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SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS 

 

1. HEITI LYFS 

 

Efedrin Mylan 50 mg/ml stungulyf, lausn. 

 

 

2. INNIHALDSLÝSING 

 

1 ml inniheldur 50 mg af efedrínhýdróklóríði. 

 

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1. 

 

 

3. LYFJAFORM 

 

Stungulyf, lausn. 

 

pH ca. 6. 

 

 

4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR 

 

4.1 Ábendingar 

 

Astmi. Lyfjaforgjöf við mænudeyfingu. 

 

4.2 Skammtar og lyfjagjöf 

 

Skömmtun er einstaklingsbundin. 

 

Astmi: 0,3-1,0 ml undir húð. 

 

Lyfjaforgjöf við mænudeyfingu: 1 ml undir húð ½ klst. fyrir deyfinguna. 

 

4.3 Frábendingar 

 

Ekki má nota Efedrin Mylan til að koma í veg fyrir fyrirburafæðingu hjá sjúklingum sem eru með 

blóðþurrðarhjartasjúkdóm eða sjúklingum með marktæka áhættuþætti fyrir 

blóðþurrðarhjartasjúkdómum. 

 

Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1. 

 

4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun 

 

Gæta skal varúðar við notkun adrenvirkra lyfja hjá sjúklingum með ofvirkan skjaldkirtil. Aðgát er 

einnig ráðlögð þegar um er að ræða alvarlega hjarta- og æðasjúkdóma, svo sem 

blóðþurrðarhjartasjúkdóm, hjartsláttartruflanir eða hraðtakt, breytingar í æðum svo sem æðakölkun, 

háþrýsting, eða slagæðagúlp. Sjúklingar með hjartaöng geta fengið verki. 

 

Adrenvirk lyf, þ.m.t. Efedrin Mylan, geta haft áhrif á hjarta og æðar. Gögn frá því eftir 

markaðssetningu lyfsins og önnur birt gögn benda til þess að í mjög sjaldgæfum tilvikum geta beta-

örvar valdið blóðþurrð í hjartavöðva. Sjúklingum með alvarlega, undirliggjandi hjartasjúkdóma (t.d. 

blóðþurrðarhjartasjúkdóma, hjartsláttartruflanir eða alvarlega hjartabilun) sem nota Efedrin Mylan er 

ráðlagt að leita til læknis ef þeir finna fyrir brjóstverkjum eða öðrum einkennum sem benda til 

versnunar sjúkdómsins. Sérstaklega skal fylgjast með einkennum eins og mæði og brjóstverkjum, þar 

sem slík einkenni geta hvort heldur sem er stafað frá öndunarfærum eða hjarta. 
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Efedrin Mylan ætti að nota með varúð til að hindra fyrirburafæðingu og íhuga ætti eftirlit með hjarta- 

og öndunarstarfsemi, þ. á m. hjartalínurit. Hætta skal meðferð, sem ætlað er að koma í veg fyrir 

fyrirburafæðingu, ef merki um blóðþurrð í hjarta koma fram (svo sem brjóstverkir eða breytingar á 

hjartalínuriti). Ekki má nota Efedrin Mylan til að koma í veg fyrir fyrirburafæðingu hjá sjúklingum 

með marktæka áhættuþætti fyrir hjartasjúkdómum eða undirliggjandi hjartasjúkdóma (sjá kafla 4.3). 

 

Gæta skal varúðar við notkun adrenvirkra lyfja hjá sjúklingum með sykursýki eða þrönghornsgláku. 

 

Forðast skal að nota adrenvirk lyf, eða gæta varúðar við notkun þeirra, hjá sjúklingum sem gangast 

undir svæfingu með cýklóprópani, halótani eða öðrum halógensvæfingalyfjum, þar sem þau geta aukið 

hættuna á hjartsláttartruflunum og jafnvel valdið sleglatifi. Aukin hætta á hjartsláttartruflunum getur 

einnig komið fram ef adrenvirk lyf eru gefin sjúklingum sem eru í meðferð með hjartaglýkósíðum, 

kínidíni eða þríhringlaga þunglyndislyfjum. 

 

Efedrín getur aukið erfiðleika við þvaglát hjá sjúklingum með stækkaðan blöðruhálskirtil. 

 

Gæta skal varúðar við ómeðhöndlaða blóðkalíumlækkun. 

Áhrif beta örvandi lyfja geta horfið að hluta eða alveg við samhliða meðferð með ósértækum beta-

blokkum. 

 

Forðast skal langvarandi og samfellda notkun vegna ávanahættu. 

 

4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir 

 

Lyf sem innihalda efedrín má ekki nota ásamt sértækum afturkræfum MAO-hemlum (mókólbemíði), 

ósértækum, óafturkræfum MAO-hemlum (t.d. selegilíni) eða eldri óafturkræfum MAO-hemlandi 

þunglyndislyfjum. Greint hefur verið frá tilvikum þar sem fram kom alvarlegur höfuðverkur, veruleg 

blóðþrýstingshækkun og í einstökum tilvikum innanskúmsblæðing. Orsökin eru óbein áhrif efedrínsins 

á losun miðtaugakerfisins á adrenvirkum boðefnum. 

 

Sjúklingar í meðferð með mörgum mismunandi blóðþrýstingslyfjum hafa skerta æðastjórnun og eru 

því viðkvæmari fyrir efnum eins og efedríni sem hafa áhrif á æðasamdrátt.  

 

Efedrín hefur reynst lengja verkunartíma dexametasóns hjá sjúklingum með astma. Ekki er vitað hvort 

þetta á við um aðra barkstera. 

 

4.6 Meðganga og brjóstagjöf 

 

Meðganga 

Engin þekkt áhætta við notkun á meðgöngu. 

 

Brjóstagjöf  

Ekki liggja fyrir upplýsingar um hvort efedrín berst yfir í brjóstamjólk. 

 

4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla 

 

Efedrin Mylan hefur engin eða mjög lítil áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla. 

 

4.8 Aukaverkanir 

 

Aukaverkanir eru flokkaðar eftir tíðni sem hér segir:  

 

Mjög algengar    (≥1/10) 

Algengar     (≥1/100, <1/10) 

Sjaldgæfar     (≥1/1.000, <1/100) 

Mjög sjaldgæfar     (≥1/10.000, <1/1.000)  

Koma örsjaldan fyrir    (<1/10.000). 
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Tíðni ekki þekkt     (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum). 

 

Efedrin getur valdið erfiðleikum við þvaglát og þvagteppu. Aðrar aukaverkanir geta komið fram við 

notkun í ráðlögðum skömmtum, en aðallega hefur verið greint frá aukaverkunum við notkun hárra 

skammta. 

Líffærakerfi Aukaverkanir 

 Algengar Sjaldgæfar Tíðni ekki þekkt 

Geðræn vandamál Óróleiki, svefnleysi.   

Taugakerfi  Skjálfti.  

Hjarta Hjartsláttarónot.  Blóðþurrðarsjúkdómur í 

hjarta*(sjá kafla 4.4) 

Meltingarfæri  Ógleði, uppköst.  

Stoðkerfi og 

stoðvefur 

 Máttleysi í vöðvum.  

Nýru- og þvagfæri Erfiðleikar við 

þvaglát, þvagteppa. 

  

Almennar 

aukaverkanir og 

aukaverkanir á 

íkomustað 

 Svimi, höfuðverkur, 

svitamyndun, þorsti. 

 

 

* sjálfkrafa tilkynning eftir markaðssetningu og því er tíðni skráð sem óþekkt 

 

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu 

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að 

tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun 

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

lyfinu til Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is. 

 

4.9 Ofskömmtun 

 

Eiturverkun:  

Næmi er mjög einstaklingsbundið (næmi er sérstaklega mikið ef þéttni skjaldkirtilshormóns er of há). 

10 mg gefin 8 mánaða barni ollu vægum til meðalmiklum eiturverkunum. 15-40 mg ollu vægum 

eiturverkunum, 50 -75 mg vægum til meðalmiklum eiturverkunum, 150 - 250 mg meðalmiklum til 

alvarlegum eiturverkunum hjá börnum eldri en 2 ára. 150 mg gefin öldruðum einstaklingi olli vægum 

eiturverkunum. 1,6 mg gefin fullorðnum einstaklingi olli meðalmiklum eiturverkunum. 

 

Einkenni:  

Þreyta, þvoglumælgi, skjálfti, höfuðverkur, óróleiki, pirringur, hraðtaktur, hjartsláttarónot. Ógleði, 

uppköst. Við háa skammta einnig svefnhöfgi, ljósopsstækkun, æsingur, ofskynjanir, krampar, ofurhiti, 

blóðþrýstingshækkun (síðar hugsanlega blóðþrýstingsfall), hjartsláttartruflanir. Blóðkalíumlækkun. 

Þvagteppa. Í alvarlegum tilvikum er hugsanlega hætta á rákvöðvalýsu og nýrnabilun. 

 

Meðferð:  

Magatæming, lyfjakol og e.t.v. hægðalosandi lyf ef við á eftir inntöku. Fylgjast skal með 

meðvitundarstigi og blóðrás. Í alvarlegum tilvikum stöðugt eftirlit með hjartariti. Diazepam gegn 

krömpum . Gegn hraðtakti með einkennum skal gefa diazepam en ef það virkar ekki skal gefa 

metoprólól eða atenólól. Við blóðþrýstingshækkun sem þarfnast meðferðar skal fyrst reyna diazepam 

en ef engin áhrif nást skal gefa glýserýlnítrat eða labetalól. Einkennabundin meðferð. 

 

 

5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 

 

5.1 Lyfhrif 

 

Flokkun eftir verkun: Berkjuvíkkandi lyf, ATC flokkur: R03CA02. 

http://www.lyfjastofnun.is/
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Efedrín er náttúrulegur alkalóíði. Efedrín dregur úr þrota í slímhúðum og víkkar berkjur með örvun 

adrenvirkra alfa- og betaviðtaka. Efedrín hefur að hluta bein áhrif á viðtakana, en aðallega losar það 

innrænt noradrenalín, sem síðan hefur áhrif á viðtakana. Í samanburði við adrenalín eru 

berkjuvíkkandi áhrif efedríns veikari, en vara lengur.  

 

5.2 Lyfjahvörf 

 

Engar upplýsingar um lyfjahvörf. 

 

5.3 Forklínískar upplýsingar 

 

Engar forklínískar upplýsingar liggja fyrir varðandi öryggi aðrar en þær sem þegar hafa komið fram í 

þessari samantekt.  

 

 

6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 

 

6.1 Hjálparefni 

 

Vatn fyrir stungulyf (að 1 ml). 

 

6.2 Ósamrýmanleiki 

 

Ekki má blanda þessu lyfi saman við önnur lyf, þar sem rannsóknir á samrýmanleika hafa ekki verið 

gerðar. 

 

6.3 Geymsluþol 

 

5 ár. 

 

6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu 

 

Geymist í upprunalegum umbúðum. 

 

6.5 Gerð íláts og innihald 

 

Glerlykjur 10 x 1 ml. 

 

6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun 

 

Engin sérstök fyrirmæli. 

 

Farga skal öllum lyfjaleifum og / eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur. 

 

 

7. MARKAÐSLEYFISHAFI 

 

Mylan AB 

Box 23033 

104 35 Stockholm 

Svíþjóð 

 

 

8. MARKAÐSLEYFISNÚMER 

 

IS/1/09/113/01 
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9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR 

MARKAÐSLEYFIS 

 

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 16. mars 2009. 

Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis: 9. ágúst 2013. 

 

 

10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS 

 

14. ágúst 2018. 


