
Bipacksedel: Information till användaren  

  

FemSeven 50 mikrog/24 timmar depotplåster 

estradiol  

  

  

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller 

information som är viktig för dig.  

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.  

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.  

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de 

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.  

- Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även 

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.  

  

  

I denna bipacksedel finner du information om följande:  

1. Vad FemSeven är och vad det används för  

2. Vad du behöver veta innan du använder FemSeven   

3. Hur du använder FemSeven  

4. Eventuella biverkningar  

5. Hur FemSeven ska förvaras  

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar  

  

  

1.  Vad FemSeven är och vad det används för  

  

Vad är FemSeven?  

FemSeven är ett preparat för hormonell substitutionsbehandling som innehåller ett östrogen, 

estradiolhemihydrat, vilket är ett kvinnligt könshormon. FemSeven kan ordineras till postmenopausala 

kvinnor då minst ett år passerat sedan den sista menstruationen.  

  

FemSeven används för att:  

  

Lindra symtomen under och efter övergångsåldern  

I övergångsåldern minskar kroppens produktion av östrogen. Detta kan orsaka symtom som hettande 

ansikte, hals och bröstkorg (värmevallningar). FemSeven lindrar sådana postmenopausala symtom. 

Läkare ordinerar FemSeven endast då symtomen är så pass svåra att de är till betydande besvär i det 

dagliga livet.  

  

Erfarenheten av behandling hos kvinnor över 65 år är begränsad.  

  

Förebygga osteoporos  

Efter menopausen drabbas vissa kvinnor av benskörhet (osteoporos). Diskutera alla olika 

behandlingsalternativ med din läkare.  

  

Om din risk för osteoporos är ökad och inga andra läkemedel lämpar sig för dig, kan FemSeven 

användas för att förebygga osteoporos efter menopausen.  

  

FemSeven lämpar sig för kvinnor vars livmoder har avlägsnats. Om livmodern inte har avlägsnats, 

brukar läkare i vanliga fall ordinera ett annat hormonpreparat (s.k. progestin, gulkroppshormon) utöver 



FemSeven. Detta hormon, d.v.s. progestinet, fungerar som skydd för livmoderslemhinnan. Om din 

livmoder avlägsnats p.g.a. endometrios, kan läkaren också ordinera progestin som skydd för eventuella 

rester av livmoderslemhinna.  

  

  

2.  Vad du behöver veta innan du använder FemSeven   

  

Sjukdomshistoria och regelbunden uppföljning  

Bruk av hormonell substitutionsbehandling innebär vissa risker som bör övervägas innan behandling 

påbörjas eller då man överväger om behandlingen ska fortsättas eller avbrytas.  

  

Erfarenheten av behandling av för tidig menopaus (p.g.a. att äggstockarna slutat fungera i förtid eller 

att äggstockarna opererats bort) är begränsad. Om du kommit in i övergångsåldern i förtid, kan dina 

risker med en hormonell substitutionsbehandling skilja sig från dem som anges här. Diskutera saken 

med din läkare.  

  

Innan du påbörjar en hormonell substitutionsbehandling kommer läkaren att fråga dig om din egen och 

dina närmaste släktingars sjukdomshistoria. Läkaren kan bestämma sig för att utföra en 

läkarundersökning som även vid behov kan inkludera en undersökning av brösten och/eller en 

gynekologisk undersökning.  

Då du börjat med FemSeven ska du uppsöka läkare för regelbundna kontroller (minst en gång per år). I 

samband med dessa kontroller ska du diskutera risker och fördelar av en fortsatt behandling med 

FemSeven med din läkare.  

  

Gå på regelbundna kontroller av brösten i enlighet med vad din läkare rekommenderar.  

  

Använd inte FemSeven  om något av följande gäller i ditt fall. Om du är osäker på om någon av 

följande punkter passar in på dig, ska du tala med läkaren innan du börjar använda FemSeven.  

  

Använd inte FemSeven om du  

- har, har haft eller misstänks ha bröstcancer   

- har eller misstänks ha någon typ av östrogenberoende cancer, som t.ex. cancer i 

livmoderslemhinnan  

- har blödningar från slidan utan någon känd orsak  

- har förtjockning av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi) och inte behandlas för detta  

- har eller har haft en blodpropp i någon ven (en trombos), t.ex. i ett ben (djup ventrombos) eller en 

lunga (lungemboli)  

- har någon störning i blodets koagulering (som exempelvis brist på protein C eller S, eller brist på 

antitrombin)  

- har eller nyligen har haft någon sjukdom orsakad av en blodpropp i någon artär (som hjärtattack, 

stroke eller angina pectoris, d.v.s. kärlkramp)  

- har eller har haft någon leversjukdom och dina leverfunktionsvärden ännu inte återgått till det 

normala  

- har en ärftlig sjukdom (porfyri) som orsakar ansamling av toxiska ämnen (porfyriner) i kroppen  

- är allergisk (överkänslig) mot estradiolhemihydrat eller mot något annat innehållsämne i  

FemSeven (se förteckning i avsnitt 6 ”Förpackningens innehåll och övriga upplysningar”).  

  

Om du inte är säker på om något av de ovan nämnda gäller dig, ska du diskutera detta med läkare 

innan du börjar använda FemSeven.  

Om något av de ovan nämnda uppenbarar sig för första gången medan du använder FemSeven, ska du 

genast sluta med FemSeven och omedelbart kontakta läkare.  



  

Varningar och försiktighet  

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder FemSeven.  

FemSeven är inte ett preventivmedel. Därför  

- ska kvinnor som fortfarande har sin livmoder kvar använda progestin åtminstone under de 12 sista 

dagarna av varje cykel medan de använder FemSeven.  

- kan du behöva använda något preventivmedel för att förhindra en oönskad graviditet om mindre än 

12 månader förflutit sedan din sista menstruation, eller om du är under 50 år gammal. Tala med 

läkaren för närmare instruktioner.  

  

Innan du påbörjar denna behandling  

ska du tala om för läkaren om du någonsin har haft något av följande besvär, eftersom dessa kan 

återkomma eller förvärras i samband med en behandling med FemSeven. Om detta är fallet ska du gå 

hos läkare på kontroller oftare än vanligt.  

- godartade tumörer i livmodern (bindvävsknutor)  

- tillväxt av livmoderslemhinna utanför livmodern (endometrios)  

- tidigare fall av överdriven förtjockning av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi)  

- ökad risk för blodproppar (se ”Blodproppar i en ven”)  

- ökad risk för utveckling av östrogenberoende cancer (t.ex. om mor, syster eller mormor/farmor haft 

bröstcancer)  

- högt blodtryck  

- något leverbesvär, som exempelvis en godartad levertumör  

- diabetes  

- gallstenar  

- migrän eller anfall av svår huvudvärk  

- en autoimmunsjukdom som angriper flere olika organ i kroppen (systemisk lupus erythematosus, 

d.v.s. SLE)  

- epilepsi  

- astma  

- en sjukdom som inverkar på trumhinna och hörsel (otoskleros)  

- en mycket hög halt av blodfetter (triglycerider)  

- en ökad mängd vätska i kroppen (vätskeansamling) p.g.a. hjärt- eller njurbesvär  

  

Om du ska genomgå någon operation  

Om någon operation planeras ska du tala om för kirurgen att du använder FemSeven. Det kan hända att 

han/hon uppmanar dig att avbryta behandlingen med FemSeven 4-6 veckor före operationen. Detta för 

att minska risken för blodproppar (se avsnitt 2 ”Blodproppar i en ven”). Rådfråga läkare om när du kan 

börja med FemSeven på nytt.  

  

Sluta använda FemSeven och kontakta omedelbart läkare  om du observerar något av 

följande medan du använder hormonell substitutionsbehandling:  

- du utvecklar något av de tillstånd som nämns i avsnitt ”Använd inte FemSeven”  

- din hud eller dina ögonvitor antar en gulskiftande färg (gulsot), eftersom detta kan vara ett tecken 

på leverbesvär  

- du upplever en betydande blodtrycksstegring (med symtom som huvudvärk, trötthet, svindel)  

- du får migränliknande huvudvärk för första gången i ditt liv  

- du blir gravid  

- du observerar tecken som kan tyda på blodpropp, som t.ex:  

° smärtsam svullnad och rodnad i ett ben ° 

plötsliga bröstsmärtor ° andningssvårigheter. För 

närmare information, se ”Blodproppar i en ven”.  



  

Hormonell substitutionsbehandling och cancer  

  

Kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi) och cancer i 

livmoderslemhinnan (endometriecancer)  

En hormonell substitutionsbehandling med enbart östrogen ökar risken för kraftig förtjockning av 

livmoderslemhinnan och cancer i livmoderslemhinnan.  

Då du tar progestin som tillägg till östrogen under minst 12 dagar av varje 28 dagars cykel är du 

skyddad mot denna extra risk. Läkaren kommer därför att ordinera dig något preparat med progestin 

om du har din livmoder kvar. Om din livmoder är bortopererad (hysterektomi) ska du rådfråga läkaren 

om du tryggt kan ta FemSeven utan progestintillskott.  

  

Av de kvinnor som har sin livmoder kvar och som inte använder någon hormonell 

substitutionsbehandling kommer i genomsnitt 5 av 1 000 kvinnor i åldern 50–65 att få diagnosen 

endometriecancer.  

Av de kvinnor i åldern 50–65 som har livmodern kvar och som använder en hormonell 

substitutionsbehandling med enbart östrogen, kommer mellan 10 och 60 kvinnor av 1 000 att få 

diagnosen endometriecancer (d.v.s. mellan 5 och 55 extra fall), beroende på dosen och hur länge 

läkemedlet används.  

  

Bröstcancer  

Uppgifter tyder på att en behandling med en kombination av östrogen och progestin, och möjligen 

även med enbart östrogen, ökar risken för bröstcancer. Riskökningen beror på hur länge du använder 

hormonell substitution. Den ökade risken ses inom några år, men återgår sedan till den normala inom 

några år (högst 5 år) efter att behandlingen upphört.  

För kvinnor utan livmoder som tar enbart östrogen under en tidsperiod på 5 år är det ingen, eller endast 

en liten ökad risk för bröstcancer.  

  

Jämförelse  

Av de kvinnor i åldern 50–79 som inte använder någon hormonell substitutionsbehandling kommer i 

genomsnitt 9–17 av 1 000 att få diagnosen bröstcancer under en 5-årsperiod.  

Av de kvinnor i åldern 50–79 som använder hormonell substitution med östrogen och progestin under 

5 år, kommer 13–23 av 1 000 att få diagnosen (d.v.s. 4–6 extra fall).  

  

-  Kontrollera dina bröst regelbundet. Kontakta läkare om du upptäcker förändringar som: 

° indragningar eller gropar ° förändringar av bröstvårtan ° knölar du kan se eller känna.  

  

Äggstockscancer (ovarialcancer)  

Äggstockscancer är sällsynt. En något ökad risk för kvinnor som använt hormonell 

substitutionsbehandling under minst 5–10 år finns rapporterad.  

Av de kvinnor i åldern 50–69 som inte använder hormonell substitution kommer i genomsnitt 2 av 1 

000 att få diagnosen äggstockscancer under en 5-årsperiod.  

Av de kvinnor som använder substitutionsbehandling under 5 år, kommer i genomsnitt 2–3 av 1 000 

att få diagnosen (d.v.s. upp till 1 extra fall).  

  

Inverkan på hjärta och blodcirkulation  

  

Blodproppar i en ven  

Risken för blodpropp i en ven är 1,3–3 gånger högre hos kvinnor som använder hormonell 

substitution än hos dem som inte gör det; speciellt under det första behandlingsåret.  



Blodproppar kan vara allvarliga. Om en blodpropp hamnar i lungorna kan den ge bröstsmärtor, 

andnöd, kollaps eller till och med leda till döden.  

Sannolikheten för dessa blodproppar ökar med stigande ålder samt om något av följande gäller dig. 

Möjliga symtom på blodpropp finns i avsnittet ”Sluta använda FemSeven och kontakta omedelbart 

läkare”.  

Tala om för läkaren om något av följande gäller dig:   

- du kommer inte att kunna gå på en längre tid p.g.a. operation, skada eller sjukdom (se även avsnitt  

2 ”Om du ska genomgå någon operation”)  

- du har en betydande övervikt (BMI > 30 kg/m2)  

- du har någon störning i blodets koagulering som kräver långtidsbehandling med blodförtunnande 

medel  

- du eller någon nära släkting till dig har någon gång haft en blodpropp i ben, lunga eller något annat 

organ  

- du har en autoimmun sjukdom som angriper många olika organ (SLE) -  du har cancer.  

  

Jämförelse  

Av de kvinnor i 50-årsåldern som inte använder hormonell substitutionsbehandling förväntas i 

genomsnitt 4-7 av 1 000 få en blodpropp i någon ven under en 5-årsperiod.  

Bland sådana kvinnor i 50-årsåldern som använder hormonell substitution med östrogen och progestin 

i mer än 5 år, förväntas 9-12 av 1 000 få en blodpropp i någon ven (d.v.s. 5 extra fall).  

Av de kvinnor i 50-årsåldern som är utan livmoder och som använder enbart östrogen i mer än 5 år 

förväntas 5-8 av 1 000 få en blodpropp i någon ven (d.v.s. 1 extra fall).  

  

Hjärtsjukdom (hjärtinfarkt)  

Det finns inga bevis för att en hormonell substitutionsbehandling skulle förebygga hjärtinfarkt. Hos 

kvinnor över 60 år som använder substitutionsbehandling med östrogen och progestin är risken för att 

utveckla hjärtsjukdom något högre än hos dem som inte tar använder hormonell substitution. Hos 

kvinnor utan livmoder som tar enbart östrogen är det ingen ökad risk för att utveckla hjärtsjukdom.  

  

Stroke (slaganfall)  

Risken för stroke är cirka 1,5 gånger högre hos dem som använder hormonell substitution jämfört med 

dem som inte gör det. Risken för stroke är åldersberoende och därför ökar antalet fall av stroke på 

grund av bruk av hormonell substitution med stigande ålder.  

  

Jämförelse  

Bland kvinnor i 50-årsåldern, som inte använder hormonell substitutionsbehandling, förväntas under 

en 5-årsperiod i genomsnitt 8 av 1 000 att få stroke.  

Av de kvinnor i 50-årsåldern som använder hormonell substitution förväntas 11 av 1 000 få stroke 

under en period på 5 år (d.v.s. 3 extra fall).  

  

Andra tillstånd  

-  Användning av hormonell substitution förhindrar inte minnesförlust. Risken för minnesförlust kan 

vara något högre hos kvinnor som börjar använda hormonell substitution först efter fyllda 65 år. 

Rådgör med din läkare.  

  

Andra läkemedel och FemSeven  

Vissa läkemedel kan påverka effekten av FemSeven, vilket kan leda till oregelbundna blödningar.  

Detta gäller följande mediciner:  

- läkemedel mot epilepsi (t.ex. fenobarbital, fenytoin och karbamazepin)  

- läkemedel mot tuberkulos (t.ex. rifampicin, rifabutin)  



- läkemedel mot HIV-infektion (t.ex. nevirapin, efavirenz, ritonavir och nelfinavir) - 

 naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum).  

  

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har tagit eller kan tänkas använda 

andra läkemedel, även sådana man kan köpa utan recept, växtbaserade läkemedel och preparat från 

hälsokostaffär (naturprodukter).  

  

Laboratorieundersökningar  

Om du ombeds lämna ett blodprov ska du informera läkaren eller laboratoriepersonalen om att du 

använder FemSeven eftersom detta läkemedel kan påverka resultatet av vissa tester.  

  

Graviditet och amning  

FemSeven är endast avsett för behandling av postmenopausala kvinnor. Om du skulle råka bli gravid, 

ska du sluta med FemSeven och kontakta läkare.  

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare 

eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.  

  

  

3.  Hur du använder FemSeven  

  

Dosering  

FemSeven är ett depotplåster med enbart östrogen som ska appliceras en gång i veckan och användas 

kontinuerligt, d.v.s. det gamla plåstret byts ut mot ett nytt var 7:e dag.   

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om 

du är osäker.  

  

Barn: Behandling med FemSeven rekommenderas inte till barn.   

Vuxna och äldre personer:   

- Läkaren strävar till att ordinera lägsta möjliga dos för kortast möjliga tid för att få dina symtom 

under kontroll. Tala med din läkare om du tycker dosen är för stark eller för svag.  

- I vanliga fall kan du påbörja behandlingen när som helst, men om du har din livmoder kvar och ska 

byta från en sekventiell hormonell substitutionsbehandling till FemSeven, ska du påbörja 

behandlingen med FemSeven direkt efter att din bortfallsblödning avslutats.  

- Varje plåster ska bäras i 7 dagars tid för att sedan ersättas med ett nytt på så sätt att du alltid har ett 

plåster på dig. I normala fall kommer du att bära ett plåster åt gången.  

  

Administreringssätt  

  
  

Att fästa plåstret:  

1. Ta ut plåstret ur sitt kuvert enligt bilderna 1 och 2.  

2. Dra loss halva skyddsfilmen vid det S-formade jacket och fäst plåstret på huden enligt bild 3 och 4. 

Undvik att vidröra limytan med fingrarna, då detta kan göra att plåstret inte fäster ordentligt sedan.  

  



 
  

3. Dra av andra halvan av skyddsfilmen och tryck fast plåstret mot din hud med hela handflatan i minst  

30 sekunders tid (se bild 5 och 6). Din kroppsvärme får plåstret att fästa bättre. Välj ett så slätt 

hudområde som möjligt (utan stora hudveck och skrynklor) och undvik att fästa plåstret på ställen där 

kläderna lätt kunde skava loss det. Använd t.ex. huden på stussen, kring höfterna och magskinnet 

(undvik midjan).  

  

Placera aldrig ett plåster på eller nära brösten.   

Fäst inte följande plåster på exakt samma hudområde där det föregående satt. Försäkra dig om att 

huden är ren och torr och inte skadad eller irriterad på något sätt.  

Om du fäst plåstret korrekt är risken liten att det ska falla av i samband med bad, dusch eller simning. 

Utsätt inte plåstret för direkt solljus.  

  

Då det är dags att ta av plåstret ska du helt enkelt lyfta upp ett hörn och dra av det. Vik plåstret dubbelt 

med limytorna mot varandra och släng bort det. Om plåstret skulle börja lossna innan 7 dagar passerat, 

ska du helt enkelt ta bort det och fästa på ett nytt.  

Byt sedan ut detta plåster på den dag då du normalt skulle ha bytt plåster. Om du glömmer att byta 

plåster på rätt dag, ska du byta ut det så fort som möjligt och sedan återgå till ditt normala schema 

igen. Om du har din livmoder kvar kan risken för genombrottsblödningar öka om du glömmer att byta 

plåster i tid.   

  

Om du använt för stor mängd av FemSeven   

En överdos är osannolik även om du skulle råka fästa alltför många plåster på en gång. Den enda 

åtgärd som krävs är att du tar bort överloppsplåstren.   

  

Om du glömmer bort att använda FemSeven  

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.   

  

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.  

  

  

4.  Eventuella biverkningar  

  

Liksom alla läkemedel kan FemSeven orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.  

  

För en förteckning över biverkningar som kräver att behandlingen avbryts, se avsnitt 2 ”Sluta använda 

FemSeven och kontakta omedelbart läkare”.  

  

Följande reaktioner rapporteras oftare hos kvinnor som använder hormonell substitutionsbehandling än 

hos dem som inte gör det:  

- bröstcancer  



- onormal tillväxt av, eller cancer i, livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi eller -cancer) - 

 äggstockscancer  

- blodproppar i någon större ven i ett ben eller en lunga (venös tromboembolism) -  hjärtsjukdom  

- stroke (slaganfall)  

- ökad sannolikhet för minnesförlust om hormonell substitution påbörjas först vid en ålder av mer än  

65.  

För närmare information om dessa biverkningar, se avsnitt 2.  

  

Följande biverkningar är mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 användare av 10): - 

 reaktioner vid applikationsstället:  

° klåda  

° hudrodnad  

° eksem  

° nässelutslag  

° svullnad (ödem)  

° förändrad pigmentering.  

Dessa hudreaktioner har främst varit lindriga och de går i allmänhet över inom 2-3 dagar efter att 

plåstret tagits bort.  

  

Följande biverkningar är vanliga (kan förekomma hos upp till 1 användare av 10): - 

 huvudvärk  

- obehagskänslor i brösten (t.ex. ont i brösten/besvär med bröstvårtorna, förstorade bröst).  

  

Följande biverkningar är mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 användare av 100):  

- hårförändringar, ökad svettning  

- ledsmärtor, muskelkramper i benen  

- svindel, stickningar och domningar i fingrar och tår (parestesier), migrän  

- ångest, ökad aptit, depression, sömnsvårigheter (sömnlöshet), nervositet  

- illamående, matsmältningsbesvär, magsmärtor, kräkningar  

- blodtrycksförändringar  

- bröstsmärtor  

- störningar som rör venerna  

- vaginala flytningar, genombrottsblödningar -  svullnader (ödem), trötthet, viktförändringar.  

  

Följande biverkningar är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 användare av 1 000): - 

 förvärrad förekomst av bindvävsknutor i livmodern (godartade växter i livmodern).  

  

Följande biverkningar har rapporterats med andra hormonella substitutionsbehandlingar: 

-  sjukdomar som rör gallblåsan -  olika hudreaktioner:  

° missfärgningar speciellt i ansiktet och området kring halsen, s.k. 

leverfläckar ° smärtsamma, röda knölar under huden (erythema nodosum, 

knölros) ° runda, måltavleformade hudutslag eller sårnader (erythema 

multiforme).  

  

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna 

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.  

  

  

5.  Hur FemSeven ska förvaras  

  

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.   



Används före utgångsdatum som anges på plåsterkuvertet. Utgångsdatumet är den sista dagen i 

angiven månad.  

Förvaras vid högst 30 °C.  

Låt varje plåster vara kvar i sitt skyddskuvert ända fram till att du behöver det.  

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man 

kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.   

  

  

6.  Förpackningens innehåll och övriga upplysningar  

  

Innehållsdeklaration   

- Den aktiva substansen är estradiolhemihydrat (1,5 mg).  

- Övriga innehållsämnen: en genomskinlig polyetylentereftalatfolie, en kopolymer av 

styrenisopren-styren samt glycerolestrar av hydrerad harts.  

Varje plåster utsöndrar 50 mikrogram estradiol per 24 timmar.  

  

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar  

FemSeven depotplåstren är oktagonala (åttkantiga), genomskinliga, flexibla plåster med rundade hörn. 

Varje plåster är överdraget med lim och fäst på en skyddsfilm som kan dras av och som är litet större 

än själva plåstret. Häftmassan består av en blandning av polymerer, modifierad harts och den aktiva 

substansen.  

Varje förpackning innehåller 4 eller 12 plåster, vilket räcker för 1 respektive 3 månaders behandling.   

  

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare  

Innehavare av godkännande för försäljning: ratiopharm Oy, 

PL 67, 02631 Esbo.  

  

Tillverkare:  

Laboratoire THERAMEX, 6 avenue Albert II, 98007 Monaco Cedex, Monaco.  

  

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos innehavaren av godkännandet för 

försäljning: ratiopharm Oy PB 67  

02631 Esbo  

Tel: 020 180 5900  

  

Denna bipacksedel ändrades senast den 17.12.2012.  

  


