
BIPACKSEDEL  

  

CLOMIFEN 50 mg -tablett  

  

Klomifencitrat  

  

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

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.  
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.  

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, 
även om de uppvisar symtom som liknar dina.  

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som 
inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.  

  

I denna bipacksedel finner du information om  

1. Vad Clomifen är och vad det används för  
2. Att tänka på innan du använder Clomifen   
3. Hur du använder Clomifen  
4. Eventuella biverkningar  
5. Hur Clomifen ska förvaras  
6. Övriga upplysningar  
  

1.  VAD ÄR CLOMIFEN OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?  

  

Clomifen-tabletten innehåller som verksamt ämne 50 mg klomifencitrat, som är ett 
konstgjort antiöstrogen.   
  

Kvinnor: Klomifens verkan baserar sig på dess antiöstrogena egenskaper, som gör att 
den effekt som förhindrar ägglossningen uteblir och utsöndringen av östrogen ökas. 
Detta bidrar till ägglossning. Klomifen har tydligen även en direkt stimulerande effekt 
på äggstockarna, men ägglossning förutsätter i allmänhet måttlig egen utsöndring av 
östrogen.    
  

Män: Klomifen blockerar sannolikt även hos män celler som binder östrogen i 
mellanhjärnans nedersta del, och pga. ett feedbacksystem ökar utsöndringen av 
testosteron och bildningen av sädesceller.  
  

Användningsområden  
Kvinnor: Bristfällig ägglossning och blödningsrubbningar förorsakade av onormal 
tillväxt av livmoderslemhinnan (hyperplasia cystica glandularis).  
  

Män: Olika grader av störningar i bildning av sädesceller.  
  

2.  ATT TÄNKA PÅ INNAN DU ANVÄNDER CLOMIFEN  

  



Använd inte Clomifen  

- om du är allergisk (överkänslig) mot klomifencitrat eller något av övriga 
innehållsämnen i Clomifen  

- om du är gravid  
- om du har  
- odiagnosticerad blödning från livmodern  
- en leversjukdom  
- cancer i livmoderslemhinnan.  
  

Var särskilt försiktig med Clomifen  

Preparatet får användas endast under övervakning av en gynekolog eller urolog eller 
en läkare som arbetar på ett sjukhus som specialiserat sig på detta område.  Avbryt 
medicineringen om du har synrubbningar under Clomifen-behandlingen. Om 
menstruationsblödningen är knapp och basaltemperaturen inte sjunker till den nivå 
som föregick ägglossningen, kan detta vara ett tecken på graviditet eller blåsbildning 
på äggstockarna förorsakade av överstimulering. I båda fallen skall 
läkarundersökning göras innan en ny klomifenbehandling påbörjas. 
Doseringsanvisningarna skall följas noggrant.   
  

Enligt vissa undersökningar kan behandling med Clomifen öka risken för att insjukna 
i vissa cancersjukdomar (äggstockcancer, bröstcancer, livmodercancer, 
sköldkörtelcancer, melanom), men riskökningen har inte konstaterats i alla 
undersökningar. De vetenskapliga bevisen är kontroversiella och därför är sambandet 
mellan klomifenbehandling och cancerrisk tveksamt.  
  

Kvinnor skall inte använda Clomifen längre än under sex menstruationscykler.   
  

Klomifen kan öka förekomsten av flerbörd och blåsbildning på äggstockarna. Särskilt 
då höga doser används kan förekomma kraftig förstoring av äggstockarna, 
blodutgjutningar och överstimulation av äggstockarna.  
  

Användning av andra läkemedel  

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra 
läkemedel, även receptfria produkter, naturmediciner eller naturprodukter.  
  

Graviditet och amning  

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.  
  

Du får inte använda klomifen om du tror att du är gravid. Om 
menstruationsblödningen är knapp och basaltemperaturen inte sjunker till den nivå 
som föregick ägglossningen, kan detta vara ett tecken på graviditet och denna 
möjlighet skall uteslutas innan en ny klomifenbehandling påbörjas. 
Doseringsanvisningarna skall följas noggrant.  
  

Eftersom en liten mängd klomifen kan utsöndras i sädesvätska, bör mannen avbryta 
behandlingen omedelbart om partnern misstänks vara gravid.  
  



Det finns inga forskningsrön om huruvida klomifen passerar över till modersmjölk och 
klomifen skall därför inte användas under amning.  
  

Körförmåga och användning av maskiner  

Synrubbningar kan förekomma i sällsynta fall, och medicineringen skall då avbrytas. 
Synrubbningar kan försämra förmågan att köra bil och använda maskiner.  
  

Viktig information om något innehållsämne i Clomifen  

Clomifen innehåller laktos. Om din läkare har berättat att du inte tål vissa sockerarter, 
diskutera med läkaren innan du tar detta läkemedel.  
  

3.  HUR ANVÄNDER DU CLOMIFEN?  

  

Använd alltid Clomifen enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller 
apotekspersonal om du är osäker.   
  

Vanlig dos är:  
Kvinnor: 50 mg (1 tablett) eller 100 mg (2 tabletter) dagligen oralt i 5 dygn under den 

5 9 dagen eller den 3 7 dagen av menstruationscykeln enligt läkarens anvisningar.  
  

Män: 50 mg (1 tablett) i dygnet i 2 3 månader, varefter en paus på 2 3 veckor enligt 

läkarens anvisningar. Behandlingen kan fortsätta på detta sätt upp till 6 månader.  
  

Om du har tagit för stor mängd av Clomifen  

Kontakta alltid läkaren, sjukhuset eller Giftinformationscentralen (tfn (09) 471 977) 
om du eller någon annan har tagit en överstor dos av Clomifen.  
  

Om du har glömt att ta Clomifen  

Ta inte dubbel dos för att kompensera en glömd dos.  
  

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

  

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

Under behandlingen kan förekomma blodvallningar samt besvär och smärtor i buk- 
och bäckenområdet, ibland i förening med illamående och kräkningar. I samband med 
användningen av preparatet har även förekommit ömhet i brösten, onormala 
blödningar från livmodern, torrhet i slidan, viktökning, huvudvärk och ökat 
urineringsbehov. Dimsyn, hudsymtom och håravfall har förekommit sällan. Yrsel, 
nervositet, sömnlöshet och nedstämdhet har också observerats.  Tromboser har 
observerats sällan. Krampanfall kan förekomma sällan, i synnerhet hos patienter som 
tidigare har haft krampanfall. I leverfunktionstest har ibland förekommit 
förändringar.  
  



Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte 
nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.  
  

5. HUR SKA CLOMIFEN FÖRVARAS?  

  

Clomifen-tabletterna förvaras i rumstemperatur (15 25 C).   

  

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvara Clomifen utom räckhåll för barn, 
även efter användning.  
  

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Använd inte läkemedlet om 
det synbart har förändrats.  
  

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur 
man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda 
miljön.  
  

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR  

  

Innehållsdeklaration  

- Den aktiva substansen är klomifencitrat.  

- Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, gelatin,     
   pregelatiniserad majsstärkelse, talk, vattenfri kolloidal kiseldioxid,  
magnesiumstearat.  

  

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar  

Vit, rund, bikonvex tablett, diameter ca 7 mm och höjd ca 3,5 mm.  
  

Förpackningsstorlek 20 tabletter.  
  

Innehavare av godkännande för försäljning  

Oy Leiras Takeda Pharmaceuticals Ab, PB 1406, 00101 Helsingfors, tfn 020 746 5000  
  

Tillverkare  

Rottendorf Pharma GmbH, Ostenfelder Str 51–61, 59320 Ennigerloh, Tyskland  
  

Bipacksedeln är granskad 2.6.2014.  

  


