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Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins 

 

ibuxin rapid 400 mg filmuhúðaðar töflur  

 

Fyrir börn yfir 20 kg að þyngd (6 ára og eldri), unglinga og fullorðna. 

 

ibuprofen (sem ibuprofen-DL-lýsín) 

 

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega þar sem hann veitir mikilvægar upplýsingar um notkun 

lyfsins. 

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og læknirinn eða 

lyfjafræðingur hefur mælt fyrir um. 

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

- Leitið til lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum eða ráðum. 

- Látið lækninn eða lyfjafræðing vita ef vart verður aukaverkana sem ekki er minnst á í þessum 

fylgiseðli eða ef aukaverkanir sem taldar eru upp reynast alvarlegar. Sjá kafla 4. 

- Leitið til læknis ef þér líður ekki betur eða þér líður verr eftir 3 daga ef þú ert með 

mígrenihöfuðverk eða hita, þetta á einnig við um börn og unglinga, og eftir 4 daga við meðferð 

gegn verkjum hjá fullorðnum. 

 

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar: 

1. Upplýsingar um ibuxin rapid og við hverju það er notað 

2. Áður en byrjað er að nota ibuxin rapid 

3. Hvernig nota á ibuxin rapid 

4. Hugsanlegar aukaverkanir 

5. Hvernig geyma á ibuxin rapid 

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 

 

 

1. Upplýsingar um ibuxin rapid og við hverju það er notað 

 

ibuxin rapid er lyf sem dregur úr verkjum og hita (bólgueyðandi gigtarlyf sem ekki er steri). 

 

ibuxin rapid er notað sem skammtíma meðferð við: 

- vægum til miðlungi miklum verkjum, svo sem höfuðverk, tannverk, tíðaverk, og hita og 

verkjum vegna kvefs 

- bráðum mígrenihöfuðverk, með eða án fyrirboðaeinkenna 

 

ibuxin rapid er ætlað börnum yfir 20 kg að þyngd (6 ára og eldri), unglingum og fullorðnum. 

 

 

2. Áður en byrjað er að nota ibuxin rapid 

 

Ekki má nota ibuxin rapid 

- ef þú ert með ofnæmi fyrir ibuprofeni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í 

kafla 6) 

- ef þú hefur fundið fyrir mæði, astma, nefslímubólgu, ofsabjúg eða ofsakláða eftir notkun 

acetylsalicylsýru eða annarra bólgueyðandi gigtarlyfja sem ekki eru sterar (NSAID) 

- ef þú ert með óútskýrða blóðmyndunartruflun 

- ef þú ert með eða hefur haft endurtekin sár (ætisár) eða blæðingu í maga/skeifugörn (tvö staðfest 

tilvik eða fleiri um sár eða blæðingu) 

- ef þú hefur fengið blæðingu eða rof í meltingarveg við fyrri meðferð með bólgueyðandi 

gigtarlyfjum (NSAID) 

- ef þú ert með blæðingu í heilaæðum eða aðra virka blæðingu 

- ef þú ert með alvarlega skerðingu á lifrar- eða nýrnastarfsemi 

- á síðustu 3 mánuðum meðgöngu 

- ef þú ert með alvarlega hjartabilun 
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- ef þú ert með verulega vessaþurrð (af völdum uppkasta, niðurgangs eða ófullnægjandi 

vökvainntöku) 

- hjá börnum undir 20 kg að þyngd eða yngri en 6 ára, vegna þess að þessi styrkleiki hentar ekki 

vegna mikils magns af virka efninu 

 

Varnaðarorð og varúðarreglur 

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en ibuxin rapid er notað 

- ef þú ert með arfgengan blóðmyndunarsjúkdóm (t.d. bráða porfýríu með hléum) 

- ef þú ert með ákveðna sjálfsnæmissjúkdóma (rauða úlfa og blandaðan bandvefssjúkdóm) 

- ef þú ert með sjúkdóma í meltingarfærum eða langvinna bólgusjúkdóma í þörmum 

(sáraristilbólgu, Crohn´s sjúkdóm) 

- ef þú ert með skerta nýrna- eða lifrarstarfsemi 

- ef þú þjáist af ofþornun 

- ef þú ert með eða hefur haft háþrýsting eða hjartabilun 

- ef þú ert með ofnæmi (t.d. húðviðbrögð við öðrum lyfjum, astma, ofnæmiskvef), langvarandi 

þrota í slímhúðum eða langvarandi teppusjúkdóm í öndunarfærum, vegna þess að þú átt þá 

ofnæmisviðbrögð frekar á hættu) 

- ef þú ert með storkutruflun í blóði 

- strax eftir stórar skurðaðgerðir 

- - þú ert með sýkingu – vinsamlegast lesið undir fyrirsögninni „Sýkingar“ hér fyrir neðan. 

 

Lágmarka má aukaverkanir með því að nota minnsta virka skammt í eins stuttan tíma og hægt er.  

Við langtímanotkun ibuxin rapid er nauðsynlegt að fylgjast með lifrargildum, nýrnastarfsemi og 

blóðtalningu. 

 

Öryggi í meltingarvegi 

Forðast skal notkun ibuxin rapid samhliða bólgueyðandi gigtarlyfjum (NSAID), þ.m.t. sértækum 

cýklóoxýgenasa-2 hemlum. 

 

Aldraðir: Tíðni aukaverkana bólgueyðandi gigtarlyfja (NSAID) er hærri hjá öldruðum, einkum 

blæðingar og rofs í meltingarvegi, sem geta verið lífshættulegar. 

 

Blæðing, sár og rof í meltingarvegi: Greint hefur verið frá blæðingu, sárum og rofi í meltingarvegi, 

sem geta verið lífshættuleg, við notkun allra bólgueyðandi gigtarlyfja (NSAID), hvenær sem er meðan 

á meðferð stendur, með eða án viðvörunareinkenna eða fyrri sögu um alvarlegar aukaverkanir í 

meltingarvegi. 

 

Hættan á blæðingu, sárum eða rofi í meltingarvegi er meiri við notkun stærri skammta bólgueyðandi 

gigtarlyfja (NSAID), ef sár hefur áður komið fram, sérstaklega ef um var að ræða blæðingu eða rof, og 

hjá öldruðum. Þú skalt hefja meðferð með minnsta fáanlega skammti. Ræddu við lækninn vegna þess 

að íhuga má meðferð með verndandi lyfjum (t.d. misoprostoli eða prótónpumpu hemlum).  

Þetta á einnig við ef þú tekur litla skammta af acetylsalicylsýru samhliða, eða önnur virk efni sem 

líklega auka áhættu í meltingarvegi. 

 

Ef eiturverkun í meltingarvegi hefur áður komið fram, einkum hjá öldruðum, skal greina lækninum frá 

öllum óvenjulegum einkennum frá kvið (einkum blæðingu í meltingarvegi), sérstaklega á 

upphafsstigum meðferðar. Ráðlagt er að gæta varúðar ef lyf sem geta aukið hættuna á sárum eða 

blæðingu eru notuð samhliða, svo sem barksterar til inntöku, segavarnarlyf svo sem warfarin, sértækir 

serótónín endurupptökuhemlar eða lyf eins og acetylsalicylsýra sem hindra samloðun blóðflagna. 

 

Hætta skal meðferð og leita til læknis ef blæðing eða sár kemur fram í meltingarvegi á meðan á 

meðferð með ibuxin rapid stendur. 
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Áhrif á hjarta og æðakerfi og heilaæðar 

Bólgueyðandi lyf/verkjalyf eins og ibuxin rapid geta tengst lítillega aukinni hættu á hjartaáfalli eða 

heilablóðfalli, einkum ef það er notað í stórum skömmtum. Ekki taka stærri skammt en ráðlagður er, 

eða í lengri tíma. 

Þú átt að ræða meðferðina við lækni eða lyfjafræðing áður en þú byrjar að nota ibuxin rapid ef þú: 

- ert með hjartavandamál, þar á meðal hjartabilun, hjartaöng (brjóstverk), eða ef þú hefur fengið 

hjartaáfall, farið í hjáveituaðgerð, ert með sjúkdóm í útlægum slagæðum (léleg blóðrás í 

fótleggjum vegna þröngra eða stíflaðra slagæða), eða hefur fengið einhvers konar heilablóðfall 

(þar á meðal „minniháttar heilablóðfall“ eða skammvinnt blóðþurrðarkast). 

- ert með háan blóðþrýsting, sykursýki, hátt kólesteról, ert með fjölskyldusögu um 

hjartasjúkdóma eða heilablóðfall, eða ef þú reykir.  

  

Húðviðbrögð 

Greint hefur verið frá alvarlegum húðviðbrögðum í tengslum við meðferð með ibuxin rapid. Hætta 

skal töku ibuxn rapid og leita tafarlaust til læknis, ef einhver húðútbrot, slímhúðarsár, blöðrur eða 

önnur einkenni ofnæmis koma fram, þar sem þetta geta verið fyrstu einkenni mjög alvarlegra 

húðviðbragða. Sjá kafla 4. 

 

Ráðlagt er að forðast notkun ibuxin rapid hjá sjúklingum með hlaupabólu. 

 

Sýkingar 

Ibuxin rapid getur falið einkenni sýkinga svo sem hita og verk. Því er hugsanlegt að ibuxin rapid geti 

tafið viðeigandi meðferð sýkingar, sem getur leitt til aukinnar hættu á fylgikvillum. Þetta hefur sést í 

tilvikum lungnabólgu af völdum bakteríusýkingar og húðsýkinga af völdum baktería í tengslum við 

hlaupabólu. Leitið tafarlaust ráða hjá lækni ef þetta lyf er notað á meðan þú ert með sýkingu ef 

einkenni sýkingarinnar eru þrálát eða versna. 

 

Viðbótarupplýsingar 

Örsjaldan hafa alvarleg bráð ofnæmisviðbrögð (t.d. bráðaofnæmislost) komið fram.  

Meðferð skal hætt við fyrstu einkenni ofnæmisviðbragða eftir inntöku ibuxin rapid.  

Þjálfað starfsfólk skal hefja nauðsynlega læknismeðferð í samræmi við einkenni. 

 

Þú skalt drekka nóg á meðan á meðferð stendur, einkum ef um er að ræða hita, niðurgang eða uppköst. 

 

Langvarandi notkun verkjalyfja sem notuð eru við höfuðverk getur gert hann verri. Ef grunur leikur á 

að um slíkt sé að ræða, skal leita læknishjálpar og hætta meðferð. Hjá sjúklingum sem fá tíðan eða 

daglegan höfuðverk þrátt fyrir (eða vegna) reglulegrar notkunar verkjalyfja, skal hafa í huga greiningu 

á höfuðverk vegna ofnotkunar lyfja (medication overuse headache (MOH)).  

Almennt getur regluleg notkun verkjalyfja, einkum samsetning nokkurra verkjalyfja, valdið 

varanlegum nýrnaskemmdum ásamt hættu á nýrnabilun (nýrnabilun af völdum verkjalyfja). 

 

Börn og unglingar 

Hjá börnum og unglingum með vökvaskort er hætta á skerðingu á nýrnastarfsemi. 

 

Notkun annarra lyfja samhliða ibuxin rapid 

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að 

verða notuð. 

 

ibuxin rapid getur haft áhrif á önnur lyf eða orðið fyrir áhrifum þeirra. Til dæmis: 

- segavarnarlyf (þ.e. blóðþynnandi lyf/storkuvarnandi lyf, t.d. aspirin/acetylsalicylsýra, warfarin, 

ticlopidin). 

- lyf sem draga úr háum blóðþrýstingi (ACE-hemlar eins og captopril, beta-blokkar eins og 

atenolol, angíótensín II viðtakablokkar eins og losartan). 

 

Sum önnur lyf geta einnig haft áhrif á eða orðið fyrir áhrifum af meðferð með ibuxin rapid. Þú átt því 

alltaf að leita ráða hjá lækni eða lyfjafræðingi áður en þú notar ibuxin rapid með öðrum lyfjum. 
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Aukin verkun og/eða aukaverkanir: 

- Digoxin (lyf við hjartabilun og óreglulegum hjartslætti), phenytoin (lyf við flogaveiki eða 

taugaverkjum), lithium (lyf við ákveðnum geðsjúkdómum): Þéttni þessara virku efna í blóði 

eykst hugsanlega. Almennt þarf ekki að fylgjast með þéttni í blóði við rétta notkun (í að hámarki 

3 daga ef um er að ræða mígrenihöfuðverk eða hita og einnig hjá börnum og unglingum, og 

4 daga sem meðferð við verkjum hjá fullorðnum). 

- Segavarnarlyf, svo sem warfarin. 

- Methotrexat (lyf við krabbameini og ákveðnum gigtarsjúkdómum): Aukaverkanir aukast. 

- Acetylsalicylsýra og önnur bólgueyðandi verkjalyf (bólgueyðandi gigtarlyf sem ekki eru sterar), 

svo og barksterar (lyf sem innihalda cortison eða cortisonlík efni): Aukin hætta er á sárum og 

blæðingu í meltingarvegi. 

- Lyf sem hindra samloðun blóðflagna og sértækir serótónín endurupptökuhemlar (lyf við 

þunglyndi): Aukin hætta er á blæðingu í meltingarvegi. 

 

Minni verkun: 

- Vatnslosandi töflur (þvagræsilyf) og lyf sem lækka blóðþrýsting. Auk þess getur verið aukin 

hætta á áhrifum á nýru. 

- ACE hemlar (lyf við hjartabilun og háum blóðþrýstingi). Auk þess er aukin hætta á truflun á 

nýrnastarfsemi. 

- Acetylsalicylsýra í litlum skömmtum: Við samhliðagjöf ibuprofens geta áhrif lítilla skammta af 

acetylsalicylsýru gegn samloðun blóðflagna minnkað. 

 

Aðrar hugsanlegar milliverkanir: 

- Zidovudin (lyf við HIV/alnæmi): Aukin hætta á liðblæðingu og mari hjá HIV jákvæðum 

sjúklingum með dreyrasýki. 

- Ciclosporin (lyf er bælir ónæmisviðbrögð): Vísbendingar eru um nýrnaskemmdir. 

- Tacrolimus: Ef lyfin tvö eru gefin á sama tíma getur komið fram nýrnaeitrun/ofskömmtun. 

- Sulphonylurea lyf (sykursýkislyf): Þó milliverkunum ibuprofens og sulphonylurea lyfja hafi 

ekki enn verið lýst, ólíkt því sem við á um önnur bólgueyðandi gigtarlyf (NSAID), er til öryggis 

mælt með eftirliti með blóðsykri við samhliðanotkun. 

- Probenecid og sulfinpyrazon (lyf við þvagsýrugigt): Geta tafið útskilnað ibuprofens. 

- Kalíumsparandi þvagræsilyf: Geta valdið blóðkalíumhækkun. 

- Quinolon sýklalyf: Hætta á krömpum getur aukist. 

- CYP2C9 hemlar: Samhliða notkun ibuprofens og CYP2C9 hemla getur aukið útsetningu fyrir 

ibuprofeni (CYP2C9 hvarfefni). Í rannsókn með voriconazoli og fluconazoli (CYP2C9 hemlar), 

hefur sést 80 til 100% aukin útsetning fyrir S (+) ibuprofeni. Íhuga skal að minnka skammt 

ibuprofens þegar það er gefið samhliða öflugum CYP2C9 hemlum, sérstaklega þegar stór 

skammtur af ibuprofeni er gefinn ásamt annað hvort voriconazoli eða fluconazoli. 

 

Notkun ibuxin rapid með áfengi 

Forðast skal neyslu áfengis meðan á meðferð með ibuxin rapid stendur. Sumar aukaverknir, eins og 

þær sem hafa áhrif á meltingarfæri eða miðtaugakerfi, eru líklegri til að koma fram þegar áfengi er 

notað á sama tíma og ibuxin rapid. 

 

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi 

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum 

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað. 

 

Meðganga 

Ekki taka ibuxin rapid ef þú ert á síðustu 3 mánuðum meðgöngu þar sem það gæti skaðað ófætt barnið 

eða valdið vandamálum við fæðingu. Það getur valdið nýrna- og hjartavandamálum hjá ófæddu 

barninu. Það getur haft áhrif á blæðingartilhneigingu þína og barnsins og valdið því að fæðingarhríðir 

komi seinna eða verði lengri en búist var við. Þú skalt ekki taka Ibuxin rapid á fyrstu 6 mánuðum 

meðgöngu nema brýna nauðsyn beri til og samkvæmt ráðleggingum læknis. Ef þú þarft á meðferð að 

halda á þessu tímabili eða á meðan þú ert að reyna að verða þunguð, ætti að nota minnsta skammtinn í 

eins stuttan tíma og mögulegt er. Frá 20. viku meðgöngu getur Ibuxin rapid valdið nýrnavandamálum 

hjá ófæddu barninu, ef það er tekið í meira en nokkra daga, sem getur leitt til of lítils magns legvatns 
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sem umlykur barnið (legvatnsþurrð) eða þrengingar í blóðæð (slagæðarás) í hjarta barnsins. Ef þú þarft 

á meðferð að halda lengur en í nokkra daga gæti læknirinn mælt með frekara eftirliti. Ef þungun er 

staðfest meðan á notkun ibuxin rapid stendur skal láta lækninn vita.  

 

Brjóstagjöf 

Virka efnið ibuprofen og niðurbrotsefni þess berast aðeins í litlu magni út í brjóstamjólk. Vegna þess 

að neikvæðar afleiðingar á ungabarnið eru enn ekki þekktar er almennt ekki nauðsynlegt að gera hlé á 

brjóstagjöf við skammtíma notkun í ráðlögðum skömmtum. 

 

Frjósemi 

Lyfið tilheyrir hópi lyfja (bólgueyðandi gigtarlyf, NSAID) sem geta minnkað frjósemi hjá konum.  

Þessi áhrif ganga til baka þegar notkun lyfsins er hætt. 

 

Akstur og notkun véla 

Vegna þess að aukaverkanir eins og þreyta, sundl og sjóntruflanir geta komið fram við notkun ibuxin 

rapid getur viðbragðshæfni og hæfni til að taka virkan þátt í umferðinni og stjórna vélum í einstaka 

tilviki minnkað. Þetta á enn frekar við notkun ásamt áfengi.  

 

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. 

 

ibuxin rapid inniheldur natríum 

Lyfið inniheldur minna en 1 mmól natríum (23 mg) í hverjum skammti, þ.e. er svo til natríumfrítt.  

 

3. Hvernig nota á ibuxin rapid 

 

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á 

lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi. 

Leitast skal við að nota minnsta virka skammt í eins stuttan tíma og nauðsynlegt er til að lina einkenni 

Leitaðu tafarlaust ráða hjá lækni ef þú ert með sýkingu ef einkenni sýkingarinnar (svo sem sótthiti og 

verkur) eru þrálát eða versna (sjá kafla 2). 

 

Venjulegur skammtur er: 

 

Fullorðnir 

Upphafsskammtur: Takið 200 mg eða 400 mg af ibuprofeni (1/2 eða 1 ibuxin rapid 400 mg töflu). 

Takið viðbótarskammta 200 mg eða 400 mg af ibuprofeni (1/2 eða 1 töflu) ef þörf krefur, en farið ekki 

yfir 1.200 mg heildarskammt af ibuprofeni (3 töflur) á neinu 24 klst. tímabili. Ekki skulu líða minna en 

6 klst. á milli skammta. 

 

Börn frá 20 kg að þyngd (6 ára og eldri) og unglingar 

ibuxin rapid skal aðeins nota hjá börnum sem eru a.m.k. 20 kg að þyngd. Hámarksskammtur af 

ibuprofeni á dag er 30 mg á hvert kg líkamsþyngdar, skipt niður í 3 til 4 staka skammta.  

Ekki skulu líða minna en 6 klst. á milli skammta. Ekki má fara yfir ráðlagðan hámarksdagsskammt. 

Við notkun ibuxin rapid hjá börnum og unglingum má nota eftirfarandi skammtaleiðbeiningar: 

 

Líkamsþyngd Stakur skammtur 

mg af ibuprofeni 

(töflur) 

Hámarksskammtur á dag 

mg af ibuprofeni 

(töflur) 

20-29 kg 200 mg 

(½ tafla) 

600 mg 

(1 ½ tafla) 

30-39 kg 200 mg 

(½ tafla) 

800 mg 

(2 töflur) 

40 kg og 

þyngri 

200-400 mg  

(½-1 tafla) 

1.200 mg  

(3 töflur) 
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Hafðu samband við lækninn eða lyfjafræðing ef þér finnast áhrifin af ibuxin rapid of mikil eða of lítil. 

 

Lyfjagjöf 

Til inntöku. Gleypið filmuhúðuðu töfluna með vatni. 

Sjúklingum sem eru viðkvæmir í maga er ráðlagt að taka ibuxin rapid með mat. 

 

Lengd meðferðar 

Aðeins til skammtímanotkunar. 

Ef fullorðnir þurfa að nota ibuxin rapid í meira en 3 daga við meðferð mígrenihöfuðverkjar eða hita, 

eða 4 daga við verkjum, eða einkenni versna, skal leita ráða hjá lækni. 

Hjá börnum og unglingum skal leita ráða hjá lækni ef nota þarf lyfið lengur en í 3 daga eða ef einkenni 

versna. 

 

Ef stærri skammtur af ibuxin rapid en mælt er fyrir um er tekinn 

Ef þú hefur tekið meira af ibuxin rapid en þú átt að gera, eða ef börn hafa fyrir slysni tekið lyfið skaltu 

alltaf hafa samband við lækni, næstu heilbrigðisstofnun eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222) til að fá 

ráð og upplýsingar varðandi hættu og hvað þú átt að gera.  

 

Einkenni geta meðal annars verið ógleði, magaverkur, uppköst (getur innihaldið blóð), höfuðverkur, 

eyrnasuð, ringlun og skjálftakenndar augnhreyfingar. Þegar lyfið er tekið í stórum skömmtum hafa 

verið skráð tilfelli þar sem einkenni geta verið syfja, brjóstverkur, hjartsláttartruflanir, 

meðvitundarleysi, krampi (aðallega hjá börnum), máttleysi og svimi, blóð í þvagi, kuldatilfinning og 

erfiðleikar við öndun.  

 

Einkenni eftir ofskömmtun ibuprofens geta einnig verið: 

Kviðverkur, blæðing í meltingarvegi, starfstruflun í lifur og nýrum, blóðþrýstingsfall, öndunarbæling 

og blámi á húð. 

 

Ef gleymist að taka ibuxin rapid 

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

 

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. 

 

Í eftirfarandi lista yfir aukaverkanir eru allar þekktar aukaverkanir er tengjast meðferð með ibuprofeni, 

þ.m.t. þær sem koma fram hjá gigtarsjúklingum sem eru í meðferð með stórum skömmtum í langan 

tíma. Upplýsingar um tíðni, að undanskildum tilkynningum um aukaverkanir sem koma örsjaldan 

fyrir, eru byggðar á gjöf hámarksdagsskammta 1.200 mg af ibuprofeni til inntöku og 1.800 mg fyrir 

endaþarmsstíla, í stuttan tíma. 

 

Hugsanlegar aukaverkanir eru: 

Varðandi eftirtaldar aukaverkanir verður að hafa í huga að þær eru aðallega skammtaháðar og 

breytilegar milli einstaklinga. 

 

Algengustu aukaverkanirnar eru frá meltingarfærum. 

Sár í maga/skeifugörn (ætisár), rof eða blæðing í meltingarvegi, stundum lífshættulegt, einkum hjá 

öldruðum, geta komið fram (sjá kafla 2 „Varnaðarorð og varúðarreglur“). 

Ógleði, uppköst, niðurgangur, vindgangur, hægðatregða, meltingartruflanir, kviðverkur, tjörukenndar 

hægðir, blóðuppköst, sáramunnbólga (bólga í slímhúð í munni ásamt sárum), versnun sjúkdóma í 

þörmum, sáraristilbólgu og Crohn´s sjúkdóms (sjá kafla 2 „Varnaðarorð og varúðarreglur“). 

Bólga í slímhúð í maga (magabólga) hefur sjaldnar komið fram. 
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Lyf eins og ibuxin rapid geta tengst lítillega aukinni hættu á hjartaáfalli („hjartadrepi“) eða 

heilablóðfalli. 

 

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum): 

-  óþægindi í meltingarvegi, svo sem brjóstsviði, kviðverkur, ógleði, uppköst, vindgangur, 

niðurgangur, hægðatregða og vægt blóðtap í meltingarvegi, sem getur í undantekningartilvikum 

valdið blóðleysi. 

 

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum): 

- truflanir í miðtaugakerfi eins og höfuðverkur, sundl, svefnleysi, æsingur, pirringur eða þreyta. 

- ofnæmisviðbrögð með húðútbrotum og kláða, auk astmakasta (hugsanlega ásamt 

blóðþrýstingsfalli). 

- sjóntruflanir. 

- sár í meltingarvegi, í sumum tilvikum ásamt blæðingu og rofi. 

- sáraristilbólga, versnun ristilbólgu og Crohn´s sjúkdóms, magabólga. 

- ýmis húðútbrot. 

 

Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum): 

- eyrnasuð. 

- skemmdir í nýrnavef (nýravörtudrep), einkum við langtímameðferð. 

- aukin þéttni þvagsýru í blóði. 

 

Koma örsjaldan fyrir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum): 

- minnkaður þvagútskilnaður og uppsöfnun vökva í líkamanum (bjúgur). Þessi einkenni geta bent 

til nýrnasjúkdóms, stundum nýrnabilunar. 

-  nýrungaheilkenni (vökvauppsöfnun í líkamanum [bjúgur] og verulegur próteinútskilnaður í 

þvagi), bólgusjúkdómur í nýrum (millivefsnýrnabólga) sem bráð skerðing á nýrnastarfsemi 

getur fylgt. 

-  minnkuð lifrarstarfsemi, lifrarskemmdir, einkum við langtímameðferð, lifrarbilun, bráð 

lifrarbólga. 

-  blóðmyndunartruflun, kyrningahrap (sýking ásamt einkennum svo sem hita og alvarlegri 

versnun á almennu ástandi, eða hita ásamt einkennum staðbundinnar sýkingar svo sem 

særindum í hálsi/barkakýli/munni eða þvaglátsvandamálum). 

-  alvarleg húðviðbrögð, svo sem húðútbrot ásamt roða og blöðrumyndun (t.d. Stevens-Johnson 

heilkenni og eitrunardrep í húðþekju/Lyell´s heilkenni), hármissir (skalli). 

-  í einstaka tilviki alvarlegar sýkingar í húð ásamt fylgikvillum í mjúkvefjum, sem geta komið 

fram samhliða hlaupabólusýkingu. 

-  einkenni heilahimnubólgu án sýkingar, svo sem slæmur höfuðverkur, ógleði, uppköst, hiti, stífni 

í hnakka eða skert meðvitund. Sjúklingar sem hafa áður fengið sérstaka sjúkdóma í ónæmiskerfi 

(rauða úlfa og blandaða bandvefssjúkdóma) virðast eiga þetta frekar á hættu. 

-  alvarleg ofnæmisviðbrögð. 

-  versnun bólgu í tengslum við sýkingu. 

-  geðrofsviðbrögð, þunglyndi. 

-  að finna fyrir hjartslætti, hjartabilun, hjartaáfall. 

-  hár blóðþrýstingur. 

-  bólga í vélinda og brisi. 

-  myndun hettulaga þrenginga í görnum. 

 

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum): 

- Alvarleg viðbrögð í húð sem kölluð eru DRESS heilkenni geta komið fram. Einkenni DRESS 

eru meðal annars: útbrot í húð, hiti, bólgnir eitlar og aukning rauðkyrninga (ein tegund hvítra 

blóðkorna). 

- Rauð hreistruð útbreidd útbrot með bólum undir húðinni og blöðrum aðallega í húðfellingum, á 

bol og efri útlimum ásamt hita við upphaf meðferðar (bráð útbreidd graftarútþot). Hætta skal 

notkun ibuxin rapid ef þessi einkenni koma fram og leita tafarlaust til læknis. Sjá einnig kafla 2. 

- húð verður viðkvæm fyrir ljósi. 
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Meðferð: 

Ef eftirfarandi atriði koma fram skal notkun ibuxin rapid hætt og strax haft samband við lækni: 

-  húðútbrot og kláði. 

-  astmakast. 

-  alvarleg ofnæmisviðbrögð. Þau geta einkennst af þrota í andliti, tungu og barkakýli ásamt 

þrengingu öndunarvegar, mæði, hröðum hjartslætti og blóðþrýstingsfalli sem getur leitt til 

lífshættulegs losts. 

-  blóðmyndunartruflun. Fyrstu einkenni geta verið: hiti, særindi í hálsi, grunn sár í munni, 

inflúensulík einkenni, veruleg þreyta, blæðing úr nefi og húð. Þú skalt forðast að meðhöndla 

sjálfa/n þig með verkjastillandi eða hitalækkandi lyfjum. 

-  versnun bólgu í tengslum við sýkingu: þegar einkenni sýkingar koma fram eða versna meðan á 

notkun ibuxin rapid stendur. 

-  sjóntruflanir. 

-  tiltölulega slæmir verkir ofarlega í kvið, blóðug uppköst, blóð í hægðum eða svartar hægðir. 

-  minnkaður þvagútskilnaður og uppsöfnun vökva í líkamanum (bjúgur). 

 

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 samkvæmt 

fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er 

hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins. 

 

 

5. Hvernig geyma á ibuxin rapid 

 

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

 

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðum. Fyrningardagsetning er 

síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram. 

 

Geymið ekki við hærri hita en 25°C. 

 

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  

 

ibuxin rapid inniheldur 

Virka innihaldsefnið er ibuprofen-DL-lýsín. 

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 684 mg af ibuprofeni-DL-lýsíni, sem samsvarar 400 mg af 

ibuprofeni. 

 

Önnur innihaldsefni eru: 

Töflukjarni 

Örkristallaður sellulósi, natríumkroskarmellósi, talkúm, vatnsfrí kísilkvoða, magnesíumsterat. 

Töfluhúð 

Hýprómellósi, makrógól 6000, glýseról 85%. 

 

Útlit ibuxin rapid og pakkningastærðir 

Hvítar til beinhvítar, einlitar eða með dökkum blettum, sporöskjulaga filmuhúðaðar töflur. 

 

ibuxin rapid fæst í pakkningum sem innihalda 6, 10, 12, 14, 16, 20, 24 og 30 filmuhúðaðar töflur.  

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar. 

 

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

 

Markaðsleyfishafi 

ratiopharm GmbH 

Ulm 

Þýskaland 

 

Framleiðandi 

Merckle GmbH 

Blaubeuren,  

Þýskaland 

 

Vinsamlega hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa ef óskað er frekari upplýsinga um lyfið 

 

Alvogen ehf. 

Sæmundargötu 15-19 

101 Reykjavík 

Ísland 

Sími: 522 2900  

Netfang: info@alvogen.is 

 

 

 

 

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í október 2022. 

 


