Pred uporabo natan no preberite to navodilo!
•
•
•

Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
e imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
To zdravilo je bilo predpisano vam, zato ga ne smete dati drugim. Njim lahko
celo škoduje, etudi imajo bolezenske znake, ki so podobni vašim.

Navodilo vsebuje:
1. Kaj je Citalon in za kaj se uporablja
2. Kaj morate vedeti pred uporabo Citalona
3. Kako je treba uporabljati Citalon
4. Neželeni u inki
5. Shranjevanje in rok uporabnosti
Citalon™ 10 mg filmsko obložene tablete
Citalon™ 20 mg filmsko obložene tablete
Citalon™ 40 mg filmsko obložene tablete
CITALOPRAMUM
Zdravilna u inkovina: citalopram
Pomožne snovi:
jedro: manitol, mikrokristalna celuloza, brezvodni koloidni silicijev dioksid,
magnezijev stearat
obloga: hipromeloza, makrogol 6000, titanov dioksid E171
Ime in naslov imetnika dovoljenja za promet: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse
10, Kundl, Avstrija

Ime in naslov izdelovalca:
Sandoz Pharmaceuticals Gmbh, Carl-Zeis-Ring 3,Ismaning, Nem ija
Zastopnik: Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
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1. KAJ JE CITALON IN ZA KAJ SE UPORABLJA
Citalon 10 mg filmsko obložene tablete:
1 filmsko obložena tableta vsebuje 12,495 mg citalopramijevega bromida, kar
ustreza 10 mg citaloprama.
Citalon 20 mg filmsko obložene tablete:
1 filmsko obložena tableta vsebuje 24,99 mg citalopramijevega bromida, kar
ustreza 20 mg citaloprama.
Citalon 40 mg filmsko obložene tablete:
1 filmsko obložena tableta vsebuje 49,98 mg citalopramijevega bromida, kar
ustreza 40 mg citaloprama.
Citalon 10 mg filmsko obložene tablete so pakirane v :
škatlice z dvema pretisnima omotoma po 10 filmsko obloženih tablet
škatlice z dvema pretisnima omotoma po 14 filmsko obloženih tablet
škatlice s tremi pretisnimi omoti po 10 filmsko obloženih tablet
škatlice s štirimi pretisnimi omoti po 14 filmsko obloženih tablet
Citalon 20 mg filmsko obložene tablete so pakirane v :
škatlice z dvema pretisnima omotoma po 10 filmsko obloženih tablet
škatlice z dvema pretisnima omotoma po 14 filmsko obloženih tablet
škatlice s tremi pretisnimi omoti po 10 filmsko obloženih tablet
škatlice s štirimi pretisnimi omoti po 14 filmsko obloženih tablet
Citalon 40 mg filmsko obložene tablete so pakirane v :
škatlice z dvema pretisnima omotoma po 10 filmsko obloženih tablet
škatlice z dvema pretisnima omotoma po 14 filmsko obloženih tablet
škatlice s tremi pretisnimi omoti po 10 filmsko obloženih tablet
škatlice s štirimi pretisnimi omoti po 14 filmsko obloženih tablet
Citalon spada v skupino antidepresivov, ki jim pravimo selektivni inhibitorji
ponovnega privzema serotonina (SSRI).
Za kaj se Citalon uporablja?
Citalon se uporablja za zdravljenje velikih depresivnih motenj.
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2. KAJ MORATE VEDETI PRED UPORABO CITALONA
Citalona ne jemljite, e:
ste alergi ni na citalopram ali katerokoli drugo sestavino tega zdravila, ali
e jemljete ali ste v zadnjih dveh tednih jemali zdravila, ki jih imenujemo
zaviralci monoaminooksidaze. Ta so: iproniazid, fenelzin, nialamid,
izokarboksazid, tranilcipromil, moklobemid, selegilin. Spadajo v razred
antidepresivov.
O teh stanjih obvestite svojega zdravnika.
Pri jemanju Citalona bodite še posebej previdni, e:
je delovanje vaših ledvic ali jeter oslabljeno;
imate sladkorno bolezen. Vaše odmerke zdravila za sladkorno bolezen je
treba prilagoditi;
ste kdaj razmišljali o samomoru ali poskušali narediti samomor. Tveganje
za samomor pri depresivnih bolnikih je med zdravljenjem s katerimkoli
SSRI-jem prisotno, dokler se ne pojavi znatno izboljšanje bolezni. V
nekaterih primerih se lahko sprva celo poviša, ker bolnik postane bolj
odlo en, še preden pride do izboljšanja razpoloženja;
imate shizofrenijo, manijo ali hipomanijo. Citalon lahko poslabša
psihoti ne simptome teh bolezni;
imate epilepsijo. Zdravljenje je treba prekiniti, e dobite kr e;
imate motnje strjevanja krvi ali jemljete druga zdravila, ki lahko zve ajo
tveganje za krvavitev. Poro ali so o podaljšanem asu krvavitve pri
jemanju citaloprama;
jemljete zdravila, ki vsebujejo u inkovino triptofan, sumatriptan, tramadol,
oksitriptan ali fenfluramin;
imate nenavadne simptome kot živ nost, trzanje mišic ali tresenje s
povišano telesno temperaturo. V tem primeru takoj prenehajte jemati
Citalon in obiš ite svojega zdravnika. Pri bolnikih, ki so jemali zdravila
SSRI, se je sindrom, ki ga imenujemo serotoninski sindrom, pojavil redko;
ste mlajši od 18 let.
Prosimo, da se posvetujete s svojim zdravnikom, e so kadarkoli v preteklosti
zgoraj navedeni primeri veljali tudi za vas.
Svojega zdravnika obvestite o teh stanjih.
Nose nost in dojenje
Preden za nete jemati katerokoli zdravilo, povprašajte svojega zdravnika za
nasvet.
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Svojemu zdravniku povejte, e ste nose i (oz. mislite, da bi lahko bili) ali e
dojite. Citalon lahko jemljete med nose nostjo, samo e je to neobhodno
potrebno.
Citalopram se v majhnih koli inah izlo a v materino mleko. Prednosti dojenja
morajo odtehtati možne neželene u inke za otroka.
Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev
Kot vse psihoaktivne substance lahko tudi Citalon pri nekaterih ljudeh vpliva na
duševne in/ali telesne sposobnosti. e imate med zdravljenjem vrtoglavico, ste
dremavi ali zaspani, ne smete voziti ali upravljati s stroji.
Na kaj morate biti pozorni, e jemljete druga zdravila
Prosimo, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, e jemljete ali ste pred
kratkim jemali katerokoli drugo zdravilo, tudi e ste ga dobili brez recepta.
Zdravniku
povejte,
e
jemljete
zdravila,
imenovana
zaviralci
monoaminooksidaze, sumatriptan ali druge triptane, metoprolol ali cimetidin.
Povejte mu tudi, e jemljete zdravila, ki lahko pove ajo tveganje za krvavitev:
nesteroidna protivnetna zdravila, acetilsalicilno kislino, dipiridamol, tiklopidin.
Med jemanjem Citalona ne uživajte zeliš nih pripravkov, ki vsebujejo
šentjanževko.
Med jemanjem Citalona ne uživajte alkohola.
e jemljete litij, bo vaš zdravnik morda želel opraviti krvne preiskave.
3. KAKO UPORABLJATI CITALON
Vaš zdravnik vam bo povedal, koliko tablet na dan lahko vzamete in tudi kako
dolgo (koliko dni) bo zdravljenje trajalo.
Tableto vzemite zjutraj ali zve er s hrano ali brez nje.
Tableto pogoltnite celo, s kozarcem vode. Tablete ne žve ite.
Tablete jemljite redno vsak dan, najbolje vedno ob istem asu.
V prvih dveh tednih morda ne boste utili nobenega u inka zdravljenja. Vendar
pa z jemanjem Citalona nadaljujte.
Trajanje zdravljenja s Citalonom se razlikuje od bolnika do bolnika, vendar
obi ajno ni krajše od 6 mesecev. Z zdravljenjem ne smete prenehati, razen e
vam tako naro i vaš zdravnik.
Priporo ljiv za etni odmerek Citalona za odrasle je 20 mg na dan. Lahko ga
pove amo na 40 mg. Najve ji priporo ljivi dnevni odmerek je 60 mg.
Pri starejših bolnikih (starejših od 65 let) je treba odmerek zmanjšati na polovico
priporo enega odmerka. Pri starejših bolnikih je najve ji dnevni odmerek 40 mg.
Za bolnike z jetrno boleznijo je najve ji dnevni odmerek 30 mg Citalona.
Pri bolnikih z blagimi do zmernimi motnjami v delovanju ledvic odmerka ni
potrebno prilagajati.
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e imate oslabljeno jetrno funkcijo, vam lahko vaš zdravnik predpiše nižje
odmerke ali zmanjša pogostost uporabe zdravila.
e imate ob utek, da je u inek zdravila premo an ali prešibak, se pogovorite s
svojim zdravnikom ali farmacevtom.
e vzamete ve ji odmerek zdravila, kot bi smeli:
e ste vzeli preve tablet naenkrat, im prej obiš ite svojega zdravnika.
Zdravniku pokažite škatlico s preostalimi tabletami.
e pozabite vzeti tableto:
e pozabite vzeti tableto, je ne vzemite naknadno. Naslednjo tableto vzemite ob
obi ajnem asu.
Dnevni odmerek ne sme biti ve ji od predpisanega.
4. NEŽELENI U INKI
Kot vsa zdravila ima lahko tudi Citalon neželene u inke. Odvisni so od odmerka
in so ponavadi blagi in prehodnega zna aja.
Najpogostejši neželeni u inki so zaspanost, nespe nost, vznemirjenost, živ nost,
glavobol, tresenje mišic, omotica, ob utek hitrega bitja srca, suha usta, siljenje
na bruhanje (navzeja), zaprtje, driska, pove ano potenje, motnje vida zaradi
motenj v akomodaciji in splošna oslabelost.,
Drugi manj pogosti in redki u inki, povezani z inhibitorji ponovnega privzema
serotonina (SSRI), so:
Duševne motnje: motnje spanja, no ne more, tesnoba, motnje
koncentracije, motnje spomina, zmanjšanje ali pove anje spolne sle,
pove anje ali zmanjšanje apetita, otopelost, poskus samomora,
zmedenost, evforija. V asih se pojavijo halucinacije, manija, izguba lastne
identitete (depersonalizacija), pani ni napad, ki so lahko posledica
osnovne bolezni.
Živ evje: migrena (hud glavobol), mravljin enje, motnje gibanja, kr i.
Prebavila: nejasen ob utek tiš anja v žli ki (dispepsija), bole ine v
trebuhu, bruhanje, pove ano slinjenje, vetrovi.
Presnova: spremembe v vrednostih jetrnih testov, nižje koncentracije
natrija (hiponatriemija), zve anje ali zmanjšanje telesne mase.
Srce in ožilje: ob utek slabosti pri vstajanju (položajna hipotenzija),
pospešeno ali po asno utripanje srca, krvavitve iz rodil, prebavil ali
modrice na koži in sluznicah.
Se ila in reproduktivni organi: težave pri uriniranju, pogosto uriniranje,
spolne motnje (motnje pri doživljanju orgazma pri ženskah, impotenca,
motnje ejakulacije), bole a menstruacija, iztekanje mleka iz dojk.
Koža: kožni izpuš aj, srbenje, ob utljivost za svetlobo, otekanje.
Dihala: vnetje sluznice v nosu in obnosnih votlinah (sinusih), kašelj.
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utila: motnje vida, motnje okusa, zvonjenje v ušesih.
Mišice in kosti: bole ine v sklepih ali/in mišicah.
Splošno: utrujenost, zehanje, omedlevica, ob utek slabotnosti, alergiji
podobne reakcije.
e z jemanjem Citalona prenehamo prehitro, se lahko pojavijo simptomi kot
omotica, mravljin enje, siljenje na bruhanje (navzeja), glavobol in tesnoba.
Ponavadi izginejo v nekaj dneh.
Vsa zdravila lahko povzro ijo alergijske reakcije. Hude alergijske reakcije so
redke (manj kot pri 1% bolnikov). e se pri vas nenadoma pojavijo izpuš aj,
srbenje, zasoplost in težave z dihanjem, takoj obiš ite svojega zdravnika.
e opazite katerekoli neželene u inke, ki niso omenjeni v tem navodilu, prosimo,
obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.
5. SHRANJEVANJE IN ROK UPORABNOSTI
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
Za shranjevanje ni posebnih navodil.
Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden
na škatlici.
Na in izdajanja zdravila
Zdravilo se izdaja le na recept.
Datum zadnje revizije navodila
08.09. 2004
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