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Lijek za mršavljenje Reductil povlači se s tržišta! To je današnja vijest iz Europske agencije za
lijekove EMEA-e kao i Hrvatske agencije za lijekove. Novo kliničko ispitivanje pokazalo je da
lijek povećava rizik za razvoj ozbiljnih kardiovaskularnih promjena kao što su 
moždani
ili 
srčani udar
. Povjerenstvo za humane lijekove EMEA-e, na temelju ocjene podataka o sigurnosti i
djelotvornosti primjene Reductila, smatra kako rizik primjene nadilazi korist pa je i preporučilo
povlačenje lijeka.

      

Njegova je cijena u hrvatskim ljekarnama oko 300 kuna, a pacijenti koji su se uključili u rasprave
na internetskim forumima tvrde da se uz pomoć Reductila u mjesec dana moglo izgubiti četiri do
osam kilograma. Reductil je inače na dopunskoj listi HZZO-a, što znači da država participira
pacijentu trošak lijeka.

  

Liječnici trebaju razmotriti druge načine liječenja pacijenata koji su ga do sada koristili. Hrvatska
agencija za lijekove navodi i to da ljekarnici ne smiju izdavati Reductil, a pacijente koji su ga do
sada koristili trebaju uputiti na liječnički pregled. Lijek je registriran kao pomoćna terapija, uz
dijetu i tjelovježbu u liječenju prekomjerne tjelesne težine, ali je i među ženama koje su htjele
izgubiti nekoliko kilograma bio vrlo popularan.

  

Agencija za lijekove u suradnji s proizvođačem Reductila, tvrtkom Abbott Laboratories d.o.o.,
organizirala je povlačenje lijeka s tržišta u Hrvatskoj. Svim zdravstvenim djelatnicima
uključenima u propisivanje i izdavanje lijeka Reductil bit će poslano pismo s najnovijim
podacima o sigurnosti primjene lijeka.

  

Reductil je ublažavao osjećaj gladi, odnosno povećavao osjećaj sitosti te je također povećavao
perifernu potrošnju energije, objasnio je prof. dr. Mirko Koršić, voditelj Centra za debljinu
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KBC-a Rebro. Inače, za isti lijek američka agencija za lijekove objavila je da se mora uzimati
pod strogim liječničkim nadzorom, ali ga nije zabranila.
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http://www.vecernji.hr/vijesti/lijek-mrsavljenje-reductil-opasan-se-povlaci-trzista-clanak-83173

