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Garðabær, 15. janúar 2020 

 
Nexplanon – etonogestrel 68 mg, vefjalyf til notkunar undir húð 
 
Uppfærsla á leiðbeiningum um ísetningu og brottnám til að lágmarka 
hættuna á tauga- eða æðaskaða og að vefjalyfið færist úr stað 
 
 
Ágæti heilbrigðisstarfsmaður. 
 
Markaðsleyfishafinn, Merck Sharp & Dohme B.V., Hollandi vill koma eftirfarandi á framfæri. 
Fræðsluefnið er útbúið og því dreift til að uppfylla kröfur lyfjayfirvalda, en markmiðið er að auka 
öryggi og tryggja rétta notkun lyfsins.  
 
Samantekt 
 
Greint hefur verið frá tilvikum þar sem að vefjalyfið hafi færst til í handleggnum frá 
ísetningarstaðnum og í mjög sjaldgæfum tilvikum í lungnaslagæð, sem getur verið vegna 
djúplægrar eða rangrar ísetningar Nexplanon. Til að lágmarka enn frekar hættuna á tauga- eða 
æðaskemmdum og að vefjalyfið færist úr stað hafa leiðbeiningar um ísetningu og brottnám verið 
uppfærðar í samantekt á eiginleikum lyfs eins og hér segir: 
 
• Uppfærðar ráðleggingar um stöðu á handlegg konunar: Handleggurinn skal vera beygður um 

olnboga þannig að hönd hennar er undir höfðinu (eða eins nálægt og hægt er) við ísetningu 
og brottnám vefjalyfsins. 

 
• Uppfærsla á ísetningarstað vefjalyfsins: Vefjalyfið á setja undir húðbeð rétt undir húðina á 

innanverðum upphandlegg á þeim handlegg sem minna er notaður. Uppfærður 
ísetningarstaðurinn liggur yfir þríhöfðavöðva um 8-10 cm ofan við miðlæga hnúfu 
upphaldleggsbeins (medial epicondyle of the humerus) og 3-5 cm aftan við (fyrir neðan) bilið 
(skoru) milli vöðvanna tvíhöfða og þríhöfða. 
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• Vefslóð (URL) þar sem finna má myndskeið sem sýna ísetningu og brottnám Nexplanon má 

finna á vefslóðinni www.nexplanonvideos.eu og á www.serlyfjaskra.is.  
 
• Athugið staðsetningu vefjalyfsins: Heilbrigðisstarfsmaður skal þreifa eftir vefjalyfinu strax 

eftir ísetningu og við hverja læknisskoðun. Ráðlagt er að konan fari í læknisskoðun þremur 
mánuðum eftir ísetningu Nexplanon. Læknirinn á að ráðleggja konunni að þreifa öðru 
hverju varlega eftir vefjalyfinu til að fullvissa sig um að það sé rétt staðsett. Ef hún finnur 
ekki lengur fyrir vefjalyfinu á hún að hafa samband við lækninn eins fljótt og hægt er. 
Heilbrigðisstarfsmaður er minntur á að afhenda konunni áminningarkort sjúklings (áður 
notendakort sjúklings) þar sem þessar upplýsingar koma fram. 

 
• Vefjalyf sem ekki er hægt að finna með þreifingu skal einungis fjarlægja af 

heilbrigðisstarfsmanni sem hefur þekkingu á líffærafræði handleggsins og reynslu í að 
fjarlægja vefjalyf sem liggja djúpt. 

 
Samantekt á eiginleikum lyfs og áminningarkort sjúklings fyrir Nexplanon etonogestrel vefjalyf 
hafa verið uppfærð í samræmi við þetta. Samantekt á eiginleikum lyfs er að finna á 
www.serlyfjaskra.is og áminningarkortið er í lyfjapakkningunni. 

 

Upplýsingar um öryggismál 
 
Nexplanon er stakur, langverkandi stafur sem er vefjalyf til getnaðarvarnar með hormónum sem komið 
er fyrir undir húðbeði og líffræðilega brotnar ekki niður. Ef vefjalyfið er sett í dýpra en undir húðbeð 
(„djúplæg ísetning“) getur komið fram tauga- og æðaskaði. Djúplæg eða röng ísetning hefur verið 
tengd við náladofa (vegna taugaskaða) og að vefjalyfið hafi færst úr stað (vegna ísetningar í vöðva eða 
bandvef). Frá því að Nexplanon var markaðssett (28. ágúst 1998) og til 3. september 2019 hefur verið 
greint frá 107 tilvikum á heimsvísu um að vefjalyfið hafi flust til lungnaslagæðar eða í brjóstkassa. 
Byggt á ráðleggingum sérfræðinga á þessu sviði og nánari útlistun á líffærafræði handleggsins með 
tilliti til svæða með fæstar æðar og taugar, hafa leiðbeiningar um ísetningarstað og staðsetningu 
handleggsins verið uppfærðar til að lágmarka áhættuna af tauga- og æðaskemmdum eftir djúpa 
ísetningu. Ísetningarstaðurinn skal liggja yfir þríhöfðavöðva, sem er staður sem almennt er án stærri 
æða og tauga. Auk þess á handleggur konunnar að vera beygður um olnboga þannig að hönd hennar er 
undir höfði (eða eins nálægt og hægt er) við ísetningu og brottnám vefjalyfsins. Meiri beygja ætti að 
sveigja ölnartaugina frá ísetningarstaðnum sem hugsanlega dregur enn frekar úr hættu á 
ölnartaugarskaða við ísetningu og brottnám vefjalyfsins. 
 
Til að minnka enn frekar hættuna á djúplægri ísetningu og hugsanlegum afleiðingum þess á að 
staðfesta rétta staðsetninguvefjalyfsins (undir húðbeði) með þreifingu bæði af 
heilbrigðisstarfsmanninum og konunni strax við ísetningu. Heilbrigðisstarfsmönnum er ráðlagt að að 
þreifa eftir vefjalyfinu við hverja læknisskoðun og að ráðleggja konunni að hafa samband við lækninn 
eins fljótt og hægt er ef hún finnur ekki fyrir vefjalyfinu við þreifingu á einhverjum tímapunkti á milli 
læknnisskoðana. Heilbrigðisstarfsmaðurinn skal ráðleggja konunni að sýna heilbrigðisstarfsmanni 
áminningarkort sjúklings í hverri heimsókn í tengslum við notkun vefjalyfsins. Ráðlagt er að konan 
fari í læknisskoðun þremur mánuðum eftir ísetningu Nexplanon. Brottnám vefjalyfs sem ekki er hægt 
að finna fyrir með þreifingu skal aðeins framkvæmt af lækni sem hefur reynslu í að fjarlægja vefjalyf 
sem liggja djúpt og kunnáttu í að staðsetja vefjalyfið og þekkir líffærafræði handleggsins. 
 
Eindregið er ráðlagt að ísetning og brottnám Nexplanon sé einungis í höndum heilbrigðisstarfsmanna 
sem hafa lokið þjálfun í notkun Nexplanon stjöku og réttum handtökum við ísetningu og brottnám 
Nexplanon vefjalyfs og þegar við á sé óskað eftir leiðsögn áður en þeir setja vefjalyfið í eða fjarlægja 
það. 
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Viðtakendur þessa fræðsluefnis eru: Allir sérfræðingar í kvensjúkdómalækningum, heimilis- og 
heilsugæslulæknar. Viðtakendur eru hvattir til að láta aðra heilbrigðisstarfsmenn vita um fræðsluefnið 
eftir því sem við á. 
 
Tilkynning aukaverkana 
 
Vinsamlega tilkynnið allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist Nexplanon til Lyfjastofnunar: 
www.lyfjastofnun.is.  
 
 
Upplýsingar um fyrirtæki 
 
Vinsamlega hafið samband við Vistor hf. sími 535 7000 ef spurningar vakna vegna Nexplanon. 
 
 
Virðingarfyllst, 
f. h. MSD 
 
 
 
 
 
Ragnhildur Reynisdóttir 
Markaðsstjóri MSD í Vistor 
ragnhildur@vistor.is 
Sími: 535 7024 
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