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Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega 

til skila. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist 

lyfinu. 

 

Efni: Beovu - Uppfært fræðsluefni 

Ágæti læknir 

Fræðsluefni fyrir Beovu sem útbúið var og dreift til að uppfylla kröfur lyfjayfirvalda til að auka öryggi og 
tryggja rétta notkun lyfsins hefur verið uppfært. Texti fræðsluefnisins er yfirfarinn af Lyfjastofnun. 

Viðtakendur þessa fræðsluefnis eru allir augnlæknar. Viðtakendur eru hvattir til að láta aðra 
heilbrigðisstarfsmenn vita um fræðsluefnið eftir því sem við á. 

Fræðsluefnið samanstendur af eftirfarandi þáttum: 

• Leiðbeiningum vegna meðferðar með Beovu (efni fyrir sjúklinga, meðfylgjandi, einnig 
aðgengilegt á www.serlyfjaskra.is) 

• Leiðbeiningum vegna meðferðar með Beovu (efni fyrir sjúklinga, hljóðskrá aðgengileg á 
www.serlyfjaskra.is) 

• Samantekt á eiginleikum lyfs (SmPC) sem er að finna á www.serlyfjaskra.is 

Læknar skulu afhenda sjúklingum leiðbeiningabæklinginn og benda þeim á að hljóðskráin sé aðgengileg á 
www.serlyfjaskra.is ef sjúklingurinn á erfitt með að lesa bæklinginn. 

Fræðsluefni fyrir Beovu var síðast dreift í desember 2020. Nú hafa öryggisupplýsingar lyfsins verið 
endurskoðaðar með tilliti til nýrrar ábendingar. Mikilvægt er að farga eldra efni sem þú kannt að hafa 
fengið áður. Eldri leiðbeiningar vegna meðferðar með Beovu voru auðkenndar „BEO 2020/11-54/IS”. 

Aukaverkanatilkynningar 

Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna grun um aukaverkanir af notkun Beovu til Lyfjastofnunar 
samkvæmt leiðbeiningum á vef Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is (sjá „Aukaverkanir“). Aukaverkanir 
má einnig tilkynna til Vistor hf. umboðsmanns Novartis á Íslandi í síma 535 7000 eða á tölvupóstfangið 
safety@vistor.is. 
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Fræðsluefnið er að finna á www.serlyfjaskra.is. Til að panta fleiri eintök af fræðsluefninu, til að fá eintak 
af hljóðskránni á USB kubbi, eða ef frekari upplýsinga er þörf hafið þá samband við undirritaða. 

F.h. Novartis á Íslandi 
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