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INNGANGUR

Markmiðið með þessum bæklingi er að veita sjúklingum og  
þeim sem annast þá gagnlegar upplýsingar um krabbameinstengda  
gegnumbrotsverki og meðferð með Abstral tungurótartöflum, þannig  
að meðferðin skili sem bestum árangri með sem minnstum aukaverkunum 
og áhættu.

Í bæklingnum eru meðal annars ráðleggingar um það hvernig hefja á með-
ferðina, hvernig nota á Abstral og hvernig geyma á lyfið, upplýsingar um þá 
áhættu sem mikilvægast er að hafa í huga og leiðbeiningar um hvað á að gera 
ef of stór skammtur er notaður og ef einkenni öndunarbælingar koma fram. 
Aftast í bæklingnum er kafli með algengum spurningum og svörum við þeim.

Í bæklingnum eru dregnar fram mikilvægar upplýsingar sem einnig er að 
finna í fylgiseðli með Abstral, en honum er ekki ætlað að koma í stað fylgi- 
seðilsins. Fylgiseðillinn inniheldur meiri upplýsingar sem einnig er nauð- 
synlegt að lesa. 

Fylgiseðillinn fylgir í pakkanum með Abstral en hann er einnig að finna á 
netinu (www.serlyfjaskra.is).

Ef þú hefur áhuga á því að fá nánari útskýringar á einhverju sem fram 
kemur í bæklingnum eða fylgiseðlinum með lyfinu skaltu ræða við lækni 
eða hjúkrunarfræðing sem kemur að krabbameinsmeðferðinni.
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Sjúklingar með krabbamein geta fengið verkjaköst til viðbótar við þráláta krabbameins- 
tengda verki (grunnverki) sem þeir nota þegar verkjalyf við. Þau geta byrjað skyndilega, 
verkirnir eru oft mjög sárir og kallast gegnumbrotsverkir þar sem þeir „brjótast í gegnum“ 
verkjastillingu af völdum þeirra verkjalyfja sem notuð eru við grunnverkjunum.

 

 

Ýmis verkjalyf geta slegið á krabbameinstengda gegnumbrotsverki. Læknirinn þinn hefur 
ávísað þér sterku verkjalyfi sem nefnist Abstral. Þetta eru tungurótartöflur sem þýðir 
að töflurnar eru settar undir tunguna og látnar leysast upp þar. Þessi bæklingur var gefinn 
út til að auðvelda þér að nota Abstral á réttan hátt.

HVAÐ ERU KRABBAMEINSTENGDIR  
GEGNUMBROTSVERKIR?

KRABBAMEINSTENGDIR GEGNUMBROTSVERKIR:

•  Verkir sem „brjótast í gegnum“ verkjastillingu af völdum þeirra verkjalyfja 
sem þú tekur nú þegar.

• Standa yfirleitt yfir í 30 til 60 mínútur.

• Miklir og sárir.

• Oft ófyrirsjáanlegir (en geta einnig byrjað við hreyfingu, t.d. göngu  
eða hósta).
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Abstral er mjög sterkt verkjalyf sem var þróað sérstaklega til notkunar við krabbamein-
stengdum gegnumbrotsverkjum.

Abstral inniheldur efnasambandið fentanýlsítrat. Í því er virka lyfjaefnið fentanýl.  
Fentanýl tilheyrir flokki verkjalyfja sem nefnast ópíóíðar. 

Abstral er notað við krabbameinstengdum gegnumbrotsverkjum hjá fullorðnum 
sjúklingum sem eru þegar á meðferð við þrálátum verkjum vegna krabbameinsins,  
með lyfi sem er líka í flokki ópíóíða. Það verður að halda áfram þeirri meðferð enda 
þótt Abstral sé notað þegar sjúklingur fær köst með gegnumbrotsverkjum. Lyfið er  
ekki ætlað þeim sem eru yngri en 18 ára.

Abstral á að nota undir tungu. Setja á tungurótartöfluna undir tunguna, þar sem hún 
leysist hratt upp og fentanýl er tekið upp í blóðið gegnum slímhúðina í munninum. 
Þegar fentanýl hefur borist í blóðið byrjar það fljótt að slá á gegnumbrotsverkina og 
læknir mun leitast við að stilla skammta þannig að lyfið haldi verkjastillandi áhrifum 
sínum meðan verkjakastið stendur yfir.

Abstral er eingöngu ætlað til notkunar við þessari tegund verkja og ekki má nota það 
við öðrum verkjum. Ræddu við lækni þinn ef spurningar vakna um þetta.

Læknirinn ávísaði Abstral handa þér til persónulegra nota. Þú mátt ekki gefa öðrum lyfið. 
Þó börn séu sérlega viðkvæm fyrir lyfinu getur það einnig valdið öðrum fullorðnum ein-
staklingum skaða, jafnvel reynst lífshættulegt, þó þeir hafi sömu sjúkdómseinkenni og þú. 

Abstral og aðrir ópíóíðar geta valdið alvarlegum aukaverkunum og hætta er á að of stórir 
skammtar séu notaðir fyrir slysni eða að ávanabinding myndist. Læknirinn og hjúkrunar- 
fræðingur sem annast þig geta útskýrt fyrir þér hvernig þú átt að nota Abstral á öruggan 
hátt til að forðast þetta. 

 HVERNIG LYF ER ABSTRAL OG HVERJIR  
MEGA NOTA ÞAÐ?

HVAÐ ERU KRABBAMEINSTENGDIR  
GEGNUMBROTSVERKIR?
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Styrke Antal i blister

100 µg 10 stk & 30 stk

200 µg 10 stk & 30 stk

300 µg 30 stk

400 µg 30 stk

600 µg 30 stk

800 µg 30 st
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UPPHAF MEÐFERÐAR MEÐ ABSTRAL

ÞÚ MÁTT EKKI BYRJA AÐ NOTA LYFIÐ NEMA ÞÚ SÉRT VISS UM:

• Að þú sért ekki með ofnæmi gegn fentanýli eða öðru innihaldsefni Abstral  
(sjá kafla 6 í fylgiseðli).

• Að þú sért ekki með alvarleg öndunarvandamál eða teppusjúkdóm í lungum.

• Að þú notir ópíóíðalyf við þrálátum verkjum og hafir notað það á hverjum degi í 
minnst eina viku. Ef þú ert ekki í slíkri meðferð er líkami þinn ekki orðinn vanur 
ópíóíðum (ópíóíðaþolinn) og þú mátt ekki að nota Abstral, þar sem það getur aukið 
hættu á að andardráttur þinn verði hættulega hægur og/eða veikur eða hætti alveg. 

EINNIG ER MIKILVÆGT AÐ VITA EFTIRFARANDI:
Konur með börn á brjósti mega ekki nota Abstral. Fentanýl getur borist í brjóstamjólk 
og valdið aukaverkunum hjá barninu. Konur mega ekki gefa brjóst fyrr en a.m.k. 5 dagar 
eru liðnir frá því að þær fengu síðasta skammt af Abstral. Ekki er ráðlegt að nota lyfið á 
meðgöngu, nema læknir telji það alg jörlega nauðsynlegt.

Læknirinn þarf að meta líkamsástand þitt og taka tillit til annarra sjúkdóma sem þú hefur 
þegar hann ákveður hvort ráðlegt er að þú notir Abstral og/eða hvort sýna þarf sérstaka 
varúð við skömmtun þess og eftirlit með aukaverkunum. Láttu einnig vita ef þú ert með 
sár eða bólgur í munninum. 

Þú skalt lesa kafla 2 í fylgiseðlinum áður en þú byrjar að nota Abstral og spyrja lækninn 
eða hjúkrunarfræðing sem annast þig ef eitthvað er óljóst. 

Legg ja þarf mat á það, hvort hætt sé við milliverkunum milli Abstral og lyfja sem þú 
notar. Ef þú byrjar að nota önnur lyf eftir að Abstral meðferðin er hafin þarf líka að 
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skoða hvort þau geti milliverkað við fentanýl/ópíóíða. Fylgiseðlar innihalda varnaðar- 
orð um notkun annarra lyfja en hér að neðan eru dæmi um mögulegar milliverkanir 
sem hafa þarf í huga við notkun Abstral.
Tiltekin sýkingalyf geta aukið áhrif og aukaverkanir Abstral ef þau eru notuð samtímis 
lyfinu. Þetta geta til dæmis verið ákveðin lyf við bakteríu-, sveppa- eða veirusýkingum, 
sjá nánar í fylgiseðlinum. Einnig á að forðast að drekka greipaldinsafa meðan á með-
ferð með Abstral stendur, þar sem greipaldinsafi getur einnig haft slík áhrif.
Abstral getur aukið slævandi áhrif af alkóhóli og lyfja sem valda syfju, það getur aukið 
hættu á alvarlegum aukaverkunum fentanýls. 
Vegna hættu á svo kölluðu serótónínheilkenni sem getur verið lífshættulegt, þarf læknir 
að legg ja vandlegt mat á það hvort ráðlegt sé að nota Abstral hjá þeim sem taka lyf sem 
hafa áhrif á serótónín-taugaboðefnakerfi líkamans. Þetta eru til dæmis lyf sem flokkast 
sem sértækir serótónínendurupptökuhemlar (SSRI), serótónín-noradrenalín-endur-
upptökuhemlar (SNRI) og mónóamínoxídasa hemlar (MAO-hemlar). Lyf af þessum 
flokkum geta meðal annars verið notuð við ákveðnum sjúkdómum af geðrænum toga 
og Parkinsonssjúkdómi (sjá nánar í kafla 6 aftar í bæklingnum).
Ekki er mælt með því að nota Abstral fyrr en 14 dagar eru liðnir frá því að meðferð 
með MAO-hemli var hætt. Ef þú hefur notað MAO-hemla (til dæmis við alvarlegu 
þunglyndi, geðhvörfum eða Parkinsonssjúkdómi) á síðustu tveimur vikum getur það 
leitt til alvarlegra og ófyrirsjáanlegra áhrifa af Abstral. Ræddu við lækni þinn ef þú 
hefur fengið meðferð með slíkum lyfjum nýlega.
Ef þú notar tiltekin sterk verkjalyf samtímis því að þú færð meðferð með Abstral getur 
það framkallað fráhvarfseinkenni fentanýls (valdið ógleði, uppköstum, niðurgangi, kvíða, 
kuldahrolli, skjálfta og svitakófi) því þau koma í veg fyrir að Abstral virki sem skyldi. 
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Þetta eru t.d. lyf sem innihalda virku efnin búprenorfín, nalbúfín eða pentasókín. 

Leitaðu ráða hjá lækninum ef þú ert í meðferð við geðrænum sjúkdómum, t.d. ef þú 
notar þunglyndis- eða geðrofslyf sem gæti aukið hættu á alvarlegum aukaverkunum. 

RÉTTUR SKAMMTUR FUNDINN 
Það þarf alltaf að hefja Abstral meðferð með stillingu skammta og undir eftirliti læknis. 

Það er misjafnt milli einstaklinga hve háan Abstral skammt þeir þurfa við verkjaköstunum 
og það magn lyfs sem er öruggt fyrir einn getur verið hættulegt fyrir annan. Þess vegna 
þarf að stilla skammta fyrir hvern sjúkling. 

Í fyrsta sinn sem Abstral er notað er notuð ein tafla af lægsta styrkleika lyfsins (100 
míkrógrömm). Ef sá skammtur slær ekki nægilega vel á verkina eru skammtar auknir 
smátt og smátt undir eftirliti læknis þar til rétti skammturinn er fundinn. Á meðan verið 
er að stilla skammta þarf stundum að nota fleiri en eina tungurótartöflu í senn. Ekki má 
þó nota fleiri en fjórar í einu, í staðinn gæti læknir mælt með því að nota töflu af hærri 
styrkleika.

Abstral er fáanlegt í nokkrum mismunandi styrkleikum. Pakkar með mismunandi 
styrkleikum eru merktir með mismunandi litum og tungurótartöflur af mismunandi 
styrkleikum eru mismunandi í laginu, svo hægt sé að þekkja þær í sundur. Þetta er til þess 
að draga úr hættunni á því að óvart séu notaðar tungurótartöflur af röngum styrkleika. 

Þú þarf að nota Abstral nokkrum sinnum til að finna réttan skammt. 

Þetta ferli getur verið frábrugðið öðrum meðferðum sem þú hefur fengið við gegnum- 
brotsverkjum, svo það er mikilvægt að þú skiljir leiðbeiningarnar og farir eftir fyrirmælum 
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og lyfseðlum læknisins. Ef skömmtunarleiðbeiningum er ekki fylgt nákvæmlega eykst 
hætta á skaðlegri ofskömmtun. 

ÞEGAR RÉTTUR SKAMMTUR ER FUNDINN
Þegar þú og læknir þinn hafið fundið þann skammt sem hentar þér best mátt þú ekki nota 
þann skammt oftar en fjórum sinnum á sólarhring og þú verður að bíða í að minnsta 
kosti 2 klukkustundir eftir að síðasti skammtur er tekinn þar til þú mátt nota Abstral við 
öðru gegnumbrotsverkjakasti. Auk þess sem það getur valdið alvarlegum aukaverkunum 
ef lyfið er tekið í stærri skömmtum eða oftar er hætta á því að sjúklingar verði háðir 
fentanýli ef þeir fylg ja ekki þessum reglum. Til að taka hvern skammt af Abstral getur þurft 
að nota allt að því fjórar tungurótartöflur í senn. Spurðu lækninn eða hjúkrunarfræðing 
sem annast þig ef eitthvað er óljóst. Hafðu tafarlaust samband við lækni ef þú telur að 
þú hafi tekið of mikið af lyfinu. 
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HVERNIG Á AÐ NOTA ABSTRAL?

Abstral er tungurótartafla af sérstakri gerð, og virka efnið (fentanýl) berst hratt í blóðið 
eftir að hún leysist upp undir tungunni. Því er mikilvægt að þú geymir hana og notir 
hana á réttan hátt. Fylgdu leiðbeiningunum hér fyrir neðan skref fyrir skref. Ef þú ert 
ekki viss um hvað átt er við með einhverjum þeirra skaltu hafa samband við lækninn 
eða hjúkrunarfræðing sem annast þig áður en þú notar Abstral. 

4

OPNAÐU PAKKANN MEÐ LYFINU 

•  Taktu eitt töfluspjald úr pakkanum.

•  Losaðu einn hlutann (með einni töflu) af 
spjaldinu með því að brjóta upp á það og 
rífa við gatalínuna.

•  Flettu álþynnunni af þeim hluta sem 
losaður var (með því að lyfta henni  
upp eins og örin sýnir) og taktu  
tungurótartöfluna varlega úr honum.

•  Ekki þrýsta tungurótartöflunni í geg-
num þynnuna, af því að það skemmir 
töfluna.

•  Ekki brjóta tungurótartöfluna,  
notaðu hana í heilu lagi.
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HVERNIG Á AÐ NOTA ABSTRAL?

TAKTU TUNGURÓTARTÖFLUNA

• Ef þú ert þurr í munninum skaltu fá þér 
vatnssopa. Kyngdu vatninu eða spýttu því út 
úr þér áður en þú notar tungurótartöfluna.

• Settu Abstral tungurótartöfluna undir  
tunguna og láttu hana leysast alveg upp.

• Þú mátt ekki bíta í tungurótartöfluna og ekki  
tygg ja hana, sjúga hana eða kyng ja henni.

• Láttu tungurótartöfluna vera undir tungunni  
þangað til hún er alveg uppleyst.

• Þú skalt ekki borða eða drekka fyrr en 
tungurótartaflan er alveg uppleyst og þú 
finnur ekki lengur fyrir henni undir tungunni.
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HVERNIG Á AÐ GEYMA ABSTRAL?

•  Virka efnið í Abstral (fentanýl) er öflugt og getur verið banvænt fyrir 
börn og lífshættulegt fyrir einstaklinga sem ekki hefur verið ávísað lyfinu. 
Því á að geyma allar tungurótartöflur þar sem börn og aðrir óviðkomandi 
hvorki ná til né sjá.

•  Geyma á töfluþynnur með ónotuðum tungurótartöflum í pakkanum, svo 
að það verði enginn ruglingur milli styrkleika eða lyfja, þegar þú þarft að 
nota þær aftur.

•  Geymið einnig fylgiseðilinn í pakkanum svo fljótlegt sé að finna 
mikilvægar upplýsingar um Abstral.

•  Geyma á Abstral í upphaflegri þynnupakkningu til varnar gegn raka.

•  Ekki má geyma lyfið við hærri hita en 25°C.

•  Ekki á að nota Abstral tungurótartöflur eftir fyrningardagsetningu sem 
tilgreind er á þynnupakkningunni. Fyrningardagsetning er síðasti dagur 
mánaðarins sem þar kemur fram.

•  Skila verður öllum ónotuðum Abstral tungurótartöflum í apótek. Ekki má 
skola lyfjaleifum niður í frárennslislagnir eða fleyg ja þeim með heimilissorpi. 
Markmiðið er að vernda umhverfið og varna því að þær komist í hendur 
einstaklinga sem þær eru ekki ætlaðar og valdi þeim skaða.
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HVERNIG Á AÐ GEYMA ABSTRAL? MIKILVÆGAR UPPLÝSINGAR UM ÁHÆTTU 
SEM TENGIST NOTKUN ABSTRAL

6

Öndunarbæling er ein alvarlegasta aukaverkun fentanýls. Það er ekki líklegt 
að hún komi fram ef Abstral er notað eins og læknir mælir fyrir um og í sam-
ræmi við leiðbeiningar í fylgiseðlinum. Það er því talað betur um hana í  
kaflanum um ofskömmtun, á næstu síðu.

Ef þú byrjar að finna fyrir óvenjulegri eða mikilli syfju, eða ef andar- 
drátturinn verður hægur eða grunnur, skalt þú eða sá/sú sem annast 
um þig tafarlaust leita læknishjálpar (sjá kafla 8).

Abstral tungurótartöflur valda aukaverkunum sem líkjast aukaverkunum sem teng jast því 
ópíóíðaverkjalyfi sem þú notar við þrálátum verkjum vegna krabbameinsins (grunnverkjum). 
Í þessum bæklingi eru einungis dæmi um aukaverkanir lyfsins en mikilvægt er að lesa 
um aukaverkanir í fylgiseðlinum sem fylgir í pakkningunni með Abstral.

Ekki fá allir aukaverkanir, en ef þú finnur fyrir einhverjum af þeim aukaverkunum sem 
nefndar eru í fylgiseðlinum eða öðrum óþægindum sem þú telur að tengist notkun  
Abstral, skaltu láta lækni þinn vita. Læknirinn getur leitað leiða til að draga úr aukaverk-
ununum og trygg ja jafnframt að þú fáir fullnæg jandi verkjastillingu.

MEÐAL ALGENGRA AUKAVERKANA ERU 

ÓGLEÐI, UPPKÖST

HÆGÐATREGÐA

ÞREYTA/SYFJA

HÖFUÐVERKUR

SUNDL

MUNNÞURRKUR, BÓLGA Í MUNNI

MÆÐI

MIKIL SVITAMYNDUN
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Með því að tilkynna aukaverkanir til Lyfjastofnunar er hægt að hjálpa til við 
að auka upplýsingar um öryggi lyfsins. Læknar og hjúkrunarfólk geta tilkynnt 
aukaverkanir sem þú segir þeim frá. Sjúklingar og aðstandendur þeirra geta 
einnig tilkynnt aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar samkvæmt leiðbeiningum 
á vefsíðu stofnunarinnar, www.lyfjastofnun.is. Þetta á einnig við um auka- 
verkanir sem ekki er minnst á í þessum bæklingi, mistök við notkun lyfsins 
og misnotkun. 

SERÓTÓNÍNHEILKENNI

Upplýsingar um serótónínheilkenni eru einnig í kafla 3 hér að framan. Ef  
læknirinn ákveður að hefja meðferð með Abstral á meðan þú ert í meðferð 
með lyfi sem hefur áhrif á serótónín-taugaboðefnakerfi líkamans (t.d. SSRI 
eða SNRI lyfi eða MAO-hemli) er mikilvægt að leita strax læknis ef þú finnur 
fyrir óþægindum sem þú heldur að gætu verið merki um serótónínheilkenni. 
Heilkennið felur í sér að sjúklingur fær fleiri en eitt einkenni sem geta t.d. verið 
hraður hjartsláttur, sveiflur í blóðþrýstingi, mjög hár líkamshiti, ofviðbrögð eða 
stífleiki í vöðvum, truflun í stjórn á hreyfingum, ógleði, uppköst, niðurgangur, 
óróleiki, ofskynjanir eða dá. Lyf af þessum flokkum geta meðal annars verið 
notuð við geðsjúkdómum (t.d. þunglyndi, geðhvarfasjúkdómi með alvarlegu 
þunglyndi, kvíðaröskun, félagsfælni, áfallastreituröskun, þráhyggju- og  
árátturöskun og felmtursröskun) og Parkinsonssjúkdómi. Leitaðu ráða hjá 
lækninum ef þú ert óviss um eitthvað tengt þeim lyfjum sem þú tekur.

ÍTARLEGAR UPPLÝSINGAR UM HUGSANLEGAR AUKAVERKANIR  
ER AÐ FINNA Í FYLGISEÐLINUM
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OFSKÖMMTUN – ÖNDUNARBÆLING

Ef þú fylgir leiðbeiningunum um notkun Abstral og fyrirmælum læknisins um 
hve stóran skammt af Abstral tungurótartöflum þú mátt nota í einu og hve 
oft á sólarhring er mjög ólíklegt að þú fáir of mikið af lyfinu.

Ef þú færð samt sem áður of stóran skammt gætir þú fundið fyrir einkennum 
öndunarbælingar sem getur orðið lífshættuleg, einkum ef ekki er brugðist 
hratt og rétt við. Í fyrstu gætir þú fundið fyrir óvenju mikilli syfju og  
andardráttur þinn gæti orðið hægur og grunnur. 

Þá þarf að gera sem hér segir:

• Fjarlægja á allar tungurótartöflur sem enn gætu verið í munninum.

• Láttu einhvern nærstaddan vita hvað gerðist (einhvern annan á heimilinu 
eða hjúkrunarfræðing/þann sem annast um þig).

• Leita þarf læknishjálpar tafarlaust (sjá upplýsingar í kafla 8). 

• Sá sem annast um þig þarf að halda þér vakandi með því að tala við þig 
og hrista þig varlega öðru hvoru þar til þú kemst undir læknishendur.

HÆTTA Á ÁVANABINDINGU

Eins og við á um þau ópíóíðalyf sem þú notar við krabbameinstengdum 
grunnverkjum gætir þú fundið þörf fyrir vaxandi skammta af Abstral til að ná 
fullnægjandi verkjastillingu við gegnumbrotsverkjunum. Til að forðast hættu 
á ávanabindingu er mikilvægt að þú takir Abstral eingöngu eins og læknirinn 
hefur mælt fyrir um. Ef Abstral eða verkjalyfið sem þú færð við grunnverkjum 
vegna krabbameinsins veita ekki fullnægjandi verkjastillingu í þeim skömmtum 
sem hefur verið ávísað skaltu ræða við lækninn um næstu skref. Ekki auka 
við lyfjatökuna án þess að ræða við lækninn, hvorki má nota Abstral oftar né 
nota hærri skammta í einu. Ekki gefa neinum öðrum lyfið.
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NOTKUN FYRIR SLYSNI EÐA MISNOTKUN

Ef grunur leikur á að einhver hafi tekið Abstral fyrir slysni á tafarlaust að hafa 
samband við lækni (sjá kafla 8) eða hringja í 112. Vegna hættu á öndunar-
bælingu er mikilvægt að gæta þess að viðkomandi sofni ekki áður en hann 
kemst undir læknishendur.

Abstral getur verið lífshættulegt ef aðrir taka það inn en þeir sem það er ætlað. 
Ein Abstral forðatafla inniheldur fentanýl í magni sem getur reynst barni  
banvænt. Fentanýl er meðal þeirra lyfja sem eru misnotuð af þeim sem  
þarfnast þess ekki vegna sjúkdómsmeðferðar. 

Til að forðast það að lyfið valdi öðrum skaða er mikilvægt að geyma það 
tryggilega og skila þeim töflum sem þú notar ekki í apótek þar sem þeim 
verður fargað með öruggum hætti.
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ALGENGAR SPURNINGAR

Spurning Hvað á að gera ef ég byrja að finna fyrir óvenjulegri eða mikilli syfju eða ef 
andardráttur minn verður hægur eða grunnur?

Svar Þú, eða sá/sú sem annast um þig, átt tafarlaust að leita læknishjálpar, hringið 
í 112 (sjá kafla 8). Fjarlæg ja á allar tungurótartöflur úr munninum. Gerðu 
hjúkrunarfræðingi eða öðrum sem annast um þig viðvart, svo hann geti haldið 
þér vakandi með því að tala við þig og hrista þig varlega þar til þú kemst undir 
læknishendur.

Spurning Hvað á að gera ef ég finn fyrir aukaverkunum meðan ég nota Abstral?

Svar Ef þú finnur fyrir aukaverkunum meðan þú notar Abstral skaltu ræða við 
lækninn þinn, sem getur leitað leiða til að draga úr aukaverkunum og 
trygg ja jafnframt að þú fáir fullnæg jandi verkjastillingu við gegnumbrots- 
verkjunum. Ef aukaverkanir virðast alvarlegar skaltu leita læknis án tafar. 
Alvarlegar aukaverkanir á að tilkynna til Lyfjastofnunar.

Spurning  Hvenær á ég að nota Abstral?

Svar Þú átt að nota Abstral (samkvæmt leiðbeiningunum í kafla 4, í þessum 
bæklingi) um leið og verkjakast af krabbameinstengdum gegnumbrots- 
verkjum hefst. 

Spurning  Hversu hratt verkar Abstral?

Svar  Þegar tungurótartaflan er alveg uppleyst byrjar Abstral fljótt að slá á gegn- 
umbrotsverkina og heldur verkjastillandi áhrifum sínum meðan verkjakastið 
stendur yfir.

Spurning Hversu oft á sólarhring má ég nota Abstral?

Svar Þú mátt nota Abstral allt að 4 sinnum á sólarhring við verkjaköstum en þú 
verður að bíða í a.m.k. 2 klukkustundir eftir að síðasti skammtur er tekinn 
þar til þú mátt nota Abstral við öðru gegnumbrotsverkjakasti.

7
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Spurning  Hvað á ég að gera ef ég finn enn fyrir gegnumbrotsverkjum?

Svar Þú skalt ræða við lækni þinn, sem mun breyta skömmtum þínum af Abstral, 
endurskoða meðferðina sem þú færð við grunnverkjum eða vísa þér til læknis 
með sérfræðiþekkingu í verkjastillingu. Mundu að Abstral er öflugt lyf og 
eingöngu má nota það samkvæmt ávísun læknis. Ekki taka lyfið oftar eða í 
hærri skömmtum, án samráðs við lækninn.

Spurning Eru til önnur lyf sem hægt er að nota við krabbameinstengdum gegnum-
brotsverkjum?

Svar Til eru fleiri lyf sem hægt er að nota við krabbameinstengdum gegnumbrots- 
verkjum. Læknir þinn getur ráðlagt þér hvaða lyf hentar þér best.

Spurning  Fæ ég fráhvarfseinkenni ef ég hætti að taka Abstral? 

Svar Ekki er líklegt að slæm fráhvarfseinkenni komi fram þó þú hættir meðferð 
með Abstral, ef þú heldur áfram í ópíóíðameðferð við þrálátum verkjum 
vegna krabbameinsins (grunnverkjum). Hugsanlegt er að þú fáir einkenni 
eins og kvíða, skjálfta, mikla svitamyndun, fölva, ógleði og uppköst. Ef þú 
hættir líka að nota ópíóíða við grunnverkjum eykst hættan og þá þarf að 
fylg jast náið með þér með tilliti til fráhvarfseinkenna og veita viðeigandi 
læknismeðferð við þeim, ef þörf er á. 
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Ef spurningar vakna um hvernig nota á Abstral eða ef þig vantar ráðleggingar meðan þú notar 
lyfið, skaltu hafa samband við lækninn eða hjúkrunarfræðing.

Biddu lækni eða hjúkrunarfræðing um að aðstoða þig við að fylla inn upplýsingar hér að neðan 
svo þú vitir hvert þú átt að leita.

Fáðu einnig leiðbeiningar um hvert á að leita í neyðartilfellum. Ef fram koma einkenni um 
alvarlegar aukaverkanir gæti þurft að hring ja í 112 og kalla á sjúkrabíl eða fara tafarlaust á næsta 
sjúkrahús.

HVERT Á AÐ LEITA EFTIR AÐSTOÐ?8

Nafn læknis

Sjúkrahús/deild 

Nafn hjúkrunarfræðings

Sjúkrahús/deild

Neyðarsímanúmer 1

Neyðarsímanúmer 2 

Neyðarsímanúmer 3

Stimpill sjúkrahúss
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