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NAVODILO ZA UPORABO
Citalox 20 mg filmsko obložene tablete
citalopram
Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo!
Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo
škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni
omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.
Navodilo vsebuje:
1.
Kaj je zdravilo Citalox 20 mg filmsko obložene tablete (v nadaljevanju Citalox) in za kaj ga
uporabljamo
2.
Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Citalox
3.
Kako jemati zdravilo Citalox
4.
Možni neželeni učinki
5.
Shranjevanje zdravila Citalox
6.
Dodatne informacije

1.

KAJ JE ZDRAVILO CITALOX IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo Citalox je selektiven zaviralec privzema serotonina (SSRI) in spada v skupino zdravil,
imenovanih antidepresivna zdravila. Ta zdravila pomagajo uravnati raven serotonina v možganih.
Motnje serotoninskega sistema v možganih so ključen dejavnik za nastanek depresije in sorodnih
motenj
Citalopram se uporablja za zdravljenje:
depresije in preprečevanje njene ponovitve,
panične motnje (pojavljanje nepričakovanih napadov izrazite panike in tesnobnosti).

2.

KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO CITALOX

Ne uporabljajte zdravila Citalox:
če ste alergični (preobčutljivi) na citalopram ali katerokoli sestavino zdravila Citalox ,
če hkrati jemljete zaviralce monoaminooksidaze (imenujemo jih tudi zaviralci MAO) ali ste jih
jemali kdaj v zadnjih dveh tednih. Ta zdravila se uporabljajo za zdravljenje depresije ali
Parkinsonove bolezni (kot npr. selegilin, moklobemid, linezolid).
če jemljete sumatriptan (5-HT agonist) za zdravljenje migrene ali podobno zdravilo.
Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Citalox:
če imate sladkorno bolezen (morda bo potrebno prilagoditi zdravljenje sladkorne bolezni),
če imate epilepsijo ali ste imeli napade oziroma krče v preteklosti,
če prejemate elektrokonvulzivno terapijo (elektrošokom),
če imate epizode manije ali panične motnje,
če imate oz. ste imeli kakšno drugo duševno motnjo,
če imate motnje strjevanja krvi,
če imate hude težave z ledvicami ali jetri,
če imate znižano raven natrija v krvi,
če občutite nemir in /ali potrebi po pogostem gibanju (akatizija),
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če se vam pojavi tako imenovani serotoninski sindrom. Nastanek te motnje lahko nakazuje
kombinacija simptomov, kot so npr. agitiranost, tremor, krčenje mišic. O tem takoj obvestite
svojega zdravnika.

Uporaba pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 18 let
Zdravilo Citalox 20 se običajno ne sme uporabiti za otroke in mladostnike, mlajše od 18 let. Vedeti
morate tudi, da imajo bolniki, mlajši od 18 let, večje tveganje za neželene učinke, npr. Poskus
samomora, samomorilne misli in sovražnost (večinoma nasilno vedenje, nasprotovalno vedenje in jezo),
ko jemljejo zdravila iz te skupine. Kljub temu, lahko vaš zdravnik predpiše zdravilo Citalox za bolnike,
mlajše od 18 let, če se odloči, da je to najbolje za bolnika. Če je vaš zdravnik predpisal zdravilo Citalox
za bolnika, mlajšega od 18 let, in se želite pogovoriti o tem, se vrnite k zdravniku. Če se pojavi ali
poslabša katerikoli od zgoraj navedenih simptomov pri bolnikih, ki so mlajši od 18 let in jemljejo
zdravilo Citalox, morate obvestiti svojega zdravnika. Poleg tega za zdravilo Citalox še niso dokazani
varnostni učinki na dolgi rok v zvezi z rastjo, odraščanjem, kognitivnim in vedenjskim razvojem v tej
starostni skupini.
Misli na samomor in poslabšanje depresije ali anksiozne motnje
Pri bolnikih z depresijo in/ali anksiozno motnjo se občasno lahko pojavijo misli na samopoškodovanje
ali samomor. Po prvi uvedbi zdravljenja z antidepresivi lahko te misli postanejo hujše, saj ta zdravila
začnejo delovati šele čez nekaj časa, običajno čez dva tedna nekatera pa tudi kasneje.
Pojav takšnih misli je verjetnejši:
če ste že kdaj razmišljali o samomoru ali samopoškodovanju.
če ste mlajša odrasla oseba. Podatki iz kliničnih preskušanj kažejo, da pri mlajših odraslih
(mlajših od 25 let) z motnjami razpoloženja med zdravljenjem z antidepresivi obstaja večje
tveganje za pojav samomorilnega vedenja.
Če kadarkoli začnete razmišljati o samopoškodovanju ali samomoru, se nemudoma posvetujte s
svojim zdravnikom ali poiščite pomoč v najbližji bolnišnici.
Morda bi bilo koristno, če za težave z depresijo ali anksioznostjo poveste sorodniku ali dobremu
prijatelju in ga prosite, da prebere to navodilo. Prosite ga lahko tudi, da naj vas opozori, če meni, da se
je depresija ali anksioznost poslabšala in ga skrbijo spremembe v vašem vedenju.
Jemanje drugih zdravil
Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo,
tudi če ste ga dobili brez recepta.
tramadol (za lajšanje bolečin)
zdravila za zdravljenje migrene (npr. sumatriptan)
litij (za zdravljenje psihiatričnih motenj)
zdravila za zdravljenje želodčne razjede: cimetidin, omeprazol, esomeprazol, lansoprazol.
zdravila proti strjevanju krvi (antikoagulansi) kot npr. varfarin, aspirin, tiklopidin, dipridamol
antidepresivi kot so amitriptilin, triptofan, dezipramin, fluvoksamin,
metoprolol (proti srčnemu popuščanju),
zeliščni pripravki iz šentjanževke (Hypericum perforatum). Ob hkratni uporabi z zdravilom
Citalox se lahko poveča možnost neželenih učinkov.
nesteroidna protivnetna zdravila ( proti bolečinam in vnetju) kot npr. ibuprofen, ketoprofen,
diklofenak,
antipsihotiki (zdravila za zdravljenje shizofrenije in drugih psihotičnih stanj),
zdravila, ki podaljšajo interval QT, in zdravila, ki povzročajo znižanje koncentracije kalija oz.
magnezija (zdravila, ki povzročajo hipokaliemijo oz. hipomagneziemijo).
Jemanje zdravila Citalox skupaj s hrano in pijačo
Zdravilo Citalox lahko zaužijete pred obrokom, med njim ali po njem.
Med zdravljenjem z zdravilom Citalox odsvetujemo pitje alkohola.
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Nosečnost in dojenje
Nosečnice običajno ne smejo jemati zdravila Citalox, matere pa med zdravljenjem z
zdravilom Citalox ne smejo dojiti.
Če jemljete katero izmed zdravil iz te skupine zdravil (antidepresivi) v zadnjem trimesečju
nosečnosti in do dneva poroda, morate vedeti, da se lahko pri novorojenčku pojavijo
naslednji učinki: težave z dihanjem, modrikasta koža, krči, spremembe telesne temperature,
težave s hranjenjem, bruhanje, nizka ravne krvnega sladkorja, toge ali mlahave mišice,
živahni refleksi, tremor, podrhtavanje, vzdražljivost, otopelost, neprestan jok, zaspanost in
težave s spanjem. Če se pri novorojenčku pojavi kateri od teh simptomov, takoj obiščite
zdravnika.
Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.
Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev
Citalopram običajno ne povzroča zaspanosti. V primeru, da se v začetku zdravljenja počutite
omotični ali zaspani, ne smete voziti motornih vozil ali upravljati nevarnih strojev, vse
dokler ti učinki ne minejo.
Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Citalox
Zdravilo Citalox vsebuje laktozo. Če vam je zdravnik povedal, da imate intoleranco za nekatere
sladkorje, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

3.

KAKO JEMATI ZDRAVILO CITALOX

Pri jemanju zdravila Citalox natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte
z zdravnikom ali s farmacevtom.
Tableto zaužijte z vodo. Tableto vzemite vsak dan ob istem času, zjutraj ali zvečer.
Depresija
Zdravilo Citalox ne učinkuje takoj. Učinek tablet boste morda občutili šele čez 2-4 tedne. To je za
tovrstna zdravila normalno. Zdravljenje se lahko konča, ko ne čutite depresije 4-6 mesecev.
Odrasli
Običajni odmerek je 1 tableta (20 mg) na dan. Če je potrebno, vam lahko vaš zdravnik odmerek zveča
na največ 3 tablete (60 mg) na dan. Zdravljenje običajno traja najmanj 6 mesecev.
Starejši bolniki
Priporočen dnevni odmerek je 10 mg. Potem je odmerek mogoče zvečati glede na bolnikov individualni
odziv največ do 30 mg.
Panična motnja
Zdravljenje običajno traja več mesecev.
Odrasli
Začetni odmerek je ½ tablete (10 mg) na dan v prvem tednu. Odmerek lahko zvečamo na 1 tableto (20
mg) na dan. Glede na vaš odziv lahko zdravnik zvečuje odmerek na največ 3 tablete (60 mg) na dan.
Starejši bolniki
Priporočeni dnevni odmerek je 10 mg. Potem je odmerek mogoče zvečati glede na bolnikov
individualni odziv največ do 40 mg.
Zmanjšano delovanje jeter:
Bolniki z blago do zmerno zmanjšanim delovanjem jeter morajo dobiti začetni odmerek 10 mg na dan.
Dnevni odmerek ne sme preseči 30 mg.
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Pri bolnikih z zelo zmanjšanim delovanjem jeter sta priporočljiva previdnost in zelo pazljiva
prilagoditev odmerka.
Bolnike z zmanjšanim delovanjem jeter je treba klinično kontrolirati.
Zmanjšano delovanje ledvic
Pri blagi do zmerni motnji v delovanju ledvic prilagajanje odmerka ni potrebno.
Citaloprama ni priporočljivo uporabljati pri bolnikih s hudo okvaro ledvic, ker o uporabi pri teh
bolnikih ni informacij.
Uporaba pri otrocih in mladostniki, mlajših od 18 let
Zdravila Citalox se ne sme uporabljati za zdravljenje otrok in mladostnikov, mlajših od 18 let. Dodatne
informacije se nahajajo v poglavju 2.
Če menite, da je učinek zdravila Citalox 20 mg filmsko obložene tablete premočan ali prešibak, se
posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
Če ste vzeli večji odmerek zdravila Citalox, kot bi smeli
Če mislite, da ste vi ali kdorkoli drug vzeli preveč zdravila Citalox, takoj poiščite svojega
zdravnika ali pojdite na oddelek za nujno medicinsko pomoč v najbližji bolnišnici ali
zdravstvenem domu. Tako storite tudi v primeru, če ni znakov nelagodja ali zastrupitve. Če
greste k zdravniku ali v bolnišnico, vzemite škatlo zdravila Citalox s seboj.
Simptomi prekomernega odmerka lahko vključujejo: krče, spremembo srčnega ritma/aritmijo/odpoved,
zaspanost,,komo,,bruhanje, tremor (hitro, ritmično tresenje mišic, udov in drugih delov telesa),,znižan
krvni tlak, zvišan krvni tlak,,siljenje na bruhanje (občutek slabosti),,serotoninski sindrom (glejte
poglavje 4 ), vznemirjenost, omotico, razširjene očesne zenice.
Če ste pozabili vzeti zdravilo Citalox
Če ste pozabili vzeti odmerek, vzemite naslednji odmerek ob običajnem času.
Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnjega.
Če ste prenehali jemati zdravilo Citalox
Zdravila Citalox ne nehajte uporabljati, dokler vam tega ne naroči vaš zdravnik.
Ker se odtegnitvene reakcije lahko pojavijo po prenehanju zdravljenja, je odmerek priporočljivo
zmanjševati postopoma v presledkih od 1 do 2 tednov.
Med odtegnitvenimi reakcijami so: omotica, mravljinčenje ali omrtvelost, glavobol, slabost v želodcu in
tesnobnost. Večina odtegnitvenih reakcij je blagih in minejo same od sebe. V primeru prenehanja
zdravljenja je odmerek priporočljivo zmanjševati postopoma v obdobju od 1 do 2 tednov..
Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4.

MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Citalox neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.
Najpogostejši neželeni učinki se običajno pojavijo v prvih dveh tednih zdravljenja.
Če se vam zgodi kaj od spodaj naštetega, prenehajte z jemanjem citaloprama, takoj pokličite zdravnika
ali pojdite v bolnišnico:
če pride do otekanja obraza ali grla,
če težko dihate ali ste omotični.
Ti neželeni učinki so redki, vendar resni. Morda boste potrebovali zdravniško pomoč.
Zelo pogosti neželeni učinki (pojavijo se pri več kot 1 od 10 bolnikov)
zaspanost, nespečnost,
občutek tesnobe ali nervoznost,
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glavobol,
tresavost,
vrtoglavica,
zamegljen vid,
nepravilen srčni ritem,
siljenje na bruhanje,
suha usta,
zaprtje ali driska,
povečano potenje,
občutek šibkosti.

Pogosti neželeni učinki (pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 100 bolnikov)
povečanje ali zmanjšanje telesne mase,
motnje koncentracije,
motnje spanja,
izguba spomina,
tesnoba ali zmedenost,
povečan apetit,
pomanjkanje ali izguba apetita (anoreksija),
pomanjkanje zanimanja za okolico, za svojo usodo ter odsotnost čustev (apatija),
migrena,
mravljinčenje,
motnje vida,
hitro utripanje srca,
vrtoglavica, predvsem kadar vstanete iz sedečega ali ležečega položaja,
spremembe v krvnem pritisku,
srbenje v nosu z izcedkom ali vnetje sinusov z oteklino sluznic,
prebavne težave, bolečine ali neprijeten občutek v želodcu,
bruhanje,
vetrovi,
povečano slinjenje,
kožni izpuščaj ali srbenje,
spremembe v odvajanju vode,
zmanjšan libido,
motnje spolne funkcije pri moških (nezmožnost ejakulacije),
motnje pri doživljanju orgazma ali boleča menstruacija pri ženskah,
utrujenost ali zehanje,
spremenjen okus.
Občasni neželeni učinki (pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 1.000 bolnikov)
pretirano dobro počutje (evforija),
povečan libido,
motnje gibanja,
krči,
omedlevica,
zvonjenje v ušesih,
počasno utripanje srca,
kašelj,
spremembe jetrne funkcije,
občutljivot kože na svetlobo,
bolečine v mišicah,
alergijske reakcije,
splošno slabo počutje.
Redki neželeni učinki (pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 10.000 bolnikov)
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nemir ali nezmožnost mirno sedeti,
agitacija, zmedenost, tresenje in nenadnega krčenja mišic, ki so lahko znak redkega stanja,
imenovanega serotoninski sindrom,
nenormalen elektrokardiogram (zapis pri meritvi EKG),
motnje strjevanja krvi, kot so modrice ali rdečkaste lise na koži, ginekološke krvavitve,
nizka koncentracija natrija v krvi, ki lahko povzroči utrujenost in zmedenost, trzanje mišic, napad
krčev ali komo (hiponatriemija),
prekomerna tvorba hormona, ki zadržuje vodo v telesu in povzroča šibkost, utrujenost ali
zmedenost predvsem pri starejših.

Neznana pogostnost (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti)
Citalopram lahko povzroča tudi: halucinacije, privzdignjeno razpoloženje ali pretirano vznemirjenost,
ki povzročita nenavadno vedenje (manijo), spremenjeno samozaznavanje, nehotene mišične gibe,
nepravilen srčni utrip, jetrne bolezni, bolečine v sklepih in neobičajno izločanje mleka iz dojk,
samomorilne misli in vedenje, oteklino obraza, alergijske reakcije.
Samomorilne misli in poslabšanje depresije ali tesnobe
V prvih tednih zdravljenja depresije se lahko pojavijo ali okrepijo samomorilne ali samopoškodbene
misli, dokler se ne pokaže antidepresivno delovanje. Če vas vas preganjajo žalostne misli ali doživite
kaj žalostnega, takoj obvestite zdravnika. Pri bolnikih, ki so nagnjeni k napadom panike, lahko po
začetku zdravljenju v resnici pride do začasnega obdobja okrepljene tesnobe, ki pa večinoma izzveni v
prvih dveh tednih (glejte tudi poglavje 2 " Misli na samomor in poslabšanje depresije ali anksiozne
motnje").
Odtegnitveni simptomi
Ko prenehate jemati citalopram, lahko pride do odtegnitvenih simptomov. Do tega največkrat pride pri
nenadnem prenehanju jemanja zdravila. Pri nekaterih bolnikih je v prvih dneh po prenehanju jemanja
zdravila prišlo do naslednjih neželenih učinkov: omotičnost, senzorične motnje (npr. mravljinčenje ali
odrevenelost rok in nog, občutek električnega šoka), motnje spanja (npr. težave s spanjem ali
nenavadne sanje), agitacija ali tesnoba, občutek slabosti ali bruhanje, tremor, zmedenost, znojenje,
glavobol, diareja, palpitacije, čustvena labilnost, razdražljivost ali motnje vida. Navedeni simptomi so
običajno blago do zmerno izraženi in večinoma izzvenijo v dveh tednih. Če morate prekiniti jemanje
zdravila, vam bo zdravnik postopoma zniževal odmerke v obdobju enega ali dveh tednov.
Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v
tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5.

SHRANJEVANJE ZDRAVILA CITALOX

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
Shranjujte pri temperaturi do 25 C.
Zdravila Citalox ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini.
Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.
Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja
zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati
okolje.

6.

DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Citalox
Zdravilna učinkovina je citalopram. Ena filmsko obložena tableta vsebuje 20 mg citaloprama kar
ustreza 24,98 mg citalopramijevega bromida.
Datum zadnje revizije:12.03.2010
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Pomožne snovi so:
Jedro tablete: laktoza monohidrat , koruzni škrob, mikrokristalna celuloza (E 460), povidon,
krospovidon, magnezijev stearat.
Obloga tablete: titanov dioksid (E 171), laktoza monohidrat , makrogol 4000, hipromeloza
(E464).
Izgled zdravila Citalox in vsebina pakiranja
Citalox 20 mg so bele, ovalne, filmsko obložene tablete z razdelilno zarezo ter z oznako CM 20 na
eni in G na drugi strani. Tableta se lahko deli na enaki polovici.
Škatla z 28 filmsko obloženimi tabletami (koledarsko pakiranje) v pretisnih omotih (PVC/PVdC),
hermetično zaprtih v aluminijasti foliji.
Način in režim izdaje zdravila Citalox
Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom
Generics [UK] Ltd., Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Velika Britanija
Izdelovalec
McDermott Laboratories Ltd. (t/a Gerard Laboratories)
35/36 Baldoyle Industrial Estate
Grange Road, Dublin 13
Irska
Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na predstavništvo imetnika
dovoljenja za promet z zdravilom:
Mylan d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija
Navodilo je bilo odobreno: 12.03.2010
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