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LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORM OCH STYRKA
Remifemin, tabletter
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VAD INNEHÅLLER REMIFEMIN?
1 tablett innehåller:
Flytande extrakt av rotstock från Cimicifuga racemosa L. Nutt. (silverax), (0,78-1,14:1):
0,018-0,026 ml.
Cellulosa, laktosmonohydrat, potatisstärkelse, magnesiumstearat, pepparmyntolja.
Vid tillverkning av en tablett åtgår 20 mg rotstock av silverax.
Innehållsmängd:
Blisterkartor i dekorerad pappkapsel innehållande 100 tabletter.

Blisterkartor i dekorerad pappkapsel innehållande 200 tabletter.
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HUR VERKAR REMIFEMIN?
Symptomlindrande vid klimakteriebesvär.
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INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND
Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG
Postbox 61 11 60
D-38251, Salzgitter
Tyskland
Ombud:
MaxMedica AB
Box 505 77
202 15 Malmö
Tel: 040-660 20 40
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VAD ANVÄNDS REMIFEMIN FÖR?
Traditionellt använt mot lindriga klimakteriesymptom som värmevallningar, svettningar,
sömnstörningar och nervositet.
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NÄR SKA REMIFEMIN INTE ANVÄNDAS?
Vid känd överkänslighet mot silverax eller mot andra innehållsämnen i produkten.
ATT TÄNKA PÅ INNAN OCH NÄR REMIFEMIN ANVÄNDS
Om Du har en tidigare känd leversjukdom bör Du kontakta läkare före användning av
Remifemin. Sluta att Remifemin och kontakta omgående läkare om du får tecken och
symtom på leverpåverkan (trötthet, aptitlöshet, gulfärgning av hud och ögon eller svåra
smärtor i övre delen av magen med illamående och kräkningar eller mörkfärgad urin.)

Remifemin bör av säkerhetsskäl ej användas längre än 6 månader eftersom effekter på
livmoderslemhinnan efter långtidsbehandling inte är klarlagda.
Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin
GRAVIDITET OCH AMNING

Användning under graviditet och amning kan inte rekommenderas.
TRAFIKVARNING

VAD SKALL DU UNDVIKA NÄR DU ANVÄNDER REMIFEMIN?

Effekten av samtidigt intag av andra naturläkemedel, läkemedel och föda är inte studerad.
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HUR SKALL DU ANVÄNDA REMIFEMIN?
1 tablett 2 gånger dagligen, företrädelsevis morgon och kväll. Bör sväljas hela med ½ glas
vätska.
Behandling rekommenderas i högst 6 månader.
Rekommenderas ej till barn.
VAD HÄNDER OM DU TAGIT FÖR STOR DOS?

Om Du fått i Dig för stor mängd av preparatet, kontakta alltid Giftinformationscentralen
(tel 112), läkare eller sjukhus.
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VILKA BIVERKNINGAR KAN REMIFEMIN GE?

Enstaka fall av blödning under pågående behandling med Remifemin hos kvinnor efter
menopaus har rapporterats. Om blödning uppstår bör därför läkare kontaktas.
Mycket sällsynta fall av allvarlig leverpåverkan och leverskador har rapporterats vid
behandling med preparat innehållande Cimicifuga racemosa (Se punkt 6 Att tänka på innan
och när Remifemin används).
I mycket sällsynta fall har lindriga mag- och tarmbesvär samt fall av allergiska hudreaktioner
(nässelutslag, klåda, hudrodnad) rapporterats.
Om du misstänker annan allvarlig biverkan skall läkare kontaktas.
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HUR SKA REMIFEMIN FÖRVARAS?

Förpackningen skall förvaras torrt och i rumstemperatur.
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VILKEN HÅLLBARHET HAR REMIFEMIN?

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.
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DATUM FÖR SENASTE REVIDERING AV BIPACKSEDELN
2006-10-11

