
BIPACKSEDEL/ANVÄNDARINFORMATION 

1 LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORM OCH STYRKA 

Curbisal, kapsel mjuk 

2 VAD INNEHÅLLER CURBISAL? 

1 kapsel innehåller: Extrakt av frukt av Serenoa repens (W.Bartram) Small (sågpalmetto), 9-
11:1 (etanol 96 %), 320 mg 
 
Övriga innehållsämnen: gelantinpolysuccinat, glycerol, vatten, titanoxid (E171), järnoxid 
(E172). 
 
Vid tillverkning av 1 kapsel åtgår 3,2 g torkad sågpalmettofrukt. 

3 HUR VERKAR CURBISAL? 

Lindrar vattenkastningsbesvär vid godartad prostataförstoring. 

4 INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND/INFORMATION LÄMNAS AV  

Pharbio Medical International AB 
Box 715 
194 27 Upplands Väsby 
 
Information lämnas av: 
Cederroth International AB 
Box 715 
194 27 Upplands Väsby 
Tel. 08-590 963 00 
Fax 08-590 964 72 
E-mail: info@cederroth.com 

5 VAD ANVÄNDS CURBISAL FÖR? 

Traditionellt använt vid vattenkastningsbesvär orsakade av godartad prostataförstoring, t.ex. 
täta urinträngningar och nattliga urinträngningar. Används sedan läkare konstaterat att annan, 
allvarlig sjukdom inte föreligger. 

6 NÄR SKA CURBISAL INTE ANVÄNDAS?  

Dokumentation för ställningstagande till detta saknas. 

ATT TÄNKA PÅ INNAN OCH NÄR CURBISAL ANVÄNDS: 

Kontakta läkare innan behandling för att inte missa bakomliggande allvarlig sjukdom, se även 
särskilda upplysningar. 
 
Kontakta läkare om besvären förvärras eller kvarstår i mer än sex månader. 
 
Det har ej studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt lever- eller njufunktion, 
andra sjukdomar eller patientens ålder innebär att försiktighet bör iakttas vid behandling. 



TRAFIKVARNING 

Inga kända risker. 

VAD SKALL DU UNDVIKA NÄR DU ANVÄNDER CURBISAL?  

Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel, naturläkemedel eller föda är inte studerad. 

7 HUR SKALL DU ANVÄNDA CURBISAL? 

Vuxna: 1 kapsel dagligen. Kapslarna sväljes med vätska lämpligen i samband med måltid.  
Behandlingen med Curbisal bör ha pågått i ca 3 månader innan effekten av behandlingen 
utvärderas. Om symptomlindring uppnåtts efter denna tid, kan behandlingen fortsättas. 
Rekommenderas ej till barn. 

BRUKSANVISNING 

- 

VAD SKALL MAN GÖRA OM MAN TAGIT FÖR STOR DOS? 

Om du fått i dig för stor mängd av preparatet kontakta läkare, sjukhus eller 
Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. 

8 VILKA BIVERKNINGAR KAN CURBISAL GE? 

Sällsynta mag-tarmbesvär. Kontakta läkare om du misstänker allvarliga biverkningar i 
samband med användandet av Curbisal. 

9 HUR SKA CURBISAL FÖRVARAS?  

Tabletterna skall förvaras i blisterkartan fram till användning. 
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. 

10 VILKEN HÅLLBARHET HAR CURBISAL? 

Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen. 
 
SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR 
Prostata (blåshalskörteln) ligger strax under urinblåsan hos män och omsluter 
urinrörets övre del. Dess tillväxt styrs av det manliga könshormonet testosteron och 
de hormonella förändringar som sker med ökad ålder anses vara anledningen till att 
storleken av prostata ökar med åren. Detta kallas för godartad prostataförstoring 
(benign prostatahyperplasi). I 50-årsåldern är prostata förstorad hos de flesta män 
men alla får inte besvär av detta. Hos vissa pressar dock den förstorade körteln 
samman urinröret på ett sätt som leder till problem vid vattenkastningen. Dessa besvär 
kan uttrycka sig som täta trängningar och svårigheter att tömma blåsan helt. 
Vissa andra mera allvarliga sjukdomar, t ex prostata- eller urinblåsecancer, kan ge 
liknande symptom som de vid godartad prostataförstoring. Därför är det viktigt att du 
besöker läkare innan du börjar din behandling med Curbisal. Kontakta även läkare om 
dina besvär skulle förvärras eller om nya symptom skulle tillstöta. 

11 DATUM FÖR SENASTE REVIDERING AV BIPACKSEDELN 

2007-09-26 


