
MERIDIA®
(sibutramine hydrochloride monohydrate) Capsule 
CS-IV
PAGLALARAWAN

MERIDIA®(sibutramine hydrochloride monohydrate) ay isang oral administration na ahente para sa paggamot ng labis na katabaan. Sa kemikal, ang

Ang aktibong sangkap ay isang racemic mixture ng (+) at (-) enantiomer ng cyclobutanemethanamine, 1-(4-chlorophenyl)-N,N-dimethyl-α
(2-methylpropyl)-, hydrochloride, monohydrate, at may empirical formula ng C17H29Cl2HINDI. Ang molekular na timbang nito ay 334.33.
Ang structural formula ay ipinapakita sa ibaba:

Ang Sibutramine hydrochloride monohydrate ay isang white to cream crystalline powder na may solubility na 2.9 mg/mL sa pH 5.2 na tubig. Ang octanol nito: 
ang water partition coefficient ay 30.9 sa pH 5.0.
Ang bawat kapsula ng MERIDIA ay naglalaman ng 5 mg, 10 mg, at 15 mg ng sibutramine hydrochloride monohydrate. Naglalaman din ito bilang mga 
hindi aktibong sangkap: lactose monohydrate, NF; microcrystalline cellulose, NF; koloidal silikon dioxide, NF; at magnesium stearate, NF sa isang hard-
gelatin capsule [na naglalaman ng titanium dioxide, USP; gulaman; FD&C Blue No. 2 (5- at 10-mg capsules lang); D&C Yellow No. 10 (5- at 15-mg na mga 
kapsula lamang), at iba pang hindi aktibong sangkap].

CLINICAL PHARMACOLOGY

Paraan ng Pagkilos

Ang Sibutramine ay gumagawa ng mga therapeutic effect nito sa pamamagitan ng norepinephrine, serotonin at dopamine reuptake inhibition. Sibutramine at ang mga pangunahing 

pharmacologically active metabolites nito (M1at M2) ay hindi kumikilos sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga monoamine.

Pharmacodynamics
Ang Sibutramine ay nagsasagawa ng mga pharmacological na aksyon nito na nakararami sa pamamagitan ng pangalawang (M1) at pangunahin (M2) mga metabolite ng amine. Ang magulang

compound, sibutramine, ay isang potent inhibitor ng serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT) at norepinephrine reuptakesa vivo, ngunit hindi sa vitro. 
Gayunpaman, ang mga metabolite na M1at M2pinipigilan ang reuptake ng mga neurotransmitter na ito parehosa vitroatsa vivo.

Sa tisyu ng utak ng tao, ang M1at M2pinipigilan din ang dopamine reuptakesa vitro, ngunit may ~3-tiklop na mas mababang potency kaysa sa reuptake 

inhibition ng serotonin o norepinephrine.

Mga Potencies ng Sibutramine, M1at M2bilang In Vitro Inhibitors ng Monoamine Reuptake sa Human Brain Potency to Inhibit Monoamine 
Reuptake (Ki;nM)

Serotonin

298
15
20

Norepinephrine

5451
20
15

Dopamine

943
49
45

Sibutramine
M1

M2

Ang isang pag-aaral gamit ang mga sample ng plasma na kinuha mula sa sibutramine-treated volunteers ay nagpakita ng monoamine reuptake inhibition ng 
norepinephrine > serotonin > dopamine; maximum inhibitions ay norepinephrine = 73%, serotonin = 54% at dopamine = 16%.
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Sibutramine at ang mga metabolite nito (M1at M2) ay hindi serotonin, norepinephrine o dopamine releasing agent. Kasunod ng talamak
pangangasiwa ng sibutramine sa mga daga, walang pag-ubos ng mga monoamines sa utak ang naobserbahan.

Sibutramine, M1at M2hindi nagpapakita ng katibayan ng anticholinergic o antihistaminergic na pagkilos. Bilang karagdagan, ang mga profile na nagbubuklod ng receptor

ipakita na ang sibutramine, M1at M2may mababang affinity para sa serotonin (5-HT1, 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT2A, 5-HT2C), norepinephrine (β,β1,

β3,α1atα2), dopamine (D1at D2), benzodiazepine, at glutamate (NMDA) na mga receptor. Ang mga compound na ito ay kulang din ng monoamine 
oxidase inhibitory activitysa vitroatsa vivo.

Pharmacokinetics

Pagsipsip
Ang Sibutramine ay mabilis na nasisipsip mula sa GI tract (Tmaxng 1.2 oras) kasunod ng oral administration at sumasailalim sa malawak na unang-

pumasa sa metabolismo sa atay (oral clearance ng 1750 L/h at kalahating buhay ng 1.1 h) upang bumuo ng pharmacologically active mono- at di desmethyl 
metabolites M1at M2. Ang pinakamataas na konsentrasyon ng plasma ng M1at M2ay naabot sa loob ng 3 hanggang 4 na oras. Sa batayan ng misa

Ang mga pag-aaral ng balanse, sa karaniwan, hindi bababa sa 77% ng isang solong oral na dosis ng sibutramine ay nasisipsip. Ang ganap na bioavailability ng sibutramine ay 

hindi pa natutukoy.

Pamamahagi
Ang mga radiolabeled na pag-aaral sa mga hayop ay nagpahiwatig ng mabilis at malawak na pamamahagi sa mga tisyu: ang pinakamataas na konsentrasyon ng 
radiolabeled na materyal ay natagpuan sa pag-aalis ng mga organo, atay at bato.Sa vitro, sibutramine, M1at M2ay malawak na nakagapos (97%, 94% at 94%,

ayon sa pagkakabanggit) sa mga protina ng plasma ng tao sa mga konsentrasyon ng plasma na nakikita kasunod ng mga therapeutic na dosis.

Metabolismo
Ang Sibutramine ay na-metabolize sa atay pangunahin sa pamamagitan ng cytochrome P450 (3A4) isoenzyme, sa desmethyl metabolites, M1at M2.
Ang mga aktibong metabolite na ito ay higit na na-metabolize sa pamamagitan ng hydroxylation at conjugation sa pharmacologically inactive metabolites, M5

at M6. Kasunod ng oral administration ng radiolabeled sibutramine, mahalagang lahat ng peak radiolabeled na materyal sa plasma ay 
binibilang ng hindi nabagong sibutramine (3%), M1(6%), M2(12%), M5(52%), at M6(27%).

M1at M2Ang mga konsentrasyon ng plasma ay umabot sa steady-state sa loob ng apat na araw ng dosing at humigit-kumulang dalawang beses na mas mataas kaysa sa 

pagsunod sa isang solong dosis. Ang pag-aalis ng kalahating buhay ng M1at M2, 14 at 16 na oras, ayon sa pagkakabanggit, ay hindi nabago kasunod ng paulit-ulit na dosing.

Paglabas
Humigit-kumulang 85% (saklaw na 68-95%) ng isang pasalitang ibinibigay na radiolabeled na dosis ay pinalabas sa ihi at dumi sa loob ng 15-araw na panahon ng 
koleksyon na ang karamihan ng dosis (77%) ay pinalabas sa ihi. Ang mga pangunahing metabolite sa ihi ay M5at M6; hindi nagbabago

sibutramine, M1, at M2ay hindi nakita. Ang pangunahing ruta ng paglabas para sa M1at M2ay hepatic metabolism at para sa M5at M6

ay renal excretion.

Buod ng Mga Parameter ng Pharmacokinetic

Mean (% CV) at 95% Confidence Intervals ng Pharmacokinetic Parameters (Dose = 15 mg)

Mag-aral

Populasyon
Cmax Tmax AUC† T½

(ng/mL) (h) (ng*h/mL) (h)
Metabolite M1

Target na Populasyon:

Napakataba na Paksa (n = 18) 4.0 (42)
3.2 - 4.8

3.6 (28)
3.1 - 4.1

25.5 (63)
18.1 - 32.9 – –

Espesyal na Populasyon:

Katamtamang Hepatic

Paghina (n = 12)
2.2 (36)

1.8 - 2.7
3.3 (33)

2.7 - 3.9
18.7 (65)

11.9 - 25.5 – –
Metabolite M2
Target na Populasyon:

Obese Subjects
(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

Espesyal na Populasyon:

Katamtamang Hepatic

Paghina (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

pahina 2 ng 17



† Kinakalkula lamang hanggang 24 na oras para sa M1.

Epekto ng Pagkain

Ang pangangasiwa ng isang solong 20 mg na dosis ng sibutramine na may karaniwang almusal ay nagresulta sa pagbawas ng peak M1at M2mga konsentrasyon

(sa pamamagitan ng 27% at 32%, ayon sa pagkakabanggit) at naantala ang oras sa peak ng humigit-kumulang tatlong oras. Gayunpaman, ang mga AUC ng M1at M2ay hindi 

makabuluhang binago.

Mga Espesyal na Populasyon

Geriatric
Ang mga konsentrasyon ng plasma ng M1at M2ay magkatulad sa pagitan ng matatanda (edad 61 hanggang 77 taon) at bata (edad 19 hanggang 30 taong gulang) na mga paksang kasunod

isang solong 15-mg oral na sibutramine na dosis. Ang mga konsentrasyon ng plasma ng mga hindi aktibong metabolite na M5at M6ay mas mataas sa mga matatanda; ang mga ito

ang mga pagkakaiba ay hindi malamang na magkaroon ng klinikal na kahalagahan. Sa pangkalahatan, ang pagpili ng dosis para sa isang matatandang pasyente ay dapat maging maingat, 

na nagpapakita ng mas mataas na dalas ng pagbaba ng hepatic, bato, o paggana ng puso, at ng magkakatulad na sakit o iba pang therapy sa gamot.

Pediatric
Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng sibutramine sa mga pasyenteng pediatric na wala pang 16 taong gulang ay hindi pa naitatag.

Kasarian
Pinagsama-samang mga parameter ng pharmacokinetic mula sa 54 na kabataan, malulusog na boluntaryo (37 lalaki at 17 babae) na tumatanggap ng 15-mg oral na dosis ng

ipinakita ng sibutramine ang ibig sabihin ng Cmaxat AUC ng M1at M2upang maging bahagyang (≤19% at≤36%, ayon sa pagkakabanggit) mas mataas sa mga babae kaysa

mga lalaki. Ang medyo mas mataas na steady-state trough na antas ng plasma ay naobserbahan sa mga babaeng napakataba na pasyente mula sa isang malaking pagsubok sa pagiging 

epektibo ng klinikal. Gayunpaman, ang mga pagkakaibang ito ay hindi malamang na magkaroon ng klinikal na kahalagahan. Ang pagsasaayos ng dosis batay sa kasarian ng isang pasyente 

ay hindi kinakailangan (tingnanDOSAGE AT ADMINISTRASYON).

Lahi
Ang relasyon sa pagitan ng lahi at steady-state trough M1at M2ang mga konsentrasyon ng plasma ay napagmasdan sa isang klinikal na pagsubok sa napakataba

mga pasyente. Ang isang kalakaran patungo sa mas mataas na konsentrasyon sa mga pasyenteng Itim sa mga pasyenteng Caucasian ay nabanggit para sa M1at M2. Gayunpaman, ang 

mga pagkakaibang ito ay hindi itinuturing na klinikal na kahalagahan.

Kakulangan sa Bato
Ang disposisyon ng sibutramine metabolites (M1, M2, M5at M6) kasunod ng isang oral na dosis ng sibutramine ay pinag-aralan sa mga pasyente
na may iba't ibang antas ng pag-andar ng bato. Sibutramine mismo ay hindi nasusukat.

Sa mga pasyente na may katamtaman at malubhang kapansanan sa bato, ang mga halaga ng AUC ng aktibong metabolite M1ay 24 hanggang 46% na mas mataas at ang mga 

halaga ng AUC ng M2ay katulad kumpara sa malusog na mga paksa. Ang paghahambing sa cross-study ay nagpakita na ang mga pasyente na may end-stage na sakit sa bato sa 

dialysis ay may magkatulad na mga halaga ng AUC ng M1ngunit humigit-kumulang kalahati ng mga halaga ng AUC ng M2sinusukat sa malusog na mga paksa

(CLcr≥80 ML/ min). Ang mga halaga ng AUC ng mga hindi aktibong metabolite na M5 at M6 ay tumaas ng 2 - 3 tiklop (saklaw 1 - hanggang 7 - tiklop) sa mga pasyenteng may 

katamtamang kapansanan (30 mL/ min < CLcr = 60 mL/ min) at 8 - 11 tiklop (saklaw 5 - hanggang 15 - fold) sa mga pasyente na may matinding kapansanan

(CLcr≤30 mL/ min) kumpara sa mga malulusog na paksa. Ipinakita ng paghahambing ng cross- study na ang mga halaga ng AUC ng M5at M6nadagdagan

22 - 33 beses sa mga pasyente na may end-stage na sakit sa bato sa dialysis kumpara sa mga malulusog na paksa. Humigit-kumulang 1% ng oral 
dose ang nakuhang muli sa dialysate bilang kumbinasyon ng M5at M6sa panahon ng proseso ng hemodialysis, habang si M1at M2ay hindi
nasusukat sa dialysate.

Ang Sibutramine ay hindi dapat gamitin sa mga pasyente na may malubhang kapansanan sa bato, kabilang ang mga may end-stage na sakit sa bato sa dialysis.

Hepatic Insufficiency
Sa 12 mga pasyente na may katamtamang kapansanan sa hepatic na tumatanggap ng isang solong 15-mg oral na dosis ng sibutramine, ang pinagsamang AUC ng M1at

M2ay nadagdagan ng 24% kumpara sa mga malulusog na paksa habang ang M5at M6Ang mga konsentrasyon ng plasma ay hindi nagbabago. Ang napansin na mga pagkakaiba sa M1

at M2Ang mga konsentrasyon ay hindi ginagarantiyahan ang pagsasaayos ng dosis sa mga pasyente na may banayad hanggang katamtamang kapansanan sa hepatic. Ang 

Sibutramine ay hindi dapat gamitin sa mga pasyente na may malubhang hepatic dysfunction.

Mga Pakikipag-ugnayan sa Droga-Drug

Sa vitroAng mga pag-aaral ay nagpahiwatig na ang cytochrome P450 (3A4)-mediated metabolism ng sibutramine ay inhibited ng ketoconazole at to
isang mas mababang lawak ng erythromycin. Ang Phase 1 na mga klinikal na pagsubok ay isinagawa upang masuri ang mga pakikipag-ugnayan ng sibutramine sa mga gamot na mga 

substrate at/o mga inhibitor ng iba't ibang cytochrome P450 isozymes. Ang potensyal para sa mga pinag-aralan na pakikipag-ugnayan ay inilarawan sa ibaba.
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Ketoconazole
Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng 200 mg na dosis ng ketoconazole dalawang beses araw-araw at 20 mg sibutramine isang beses araw-araw sa loob ng 7 araw sa 12 hindi 

komplikadong napakataba na mga paksa ay nagresulta sa katamtamang pagtaas ng AUC at Cmaxng 58% at 36% para sa M1at ng 20%   at 19% para sa M2,

ayon sa pagkakabanggit.

Erythromycin
Ang steady-state pharmacokinetics ng sibutramine at metabolites M1at M2ay nasuri sa 12 hindi kumplikadong napakataba na mga paksa
kasunod ng kasabay na pangangasiwa ng 500 mg ng erythromycin tatlong beses araw-araw at 20 mg ng sibutramine isang beses araw-araw sa loob ng 7 araw. Ang 

magkakasabay na erythromycin ay nagresulta sa maliliit na pagtaas sa AUC (mas mababa sa 14%) para sa M1at M2. Ang isang maliit na pagbawas sa Cmaxpara kay M1

(11%) at bahagyang pagtaas sa Cmaxpara kay M2(10%) ang naobserbahan.

Cimetidine
Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng cimetidine 400 mg dalawang beses araw-araw at sibutramine 15 mg isang beses araw-araw sa loob ng 7 araw sa 12 boluntaryo ay 

nagresulta sa maliit na pagtaas ng pinagsama (M1at M2) plasma Cmax(3.4%) at AUC (7.3%).

Simvastatin
Steady-state pharmacokinetics ng sibutramine at metabolites M1at M2ay nasuri sa 27 malulusog na boluntaryo pagkatapos ng
pangangasiwa ng simvastatin 20 mg isang beses araw-araw sa gabi at sibutramine 15 mg isang beses araw-araw sa umaga para sa 7 araw. Ang 
Simvastatin ay walang makabuluhang epekto sa plasma Cmaxat AUC ng M2o M1at M2pinagsama-sama. Ang Cmax(16%) at AUC (12%) ng
M1ay bahagyang nabawasan. Bahagyang nabawasan ng Simvastatin ang sibutramine Cmax(14%) at AUC (21%). Ang Sibutramine ay tumaas ang AUC (7%) 
ng pharmacologically active moiety, simvastatin acid at binawasan ang Cmax(25%) at AUC (15%) ng hindi aktibong simvastatin.

Omeprazole
Steady-state pharmacokinetics ng sibutramine at metabolites M1at M2ay nasuri sa 26 na malulusog na boluntaryo pagkatapos ng co
pangangasiwa ng omeprazole 20 mg isang beses araw-araw at sibutramine 15 mg isang beses araw-araw para sa 7 araw. Bahagyang nadagdagan ng 
Omeprazole ang plasma Cmaxat AUC ng M1at M2pinagsama (humigit-kumulang 15%). M2Cmaxat AUC ay hindi gaanong naapektuhan samantalang ang M1Cmax

(30%) at AUC (40%) ay bahagyang nadagdagan. Plasma Cmax(57%) at AUC (67%) ng hindi nabagong sibutramine ay katamtamang nadagdagan. Ang 
Sibutramine ay walang makabuluhang epekto sa omeprazole pharmacokinetics.

Olanzapine
Steady-state pharmacokinetics ng sibutramine at metabolites M1at M2ay nasuri sa 24 na malulusog na boluntaryo pagkatapos ng co
pangangasiwa ng sibutramine 15 mg isang beses araw-araw na may olanzapine 5 mg dalawang beses araw-araw para sa 3 araw at 10 mg isang beses araw-araw pagkatapos 

noon para sa 7 araw. Ang Olanzapine ay walang makabuluhang epekto sa plasma Cmaxat AUC ng M2at M1at M2pinagsama, o ang AUC ng M1. Olanzapine

bahagyang tumaas ang M1Cmax(19%), at katamtamang pagtaas ng sibutramine Cmax(47%) at AUC (63%). Ang Sibutramine ay walang makabuluhang 
epekto sa olanzapine pharmacokinetics.

Lorazepam
Steady-state pharmacokinetics ng sibutramine at metabolites M1at M2pagkatapos ng sibutramine 15 mg isang beses araw-araw para sa 11 araw ay

kumpara sa 25 malusog na boluntaryo sa pagkakaroon o kawalan ng lorazepam 2 mg dalawang beses araw-araw para sa 3 araw kasama ang isang dosis sa umaga. Ang 

Lorazepam ay walang makabuluhang epekto sa mga pharmacokinetics ng sibutramine metabolites M1at M2. Ang Sibutramine ay walang kabuluhan

epekto sa lorazepam pharmacokinetics.

Mga Gamot na Lubos na Nakagapos sa Mga Plasma Protein

Bagaman ang sibutramine at ang mga aktibong metabolite nito M1at M2ay malawak na nakagapos sa mga protina ng plasma (≥94%), ang mababang therapeutic

Dahil sa mga konsentrasyon at pangunahing katangian ng mga compound na ito, malamang na hindi sila magresulta sa mga klinikal na makabuluhang pakikipag-ugnayan na nagbubuklod ng 

protina sa iba pang mga gamot na may mataas na protina tulad ng warfarin at phenytoin.Sa vitroAng mga pag-aaral sa interaksyon na nagbubuklod ng protina ay hindi isinagawa.

KLINIKAL NA PAG-AARAL
Ang mga obserbasyonal na epidemiologic na pag-aaral ay nagtatag ng kaugnayan sa pagitan ng labis na katabaan at ng mga panganib para sa cardiovascular disease, noninsulin 

dependent diabetes mellitus (NIDDM), ilang uri ng cancer, gallstones, ilang respiratory disorder, at pagtaas ng kabuuang dami ng namamatay. Iminumungkahi ng mga pag-aaral na ito 

na ang pagbaba ng timbang, kung pinanatili, ay maaaring magdulot ng mga benepisyo sa kalusugan para sa ilang mga pasyente na may talamak na labis na katabaan na maaaring nasa 

panganib din para sa iba pang mga sakit.

Ang pangmatagalang epekto ng sibutramine sa morbidity at mortality na nauugnay sa labis na katabaan ay hindi pa naitatag. Ang pagbaba ng timbang ay napagmasdan sa 11 

double-blind, placebo-controlled obesity trials (hanay ng BMI sa lahat ng pag-aaral 27-43) na may mga tagal ng pag-aaral na 12 hanggang 52 na linggo at mga dosis mula 1 

hanggang 30 mg isang beses araw-araw. Ang timbang ay makabuluhang nabawasan sa paraang nauugnay sa dosis sa mga pasyenteng ginagamot sa sibutramine kumpara sa 

placebo sa hanay ng dosis na 5 hanggang 20 mg isang beses araw-araw. Sa dalawang 12-buwang pag-aaral, ang pinakamataas na pagbaba ng timbang ay nakamit ng 6 na 

buwan at ang makabuluhang pagbaba ng timbang sa istatistika ay napanatili sa loob ng 12 buwan. Ang halaga ng pagbabawas ng timbang na binawasan ng placebo na 

nakamit sa sibutramine ay pare-pareho sa mga pag-aaral.
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Pagsusuri ng data sa tatlong pangmatagalang (≥6 months) obesity trials indicates that patients who lose at least 4 pounds in the first 4 weeks 
of therapy with a given dose of sibutramine are most likely to achieve significant long-term weight loss on that dose of sibutramine.
Approximately 60% of such patients went on to achieve a placebo-subtracted weight loss of ≥ 5% of their initial body weight by month 6. 
Conversely, of those patients on a given dose of sibutramine who did not lose at least 4 pounds in the first 4 weeks of
therapy, approximately 80% did not go on to achieve a placebo-subtracted weight loss of ≥ 5% of their initial body weight on that dose by month 
6.
Ang mga makabuluhang pagbawas na nauugnay sa dosis sa circumference ng baywang, isang indicator ng intra-abdominal fat, ay naobserbahan din sa loob ng 6 at 12 buwan 

sa mga klinikal na pagsubok na kinokontrol ng placebo. Sa isang 12-linggong placebo-controlled na pag-aaral ng mga non-insulin dependent diabetes mellitus na mga 

pasyente na randomized sa placebo o 15 mg bawat araw ng sibutramine, ang Dual Energy X-Ray Absorptiometry (DEXA) na pagtatasa ng mga pagbabago sa komposisyon ng 

katawan ay nagpakita na ang kabuuang body fat mass ay nabawasan. ng 1.8 kg sa pangkat ng sibutramine kumpara sa 0.2 kg sa pangkat ng placebo (p <0.001). Katulad nito, 

ang truncal (android) fat mass ay bumaba ng 0.6 kg sa sibutramine group kumpara sa 0.1 kg sa placebo group (p <0.01). Ang mga pagbabago sa lean mass, fasting blood sugar, 

at HbA1ay hindi makabuluhang naiiba sa istatistika sa pagitan ng dalawang pangkat.

Labing-isang double-blind, placebo-controlled obesity trial na may tagal ng pag-aaral na 12 hanggang 52 na linggo ay nagbigay ng ebidensya na ang sibutramine ay hindi 

nakakaapekto sa glycemia, serum lipid profile, o serum uric acid sa mga pasyenteng napakataba. Ang paggamot na may sibutramine (5 hanggang 20 mg isang beses araw-

araw) ay nauugnay sa average na pagtaas ng presyon ng dugo na 1 hanggang 3 mm Hg at may average na pagtaas sa pulse rate na 4 hanggang 5 na mga beats bawat minuto 

na may kaugnayan sa placebo. Ang mga natuklasan na ito ay magkapareho sa mga normotensive at sa mga pasyente na may kontrol sa hypertension

gamot. Ang mga pasyenteng nawalan ng makabuluhang (≥5% pagbaba ng timbang) ang dami ng timbang sa sibutramine ay may posibilidad na magkaroon ng mas maliit na pagtaas sa 

presyon ng dugo at pulso (tingnan angMGA BABALA).

Sa Pag-aaral 1, isang 6 na buwan, double-blind, placebo-controlled na pag-aaral sa mga pasyenteng napakataba, Study 2, isang 1-taon, double-blind, placebo-controlled na pag-aaral sa mga 

pasyenteng napakataba, at Study 3, isang 1-taon, double-blind, placebo-controlled na pag-aaral sa mga pasyenteng napakataba na nabawasan ng hindi bababa sa 6 kg sa isang 4 na linggong 

napakababang calorie diet (VLCD), ang sibutramine ay gumawa ng makabuluhang pagbawas sa timbang, tulad ng ipinapakita sa ibaba. Sa dalawang 1-taong pag-aaral, ang pinakamataas na 

pagbaba ng timbang ay nakamit ng 6 na buwan at ang makabuluhang pagbaba ng timbang sa istatistika ay napanatili sa loob ng 12 buwan.

Mean Weight Loss (lbs) sa Anim na Buwan at Isang Taon na Pagsubok

Sibutramine (mg)
Placebo

(n)
5

(n)
10

(n)
15

(n)
20

(n)Pag-aaral/Pangkat ng Pasyente

Pag-aaral 1

Lahat ng pasyente* 2.0
(142)

6.6
(148)

9.7
(148)

12.1
(150)

13.6
(145)

Mga Kumpleto** 2.9
(84)

8.1
(103)

12.1
(95)

15.4
(94)

18.0
(89)

Mga maagang tumugon*** 8.5
(17)

13.0
(60)

16.0
(64)

18.2
(73)

20.1
(76)

Pag-aaral 2

Lahat ng pasyente* 3.5
(157)

9.8
(154)

14.0
(152)

Mga Kumpleto** 4.8
(76)

13.6
(80)

15.2
(93)

Mga maagang tumugon*** 10.7
(24)

18.2
(57)

18.8
(76)

Pag-aaral 3****

Lahat ng pasyente* 15.2
(78)

28.4
(81)

Mga Kumpleto** 16.7
(48)

29.7
(60)

Mga maagang tumugon*** 21.5
(22)

33.0
(46)

* Data para sa lahat ng pasyenteng tumanggap ng gamot sa pag-aaral at nagkaroon ng anumang pagsukat pagkatapos ng baseline (huling obserbasyon ay isinagawa 

ang pagsusuri).

* * Data para sa mga pasyenteng nakakumpleto ng buong 6 na buwan (Pag-aaral 1) o isang taong yugto ng pagdodos at may data na naitala para sa buwan 6 

(Pag-aaral 1) o buwang 12 na pagbisita.

***
***
ay 16.9 lbs para sa sibutramine at 16.3 lbs para sa placebo.

Data para sa mga pasyenteng nawalan ng hindi bababa sa 4 lbs sa unang 4 na linggo ng paggamot at nakakumpleto ng pag-aaral.

Ang data ng pagbaba ng timbang na ipinakita ay naglalarawan ng mga pagbabago sa timbang mula sa pre-VLCD; ibig sabihin ng pagbaba ng timbang sa loob ng 4 na linggong VLCD
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Ang pagpapanatili ng pagbaba ng timbang na may sibutramine ay napagmasdan sa isang 2-taon, double-blind, placebo-controlled na pagsubok. Pagkatapos ng 6 na buwang yugto ng 

runin kung saan ang lahat ng mga pasyente ay nakatanggap ng sibutramine 10 mg (nangangahulugang pagbaba ng timbang, 26 lbs.), Ang mga pasyente ay randomized sa sibutramine 

(10 hanggang 20 mg, 352 na mga pasyente) o placebo (115 mga pasyente). Ang ibig sabihin ng pagbaba ng timbang mula sa unang timbang ng katawan hanggang sa endpoint ay 21 lbs. 

at 12 lbs. para sa mga pasyente ng sibutramine at placebo, ayon sa pagkakabanggit. Ang isang makabuluhang istatistika (p <0.001) na mas malaking proporsyon ng mga pasyenteng 

ginagamot ng sibutramine, 75%, 62%, at 43%, ay nagpapanatili ng hindi bababa sa 80% ng kanilang unang pagbaba ng timbang sa 12, 18, at 24 na buwan, ayon sa pagkakabanggit, 

kumpara sa placebo pangkat (38%, 23%, at 16%). Gayundin 67%, 37%, 17%, at 9% ng mga pasyenteng ginagamot ng sibutramine kumpara sa 49%,

19%, 5%, at 3% ng mga pasyente ng placebo ang nawala≥5%,≥10%,≥15%, at≥20%, ayon sa pagkakabanggit, ng kanilang unang timbang sa katawan sa endpoint. Mula sa 

endpoint hanggang sa post-study follow-up na pagbisita (mga 1 buwan), ang pagbawi ng timbang ay humigit-kumulang 4 lbs para sa mga pasyenteng sibutramine at humigit-

kumulang 2 lbs para sa mga pasyente ng placebo.

Ang Sibutramine induced weight loss ay sinamahan ng mga kapaki-pakinabang na pagbabago sa serum lipids na katulad ng nakikita sa 
nonpharmacologically-mediated weight loss. Ang pinagsamang, timbang na pagsusuri ng mga pagbabago sa serum lipids sa 11 placebo-controlled 
obesity studies na may haba mula 12 hanggang 52 na linggo ay ipinapakita sa ibaba para sa huling observation carry forward (LOCF) na pagsusuri.

Pinagsamang Pagsusuri (11 Pag-aaral) ng Mga Pagbabago sa Serum Lipids - LOCF

Kategorya TG
% (n)

CHOL
% (n)

LDL-C
% (n)

HDL-C
% (n)

Lahat ng Placebo

< 5% Pagbaba ng Timbang

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% Pagbaba ng Timbang 

Lahat ng Sibutramine

< 5% Pagbaba ng Timbang

≥5% Pagbaba ng Timbang

- 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)

Baseline mean value:
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: Triglycerides, CHOL: Cholesterol, LDL-C Low Density Lipoprotein-Cholesterol 
HDL-C: High Density Lipoprotein-Cholesterol

Sibutramine sapilitan pagbaba ng timbang ay sinamahan ng pagbawas sa serum uric acid. Ang ilang partikular na centrally-acting na mga ahente sa pagbaba ng 
timbang na nagdudulot ng paglabas ng serotonin mula sa mga nerve terminal ay nauugnay sa cardiac valve dysfunction. Ang posibleng paglitaw ng sakit sa 
balbula ng puso ay partikular na sinisiyasat sa dalawang pag-aaral. Sa isang pag-aaral, ang 2-D at color Doppler echocardiography ay isinagawa sa 210 mga 
pasyente (mean age, 54 years) na tumatanggap ng sibutramine 15 mg o placebo araw-araw para sa mga panahon ng 2 linggo hanggang 16 na buwan (mean na 
tagal ng paggamot, 7.6 na buwan). Sa mga pasyente na walang naunang kasaysayan ng valvular heart disease, ang saklaw ng valvular heart disease ay 3/132 
(2.3%) sa sibutramine treatment group (lahat ng tatlong kaso ay banayad na aortic insufficiency) at 2/77 (2. 6%) sa pangkat ng paggamot sa placebo (isang kaso 
ng mahinang aortic insufficiency at isang kaso ng matinding aortic insufficiency). Sa isa pang pag-aaral, 25 mga pasyente ang sumailalim sa 2-D at color Doppler 
echocardiography bago ang paggamot sa sibutramine at muli pagkatapos ng paggamot na may sibutramine 5 hanggang 30 mg araw-araw sa loob ng tatlong 
buwan; walang mga kaso ng valvular heart disease.
Ang epekto ng sibutramine 15 mg isang beses araw-araw sa mga sukat ng 24-oras na presyon ng dugo ay nasuri sa isang 12-linggong placebo-controlled

pag-aaral. Dalawampu't anim na lalaki at babae, pangunahin ang mga Caucasian na indibidwal na may average na BMI na 34 kg/m2at isang average na edad na 39 taon ay 

sumailalim sa 24 na oras na ambulatory blood pressure monitoring (ABPM). Ang ibig sabihin ng mga pagbabago mula sa baseline hanggang Linggo 12 sa iba't ibang sukat ng 

ABPM ay ipinapakita sa sumusunod na talahanayan.

Parameter
mm Hg

Systolic
Sibutramine

Diastolic
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

Araw
Gabi na
madaling araw

24-oras na ibig sabihin

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

Ang normal na pagkakaiba-iba ng diurnal ng presyon ng dugo ay pinananatili.
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MGA INDIKASYON AT PAGGAMIT
Ang MERIDIA ay ipinahiwatig para sa pamamahala ng labis na katabaan, kabilang ang pagbaba ng timbang at pagpapanatili ng pagbaba ng timbang, at dapat gamitin sa

kasabay ng isang pinababang calorie na diyeta. Inirerekomenda ang MERIDIA para sa mga pasyenteng napakataba na may paunang body mass index≥30 kg/m2, o

≥27 kg/m2sa pagkakaroon ng iba pang mga kadahilanan ng panganib (hal., diabetes, dyslipidemia, kinokontrol na 
hypertension). Nasa ibaba ang isang tsart ng Body Mass Index (BMI) batay sa iba't ibang taas at timbang.

Ang BMI ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagkuha ng timbang ng pasyente, sa kg, at paghahati sa taas ng pasyente, sa metro, squared. Ang mga conversion ng sukatan ay 

ang mga sumusunod: pounds ÷ 2.2 = kg; pulgada × 0.0254 = metro.

MGA KONTRAINDIKASYON
Ang MERIDIA ay kontraindikado sa mga pasyente na tumatanggap ng monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) (tingnan angMGA BABALA). Ang MERIDIA 
ay kontraindikado sa mga pasyente na may hypersensitivity sa sibutramine o alinman sa mga hindi aktibong sangkap ng MERIDIA. Ang MERIDIA ay 
kontraindikado sa mga pasyenteng may malaking karamdaman sa pagkain (anorexia nervosa o bulimia nervosa).
Ang MERIDIA ay kontraindikado sa mga pasyente na umiinom ng iba pang centrally acting na gamot sa pagbaba ng timbang.

MGA BABALA

Presyon ng Dugo at Pulso
LALAKIANG TATAAS NG MERIDIA ANG BLOOD PRESSURE AT/O PULSE RATE SA ILANG PASYENTE. 
KAILANGAN ANG REGULAR NA PAGBANTAY NG BLOOD PRESSURE AT PULSE RATE KAPAG NAGRERERESTA 
NG MERIDIA.
Sa mga pag-aaral sa labis na katabaan na kinokontrol ng placebo, ang sibutramine 5 hanggang 20 mg isang beses araw-araw ay nauugnay sa average na pagtaas sa systolic at diastolic na 

presyon ng dugo na humigit-kumulang 1 hanggang 3 mm Hg kaugnay sa placebo, at may average na pagtaas sa pulse rate na may kaugnayan sa placebo na humigit-kumulang 4 hanggang 

4 hanggang 5 beats bawat minuto. Ang mas malaking pagtaas ay nakita sa ilang mga pasyente, lalo na kapag ang therapy na may sibutramine ay sinimulan sa mas mataas na dosis 

(tingnan ang talahanayan sa ibaba). Sa premarketing placebo-controlled obesity studies, 0.4% ng mga pasyente na ginagamot

ang sibutramine ay hindi na ipinagpatuloy para sa hypertension (SBP≥160 mm Hg o DBP≥95 mm Hg), kumpara sa 0.4% sa pangkat ng placebo,

at 0.4% ng mga pasyente na ginagamot ng sibutramine ay hindi na ipinagpatuloy para sa tachycardia (pulse rate≥100 bpm), kumpara sa 0.1% sa pangkat ng 
placebo.Ang presyon ng dugo at pulso ay dapat masukat bago simulan ang therapy sa MERIDIA at dapat na subaybayan sa mga regular na pagitan 
pagkatapos noon.Para sa mga pasyente na nakakaranas ng patuloy na pagtaas sa presyon ng dugo o pulso habang tumatanggap ng MERIDIA, dapat isaalang-
alang ang alinman sa pagbabawas ng dosis o paghinto. Ang MERIDIA ay dapat ibigay nang may pag-iingat sa mga pasyenteng may kasaysayan ng hypertension 
(tingnan angDOSAGE AT ADMINISTRASYON), at hindi dapat ibigay sa mga pasyenteng may hindi nakokontrol o mahinang kontroladong hypertension.

Mga Porsiytong Outlier sa Pag-aaral 1 at 2

Dosis (mg) % Outlier*
SBP
9
6
12
13
14

DBP
7
20
15
17
22

Pulse
12
16
28
24
37

Placebo
5
10
15
20
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* Tinutukoy ang Outlier bilang pagtaas mula sa baseline ng≥15 mm Hg para sa tatlong magkakasunod na pagbisita (SBP),≥10 mm Hg para sa tatlong magkakasunod 

na pagbisita (DBP), o pulso≥10 bpm para sa tatlong magkakasunod na pagbisita.

Potensyal na Pakikipag-ugnayan Sa Mga Inhibitor ng Monoamine Oxidase

Ang MERIDIA ay isang norepinephrine, serotonin at dopamine reuptake inhibitor at hindi dapat gamitin kasabay ng MAOIs (tingnan angMGA PAG-IINGAT,
Subsection ng Mga Pakikipag-ugnayan sa Gamot). Dapat mayroong hindi bababa sa 2 linggong pagitan pagkatapos ihinto ang mga MAOI bago simulan ang 
paggamot sa MERIDIA. Katulad nito, dapat mayroong hindi bababa sa 2-linggong pagitan pagkatapos ihinto ang MERIDIA bago simulan ang paggamot sa mga 
MAOI.

Serotonin Syndrome o Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS)-Like Reactions
Ang pagbuo ng isang potensyal na nagbabanta sa buhay na serotonin syndrome, o mga reaksyong tulad ng Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS), ay naiulat sa mga SNRI at 

SSRI lamang, kabilang ang paggamot sa MERIDIA, ngunit partikular na sa sabay-sabay na paggamit ng mga serotonergic na gamot (kabilang ang mga triptans) na may mga 

gamot na makapinsala sa metabolismo ng serotonin (kabilang ang mga MAOI), o may mga antipsychotics oriba pang mga dopamine antagonist. Maaaring kabilang sa mga 

sintomas ng serotonin syndrome ang mga pagbabago sa mental status (hal., agitation, hallucinations, coma), autonomic instability (hal., tachycardia, labile blood pressure, 

hyperthermia), neuromuscular aberrations (hal, hyperreflexia, incoordination) at/o mga sintomas ng gastrointestinal [hal., pagduduwal. , pagsusuka, pagtatae] (tingnanMGA 

PAG-Iingat, Mga Pakikipag-ugnayan sa Droga). Ang serotonin syndrome, sa pinakamalubhang anyo nito, ay maaaring maging katulad ng neuroleptic malignant syndrome, 

na kinabibilangan ng hyperthermia, tigas ng kalamnan, autonomic instability na may posibleng mabilis na pagbabagu-bago ng mga vital sign, at mga pagbabago sa mental 

status. Ang mga pasyente ay dapat na subaybayan para sa paglitaw ng serotonin syndrome o tulad ng NMS na mga palatandaan at sintomas.

Kasabay na Sakit sa Cardiovascular
Lubos na pinapataas ng MERIDIA ang presyon ng dugo at/o pulso sa ilang mga pasyente. Samakatuwid, hindi dapat gamitin ang MERIDIA sa mga 
pasyenteng may kasaysayan ng coronary artery disease, congestive heart failure, arrhythmias, o stroke.

Glaucoma
Dahil ang MERIDIA ay maaaring maging sanhi ng mydriasis, dapat itong gamitin nang may pag-iingat sa mga pasyente na may makitid na anggulo ng glaucoma.

Miscellaneous
Ang mga organikong sanhi ng labis na katabaan (hal., hindi ginagamot na hypothyroidism) ay dapat na hindi kasama bago magreseta ng MERIDIA.

MGA PAG-IINGAT

Pulmonary hypertension
Ang ilang partikular na centrally-acting weight loss agent na nagdudulot ng paglabas ng serotonin mula sa nerve terminals ay nauugnay sa pulmonary 
hypertension (PPH), isang bihirang ngunit nakamamatay na sakit. Sa mga klinikal na pag-aaral ng premarketing, walang mga kaso ng PPH ang naiulat sa mga 
kapsula ng sibutramine. Dahil sa mababang saklaw ng sakit na ito sa pinagbabatayan ng populasyon, gayunpaman, hindi alam kung ang MERIDIA ay maaaring 
maging sanhi ng sakit na ito o hindi.

Mga seizure

Sa panahon ng pagsubok sa premarketing, ang mga seizure ay naiulat sa <0.1% ng mga pasyenteng ginagamot sa sibutramine. Ang MERIDIA ay dapat gamitin nang maingat sa mga pasyente 

na may kasaysayan ng mga seizure. Dapat itong ihinto sa sinumang pasyente na nagkakaroon ng mga seizure.

Dumudugo

May mga ulat ng pagdurugo sa mga pasyenteng kumukuha ng sibutramine. Bagama't hindi malinaw ang ugnayang sanhi, pinapayuhan ang pag-iingat sa mga pasyenteng may 

predisposisyon sa mga pangyayaring dumudugo at sa mga umiinom ng mga kasabay na gamot na kilala na nakakaapekto sa hemostasis o platelet function.

Mga bato sa apdo

Ang pagbaba ng timbang ay maaaring mag-udyok o magpalala ng pagbuo ng gallstone.

Pagkasira ng bato
Ang MERIDIA ay dapat gamitin nang may pag-iingat sa mga pasyente na may banayad hanggang katamtamang kapansanan sa bato. Ang MERIDIA ay hindi dapat gamitin sa mga pasyente 

na may malubhang kapansanan sa bato, kabilang ang mga may end stage na sakit sa bato sa dialysis (tingnan angPharmacokinetics-Mga Espesyal na Populasyon-Kakulangan sa Bato).

Hepatic Dysfunction
Ang mga pasyente na may malubhang hepatic dysfunction ay hindi sistematikong pinag-aralan; Samakatuwid, hindi dapat gamitin ang MERIDIA sa mga naturang 

pasyente.

Panghihimasok sa Cognitive at Motor Performance
Bagama't hindi nakaapekto ang sibutramine sa psychomotor o cognitive performance sa mga malulusog na boluntaryo, anumang CNS active na gamot ay may potensyal na 

makapinsala sa paghuhusga, pag-iisip o mga kasanayan sa motor.
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Impormasyon Para sa mga Pasyente

Dapat turuan ng mga doktor ang kanilang mga pasyente na basahin ang insert ng pakete ng pasyente bago simulan ang therapy sa MERIDIA at basahin muli ito sa 
tuwing ire-renew ang reseta.
Dapat ding talakayin ng mga doktor sa kanilang mga pasyente ang anumang bahagi ng insert ng package na may kaugnayan sa kanila. Sa partikular, ang kahalagahan ng pagpapanatili ng 

mga appointment para sa mga follow-up na pagbisita ay dapat bigyang-diin.

Dapat payuhan ang mga pasyente na abisuhan ang kanilang manggagamot kung nagkakaroon sila ng pantal, pantal, o iba pang reaksiyong alerdyi.

Dapat payuhan ang mga pasyente na ipaalam sa kanilang mga manggagamot kung umiinom sila, o nagpaplanong uminom, ng anumang mga reseta o over-the-counter 

na gamot, lalo na ang mga pampababa ng timbang, mga decongestant, antidepressant, mga suppressant ng ubo, lithium, dihydroergotamine, sumatriptan

(Imitrex®), o tryptophan, dahil may potensyal para sa mga pakikipag-ugnayan.
Dapat ipaalala sa mga pasyente ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kanilang presyon ng dugo at pulso sa mga regular na pagitan.

Interaksyon sa droga

Mga Aktibong Gamot sa CNS:

Ang paggamit ng MERIDIA sa kumbinasyon ng iba pang mga gamot na aktibo sa CNS, lalo na ang mga serotonergic agent, ay hindi sistematikong nasuri. 
Dahil dito, pinapayuhan ang pag-iingat kung ipinahiwatig ang kasabay na pangangasiwa ng MERIDIA sa iba pang mga centrally-acting na gamot (tingnan 
angMGA KONTRAINDIKASYONatMGA BABALA).

Sa mga pasyente na tumatanggap ng monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) (hal., phenelzine, selegiline) kasama ng mga serotonergic agent (hal., 
fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline, venlafaxine), may mga ulat ng seryoso, minsan nakamamatay, mga reaksyon ("serotonin syndrome ;" 
tingnan sa ibaba). Dahil pinipigilan ng sibutramine ang serotonin reuptake, ang MERIDIA ay hindi dapat gamitin kasabay ng isang MAOI (tingnan ang
MGA KONTRAINDIKASYON).Hindi bababa sa 2 linggo ang dapat lumipas sa pagitan ng paghinto ng isang MAOI at pagsisimula ng paggamot sa 
MERIDIA. Katulad nito, hindi bababa sa 2 linggo ang dapat lumipas sa pagitan ng paghinto ng MERIDIA at pagsisimula ng paggamot na may MAOI.

Ang bihirang, ngunit seryoso, konstelasyon ng mga sintomas na tinatawag na "serotonin syndrome" ay naiulat din na may kasamang

paggamit ng mga selective serotonin reuptake inhibitors at mga ahente para sa migraine therapy, tulad ng Imitrex®(sumatriptan succinate) at 
dihydroergotamine, ilang partikular na opioid, gaya ng dextromethorphan, meperidine, pentazocine at fentanyl, lithium, o tryptophan. Ang Serotonin 
syndrome ay naiulat din na may kasabay na paggamit ng dalawang serotonin reuptake inhibitors. Ang sindrom ay nangangailangan ng agarang medikal 
na atensyon at maaaring kabilang ang isa o higit pa sa mga sumusunod na sintomas: excitement, hypomania, pagkabalisa, pagkawala ng malay, 
pagkalito, disorientation, pagkabalisa, pagkabalisa, panghihina ng motor, myoclonus, panginginig, hemiballismus, hyperreflexia, ataxia, dysarthria, 
incoordination, hyperthermia, nanginginig, pupillary dilation, diaphoresis, emesis, at tachycardia.

Dahil pinipigilan ng sibutramine ang serotonin reuptake, sa pangkalahatan, hindi ito dapat ibigay kasama ng iba pang mga serotonergic agent tulad ng mga nakalista sa itaas. 

Gayunpaman, kung ang ganitong kumbinasyon ay ipinahiwatig sa klinika, kinakailangan ang naaangkop na pagmamasid sa pasyente.

Mga Gamot na Maaaring Magpataas ng Presyon ng Dugo at/o Bilis ng Puso

Ang sabay-sabay na paggamit ng MERIDIA at iba pang mga ahente na maaaring magpapataas ng presyon ng dugo o tibok ng puso ay hindi pa nasusuri. Kabilang dito ang ilang 

partikular na decongestant, ubo, sipon, at allergy na gamot na naglalaman ng mga ahente gaya ng ephedrine, o pseudoephedrine. Dapat gamitin ang pag-iingat kapag 

nagrereseta ng MERIDIA sa mga pasyenteng gumagamit ng mga gamot na ito.

Alak
Sa isang double-blind, placebo-controlled, crossover study sa 19 na boluntaryo, ang pangangasiwa ng isang dosis ng ethanol (0.5 mL/kg) kasama ng 20 mg ng 
sibutramine ay nagresulta sa walang psychomotor na pakikipag-ugnayan ng klinikal na kahalagahan sa pagitan ng alkohol at sibutramine. Gayunpaman, ang sabay 
na paggamit ng MERIDIA at labis na alkohol ay hindi inirerekomenda.

Oral Contraceptive
Ang pagsugpo sa obulasyon sa pamamagitan ng oral contraceptive ay hindi hinarang ng sibutramine. Sa isang crossover na pag-aaral, 12 malulusog na babaeng 

boluntaryo sa oral steroid contraceptive ang nakatanggap ng placebo sa isang panahon at 15 mg sibutramine sa isa pang panahon sa loob ng 8 linggo. Walang 

naobserbahang makabuluhang sistematikong pakikipag-ugnayan sa klinika; samakatuwid, walang pangangailangan para sa mga alternatibong pag-iingat sa pagpipigil 

sa pagbubuntis ang kailangan kapag ang mga pasyenteng kumukuha ng oral contraceptive ay sabay na inireseta ng sibutramine.

Carcinogenesis, Mutagenesis, Paghina ng Fertility

Carcinogenicity
Ang Sibutramine ay pinangangasiwaan sa diyeta sa mga daga (1.25, 5 o 20 mg / kg / araw) at daga (1, 3, o 9 mg / kg / araw) sa loob ng dalawang taon na bumubuo ng 

pinagsamang maximum na plasma AUC ng dalawang pangunahing aktibong metabolite na katumbas. sa 0.4 at 16 na beses, ayon sa pagkakabanggit, ang mga sumusunod sa 

pang-araw-araw na dosis ng tao na 15 mg. Walang katibayan ng carcinogenicity sa mga daga o sa mga babaeng daga. Sa mga lalaking daga mayroong mas mataas na saklaw 

ng mga benign tumor ng testicular interstitial cells; ang ganitong mga tumor ay karaniwang nakikita sa mga daga at hormonally mediated. Ang kaugnayan ng mga tumor na ito 

sa mga tao ay hindi alam.
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Mutagenicity
Ang Sibutramine ay hindi mutagenic sa Ames test,sa vitroChinese hamster V79 cell mutation assay,sa vitroclastogenicity assay sa human lymphocytes o 
micronucleus assay sa mga daga. Ang dalawang pangunahing aktibong metabolite nito ay natagpuan na may equivocal bacterial mutagenic activity sa Ames test. 
Gayunpaman, ang parehong mga metabolite ay nagbigay ng patuloy na negatibong mga resulta sasa vitroChinese hamster V79 cell mutation assay,sa vitro
clastogenicity assay sa mga lymphocytes ng tao,sa vitroDNA-repair assay sa HeLa cells, micronucleus assay sa mice atsa vivohindi nakaiskedyul na DNA-synthesis 
assay sa mga hepatocytes ng daga.

Pagkasira ng Fertility
Sa mga daga, walang mga epekto sa pagkamayabong sa mga dosis na bumubuo ng pinagsamang plasma AUC ng dalawang pangunahing aktibong metabolite hanggang sa 32 

beses sa mga sumusunod na dosis ng tao na 15 mg. Sa 13 beses na pinagsama ng tao ang AUC, mayroong maternal toxicity, at ang mga dam' nestbuilding gawi ay may 

kapansanan, na humahantong sa isang mas mataas na saklaw ng perinatal mortality; walang epekto sa humigit-kumulang 4 na beses ng pinagsamang AUC ng tao.

Pagbubuntis

Teratogenic Effects

Kategorya ng Pagbubuntis C

Ang mga radiolabeled na pag-aaral sa mga hayop ay nagpahiwatig na ang pamamahagi ng tissue ay hindi naapektuhan ng pagbubuntis, na may medyo 
mababang paglipat sa fetus. Sa mga daga, walang katibayan ng teratogenicity sa mga dosis na 1, 3, o 10 mg/kg/araw na bumubuo ng pinagsamang 
plasma AUC ng dalawang pangunahing aktibong metabolite hanggang sa humigit-kumulang 32 beses sa mga sumusunod sa dosis ng tao na 15 mg. Sa 
mga rabbits na may dosis na 3, 15, o 75 mg/kg/araw, ang plasma AUC ng mas mataas sa humigit-kumulang 5 beses sa mga sumusunod sa dosis ng tao 
na 15 mg ay nagdulot ng maternal toxicity. Sa kapansin-pansing nakakalason na dosis, ang Dutch Belted rabbits ay may bahagyang mas mataas kaysa sa 
control incidence ng mga tuta na may malawak na maikling nguso, maikling bilugan na pinnae, maikling buntot at, sa ilan, mas maikli ang makapal na 
mahabang buto sa mga paa; sa maihahambing na mataas na dosis sa New Zealand White rabbit,

Walang sapat at mahusay na kontroladong pag-aaral na may sibutramine ang isinagawa sa mga buntis na kababaihan. Ang paggamit ng MERIDIA sa panahon ng 

pagbubuntis ay hindi inirerekomenda. Ang mga babaeng may potensyal na manganak ay dapat gumamit ng sapat na pagpipigil sa pagbubuntis habang umiinom ng 

MERIDIA. Dapat payuhan ang mga pasyente na ipaalam sa kanilang manggagamot kung sila ay buntis o nagbabalak na magbuntis habang umiinom ng MERIDIA.

Mga Nanay na Nag-aalaga

Hindi alam kung ang sibutramine o ang mga metabolite nito ay excreted sa gatas ng tao. Ang MERIDIA ay hindi inirerekomenda para sa paggamit sa mga nanay na 

nagpapasuso. Dapat payuhan ang mga pasyente na ipaalam sa kanilang manggagamot kung sila ay nagpapasuso.

Paggamit ng Pediatric

Ang pagiging epektibo ng sibutramine sa mga kabataan na napakataba ay hindi sapat na pinag-aralan.
Ang mekanismo ng pagkilos ng Sibutramine na pumipigil sa reuptake ng serotonin at norepinephrine ay katulad ng mekanismo ng pagkilos ng ilang mga antidepressant. Ang 

pinagsama-samang pag-aaral ng mga panandaliang pagsubok na kinokontrol ng placebo ng mga antidepressant sa mga bata at kabataan na may major depressive disorder (MDD), 

obsessive compulsive disorder (OCD), at iba pang mga psychiatric disorder ay nagsiwalat ng mas malaking panganib ng mga masamang kaganapan na kumakatawan sa pag-uugali o 

pag-iisip ng pagpapakamatay sa panahon ng unang ilang buwan ng paggamot sa mga tumatanggap ng mga antidepressant. Ang average na panganib ng mga naturang kaganapan sa 

mga pasyente na tumatanggap ng mga antidepressant ay 4%, dalawang beses ang panganib ng placebo na 2%.

Walang mga pagsubok na kontrolado ng placebo ng sibutramine ang isinagawa sa mga bata o kabataan na may MDD, OCD, o iba pang mga sakit sa isip. Sa isang pag-aaral 

ng mga kabataan na may labis na katabaan kung saan 368 mga pasyente ang ginagamot ng sibutramine at 130 mga pasyente na may placebo, isang pasyente sa grupong 

sibutramine at isang pasyente sa grupong placebo ang nagtangkang magpakamatay. Ang ideya ng pagpapakamatay ay iniulat ng 2 pasyenteng ginagamot ng sibutramine 

at wala sa mga pasyente ng placebo. Hindi alam kung pinapataas ng sibutramine ang panganib ng pag-uugali ng pagpapakamatay o pag-iisip sa mga pasyenteng pediatric.

Ang data ay hindi sapat upang irekomenda ang paggamit ng sibutramine para sa paggamot ng labis na katabaan sa mga pasyenteng pediatric.

Paggamit ng Geriatric

Ang mga klinikal na pag-aaral ng sibutramine ay hindi nagsama ng sapat na bilang ng mga pasyente na may edad 65 pataas upang matukoy kung iba ang kanilang pagtugon sa 

mga mas batang pasyente. Sa pangkalahatan, ang pagpili ng dosis para sa isang matatandang pasyente ay dapat maging maingat, na nagpapakita ng mas mataas na dalas ng 

pagbaba ng hepatic, bato, o paggana ng puso, at ng magkakatulad na sakit o iba pang therapy sa gamot. Ang mga pharmacokinetics sa mga matatandang pasyente ay 

tinalakay sa "CLINICAL PHARMACOLOGY."

MGA MASAMANG REAKSIYON
Sa mga pag-aaral na kinokontrol ng placebo, 9% ng mga pasyente na ginagamot ng sibutramine (n = 2068) at 7% ng mga pasyente na ginagamot ng placebo (n = 884) ay umatras para sa 

masamang mga kaganapan.

Sa mga pag-aaral na kinokontrol ng placebo, ang pinakakaraniwang pangyayari ay ang tuyong bibig, anorexia, insomnia, paninigas ng dumi at sakit ng ulo. Salungat

mga pangyayari sa mga pag-aaral na ito na nagaganap sa≥1% ng mga pasyenteng ginagamot sa sibutramine at mas madalas kaysa sa placebo group ay ipinapakita sa 

sumusunod na talahanayan.
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Mga Obese na Pasyente sa Placebo-Controlled Studies

SISTEMA NG KATAWAN

Masamang Pangyayari

Sibutramine
(n = 2068)

Placebo
(n = 884)

% Insidente % Insidente
KATAWAN SA BUONG:

Sakit ng ulo

Sakit sa likod

Flu syndrome
Aksidente sa pinsala

Asthenia
Sakit sa tiyan
Pananakit ng dibdib

Sakit sa leeg

Allergy reaksyon
CARDIOVASCULAR SYSTEM

Tachycardia
Vasodilation
Migraine
Alta-presyon/pagtaas ng presyon ng dugo 

Palpitasyon

DIGESTIVE SYSTEM
Anorexia
Pagtitibi
Tumaas na gana
Pagduduwal

Dyspepsia
Kabag
Pagsusuka

Rectal disorder
METABOLIC at NUTRITIONAL

pagkauhaw

Pangkalahatang edema

MUSCULOSKELETAL SYSTEM
Arthralgia
Myalgia
Tenosynovitis
Pinagsamang karamdaman

NERVOUS SYSTEM
Tuyong bibig

Hindi pagkakatulog

Pagkahilo
Kinakabahan
Pagkabalisa

Depresyon
Paresthesia
Antok
Pagpapasigla ng CNS

Emosyonal na lability

SISTEMA NG RESPIRATORY
Rhinitis

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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Pharyngitis
Sinusitis
Pagtaas ng ubo
Laryngitis

BALAT AT MGA APENDAGES

Rash
Pinagpapawisan

Herpes simplex
Acne

MGA ESPESYAL NA Sense

Tikim ng perwisyo

Sakit sa tainga

Sakit sa tenga

UROGENITAL SYSTEM
Dysmenorrhea
Impeksyon sa ihi 
Vaginal monilia
Metrorrhagia

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

Ang mga sumusunod na karagdagang masamang kaganapan ay iniulat sa≥1% ng lahat ng mga pasyente na nakatanggap ng sibutramine sa kinokontrol at hindi nakokontrol na mga pag-

aaral sa premarketing.

Katawan sa Kabuuan

lagnat.

Sistema ng Digestive

pagtatae, utot, gastroenteritis, sakit sa ngipin.

Metabolic at Nutritional 
peripheral edema.

Musculoskeletal System
sakit sa buto.

Sistema ng nerbiyos

pagkabalisa, paa cramps, hypertonia, pag-iisip abnormal.

Sistema ng Paghinga
brongkitis, dyspnea.

Balat at mga Appendage
pangangati.

Mga Espesyal na Senses

amblyopia.

Sistema ng Urogenital

mga karamdaman sa pagreregla.

Iba pang Masamang Pangyayari

Klinikal na Pag-aaral

Mga seizure

Ang mga kombulsyon ay iniulat bilang isang masamang kaganapan sa tatlo sa 2068 (0.1%) na mga pasyenteng ginagamot ng sibutramine at wala sa 884 na mga pasyenteng ginagamot ng 

placebo sa mga pag-aaral ng labis na katabaan na kinokontrol ng placebo. Dalawa sa tatlong mga pasyente na may mga seizure ay may potensyal na predisposing na mga kadahilanan (isa ay 

may naunang kasaysayan ng epilepsy; ang isa ay nagkaroon ng kasunod na diagnosis ng tumor sa utak). Ang saklaw sa lahat ng mga paksa na nakatanggap ng sibutramine (tatlo sa 4,588 na 

mga paksa) ay mas mababa sa 0.1%.
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Ecchymosis/Mga Karamdaman sa Pagdurugo

Ang ecchymosis (bruising) ay na-obserbahan sa 0.7% ng mga pasyenteng ginagamot sa sibutramine at sa 0.2% ng mga pasyenteng ginagamot ng placebo sa premarketing na mga pag-aaral 

sa obesity na kontrolado ng placebo. Ang isang pasyente ay nagkaroon ng matagal na pagdurugo ng isang maliit na halaga na naganap sa panahon ng menor de edad na operasyon sa 

mukha. Ang Sibutramine ay maaaring magkaroon ng epekto sa platelet function dahil sa epekto nito sa serotonin uptake.

Interstitial Nephritis
Ang talamak na interstitial nephritis (nakumpirma ng biopsy) ay iniulat sa isang napakataba na pasyente na tumatanggap ng sibutramine sa panahon ng pag-aaral ng 

premarketing. Pagkatapos ng paghinto ng gamot, ang dialysis at oral corticosteroids ay ibinibigay; na-normalize ang pag-andar ng bato. Ang pasyente ay gumawa ng ganap na 

paggaling.

Binagong Mga Natuklasan sa Laboratory

Ang mga abnormal na pagsusuri sa pag-andar ng atay, kabilang ang mga pagtaas sa AST, ALT, GGT, LDH, alkaline phosphatase at bilirubin, ay iniulat bilang mga salungat na 

kaganapan sa 1.6% ng sibutramine-treated obese na mga pasyente sa mga pagsubok na kinokontrol ng placebo kumpara sa 0.8% ng mga pasyente ng placebo. Sa

ang mga pag-aaral na ito, potensyal na makabuluhang klinikal na mga halaga (kabuuang bilirubin≥2 mg/dL; ALT, AST, GGT, LDH, o alkaline phosphatase≥3 × itaas na limitasyon 

ng normal) ay naganap sa 0% (alkaline phosphatase) hanggang 0.6% (ALT) ng mga pasyenteng ginagamot ng sibutramine at sa wala sa mga pasyenteng ginagamot ng placebo. 

Ang mga abnormal na halaga ay may posibilidad na maging kalat-kalat, kadalasang nababawasan sa patuloy na paggamot, at hindi nagpapakita ng malinaw na relasyon sa 

pagtugon sa dosis.

Mga Ulat sa Postmarketing
Ang mga boluntaryong ulat ng mga salungat na kaganapan na pansamantalang nauugnay sa paggamit ng sibutramine ay nakalista sa ibaba. Mahalagang bigyang-diin na kahit na ang 

mga kaganapang ito ay naganap sa panahon ng paggamot sa sibutramine, maaaring wala silang sanhi na kaugnayan sa gamot. Ang labis na katabaan mismo, kasabay na mga estado ng 

sakit/mga kadahilanan ng panganib, o pagbabawas ng timbang ay maaaring nauugnay sa mas mataas na panganib para sa ilan sa mga kaganapang ito.

Psychiatric
Ang mga kaso ng depression, psychosis, mania, suicidal ideation at pagpapakamatay ay bihirang naiulat sa mga pasyente sa paggamot ng sibutramine. Gayunpaman, ang 

isang relasyon ay hindi naitatag sa pagitan ng mga kaganapang ito at ang paggamit ng sibutramine. Kung ang alinman sa mga kaganapang ito ay dapat mangyari sa panahon 

ng paggamot na may sibutramine, dapat isaalang-alang ang paghinto.

Hypersensitivity
Ang mga reaksiyong allergic hypersensitivity mula sa banayad na pagsabog ng balat at urticaria hanggang sa angioedema at anaphylaxis ay naiulat (tingnan ang
MGA KONTRAINDIKASYONatPAG-Iingat-Impormasyon Para sa mga Pasyente,at iba pang mga ulat ng mga reaksiyong alerhiya na nakalista sa ibaba).

Iba pang Postmarketing Iniulat na Mga Kaganapan:

Katawan sa Kabuuan

anaphylactic shock, reaksyon ng anaphylactoid, presyon ng dibdib, paninikip ng dibdib, edema ng mukha, pananakit ng paa, biglaang hindi maipaliwanag na kamatayan.

Cardiovascular System
angina pectoris, atrial fibrillation, congestive heart failure, heart arrest, nabawasan ang rate ng puso, myocardial infarction, supraventricular 
tachycardia, syncope, torsade de pointes, vascular headache, ventricular tachycardia, ventricular extrasystoles, ventricular fibrillation.

Sistema ng Digestive
cholecystitis, cholelithiasis, duodenal ulcer, eructation, gastrointestinal hemorrhage, tumaas na paglalaway, bituka na bara, ulser sa bibig, ulser 
sa tiyan, edema ng dila.

Endocrine System
goiter, hyperthyroidism, hypothyroidism.

Hemic at Lymphatic System
anemia, leukopenia, lymphadenopathy, petechiae, thrombocytopenia.

Metabolic at Nutritional 
hyperglycemia, hypoglycemia.

Musculoskeletal System
arthrosis, bursitis.

Sistema ng nerbiyos

abnormal na panaginip, abnormal na lakad, amnesia, galit, aksidente sa cerebrovascular, may kapansanan sa konsentrasyon, pagkalito, lumalalang depresyon, 
Gilles de la Tourette's syndrome, hypesthesia, pagbaba ng libido, pagtaas ng libido, pagbabago sa mood, bangungot, panandaliang pagkawala ng memorya, 
disorder sa pagsasalita, lumilipas na ischemic atake, panginginig, kibot, vertigo.
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Sistema ng Paghinga
epistaxis, nasal congestion, respiratory disorder, hikab.

Balat at mga Appendage
alopecia, dermatitis, photosensitivity (balat), urticaria.

Mga Espesyal na Senses

abnormal na paningin, malabong paningin, tuyong mata, sakit sa mata, tumaas na intraocular pressure, otitis externa, otitis media, photosensitivity (mata), ingay sa tainga.

Sistema ng Urogenital
abnormal na bulalas, hematuria, kawalan ng lakas, nadagdagan ang dalas ng pag-ihi, kahirapan sa pag-ihi, pagpapanatili ng ihi.

PAG-AABUSO AT PAG-ASA NG DROGA

Kontroladong Sangkap
Ang MERIDIA ay kinokontrol sa Iskedyul IV ng Controlled Substances Act (CSA).

Pang-aabuso at Pag-asa sa Pisikal at Sikolohikal
Dapat na maingat na suriin ng mga doktor ang mga pasyente para sa kasaysayan ng pag-abuso sa droga at subaybayan nang mabuti ang mga 
naturang pasyente, obserbahan sila para sa mga palatandaan ng maling paggamit o pang-aabuso (hal.

OVERDOSAGE

Pamamahala ng labis na dosis

May limitadong karanasan sa labis na dosis ng sibutramine. Ang pinaka-madalas na nabanggit na mga salungat na kaganapan na nauugnay sa labis na dosis ay 

tachycardia, hypertension, sakit ng ulo at pagkahilo. Ang paggamot ay dapat na binubuo ng mga pangkalahatang hakbang na ginagamit sa pamamahala ng labis na 

dosis: isang daanan ng hangin ay dapat na maitatag kung kinakailangan; Inirerekomenda ang pagsubaybay sa cardiac at vital sign; pangkalahatang sintomas

at mga hakbang na pansuporta ay dapat na itatag. Maingat na paggamit ngβ-Ang mga blocker ay maaaring ipahiwatig upang makontrol ang mataas na presyon ng dugo o 

tachycardia. Ang mga resulta mula sa isang pag-aaral sa mga pasyente na may end-stage na sakit sa bato sa dialysis ay nagpakita na ang sibutramine metabolites ay hindi naalis 

sa isang makabuluhang antas sa hemodialysis. (tingnanPharmacokinetics-Mga Espesyal na Populasyon-Kakulangan sa Bato).

DOSAGE AT ADMINISTRASYON
Ang inirerekomendang panimulang dosis ng MERIDIA ay 10 mg na ibinibigay isang beses araw-araw na may pagkain o walang. Kung mayroong hindi sapat na pagbaba ng timbang, ang 

dosis ay maaaring titrated pagkatapos ng apat na linggo sa kabuuang 15 mg isang beses araw-araw. Ang 5 mg na dosis ay dapat na nakalaan para sa mga pasyente na hindi 

pinahihintulutan ang 10 mg na dosis. Ang mga pagbabago sa presyon ng dugo at rate ng puso ay dapat isaalang-alang kapag gumagawa ng mga desisyon tungkol sa titration ng dosis 

(tingnan angMGA BABALAatMGA PAG-IINGAT).

Ang mga dosis na higit sa 15 mg araw-araw ay hindi inirerekomenda. Sa karamihan ng mga klinikal na pagsubok, ang MERIDIA ay ibinigay sa umaga. Ang pagsusuri 
sa maraming mga variable ay nagpahiwatig na humigit-kumulang 60% ng mga pasyente na nawalan ng hindi bababa sa 4 na pounds sa unang 4 na linggo ng 
paggamot na may isang naibigay na dosis ng MERIDIA kasama ang isang pinababang calorie na diyeta ay nawawalan ng hindi bababa sa 5% (binawas sa placebo) 
ng ang kanilang unang timbang sa katawan sa pagtatapos ng 6 na buwan hanggang 1 taon ng paggamot sa dosis na iyon ng MERIDIA. Sa kabaligtaran, humigit-
kumulang 80% ng mga pasyente na hindi nabawasan ng hindi bababa sa 4 na pounds sa unang 4 na linggo ng paggamot na may isang naibigay na dosis ng 
MERIDIA ay hindi nawawalan ng hindi bababa sa 5% (binawas sa placebo) ng kanilang unang timbang sa katawan sa pagtatapos ng 6 buwan hanggang 1 taon ng 
paggamot sa dosis na iyon. Kung ang isang pasyente ay hindi nabawasan ng hindi bababa sa 4 na libra sa unang 4 na linggo ng paggamot,

Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng MERIDIA, tulad ng ipinakita sa double-blind, placebo-controlled na mga pagsubok, ay hindi pa natutukoy nang higit 
sa 2 taon sa ngayon.

PAANO ISUPPLIED

MERIDIA®(sibutramine hydrochloride monohydrate) Ang mga capsule ay naglalaman ng 5 mg, 10 mg, o 15 mg sibutramine hydrochloride 
monohydrate at ibinibigay bilang mga sumusunod:
5 mg, NDC 0074-2456-12, mga asul/dilaw na kapsula na may tatak na "MERIDIA" sa takip at "-5-" sa katawan, sa mga bote ng 30 
kapsula.
10 mg, NDC 0074-2457-12, mga asul/puting kapsula na may tatak na "MERIDIA" sa takip at "-10-" sa katawan, sa mga bote ng 30 kapsula.

15 mg, NDC 0074-2458-12, dilaw/puting mga kapsula na may tatak na "MERIDIA" sa takip at "-15-" sa katawan, sa mga bote ng 30 kapsula.

Imbakan
Mag-imbak sa 25°C (77°F); pinahihintulutan ang mga ekskursiyon sa 15°-30°C (59°-86°F) [tingnan ang temperatura ng kuwartong kinokontrol ng USP]. Protektahan ang mga kapsula mula sa 

init at kahalumigmigan. Ibuhos sa isang masikip, hindi liwanag na lalagyan gaya ng tinukoy sa USP.
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MERIDIA®
(mer-ID-dee-uh)
(sibutramine hydrochloride monohydrate) Capsule CS-IV

IMPORMASYON NG PASYENTE
Basahin ang Impormasyon ng Pasyente na kasama ng MERIDIA bago mo simulan ang paggamit nito at sa tuwing makakakuha ka ng refill. Maaaring may 
bagong impormasyon. Ang leaflet na ito ay hindi pumapalit sa pakikipag-usap sa iyong healthcare provider tungkol sa iyong medikal na kondisyon o paggamot.

Ano ang pinakamahalagang impormasyon na dapat kong malaman tungkol sa MERIDIA?

Ang ilang mga taong umiinom ng MERIDIA ay maaaring magkaroon ng malaking pagtaas sa presyon ng dugo o tibok ng puso (pulso). Huwag uminom ng MERIDIA kung ang iyong presyon 

ng dugo ay hindi mahusay na kontrolado. Makipag-ugnayan sa iyong doktor kung nakakaranas ka ng pagtaas ng presyon ng dugo habang umiinom ng MERIDIA.

Dapat suriin ng iyong doktor ang iyong presyon ng dugo at tibok ng puso bago mo simulan ang MERIDIA at patuloy na suriin ito nang regular habang gumagamit 
ka ng MERIDIA. Mahalagang magkaroon ng regular na check-up habang umiinom ng MERIDIA.

Ano ang MERIDIA?
Ang MERIDIA ay isang gamot na maaaring makatulong sa mga taong napakataba, ayon sa pasya ng kanilang doktor, magpapayat at magpababa ng timbang. Maaaring makatulong ang 

MERIDIA sa pagbaba ng timbang dahil nakakaapekto ito sa mga bahagi ng utak na kumokontrol sa gutom. Dapat mong gamitin ang MERIDIA na may mababang calorie na diyeta.

Ang paggamit ng MERIDIA para sa higit sa 2 taon ay hindi napag-aralan. Ang 
MERIDIA ay hindi pinag-aralan sa mga batang wala pang 16 taong gulang.

Sino ang hindi dapat kumuha ng MERIDIA? 

Huwag kumuha ng MERIDIA kung ikaw ay:

• may hindi nakokontrol o mahinang kontrol na mataas na presyon ng dugo.

• umiinom o umiinom ng gamot na tinatawag na monoamine oxidase inhibitor (MAOI). Tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko kung hindi ka sigurado kung 

ang alinman sa iyong mga gamot ay MAOI. Huwag uminom ng MAOI nang hindi bababa sa 2 linggo bago gamitin ang MERIDIA. Huwag uminom ng MAOI nang hindi 

bababa sa 2 linggo pagkatapos ihinto ang MERIDIA.

• may karamdaman sa pagkain na tinatawag na anorexia nervosa o bulimia nervosa.

• ay umiinom ng mga gamot sa pagbabawas ng timbang upang makontrol ang iyong gana.

• ay allergic sa MERIDIA.Ang aktibong sangkap ay sibutramine hydrochloride monohydrate. Tingnan ang dulo ng leaflet na ito para sa 
kumpletong listahan ng mga sangkap sa MERIDIA.

Paano ako kukuha ng MERIDIA?
• Kunin ang MERIDIA nang eksakto tulad ng inireseta. Maaaring ayusin ng iyong doktor ang iyong dosis. Huwag baguhin ang iyong dosis maliban kung sasabihin sa iyo ng iyong doktor na 

gawin ito.

• Maaari kang kumuha ng MERIDIA nang may pagkain o walang pagkain.

• Kung napalampas mo ang isang dosis ng MERIDIA, laktawan lang ito. Huwag kumuha ng dagdag na dosis para makabawi sa mga napalampas na dosis.

• Kung masyado kang umiinom ng MERIDIA, tawagan kaagad ang iyong doktor o Poison Control Center, o pumunta sa emergency room.

• Sabihin sa iyong doktor kung hindi ka nabawasan ng hindi bababa sa 4 na libra sa unang 4 na linggo ng pag-inom ng MERIDIA at pagkain ng low calorie diet. Maaaring 

baguhin ng iyong doktor ang iyong dosis o ihinto ang MERIDIA. Hindi gumagana ang MERIDIA para sa lahat.

Ano ang dapat kong iwasan habang umiinom ng MERIDIA?

Maaaring hindi ang MERIDIA ang tamang gamot para sa iyo kung mayroon kang ilang partikular na kondisyong medikal. Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng 

iyong kondisyong medikal, lalo na kung ikaw ay:

• may mataas na presyon ng dugo.

• mayroon o nagkaroon ng mga problema sa pusotulad ng atake sa puso, pagpalya ng puso, pananakit ng dibdib o hindi regular na tibok ng puso.

• nagkaroon ng mga sintomas ng stroke o stroke.

• may mga problema sa atay o bato.
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• may problema sa mata na tinatawag na glaucoma.

• may problema sa thyroid (hypothyroidism).

• nagkaroon o nagkaroon ng mga seizure (convulsions, fit).

• may mga problema sa pagdurugo.

• mayroon o nagkaroon ng gallstones.

• may depresyon.

• ay higit sa edad na 65.

• ay wala pang 16 taong gulang.

• ay buntis o nagpaplanong magbuntis.Ang mga epekto ng MERIDIA sa iyong hindi pa isinisilang na sanggol ay hindi alam. Kung maaari kang mabuntis, 
dapat kang gumamit ng birth control habang umiinom ng MERIDIA. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung nabuntis ka habang umiinom ng MERIDIA.

• ay nagpapasuso.Hindi alam kung ang MERIDIA ay pumasa sa iyong gatas. Ang mga epekto ng MERIDIA sa iyong sanggol ay hindi alam. Hindi 
ka dapat magpasuso habang umiinom ng MERIDIA.

Huwag magmaneho, magpatakbo ng mabibigat na makinarya o gumawa ng iba pang mapanganib na aktibidad hanggang sa malaman mo kung paano ka naaapektuhan ng MERIDIA.

Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kabilang ang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, at mga herbal na 

suplemento.Ang pag-inom ng MERIDIA at ilang iba pang mga gamot ay maaaring makaapekto sa isa't isa at maaaring magdulot ng malubha at sa ilang mga kaso ay 

nakamamatay na epekto. Tiyaking sasabihin mo sa iyong doktor kung kukuha ka ng:

• mga gamot na tinatawag na MAOI, tingnan ang "Sino ang hindi dapat uminom ng MERIDIA?"

• iba pang mga gamot sa pagbaba ng timbang

• mga gamot sa ubo at sipon

• mga gamot sa migraine

• mga gamot sa depresyon

• narcotic pain-killers

• lithium

• tryptophan

• mga gamot na nagpapataas ng pagdurugo

• mga gamot na antibiotic

Alamin ang mga gamot na iniinom mo. Panatilihin ang isang listahan ng mga ito at ipakita ito sa iyong doktor at parmasyutiko sa tuwing kukuha ka ng bagong gamot. Maaari nilang 

sabihin sa iyo kung okay lang na uminom ng MERIDIA kasama ng iba pang mga gamot.

Ano ang mga posibleng epekto ng MERIDIA?
Ang mga karaniwang side effect ng MERIDIA ay kinabibilangan ng: tuyong bibig, sakit ng ulo, kawalan ng gana, problema sa pagtulog, at 
paninigas ng dumi. Ang mga sumusunod na malubhang epekto ay naiulat sa MERIDIA:
• isang malaking pagtaas sa presyon ng dugo o tibok ng puso sa ilang mga tao.Tingnan ang "Ano ang pinakamahalagang impormasyon na dapat kong malaman 

tungkol sa MERIDIA?"

• mga seizure

• dumudugo

• isang bihirang, ngunit nagbabanta sa buhay na problema na tinatawag na "serotonin syndrome."Maaaring mangyari ito kapag umiinom ang mga tao ng mga gamot na 

nakakaapekto sa kemikal sa utak na tinatawag na serotonin kasama ng MERIDIA. Huwag uminom ng iba pang mga gamot na may MERIDIA maliban kung sinabi sa iyo ng iyong doktor 

na okay lang na gawin ito. Kumuha kaagad ng medikal na tulong kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na sintomas lalo na kapag umiinom ng iba pang mga gamot na may 

MERIDIA:
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• pakiramdam nanghihina, hindi mapakali, nalilito, o nababalisa

• mawalan ng malay
• nilalagnat, pagsusuka, pagpapawis, nanginginig o nanginginig
• magkaroon ng mabilis na tibok ng puso

Ang ilang mga gamot sa pagbaba ng timbang ay nauugnay sa isang bihirang, ngunit nakamamatay na kondisyon na nakakaapekto sa presyon ng dugo sa mga baga (pulmonary 

hypertension). Dahil ang kondisyon ay napakabihirang hindi alam kung ang MERIDIA ay maaaring magdulot ng sakit na ito. Kung makaranas ka ng bago o lumalalang igsi ng 

paghinga, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor.

Sabihin sa iyong doktor kung magkakaroon ka ng pantal o pantal habang umiinom ng MERIDIA. Maaaring nagkakaroon ka ng allergic reaction. Sabihin 

sa iyong doktor kung nakakakuha ka ng mga epekto na nakakaabala sa iyo o hindi nawawala.

Ito ay hindi lahat ng mga side effect ng MERIDIA. Para sa karagdagang impormasyon, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.

Ang MERIDIA ay isang kinokontrol na sangkap (CIV). Nangangahulugan ito na ang MERIDIA ay maaaring maging target para sa mga taong umaabuso sa mga inireresetang gamot. 

Panatilihin ang iyong MERIDIA sa isang ligtas na lugar. Ang pagbebenta o pamimigay ng MERIDIA ay labag sa batas.

Paano ko dapat iimbak ang MERIDIA?
• Itabi ang MERIDIA sa temperatura ng silid sa pagitan ng 59° hanggang 86° F (15° hanggang 30° C). Huwag kailanman iwanan ito sa isang mainit o basa-basa na lugar.

• Ligtas na itapon ang MERIDIA na luma na o hindi na kailangan.

• Panatilihin ang MERIDIA at lahat ng gamot na hindi maabot ng mga bata. Kung ang iyong anak ay hindi sinasadyang kumuha ng MERIDIA, tawagan kaagad ang kanilang 

doktor o Poison Control Center, o dalhin ang iyong anak sa emergency room.

Pangkalahatang impormasyon tungkol sa MERIDIA.

Ang mga gamot ay minsan ay inireseta para sa mga kundisyon maliban sa mga inilarawan sa mga leaflet ng impormasyon ng pasyente. Huwag gumamit ng MERIDIA para 

sa isang kondisyon kung saan hindi ito inireseta. Huwag magbigay ng MERIDIA sa ibang tao, kahit na mayroon silang parehong mga sintomas na mayroon ka. Maaari itong 

makapinsala sa kanila at ito ay labag sa batas.

Binubuod ng leaflet na ito ang pinakamahalagang impormasyon tungkol sa MERIDIA. Kung gusto mo ng karagdagang impormasyon, kausapin ang iyong doktor. Maaari 

mo ring tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa impormasyong isinulat para sa mga propesyonal sa kalusugan.

Para sa karagdagang impormasyon tumawag sa Abbott Laboratories sa 1-800-633-9110 o bisitahin ang www.Meridia.net.

Ano ang mga sangkap sa MERIDIA?
Aktibong Sangkap: sibutramine hydrochloride monohydrate Hindi Aktibo Mga Sangkap: lactose monohydrate, NF; microcrystalline cellulose, NF; koloidal 
silikon dioxide, NF; at magnesium stearate, NF sa isang hard-gelatin capsule [na naglalaman ng titanium dioxide, USP; gulaman; FD&C Blue No. 2 (5- at 
10-mg capsules lang); D&C Yellow No. 10 (5- at 15-mg na mga kapsula lamang), at iba pang hindi aktibong sangkap].

©Abbott
Ginawa para sa Abbott Laboratories, North Chicago, IL 60064 USA ng KNOLL LLC BV Jayuya, PR, 00664.
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