voelen
• bewustzijn verliezen
• koorts, braken, zweten, rillen of beven heeft
• een snelle hartslag hebben

Bepaalde geneesmiddelen voor gewichtsverlies zijn in verband gebracht met een zeldzame, maar levensbedreigende aandoening die de bloeddruk in de longen 
beïnvloedt (pulmonale hypertensie). Omdat de aandoening zo zeldzaam is, is het niet bekend of MERIDIA deze ziekte kan veroorzaken. Als u last krijgt van nieuwe of 
verergerende kortademigheid, waarschuw dan onmiddellijk uw arts.
Vertel het uw arts als u huiduitslag of netelroos krijgt terwijl u MERIDIA gebruikt. Het kan zijn dat u een allergische reactie heeft. 
Vertel het uw arts als u bijwerkingen krijgt die u storen of die niet weggaan.
Dit zijn niet alle bijwerkingen van MERIDIA. Vraag uw arts of apotheker om meer informatie.
MERIDIA is een gereguleerde stof (CIV). Dit betekent dat MERIDIA een doelwit kan zijn voor mensen die geneesmiddelen op recept misbruiken. 
Bewaar uw MERIDIA op een veilige plaats. Het verkopen of weggeven van MERIDIA is tegen de wet.

Hoe moet ik MERIDIA bewaren?
• Bewaar MERIDIA bij kamertemperatuur tussen 59° tot 86° F (15° tot 30° C). Laat het nooit op een warme of vochtige plaats staan.

• Gooi MERIDIA die verouderd of niet meer nodig is, veilig weg.

• Houd MERIDIA en alle geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen. Als uw kind per ongeluk MERIDIA inneemt, neem dan onmiddellijk contact op 
met hun arts of het Antigifcentrum, of breng uw kind naar de eerste hulp.

Algemene informatie over MERIDIA.
Geneesmiddelen worden soms voorgeschreven voor andere aandoeningen dan beschreven in de patiëntenbijsluiters. Gebruik MERIDIA niet voor een 
aandoening waarvoor het niet is voorgeschreven. Geef MERIDIA niet aan andere mensen, ook niet als zij dezelfde symptomen hebben als u. Het kan 
hen schaden en het is tegen de wet.
Deze bijsluiter vat de belangrijkste informatie over MERIDIA samen. Als u meer informatie wilt, neem dan contact op met uw arts. U kunt 
uw arts of apotheker ook om informatie vragen die is geschreven voor gezondheidswerkers.
Bel voor meer informatie Abbott Laboratories op 1-800-633-9110 of bezoek www.Meridia.net.

Wat zijn de ingrediënten in MERIDIA?
Werkzaam bestanddeel: sibutraminehydrochloride-monohydraat Inactieve ingrediënten: lactosemonohydraat, NF; microkristallijne cellulose, 
NF; colloïdaal siliciumdioxide, NF; en magnesiumstearaat, NF in een harde gelatinecapsule [die titaniumdioxide bevat, USP; gelatine; FD&C Blue 
nr. 2 (alleen capsules van 5 en 10 mg); D&C Yellow No. 10 (alleen capsules van 5 en 15 mg) en andere inactieve ingrediënten].

©Abbott
Gefabriceerd voor Abbott Laboratories, North Chicago, IL 60064 VS door KNOLL LLC BV Jayuya, PR, 00664.
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