LÆGENS TJEKLISTE I FORBINDELSE MED ORDINATION
Mysimba er indiceret som et supplement til en kaloriereduceret kost og øget fysisk aktivitet til
regulering af vægt hos voksne patienter (>18 år) med en indledende BMI (Body Mass Index) på
• >30 kg/m2 eller mere (svær overvægt), eller
• >27 kg/m2 til <30 kg/m2 (overvægt) sammen med en eller flere vægt-relaterede 		
komorbiditeter (fx. type 2 diabetes, dyslipidæmi, eller kontrolleret hypertension).
Behandling med Mysimba bør afbrydes efter 16 uger, hvis patienterne ikke har tabt
mindst 5 % af deres oprindelige kropsvægt (se pkt. 5.1 i det godkendte produktresumé).

Patientoplysninger
Mand		

Graviditet skal udelukkes, da NB ikke må
tages under graviditet eller amning

Kvinde

Alder (år)		

Vaegt (kg)		

Hypertension		

Hyperkolesterolæmi

Højde (m)		

BMI (kg/m2)
Andre risikofaktorer for
kronisk hjertesygdom

Rygning			Lavt HDL-kolesterol

Diabetes			Hypertriglyceridæmi				Aktuelt BT (mm Hg)

Har patienten:

Nej

Ja

Ukontrolleret hypertension?
Aktuelle krampeanfald, krampeanfald i anamnesen eller kendt CNS-tumor?
Aktuel eller tidligere diagnose med bulimi eller anoreksi?
Kontraindikationer

Aktuel afhængighed af kroniske opioider eller opioidagonister?
Igangværende, akut behandling for afvænning fra alkohol, benzodiazepin eller opioider?

MÅ IKKE
ORDINERES

Aktuel behandling med bupropion eller naltrexon?
Bipolar lidelse i anamnesen?
Behandling med MAO-hæmmer de seneste 14 dage?
Svært nedsat lever- eller nyrefunktion eller nyresvigt i terminalfasen?

Nej

Har patienten:

Ja

Moderat nyreinsufficiens? (I tilfælde af diabetes eller ældre patient med nyreinsufficiens
skal det overvejes at tage eGFR, inden behandling med NB indledes)
Let eller moderat nedsat leverfunktion?
Patienter med en eller
flere af disse risikofaktorer
er i øget risiko for at få
bivirkninger. Behandling
bør kun indledes eller
vedligeholdes efter en fuld
evaluering af de mulige
fordele og risici samt en
gennemgang af pkt. 4.4 i
produktresuméet.

Kontrolleret hypertension?
Angina pectoris eller nyligt myokardieinfarkt?
Mani i anamnesen?
Selvmordstanker eller tidligere selvmordsforsøg (især hos unge)?
Depression?
Risikofaktorer for krampeanfald (f.eks. hovedtraume i anamnesen, episoder
med hypoglykæmi pga. diabetesbehandling, samtidig medicin der kan sænke
anfaldstærsklen for kramper, f.eks. antipsykotika, antidepressiva, malariamedicin,
tramadol, theofyllin, systemiske steroider, quinoloner eller sløvende antihistaminer)?

Behandling med Mysimba?

Ja

Nej		

Dato

dd/mm/åååå

Behandlingen seponeres, hvis der er uvished om sikkerheden eller tolerabiliteten ved fortsat behandling
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger
og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i pkt. 4.8 i det godkendte produktresumé,
hvordan bivirkninger indberettes.

