
Celiprolol Hydrochloride 200 mg tabletter 
Celiprolol Hydrochloride 400 mg tabletter

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel eftersom det innehåller
viktig information för dig.

Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.
Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
Detta läkemedel har ordinerats endast till 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, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta inkluderar 
eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Se avsnitt 4.

-
-
-

-

Vad finns i denna broschyr:

1. Vad Celiprolol Hydrochloride är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Celiprolol Hydrochloride
3. Hur du tar Celiprolol Hydrochloride
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Celiprolol Hydrochloride ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och annan information.

1. Vad Celiprolol Hydrochloride är och vad det används för

Namnet på ditt läkemedel är Celiprolol Hydrochloride 200 mg eller 400 mg tabletter (kallas Celiprolol 
Hydrochloride i denna bipacksedel).
Celiprololhydroklorid innehåller ett läkemedel som kallas celiprololhydroklorid. Detta tillhör en grupp läkemedel 
som kallas betablockerare. Det fungerar genom att sakta ner din puls eller sänka ditt blodtryck. Det används för att 
behandla högt blodtryck (hypertoni).

2. Vad du behöver veta innan du tar Celiprolol Hydrochloride

Ta inte Celiprolol Hydrochloride om du:
- är allergisk mot celiprololhydroklorid eller något av innehållsämnena i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). 

Tecken på en allergisk reaktion inkluderar: utslag, svälj- eller andningsproblem, svullnad av dina läppar, ansikte, 
svalg eller tunga
har drabbats av en allergisk reaktion mot en betablockerare (propranolol, sotalol, timolol etc.) tidigare lider 
av en oregelbunden/mycket långsam hjärtrytm (känd som bradykardi) eller lågt blodtryck (hypotension) lider 
av hjärtsvikt som inte är under kontroll (hjärtsvikt är ett tillstånd där ditt hjärta inte pumpar blod så bra som 
det borde), har en onormal hjärtrytm, andningssvårigheter och svullna fotleder

lider av uteblivna hjärtslag (hjärtblockad) eller andra hjärtproblem eller om du lider av hårda artärer 
har allvarliga njurproblem
har, eller har haft, episoder av astma, väsande andning eller andra allvarliga 
andningsproblem har en sällsynt tumör som kallas feokromocytom som inte behandlas
har onormala nivåer av syra i ditt blod (metabolisk acidos), vanligtvis som ett resultat av allvarlig 
sjukdom tar du redan teofyllin (ett läkemedel mot astma).
har sent stadium av perifer arteriell ocklusiv sjukdom eller Raynauds syndrom

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
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Ta inte detta läkemedel om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med din läkare eller 
apotekspersonal innan du tar Celiprolol Hydrochloride.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Var särskilt försiktig och rådfråga din läkare innan du tar Celiprolol Hydrochloride om du:
-
-
-

har lever- eller njurproblem (se avsnitt 3, Hur du tar Celiprolol Hydrochloride) har 
Prinzmetals angina (bröstsmärta när du vilar)
har dålig blodcirkulation t.ex. Raynauds, Burgers sjukdom. Symtom på Raynauds sjukdom inkluderar fingrar och tår som 
ändrar färg när de är kalla och stickande eller smärtsamma vid uppvärmning. Din läkare kommer noggrant att övervaka 
dig när du tar detta läkemedel.
har otillräcklig blodcirkulation genom kranskärlen.
någonsin har haft en hudsjukdom som kallas psoriasis. Din läkare kommer att sluta med detta läkemedel om du 
har. har astma eller andningsproblem på grund av långvariga lungproblem (kallas bronkit eller emfysem) har 
problem med sköldkörteln eftersom effekterna av en överaktiv sköldkörtel (tyreotoxikos) kan döljas av 
betablockerare
har en historia av allvarliga allergier, särskilt mot andra läkemedel, inklusive anafylaktiska reaktioner behöver 
antiallergisk behandling t.ex. efter ett geting- eller bistick; din läkare kanske vill avbryta din behandling med 
Celiprolol Hydrochloride för att förhindra en eventuell allergisk reaktion.
är diabetiker. Patienter med diabetes bör vara medvetna om att symtomen på lågt 
blodtryck (hypoglykemi) kan döljas av betablockerare
har någon hjärtsvikt som är under kontroll med medicin. Din läkare kommer att ge detta läkemedel under strikt 
medicinsk övervakning
har en långsam eller oregelbunden hjärtrytm.

-
-
-
-

-
-

-

-

-

När du tar Celiprolol Hydrochloride om du:
- har några hjärtproblem och din läkare vill sluta med detta läkemedel, bör dosen minskas 

gradvis under 1-2 veckor. Samtidigt kan din läkare överväga eventuell ersättningsterapi för 
att förebygga kärtattacker vid behov.

Barn
Celiprolol Hydrochloride rekommenderas inte för användning till barn.

Operationer eller bedövningsmedel

Tala om för din läkare eller tandläkare om du tar Celiprolol Hydrochloride om du ska genomgå en bedövning 
eller en operation (inklusive tandkirurgi).

Drogtest inom sport:
Celiprolol Hydrochloride kan ge ett positivt resultat om du tar ett blod- eller urinprov för att kontrollera 
förekomsten av droger.

Andra läkemedel och Celiprolol Hydrochloride
Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra 
läkemedel, även receptfria sådana. Detta beror på att Celiprolol Hydrochloride kan påverka hur vissa andra 
läkemedel fungerar. Vissa andra läkemedel kan också påverka hur Celiprolol Hydrochloride fungerar.

Försiktighet krävs om du tar:
- medicin för att behandla en onormal hjärtrytm t.ex. Disopyramid, kinidin, amiodaron, sotalol, 

hydrokinidin, ibulitid, dafetilid, propefenon
andra läkemedel för att behandla hjärtsjukdom, bröstsmärtor eller högt blodtryck, t.ex. Verapamil, 
Diltiazem, Nifedipin, Digitoxin, Digoxin, Alfa-metyldopa, Guanfacin, Reserpin, Bepridil eller Clonidin. Om 
du tar klonidin och celiprololhydroklorid tillsammans får du inte sluta ta klonidin om inte läkaren säger 
åt dig att göra det. Din läkare skulle sluta med Celiprolol Hydrochloride många dagar innan klonidin 
sätts ut

-



- kärlvidgande medel som glyceryltrinitrat (vanligen känt som nitroglycerin), isosorbidmononitrat och 
isosorbiddinitrat, natriumnitroprussid etc. (används för att behandla högt blodtryck, hjärtsvikt och angina) 
diuretika ("vattentabletter") t.ex. Klortalidon eller Hydroklortiazid
läkemedel som används för behandling av mental depression som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-
hämmare), t.ex. fenelzin, tranylcypromin, moklobemid och isokarboniazid.
diabetesmedicin t.ex. insulin eller orala antidiabetiska läkemedel (t.ex. glibenklamid, metformin). Ditt 
blodsocker måste övervakas noggrant
noradrenalin eller adrenalin (används för behandling av lågt blodtryck, hjärtsvikt, astma eller allergier). 
Noradrenalin och adrenalin ges alltid under medicinsk övervakning
läkemedel som används för astma läkemedel 

som används som bedövningsmedel

läkemedel som fenylefrin, pseudoefedrin, fenylpropanolamin (finns i hostmedicin eller näs- och 
ögondroppar). Dessa läkemedel kan motverka effekten av celiprololhydrokloridläkemedel som används för 
att behandla psykiska sjukdomar som barbiturater, fenotiaziner (t.ex. klorpromazin, trifluperazin) eller de 
flesta tricykliska antidepressiva medel (t.ex. imipramin, amitriptylin, klomipramin, desipramin).

läkemedel som används för att lindra smärta såsom icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) t.ex. 
ibuprofen, indometacin
meflokin (läkemedel som används för att förebygga och behandla malaria)
om du utvecklar chock eller lågt blodtryck på grund av floktafenin (läkemedel som används för att behandla 
smärta), kan Celiprolol Hydrochloride minska effektiviteten av läkemedel som används för att behandla dessa 
tillstånd läkemedel som verapamil, erytromycin, klaritromycin, ciklosporin, kinidin, ketokonazol, itrakonozol, 
rifampicin och johannesört som kan påverka mängden av detta läkemedel du absorberar. fingolimod, används vid 
behandling av multipel skleros. Din läkare kan övervaka starten av din behandling.

-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-

-

Celiprolol Hydrochloride med mat och dryck
Om du tar detta läkemedel med mat kanske det inte fungerar lika bra. Celiprolol Hydrochloride bör 
tas helst på morgonen, en timme före mat eller 2 timmar efter det.Låt blidrick alkoholhaltiga drycker 
tills du har diskuterat effekterna med din läkare. Citrusjuicer ökar mängden Celiprolol Hydrochloride 
du absorberar, så bör undvikas när du tar detta läkemedel.

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

Om din läkare inte kan hitta något säkrare alternativ kan du få Celiprolol Hydrochloride. Om du tar Celiprolol 
Hydrochloride under graviditeten ska du berätta för din barnmorska. Hos den nyfödda av den behandlade mamman 
kvarstår aktiviteten av denna typ av läkemedel i flera dagar. Effekterna kan vara långsam hjärtrytm, hjärtsvikt eller 
andningssvårigheter. Därför rekommenderas noggrann övervakning av det nyfödda barnet under de första 3 till 5 
dagarna av livet.

Om du redan tar Celiprolol Hydrochloride och precis har fått reda på att du är gravid, bör du omedelbart 
tala med din läkare.

Du bör inte amma om du tar Celiprolol Hydrochloride. Om du ammar eller planerar att amma bör du 
tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Köra bil och använda maskiner
När du använder detta läkemedel kan du känna yrsel, trötthet samt förstärkning av biverkningar som skakningar, 
huvudvärk eller synstörningar. Om detta händer ska du inte köra bil eller använda några verktyg eller maskiner.

3. Hur du tar Celiprolol Hydrochloride

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Kontakta din läkare eller apotekspersonal om du är 
osäker.



-
-
-

Svälj tabletterna hela med ett glas vatten.
Ta tabletterna helst på morgonen, en timme före mat eller två timmar efter mat. För att hjälpa 
dig komma ihåg att ta din medicin, försök ta för vana att ta den vid samma tidpunkt varje dag, 
helst först på morgonen.

Den rekommenderade dosen är:

Vuxna inklusive äldre –den rekommenderade startdosen är 200 mg Celiprolol Hydrochloride en gång dagligen. Om det 
behövs efter 2 till 4 veckor, kommer din läkare att öka din dos till 400 mg en gång om dagen. Den maximala dosen är 400 mg 
en gång dagligen.

Om du har intrycket att effekten av Celiprolol Hydrochloride tabletter är för stark eller för svag, tala med din 
läkare eller apotekspersonal.

Vuxna med lever- eller njurproblem –om du har njurproblem kan din läkare ge dig en lägre dos än vad som 
anges ovan och öka den vid behov. En minskning av dosen med hälften kan vara lämplig hos patienter med 
måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance i intervallet 15-40 ml per minut). Celiprolol Hydrochloride 
rekommenderas inte för patienter med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance mindre än 15 ml per 
minut). Användning av låga doser av Celiprolol Hydrochloride rekommenderas till patienter med leverproblem.

Barn -Celiprolol Hydrochloride ska inte ges till barn

Äldre –Din läkare kan besluta att sänka din dos av Celiprolol Hydrochloride vid behov

Om du tar mer Celiprolol Hydrochloride än du borde
Du kan ha symtom som långsamma hjärtslag, lågt blodtryck, yrsel eller svaghet, andningssvårigheter, väsande 
andning eller hjärtproblem. Kontakta din läkare eller gå till närmaste sjukhus akutmottagning omedelbart. Ta 
med dig denna bipacksedel eller några tabletter så att din läkare vet vad du har tagit.

Om du har glömt att ta Celiprolol Hydrochloride
Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg, om det inte är dags för nästa dos. Ta inte dubbel 
dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Celiprolol Hydrochloride
Om du plötsligt slutar ta Celiprolol Hydrochloride kan ditt tillstånd snabbt förvärras. Din läkare kommer att minska din 
dos långsamt under en period på 7 till 10 dagar.

Ta dina tabletter enligt anvisningarna och så länge som anvisningarna; sluta inte med dem, även om du mår bättre, 
annars kan symtomen komma tillbaka.

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

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga biverkningar

Om något av följande inträffar, sluta ta Celiprolol Hydrochloride och berätta omedelbart för din läkare, 
eller gå till akutmottagningen på ditt närmaste sjukhus:

-Allergisk reaktion: utslag, svälj- eller andningsproblem, svullnad av ansikte, läppar, svalg eller tunga.



- Du får influensaliknande symtom, svullna eller smärtsamma leder, ökad känslighet för solljus, håravfall, 
buksmärtor, anemi. Detta kan innebära att du har ett tillstånd som kallas systemisk lupus erythematosus (SLE). 
Dessa symtom kommer vanligtvis att försvinna efter att Celiprolol Hydrochloride har stoppats.

Dessa är mycket allvarliga biverkningar. Om du har dem kan du ha haft en allvarlig allergisk reaktion 
mot Celiprolol Hydrochloride. Du kan behöva akut läkarvård eller sjukhusvistelse.

Tala omedelbart om för din läkare eller gå till akutmottagningen på ditt närmaste sjukhus om du märker 
något av följande:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

- Yrsel eller yrsel, svaghet eller svimning, särskilt när du reser dig upp från liggande position. 
Dessa kan vara tecken på lågt blodtryck.
Hudutslag, överdriven klåda-

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

-
-

Dunkande hjärtslag
Andnöd

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

- Försämring av tidigare existerande hjärtsvikt med svullnad av händer, vrister eller fötter och 
andningssvårigheter efter träning, kall och blå eller lila färg på händer och fötter
Lungsjukdom med symtom som feber, frossa, trötthet, andfåddhet, tryck över bröstet och hosta, 
andningssvårigheter, inflammation i lungan, andnöd, särskilt hos patienter med astma eller astma i 
anamnesen
Allergiska hudreaktioner såsom klåda, rodnad, nässelfeber, ovanliga blödningar eller blåmärken under huden.

-

-

Okänd: frekvensen kan inte uppskattas utifrån tillgängliga data
-
-

Försämring av tidigare diagnostiserad sockerdiabetes (diabetes mellitus)
Ökad törst, överdriven urinering, ökad aptit, viktminskning. Detta kan vara ett odiagnostiserat fall av 
sockerdiabetes (diabetes mellitus) och kan bli uppenbart.
Snabb, långsam eller oregelbunden hjärtrytm, hjärtsvikt

Tecken på psykos: en förlust av kontakt med verkligheten, som att höra röster eller se saker som inte finns där.
-
-

Läkemedel i denna grupp kan dölja symtom som snabba hjärtslag och skakningar (dessa symtom kan uppträda i 
närvaro av sockerdiabetes och överaktiv sköldkörtel).

Tala om för din läkare om du märker något av följande:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Huvudvärk
Överdriven sömnighet, sömnsvårigheter, dåliga drömmar, mardrömmar, skakningar (okontrollerad skakning) 
Förkylning av händer eller fötter (Raynauds sjukdom), hypotoni
Illamående (illamående) eller kräkningar (att vara illamående), smärta och obehag i magen, muntorrhet 
Muskelkramper, ledvärk, trötthet.
Värmevallningar eller överdriven 
svettning Nedstämdhet
Ovanliga hudförnimmelser såsom nålar, domningar, sveda eller krypande på huden Brist på 
energi
Svårigheter att få eller bibehålla erektion

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

-
-

Lågt blodtryck
Svårigheter att sova



Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

-
-
-
-

Ringningar i öronen 
Förstoppning
Muskelsvaghet
Sexuell oförmåga hos män, minska sexualdriften.

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer)

-
-
-

Humör och beteende förändras 
Förvirring
Hudsjukdom med förtjockade fläckar av röd hud, ofta med silvriga fjäll (psoriasis) eller försämring av 
tidigare existerande psoriasis.

Okänd: frekvensen kan inte uppskattas utifrån tillgängliga data
-
-

En krampliknande smärta i ett eller båda benen som utvecklas när man går och så småningom kan orsaka 
haltande. Hallucinationer (falska eller förvrängda sinnesupplevelser som verkar vara verkliga perceptioner. Dessa 
sinnesintryck genereras av sinnet snarare än av någon yttre stimuli, och kan ses, höras, kännas och till och med 
luktas eller smakas)
Nedsatt syn, dimsyn eller synstörningar, torra ögon bör beaktas om patienten använder 
kontaktlinser
Diarré (lös avföring)

-

-

Det kan finnas förändringar i resultaten av vissa laboratorietester
-
-
-

Ökning av antinukleära antikroppar (ANA) Ökning 
av leverenzymer såsom transaminaser
Blodprov kan också visa onormala nivåer av glukos i blodet.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta din läkare eller 
apotekspersonal.

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 på:
www.mhra.gov.uk/yellowcard. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att ge mer information om detta 
läkemedels säkerhet.

5. Hur Celiprolol Hydrochloride ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. 
Förvara behållaren i ytterkartongen. Förvaras inte över 25°C.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på kartongen. Utgångsdatumet avser den sista dagen i 
den månaden.
Släng inte några läkemedel i avloppsvatten eller hushållsavfall. Fråga din apotekspersonal hur du slänger mediciner 
du inte längre använder. Dessa åtgärder kommer att bidra till att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och annan information

Vad Celiprolol Hydrochloride innehåller:
-
-

Den aktiva ingrediensen är 200 mg eller 400 mg celiprololhydroklorid
Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, mannitol, kroskarmellosnatrium, kolloidal vattenfri 
kiseldioxid och magnesiumstearat.

Själva filmdrageringen innehåller hypromellos och titandioxid (E171), med makrogol 400 och kinolingul 
(E104) i 200 mg tabletterna eller med makrogol 4000 och laktosmonohydrat i 400 mg tabletterna.



Hur Celiprolol Hydrochloride ser ut och innehållet i förpackningen:
- Celiprolol Hydrochloride 200 mg tabletterär gulfärgade, kapselformade, bikonvexa filmdragerade 

tabletter, präglade med '200' på ena sidan av brytlinjen och en djup brytlinje på den andra sidan. 
Celiprolol Hydrochloride 400 mg tabletterär vita, kapselformade, bikonvexa filmdragerade tabletter, 
präglade med '400' på ena sidan av brytlinjen och en djup brytlinje på den andra sidan. 
Celiprololhydroklorid tabletter finns i förpackningar med 10, 20, 28, 30, 50, 56 och 100 filmdragerade 
tabletter i blisterremsor.

-

-

* Alla förpackningsstorlekar kanske inte kommer att marknadsföras

Innehavare av godkännande för 
försäljning Ranbaxy (UK) Limited
5:e våningen, Hyde Park, Hayes 3 
11 Millington Road
Hayes, UB3 4AZ
Storbritannien

Tillverkare
Sun Pharmaceutical Industries Europe BV 
Polarisavenue 87
2132JH, Hoofddorp
Nederländerna

Alkaloida Chemical Company Zrt 
Kabay János u. 29
H-4440 Tiszavasvári
Ungern
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