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Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins 

 

Zofran 4 mg filmuhúðaðar töflur 

Zofran 8 mg filmuhúðaðar töflur 

 

ondansetrón 

 

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar 

upplýsingar. 

- Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar. 

- Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum. 

- Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið 

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða. 

- Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir 

einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4. 

 

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar: 

1. Upplýsingar um Zofran og við hverju það er notað 

2. Áður en byrjað er að nota Zofran 

3. Hvernig nota á Zofran 

4. Hugsanlegar aukaverkanir 

5. Hvernig geyma á Zofran 

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 

 

 

1. Upplýsingar um Zofran og við hverju það er notað 

 

Zofran er ógleðistillandi lyf. Það er notað fyrirbyggjandi við ógleði og uppköstum sem geta komið 

fram: 

• við meðferð við krabbameini (krabbameinslyfjameðferð eða geislameðferð) 

• eftir skurðaðgerðir. 

 

Zofran er 5HT3-viðtakablokki og verkar með því að blokka 5HT3-viðtaka á taugafrumum sem finnast 

bæði í miðtaugakerfinu og utan þess. 

 

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í 

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð. 

 

 

2. Áður en byrjað er að nota Zofran 

 

Ekki má nota Zofran: 

- ef um er að ræða ofnæmi fyrir ondansetróni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í 

kafla 6). 

- ef þú notar apómorfín, lyf sem notað er við Parkinsonssjúkdómi. 

 

Varnaðarorð og varúðarreglur 

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Zofran er notað: 

- ef þú ert með ofnæmi fyrir öðrum lyfjum sem líkjast Zofran (sem eru lyf sem innihalda 

granisetron eða palonosetron). 

- ef þú ert með hjartasjúkdóm, svo sem óreglulegan hjartslátt, skerta hjartastarfsemi, hægan 

hjartslátt, meðfætt heilkenni lengds QT bils eða háan blóðþrýsting. 

- ef þú ert með truflanir á blóðsöltum. 

- ef þú ert með skerta lifrarstarfsemi. 

- ef þú ert með hægðatregðu eða einkenni þarmasjúkdóms. 
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Þú skalt ávallt greina frá því við blóðsýna- og þvagsýnarannsóknir að þú notir Zofran. Notkun þess 

getur haft áhrif á niðurstöðurnar. 

 

Notkun annarra lyfja samhliða Zofran 

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð eða hafa nýlega verið notuð. 

 

Ráðfærðu þig við lækninn ef þú notar: 

• lyf við flogaveiki (t.d. fenýtóín eða karbamazepin) 

• lyf við berklum (t.d. rifampicin) 

• lyf við ákveðnum gerðum krabbameins (t.d. antracyclin eins og doxorubicin, daunorubicin og 

einstofna mótefni eins og trastuzumab) 

• sýklalyf (t.d. erytromycin, ketoconazol) 

• lyf við hjartasjúkdómum (t.d. beta-blokkar eins og atenolol, timolol eða lyf við 

hjartsláttartruflunum eins og amiodaron) 

• SSRI-lyf (sértækir serótónínendurupptökuhemlar), notuð við þunglyndi og/eða kvíða, t.d. 

fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, citalopram, escitalopram 

• SNRI-lyf (sértækir serótónín-noradrenalínendurupptökuhemlar) notuð við þunglyndi og/eða 

kvíða, t.d. venlafaxin, duloxetin 

• lyf við verkjum (tramadól) 

 

Hafðu samband við lækninn. Nauðsynlegt getur verið að breyta skömmtum. 

 

Notkun Zofran með mat eða drykk 

Taka má Zofran með mat og drykk. 

 

Meðganga og brjóstagjöf 

Ekki má nota Zofran á fyrsta þriðjungi meðgöngu. Þetta er vegna þess að Zofran getur lítillega aukið 

áhættuna á að barnið fæðist með skarð í vör og/eða klofinn góm. Við meðgöngu, grun um þungun eða 

ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Zofran er notað. Ef þú 

ert kona á barneignaraldri gæti þér verið ráðlagt að nota örugga getnaðarvörn. 

 

Ekki ætti að hafa barn á brjósti meðan á meðferðinni með Zofran stendur. Ondansetrón getur 

hugsanlega borist yfir í brjóstamjólkina og jafnvel haft áhrif á barnið. Ráðfærðu þig við lækninn. 

 

Akstur og notkun véla 

Zofran hefur ekki áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla. 

 

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt 

af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og 

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða 

þetta við lækni eða lyfjafræðing. 

 

Zofran filmuhúðaðar töflur innihalda laktósa 

Ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest skal hafa samband við lækni áður en lyfið er tekið inn. 

 

 

3. Hvernig nota á Zofran 

 

Notið Zofran alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef þú ert ekki viss um hvernig á að nota lyfið 

leitaðu þá upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi. 

 

Ógleði og uppköst af völdum krabbameinslyfja eða geislameðferðar við krabbameini eru mismikil 

eftir því hvaða lyf eru notuð við meðferðina. 
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Ráðlagður skammtur er: 

 

Fullorðnir: 

Fyrirbyggjandi gegn ógleði og uppköstum af völdum geislameðferðar eða krabbameinslyfjameðferðar: 

8 mg 1-2 klst. fyrir meðferð. Síðan 8 mg á 12 klst. fresti í mest 5 sólarhringa. 

 

Við mjög ógleðivaldandi krabbameinslyfjameðferð má auka skammtinn í 24 mg, ásamt 12 mg af 

dexametasóni, 1-2 klst. fyrir krabbameinslyfjameðferð. Eftir fyrsta sólarhringinn er ráðlagður 

skammtur 8 mg tvisvar á dag í mest 5 sólarhringa. 

 

Fyrirbyggjandi gegn ógleði og uppköstum eftir skurðaðgerð: 16 mg 1 klst. fyrir svæfingu. 

 

Börn frá 6 mánaða aldri: 

Ógleði og uppköst af völdum krabbameinslyfjameðferðar: 

Skammturinn er reiknaður út frá líkamsyfirborði eða þyngd. Heildarsólarhringsskammtur má ekki vera 

stærri en 8 mg. Fylgið leiðbeiningum læknisins. 

 

Skert lifrarstarfsemi: Nauðsynlegt er að breyta skömmtum. Ef þú ert með miðlungsmikið eða 

verulega skerta lifrarstarfsemi má heildarsólarhringsskammturinn ekki vera stærri en 8 mg. Fylgið 

leiðbeiningum læknisins. 

 

Aldraðir og skert nýrnastarfsemi: Yfirleitt þarf ekki að breyta skömmtum. Fylgið leiðbeiningum 

læknisins. 

 

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um 

Hafðu samband við lækninn, sjúkrahús eða lyfjafræðing ef þú hefur notað stærri skammt af Zofran en 

kemur fram í þessum fylgiseðli eða meira en læknirinn hefur ávísað og þér líður ekki vel. Ef barn 

hefur tekið inn of mikið af Zofran skaltu strax hafa samband við lækni eða fara á sjúkrahús. Hafðu 

umbúðir lyfsins meðferðis. 

 

Einkenni ofskömmtunar geta verið sjóntruflanir, hægðatregða og sundl vegna lágs blóðþrýstings eða 

mjög hægs hjartsláttar. 

 

Ef gleymist að nota Zofran 

Ef þú gleymir að taka skammt skalt þú taka hann um leið og þú manst eftir honum. Ef næstum er 

kominn tími fyrir næsta skammt skal hins vegar sleppa þeim skammti sem gleymdist. Ekki á að 

tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka. 

 

Ef hætt er að nota Zofran 

Hafðu samband við lækninn ef þú vilt gera hlé eða hætta meðferðinni með Zofran. 

 

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins. 

 

 

4. Hugsanlegar aukaverkanir 

 

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum. 

 

Mjög algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 sjúklingum): 

• Höfuðverkur 

 

Algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 100 sjúklingum): 

• Roði eða hitatilfinning 

• Hægðatregða 
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Sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 1.000 sjúklingum): 

• Hægur hjartsláttur (getur orðið alvarlegur). Ef þú finnur fyrir mjög hægum hjartslætti eða þér 

líður illa eða það líður yfir þig skaltu hafa samband við lækninn eða sjúkrahús. Hringdu jafnvel í 

112. 

• Óreglulegur hjartsláttur (getur verið eða orðið alvarlegur). Hafðu samband við lækninn. 

• Brjóstverkur - með eða án breytinga á hjartalínuriti (getur orðið alvarlegur). Hafðu samband við 

lækninn. 

• Krampakast 

• Hreyfitruflanir, þar með talið mjög hægur ósjálfráður vindingur 

• Augnvöðvakrampi þar sem augað beinist upp á við. Hafðu samband við lækninn eða sjúkrahús. 

Hringdu jafnvel í 112. 

• Hiksti 

• Sundl vegna lágs blóðþrýstings 

• Vöðvakrampar 

 

Sjaldgæfar aukaverkanir sem geta komið fram í blóðrannsóknum: 

• Hækkuð gildi efna (ensíma) sem myndast í lifur 

 

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 10.000 sjúklingum): 

• Skyndileg húðútbrot, öndunarerfiðleikar og yfirlið (innan nokkurra mínútna eða klukkustunda) 

vegna ofnæmis (bráðaofnæmislost). Getur verið lífshættulegt (hringdu í 112). 

• Alvarlegar hjartsláttartruflanir með hröðum, óreglulegum hjartslætti (veldur í sumum tilvikum 

skyndilegu meðvitundarleysi). Hafðu strax samband við lækninn eða sjúkrahús. Hringdu jafnvel 

í 112. 

• Sundl 

• Tímabundnar sjóntruflanir t.d. þokusýn 

• Ofnæmi fyrir öðrum lyfjum við ógleði og uppköstum 

 

Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir (geta komið fyrir hjá færri en 1 af hverjum 

10.000 sjúklingum): 

• Hraður hjartsláttur (getur orðið alvarlegur). Ef þú finnur fyrir mjög hröðum og óreglulegum 

hjartslætti eða þér líður illa eða finnur fyrir yfirliðstilfinningu skaltu hafa samband við lækninn 

eða sjúkrahús. Hringdu jafnvel í 112. 

• Tímabundin blinda 

• Eitrunardrep í húðþekju, þar með talið mikil flögnun og húðlos (höfnun húðar). Hafðu samband 

við lækninn eða sjúkrahús. 

 

Tilkynning aukaverkana 

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem 

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar, 

www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar 

um öryggi lyfsins. 

 

 

5. Hvernig geyma á Zofran 

 

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

 

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins. 

 

Ekki skal nota Zofran eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum á eftir EXP. 

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram. 

 

Ekki skal nota lyfið ef pakkningin hefur orðið fyrir skemmdum eða hefur verið rofin. 

 

http://www.lyfjastofnun.is/
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Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í 

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda 

umhverfið. 

 

 

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 

 

Zofran filmuhúðaðar töflur innihalda: 

- Virkt innihaldsefni: Ondansetrón 4 mg eða 8 mg (sem ondansetrónhýdróklóríðtvíhýdrat). 

- Önnur innihaldsefni: Vatnsfrír laktósi, magnesíumsterat, örkristallaður sellulósi, forhleypt 

maíssterkja, hýprómellósi, járnoxíð (litarefni E172) og títantvíoxíð (litarefni E171). 

 

Lýsing á útliti Zofran og pakkningastærðir 

 

Útlit: 

Filmuhúðuðu töflurnar eru gular, sporöskjulaga og merktar GXET3 (4 mg töflurnar) eða GXET5 

(8 mg töflurnar) á annarri hliðinni. 

 

Pakkningastærðir: 

4 mg: Álþynnupakkning með 10 töflum. 

8 mg: Álþynnupakkning með 15 töflum. 

 

Markaðsleyfishafi og framleiðandi 

Markaðsleyfishafi 

Novartis Healthcare A/S 

Edvard Thomsens Vej 14 

2300 København S 

Danmörk 

 

Framleiðandi 

Novartis Healthcare A/S 

Edvard Thomsens Vej 14 

2300 København S 

Danmörk. 

 

Novartis Farmacéutica SA 

Gran Via de les Corts Catalanes, 764 

08013 Barcelona 

Spánn 

 

Novartis Pharma GmbH 

Roonstrasse 25 

90429 Nürnberg 

Þýskaland 

 

Umboð á Íslandi 

Vistor hf. 

Sími 535 7000 

 

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í janúar 2022. 

 


