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SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS 

 

1. HEITI LYFS 
 

Bisbetol 10 mg filmuhúðaðar töflur 

 

 

2. INNIHALDSLÝSING 
 

Hver tafla inniheldur 10 mg af bísóprólólhemifúmarati, sem samsvarar 8,49 mg af bísóprólóli. 

 

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1. 

 

 

3. LYFJAFORM 
 

Filmuhúðuð tafla.  

 

Taflan er gul til appelsínugul, kringlótt, tvíkúpt, með deiliskoru báðum megin og merkt „BSL10“ á 

annarri hliðinni. 

 

Deiliskoran er eingöngu til þess að hægt sé að skipta töflunni svo auðveldara sé að kyngja henni en 

ekki til þess að skipta henni í jafna skammta. 

 

 

4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR 
 

4.1 Ábendingar 
 

- Háþrýstingur. 

- Langvarandi stöðug hjartaöng. 

 

4.2 Skammtar og lyfjagjöf 
 

Skammtar 

Skert nýrna- eða lifrarstarfsemi 

Hjá sjúklingum með alvarlega skerta nýrnastarfsemi (kreatínínúthreinsun < 20 ml/mín.) og hjá 

sjúklingum með alvarlega lifrarsjúkdóma er ráðlagt að nota ekki stærri dagskammta en 10 mg af 

bísóprólólhemifúmarati. 

 

Aldraðir 

Yfirleitt er ekki þörf á því að breyta skömmtum. Ráðlagt er að hefja meðferð á minnsta mögulega 

skammti. 

 

Börn 

Engin reynsla er af notkun bisóprólóls hjá börnum, því er ekki hægt að ráðleggja notkun þess hjá 

börnum. 

 

Lyfjagjöf 

Bisóprólól 10 mg filmuhúðaðar töflur eru til inntöku. 

 

Skömmtun skal aðlaga einstaklingsbundið. Ráðlagt er að hefja meðferð á minnsta mögulega skammti. 

Sumum sjúklingum getur dugað 5 mg á sólarhring. Venjulegur skammtur er 10 mg einu sinni á 

sólarhring og hámarks ráðlagður skammtur er 20 mg á sólarhring. 

 

Töflurnar skulu teknar inn að morgni. Gleypa á töflurnar með vökva og ekki má tyggja þær. 
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Meðferðarrof 

Ekki skal stöðva meðferð fyrirvaralaust (sjá kafla 4.4). Draga skal smám saman úr skömmtum með því 

að helminga skammt vikulega. 

 

4.3 Frábendingar 
 

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

 bráð hjartabilun eða við versnun hjartabilunar sem krefst inndælingar lyfs, sem hafa áhrif á 

samdráttarkraft hjartans, í bláæð 

 hjartalost 

 annarrar eða þriðju gráðu gáttasleglarof (án gangráðs) 

 heilkenni sjúks sínushnútar 

 gúls- og gáttarof 

 hægsláttur með 60 slög/mín. eða minna í upphafi meðferðar 

 lágþrýstingur (slagbilsþrýstingur undir 100 mm Hg) 

 alvarlegur berkjuastmi eða alvarleg langvinn lungnateppa 

 seinni stig teppusjúkdóms í slagæðum útlima og Raynauds heilkenni 

 efnaskiptablóðsýring 

 ómeðhöndlað krómfíklaæxli (sjá kafla 4.4) 

 samhliðanotkun foctafeneníns og slutopríds (sjá kafla 4.5) 

 

4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun 
 

Nota skal Bisbetol með varúð hjá sjúklingum með lágþrýsting eða hjartaöng með hjartabilun. 

 

Önnur lyfjaform sem innihalda bísóprólól eru notuð við meðhöndlun langvarandi hjartabilunar. 

Notkun beta-blokka við þessari ábendingu krefst varkárni og á að hefjast með nákvæmri aðlögun 

skammta. Á þessu stigi meðferðarinnar þarf að stækka skammta með meiri nákvæmni en er möguleg 

með þessu lyfi. Þetta lyf skal því ekki notað í meðferð við langvarandi hjartabilun. 

 

Gæta þarf varúðar við samhliðanotkun með amiodaróni (sjá kafla 4.5) og taka tillit til hættunnar á 

neikvæðum áhrifum á samdráttarhæfni og leiðnitruflana (bæling á sympatískum 

uppbótarviðbrögðum). 

 

Samhliðanotkun bísóprólóls og samskonar kalsíumgangaloka og verapamíl og diltíazem, og lyfja við 

hjartsláttartruflunum úr flokki I ásamt blóðþrýstingslækkandi lyfjum með miðlæg áhrif er yfirleitt ekki 

ráðlögð (sjá kafla 4.5). 

 

Nota skal Bisbetol með varúð ef um er að ræða: 

 

 berkjukrampa (berkjuastma, teppusjúkdóm í öndunarfærum). Við berkjuastma eða aðra 

langvinna teppusjúkdóma í öndunarfærum sem geta valdið einkennum skal gefa berkjuvíkkandi 

lyf samhliða. Aukin mótstaða í öndunarfærum getur stundum komið fyrir hjá sjúklingum með 

astma og því getur þurft að auka skammt af beta2-örvum. Ráðlagt er að gera öndunarmælingu 

(functional respiratory test) áður en meðferð hefst. 

 samhliðameðferð með kólínesterasahemlum (þ.m.t. tacrín). AV leiðnitími getur lengst og/eða 

hægsláttur ágerst (sjá kafla 4.5) 

 samhliðameðferð með svæfingarlyfjum: Veiking viðbragðshraðsláttar og aukin hætta á 

lágþrýstingi (sjá kafla 4.5). Áframhaldandi beta-blokkun dregur úr hættunni á 

hjartsláttartruflunum meðan á innleiðingu og barkaþræðingu stendur. Ef sjúklingur fer í 

svæfingu þarf svæfingarlæknirinn að vera meðvitaður um beta-blokkunina. Ef það er talið 

nauðsynlegt að gera hlé á meðferð með beta-blokkum fyrir skurðaðgerða skal það gert smám 

saman og vera lokið 48 klst. fyrir svæfingu. 

 joðskuggaefni: Beta-blokkar geta hamlað uppbótarviðbrögðum í hjarta og æðum sem tengjast 

lágþrýstingi eða losti af völdum joðskuggaefna. 
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 sykursýki með miklum sveiflum á blóðsykri; einkenni blóðsykurslækkunar geta verið dulin. 

fylgjast skal með blóðsykursgildum meðan á meðferð með bísóprólóli stendur. 

 skjaldvakaeitrun; adrenvirk einkenni geta verið dulin. 

 stranga föstu. 

 afnæmingarmeðferð. 

 eins og á við um aðra beta-blokka getur bísóprólól aukið bæði næmi fyrir ofnæmisvökum og 

alvarleika ofnæmisviðbragða. Adrenalínmeðferð hefur ekki alltaf tilætluð læknisfræðileg áhrif. 

Nota getur þurft stærri skammta af adrenalíni. 

 fyrstu gráðu gáttasleglarof. 

 Prinzmetal hjartaöng: beta-blokkar geta aukið fjölda og lengd hjartaangartilvika hjá sjúklingum 

með Prinzmetal hjartaöng. Notkun beta-1 sértækra adrenviðtakablokka er möguleg í vægari 

tilvikum og aðeins í samsetningu með æðavíkkandi lyfi. 

 blóðrásartruflanir í útlimum, svo sem Raynauds heilkenni og heltiköst: versnun einkenna gæti 

komið fyrir, sérstaklega í upphafi meðferðar. 

 hjá sjúklingum með krómfíklaæxli (sjá kafla 4.3) má ekki nota bísóprólól fyrr en 

alfa-viðtakablokkun hefur verið komið á. 

 sóra eða sögu um sóra, aðeins skal nota bísóprólól eftir nákvæmt mat á ávinningi gegn áhættu. 

 

Við upphaf meðferðar með bísóprólóli þarf að fylgjast reglulega með sjúklingi, sérstaklega við 

meðhöndlun aldraðra. Ekki skal hætta meðferð með bísóprólóli skyndilega nema það sé skýr 

ábending. Hætta er á drepi í hjartavöðva og skyndidauða ef meðferð er skyndilega hætt hjá  

sjúklingum með blóðþurrðarsjúkdóm í hjarta. Sjá frekari upplýsingar í kafla 4.2. 

 

Þetta lyf inniheldur virkt efni sem gefur jákvæða svörun í lyfjaeftirliti í íþróttakeppnum. 

 

4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir 
 

Samsetningar sem eru frábending 

 Floctafenin: beta-blokkar geta hamlað uppbótarviðbrögðum í hjarta og æðum sem tengjast 

lágþrýstingi eða losti af völdum floctafenins. 

 Sultoprid: Bísóprólól skal ekki notað samhliða sultopridi því það eykur hættuna á 

sleglasláttarglöpum. 

 

Samsetningar sem eru ekki ráðlagðar 

 Kalsíumgangalokar sömu gerðar og verapamíl og að minna leiti sömu gerðar og diltíazem: 

Neikvæð áhrif á samdráttarhæfni, gáttasleglaleiðni og blóðþrýsting (sjá kafla 4.4). 

 Klónidín og önnur blóðþrýstingslækkandi lyf með miðlæga verkun, t.d. metýldópa, guanfacin, 

moxonidin, rimenidin: Aukin hætta á “bakslags háþrýstingi” sem og aukin minnkun á 

hjartsláttartíðni og leiðni í hjarta, þar með talin versnun hjartabilunar. 

 Mónóamínoxidasahemlar (nema MAO-B hemlar): Aukin blóðþrýstingslækkandi áhrif 

beta-blokka en einnig aukin hætta á háþrýstingskreppu. 

 

Samsetningar sem nota skal með varúð 

 Lyf við hjartsláttartruflunum, í flokki I (t.d. disopyramíð, kínidín): Áhrif á gáttasleglaleiðnitíma 

geta aukist og neikvæð áhrif á samdráttarkraft hjartans geta aukist. (Strangt klínískt eftirlit og 

eftirlit með hjartarafriti er nauðsynlegt.) 

 Lyf við hjartsláttartruflunum í flokki III (t.d. amiodaron): Áhrif á gáttasleglaleiðnitíma geta 

aukist (sjá kafla 4.4). 

 Kalsíumgangalokar af díhýdrópýridíngerð: aukin hætta á lágþrýstingi. Hjá sjúklingum með 

dulda hjartabilun getur samhliðanotkun beta-blokka leitt til hjartabilunar. 

  Kólínesterasahemlar (þ.m.t. tacrin): lenging gáttasleglaleiðnitíma og/eða hægsláttur getur aukist  

(sjá kafla 4.4). 

     Aðrir beta-blokkar, þar með taldir augndropar til meðhöndlunar gláku, hafa samlegðaráhrif. 

 Insúlín og sykursýkilsyf til inntöku: Aukning blóðsykurslækkandi áhrifa. Blokkun beta- 

adrenviðtaka getur dulið einkenni blóðsykursfalls. 

 Digitalisglýkósíðar: Lækkuð hjartsláttartíðni, lenging gáttasleglaleiðnitíma. 
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 Svæfingarlyf: Veiking viðbragðshraðsláttar og aukin hætta á lágþrýstingi (sjá kafla 4.4). 

 Bólgueyðandi gigtarlyf (NSAID): Minnkuð blóðþrýstingslækkandi áhrif (hömlun æðavíkkandi 

prostaglandína af völdum NSAID og uppsöfnun vatns- og natríums af völdum pyrazolon 

NSAID). 

 Ergótamínafleiður: Versnun blóðrásartruflana í útlimum. 

 Beta-adrenvirk lyf (t.d. isoprenalín, dobutamín): Samsetning með bísóprólóli getur dregið úr 

virkni beggja lyfja. 

 Adrenvirk lyf sem virkja bæði beta- og alfa-adrenviðtaka (t.d. noradrenalín, adrenalín): 

Samsetning með bísóprólóli getur dregið fram æðaherpandi áhrif vegna alfa-adrenviðtaka sem 

leiðir til blóðþrýstingshækkunar og versnunar heltikasta. Þessar milliverkanir eru taldar líklegri 

við notkun ósértækra beta-blokka. 

 Þríhringlaga þunglyndislyf, barbitúröt, phenothiazín sem og önnur blóðþrýstingslækkandi lyf: 

Aukin blóðþrýstingslækkandi áhrif. 

 Baklófen: Aukin blóðþrýstingslækkandi áhrif. 

 Amifostin: Aukinn lágþrýstingur. 

 Kólínvirk lyf: Samhliðanotkun getur lengt gáttasleglaleiðnitíma og aukið hættuna á hægslátti. 

 Samhliðanotkun með blóðþrýstingslækkandi lyfjum sem og öðrum lyfjum sem geta lækkað 

blóðþrýsting getur aukið hættuna á lágþrýstingi. 

 

Samsetningar sem þarf að hafa í huga 

 Mefloquin: Aukin hætta á hægslætti 

 Barkasterar: Minnkuð blóðþrýstingslækkandi áhrif vegna uppsöfnunar vatns og natríum. 

 

4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf 
 

Meðganga 

Bísóprólól getur haft skaðleg áhrif á meðgöngu og/eða fóstur/nýbura vegna lyfhrifa sinna. Almennt 

geta beta-blokkar dregið úr blóðflæði um fylgju, sem hefur verið tengt við hægari vöxt, legdauða 

fósturs, fósturlát og fyrirmálsfæðingar. Aukaverkanir (t.d. blóðsykursfall, hægsláttur) geta komið fram 

hjá fóstrum og nýburum. Ef meðhöndlun með beta-blokkum er nauðsynleg, eru beta1-blokkar 

ákjósanlegri. 

Notkun bísóprólóls er ekki ráðlögð á meðgöngu nema hún sé talin nauðsynleg. Ef notkun bísóprólóls 

er talin nauðsynleg þarf að fylgjast með blóðflæði í fylgju og vexti fósturs. Ef skaðleg áhrif á 

meðgönguna eða fóstrið koma fram skal íhuga aðra meðferð. Fylgjast skal náið með nýburum. 

Almennt má búast við einkennum blóðsykursfalls og hægsláttar fyrstu 3 dagana. 

 

Brjóstagjöf 

Ekki er vitað hvort bísóprólól skilst út í brjóstamjólk. Þar af leiðandi er brjóstagjöf ekki ráðlögð meðan 

á notkun bísóprólóls stendur. 

 

4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla 
 

Í rannsókn á sjúklingum með kransæðasjúkdóm skerti bísóprólól ekki hæfni til aksturs. Engu að síður 

getur lyfið skert hæfni til aksturs og notkunar véla vegna breytilegra áhrifa þess á einstaklinga. Taka 

þarf tillit til þessa, sérstaklega í upphafi meðferðar og við breytingar á lyfjameðferð, sem og við 

notkun með áfengi. 

 

4.8 Aukaverkanir 
 

Þær aukaverkanir sem greint hefur verið frá eru almennt vegna lyfjafræðilegra eiginleika beta-blokka. 

 

Eftirtaldar aukaverkanir hafa komið fram við meðferð með bísóprólóli með eftirfarandi tíðni: 

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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Ónæmiskerfi 

Koma örsjaldan fyrir: Mótefni gegn kjarnahlutum sem valda einstökum klínískum einkennum svo sem 

lupus heilkenni, sem hverfa þegar meðferð er hætt, ofnæmiskvef. 

 

Efnaskipti og næring 

Mjög sjaldgæfar: Blóðsykursfall 

Koma örsjaldan fyrir: Lost vegna blóðsykursfalls 

 

Geðræn vandamál 

Sjaldgæfar: Svefntruflanir, þunglyndi 

Mjög sjaldgæfar: Martraðir, ofskynjanir 

 

Taugakerfi 

Algengar: Sundl, höfuðverkur (sérstaklega í upphafi meðferðar, yfirleitt vægir og hverfa innan 1-2 

vikna) 

Mjög sjaldgæfar: Yfirlið 

 

Augu 

Mjög sjaldgæfar: Minnkað táraflæði (þarf að hafa í huga ef sjúklingur notar augnlinsur) 

Koma örsjaldan fyrir: Tárubólga 

 

Eyru og völundarhús 

Mjög sjaldgæfar: Heyrnartruflanir 

 

Hjarta 

Sjaldgæfar: Hægsláttur, truflun á örvun gáttaslegla (hægari gáttasleglaleiðni eða versnun 

gáttasleglarofs), versnun hjartabilunar 

 

Æðar 

Algengar: Kulda- eða doðatilfinning í útlimum, Raynauds heilkenni, versnun heltikasta, (réttstöðu) 

blóðþrýstingsfall 

 

Öndunarfæri, brjósthol og miðmæti 

Sjaldgæfar: Berkjukrampi hjá sjúklingum með berkjuastma eða sögu um teppusjúkdóma í 

öndunarfærum. 

Mjög sjaldgæfar: Ofnæmiskvef 

 

Meltingarfæri 

Algengar: Einkenni frá meltingarfærum svo sem ógleði, uppköst, niðurgangur, kviðverkir og 

hægðatregða. 

 

Lifur og gall 

Mjög sjaldgæfar: Lifrarbólga 

 

Húð og undirhúð 

Mjög sjaldgæfar: Ofnæmisviðbrögð (kláði, roði, útbrot) 

Koma örsjaldan fyrir: beta-blokkar geta valdið eða aukið sóra eða valdið sóralíkum útbrotum, skalli 

 

Stoðkerfi og stoðvefur 

Sjaldgæfar: Vöðvaslappleiki og krampar, liðakvilli 

 

Æxlunarfæri og brjóst 

Mjög sjaldgæfar: Truflanir á kyngetu 

 

Almennar aukaverkanir 

Algengar: Þreyta (sérstaklega við upphaf meðferðar, yfirleitt væg og líður hjá innan 1-2 vikna) 

Sjaldgæfar: Þróttleysi 
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Rannsóknarniðurstöður 

Mjög sjaldgæfar: Aukning lifrarensíma (ALAT, ASAT), aukning þríglýseríða 

 

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 samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. 

 

4.9 Ofskömmtun 
 

Einkenni 

Algengustu einkenni sem búast má við vegna ofskömmtunar bísóprólóls eru hægsláttur, lágþrýstingur, 

berkjukrampi, bráð hjartabilun, leiðnitruflanir og blóðsykursfall. Næmi einstaklinga fyrir stökum 

ofskammti af bísóprólóli er mjög breytilegt og sjúklingar með hjartabilun eru líklega mjög næmir. 

 

Meðhöndlun 

Við ofskömmtun skal hætta meðferð með bísóprólóli og hefja stuðningsmeðferð og meðhöndla 

einkenni ofskömmtunar. Forðast þarf enduruppsog bísóprólóls í meltingarvegi; nota má magaskolun 

eða gefa aðsogandi efni (t.d. lyfjakol) og hægðalosandi efni (t.d. natríum súlfat). Fylgjast þarf með 

öndun og veita öndunarhjálp ef þörf krefur. Meðhöndla má berkjukrampa með berkjuvíkkandi 

meðferð, svo sem ísóprenalíni eða beta2-adrenvirkum lyfjum. Meðhöndla skal einkenni frá hjarta og 

æðum eftir einkennum:  Gáttasleglarof (annarrar eða þriðju gráðu) krefst nákvæms eftirlits og þarf að 

meðhöndla með ísóprenalín innrennsli eða ísetningu hjartagangráðs um bláæð. Meðhöndla skal 

hægslátt með atrópíni í bláæð (eða M-metýl atrópíni). Blóðþrýstingsfall eða lost skal meðhöndla með 

blóðþenslulyfjum eða æðaþrengjandi lyfjum. 

Blóðsykursfall má meðhöndla með gjöf glúkósa í bláæð. 

 

Takmarkað magn upplýsinga bendir til þess að bísóprólól skiljist naumlega út með blóðskilun. 

 

 

5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 
 

5.1 Lyfhrif 
 

Flokkun eftir verkun: Sértækir beta1-blokkar, ATC-flokkur: C07AB07. 

 

Verkunarháttur 

Bísóprólól er sterkur, mjög sértækur beta1-blokki án eðlislægrar adrenvirkni. Eins og á við um aðra 

beta-blokka er verkunarmáti gegn háþrýstingi ekki þekktur. Þó er vitað að bísóprólól dregur marktækt 

úr virkni reníns í plasma. 

 

Hjá sjúklingum með hjartaöng dregur blokkun beta-viðtaka úr virkni hjarta og þar með úr súrefnisþörf. 

 

Bísóprólól hefur svipaða staðdeyfandi eiginleika og própranólól. 

 

5.2 Lyfjahvörf 
 

Frásog 

Bísóprólól frásogast nær algjörlega frá meltingarvegi. 

 

Dreifing 

Frásogið, ásamt mjög litlu umbroti við fyrstu umferð í lifur veldur miklu aðgengi, um 90%. Binding 

bísóprólóls við plasmaprótein er um 30%. Dreifingarrúmmálið er 3,5 l/kg. Heildar úthreinsun er um 

15 l/klst. 

 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Brotthvarf 

Helmingunartíminn í plasma (10-12 klst.) veldur því að virkni helst í 24 klst. við skömmtun einu sinni 

á dag. 

Brotthvarf bísóprólóls er eftir tveimur leiðum, 50% umbrotna í lifur í óvirk umbrotsefni sem eru síðan 

skilin út um nýru. Hin 50% eru skilin út óbreytt um nýru. Vegna þess að brotthvarf er jafnt um nýru og 

lifur þarf ekki að aðlaga skammta fyrir sjúklinga með skerta lifrarstarfsemi eða nýrnabilun. 

 

Línulegt/ólínulegt samband 

Lyfjahvörf bísóprólóls eru línuleg og óháð aldri. 

Hjá sjúklingum með langvinna hjartabilun (NYHA stig III) er magn bísóprólóls í plasma meira og 

helmingunartíminn lengri en hjá heilbrigðum sjálfboðaliðum. Hámarks plasmaþéttni við jafnvægi er 

64  21 ng/ml við daglega 10 mg skammta og helmingunartíminn er 17  5 klst. 

 

5.3 Forklínískar upplýsingar 
 

Forklínískar upplýsingar benda ekki til neinnar sérstakrar hættu fyrir menn, á grundvelli hefðbundinna 

rannsókna á lyfjafræðilegu öryggi, eiturverkunum eftir endurtekna skammta, eiturverkunum á 

erfðaefni eða krabbameinsvaldandi áhrifum. Eins og á við um aðra beta-blokka, olli bísóprólól 

eiturverkunum hjá móður (minnkuð fæðuneysla og minnkuð líkamsþyngd) og fósturvísi/fóstri (aukin 

tíðni fósturvisnunar, endursogs, minnkuð fæðingarþyngd afkvæma, heftur líkamsþroski) við stóra 

skammta en var ekki vansköpunarvaldandi. 

 

 

6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 
 

6.1 Hjálparefni 
 

Töflukjarni 

Örkristallaður sellulósi 

Kalsíumhýdrógenfosfat 

Forhleypt maíssterkja 

Krospóvidon 

Vatnsfrí kísilkvoða 

Magnesíumsterat 

 

Töfluhúð 

Hýprómellósa 

Makrógól 4000 

Títantvíoxíð (E171) 

Járnoxíð, gult (E172) 

Járnoxíð, rautt (E172) 

 

6.2 Ósamrýmanleiki 
 

Á ekki við. 

 

6.3 Geymsluþol 
 

2 ár í PVC/PE/PVDC/Álþynnum í álpoka. 

3 ár í PVC/PE/PVDC/Álþynnum án álpoka. 

 

6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu 
 

PVC/PE/PVDC/Álþynnur og PVC/PE/PVDC/Álþynnur í álpokum.: 

Geymið við lægri hita en 25°C. 

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka og ljósi. 
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6.5 Gerð íláts og innihald 
 

Pappaöskjur með 2, 3, 5, 6 eða 10 PVC/PE/PVDC/Álþynnum með 10 töflum eða 

PVC/PE/PVDC/Álþynnum í álpokum með 10 töflum hver. 

Pappaöskjur með 1, 2, eða 4 PVC/PE/PVDC/Álþynnumm með 14 töflum eða 

PVC/PE/PVDC/Álþynnum í álpokum með 14 töflum hver. 

Pappaöskjur með 50 töflum í stakskammtaþynnum (PVC/PE/PVDC/Ál). 

 

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar. 

 

6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun <og önnur meðhöndlun> 
 

Engin sérstök fyrirmæli um förgun. 

 

 

7. MARKAÐSLEYFISHAFI 
 

Williams & Halls ehf. 

Reykjavíkurvegi 62 

220 Hafnarfjörður 

Ísland 

 

 

8. MARKAÐSLEYFISNÚMER 
 

IS/1/16/093/02 

 

 

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS / ENDURNÝJUNAR 

MARKAÐSLEYFIS 
 

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 15. nóvember 2016. 

Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis:  

 

10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS 
 

15. nóvember 2016. 

 

 

 


