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1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Reagila 1,5 mg hårde kapsler 
Reagila 3 mg hårde kapsler 
Reagila 4,5 mg hårde kapsler 
Reagila 6 mg hårde kapsler 
 
 
2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 
 
Reagila 1,5 mg hårde kapsler 
 
Hver hård kapsel indeholder cariprazinhydrochlorid svarende til 1,5 mg cariprazin. 
 
Reagila 3 mg hårde kapsler 
 
Hver hård kapsel indeholder cariprazinhydrochlorid svarende til 3 mg cariprazin. 
 
Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på 
 
Hver hård kapsel indeholder 0,0003 mg Allura red AC (E129). 
 
Reagila 4,5 mg hårde kapsler 
 
Hver hård kapsel indeholder cariprazinhydrochlorid svarende til 4,5 mg cariprazin. 
 
Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på 
 
Hver hård kapsel indeholder 0,0008 mg Allura red AC (E129). 
 
Reagila 6 mg hårde kapsler 
 
Hver hård kapsel indeholder cariprazinhydrochlorid svarende til 6 mg cariprazin. 
 
Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på 
 
Hver hård kapsel indeholder 0,0096 mg Allura red AC (E129). 
 
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 
 
 
3. LÆGEMIDDELFORM 
 
Hård kapsel 
 
Reagila 1,5 mg hårde kapsler 
 
Hård gelatinekapsel i str. 4 (ca. 14,3 mm lang) med hvid, uigennemsigtig overdel og hvid, 
uigennemsigtig underdel, præget med “GR 1.5” på kapslens underdel med sort blæk. Kapslerne er 
fyldt med et hvidt til gullig-hvidt pulver. 
 
Reagila 3 mg hårde kapsler 
 
Hård gelatinekapsel i str. 4 (ca. 14,3 mm lang) med grøn, uigennemsigtig overdel og hvid, 
uigennemsigtig underdel, præget med “GR 3” på kapslens underdel med sort blæk. Kapslerne er fyldt 
med et hvidt til gullig-hvidt pulver. 
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Reagila 4,5 mg hårde kapsler 
 
Hård gelatinekapsel i str. 4 (ca. 14,3 mm lang) med grøn, uigennemsigtig overdel og grøn, 
uigennemsigtig underdel, præget med “GR 4.5” på kapslens underdel med hvidt blæk. Kapslerne er 
fyldt med et hvidt til gullig-hvidt pulver. 
 
Reagila 6 mg hårde kapsler 
 
Hård gelatinekapsel i str. 3 (ca. 15,9 mm lang) med lilla, uigennemsigtig overdel og hvid, 
uigennemsigtig underdel, præget med “GR 6” på kapslens underdel med sort blæk. Kapslerne er fyldt 
med et hvidt til gullig-hvidt pulver. 
 
 
4. KLINISKE OPLYSNINGER 
 
4.1 Terapeutiske indikationer 
 
Reagila er indiceret til behandling af skizofreni hos voksne patienter. 
 
4.2 Dosering og administration 
 
Dosering 
 
Den anbefalede startdosis af cariprazin er 1,5 mg en gang dagligt. Derefter kan dosis om nødvendigt 
øges langsomt i trin på 1,5 mg til en maksimal dosis på 6 mg/dag. Den laveste virkningsfulde dosis bør 
fastholdes i henhold til den behandlende læges kliniske vurdering. På grund af cariprazins og stoffets 
aktive metabolitters lange halveringstid vil ændringer af dosis ikke blive afspejlet fuldt ud i plasma før 
efter flere uger. Patienten skal overvåges for bivirkninger og behandlingsrespons i flere uger efter 
initiering af cariprazin og efter hver dosisændring (se pkt. 5.2). 
 
Skift fra andre antipsykotika til cariprazin 
Gradvis krydstitrering bør overvejes ved skift fra et andet antipsykotikum til cariprazin, hvor den 
forrige behandling seponeres gradvist, samtidig med at behandlingen med cariprazin initieres. 
 
Skift til et andet antipsykotikum fra cariprazin 
Gradvis krydstitrering er ikke nødvendig ved skift fra cariprazin til et andet antipsykotikum. Det nye 
antipsykotikum skal initieres med den lavest mulige dosis, mens cariprazin seponeres. Det skal tages i 
betragtning, at plasmakoncentrationen af cariprazin og dets aktive metabolitter vil falde med 50 % på 
~1 uge (se pkt. 5.2). 
 
Glemt dosis 
Hvis patienten glemmer en dosis, bør patienten tage den glemte dosis så hurtigt som muligt. Hvis det 
næsten er tid til den næste dosis, skal patienten imidlertid springe den glemte dosis over og tage den 
næste dosis i henhold til den normale plan. Det frarådes at tage en dobbeltdosis som erstatning for den 
glemte dosis. 
 
Særlige populationer 
 
Nedsat nyrefunktion 
Der er ikke behov for dosisjustering hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion 
(kreatininclearance (CrCl) ≥ 30 ml/min og < 89 ml/min). Cariprazins sikkerhed og virkning er ikke 
blevet undersøgt hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (CrCl < 30 ml/min). Anvendelse af 
cariprazin til patienter med svært nedsat nyrefunktion frarådes (se pkt. 5.2). 
 
Nedsat leverfunktion 
Der er ikke behov for dosisjustering hos patienter med let til moderat nedsat leverfunktion (Child-
Pugh-score mellem 5 og 9). Cariprazins sikkerhed og virkning er ikke blevet undersøgt hos patienter 
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med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh-score mellem 10 og 15). Anvendelse af cariprazin til 
patienter med svært nedsat leverfunktion frarådes (se pkt. 5.2). 
 
Ældre 
Der foreligger utilstrækkelige data vedrørende behandling af ældre patienter i alderen ≥65 år med 
cariprazin til at fastlægge, hvorvidt disse reagerer anderledes end yngre patienter (se pkt. 5.2). Dosis til 
en ældre patient skal vælges med større forsigtighed. 
 
Pædiatrisk population 
Cariprazins sikkerhed og virkning hos børn og unge i alderen under 18 år er ikke klarlagt. 
Der foreligger ingen data. 
 
Administration 
 
Reagila er til oral anvendelse og skal tages en gang dagligt på samme tidspunkt på dagen med eller 
uden mad. 
 
Alkohol bør undgås under behandling med cariprazin (se pkt. 4.5). 
 
4.3 Kontraindikationer 
 
Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1. 
Samtidig administration af kraftige eller moderate CYP3A4-hæmmere (se pkt. 4.5). 
Samtidig administration af kraftige eller moderate CYP3A4-induktorer (se pkt. 4.5). 
 
4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen 
 
Selvmordstanker og -adfærd 
 
Risikoen for selvmordsadfærd (selvmordstanker, selvmordsforsøg og gennemført selvmord) er en del 
af psykotisk sygdom og rapporteres generelt at forekomme kort efter initiering eller ændring af 
antipsykotisk behandling. Højrisikopatienter bør overvåges tæt, når de er i antipsykotisk behandling. 
 
Akatisi, rastløshed 
 
Akatisi og rastløshed er en bivirkning, der ofte forekommer med antipsykotika. Akatisi er en 
bevægelsesforstyrrelse, der er karakteriseret ved en følelse af indre rastløshed og et ubetvingeligt 
behov for at være i konstant bevægelse samt af handlinger, såsom at rokke frem og tilbage når man 
står eller sidder, løfte fødderne, som om man marcherer på stedet og krydse ben hele tiden, mens man 
sidder ned. Da cariprazin medfører akatisi og rastløshed, bør det anvendes med forsigtighed hos 
patienter, som har risiko for at udvikle eller allerede udviser symptomer på akatisi. Akatisi udvikles 
tidligt i behandlingen. Derfor er det vigtigt med nøje overvågning i den første fase af behandlingen. 
Forebyggelse omfatter langsom optitrering; behandling omfatter let nedtitrering af cariprazin eller 
anti-EPS-lægemidler. Dosis kan justeres på baggrund af det individuelle respons og den individuelle 
tolerabilitet (se pkt. 4.8). 
 
Tardiv dyskinesi 
 
Tardiv dyskinesi er et syndrom, som består af potentielt irreversible, rytmiske, ufrivillige bevægelser, 
overvejende af tungen og/eller ansigtet, som patienter i behandling med antipsykotika kan udvikle. 
Hvis der opstår tegn og symptomer på tardiv dyskinesi hos en patient, der behandles med cariprazin, 
skal seponering overvejes. 
 
Parkinsons sygdom 
 
Ordination af antipsykotiske lægemidler til patienter med Parkinsons sygdom kan forværre den 
underliggende sygdom og symptomerne på Parkinsons sygdom. Lægen skal derfor opveje risici i 
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forhold til fordele ved ordination af cariprazin til patienter med Parkinsons sygdom. 
 
Øjensymptomer/katarakt 
 
I de prækliniske forsøg med cariprazin blev uklar linse/katarakt påvist hos hunde (se pkt. 4.8 og 5.3). 
Men en årsagssammenhæng mellem linseændringer/katarakt observeret i undersøgelser af 
forsøgspersoner og cariprazin er ikke etableret. Ikke desto mindre skal patienter, der måtte udvikle 
symptomer, som potentielt kan relateres til katarakt, rådes til at få en oftalmologisk undersøgelse og 
genvurderes til at fortsætte behandling. 
 
Malignt neuroleptikasyndrom (NMS) 
 
Et potentielt letalt symptomkompleks, som kaldes NMS, er blevet rapporteret i forbindelse med 
antipsykotisk behandling. De kliniske manifestationer af NMS er hyperpyreksi, muskelrigiditet, 
forhøjede serumkreatinfosfokinaseniveauer, ændret mental tilstand og tegn på autonom ustabilitet 
(uregelmæssig puls eller blodtryk, takykardi, diaforese og hjertearytmi). Yderligere tegn kan omfatte 
myoglobinuri (rabdomyolyse) og akut nyresvigt. Hvis patienten udvikler tegn og symptomer på NMS 
eller uforklarligt får høj feber uden andre kliniske manifestationer af NMS, skal cariprazin straks 
seponeres. 
 
Krampeanfald 
 
Cariprazin bør anvendes med forsigtighed hos patienter med tidligere krampeanfald eller med 
tilstande, som potentielt sænker krampetærsklen. 
 
Ældre patienter med demens 
 
Cariprazin er ikke undersøgt hos ældre patienter med demens, og det frarådes at behandle ældre 
patienter med demens, pga.øget overordnet dødelighedsrisiko.  
 
Risiko for cerebrovaskulære hændelser (CVA) 
 
Der er set en omtrent 3-doblet forøgelse af risikoen for CVA i randomiserede, placebo-kontrollerede 
kliniske studier i demenspopulationen med visse atypiske antipsykotika. Mekanismen bag denne 
øgede risiko er ukendt. En øget risiko med andre antipsykotika eller andre patientpopulationer kan 
ikke udelukkes. Cariprazin skal anvendes med forsigtighed hos patienter med risikofaktorer for 
apopleksi. 
 
Kardiovaskulære lidelser 
 
Blodtryksændringer 
Cariprazin kan forårsage ortostatisk hypotension og hypertension (se pkt. 4.8). Cariprazin skal 
anvendes med forsigtighed hos patienter med kendt kardiovaskulær sygdom, som prædisponerer for 
blodtryksændringer. Blodtrykket skal overvåges. 
 
Ændringer på elektrokardiogram (EKG) 
Patienter i behandling med antipsykotika kan udvikle QT-forlængelse. 
Med cariprazin sås der ingen forlængelse af QT-intervallet sammenlignet med placebo i et klinisk 
studie, som var designet til at vurdere QT-forlængelse (se pkt. 5.1). I kliniske studier er der kun 
rapporteret få, ikke alvorlige tilfælde af QT-forlængelse med cariprazin (se pkt. 4.8). Derfor skal 
cariprazin anvendes med forsigtighed hos patienter med kendt kardiovaskulær sygdom eller hos 
patienter med familiær disposition for QT-forlængelse samt hos patienter i behandling med 
lægemidler, som kan forårsage QT-forlængelse (se pkt. 5.1). 
 
Venøs tromboemboli (VTE) 
Der er blevet rapporteret om tilfælde af VTE i forbindelse med antipsykotika. Da patienter i 
behandling med antipsykotika ofte har sygdomsbetingede risikofaktorer for VTE, skal alle eventuelle 
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risikofaktorer for VTE identificeres før og under behandling med cariprazin og forebyggende 
foranstaltninger iværksættes. 
 
Hyperglykæmi og diabetes mellitus 
 
Serumglukose skal overvåges hos patienter med en bekræftet diabetes mellitus-diagnose eller patienter 
med risikofaktorer for diabetes mellitus (f.eks. adipositas eller diabetes i familien), som indleder 
behandling med atypiske antipsykotika. Der er rapporteret om glukoserelaterede bivirkninger med 
cariprazin i kliniske studier (se pkt. 5.1). 
 
Vægtændring 
 
Der er observeret betydelig vægtstigning ved anvendelse af cariprazin. Patientens vægt skal overvåges 
regelmæssigt (se pkt. 4.8). 
 
Hjælpestoffer 
 
Reagila hårde kapsler med 3 mg, 4,5 mg og 6 mg indeholder Allura red AC (E129), som kan give 
allergiske reaktioner. 
 
4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion 
 
Potentialet for, at andre lægemidler kan påvirke cariprazin 
 
Metaboliseringen af cariprazin og dets vigtigste aktive metabolitter, desmethyl-cariprazin (DCAR) og 
didesmethyl-cariprazin (DDCAR), medieres overvejende af CYP3A4, med et mindre bidrag fra 
CYP2D6. 
 
CYP3A4-hæmmere 
Ketoconazol, en kraftig CYP3A4-hæmmer, medførte en fordobling af plasmaeksponeringen for total 
cariprazin (summen af cariprazin og dets aktive metabolitter) under kortvarig samtidig administration 
(4 dage), ved undersøgelse af både ubundne og ubundne+bundne dele. 
På grund af den lange halveringstid for cariprazins aktive molekyledele kan der forventes en 
yderligere forøgelse af plasmaeksponering for total cariprazin ved længerevarende samtidig 
administration. Derfor er samtidig administration af cariprazin og kraftige eller moderate CYP3A4-
hæmmere (f.eks. boceprevir, clarithromycin, cobicistat, indinavir, itraconazol, ketoconazol, 
nefazodon, nelfinavir, posaconazol, ritonavir, saquinavir, telaprevir, telithromycin, voriconazol, 
diltiazem, erythromycin, fluconazol, verapamil) kontraindiceret (se pkt. 4.3). Indtagelse af 
grapefrugtjuice skal undgås. 
 
CYP3A4-induktorer 
Samtidig administration af cariprazin og kraftige eller moderate CYP3A4-induktorer kan medføre et 
betydeligt fald i eksponering for total cariprazin, og derfor er samtidig administration af cariprazin og 
kraftige eller moderate CYP3A4-induktorer (f.eks. carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, 
rifampicin, prikbladet perikon (Hypericum perforatum), bosentan, efavirenz, etravirin, modafinil, 
nafcillin) kontraindiceret (se pkt. 4.3). 
 
CYP2D6-hæmmere 
Den CYP2D6-medierede rute spiller en mindre rolle for metaboliseringen af cariprazin. Den 
væsentligste rute er via CYP3A4 (se pkt. 5.2). Derfor er det ikke sandsynligt, at CYP2D6-hæmmere 
har en klinisk relevant virkning på cariprazin-metabolismen. 
 
Potentialet for, at cariprazin kan påvirke andre lægemidler 
 
P-glykoprotein-substrater (P-gp-substrater) 
Cariprazin er en P-gp-hæmmer in vitro ved sin teoretisk maksimale tarmkoncentration. De kliniske 
følger af denne virkning kendes ikke fuldt ud, men anvendelse af P-gp-substrater med snævert 
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terapeutisk indeks som f.eks. dabigatran og digoxin kan kræve ekstra overvågning og dosisjustering. 
 
Hormonelle antikonceptiva 
I et medicinsk interaktionsstudie, havde 28 dages behandling med cariprazin 6 mg daglig ingen klinisk 
relevant effekt på farmakokinetikken af orale præventionsmidler (ethinylstradiol og levonorgestrel). 
 
Farmakodynamiske interaktioner 
 
Som følge af cariprazins primære virkning på centralnervesystemet bør der udvises forsigtighed, når 
Reagila anvendes i kombination med andre centralt virkende lægemidler og alkohol. 
 
4.6 Fertilitet, graviditet og amning 
 
Kvinder i den fødedygtige alder/antikonception 
 
Kvinder i den fødedygtige alder skal instrueres om at undgå graviditet, så længe de anvender Reagila. 
Kvindelige patienter i den fødedygtige alder skal anvende meget sikker antikonception under 
behandlingen og i mindst 10 uger efter den sidste dosis Reagila. 
 
Graviditet 
 
Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af cariprazin til gravide kvinder. 
Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet, herunder udvikling af misdannelser hos rotter (se 
pkt. 5.3). 
 
Reagila bør ikke anvendes under graviditet og til kvinder i den fertile alder, som ikke anvender 
effektiv kontraception. Efter seponering af cariprazin skal der anvendes antikonception i mindst 
10 uger på grund af den langsomme elimination af aktive molekyledele. 
 
Nyfødte, som har været eksponeret for antipsykotika (herunder cariprazin) i graviditetens tredje 
trimester, har en øget risiko for bivirkninger efter fødslen, herunder ekstrapyramidale symptomer 
og/eller abstinenssymptomer, som kan variere i sværhedsgrad og varighed. Der er blevet rapporteret 
om ophidselse, hypertoni, hypotoni, tremor, somnolens, åndedrætsbesvær eller spiseforstyrrelse. Disse 
komplikationer har været af varierende sværhedsgrad. I nogle tilfælde har symptomerne været 
selvbegrænsende, mens nyfødte i andre tilfælde har krævet længerevarende indlæggelse, herunder på 
intensivafdeling. Derfor skal spædbørn overvåges omhyggeligt. 
 
Amning 
 
Det er ukendt, om cariprazin eller dets vigtigste aktive metabolitter udskilles i human mælk. 
Cariprazin og dets metabolitter udskilles i mælken hos rotter under diegivning (se pkt. 5.3). En risiko 
for nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes. Amning skal ophøre under behandling med cariprazin. 
 
Fertilitet 
 
Virkningen af cariprazin på human fertilitet er ikke blevet undersøgt. I rottestudier er der blevet 
observeret lavere fertilitets- og konceptionsindekser hos hunner (se pkt. 5.3). 
 
4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner 
 
Cariprazin påvirker i mindre eller moderat grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 
Patienten skal advares mod at betjene farlige maskiner og føre motorkøretøj, indtil der er rimelig 
vished for, at behandlingen med Reagila ikke påvirker patienten. 
 
4.8 Bivirkninger 
 



 
8 

Resumé af sikkerhedsprofilen 
 
De hyppigst rapporterede bivirkninger med cariprazin i dosisintervallet (1,5-6 mg) var akatisi (19 %) 
og Parkinsons sygdom (17,5 %). De fleste hændelser var lette til moderate. 
 
Tabel over bivirkninger 
 
Bivirkninger baseret på poolede data fra studier af cariprazin til behandling af skizofreni er opstillet 
efter systemorganklasse og foretrukken term i tabel 1. 
 
Bivirkningerne er anført efter hyppighed med den følgende konvention: meget almindelig (≥ 1/10), 
almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til 
< 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende 
data). De hyppigste bivirkninger er anført først. Inden for hver hyppighedsgruppe er bivirkningerne 
opstillet efter alvorsgrad. De alvorligste bivirkninger er anført først. 
Tabel 1 Bivirkninger forekommet hos patienter med skizofreni 
 
MedDRA- 
systemorgan-
klasse 

Meget 
almindelig 
(≥ 1/10) 

Almindelig 
(≥ 1/100 til 
< 1/10) 

Ikke 
almindelig 
(≥ 1/1.000 til 
<1/100) 

Sjælden 
(≥ 1/10.000 til 
< 1/1.000) 

Hyppighed 
ikke kendt 

Blod og 
lymfesystem 

  Anæmi 
Eosinofili 

Neutropeni  

Immunsystem
et 

   Overfølsomhed  

Det endokrine 
system 

  Nedsat 
thyroidea-
stimulerende 
hormon i 
blodet 

Hypo-
thyroidisme 

 

Metabolisme 
og ernæring 

 Dyslipidæmi 
Vægtøgning 
Nedsat appetit 
Øget appetit 

Unormale 
natriumværdier 
i blodet 
Diabetes 
mellitus 
Forhøjet 
blodglukose 

  

Psykiske 
forstyrrelser 

 Søvnfor-
styrrelser1 
Angst 
 

Selvmords-
adfærd 
Delirium 
Depression 
Nedsat libido 
Øget libido 
Erektil 
dysfunktion 

  

Nervesystemet Akatisi2 
Parkinsons 
sygdom3 

Sedation 
Svimmelhed 
Dystoni4 
Andre ekstra-
pyramidale 
sygdomme og 
forstyrrelser 
med unormale 
bevægelser5 

Tardiv 
dyskinesi 
Dyskinesi6 
Dysæstesi 
Sløvhed 
 

Krampeanfald/ 
konvulsion 
Amnesi 
Afasi 

Malignt neuro-
leptikasyndrom 

Øjne  Sløret syn Øget 
intraokulært 
tryk 

Katarakt 
Fotofobi 
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MedDRA- 
systemorgan-
klasse 

Meget 
almindelig 
(≥ 1/10) 

Almindelig 
(≥ 1/100 til 
< 1/10) 

Ikke 
almindelig 
(≥ 1/1.000 til 
<1/100) 

Sjælden 
(≥ 1/10.000 til 
< 1/1.000) 

Hyppighed 
ikke kendt 

Akkommoda-
tions-
forstyrrelse 
Nedsat 
synsevne 
Øjenirritation 

Øre og 
labyrint 

  Vertigo   

Hjerte  Takyarytmi Lednings-
forstyrrelser 
Bradyarytmi 
QT-
forlængelse på 
elektro-
kardiogram 
Unormal T-tak 
på elektro-
kardiogram  

  

Vaskulære 
sygdomme 

 Hypertension 
 

Hypotension   

Luftveje, 
thorax og 
mediastinum 

  Hikke   

Mave-tarm-
kanalen 

 Opkastning 
Kvalme 
Obstipation 
 

Gastroøsofagea
l 
reflukssygdom 

Dysfagi  

Lever og 
galdeveje 

 Forhøjede 
leverenzymer 
 

Forhøjet 
bilirubin i 
blodet 
 

 Toksisk 
hepatitis  

Hud og 
subkutane 
væv 

  Pruritus 
Udslæt 

  

Knogler, led, 
muskler og 
bindevæv 

 Forhøjet 
kreatin-
fosfokinase i 
blodet 
 

 Rabdomyolyse  

Nyrer og 
urinveje 

  Dysuri 
Pollakisuria 

  

Graviditet, 
puerperium 
og den 
perinatale 
periode 

    Abstinens-
syndrom hos 
nyfødte (se 
pkt. 4.6) 

Almene 
symptomer og 
reaktioner på 
administra-
tionsstedet 

 Træthed Tørst   

1Søvnforstyrrelser: Insomni, unormale drømme/mareridt, døgnrytmerelateret søvnforstyrrelse, dyssomni, 
hypersomni, vanskelighed med at falde i søvn, vanskelighed med at opretholde søvn, mareridt, søvnforstyrrelse, 
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søvngængeri, terminal insomni 
2Akatisi: Akatisi, psykomotorisk hyperaktivitet, rastløshed 
3Parkinsons sygdom: Akinesi, bradykinesi, bradyfreni, tandhjulsrigiditet, ekstrapyramidal forstyrrelse, 
gangforstyrrelse, hypokinesi, ledstivhed, tremor, maskeansigt, muskelrigiditet, muskel- og knoglestivhed, 
nakkestivhed, Parkinsons sygdom 
4Dystoni: Blefarospasme, dystoni, muskelstramhed, oromandibulær dystoni, torticollis, trismus 
5Andre ekstrapyramidale sygdomme og forstyrrelser med unormale bevægelser: Balanceforstyrrelse, bruxismus, 
savlen, dysartri, afvigende gang, unormal glabella-refleks, hyporefleksi, bevægelsesforstyrrelse, uro i benene, 
overdreven spytafsondring, tunge-bevægelsesforstyrrelse 
6Dyskinesi: Choreoathetose, dyskinesi, grimassering, okulogyr krise, tungeprotrusion 
 
Beskrivelse af udvalgte bivirkninger 
 
Uklar linse/katarakt 
Der blev observeret udvikling af katarakt i prækliniske studier med cariprazin (se pkt. 5.3). Derfor 
blev kataraktdannelse nøje monitoreret med spaltelampeundersøgelser i de kliniske studier, og 
patienter med katarakt blev ekskluderet. I løbet af det kliniske udviklingsprogram med cariprazin til 
behandling af skizofreni blev der rapporteret få tilfælde af katarakt, kendetegnet ved en mindre grad af 
linseuklarhed og uden tab af synsevne (13/3192; 0,4 %). Visse af disse patienter havde forstyrrende 
faktorer. Den hyppigst rapporterede øjenrelaterede bivirkning var sløret syn (placebo: 1/683; 0,1 %, 
cariprazin: 22/2048; 1,1 %). 
 
Ekstrapyramidale symptomer (EPS) 
I de kortvarige studier blev forekomst af EPS observeret hos hhv. 27 %, 11,5 %, 30,7 % og 15,1 % af 
de patienter, der fik hhv. cariprazin, placebo, risperidon og aripiprazol. Akatisi blev rapporteret hos 
hhv. 13,6 %, 5,1 %, 9,3 % og 9,9 % af de patienter, der fik hhv. cariprazin, placebo, risperidon og 
aripiprazol. Parkinsons sygdom forekom hos hhv. 13,6 %, 5,7 %, 22,1 % og 5,3 % af de patienter, der 
fik hhv. cariprazin, placebo, risperidon og aripiprazol. Dystoni forekom hos hhv. 1,8 %, 0,2 %, 3,6 % 
og 0,7 % af de patienter, der fik hhv. cariprazin, placebo, risperidon og aripiprazol.  
 
I den placebo-kontrollerede del af det langvarige studie vedrørende fastholdelse af virkning forekom 
EPS hos 13,7 % i cariprazin-gruppen sammenlignet med 3,0 % af de patienter, der fik placebo. Akatisi 
blev rapporteret hos 3,9 % af de patienter, der fik cariprazin, kontra 2,0 % i placebogruppen. 
Parkinsons sygdom forekom hos hhv. 7,8 % og 1,0 % i cariprazin- og placebo-gruppen.  
 
I studiet af negative symptomer blev EPS rapporteret hos 14,3 % i cariprazin-gruppen og 11,7 % hos 
patienter behandlet med risperidon. Akatisi blev rapporteret hos 10,0 % i af de patienter, der blev 
behandlet med cariprazin, og 5,2 % i risperidon-gruppen. Parkinsons sygdom forekom hos hhv. 5,2 % 
og 7,4 % af patienter behandlet med hhv. cariprazin og risperidon. De fleste tilfælde af EPS var lette 
til moderate i intensitet og kunne behandles med almindelige lægemidler mod EPS. Seponering som 
følge af EPS-relaterede bivirkninger forekom sjældent. 
 
Venøs tromboemboli (VTE) 
Der er blevet rapporteret om tilfælde af VTE, herunder tilfælde af lungeemboli og tilfælde af dyb 
venetrombose, i forbindelse med antipsykotika; hyppigheden er ukendt. 
 
Forhøjede levertransaminaser 
Forhøjede levertransaminaser (alaninaminotransferase [ALAT], aspartataminotransferase [ASAT]) ses 
hyppigt ved behandling med antipsykotika. I de kliniske studier af cariprazin forekom der bivirkninger 
med forhøjet ALAT/ASAT hos 2,2 % af de patienter, der fik cariprazin, 1,6 % af de patienter, der fik 
risperidon og 0,4 % af de patienter, der fik placebo. Ingen af de patienter, der fik cariprazin havde 
leverskader. 
 
Vægtændringer 
I de kortvarige studier var der en lidt større gennemsnitlig stigning i legemsvægt i cariprazin-gruppen i 
forhold til placebogruppen, hhv. 1 kg og 0,3 kg. I det langvarige studie vedrørende fastholdelse af 
virkning var der ikke nogen klinisk relevant forskel i ændring i legemsvægt fra baseline til afslutning 
af behandlingen (1,1 kg for cariprazin og 0,9 kg for placebo). I den ikke-blindede fase af forsøget, 
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under de 20 ugers behandling med cariprazin, havde 9 % af patienterne en vægtøgning med mulig 
klinisk relevans (defineret som en stigning ≥ 7 %), mens 9,8 % af de patienter, som fortsatte med 
behandling med cariprazin under den dobbeltblindede fase, havde en vægtøgning med mulig klinisk 
relevans kontra 7,1 % af de patienter, der var randomiseret til placebo efter den 20 ugers ikke-blindede 
behandling med cariprazin. I studiet af negative symptomer var den gennemsnitlige ændring i 
legemsvægt -0,3 kg for cariprazin og +0,6 kg for risperidon, og vægtøgning med mulig klinisk 
relevans blev observeret hos 6 % i cariprazin-gruppen og 7,4 % i risperidon-gruppen. 
 
QT-forlængelse 
Der blev ikke påvist nogen QT-forlængelse med cariprazin sammenlignet med placebo i et klinisk 
studie, der havde til formål at vurdere QT-forlængelse (se pkt. 5.1). I andre kliniske studier blev kun 
få, ikke alvorlige QT-forlængelser rapporteret med cariprazin. Under den langvarige, ikke-blindede 
behandlingsperiode havde 3 patienter (0,4 %) QTcB > 500 msek, hvoraf én også havde QTcF 
> 500 msek. Der blev observeret en > 60 msek stigning fra baseline hos 7 patienter (1 %) for QTcB og 
hos 2 patienter (0,3) for QTcF. I det langvarige studie vedrørende fastholdelse af virkning blev der 
observeret > 60 msek stigning fra baseline hos 12 patienter (1,6 %) for QTcB og hos 4 patienter 
(0,5 %) for QTcF under den ikke-blindede fase. Under den dobbeltblindede behandlingsperiode blev 
der observeret en stigning på > 60 msek fra baseline i QTcB hos 3 cariprazinbehandlede patienter 
(3,1 %) og 2 placebobehandlede patienter (2 %). 
 
Indberetning af formodede bivirkninger 
 
Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende 
overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle 
formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. 
 
4.9 Overdosering 
 
Symptomer 
 
Der blev rapporteret om utilsigtet akut overdosering (48 mg/dag) hos én patient. Denne patient 
oplevede ortostase og sedation. Patienten kom sig helt samme dag. 
 
Behandling af overdosering 
 
Behandling af overdosering skal koncentreres om understøttende behandling, herunder opretholdelse 
af frie luftveje, iltning samt ventilation og behandling af symptomer. Kardiovaskulær monitorering bør 
iværksættes straks og bør omfatte kontinuerlig elektrokardiografisk monitorering for eventuel arytmi. 
I tilfælde af svære ekstrapyramidale symptomer bør der indgives antikolinergika. Da cariprazin binder 
sig tæt til plasmaproteiner, er det usandsynligt, at hæmodialyse vil være nyttigt ved behandling af en 
overdosering. Omhyggelig medicinsk kontrol og monitorering bør fortsætte, indtil patienten kommer 
sig. 
 
Der er ingen specifik antidot mod cariprazin. 
 
 
5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 
 
5.1 Farmakodynamiske egenskaber 
 
Farmakoterapeutisk klassifikation: Psykoleptika, andre antipsykotika, ATC-kode: N05AX15 
 
Virkningsmekanisme 
 
Cariprazins virkningsmekanisme er ikke helt kendt. Cariprazins terapeutiske virkning medieres dog 
muligvis gennem en kombination af delvis agonist-aktivitet ved dopamin D3- og D2-receptorer (Ki-
værdier på henholdsvis 0,085-0,3 nM kontra 0,49-0,71 nM) og serotonin 5-HT1A-receptorer (Ki-
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værdier på 1,4-2,6 nM) samt antagonist-aktivitet ved serotonin 5-HT2B-, 5-HT2A- og histamin H1-
receptorer (Ki-værdier på henholdsvis 0,58-1,1 nM, 18,8 nM og 23,3 nM). Cariprazin har lav affinitet 
for serotonin 5-HT2C- og adrenerge α1-receptorer (Ki-værdier på henholdsvis 134 nM og 155 nM). 
Cariprazin har ingen mærkbar affinitet for cholinerge muskarinreceptorer (IC50 > 1000 nM). De to 
vigtigste aktive metabolitter, desmethyl-cariprazin og didesmethyl-cariprazin, har en receptorbinding 
in vitro og en funktionel aktivitetsprofil, der ligner det aktive moderstofs. 
 
Farmakodynamisk virkning 
 
Prækliniske studier in vivo påviste en sammenlignelig D3-receptor-okkupans for cariprazin som for 
D2-receptorer ved farmakologisk virkningsfulde doser. Der var dosis-afhængig okkupans af dopamin 
D3- og D2-receptorer i hjernen (med præferentiel okkupans i regioner med højere D3-udtrykkelse) hos 
patienter med skizofreni inden for cariprazins terapeutiske dosisinterval i 15 dage. 
 
Cariprazins virkning på QT-intervallet blev evalueret hos patienter med skizofreni eller skizoaffektiv 
lidelse. Der blev foretaget Holter-monitorafledte elektrokardiografiske vurderinger af 129 patienter i 
en tolvtimers periode ved baseline og steady state. Der blev ikke påvist forlængelse af QT-intervallet 
efter supraterapeutiske doser (9 mg/dag eller 18 mg/dag). Ingen patienter i behandling med cariprazin 
oplevede en QTc-stigning ≥ 60 msek. i forhold til baseline, og ingen patienter oplevede et QTc på 
> 500 msek. i studiet. 
 
Klinisk virkning og sikkerhed 
 
Virkning ved kortvarig anvendelse 
Cariprazins virkning til behandling af akut skizofreni blev undersøgt i tre multinationale, 
randomiserede, placebo-kontrollerede, dobbeltblindede multicenterstudier af 6 ugers varighed, som 
omfattede 1.754 patienter i alderen 18 til 60 år. Det primære endepunkt var ændring fra baseline til 
uge 6 i PANSS-totalscore (Positive and Negative Syndrome Scale), og det sekundære endepunkt var 
ændring fra baseline til uge 6 i CGI-S-score (Clinical Global Impressions-Severity) i alle studier af 
akut skizofreni. I et multinationalt placebo-kontrolleret studie med faste doser på 1,5 mg, 3,0 mg og 
4,5 mg cariprazin og 4,0 mg risperidon for analysefølsomhed viste alle cariprazin-doser og den aktive 
kontrol statistisk signifikant forbedring i både det primære og det sekundære endepunkt sammenlignet 
med placebo. I et andet multinationalt placebo-kontrolleret studie med faste doser på 3,0 mg og 6,0 mg 
cariprazin og 10 mg aripiprazol for analysefølsomhed viste begge cariprazin-doser og den aktive 
kontrol statistisk signifikant forbedring i både det primære og det sekundære endepunkt i forhold til 
placebo. I et tredje multinationalt placebo-kontrolleret studie med faste/fleksible doser på 3,0-6,0 mg 
og 6,0-9,0 mg cariprazin viste begge cariprazin-dosisgrupper statistisk signifikant forbedring for både 
det primære og det sekundære endepunkt i forhold til placebo. 
Resultaterne for det primære resultatsparameter er opsummeret i tabel 2 nedenfor. Resultaterne for det 
sekundære resultatsparameter (CGI) og yderligere endepunkter understøttede det primære endepunkt. 
 
Tabel 2. Ændringer fra baseline til uge 6 af den samlede PANSS-score i studier af akut 

forværring af skizofreni—ITT-population 

 Baseline, 
middel ± SD 

LS-
middelændring 
(SE) 

Behandlingsforskel vs. 
placebo (95% CI) P-værdi 

Samlet PANSS (MMRM) 
RGH-MD-16 (n=711) 
Placebo 97,3 ± 9,22 –13,29 (1.82) — — 
Cariprazin 1,5 mg/dag 97,1 ± 9,13 –21,27 (1.77) –7,97 (–12,94, –3,01) 0,0017 
Cariprazin 3 mg/dag 97,2 ± 8,66 –21,45 (1,74) –8,16 (–13,09, –3,22) 0,0013 
Cariprazin 4,5 mg/dag 96,7 ± 9,01 –23,77 (1,74) –10,48 (–15,41, –5,55) < 0,0001 
Risperidon 4 mg/dag 98,1 ± 9,50 –29,27 (1,74) –15,98 (–20,91, –11,04) < 0,0001* 
RGH-MD-04 (n=604) 
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Placebo 96,5 ± 9,1 –14,3 (1,5) — — 
Cariprazin 3 mg/dag 96,1 ± 8,7 –20,2 (1,5) –6,0 (–10,1, –1,9) 0,0044 
Cariprazin 6 mg/dag 95,7 ± 9,4 –23,0 (1,5) –8,8 (–12,9, –4,7) < 0,0001 
Aripiprazol 10 mg/dag 95,6 ± 9,0 –21,2 (1,4) –7,0 (–11,0, –2,9) 0,0008* 
RGH-MD-05 (n=439) 
Placebo 96,6 ± 9,3 –16,0 (1,6) — — 
Cariprazin 3 til 6 mg/dag 96,3 ± 9,3 –22,8 (1,6) –6,8 (–11,3, –2,4) 0,0029 
Cariprazin 6 til 9 mg/dag 96,3 ± 9,0 –25,9 (1,7) –9,9 (–14,5, –5,3) < 0,0001 
CI = konfidensinterval; ITT = intent to treat; LS mean = least squares mean; PANSS = Positive and 
Negative Syndrome Scale. 
*sammenlignet med placebo 
 
Virkning ved langvarig brug 
Cariprazins evne til at opretholde den antipsykotiske virkning blev undersøgt i et langvarigt klinisk 
studie med randomiseret seponering. I alt 751 patienter med akutte symptomer på skizofreni fik 3-
9 mg/dag cariprazin i 20 uger, hvoraf 337 fik cariprazin i en dosis på 3 eller 6 mg/dag. Stabiliserede 
patienter blev derefter randomiseret til at få faste doser cariprazin på 3 eller 6 mg (n=51) eller placebo 
(n=51) i en dobbeltblindet fordeling i op til 72 uger. Studiets primære resultat var tid til recidiv. Ved 
afslutningen af studiet havde 49 % af de placebo-behandlede patienter kontra 21,6 % af de cariprazin-
behandlede patienter recidiv af symptomer på skizofreni. Tid til recidiv (92 kontra 326 dage – baseret 
på den 25. percentil) var derfor signifikant længere i cariprazin-gruppen end i placebo-gruppen 
(p=0,009). 
 
Virkning ved overvejende negative symptomer på skizofreni 
Virkningen af cariprazin til behandling af overvejende negative symptomer på skizofreni blev 
undersøgt i et dobbeltblindet og aktivt kontrolleret klinisk multicenterstudie af 26 ugers varighed. 
Cariprazin (dosisinterval 3-6 mg, måldosis 4,5 mg) blev undersøgt i forhold til risperidon 
(dosisinterval 3-6 mg, måldosis 4 mg) hos patienter med vedvarende, overvejende negative symptomer 
på skizofreni (n=461). 86 % af patienterne var yngre end 55 år, og 54 % af dem var mænd. 
 
Vedvarende, overvejende negative symptomer blev defineret som symptomer i en periode på mindst 
6 måneder med høje niveauer af negative symptomer og lave niveauer af positive symptomer 
[PANSS-faktorscore for negative symptomer ≥ 24, en score på ≥ 4 for mindst 2 af de 3 PANSS-
elementer (N1: affladet affekt, N4: initiativløshed og N6: sprogfattigdom) samt en PANSS-faktorscore 
for positive symptomer ≤ 19]. Patienter med sekundære negative symptomer som for eksempel 
symptomer på moderat til svær depression og klinisk relevante symptomer på Parkinsons sygdom 
(EPS) blev ekskluderet.  
 
Både cariprazin- og risperidonbehandlede patientgrupper har vist en statistisk signifikant forbedring i 
ændringen fra baseline for den primære virkningsparameter, PANSS-faktorscore for negative 
symptomer (PANSS-FSNS)(p < 0,001). Der blev dog observeret en statistisk signifikant forskel 
(p< 0,002) til fordel for cariprazin i forhold til risperidon fra uge 14 og frem (tabel 3). Både cariprazin- 
og risperidonbehandlede patientgrupper har vist en statistisk signifikant forbedring i ændringen fra 
baseline for den sekundære virkningsparameter, PSP total score (Personal and Social Performance) 
(p< 0,001). Der blev dog observeret en statistisk signifikant forskel (p< 0,001) til fordel for cariprazin 
i forhold til risperidon fra uge 10 og frem (tabel 3). 
Foreskelle på skalaerne for overordnet klinisk indtryk af sværhed (p=0,005) og forbedring (p< 0,001) 
samt PANSS-FSNS responsrater (PANSS FSNS ≥ 30 % forbedring ved uge 26; p=0,003) 
understøttede resultaterne af de primære og sekundære virkningsparametre. 
 
Tabel 3 Oversigt over resultaterne af studie RGH-188-005 
 
Virkningsparameter Cariprazin 

LS middel 
Risperidon 
LS middel 

Anslået 
behandlings-

forskel 

95 %CI p-værdi 
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PANSS-FSNS ved baseline 27,8 27,5 - - - 
PANSS-FSNS ved uge 26 18,5 19,6 - - - 
PANSS-FSNS CfB til uge 26 -8,9 -7,4 -1,5 -2,4; -0,5 0,002 
Total PSP ved baseline 48,8 48,2 - -  
Total PSP ved uge 26 64,0 59,7 - -  
Total PSP CfB til uge 26 14,3 9,7 4,6 2,7; 6,6 < 0,001 
CfB = ændring fra baseline 
 
Pædiatrisk population 
 
Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier 
med cariprazin i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population ved behandling af 
skizofreni. Se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse. 
 
5.2 Farmakokinetiske egenskaber 
 
Cariprazin har to farmakologisk aktive metabolitter med samme aktiviteter som cariprazins, 
desmethyl-cariprazin (DCAR) og didesmethyl-cariprazin (DDCAR). Eksponering for total cariprazin 
(summen af cariprazin + DCAR og DDCAR) nærmer sig 50 % af steady state-eksponering på ~1 uge 
med daglig dosering, mens 90 % af steady state nås på 3 uger. Ved steady state er eksponering for 
DDCAR ca. to til tre gange højere end for cariprazin, og eksponering for DCAR er ca. 30 % af 
eksponeringen for cariprazin. 
 
Absorption 
 
Cariprazins absolutte biotilgængelighed er ukendt. Cariprazin absorberes godt efter oral 
administration. Efter administration af flere doser forekommer de højeste plasmakoncentrationer af 
cariprazin og de vigtigste aktive metabolitter normalt ca. 3-8 timer efter administration. 
Administration af en enkelt dosis på 1,5 mg cariprazin sammen med et fedtrigt måltid (900 til 
1000 kalorier) påvirkede ikke Cmax eller AUC for cariprazin i betydelig grad (AUC0-∞ steg med 12 %, 
Cmax faldt med < 5 % ved samtidig indtagelse af mad i forhold til faste). Virkningen af mad på 
eksponeringen for metabolitterne DCAR og DDCAR var også minimal. 
 
Cariprazin kan administreres med eller uden mad. 
 
Fordeling 
 
På baggrund af en farmakokinetisk populationsanalyse var det tilsyneladende fordelingsvolumen (V/F) 
916 l for cariprazin, 475 l for DCAR og 1.568 l for DDCAR, hvilket indikerer omfattende fordeling af 
cariprazin og dets vigtigste aktive metabolitter. Cariprazin og dets vigtigste aktive metabolitter har høj 
binding (96 til 97 % for CAR, 94 % til 97 % for DCAR og 92 % til 97 % for DDCAR) til 
plasmaproteiner. 
 
Biotransformation 
 
Metabolisering af cariprazin omfatter demethylering (DCAR og DDCAR), hydroxylering (hydroxy-
cariprazin, HCAR) og en kombination af demethylering og hydroxylering (hydroxy-desmethyl-
cariprazin, HDCAR, og hydroxy-didesmethyl-cariprazin, HDDCAR). Metabolitterne af HCAR, 
HDCAR og HDDCAR biotransformeres efterfølgende til deres korresponderende sulfat- og 
glukuronid-konjugater. En anden metabolit, desdichlorophenyl-piperazin-cariprazin-syre 
(DDCPPCAR-syre), dannes ved dealkylering og efterfølgende oxidering af cariprazin. 
Cariprazin metaboliseres af CYP3A4 og, i mindre grad, af CYP2D6 til DCAR og HCAR. DCAR 
metaboliseres yderligere af CYP3A4 og i mindre grad af CYP2D6 til DDCAR og HDCAR. DDCAR 
metaboliseres yderligere til HDDCAR af CYP3A4. 
 
Cariprazin og dets vigtigste aktive metabolitter er ikke substrater for P-glykoprotein (P-gp), de 
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organiske aniontransporterende polypeptider 1B1 og 1B3 (OATP1B1 og OATP1B3), samt 
brystcancerresistensprotein (BCRP). Dette tyder på, at en interaktion mellem cariprazin og hæmmere 
af P-gp, OATP1B1, OATP1B3 og BCRP er usandsynlig. 
 
Elimination 
 
Elimination af cariprazin og dets vigtigste aktive metabolitter foregår hovedsagelig gennem leverens 
metabolisme. Efter administration af cariprazin 12,5 mg/dag til patienter med skizofreni blev 20,8 % 
af dosen udskilt i urinen som cariprazin og dets metabolitter. 
 
Uændret cariprazin udskilles med 1,2 % af dosen i urin og 3,7 % af dosen i fæces. 
 
Den gennemsnitlige terminale halveringstid (1 til 3 dage for cariprazin og DCAR og 13 til 19 dage for 
DDCAR) er ikke prædiktiv for den tid, det tager at nå steady state eller reduktion i 
plasmakoncentration efter seponering af behandlingen. Ved håndtering af patienter i behandling med 
cariprazin er den effektive halveringstid mere relevant end den terminale halveringstid. Den effektive 
(funktionelle) halveringstid er ~2 dage for cariprazin og DCAR, 8 dage for DDCAR og ~1 uge for 
total cariprazin. Plasmakoncentrationen af total cariprazin vil falde gradvist efter seponering eller 
afbrydelse. Plasmakoncentrationen af total cariprazin falder med 50 % på ~1 uge, og der vil være en 
nedgang større end 90 % i koncentrationen af total cariprazin efter ~3 uger. 
 
Linearitet 
 
Efter gentagen administration stiger plasmaeksponering for cariprazin og dets to vigtigste aktive 
metabolitter, desmethyl-cariprazin (DCAR) og didesmethyl-cariprazin (DDCAR), proportionalt i det 
terapeutiske dosisinterval på 1,5 til 6 mg. 
 
Særlige populationer 
 
Nedsat nyrefunktion 
Der blev udført farmakokinetisk populationsmodellering med data fra patienter, som var rekrutteret til 
det kliniske program for behandling af skizofreni med cariprazin. Patienterne havde forskellige grader 
af nyrefunktion, herunder normal nyrefunktion (kreatininclearance (CrCl) ≥ 90 ml/min) samt let (CrCl 
60 til 89 ml/min) og moderat (CrCl 30 til 59 ml/min) nedsat nyrefunktion. Der blev ikke fundet noget 
signifikant forhold mellem plasmaclearance af cariprazin og kreatininclearance. 
 
Cariprazin er ikke blevet undersøgt hos patienter med svært (CrCl < 30 ml/min) nedsat nyrefunktion 
(se pkt. 4.2). 
 
Nedsat leverfunktion 
Der blev udført et studie i 2 dele (en enkeltdosis på 1 mg cariprazin [del A] og en daglig dosis på 
0,5 mg cariprazin i 14 dage [del B]) hos patienter med forskellige grader af nedsat leverfunktion 
(Child-Pugh-klasse A og B). Sammenlignet med raske forsøgspersoner havde patienter med enten let 
eller moderat nedsat leverfunktion op til ca. 25 % højere eksponering (Cmax og AUC) for cariprazin og 
op til ca. 45 % lavere eksponering for de vigtigste aktive metabolitter, desmethyl-cariprazin og 
didesmethyl-cariprazin, efter en enkeltdosis på 1 mg cariprazin eller 0,5 mg cariprazin i 14 dage. 
 
Eksponering (AUC og Cmax) for den totale aktive molekyledel (CAR+DCAR+DDCAR) faldt med 
hhv. 21-22 % og 13-15 % ved hhv. let eller moderat nedsat leverfunktion sammenlignet med raske 
personer, hvis der blev taget højde for ubundne + bundne koncentrationer. For den totale ubundne 
molekyledel beregnedes der hhv. et fald på 12-13 % og en stigning på 20-25 % hos patienter med hhv. 
let og moderat nedsat leverfunktion efter flere doser cariprazin. 
 
Cariprazin er ikke blevet undersøgt hos patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh-
klasse C) (se pkt. 4.2). 
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Alder, køn og race 
I den farmakokinetiske populationsanalyse var der ingen klinisk relevante forskelle i de 
farmakokinetiske parametre (AUC og Cmax af summen af cariprazin og dets vigtigste aktive 
metabolitter) på baggrund af alder, køn og race. Denne analyse omfattede 2.844 patienter af 
forskellige racer, hvoraf 536 patienter var mellem 50 og 65 år. Af de 2.844 patienter var 933 kvinder 
(se pkt. 4.2). Der foreligger begrænsede data for ældre patienter over 65 år. 
 
Rygestatus 
Da cariprazin ikke er et substrat for CYP1A2, forventes rygning ikke at have en virkning på 
cariprazins farmakokinetik. 
 
Potentialet for, at cariprazin kan påvirke andre lægemidler 
 
Cariprazin og dets vigtigste aktive metabolitter inducerede ikke CYP1A2-, CYP2B6- og CYP3A4-
enzymerne og var ikke hæmmere af CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP219, 
CYP2D6, CYP2E1 og CYP3A4 in vitro. Cariprazin og dets vigtigste aktive metabolitter er ikke 
hæmmere af transportørerne OATP1B1, OATP1B3, BCRP, organisk kationtransportør 2 (OCT2) og 
organisk aniontransportør 1 og 3 (OAT1 og OAT3) in vitro. DCAR og DDCAR var ikke hæmmere af 
transportør P-gp, selvom cariprazin var en hæmmer af P-gp i tarmen (se pkt. 4.5). 
 
5.3 Non-kliniske sikkerhedsdata 
 
Cariprazin medførte bilateral katarakt og sekundære ændringer af retina (nethindeløsning og cystisk 
degeneration) hos hunde. Eksponeringen (AUC for total cariprazin) ved NOAEL (det niveau, ved 
hvilket der ikke observeres nogen bivirkninger), for okulær toksicitet er 4,2 gange den kliniske AUC-
eksponering ved MRHD (den højeste anbefalede dosis til mennesker) på 6 mg/dag. Øget forekomst af 
retinal degeneration/atrofi blev observeret hos albinorotter i studiet af 2 års varighed ved klinisk 
relevante eksponeringer. 
 
Fosfolipidose blev observeret i lungerne hos rotter, hunde og mus (med eller uden inflammation) samt 
i binyrebark hos hunde ved klinisk relevante eksponeringer. Der blev observeret inflammation i 
lungerne hos hunde, som fik en dosis i 1 år med en NOAEL ved AUC-eksponering 2,7 (hanner) og 1,7 
(hunner) gange den kliniske eksponering ved MRHD. Der blev ikke observeret inflammation efter en 
lægemiddelfri periode på 2 måneder efter en eksponering på 4,2 gange den kliniske eksponering ved 
MRHD; der forekom dog stadig inflammation ved højere doser. 
 
Hypertrofi af binyrebarken blev observeret ved 4,1 gange den kliniske eksponering ved MRHD hos 
rotter (kun hunner) og ved klinisk relevante plasmakoncentrationer af total cariprazin hos mus. Hos 
hunde blev der observeret reversibel hypertrofi/hyperplasi og opblæring/blæredannelse af 
binyrebarken med en NOAEL på 4,2 gange den kliniske eksponering ved MRHD. 
 
Hos hunrotter blev der observeret lavere fertilitets- og konceptionsindekser ved klinisk relevante 
eksponeringer baseret på mg/m2 legemsoverfladeareal. Der blev ikke registreret nogen virkninger på 
hanners fertilitet ved eksponeringer på op til 4,3 gange den kliniske eksponering ved MRHD. 
 
Administration af cariprazin til rotter i perioden med organogenese medførte misdannelser, lavere 
overlevelsesrater for afkom og udviklingsforsinkelser ved lægemiddeleksponeringer under human 
eksponering ved MRHD på 6 mg/dag. Hos kaniner medførte cariprazin maternel toksicitet men ingen 
føtal toksicitet ved eksponeringer på 5,8 gange den kliniske eksponering ved MRHD. 
 
Administration af cariprazin til gravide rotter i perioden med organogenese, under graviditeten og 
under diegivning ved klinisk relevante eksponeringer mindskede den postnatale overlevelse, 
fødselsvægten og legemsvægten efter afvænning af førstegenerationsafkom. Desuden blev der 
observeret blege, kolde legemer og udviklingsforsinkelser (ikke udviklede/underudviklede 
nyrepupiller og nedsat akustisk forskrækkelsesrespons hos hanner) ved fravær af maternel toksicitet. 
Førstegenerationsafkommets reproduktive evner var ikke berørt, men andengenerationsafkommet 
havde også lignende kliniske tegn og lavere legemsvægt. 
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Cariprazin og dets metabolitter blev udskilt i mælk hos diegivende rotter. 
 
 
6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 
 
6.1 Hjælpestoffer 
 
Kapslens indhold 
 
Prægelatiniseret (majs-) stivelse 
Magnesiumstearat 
 
Kapselskal (1,5 mg kapsel) 
 
Titandioxid (E171) 
Gelatine 
 
Kapselskal (3 mg kapsel) 
 
Allura red AC (E129) 
Brilliant blue FCF (E133) 
Titandioxid (E171) 
Gul jernoxid (E172) 
Gelatine 
 
Kapselskal (4,5 mg kapsel) 
 
Allura red AC (E129) 
Brilliant blue FCF (E133) 
Titandioxid (E171) 
Gul jernoxid (E172) 
Gelatine 
 
Kapselskal (6 mg kapsel) 
 
Brilliant blue FCF (E133) 
Allura red AC (E129) 
Titandioxid (E171) 
Gelatine 
 
Trykfarve (sort: 1,5 mg, 3 mg og 6 mg kapsler) 
 
Shellak 
Sort jernoxid (E172) 
Propylenglycol 
Kaliumhydroxid 
 
Trykfarve (hvid: 4,5 mg kapsel) 
 
Shellak 
Titandioxid (E171) 
Propylenglycol 
Simeticon 
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6.2 Uforligeligheder 
 
Ikke relevant. 
 
6.3 Opbevaringstid 
 
5 år 
 
6.4 Særlige opbevaringsforhold 
 
Opbevar blisteren i den ydre karton for at beskytte mod lys. 
Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel. 
 
6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser 
 
Gennemsigtig, hård blister i PVC/PE/PVDC, varmeforseglet med hård aluminiumsfolie som bagside i 
en foldet kartonæske. 
 
Reagila 1,5 mg og Reagila 3 mg hårde kapsler 
 
Pakningerne indeholder 7, 14, 21, 28, 30, 49, 56, 60, 84, 90 eller 98 hårde kapsler. 
 
Reagila 4,5 mg og Reagila 6 mg hårde kapsler 
 
Pakningerne indeholder 7, 21, 28, 30, 49, 56, 60, 84, 90 eller 98 hårde kapsler. 
 
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 
 
6.6 Regler for bortskaffelse 
 
Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer. 
 
 
7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
Gedeon Richter Plc. 
Gyömrői út 19-21 
1103 Budapest 
Ungarn 
 
 
8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE) 
 
EU/1/17/1209/001-042 
 
 
9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF 
 TILLADELSEN 
 
Dato for første markedsføringstilladelse: 13 juli 2017 
Dato for seneste fornyelse:  
 
 
10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 
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Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs 
hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 
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BILAG II 
 

A. FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE 
 

B. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER 
VEDRØRENDE UDLEVERING OG ANVENDELSE 

 
C. ANDRE FORHOLD OG BETINGELSER FOR 

MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
D. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MED 

HENSYN TIL SIKKER OG EFFEKTIV ANVENDELSE AF 
LÆGEMIDLET 
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A. FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE 
 
Navn og adresse på den fremstiller, der er ansvarlig for batchfrigivelse 
 
Gedeon Richter Plc. 
Gyömrői út 19-21 
1103 Budapest 
UNGARN 
 
 
B. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE UDLEVERING OG 

ANVENDELSE 
 
Lægemidlet er receptpligtigt. 
 
 
C. ANDRE FORHOLD OG BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
• Periodiske, opdaterede sikkerhedsindberetninger (PSUR’er) 
 
Kravene for fremsendelse af PSUR’er for dette lægemiddel fremgår af listen over EU-referencedatoer 
(EURD list), som fastsat i artikel 107c, stk. 7, i direktiv 2001/83/EF, og alle efterfølgende opdateringer 
offentliggjort på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 
 
 
D. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MED HENSYN TIL SIKKER OG 

EFFEKTIV ANVENDELSE AF LÆGEMIDLET  
 
• Risikostyringsplan (RMP)  

Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal udføre de påkrævede aktiviteter og foranstaltninger 
vedrørende lægemiddelovervågning, som er beskrevet i den godkendte RMP, der fremgår af modul 
1.8.2 i markedsføringstilladelsen, og enhver efterfølgende godkendt opdatering af RMP. 
 
En opdateret RMP skal fremsendes: 
• på anmodning fra Det Europæiske Lægemiddelagentur 
• når risikostyringssystemet ændres, særlig som følge af, at der er modtaget nye oplysninger, der 

kan medføre en væsentlig ændring i benefit/risk-forholdet, eller som følge af, at en vigtig 
milepæl (lægemiddelovervågning eller risikominimering) er nået. 
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BILAG III 
 

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 
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A. ETIKETTERING 
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MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE 
 
foldet karton 
 
 
1 LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Reagila 1,5 mg hårde kapsler 
cariprazin 
 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER 
 
Hver hård kapsel indeholder cariprazinhydrochlorid svarende til 1,5 mg cariprazin. 
 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
Hård kapsel 
 
7 hårde kapsler 
14 hårde kapsler 
21 hårde kapsler 
28 hårde kapsler 
30 hårde kapsler 
49 hårde kapsler 
56 hårde kapsler 
60 hårde kapsler 
84 hårde kapsler 
90 hårde kapsler 
98 hårde kapsler 
 
 
5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E) 
 
Læs indlægssedlen inden brug. 
 
Oral anvendelse. 
 
 
QR-kode skal anføres 
www.reagila.com 
 
 
6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES 

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
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7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER 
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
EXP 
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER 
 
Opbevar blisteren i den ydre karton for at beskytte mod lys. 
 
 
10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE 

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF 
 
 
11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
Gedeon Richter Plc. 
Gyömrői út 19-21. 
1103 Budapest, Ungarn 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)  
 
EU/1/17/1209/001-010  {7x,14x,28x,30x,49x,56x,60x,84x,90x,98x} 
EU/1/17/1209/037   {21x} 
 
 
13. BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING 
 
 
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN 
 
 
16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT 
 
reagila 1.5 mg 
 
 
17. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE 
 
Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator. 
 
 
18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – MENNESKELIGT LÆSBARE DATA 
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PC 
SN 
NN 
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MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP 
 
blisterfolie 
 
 
1 LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Reagila 1,5 mg hårde kapsler 
cariprazin 
 
 
2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
Gedeon Richter Plc. 
 
 
3. UDLØBSDATO 
 
EXP 
 
 
4. BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
5. ANDET 
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MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE 
 
foldet karton 
 
 
1 LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Reagila 3 mg hårde kapsler 
cariprazin 
 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER 
 
Hver hård kapsel indeholder cariprazinhydrochlorid svarende til 3 mg cariprazin. 
 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
Indeholder også Allura red AC (E129). Se indlægssedlen for yderligere oplysninger. 
 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
Hård kapsel 
 
7 hårde kapsler 
14 hårde kapsler 
21 hårde kapsler 
28 hårde kapsler 
30 hårde kapsler 
49 hårde kapsler 
56 hårde kapsler 
60 hårde kapsler 
84 hårde kapsler 
90 hårde kapsler 
98 hårde kapsler 
 
 
5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E) 
 
Læs indlægssedlen inden brug. 
 
Oral anvendelse. 
 
 
QR-kode skal anføres 
www.reagila.com 
 
 
6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES 

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
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7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER 
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
EXP 
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER 
 
Opbevar blisteren i den ydre karton for at beskytte mod lys. 
 
 
10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE 

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF 
 
 
11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
Gedeon Richter Plc. 
Gyömrői út 19-21. 
1103 Budapest, Ungarn 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)  
 
EU/1/17/1209/011-020  {7x,14x,28x,30x,49x,56x,60x,84x,90x,98x} 
EU/1/17/1209/038   {21x} 
 
 
13. BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING 
 
 
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN 
 
 
16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT 
 
reagila 3 mg 
 
 
17. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE 
 
Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator. 
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18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – MENNESKELIGT LÆSBARE DATA 
 
PC 
SN 
NN 
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MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP 
 
blisterfolie 
 
 
1 LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Reagila 3 mg hårde kapsler 
cariprazin 
 
 
2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
Gedeon Richter Plc. 
 
 
3. UDLØBSDATO 
 
EXP 
 
 
4. BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
5. ANDET 
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MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE 
 
foldet karton 
 
 
1 LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Reagila 4,5 mg hårde kapsler 
cariprazin 
 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER 
 
Hver hård kapsel indeholder cariprazinhydrochlorid svarende til 4,5 mg cariprazin. 
 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
Indeholder også Allura red AC (E129). Se indlægssedlen for yderligere oplysninger. 
 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
Hård kapsel 
 
7 hårde kapsler 
21 hårde kapsler 
28 hårde kapsler 
30 hårde kapsler 
49 hårde kapsler 
56 hårde kapsler 
60 hårde kapsler 
84 hårde kapsler 
90 hårde kapsler 
98 hårde kapsler 
 
 
5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E) 
 
Læs indlægssedlen inden brug. 
 
Oral anvendelse. 
 
 
QR-kode skal anføres 
www.reagila.com 
 
 
6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES 

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 



 
33 

 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER 
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
EXP 
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER 
 
Opbevar blisteren i den ydre karton for at beskytte mod lys. 
 
 
10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE 

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF 
 
 
11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
Gedeon Richter Plc. 
Gyömrői út 19-21. 
1103 Budapest, Ungarn 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)  
 
EU/1/17/1209/021-028  {28x,30x,49x,56x,60x,84x,90x,98x}  
EU/1/17/1209/039   {21x} 
EU/1/17/1209/041   {7x} 
 
 
13. BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING 
 
 
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN 
 
 
16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT 
 
reagila 4.5 mg 
 
 
17. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE 
 
Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator. 
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18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – MENNESKELIGT LÆSBARE DATA 
 
PC 
SN 
NN
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MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP 
 
blisterfolie 
 
 
1 LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Reagila 4,5 mg hårde kapsler 
cariprazin 
 
 
2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
Gedeon Richter Plc. 
 
 
3. UDLØBSDATO 
 
EXP 
 
 
4. BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
5. ANDET 
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MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE 
 
foldet karton 
 
 
1 LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Reagila 6 mg hårde kapsler 
cariprazin 
 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER 
 
Hver hård kapsel indeholder cariprazinhydrochlorid svarende til 6 mg cariprazin. 
 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
Indeholder også Allura red AC (E129). Se indlægssedlen for yderligere oplysninger. 
 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
Hård kapsel 
 
7 hårde kapsler 
21 hårde kapsler 
28 hårde kapsler 
30 hårde kapsler 
49 hårde kapsler 
56 hårde kapsler 
60 hårde kapsler 
84 hårde kapsler 
90 hårde kapsler 
98 hårde kapsler 
 
 
5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E) 
 
Læs indlægssedlen inden brug. 
 
Oral anvendelse. 
 
 
QR-kode skal anføres 
www.reagila.com 
 
 
6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES 

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
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7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER 
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
EXP 
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER 
 
Opbevar blisteren i den ydre karton for at beskytte mod lys. 
 
 
10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE 

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF 
 
 
11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
Gedeon Richter Plc. 
Gyömrői út 19-21. 
1103 Budapest, Ungarn 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)  
 
EU/1/17/1209/029-036  {28x,30x,49x,56x,60x,84x,90x,98x} 
EU/1/17/1209/040   {21x} 
EU/1/17/1209/042   {7x} 
 
 
13. BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING 
 
 
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN 
 
 
16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT 
 
reagila 6 mg 
 
 
17. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE 
 
Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator. 
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18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – MENNESKELIGT LÆSBARE DATA 
 
PC 
SN 
NN 
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MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP 
 
blisterfolie 
 
 
1 LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Reagila 6 mg hårde kapsler 
cariprazin 
 
 
2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
Gedeon Richter Plc. 
 
 
3. UDLØBSDATO 
 
EXP 
 
 
4. BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
5. ANDET 
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B. INDLÆGSSEDDEL 
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Indlægsseddel: Information til brugeren 
 

Reagila 1,5 mg hårde kapsler 
Reagila 3 mg hårde kapsler 

Reagila 4,5 mg hårde kapsler 
Reagila 6 mg hårde kapsler 

cariprazin 
 
 
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den 
indeholder vigtige oplysninger. 
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen 

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 
- Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se 

afsnit 4. 
 
Oversigt over indlægssedlen 
1. Virkning og anvendelse 
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Reagila 
3. Sådan skal du tage Reagila 
4. Bivirkninger 
5. Opbevaring 
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 
 
 
1. Virkning og anvendelse 
 
Reagila indeholder det aktive stof cariprazin og tilhører en gruppe af lægemidler kaldet antipsykotika. 
Det bruges til behandling af voksne med skizofreni. 
 
Skizofreni er en sygdom kendetegnet ved symptomer som for eksempel at høre, se eller fornemme 
ting, som ikke er der (hallucination), mistro, misopfattelse, usammenhængende tale og adfærd samt 
mangel på følelser. Personer med denne sygdom kan også føle sig deprimerede, have skyldfølelse eller 
være urolige, anspændte eller ude af stand til at påbegynde og gennemføre planlagte aktiviteter, være 
fåmælte eller have utilstrækkelig følelsesmæssig reaktion på situationer, som fremkalder følelser hos 
andre. 
 
 
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Reagila 
 
Tag ikke Reagila 
- hvis du er allergisk over for cariprazin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Reagila (angivet i 

afsnit 6). 
- hvis du tager lægemidler til behandling af: 

- leverbetændelse, som skyldes hepatitis C-virus (lægemidler, som indeholder boceprevir 
eller telaprevir) 

- bakterieinfektioner (lægemidler, som indeholder clarithromycin, telithromycin, 
erythromycin eller nafcillin) 

- tuberkulose (lægemidler, som indeholder rifampicin) 
- hiv-infektioner (lægemidler, som indeholder cobicistat, indinavir, nelfinavir, ritonavir, 

saquinavir, efavirenz eller etravirin) 
- svampeinfektioner (lægemidler, som indeholder itraconazol, ketoconazol, posaconazol, 

voriconazol eller fluconazol) 
- Cushings syndrom, hvor kroppen danner for meget cortisol (lægemidler, som indeholder 

ketoconazol) 
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- depression (urtemidler, som indeholder prikbladet perikon (Hypericum perforatum) og 
lægemidler, som indeholder nefazodon) 

- epilepsi og krampeanfald (lægemidler, som indeholder carbamazepin, phenobarbital eller 
phenytoin) 

- hjertesygdomme (lægemidler, som indeholder diltiazem eller verapamil) 
- søvnighed (lægemidler, som indeholder modafinil) 
- højt blodtryk i lungerne (lægemidler, som indeholder bosentan). 
 

Advarsler og forsigtighedsregler 
Fortæl det straks til lægen: 
- hvis du har tanker eller følelser om at ville skade dig selv eller begå selvmord. Selvmordstanker 

og selvmordsadfærd forekommer oftest i begyndelsen af behandlingen. 
- hvis du får en kombination af feber, hedeture, hurtig vejrtrækning, stive muskler og døsighed 

eller søvnighed (det kan være tegn på "malignt neuroleptikasyndrom"). 
 
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Reagila, eller i løbet af behandlingen, hvis du: 
- har følt eller begynder at føle dig rastløs og ude af stand til at sidde stille. Disse symptomer kan 

forekomme ved behandling med Reagila. Fortæl det til lægen, hvis det sker. 
- har haft unormale, ufrivillige bevægelser, oftest af tungen eller i ansigtet. Fortæl det til lægen, 

hvis det sker. 
- nedsat synsevne. Lægen vil råde dig til at se en øjenlæge. 
- har uregelmæssig hjerterytme, eller hvis en anden i din familie har eller har haft uregelmæssig 

hjerterytme (herunder såkaldt QT-forlængelse, der kan ses på et elektrokardiogram (EKG)), og 
fortæl det til lægen, hvis du tager anden medicin, da dette kan forårsage eller forværre denne 
EKG-ændring. 

- har for højt eller lavt blodtryk eller hjerte/kar-sygdom. Lægen skal tjekke dit blodtryk 
regelmæssigt. 

- bliver svimmel, når du rejser dig op, fordi dit blodtryk falder, hvilket kan føre til besvimelse. 
- har haft en blodprop, eller hvis nogen i din familie har haft en blodprop, da lægemidler mod 

skizofreni er blevet forbundet med dannelse af blodpropper. 
- har haft et slagtilfælde, især hvis du er ældre, eller du ved, at du er i risikogruppen for 

slagtilfælde. Fortæl straks lægen, hvis du bemærker tegn på et slagtilfælde. 
- er dement (har svært ved at huske eller lignende problemer), især hvis du er ældre. 
- har Parkinsons sygdom. 
- hvis du har diabetes eller er i risikogruppen for diabetes (f.eks. overvægt, eller nogen i din 

familie har diabetes). Lægen skal tjekke dit blodsukker regelmæssigt, da det kan øges med 
Reagila. Tegn på højt blodsukker er overdreven tørst, store vandladninger, øget appetit og en 
følelse af svaghed. 

- har haft krampeanfald eller epilepsi. 
 
Vægtøgning 
Reagila kan forårsage betydelig vægtøgning, som kan påvirke din sundhed. Lægen vil derfor tjekke 
din vægt regelmæssigt. 
 
Børn og unge 
Dette lægemiddel bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år på grund af mangel på data hos 
denne patientgruppe. 
 
Brug af anden medicin sammen med Reagila 
Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget 
anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. Der er visse lægemidler, du ikke må tage 
sammen med Reagila (se afsnittet ”Tag ikke Reagila”). 
 
Hvis du tager Reagila sammen med visse lægemidler, kan det være nødvendigt at ændre dosis af 
Reagila eller det andet lægemiddel. Dette gælder for lægemidler, som bruges til at behandle 
hjertesygdomme, der indeholder digoxin, blodfortyndende midler, der indeholder dabigatran eller 
lægemidler, der påvirker din mentale funktion. 
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Brug af Reagila sammen med mad, drikke og alkohol 
Du må ikke drikke grapefrugtjuice, mens du er i behandling med Reagila. 
Du må ikke indtage alkohol, mens du tager Reagila. 
 
Graviditet og amning 
 
Kvinder i den fødedygtige alder/prævention 
Kvinder i den fødedygtige alder skal bruge effektiv prævention, mens de er i behandling med Reagila. 
Selv efter at behandlingen er stoppet, skal du bruge prævention i mindst 10 uger efter din sidste dosis 
Reagila. Årsagen til dette er, at lægemidlet fortsat vil være i din krop i nogen tid efter den sidste dosis. 
 
Graviditet 
Du må ikke tage dette lægemiddel, hvis du er gravid, medmindre din læge har anvist det. 
 
Hvis lægen beslutter, at du skal tage dette lægemiddel under din graviditet, vil dit barn blive nøje 
overvåget efter fødslen. Det er fordi der kan forekomme de følgende symptomer hos nyfødte af mødre, 
som har brugt dette lægemiddel i det sidste trimester (de sidste tre måneder) af graviditeten: 
- rysten, muskelstivhed og/eller -svaghed, søvnighed, ophidselse, vejrtrækningsproblemer og 

besvær med at indtage føde. 
Hvis dit barn får nogle af disse symptomer, skal du kontakte lægen. 
 
Amning 
Du må ikke amme, hvis du tager Reagila, da risiko for barnet ikke kan udelukkes. Kontakt din læge 
angående råd. 
 
Trafik- og arbejdssikkerhed 
Der er en mindre eller moderat risiko for, at lægemidlet vil kunne påvirke evnen til at føre 
motorkøretøj og betjene maskiner. Der kan forekomme sløvhed, svimmelhed og synsproblemer under 
behandlingen med dette lægemiddel (se afsnit 4). Du må ikke køre bil eller arbejde med værktøj eller 
maskiner, før du ved, om dette lægemiddel påvirker dig negativt. 
 
Reagila 3 mg, 4,5 mg og 6 mg hårde kapsler indeholder Allura red AC (E129). 
Allura red AC er et farvestof, som kan give allergiske reaktioner. 
 
 
3. Sådan skal du tage Reagila 
 
Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller 
apotekspersonalet. 
 
Den anbefalede startdosis er 1,5 mg en gang dagligt taget gennem munden. Derefter vil din læge 
muligvis langsomt tilpasse din dosis i trin på 1,5 mg, afhængigt af hvordan behandlingen virker for 
dig. 
Den maksimale dosis bør ikke overstige 6 mg en gang dagligt. 
 
Du skal tage Reagila på samme tidspunkt hver dag, og du kan tage det sammen med eller uden mad. 
 
Hvis du tog et andet antipsykotisk lægemiddel før Reagila, vil din læge beslutte, om du skal holde op 
med at tage det andet antipsykotiske lægemiddel gradvist eller med det samme, og om din dosis af 
Reagila skal tilpasses. Lægen vil også fortælle dig hvordan du skal agere, hvis du skifter fra Reagila til 
et andet lægemiddel. 
 
Patienter med nyre- og leverproblemer 
Hvis du har alvorlige problemer med nyrerne eller leveren, er Reagila måske ikke egnet til dig. Tal 
med lægen. 
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Ældre patienter 
Lægen vil omhyggeligt vælge den passende dosis til dine behov. 
Reagila må ikke tages af patienter med demens (hukommelsestab). 
 
Hvis du har taget for meget Reagila 
Hvis du har taget mere Reagila, end din læge har anbefalet, eller hvis f.eks. et barn har taget det ved en 
fejl, skal du kontakte lægen eller den nærmeste akutmodtagelse og tage medicinbeholderen med. Du 
kan blive svimmel på grund af lavt blodtryk, få uregelmæssig hjerterytme, føle dig søvnig eller træt, få 
unormale kropsbevægelser og have problemer med at stå og gå. 
 
Hvis du har glemt at tage Reagila 
Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis det 
næsten er tid til din næste dosis, skal du dog springe den glemte dosis over og fortsætte som normalt. 
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 
Kontakt lægen, hvis du har glemt at tage to eller flere doser. 
 
Hvis du holder op med at tage Reagila 
Hvis du holder op med at tage dette lægemiddel, forsvinder virkningerne af lægemidlet. Selv hvis du 
får det bedre, må du ikke holde op med at tage din daglige dosis Reagila eller ændre dosis, medmindre 
du får besked på det af lægen, da dine symptomer ellers kan vende tilbage. 
 
Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om. 
 
 
4. Bivirkninger 
 
Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 
 
Fortæl det straks til lægen, hvis du får: 
- en alvorlig allergisk reaktion, der er kendetegnet ved feber, hævelser i mund, ansigt, læber eller 

tunge, kortåndethed, kløe, hududslæt og nogle gange et fald i blodtrykket. (Sjælden bivirkning) 
- en kombination af feber, svedafsondring, muskelstivhed og sløvhed eller søvnighed. Dette kan 

være tegn på såkaldt malignt neuroleptikasyndrom. (En bivirkning med ukendt hyppighed) 
- uforklarlige muskelsmerter, kramper eller muskelsvaghed. Dette kan være tegn på muskelskade, 

som kan forårsage meget alvorlige nyreproblemer. (Sjælden bivirkning) 
- blodpropper i venerne, især i benene (symptomerne omfatter hævelse, smerte og rødmen i 

benet), som kan bevæge sig gennem blodkarrene til lungerne og medføre brystsmerter og 
åndedrætsbesvær. (En bivirkning med ukendt hyppighed) 

- tanker eller følelser om at skade dig selv eller begå selvmord, eller selvmordsforsøg (Ikke-
almindelig bivirkning) 

 
Andre bivirkninger 
Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer) 
 
- rastløshed og manglende evne til at sidde stille 
- Parkinsons sygdom, som er en sygdom med mange forskellige symptomer, der omfatter 

nedsatte eller langsomme bevægelser, langsom tankegang, ryk, når armen eller benet bøjes 
(tandhjulsrigiditet), slæbende skridt, rysten, udtryksløst ansigt, muskelstivhed, savlen 

 
Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) 
 
- angst 
- søvnighed, søvnproblemer, unormale drømme, mareridt, gå i søvne 
- svimmelhed 
- ufrivillige vridende bevægelser og mærkelige stillinger (dystoni) 
- overdreven tænderskæren eller spænding af kæben, savlen, vedvarende blinken ved banken på 

(stimulering af) panden (en unormal refleks), bevægelsesproblemer, unormale tungebevægelser 
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(disse symptomer kaldes ”ekstrapyramidale symptomer”) 
- sløret syn 
- højt blodtryk 
- hurtig, uregelmæssig hjerterytme 
- nedsat eller øget appetit 
- kvalme, opkastning, forstoppelse 
- øget vægt 
- træthed 
- følgende kan ses ved laboratorietest: 

° forhøjede leverenzymer 
° øget indhold af kreatinfosfokinase i blodet 
° unormalt indhold af lipider (f.eks. kolesterol og/eller fedt) i blodet 

 
Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer) 
 
- depression 
- pludselig og omfattende forvirring 
- fornemmelse af, at det hele drejer rundt 
- ubehagelig unormal fornemmelse af berøring 
- sløvhed, manglende energi eller manglende interesse i at lave noget 
- ufrivillige bevægelser, normalt af tungen eller ansigt; dette kan opstå efter kort- eller langvarig 

brug 
- nedsat eller øget sexlyst, rejsningsproblemer 
- øjenirritation, højt tryk i øjet, nedsat synsevne, problemer med at skifte fokus mellem at se 

noget på afstand og tæt på 
- lavt blodtryk 
- unormalt EKG, unormale nerveimpulser i hjertet 
- langsom, uregelmæssig hjerterytme 
- hikke 
- halsbrand 
- tørst 
- smerter ved vandladning 
- unormalt hyppige og store vandladninger 
- kløe 
- udslæt 
- sukkersyge (diabetes) 
- følgende kan ses ved laboratorietest: 

° unormalt indhold af natrium i blodet 
° forhøjet blodglukose (blodsukker), øget indhold af galdepigment (bilirubin) i blodet 
° anæmi (lavt antal røde blodlegemer) 
° højt antal af en type hvide blodlegemer 
° lavt indhold af skjoldbruskkirtel-hormon (thyroideastimulerende hormon, TSH) i blodet 

 
Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer) 
 
- krampeanfald 
- hukommelsestab, manglende evne til at tale 
- ubehag ved skarpt lys, uklarhed i linsen i øjet, som medfører nedsat synsevne (grå stær) 
- synkebesvær 
- lavt antal af en type hvide blodlegemer; dette kan gøre dig mere udsat for infektioner 
- underaktiv skjoldbruskkirtel. 
 
Bivirkninger med ukendt hyppighed (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra forhåndenværende data) 
- leverbetændelse (smerter i øverste højre del af maven, gulfarvning af øjne og hud, svækkelse, 

feber). 
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Indberetning af bivirkninger 
Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge. Dette gælder også mulige bivirkninger, som 
ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger 
direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at 
indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette 
lægemiddel. 
 
 
5. Opbevaring 
 
Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 
 
Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den 
sidste dag i den nævnte måned. 
 
Opbevar blisteren i den ydre karton for at beskytte mod lys. 
Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel. 
 
Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke 
smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 
 
 
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 
 
Reagila indeholder: 
 
- Aktivt stof: cariprazin. 

Reagila 1,5 mg: Hver hård kapsel indeholder cariprazinhydrochlorid svarende til 1,5 mg 
cariprazin. 
Reagila 3 mg: Hver hård kapsel indeholder cariprazinhydrochlorid svarende til 3 mg cariprazin. 
Reagila 4,5 mg: Hver hård kapsel indeholder cariprazinhydrochlorid svarende til 4,5 mg 
cariprazin. 
Reagila 6 mg: Hver hård kapsel indeholder cariprazinhydrochlorid svarende til 6 mg cariprazin. 

 
- Øvrige indholdsstoffer: 

Reagila 1,5 mg hårde kapsler: prægelatiniseret (majs-) stivelse, magnesiumstearat, titandioxid 
(E171), gelatine, sort blæk (shellak, sort jernoxid (E172), propylenglycol, kaliumhydroxid). 

 
Reagila 3 mg hårde kapsler: prægelatiniseret (majs-) stivelse, magnesiumstearat, Allura red AC 
(E129), Brilliant blue FCF (E133), titandioxid (E171), gul jernoxid (E172), gelatine, sort blæk 
(shellak, sort jernoxid (E172), propylenglycol, kaliumhydroxid) (Se også afsnit 2). 

 
Reagila 4,5 mg hårde kapsler: prægelatiniseret (majs-) stivelse, magnesiumstearat, 
Allura red AC (E129), Brilliant blue FCF (E133), titandioxid (E171), gul jernoxid (E172), 
gelatine, hvidt blæk (shellak, titandioxid (E171), propylenglycol, simeticon). 

 
Reagila 6 mg hårde kapsler: prægelatiniseret (majs-) stivelse, magnesiumstearat, Brilliant blue 
FCF (E133), Allura red AC (E129), titandioxid (E171), gelatine, sort blæk (shellak, sort 
jernoxid (E172), propylenglycol, kaliumhydroxid). 

 
Udseende og pakningsstørrelser 
 
- Reagila 1,5 mg hårde kapsler: Hård gelatinekapsel i str. 4 (ca. 14,3 mm lang) med hvid, 

uigennemsigtig overdel og hvid, uigennemsigtig underdel, præget med “GR 1.5” på kapslens 
underdel med sort blæk. Kapslerne er fyldt med et hvidt til gullig-hvidt pulver. 

 
- Reagila 3 mg hårde kapsler: Hård gelatinekapsel i str. 4 (ca. 14,3 mm lang) med grøn, 
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uigennemsigtig overdel og hvid, uigennemsigtig underdel, præget med “GR 3” på kapslens 
underdel med sort blæk. Kapslerne er fyldt med et hvidt til gullig-hvidt pulver. 

 
- Reagila 4,5 mg hårde kapsler: Hård gelatinekapsel i str. 4 (ca. 14,3 mm lang) med grøn, 

uigennemsigtig overdel og grøn, uigennemsigtig underdel, præget med “GR 4.5” på kapslens 
underdel med hvidt blæk. Kapslerne er fyldt med et hvidt til gullig-hvidt pulver. 

 
- Reagila 6 mg hårde kapsler: Hård gelatinekapsel i str. 3 (ca. 15,9 mm lang) med lilla, 

uigennemsigtig overdel og hvid, uigennemsigtig underdel, præget med “GR 6” på kapslens 
underdel med sort blæk. Kapslerne er fyldt med et hvidt til gullig-hvidt pulver. 

 
Kapslerne er pakket i en gennemsigtig, hård blister i PVC/PE/PVDC, som er varmeforseglet med hård 
aluminiumsfolie som bagside. Blisterne er pakket i en foldet kartonæske. 
 
Reagila 1,5 mg og Reagila 3 mg hårde kapsler fås i pakningsstørrelser med 7, 14, 21, 28, 30, 49, 56, 
60, 84, 90 eller 98 hårde kapsler. 
 
Reagila 4,5 mg og Reagila 6 mg hårde kapsler fås i pakningsstørrelser med 7, 21, 28, 30, 49, 56, 60, 
84, 90 eller 98 hårde kapsler. 
 
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 
 
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller 
 
Gedeon Richter Plc. 
Gyömrői út 19-21 
1103 Budapest 
Ungarn 
 
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale 
repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 
 
België/Belgique/Belgien 
Recordati BV 
Tél/Tel: +32 2 461 01 36 
 

Lietuva 
Gedeon Richter Plc. atstovybė Lietuvoje 
Tel: +370 5 261 01 54 
 

България 
ТП „Гедеон Рихтер АД” 
Teл.: + 359 2 8129063 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Recordati BV 
Tél/Tel: + 32 2 461 01 36 (Belgique/Belgien) 
 

Česká republika 
Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. 
Tel: +420 261 141 200 
 

Magyarország 
Richter Gedeon Nyrt. 
Tel.: +36 1 505 7032 
 

Danmark 
Recordati AB 
Tlf: +46 8 545 80 230 (Sverige) 
 

Malta 
Recordati Ireland Limited 
Tel: + 353 21 4379400 (Ireland) 
 

Deutschland 
Recordati Pharma GMBH 
Tel: + 49 731 70470 
 

Nederland 
Recordati BV 
Tel: + 32 2 461 01 36 (België) 
 

Eesti 
Richter Gedeon Eesti filiaal 
Tel: +372 608 5301 
 

Norge 
Recordati AB 
Tlf: + 46 8 545 80 230 (Sverige) 
 

Ελλάδα Österreich 
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Recordati Hellas Pharmaceuticals S.A. 
Τηλ: + 30 210-6773822 
 

Recordati Austria GmbH 
Tel: + 43 676 353 0 262 
 

España 
Casen Recordati S.L. 
Tel: + 34 91 659 15 50 
 

Polska 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
Tel.: + 48 (22)755 96 48 
 

France 
Bouchara-Recordati S.A.S. 
Tél: + 33 1 45 19 10 00 
 

Portugal 
Jaba Recordati S.A. 
Tel: + 351 21 432 95 00 
 

Hrvatska 
Gedeon Richter Croatia d.o.o. 
Tel: + 385 1 5625 712 
 
Ireland 
Recordati Ireland Limited 
Tel: + 353 21 4379400 
 

România 
Gedeon Richter România S.A. 
Tel: +40-265-257 011 
 
Slovenija 
Gedeon Richter d.o.o. 
Tel: + +386 8 205 68 70 
 

Ísland 
Recordati AB 
Sími: +46 8 545 80 230 (Svíþjóð) 
 

Slovenská republika 
Gedeon Richter Slovakia, s.r.o. 
Tel: +421 2 5020 5801 
 

Italia 
RECORDATI S.p.A. 
Tel: + 39 02 487871 
 

Suomi/Finland 
Recordati AB 
Puh/Tel: +46 8 545 80 230 (Ruotsi/Sverige) 
 

Κύπρος 
C.G. PAPALOISOU LTD. 
Τηλ: + 357 22 490305 
 

Sverige 
Recordati AB 
Tel: +46 8 545 80 230 
 

Latvija 
Gedeon Richter Plc. pārstāvniecība Latvijā 
Tel: +371 67845338 
 

United Kingdom (Northern Ireland) 
Recordati Pharmaceuticals Ltd. 
Tel: + 44 1491 576336 
 

 
Denne indlægsseddel blev senest ændret  
 
Andre informationskilder 
Du kan få detaljerede og opdaterede oplysninger om dette lægemiddel ved at scanne QR-koden 
nedenfor eller på yderpakningen med en smartphone. 
Disse oplysninger findes også på www.reagila.com 
 
"QR-kode skal anføres" + www.reagila.com 
 
Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs 
hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 
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