
Bipacksedel: Information för
användare

• Om du har frekventa infektioner som feber, 
svår frossa, ont i halsen eller munsår. 
Dessa kan vara tecken på ett blodproblem 
som kallas "leukopeni"

• Om du eller någon annan i din familj har en 
historia av bröstcancer.

• Om du har höga nivåer av prolaktin.

Amisulprid 50mg, 100mg,
200 mg och 400 mg tabletter

(Amisulprid)

Allvarliga leverproblem har rapporterats med 
Amilsulprid tabletter. Tala omedelbart med din 
läkare om du upplever trötthet, aptitlöshet, 
illamående, kräkningar, buksmärtor eller gul 
missfärgning av ögon eller hud.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du 
börjar ta detta läkemedel eftersom den 
innehåller viktig information för dig.
• Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den 
igen.
• Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare 

eller apotekspersonal.
• Detta läkemedel har ordinerats endast åt dig. Ge 

det inte vidare till andra. Det kan skada dem, 
även om deras tecken på sjukdom är desamma 
som dina.

• Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller 
apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta inkluderar 
eventuella biverkningar som inte nämns i denna 
bipacksedel. se avsnitt 4.

Om du är osäker på om något av ovanstående gäller 
dig, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du 
tar Amisulprid tabletter.

Andra läkemedel och Amisulprid-tabletter Tala om 
för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller 
nyligen har tagit andra läkemedel. Detta inkluderar 
läkemedel som du köper utan recept, inklusive 
växtbaserade läkemedel. Detta beror på att 
Amisulprid tabletter kan påverka hur vissa andra 
läkemedel fungerar. Vissa läkemedel kan också 
påverka hur Amisulprid tabletter fungerar.

Vad står i denna bipacksedel
1. Vad Amisulprid tabletter är och vad de 

används för
2. Vad du behöver veta innan du tar 

Amisulprid tabletter
3. Hur du tar Amisulprid tabletter
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Amisulprid tabletter ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och annan information

Ta inte detta läkemedel och tala om för din 
läkare om du tar något av följande 
läkemedel:
• Levodopa för att behandla Parkinsons sjukdom
• Läkemedel som kallas "dopaminagonister" som 

ropinirol och bromokriptin

Tala om för din läkare INNAN du börjar 
med din medicin om du tar något av 
följande:
• Läkemedel för att sänka din hjärtfrekvens såsom 

kinidin, disopyramid, amiodaron och sotalol

• läkemedel mot högt blodtryck och 
hjärtproblem som diltiazem, verapamil, 
guanfacine eller digitalis

• klonidin används för migrän, rodnad eller för 
högt blodtryck

• andra antipsykotiska läkemedel som används för 
psykiska problem

• läkemedel mot svår smärta som kallas 
opiater som morfin och petidin

• smärtstillande medel som tramadol och 
indometacin
• meflokin, läkemedel som används för att behandla malaria
• läkemedel som hjälper dig att sova, såsom 

barbiturater och bensodiazepiner
• bedövningsmedel
• antihistaminer som prometazin som gör dig 
sömnig
• Klozapin används för att behandla schizofreni
• läkemedel som inducerar hypokalemi såsom 

hypokalemiska diuretika, stimulerande medel
laxermedel, IV amfotericin B, glukokortikoider 
eller tetrakosaktider

1. VAD ÄR AMISULPRIDE TABLETTER OCH 
VAD ANVÄNDS DE FÖR

Amisulprid tillhör en grupp läkemedel som 
kallas "antipsykotika".
Tabletterna används för att behandla en sjukdom som 
kallas schizofreni. Schizofreni kan få dig att känna, se 
eller höra saker som inte finns, få konstiga och 
skrämmande tankar, förändra hur du agerar och få 
dig att känna dig ensam. Ibland kan personer med 
dessa symtom också känna sig spända, oroliga eller 
deprimerade. Amisulprid-tabletter fungerar genom 
att förbättra störda tankar, känslor och beteende. Det 
används för att behandla schizofreni när den börjar 
och även på lång sikt.

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR 
AMISULPRIDE TABLETTER

Ta inte Amisulprid tabletter:
• om du är allergisk mot amisulprid eller något av 

övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i 
avsnitt 6). Tecken på en allergisk reaktion 
inkluderar: utslag, svälj- eller andningsproblem, 
svullnad av läppar, ansikte, svalg eller tunga.

• Om du har en prolaktinberoende tumör eller 
bröstcancer
• om du har feokromocytom (en tumör på 
binjuren)
• Om du är under 18 år.
• om du tar antiarytmika för att kontrollera 

hjärtrytmen, såsom kinidin, 
disopyramid, prokainamid, amiodaron, 
sotalol

• om du tar bepridil (kalciumkanalblockerare som 
används mot bröstsmärtor)

• Om du tar cisaprid för 
gastrointestinala problem

• Om du tar sultoprid vid schizofreni

• Om du tar tioridazin som används mot 
schizofreni och psykos

• Om du tar IV erytromycin och sparfloxacin 
som används vid infektioner

• Om du tar IV vinkamin som används för 
att förbättra blodflödet i hjärnan

• Om du tar halofantrin som används för att behandla 
malaria
• Om du tar pentamidin som används vid 
bröstinfektioner
• Om du tar levodopa, ett läkemedel för att 

behandla Parkinsons sjukdom (se avsnittet 
”Anta andra läkemedel”)

• Om du har diagnostiserats med en 
hypofystumör.

Ersätt med följande.
Om du är osäker på om något av ovanstående gäller 
dig, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du 
tar Amisulprid.

Amisulprid tabletter med mat och dryck
• Svälj Amisulprid tabletter med mycket 

vatten före måltid.
• Drick inte alkohol medan du tar Amisulprid 

tablett. Det beror på att det kan påverka 
hur läkemedlet fungerar.

Graviditet, amning och fertilitet Om du är 
gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid 
eller planerar att skaffa barn, rådfråga din 
läkare innan du tar detta läkemedel.

Graviditet
Amisulprid tabletter rekommenderas inte under 
graviditet och till kvinnor i fertil ålder som inte 
använder effektiva preventivmedel.
Om du använder Amisulprid tabletter under de 
sista tre månaderna av graviditeten kan ditt barn 
drabbas av agitation, ökad muskelspänning, 
ofrivillig darrning i kroppen, sömnighet, 
andningsproblem eller svårigheter att äta.
Tala med din läkare om ditt barn utvecklar något 
av dessa symtom.

Amning
Du bör inte amma under behandling med 
Amisulprid tabletter. Tala med din läkare om 
det bästa sättet att mata ditt barn om du tar 
Amisulprid tabletter.

Ta inte detta läkemedel om något av 
ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala 
med din läkare eller apotekspersonal innan du tar 
Amisulprid. Köra och använda maskiner:

Du kan känna dig mindre pigg, dåsig eller sömnig och få 
dimsyn när du tar detta läkemedel. Om detta händer ska 
du inte köra bil eller använda några verktyg eller 
maskiner.

Varning och försiktighetsåtgärder
Tala med din läkare eller apotekspersonal innan 
du tar Amisulprid.
• Om du lider av njursjukdom
• om du har en historia av epilepsi eller anfall 
(anfall)
• Om du lider av Parkinsons sjukdom
• Om du har en ovanlig puls (rytm)
• Om du har en långsam hjärtrytm (mindre än 55 

slag per minut)
• Om du har låga kaliumnivåer i blodet

• Om du har ett långt QT-intervall 
(hjärtledningsproblem)
• Om du eller någon annan i din familj har en historia 

av blodproppar, eftersom läkemedel som dessa 
har associerats med bildandet av blodproppar

• Om du har en hjärtsjukdom eller familjehistoria 
med hjärtproblem

• Om din läkare har sagt till dig att du kan ha 
en stroke

• Om du är diabetiker eller har fått veta att 
du har en ökad risk att få diabetes

• Om du är äldre. Detta beror på att äldre personer 
är mer benägna att få lågt blodtryck eller 
känna sig sömniga. En liten ökning av antalet 
dödsfall bland äldre personer med demens har 
rapporterats för patienter som tar 
antipsykotika jämfört med de som inte får 
antipsykotika.

• Om du har ett lågt antal vita blodkroppar 
(agranulocytos). Det betyder att du kan få 
infektioner lättare än vanligt.

Amisulprid tabletter innehåller laktos Om din 
läkare har sagt till dig att du inte tål vissa 
sockerarter, kontakta din läkare innan du tar 
detta läkemedel.

3. HUR DU TAR AMISULPRIDE TABLETTER

Ta alltid detta läkemedel exakt som din läkare 
eller apotekspersonal har sagt till dig. Kontakta 
din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Tar detta läkemedel
• Ta detta läkemedel genom munnen.
• Svälj tabletterna hela med en drink vatten. 

Tugga inte dina tabletter.
• Ta före måltid.
• Om du känner att effekten av ditt läkemedel är 

för svag eller för stark, ändra inte dosen själv, 
utan fråga din läkare.

Hur mycket ska man ta
• Mängden Amisulprid-tabletter du tar beror på 

din sjukdom. Följ din läkares instruktioner 
noggrant.

Den rekommenderade orala dosen för: 
Vuxna
• Den vanliga dosen är mellan 50 mg och 

800 mg varje dag.
• Din läkare kan börja med en lägre dos vid 
behov.
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• Om det behövs kan din läkare 
ordinera upp till 1200 mg varje dag.

• Doser upp till 300 mg varje dag kan tas 
som engångsdos. Ta
dos vid samma tidpunkt varje dag.

• Doser över 300 mg bör tas till hälften 
på morgonen och hälften på kvällen

• menstruationsstopp
• bröstförstoring hos män
• svårigheter att få eller bibehålla 

erektion, eller att få utlösning
• yrsel (vilket kan bero på lågt blodtryck)

• suddig syn

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 
personer)
• långsammare hjärtslag
• högt blodsocker (hyperglykemi)
• känna sig förvirrad
• nästäppa
• ett tillstånd som kallas ”osteoporos”. Det är då 

dina ben är mer benägna att gå sönder.
• höga nivåer av fett (triglycerider) 

eller kolesterol i blodet
• oavsiktlig inandning av mat med risk för 

lunginflammation (lunginfektion)
• ökat blodtryck
• svårt att passera vatten (urin)
• Levervävnadsskada

Äldre
• Din läkare kommer att behöva noggrant 

kontrollera dig eftersom du är mer 
benägen att ha lågt blodtryck eller
sömnighet på grund av detta läkemedel.

Patienter med njurproblem
Din läkare kan behöva ge dig en lägre dos.

Barn under 18 år Amisulprid tabletter 
ska inte ges till barn under 18 år

Om du tar mer Amisulprid tabletter än du 
borde
Om du tar fler tabletter än du borde, berätta 
omedelbart för läkare eller uppsök 
akutmottagningen. Ta med dig 
medicinförpackningen. Detta för att läkaren ska 
veta vad du har tagit. Följande effekter kan 
inträffa: rastlös eller skakig känsla, stela 
muskler, sömnighet eller sömnighet vilket kan 
leda till medvetslöshet.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer)
• icke-cancerös godartad tumör (som 
prolaktinom)
• mår dåligt, förvirrad eller svag, mår illa 

(illamående), aptitlöshet, irritation. Detta 
kan vara en sjukdom som kallas ett 
syndrom av olämplig antidiuretisk 
hormonsekretion (SIADH)

• trött, svag, förvirrad, har muskler som värker, är 
stilla eller inte fungerar bra. Detta kan bero 
på låga natriumnivåer i ditt blod

Om du har glömt att ta Amisulprid tabletter Om 
du glömmer att ta en dos, ta den så snart du 
kommer ihåg. Men om det nästan är dags för nästa 
dos, hoppa över den missade dosen. Ta inte dubbel 
dos för att kompensera för glömd dos.

Okänd (frekvens kan inte uppskattas 
utifrån tillgängliga data) (FONT: BOLD)
• Restless legs syndrome (obehaglig känsla i 

benen som tillfälligt lindras av rörelser och 
symtom som förvärras i slutet av dagen).

• Ökad känslighet hos din hud för sol och 
ultraviolett ljus.

Om du slutar att ta Amisulprid Fortsätt att ta 
Amisulprid tabletter tills läkaren säger åt dig 
att sluta.
Sluta inte ta Amisulprid tabletter om du känner dig 
bättre. Om du slutar kan din sjukdom förvärras eller 
komma tillbaka. Rapportering av biverkningar

Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller 
apotekspersonal. Detta inkluderar eventuella 
biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan 
också rapportera biverkningar direkt via Yellow Card 
Scheme: www.mhra.gov.uk/yellowcard eller sök efter 
MHRA Yellow Card i Google Play eller Apple App Store. 
Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att ge 
mer information om detta läkemedels säkerhet.

Om inte din läkare säger annat till dig ska 
Amisulprid tabletter inte stoppas plötsligt. 
Att plötsligt avbryta behandlingen kan 
orsaka abstinenseffekter som:
• mår eller är illamående
• svettas
• sömnsvårigheter eller rastlöshet
• muskelstelhet eller ovanliga 
kroppsrörelser
• ditt ursprungliga skick kan komma tillbaka. 5. HUR AMISULPRIDE TABLETTER SKA 

FÖRVARASBlodprov
Att ta Amisulprid tabletter kan påverka resultaten 
av vissa blodprover. Dessa inkluderar tester för att 
mäta hormonet som kallas "prolaktin" och 
levertester. Om du ska ta ett blodprov är det 
viktigt att du berättar för din läkare att du tar 
Amisulprid.

Förvara detta läkemedel utom syn- och 
räckhåll för barn.
• Förvara inte över 25°C
• Förvara i originalförpackningen.
• Använd inte efter utgångsdatumet på kartongen, 

utgångsdatumet hänvisar till den sista dagen i 
månaden.

• Läkemedel ska inte kastas bland avloppsvatten 
eller hushållsavfall. Fråga din apotekspersonal 
hur du gör av med läkemedel som inte längre 
behövs. Dessa åtgärder kommer att bidra till 
att skydda miljön.

Om du har ytterligare frågor om användningen av detta 
läkemedel, fråga din läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Amisulprid tabletter orsaka 
biverkningar men alla användare behöver inte få dem. 6. INNEHÅLL I FÖRPACKNINGEN OCH ANNAN 

INFORMATION
Sluta ta Amisulprid tabletter och uppsök 
läkare eller gå till sjukhus omedelbart om: Vad Amisulprid tabletter innehåller: 

Deaktivaingrediensen är amisulprid. 
Varje 50 mg tablett innehåller 50 mg 
amisulprid.
Varje 100 mg tablett innehåller 100 mg 
amisulprid.
Varje 200 mg tablett innehåller 200 mg 
amisulprid.
Varje 400 mg tablett innehåller 400 mg 
amisulprid.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 
personer)
• du   har en allergisk reaktion. Tecken kan 

inkludera en kliande, knölig rush,
svälj- eller andningssvårigheter, svullnad av 
läppar, ansikte, svalg eller tunga

• Du får fler infektioner än vanligt. Detta kan 
bero på en blodsjukdom (agranulocytos) 
eller en minskning av antalet vita 
blodkroppar (leukopeni eller neutropeni).

• du   har anfall (anfall)

De andra substanserna för Amisulprid 50mg, 
100mg & 200mg tabletter är majsstärkelse, 
laktosmonohydrat, metylcellulosa 400cps, 
kolloidal vattenfri kiseldioxid och 
magnesiumstearat.Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer)

• Du har hög temperatur, svettning, stela muskler, 
snabb hjärtslag, snabb andning och känner dig 
förvirrad, dåsig eller upprörd. Dessa kan vara 
symtom på en allvarlig men sällsynt biverkning 
som kallas "malignt neuroleptikasyndrom"

• Du har en mycket snabb eller ovanlig puls eller 
bröstsmärtor som kan resultera i en 
hjärtinfarkt eller livshotande hjärtsjukdom.

• Du har blodproppar i venerna, särskilt i benen 
(symtom inkluderar svullnad, smärta och 
rodnad i benet), som kan gå genom 
blodkärlen till lungorna och orsaka 
bröstsmärtor och andningssvårigheter. Om 
du märker något av dessa symtom, sök 
omedelbart läkare.

De andra substanserna i Amisulprid 400mg 
tabletter är laktosmonohydrat, 
natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat, 
mikrokristallin cellulosa, metylcellulosa 400cps, 
basisk butylerad metakrylatsampolymer, 
titandioxid (E171), talk och makrogol 6000.

Hur Amisulprid tabletter ser ut och 
innehållet i förpackningen
Amisulprid 50 mg, 100 mg och 200 mg 
tabletter Vita till benvita, runda, skåra, 
odragerade tabletter med 50, MAM100 och 
MAM200 märkta på ena sidan.
Amisulprid 400mg tabletter
Vita till benvita, äggformade, bikonvexa, skåra, 
filmdragerade tabletter märkta MAM400 på ena 
sidan.
Amisulprid 50 mg, 100 mg, 200 mg och 400 mg 
tabletter finns i blisterförpackningar med 60 
tabletter.

Tala om för din läkare så snart som möjligt om du har 
någon av följande biverkningar: Mycket vanliga (kan 
förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

• darrningar, muskelstelhet eller spasm. långsamma 
rörelser, producerar mer saliv än vanligt eller 
känner sig rastlös

Innehavare av godkännande för försäljning 
och tillverkare
Innehavare av försäljningstillstånd: 
Milpharm Limited
Ares, Odyssey Business Park, 
West End Road,
South Ruislip, HA4 6QD, 
Storbritannien

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)
• Rörelser som du inte kan kontrollera, främst 

av armar och ben. (Dessa symtom kan 
minskas om din läkare sänker din dos av 
Amisulprid eller ordinerar ytterligare ett 
läkemedel) Tillverkare:

Milpharm Limited
Ares, Odyssey Business Park, 
West End Road,
South Ruislip, HA4 6QD 
Storbritannien,

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 
personer)
• rörelser som du inte kan kontrollera, främst 

av ansikte och tunga

Andra biverkningar inkluderar:
Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)
• Sömnsvårigheter (sömnlöshet) eller oro 

eller oro
• känner dig dåsig eller sömnig
• förstoppning, illamående, muntorrhet

• gå upp i vikt
• ovanlig produktion av bröstmjölk hos kvinnor 

och män, bröstsmärtor

APL Swift Services (Malta) Ltd., 
HF26, Hal Far Industrial Estate, 
Hal Far, Birzebbugia BBG 3000
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