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PAKKAUSSELOSTE 

 

Fluoxetin Sandoz 20 mg dispergoituvat tabletit 

 

Fluoksetiini 

 

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. 
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. 

- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 

- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa 

haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. 

- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi 

haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 

 

 

Tässä selosteessa esitetään:  

1. Mitä Fluoxetin Sandoz on ja mihin sitä käytetään 

2. Ennen kuin käytät Fluoxetin Sandoz -valmistetta 

3. Miten Fluoxetin Sandoz -valmistetta käytetään 

4. Mahdolliset haittavaikutukset 

5. Fluoxetin Sandoz -valmisteen säilyttäminen 

6. Muuta tietoa 

 

 

1. MITÄ FLUOXETIN SANDOZ ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 
 

Fluoxetin Sandoz on keskushermoston kautta vaikuttava masennuslääke. 

 

Fluoxetin Sandoz -valmistetta käytetään: 

 

Aikuiset 

 Masennuksen hoitoon. 

 Pakkoajatusten ja pakkotoimintojen hoitoon. 

 Bulimian hoitoon (ahmimishäiriö). 

 

Lapset ja nuoret, joiden ikä on 8 vuotta tai enemmän: 

 Keskivaikeat tai vaikea-asteiset masennusjaksot, jos masennus ei ole helpottanut 4 – 6 

psykoterapiahoitokerran jälkeen. Masennuslääkitystä on syytä tarjota lapselle tai nuorelle, 

jolla on keskivaikea tai vaikea masennus ainoastaan, jos samalla annetaan psykoterapiaa. 

 

Huomaa, että lääkärisi on voinut määrätä tämän lääkkeen muuhun käyttöön ja/tai erilaisen 

annostuksen kuin tässä pakkausselosteessa on mainittu. Noudata aina lääkärin annostusohjeita ja 

pakkauksen päällä olevan etiketin ohjeita. 

 

 

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT FLUOXETIN SANDOZ -VALMISTETTA 
 

Älä käytä Fluoxetin Sandoz -valmistetta 

 Jos olet allerginen (yliherkkä) fluoksetiinille tai Fluoxetin Sandozin jollekin muulle aineelle. 

 Jos käytät parhaillaan tai olet äskettäin käyttänyt MAO:n estäjiin kuuluvia masennus- tai 

Parkinson-lääkkeitä tai antibiootteja. Fluoksetiinihoidon saa aloittaa aikaisintaan 2 viikkoa sen 

jälkeen kun ns. irreversiibelien monoamiinioksidaasin estäjien käyttö on lopetettu (esim. 

tranyylisypromiini, seleginiini) tai yhden päivän kuluttua reversiibelien MAO A:n estäjien (esim. 

moklobemidi, linotsolidi) lopettamisen jälkeen. Mitään MAO:n estäjiä ei saa käyttää 5 viikkoon 

Fluoxetin Sandoz -hoidon lopettamisesta. 
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Ole erityisen varovainen Fluoxetin Sandoz -valmisteen suhteen ja kerro lääkärille 

 Jos sinulla on diabetes. Fluoxetin Sandoz voi nostaa tai laskea verensokeriarvojasi, joten 

käyttämäsi insuliinin tai suun kautta otettavan diabeteslääkityksen annostusta voidaan joutua 

muuttamaan. 

 Jos sinulla on ollut kouristuskohtauksia, sairastat epilepsiaa, maksan, munuaisten tai sydämen 

vajaatoimintaa tai sinulla on äskettäin ollut sydänkohtaus, kerro lääkärillesi, sillä lääkeannoksen 

pienentäminen voi olla tarpeen. 

 Jos sinulla on parhaillaan tai on aiemmin ollut maniaa.  

 Jos sinulla on verenvuototaipumusta. 

 Jos käytät muita lääkkeitä tai rohdosvalmisteita, jotka sisältävät mäkikuismaa (Hypericum 

perforatum) (katso ”Muiden lääkkeiden käyttö”). 

 Jos saat aivojen sähköhoitoa. 

 

Itsemurha-ajatukset ja masennuksen tai ahdistuksen paheneminen 

Jos sinulla on todettu masennus ja/tai olet ahdistunut, sinulla saattaa joskus olla ajatuksia vahingoittaa 

itseäsi tai jopa tehdä itsemurha. Tällaiset ajatukset voivat voimistua masennuslääkitystä aloitettaessa, 

koska näiden lääkkeiden vaikutuksen alkaminen vie jonkin aikaa, yleensä noin kaksi viikkoa, mutta 

joskus vieläkin kauemmin.  

Saatat olla alttiimpi tällaisille ajatuksille: 

- jos sinulla on aiemmin ollut ajatuksia, että tekisit itsemurhan tai vahingoittaisit itseäsi  

- jos olet nuori aikuinen. Kliinisissä tutkimuksissa on todettu, että alle 25-vuotiailla psykiatrisilla 

aikuispotilailla, jotka saavat masennuslääkettä, on lisääntynyt alttius itsemurhakäyttäytymiseen.  

Jos sinulla on ajatuksia, että voisit vahingoittaa itseäsi tai tehdä itsemurhan, ota heti yhteyttä 

lääkäriin tai mene heti sairaalaan.  

 

Sinun voi olla hyvä kertoa jollekin sukulaiselle tai läheiselle ystävälle, että sairastat masennusta tai 

olet ahdistunut ja pyytää häntä lukemaan tämä pakkausseloste. Voit pyytää häntä sanomaan, jos hänen 

mielestään masennuksesi tai ahdistuneisuutesi pahenee tai jos hän on huolissaan käyttäytymisessäsi 

tapahtuneesta muutoksesta.  

 

Levottomuus/vaikeudet istua tai seistä paikoillaan 

Ensimmäisten hoitoviikkojen aikana saattaa ilmetä oireita kuten levottomuutta ja kyvyttömyyttä istua 

tai seistä paikoillaan (akatisia). Fluoxetin Sandoz annoksen nostaminen voi pahentaa oloasi. Kerro 

välittömästi lääkärillesi, jos sinulla ilmenee näitä oireita.  

 

Jos saat allergisia reaktioita, kuten kutinaa, nokkosihottumaa tai kasvojen, huulten, kielen ja/tai kurkun 

turvotusta (johon toisinaan liittyy hengenahdistusta tai nielemisvaikeuksia), Fluoxetin Sandoz -hoito 

tulee lopettaa (ks. ”Mahdolliset haittavaikutukset”). 

 

Ota yhteyttä lääkäriisi, jos sinulle ilmaantuu korkea kuume, lihasten nykimistä, sekavuutta ja 

levottomuutta (serotoniinioireyhtymä). Tällöin Fluoxetin Sandoz -hoito on lopetettava. 

 

Fluoxetin Sandoz -hoidon aikana saattaa ilmaantua painon laskua. 

 

Käyttö lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille 

Alle 18-vuotiailla potilailla haittavaikutusten, kuten esimerkiksi itsemurhayritysten, itsemurha-

ajatusten sekä vihamielisyyden (pääasiassa aggressiivisuutta, vastustavaa käyttäytymistä ja vihaa), 

riski kasvaa, kun he käyttävät tähän lääkeaineiden ryhmään kuuluvia lääkkeitä. Fluoxetin Sandozia  

tulee käyttää yli 8-vuotiaille lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille ainoastaan keskivaikeiden tai 

vaikeiden vakavien masennustilojen hoitoon (yhdessä psykoterapian kanssa), eikä sitä tule käyttää 

muihin käyttöaiheisiin. Ei ole liioin varmuutta miten Fluoxetin Sandoz pitkään käytettynä vaikuttaa 

tässä ikäryhmässä potilaiden kasvuun, puberteettiin, henkiseen kehittymiseen ja käyttäytymisen 

kehittymiseen. Silti lääkärisi saattaa määrätä Fluoxetin Sandozia alle 18-vuotiaille potilaille 

keskivaikeiden tai vaikeiden vakavien masennusjaksojen hoitoon yhdessä psykoterapian kanssa, jos 

hän arvelee, että tämä on heidän hyvinvointinsa mukaista. Jos lääkärisi on määrännyt Fluoxetin 

Sandozia alle 18-vuotiaalle potilaalle, ja jos haluat keskustella tästä lääkärin kanssa, ota lääkäriin 
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uudelleen yhteyttä. Sinun pitää kertoa lääkärille, jos alle 18-vuotias potilas saa edellä lueteltuja oireita 

tai jos ne pahenevat, kun hän käyttää Fluoxetin Sandozia. 

 

Fluoxetin Sandozia ei saa käyttää alle 8-vuotiaiden lasten hoitoon. 

 

Fluoksetiinihoito voi aiheuttaa suun kuivumista ja siten lisää karieksen riskiä. Hampaat tulee harjata 

fluorihammastahnalla kahdesti vuorokaudessa. 

 

Fluoxetin Sandozin lopettamisen yhteydessä ilmaantuvat vieroitusoireet 

Kun lopetat Fluoxetin Sandozin käytön, etenkin jos teet sen äkillisesti, voit saada vieroitusoireita (ks. 

”Miten Fluoxetin Sandoz –valmistetta käytetään”). 

 

Muiden lääkkeiden käyttö 

Tietyt muut lääkkeet voivat vaikuttaa Fluoxetin Sandoz -valmisteen tehoon ja Fluoxetin Sandoz -

valmiste voi vastaavasti vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon. Näitä muita lääkkeitä ovat muiden 

muassa masennus- ja Parkinson-lääkkeet, jotka kuuluvat MAO:n estäjien ryhmään (esimerkiksi 

tranyylikypromiini, moklobemidi tai selegiliini) ja linetsolidia sisältävät antibiootit. 

 

Jos lääkityksesi vaihdetaan ns. irreversiibelistä MAO:n estäjästä (esimerkiksi tranyylikypromiinista tai 

selegiliinistä) Fluoxetin Sandoz -valmisteeseen, lääkitysten välillä täytyy olla vähintään 2 viikkoa. 

Jos lääkityksesi vaihdetaan ns. reversiibelistä MAO:n estäjästä (moklobemidista, linetsolidista) 

Fluoxetin Sandoz -valmisteeseen, voit aloittaa Fluoxetin Sandoz -valmisteen käytön moklobemidin 

käytön lopettamista seuraavana päivänä. 

Jos Fluoxetin Sandoz -lääkityksesi vaihdetaan MAO:n estäjähoidoksi, fluoksetiinihoidon ja MAO:n 

estäjähoidon aloittamisen välillä tulee olla vähintään 5 viikkoa. 

 

On erityisen tärkeää neuvotellä lääkärisi kanssa jos käytät: 

 verenohennuslääkettä (varfariinia) 

 muuta masennuslääkettä (esimerkiksi trisyklistä masennuslääkettä), tai tryptofaania tai litiumia 

sisältävää lääkettä 

 epilepsialääkettä (esimerkiksi fenytoiinia tai karbamatsepiinia) 

 triptaani-tyyppistä migreenilääkettä 

 tramadolia sisältävää kipulääkettä 

 tulehduskipulääkettä, kuten asetyylisalisyylihappoa tai ei-steroidaalista tulehduskipulääkettä 

(NSAID) 

 mäkikuismaa (Hypericum perforatumia) sisältävää rohdosvalmistetta 

 flekainidia tai enkainidia sisältävää lääkettä (rytmihäiriölääkkeitä). 

 

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita 

lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. 

 

Fluoxetin Sandoz -valmisteen käyttö ruuan ja juoman kanssa 

Ruoka: 

Tabletit voidaan ottaa ruokailun yhteydessä tai ruokailujen välillä. 

 

Alkoholi: 

Alkoholin käyttö fluoksetiinihoidon yhteydessä ei ole suositeltavaa. 

 

Raskaus, imetys ja suvunjatkamiskyky 

Kerro lääkärille välittömästi, jos olet tai epäilet olevasi raskaana, tai suunnittelet raskautta. 

 

Fluoxetin Sandoz -valmistetta ei tulisi käyttää raskauden tai imetyksen aikana, ellei lääkärisi ole 

arvioinut lääkityksen käyttämättä jättämisen olevan suurempi riski kuin lääkkeen käyttäminen. 

Fluoxetin Sandoz -valmisteen käyttäminen raskauden ja imetyksen aikana voi vaikuttaa 

syntymättömään lapseen/imeväiseen lapseen. 

 

Raskaus 
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Vauvoilla, joiden äiti on saanut fluoksetiinia sisältävää lääkettä raskauden ensimmäisten kuukausien 

aikana, on raportoitu olevan suurentunut riski synnynnäisiin vikoihin, lähinnä sydänvikoihin. 

Väestössä keskimäärin noin yhdellä vastasyntyneellä 100:sta on jokin sydänvika. Riski suurenee 2 

vastasyntyneeseen 100:sta jos äiti käyttää fluoksetiinia sisältävää lääkettä, kuten Fluoxetin Sandozia. 

Keskustele lääkärin kanssa, onko Fluoxetin Sandozin käyttö vähitellen syytä lopettaa raskauden ajaksi. 

Olosuhteista riippuen, Fluoxetin Sandozin  käytön jatkaminen saattaa olla perusteltua. 

 

Kerro kätilölle ja/tai lääkärille, että käytät Fluoxetin Sandozia. Käytettäessä raskauden, erityisesti 

kolmen viimeisen raskauskuukauden aikana lääkkeet, kuten Fluoxetin Sandoz saattavat lisätä riskiä 

kohonneen keuhkoverenkierron vastukseen vastasyntyneillä (PPHN), aiheuttaen sinisyyttä ja 

hengitystiheyden nopeutumista. Nämä oireet ilmenevät yleensä 24 tunnin kuluessa synnytyksestä. Jos 

vauvallasi esiintyy näitä oireita, ota välittömästi yhteyttä kätilöön ja/tai lääkäriin. 

 

Jos käytät Fluoxetin Sandoz -valmistetta, etenkin loppuraskaudessa tai juuri ennen synnytystä vauvalla 

voi esiintyä joitakin oireita. Näitä oireita ovat: ärtyisyyttä, vapinaa, lihasheikkoutta, tyyntymätöntä 

itkua sekä imemis- tai nukkumisvaikeuksia. Nämä oireet voivat viitata niin sanottuihin serotonergisiin 

vaikutuksiin tai lääkkeen vieroitusoireisiin. Jos vauvallasi esiintyy näitä oireita syntymän jälkeen, ota 

yhetyttä kätilöön tai lääkäriin jotka neuvovat sinua. 

 

Imetys 

Fluoksetiinia erittyy rintamaitoon ja siitä voi tulla haittavaikutuksia imeväiseen lapseen. Imetä lasta 

vain jos tämä on aivan välttämätöntä. Jos jatkat imettämistä, lääkärisi saattaa pienentää  

fluoksetiinin annosta. 

 

Fertiliteetti 

Eläinkokeissa fluoksetiinin on osoitettu heikentävän siittiöiden laatua. Teoriassa tämä voisi vaikuttaa 

hedelmällisyyteen, mutta tähän mennessä vaikutusta ei ole havaittu ihmisillä. 

 

Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä. 

 

Ajaminen ja koneiden käyttö 
Fluoxetin Sandoz voi heikentää arviointi-, harkinta- ja suorituskykyä. Tämä pitää huomioida erityistä 

tarkkuutta vaativissa tilanteissa, esimerkiksi autoa ajettaessa tai vaarallisia koneita käytettäessä. 

 

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia 

tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen 

vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste 

opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma. 

 

Tärkeää tietoa Fluoxetin Sandoz -valmisteen sisältämistä aineista 
Fluoxetin Sandoz sisältää laktoosia. Jos elimistösi ei siedä tietyntyyppisiä sokereita, ota yhteyttä 

lääkäriisi ennen tämän lääkkeen käyttämistä. 

 

 

3. MITEN FLUOXETIN SANDOZ -VALMISTETTA KÄYTETÄÄN 
 

Käytä Fluoxetin Sandoz -valmistetta juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista 

annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, mikäli olet epävarma. 

 

Fluoksetiinin vuorokausiannos voidaan ottaa kerta-annoksena tai useiksi pienemmiksi annoksiksi 

jaettuna. 

 

Fluoxetin Sandoz dispergoituva tabletti voidaan liuottaa lasilliseen vettä, jakaa tai niellä kokonaisena. 

 

Tavanomainen annos on: 

Masennus: 

Suositusannos on 20 mg vuorokaudessa. 
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Lääkärisi säätää annosta tarvittaessa 3 – 4 viikon kuluttua hoidon alusta. Jos tarpeen, annosta voidaan 

vähitellen suurentaa maksimiannokseen joka on 60 mg. Annoksen suurentamisen pitää tapahtua 

varovasti, jotta päädytään pienimpään tehokkaaseen annokseen.  

  

Voi olla, ettet tunne vointiasi heti paremmaksi, kun aloitat masennuslääkityksen. Tämä on tavallista, 

sillä masennusoireiden korjautumiseen saattaa kulua muutama viikko hoidon alusta.  

 

Masennuspotilaita tulee hoitaa ainakin 6 kuukautta. 

 

Pakkoajatukset ja pakkotoiminnot (OCD): 

Suositusannos on 20 mg vuorokaudessa. 

 

Lääkärisi säätää annosta tarvittaessa 2 viikon kuluttua hoidon alusta. Jos tarpeen, annosta voidaan 

vähitellen suurentaa maksimiannokseen joka on 60 mg vuorokaudessa. Jos oireet eivät lievene 10 

viikossa, on syytä arvioida uudelleen Fluoxetin Sandoz -hoidon aiheellisuus. 

 

Bulimia: 

Suositusannos on 60 mg vuorokaudessa 

 

Masennusta sairastavat lapset ja nuoret joiden ikä on 8 – 18 vuotta:  

Hoito tulee aloittaa alan erikoislääkärin toimesta ja hänen valvonnassaan. Aloitusannos on 10 mg 

vuorokaudessa. Lääkärisi voi suurentaa annosta 20 mg:aan vuorokaudessa yhden tai kahden viikon 

kuluttua. Annoksen suurentamisen pitää tapahtua varovasti, jotta päädytään pienimpään tehokkaaseen 

annokseen.  

Pienipainoiset lapset saattavat tarvita pienemmän annoksen.  

Lääkärin on arvioitava, tarvitaanko yli 6 kuukautta kestävää hoitoa. Jos tilasi ei ole kohentunut, hoitosi 

tulee arvioida uudelleen. 

 

Maksan vajaatoiminta 

Jos sairastat maksan vajaatoimintaa, lääkärisi voi pienentää lääkkeesi annostusta. 

 

Jos otat enemmän Fluoxetin Sandoz -valmistetta kuin sinun pitäisi 

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina 

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977 Suomessa, 112 Ruotsissa) 

riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. 

 

Yliannostuksen oireita ovat: pahoinvointi, oksentelu, kouristuskohtaukset, sydänvaivat (kuten 

epäsäännölliset sydänlyönnit ja sydänpysähdys), keuhkovaivat ja mielentilan muutokset vaihdellen 

kiihtymyksestä tajuttomuuteen. 

 

Jos unohdat ottaa Fluoxetin Sandoz -valmistetta 

 Jos unohdat ottaa annoksen, älä huolestu. Ota seuraava annos tavalliseen tapaan seuraavana 

päivänä. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. 

 Lääkkeen ottaminen joka päivä samaan aikaan auttaa sinua muistamaan lääkkeen säännöllisen 

käytön. 

 

Jos lopetat Fluoxetin Sandoz -valmisteen käytön 

Älä lopeta Fluoxetin Sandozin käyttöä ilman lääkärin lupaa. On tärkeää, että jatkat lääkkeen ottamista. 

 Älä lopeta lääkkeen käyttöä kysymättä asiasta ensin lääkäriltäsi. Älä lopeta lääkitystä, vaikka 

tuntisitkin itsesi terveemmäksi. 

 Varmista, että tabletit eivät pääse loppumaan. 

 

Saatat huomata seuraavia vaikutuksia elimistössäsi, kun lopetat Fluoxetin Sandozin käytön: huimausta, 

pistelyä, unihäiriöitä (eloisia unia, unettomuutta), rauhattomuuden tai kiihtymyksen tunnetta, 

poikkeuksellista väsymystä tai heikkoutta, ahdistuksen tunnetta, sairaudentunnetta tai sairaana 

olemista, vapinaa, päänsärkyä. 
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Useimpien mielestä Fluoxetin Sandozin lopettamiseen liittyvät oireet ovat lieviä ja että ne häviävät 

omia aikojaan muutamassa viikossa. Jos oireilet, kun lopetat lääkityksen, ota yhteys lääkäriisi. 

 

Kun lopetat Fluoxetin Sandoz -lääkityksen, lääkärisi auttaa sinua vähentämään annosta hitaasti 1 - 2 

viikon aikana – tämä auttaa vähentämään vieroitusoireiden mahdollisuutta. 

 

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan  

puoleen. 

 

 

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET 
 

Kuten kaikki lääkkeet, Fluoxetin Sandoz -valmistekin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät 

kuitenkaan niitä saa. 

 

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi  

 jos saat ihottuman tai allergisen reaktion, kuten kutinaa, huulten/kielen turvottelua tai 

hengenahdistusta tai vinkuvaa hengitystä. Allergiseen reaktioon voi myös kuulua vakava 

ihoreaktio (ihosi alkaa punoittaa ja sen jälkeen mennä rakkuloille tai alkaa kesimään), tai se voi 

vaikuttaa munuaisiin, maksaan tai keuhkoihin (ks. ”Ennen kuin käytät Fluoxetin Sandoz –

valmistetta”). Lopeta tablettien ottaminen heti ja kerro asiasta välittömästi lääkärillesi. 

 jos koet olosi levottomaksi ja sinulla on tunne, ettet voi istua tai seistä paikallasi (ks. ”Ole erityisen 

varovainen Fluoxetin Sandoz -valmisteen suhteen”). 

 

Joillekin potilaille on ilmaantunut: 

 oirekokonaisuus (tunnetaan nimellä serotoniinioireyhtymä), johon liittyy kuumeilu ilman 

selvää syytä, nopeutunut hengitys tai sydämen syke, hikoilu, lihasjäykkyys tai vapina, 

sekavuus, huomattava ärtyneisyys tai uneliasuus; 

 heikkouden tunne, tokkuraisuus tai sekavuus, jota on etenkin iäkkäillä ihmisillä sekä (iäkkäillä) 

ihmisillä, jotka käyttävän nesteenpoistolääkkeitä (diureetteja); 

 pitkittynyt ja kivulias erektio; 

 ärtyneisyys ja huomattava levottomuus. 

Jos sinulla on ollut jokin näistä haittavaikutuksista, kerro siitä heti lääkärillesi. 

 

Jos sinulla on seuraavia oireita ja jos ne häiritsevät sinua, tai jos ne kestävät pidempään, kerro asiasta 

lääkärillesi tai apteekkiin. 

 

Harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 käyttäjällä tuhannesta) 

- selittämättömät mustelmat tai verenvuodot 

- äärimmäinen levottomuus, kyvyttömyys istua tai seistä paikallaan 

- keuhko-ongelmat (mukaan lukien histopatologialtaan vaihtelevat tulehdukset ja/tai fibroosi), 

hengästyneisyys 

- poikkeavat maksa-arvot 

- matala veren natriumpitoisuus. 

 

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 käyttäjällä 10 000:sta) 

- serotoniinioireyhtymä (ks. yllä) 

- maksatulehdus 

- iho alkaa ensin punoittaa ja sitten rakkuloida tai kesiä (ks. yllä). 

 

Yleisyys tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin) 

- allergiset reaktiot (ks. yllä) 

- aistiharhat, epätavallisen vilkas käytös, liiaksi kohonnut mieliala, sekavuus, levottomuus, 

ahdistuneisuus ja hermostuneisuus, heikentynyt keskittymiskyky ja ajattelu, paniikkikohtaukset. 

Ajatuksia itsensä vahingoittamisesta tai itsemurhasta on raportoitu. 



 

7 

- päänsärky, unihäiriöt tai epätavalliset unet, huimaus, ruokahalun puute, väsymys, hallitsemattomat 

liikkeet, kouristuskohtaukset 

- näön hämärtyminen 

- huimaus ylösnoustessa 

- kurkkukipu 

- nivel- tai lihaskipu 

- ripuli ja vatsavaivat, oksentelu, ruuansulatushäiriöt, suun kuivuminen, nielemisvaikeudet, 

makuaistin muutokset 

- virtsaamisvaikeudet, tihentynyt virtsaamistarve 

- orgasmin viivästyminen tai puuttuminen, pitkittynyt erektio, maidonvuoto 

- vilunväristykset, kuumat aallot, hikoilu, herkkyys auringonvalolle, painon lasku, hiustenlähtö, 

haukottelu. 

 

Potilailla, jotka käyttävät selektiivisiä serotoniinin takaisinoton estäjiä, kuten Fluoxetin Sandozia, on 

havaittu olevan suurentunut riski luunmurtumiin. 

 

Lisäksi lapset ja nuoret (8 – 18-vuotiaat) – fluoksetiini voi hidastaa lasten ja nuorten pituuskasvua 

tai mahdollisesti viivyttää sukupuolisen kypsyyden kehittymistä. 

 

Vieroitusoireita voi ilmetä hoidon lopettamisen yhteydessä, varsinkin jos Fluoxetin Sandoz lopetaan 

äkillisesti. Haittavaikutusten riski saattaa riippua hoidon kestosta ja annostuksesta sekä annoksen 

vähentämisen nopeudesta (ks. ”Miten Fluoxetin Sandoz –valmistetta käytetään”). 

 

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi 

haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 

 

 

5. FLUOXETIN SANDOZ -VALMISTEEN SÄILYTTÄMINEN 
 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 

 

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. 

 

Älä käytä pakkauksessa tai läpipainolevyssä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (”Käyt.viim.” tai 

”EXP”) jälkeen.  

 

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. 

 

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden 

hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 

 

 

6. MUUTA TIETOA 
 

Mitä Fluoxetin Sandoz 20 mg dispergoituvat tabletit sisältävät 

Vaikuttava aine on fluoksetiinihydrokloridi vastaten 20 mg fluoksetiinia. 

Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, esigelatinoitu maissitärkkelys, 

krospovidoni, kroskarmelloosinatrium, vedetön kolloidinen piidioksidi, sakkariininatrium, 

natriumsyklamaatti, magnesiumstearaatti. 

Makuaineet: piparminttuaromi, luumuaromi. 

 

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot 

Fluoxetin Sandoz 20 mg dispergoituvat tabletit ovat valkoisia, pyöreitä ja kaksoiskuperia tabletteja, 

joissa on jakouurre toisella puolella ja joita on 7, 10, 14, 20, 28, 30, 60, 70, 100 ja 100x1 tabletin 

pakkauksissa. 

 

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. 
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Myyntiluvan haltija ja valmistaja 

Myyntiluvan haltija: 

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kööpenhamina S, Tanska 

 

Valmistaja: 

Hexal A/S, Kanalholmen 8-12, 2650 Hvidovre, Tanska 

tai  

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Saksa 

 

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 

18.10.2012  
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BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN 

 

Fluoxetin Sandoz 20 mg dispergerbara tabletter 

 

Fluoxetin 

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. 

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. 

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de 

uppvisar symtom som liknar dina. 

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna 

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.  

 

 

I denna bipacksedel finner du information om: 

1. Vad Fluoxetin Sandoz är och vad det används för 

2. Innan du använder Fluoxetin Sandoz 

3. Hur du använder Fluoxetin Sandoz 

4. Eventuella biverkningar 

5. Hur Fluoxetin Sandoz ska förvaras 

6. Övriga upplysningar 

 

 

1. VAD FLUOXETIN SANDOZ ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR 
 

Fluoxetin Sandoz är ett antidepressivt läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet. 

 

Fluoxetin Sandoz används vid: 

 

Vuxna 

 Depression. 

 Tvångstankar och tvångshandlingar. 

 Bulimi (hetsätning). 

 

Barn och ungdom från 8 års ålder: 

 Måttlig till svår egentlig depression, om depressionen inte förbättrats efter 4-6 psykologiska 

behandlingstillfällen. Fluoxetin Sandoz ska ges till barn eller ungdom med måttlig till svår 

depression endast i kombination med psykologisk behandling. 

 

Observera att läkaren kan ha ordinerat detta läkemedel för annat ändamål och/eller med annan 

dosering än det som angivits i bipacksedeln. Du ska alltid följa läkarens ordination och de anvisningar 

som finns på etiketten på förpackningen. 

 

 

2. INNAN DU ANVÄNDER FLUOXETIN SANDOZ 
 

Använd inte Fluoxetin Sandoz 

 om du är allergisk (överkänslig ) mot fluoxetin eller mot något av övriga innehållsämnen i 

Fluoxetin Sandoz. 

 om du använder eller nyligen har använt ett antidepressivt läkemedel, ett läkemedel mot 

Parkinsons sjukdom eller antibiotika, läkemedel som tillhör gruppen MAO-hämmare. 

Behandling med Fluoxetin Sandoz får endast påbörjas om 2 veckor förflutit sedan behandling 

med en irreversibel MAO-hämmare (t ex tranylcypromin, selegilin) avslutats eller dagen efter 

det att behandling med en reversibel MAO-hämmare typ A (t ex moklobemid, linezolid) 

avslutats. Ingen MAO-hämmare får användas inom 5 veckor framåt i tiden efter utsättande av 

Fluoxetin Sandoz. 
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Var särskilt försiktig med Fluoxetin Sandoz och tala om för din läkare eller apotekspersonal 

 Om du har diabetes kan Fluoxetin Sandoz öka eller minska ditt blodsocker. Din insulindos eller 

de antidiabetesmediciner du tar via munnen kan behöva dosjusteras. 

 Om du har haft kramper, har epilepsi, nedsatt lever- njur- eller hjärtfunktion eller nyligen har 

haft en hjärtinfarkt, ska du berätta det för läkaren för det kan då vara nödvändigt att förskriva 

mindre dos för dig. 

 Om du har eller har haft mani. 

 Om du har lätt för att blöda. 

 Om du tar andra läkemedel eller örtpreparat som innehåller johannesört (Hypericum 

perforatum) (se ”Användning av andra läkemedel). 

 Om du får elchocksbehandling. 

 

Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv 

Du som är deprimerad kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom 

kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel 

av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid. 

Dessa tankar kan vara vanliga: 

 om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord, 

 om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk 

sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar 

och tankar på att skada sig själv.  

Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv 

eller begå självmord. 

 

Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad. Be dem gärna 

läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må 

sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras. 

 

Rastlöshet/svårigheter att sitta eller stå still 

Symtom på rastlöshet t ex svårigheter att sitta eller stå still (akatisi) kan inträffa under de första 

behandlingsveckorna. Om dosen av Fluoxetin Sandoz ökas kan du känna dig sämre. Om detta inträffar 

kontakta omedelbart din läkare. 

 

Om du får allergiska reaktioner såsom klåda, nässelutslag eller svullnad av ansikte, läppar, tunga 

och/eller svalg (ibland med andnöd eller sväljsvårigheter), ska behandlingen med Fluoxetin Sandoz 

avbrytas (se ”Eventuella biverkningar”). 

 

Om du får hög feber, muskelryckningar, förvirring och oro skall du kontakta din läkare, då det kan 

vara tecken på så kallat serotonergt syndrom och behandlingen med Fluoxetin Sandoz kan behöva 

avbrytas. 

 

Viktnedgång kan uppkomma under behandling med Fluoxetin Sandoz. 

 

Användning hos barn och ungdomar under 18 år 

Risken för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (främst aggression, 

trots och ilska) är större hos patienter under 18 år, när de tar läkemedel av denna typ. Fluoxetin Sandoz 

ska endast användas till barn och ungdomar i åldern 8 till 18 år för behandling av måttlig till svår 

egentlig depression (i kombination med psykologisk behandling) och ska inte användas vid andra 

indikationer. Dessutom föreligger endast begränsade data i denna åldersgrupp vad gäller säkerheten av 

Fluoxetin Sandoz på lång sikt, som påverkan på längdtillväxt, pubertetsutveckling, mental, emotionell 

och beteendemässig utveckling. Trots detta kan Fluoxetin Sandoz skrivas ut av läkare till patienter 

under 18 år mot måttlig till svår egentlig depression i kombination med psykologisk behandling då 

läkaren anser att detta är till patientens bästa. Om du är under 18 år och vill diskutera varför du fått 

Fluoxetin Sandoz ska du vända dig till din läkare igen. Du ska också informera din läkare om du 

upptäcker något av ovan angivna symtom eller om de förvärras. 
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Fluoxetin Sandoz ska inte användas för behandling av barn under 8 år. 

 

Behandlingen kan leda till ökad kariesrisk på grund av muntorrhet. Tänderna bör borstas med 

fluortandkräm 2 gånger dagligen. 

 

Utsättningssymtom om du slutar att ta Fluoxetin Sandoz 
När du slutar att ta Fluoxetin Sandoz, speciellt om det sker abrupt, kan du uppleva utsättningssymtom 

(se ”Hur du använder Fluoxetin Sandoz”)  

 

Användning av andra läkemedel 
Vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av Fluoxetin Sandoz. Några av dessa läkemedel är: 

 

Läkemedel mot depression eller Parkinsons sjukdom som hör till gruppen MAO-hämmare (t ex 

tranylcypromin, moklobemid eller selegilin) eller antibiotika som innehåller linezolid. 

 

Om din läkare ändrar din medicin från en så kallad irreversibel MAO-hämmare (t ex tranylcypromin 

eller selegilin) till Fluoxetin Sandoz ska det gå minst 2 veckor mellan behandlingarna.  

Om din läkare ändrar din medicin från en så kallad reversibel MAO-hämmare (moklobemid, linezolid) 

bör behandlingen med  Fluoxetin Sandoz påbörjas först dagen därefter. 

Om du slutar ta Fluoxetin Sandoz och medicineringen ändras till MAO-hämmare ska det gå minst 5 

veckor innan du börjar ta någon av MAO-hämmarna. 

 

Det är speciellt viktigt att du berättar för din läkare om du använder 

 blodförtunnande läkemedel (warfarin) 

 andra läkemedel mot depression (t ex s k tricykliska antidepressiva), eller läkemedel som 

innehåller tryptofan eller litium. 

 läkemedel mot epilepsi (t ex fenytoin eller karbamazepin) 

 läkemedel av typen triptan mot migrän 

 smärtstillande läkemedel som innehåller tramadol 

 smärtstillande och inflammationshämmande läkemedel t ex acetylsalicylsyra och  icke-steroida 

antiinflammatoriska medel (s k NSAID)  

 naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum) 

 läkemedel som innehåller flekainid eller enkainid (mot oregelbunden hjärtrytm) 

 

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även 

receptfria sådana. 

 

Intag av Fluoxetin Sandoz med mat och dryck 
Mat: 

Tabletterna kan tas tillsammans med eller mellan måltider. 

 

Alkohol: 

Kombinationen av Fluoxetin Sandoz och alkohol rekommenderas ej. 

 

Graviditet, amning och fertilitet 

Tala om för din läkare så snart som möjligt att du är gravid, tror att du är gravid, eller om du planerar 

att bli gravid. 

 

Fluoxetin Sandoz skall inte användas under graviditet och amning om inte din läkare har tagit ställning 

till att risken att inte använda läkemedlet är större än att använda det.  

Intag av Fluoxetin Sandoz under både graviditet och amning kan påverka fostret/det nyfödda barnet. 

 

Graviditet 

Rapporter har förekommit, som tyder på en ökad risk för hjärtmissbildningar hos spädbarn vars 

mödrar använde fluoxetin under de första månaderna av graviditeten. I befolkningen föds normalt 

ungefär 1 av 100 spädbarn med hjärtfel. Denna missbildning ökade i frekvens till ungefär 2 av 100 då 

mödrar behandlades med fluoxetin. Du och din läkare kan ta beslutet att gradvis avsluta behandlingen 
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om du är gravid. Beroende på omständigheterna kan läkaren dock föreslå att det är bättre för dig att 

fortsätta använda Fluoxetin Sandoz. 

 

Tala om för din barnmorska eller läkare att du använder Fluoxetin Sandoz. När läkemedel såsom 

Fluoxetin Sandoz används under graviditet, särskilt under de tre sista månaderna, kan de öka risken för 

ett allvarligt tillstånd kallat persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN). Detta tillstånd 

gör att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut. Symtomen uppkommer vanligtvis inom 24 timmar 

från det att barnet är fött. Om detta drabbar ditt barn, kontakta barnmorska eller läkare omedelbart. 

 

Om du tar Fluoxetin Sandoz, särskilt under senare delen av graviditeten eller just före förlossningen 

kan ditt barn ha vissa symtom när det föds. Dessa symtom är: irritabilitet, darrningar, muskelsvaghet, 

ihållande gråt, svårigheter att suga och att sova. Dessa symtom kan tyda på så kallade serotonerga 

effekter eller utsättningssymtom. Om ditt barn har något av dessa symtom när det föds ska du kontakta 

din barnmorska eller läkare som kan ge dig råd. 

 

Amning 

Fluoxetin passerar över i modersmjölk och kan ge biverkningar på barn som ammas. Du ska endast 

amma om det är helt nödvändigt. Om du fortsätter amma kan din läkare förskriva en lägre dos. 

 

Fertilitet 

I djurstudier har det visat sig att fluoxetin minskar kvaliteten på sperma. I teorin skulle detta kunna 

påverka fertiliteten, men någon sådan nedsättande effekt av fluoxetin på fertilitet har ännu ej påvisats 

hos människa. 

 

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. 

 

Körförmåga och användning av maskiner 
Fluoxetin Sandoz kan försämra omdömet, tankeförmågan och den motoriska skickligheten. Detta bör 

observeras vid situationer där skärpt uppmärksamhet är nödvändig, t ex vid bilkörning eller vid 

användning av farliga maskiner. 

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete 

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden 

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa 

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för 

vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker. 

 

Viktig information om något innehållsämne i Fluoxetin Sandoz 
Fluoxetin Sandoz innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan 

du tar denna medicin. 

 

 

3. HUR DU ANVÄNDER FLUOXETIN SANDOZ 
 

Ta alltid Fluoxetin Sandoz enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du 

är osäker. 

 

Fluoxetin kan tas som en enkel dos eller delas upp på flera dostillfällen. 

 

Fluoxetin Sandoz löslig tablett kan lösas i ett glas vatten, delas eller sväljas hel. 

 

Vanlig dos: 

Depression:  

Den rekommenderade dosen är 20 mg per dag. 

 

Din läkare kommer att se över och vid behov anpassa dosen 3-4 veckor efter behandlingsstart. Vid 

behov kan dosen ökas gradvis upp till en högsta dos på 60 mg. Dosen ska ökas försiktigt för att 

säkerställa att du får lägsta effektiva dos. 
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Du kanske inte känner dig bättre omedelbart efter det att du börjat ta medicinen. Detta är vanligt 

eftersom en förbättring av depressionssymtomen kan ta några veckor.  

 

Behandlingen mot depression ska pågå i minst 6 månader. 

 

Tvångstankar och tvångsbeteende: 

Den rekommenderade dosen är 20 mg per dag. 

 

Din läkare kommer att se över och vid behov anpassa dosen efter 2 veckors behandling. Vid behov kan 

dosen ökas gradvis upp till en högsta dos på 60 mg. Om ingen förbättring inträffat inom 10 veckor ska 

behandlingen med Fluoxetin Sandoz omprövas. 

 

Bulimi: 

Den rekommenderade dosen är 60 mg dagligen. 

 

Barn och ungdomar mellan 8 till 18 år med depression:  

Behandlingen ska inledas och övervakas av specialist. Begynnelsedosen är 10 mg per dag. Efter en till 

två veckor kan din läkare öka dosen till 20 mg per dag. Dosen ska ökas försiktigt för att säkerställa att 

du får lägsta effektiva dos. 

Barn som har låg kroppsvikt kan behöva lägre doser. 

Din läkare bedömer behovet av fortsatt behandling efter 6 månader. Om du inte förbättrats ska 

behandlingen omprövas. 

 

Nedsatt leverfunktion: 

Om du har nedsatt leverfunktion kan dosen behövas minskas av din läkare. 

 

Om du har tagit för stor mängd av Fluoxetin Sandoz 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag 

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige, 09 471 977 i Finland) för 

bedömning av risken samt rådgivning. 

 

Symptom på överdosering: illamående, kräkning, kramper, hjärtproblem (såsom oregelbunden 

hjärtrytm och hjärtstillestånd), problem med lungorna och mentala förändringar i allt från stark oro till 

medvetslöshet. 

 

Om du har glömt att ta Fluoxetin Sandoz 

 Var inte orolig om du glömt ta en dos. Ta nästa dos dagen därpå vid vanlig tid. Ta inte dubbel 

dos för att kompensera för glömd dos. 

 Ta din medicin vid samma tid varje dag så kommer du lättare ihåg att ta den. 

 

Om du slutar att ta Fluoxetin Sandoz 

Sluta inte att ta Fluoxetin Sandoz förrän din läkare talar om för dig att sluta. Det är viktigt att du tar 

medicinen utan uppehåll. 

 Sluta inte upp med att ta medicinen utan att först fråga din läkare, även om du känner dig bättre. 

 Se till att du alltid har medicin hemma. 

 

Följande symtom kan uppkomma när du slutar ta Fluoxetin Sandoz: yrsel, stickningar som av nålar, 

sömnbesvär (livliga drömmar, sömnlöshet), känsla av rastlöshet eller oro, ovanlig trötthet eller 

svaghet, ångest, illamående/kräkningar (sjukdomskänsla), skakningar, huvudvärk. 

 

De flesta som slutar ta Fluoxetin Sandoz upplever att symtomen är lätta och försvinner av sig själv 

inom några veckor. Om du får symtom då du slutar ta Fluoxetin Sandoz  kontakta din läkare. 

 

Då behandlingen med Fluoxetin Sandoz avslutas kommer din läkare hjälpa dig att minska dosen 

långsamt under en till två veckor så att risken för symtom efter behandlingens slut minskar. 
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Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. 

 

 

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR 
 

Liksom alla läkemedel kan Fluoxetin Sandoz orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få 

dem. 

 

Kontakta omedelbart läkare 

 Om du får hudutslag eller allergiska reaktioner som t ex klåda., svullna läppar/tunga eller 

pipande andning/andningssvårigheter. Allergiska reaktioner kan också inkludera allvarliga 

hudreaktioner (din hud börjar bli röd och sedan bildas det blåsor eller huden fjällar och lossnar) 

eller involvera njurarna, lever eller lungorna (se ”Innan du använder Fluoxetin Sandoz”) Sluta ta 

tabletterna direkt och kontakta omedelbart din läkare.  

 Om du känner dig orolig och inte kan stå eller sitta still (se ”Var särskilt försiktig med Fluoxetin 

Sandoz”). 

 

Vissa patienter har haft: 

 en samling symtom (s k serotonergt syndrom) som inkluderar oförklarad feber med snabb 

andning eller hjärtfrekvens, svettningar, muskelstelhet eller skakningar, förvirring, extrem oro 

eller sömnighet. 

 svaghetskänsla, dåsighet eller förvirring, framförallt hos äldre personer och (äldre) personer som 

tar diuretika (vattendrivande tabletter) 

 långvarig och smärtsam erektion 

 irritabilitet och extrem oro. 

Om du har någon av de ovan nämnda biverkningarna ska du omedelbart kontakta din läkare. 

 

Om du har något/några av de följande symtomen och de är besvärande eller varar en längre tid ta 

kontakt med din läkare eller apotekspersonal. 

 

Sällsynta biverkningar: (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare) 

- oförklarliga blåmärken eller blödningar 

- extrem rastlöshet, oförmåga att sitta eller stå still 

- problem med lungorna (inkluderat inflammationsprocesser och/eller bindvävsökning (fibros), 

andnöd 

- onormal leverfunktion 

- låg natriumhalt i blodet. 

 

Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare) 

- serotonergt syndrom (se ovan) 

- leverinflammation (hepatit) 

- din hud börjar bli röd och sedan bildas det blåsor eller huden fjällar och lossnar (se ovan). 

 

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgänglig data) 

- allergiska reaktioner (se ovan) 

- hallucinationer, ovanligt oroligt uppträdande, onormalt hög sinnesstämning, förvirring, häftig 

oro, ångest och nervositet, försämrad koncentrationsförmåga eller tankeprocess, panikattacker. 

Tankar på att skada sig själv eller tankar på självmord har rapporterats. 

- huvudvärk, sömnproblem eller ovanliga drömmar, yrsel, aptitlöshet, trötthet, okontrollerade 

rörelser, krampanfall 

- synstörningar 

- känsla av yrsel när man reser sig upp 

- halsont 

- led eller muskelsmärtor 

- diarré och orolig mage, kräkningar, matsmältningsproblem, muntorrhet, sväljsvårigheter eller 

förändringar i smaksinnet 

- svårigheter att urinera eller täta urintömningar 
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- fördröjd eller utebliven orgasm, krampaktig erektion och rinnande bröst 

- frossa, blodvallningar, svettningar, känslighet för solljus, viktminskning, håravfall, gäspningar. 

 

En ökad risk för benfrakturer har setts hos patienter som tar denna typ av läkemedel. 

 

Tillägg gällande barn och ungdomar (8-18 år) – fluoxetin kan minska tillväxthastigheten och 

möjligen försena könsmognaden. 

 

Utsättningssymtom kan uppträda om du slutar behandlingen, särskilt om du slutar tvärt att ta Fluoxetin 

Sandoz. Risken för utsättningssymtom kan vara beroende av behandlingens längd och dosering och 

hur snabbt dosminskning sker (se ”Hur du använder Fluoxetin Sandoz”). 

 

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna 

information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 

 

 

5. HUR FLUOXETIN SANDOZ SKA FÖRVARAS 
 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. 

 

Inga särskilda förvaringsanvisningar. 

 

Används före utgångsdatum som anges efter Utg.dat på kartongen och EXP på blisterkartan.  

 

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. 

 

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör 

med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 

 

 

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

 

Innehållsdeklaration 

 

Den aktiva substansen är fluoxetinhydroklorid motsvarande 20 mg fluoxetin. 

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad majsstärkelse, 

krospovidon, kroskarmellosnatrium, vattenfri kolloidal kiseldioxid, sackarinnatrium, natriumcyklamat, 

magnesiumstearat 

Smakämne: pepparmyntarom, plommonarom 

 

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar 

 

Fluoxetin Sandoz 20 mg dispergerbar tablett är en vit, rund, bikonvex tablett med brytskåra på en sida 

och finns i följande blisterförpackningsstorlekar: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 60, 70, 100 och 100 x 1 

tabletter. 

 

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. 

 

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare 

Innehavare av godkännande för försäljning: 

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark 

 

Tillverkare: 

Hexal A/S, Kanalholmen 8-12, 2650 Hvidovre, Danmark 

eller 

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland 
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Denna bipacksedel godkändes senast   

FI: 18.10.2012 

SE: 2012-10-02 

 


