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SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS 

 

1. HEITI LYFS 

 

Omnic 0,4 mg hörð hylki með breyttan losunarhraða. 

 

 

2. INNIHALDSLÝSING 

 

Hvert hylki inniheldur: Tamsúlósínhýdróklóríð, 0,4 mg. 

  

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1. 

 

 

3. LYFJAFORM 

 

Hörð hylki með breyttan losunarhraða. 

 

Hylkin eru appelsínugul/ólífugræn að lit, merkt með merki fyrirtækisins og tölunni „701“. 

 

 

4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR 

 

4.1 Ábendingar 

 

Meðferð við einkennum vegna góðkynja stækkunar á blöðruhálskirtli (benign prostatic hyperplasia) 

áður en til aðgerðar kemur. 

 

4.2 Skammtar og lyfjagjöf 

 

Skammtar 

 

Fullorðnir 

0,4 mg á sólarhring eftir morgunverð eða eftir fyrstu máltíð dagsins. 

Hylkin á að gleypa í heilu lagi. 

 

Aldraðir 

Ekki er þörf á skammtaminnkun. 

 

Börn 

Engin ábending er fyrir notkun Omnic hjá börnum. 

 

Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun tamsúlósíns hjá börnum og unglingum yngri en 18 ára. 

Fyrirliggjandi upplýsingar eru tilgreindar í kafla 5.1. 

 

Skert nýrnastarfsemi 

Ekki er þörf á skammtaminnkun við kreatínínúthreinsun sem er > 0,17 mg/sek. (10 ml/mín) 

 

Skert lifrarstarfsemi 

Ekki er þörf á skammtaminnkun við miðlungsmikið skerta lifrarstarfsemi. 
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4.3 Frábendingar 

 

Ofnæmi fyrir tamsúlósíni, þ.m.t. ofnæmisbjúgur vegna lyfs, eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru 

upp í kafla 6.1. 

Saga um réttstöðulágþrýsting. 

Alvarleg lifrarbilun. 

 

4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun 

 

Stöðubundinn lágþrýstingur og yfirlið 

Hætta á stöðubundnum lágþrýstingi, sem í mjög sjaldgæfum tilvikum getur valdið yfirliði. Sérstakrar 

varúðar skal gæta við meðferð sjúklinga með sögu um stöðubundinn lágþrýsting. 

 

Upplýsingar fyrir sjúklinginn 

Upplýsa skal sjúklinginn um hættuna á stöðubundinni blóðþrýstingslækkun og ráðleggja honum að 

setjast niður eða leggjast út af við fyrstu einkenni (sundl, slappleiki) og að sitja/liggja kyrr, þangað til 

einkenni eru liðin hjá. 

 

Góðkynja stækkun blöðruhálskirtils 

Áður en meðferð hefst skal útiloka aðra sjúkdóma sem geta valdið sömu einkennum og góðkynja 

stækkun blöðruhálskirtils. Sjúklingur skal skoðaður með endaþarmsþreifingu áður en meðferð hefst og 

eftir það með reglulegu millibili. Ef nauðsyn krefur skal mæla sértækan mótefnavaka blöðruhálskirtils 

(prostate specific antigen) í sermi.  

 

Skert nýrnastarfsemi  

Gæta skal varúðar við meðferð sjúklinga með alvarlega skerta nýrnastarfsemi (kreatínínúthreinsun 

< 10 ml/mín.), vegna skorts á reynslu. 

 

Skert lifrarstarfsemi 

Gæta skal varúðar við meðferð sjúklinga með alvarlega skerta lifrarstarfsemi. 

 

„IFIS“ (Intraoperative Floppy Iris Syndrome, heilkenni spennuleysis í lithimnu í aðgerð) 
„IFIS“ (Intraoperative Floppy Iris Syndrome, afbrigði af litlum sjáöldrum (small pupil syndrome)) 

hefur komið fram í tengslum við aðgerðir vegna drers eða gláku hjá sumum sjúklingum, sem eru á 

meðferð eða hafa verið á meðferð með tamsúlósínhýdróklóríði. „IFIS“ getur valdið auknum 

fylgikvillum í og eftir aðgerð.  

 

Í sumum tilvikum hefur komið að gagni að hætta notkun tamsúlósínhýdróklóríðs 1-2 vikum fyrir 

aðgerð vegna drers eða gláku, en hver ávinningurinn er af því eða hversu löngu fyrir aðgerðina ætti að 

stöðva meðferð hefur ekki enn verið staðfest. IFS hefur einnig komið fram hjá sjúklingum þrátt fyrir 

að meðferð með tamsúlósínhýdróklóríð hafi verið stöðvuð í lengri tíma fyrir aðgerðina. 

 

Ekki er ráðlagt að hefja meðferð með tamsúlósínhýdróklóríði hjá sjúklingum, sem fyrirhugað er að 

gangist undir aðgerð vegna drers eða gláku. 

 

Við undirbúning fyrir aðgerðina eiga skurðlæknirinn og augnteymið að kanna hvort sjúklingar, sem 

ákveðið hefur verið að fari í aðgerð vegna drers eða gláku, séu á meðferð eða hafi verið á meðferð 

með tamsúlósíni, til að tryggja að viðeigandi úrræði séu tiltæk til að meðhöndla „IFIS“ meðan á 

aðgerð stendur. 

 

CYP3A4-hemlar 

Tamsúlósínhýdróklóríð má ekki nota samhliða öflugum CYP3A4-hemlum hjá einstaklingum með hæg 

CYP2D6-umbrot. 

 

Gæta skal varúðar við samhliða notkun tamsúlósínhýdróklóríðs og meðalöflugra CYP3A4-hemla, t.d. 

erýtrómýsíns. Tamsúlósínhýdróklóríð má ekki nota samhliða öflugum CYP3A4-hemlum, t.d. 

ketókónazóli (sjá kafla 4.5). 
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4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir 

 

Samhliða notkun annarra 1-adrenvirkra viðtakablokka getur valdið blóðþrýstingslækkun. 

 

Rannsóknir á milliverkunum hafa einungis verið gerðar hjá fullorðnum. 

 

Aukin hætta er á blóðþrýstingslækkun með einkennum við samhliða notkun tamsúlósíns og 

fosfódíesterasa-5-hemla (síldenafíl, tadalafíl, vardenafíl). Blóðrásin þarf að vera í jafnvægi hjá 

sjúklingum á tamsúlísínmeðferð, áður en meðferð með fosfódíesterasa-5-hemlum hefst og íhuga skal 

gjöf lítilla skammta af fosfódíesterasa-5-hemlum. 

 

Díclófenac og warfarín geta aukið brotthvarfshraða tamsúlósíns. 

 

Címetidín hækkar plasmaþéttni tamsúlósíns og fúrósemíð lækkar plasmaþéttnina, en ekki er 

nauðsynlegt að breyta skömmtum. 

 

Engar milliverkanir hafa komið fram við notkun tamsúlósíns samtímis atenólóli eða enalapríli. 

 

Hvorki diazepam, própanólól, þríklórmetíazíð, klórmadinon, amitryptilín, díklófenak, glibenklamíð, 

simvastatín né warfarín hafa áhrif á óbundna hluta tamsúlósíns í plasma úr mönnum in vitro. 

Tamsúlósín hefur ekki heldur áhrif á óbundna hluta díazepams, própanólóls, þríklórmetíazíðs og 

klórmadinons. 

 

Samhliða notkun tamsúlósínhýdróklóríðs og öflugra CYP3A4-hemla getur leitt til aukinnar útsetningar 

fyrir tamsúlósínhýdróklóríði. Samhliða notkun ketókónazóls (þekktur öflugur CYP3A4-hemill) leiddi 

til aukningar AUC og Cmax tamsúlósínhýdróklóríðs, annars vegar 2,8-faldrar og hins vegar 2,2.-faldrar 

aukningar. Samhliða notkun tamsúlósínhýdróklóríðs og paroxetins, sem er öflugur CYP2D6-hemill, 

leiddi til aukningar AUC og Cmax tamsúlósínhýdróklóríðs, annars vegar 1,3-faldrar og hins vegar 

1,6-faldrar aukningar. Þessi aukning er ekki álitin hafa klíníska þýðingu. 

 

Hjá sjúklingum með hægt CYP2D6 umbrot er hætta á verulega aukinni útsetningu fyrir 

tamsúlósínhýdróklóríði, við samhliða notkun tamsúlósínhýdróklóríðis og öflugra CYP3A4-hemla. Þar 

sem ekki er auðvelt að greina hvort fólk er með hægt CYP2D6 umbrot, má ekki nota 

tamsúlósínhýdróklóríð samhliða öflugum CYP3A4-hemlum. Gæta skal varúðar við notkun 

tamsúlósínhýdróklóríðis samhliða CYP3A4-hemlum. 

 

4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf 

 

Tamsúlósín er ekki ætlað til meðferðar hjá konum. 

 

Óeðlilegt sáðlát hefur komið fram í klínískum skammtíma- og langtímarannsóknum á tamsúlósíni. 

Eftir markaðssetningu hefur verið greint frá tilvikum óeðlilegs sáðláts, öfugs sáðláts og brests á 

sáðláti. 

 

4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla 

 

Ekki hafa verið gerðar rannsóknir á áhrifum á hæfni til aksturs eða stjórnunar véla. Sjúklingar eiga þó 

að hafa í huga að lyfið getur valdið sundli. 

 

4.8 Aukaverkanir 

 

Algengasta aukaverkunin eru svimi, sem kemur fyrir hjá 1-2% sjúklinga. 

 

Taugakerfi 

Algengar (>1/100 og <1/10) 

 

 

Sundl. 
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Sjaldgæfar (>1/1.000 og <1/100) 

 

Mjög sjaldgæfar (>1/10.000 og <1/1.000) 

 

Höfuðverkur. 

 

Yfirlið. 

Augu 

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá 

fyrirliggjandi gögnum) 

 

Þokusýn.* 

Sjónskerðing.* 

Hjarta 

Sjaldgæfar (>1/1.000 og <1/100) 

 

 

Hjartsláttarónot. 

Æðar 

Sjaldgæfar (>1/1.000 og <1/100) 

 

 

Stöðubundinn lágþrýstingur. 

Öndunarfæri, brjósthol og miðmæti 

Sjaldgæfar (>1/1.000 og <1/100) 

 

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá 

fyrirliggjandi gögnum) 

 

 

Nefslímubólga. 

 

Blóðnasir.* 

Meltingarfæri 

Sjaldgæfar (>1/1.000 og <1/100) 

 

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá 

fyrirliggjandi gögnum) 

 

 

Hægðatregða, niðurgangur. Ógleði, uppköst. 

 

Munnþurrkur* 

Húð og undirhúð 

Sjaldgæfar (>1/1.000 og <1/100) 

 

Mjög sjaldgæfar (>1/10.000 og <1/1.000) 

 

Koma örsjaldan fyrir (<1/10.000) 

 

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá 

fyrirligggjandi gögnum) 

 

 

Útbrot, kláði, ofsakláði. 

 

Ofsabjúgur. 

 

Stevens-Johnson heilkenni. 

 

Regnbogaroðasótt.* 

Skinnflagningsbólga.* 

Æxlunarfæri og brjóst 

Algengar (>1/100 og <1/10) 

 

 

Koma örsjaldan fyrir (<1/10.000, þ.m.t. einstök 

tilvik) 

 

 

Óeðlilegt sáðlát, þ.m.t. öfugt sáðlát og brestur á 

sáðláti. 

 

Sístaða reðurs (priapism). 

Almennar aukaverkanir og aukaverkanir á 

íkomustað 

Sjaldgæfar (>1/1.000 og <1/100) 

 

 

 

Þróttleysi. 

* Hefur komið fram eftir markaðssetningu lyfsins 

 

Eftir markaðssetningu lyfsins hefur komið í ljós við aðgerðir vegna drers eða gláku afbrigði af litlum 

sjáöldrum (small pupil), þekkt sem „IFIS“ (Intraoperative Floppy Iris Syndrome), sem hefur verið 

tengt við meðferð með tamsúlósíni (sjá kafla 4.4.) 

 

Reynsla eftir markaðssetningu: Til viðbótar við ofangreindar aukaverkanir hefur verið greint frá 

gáttatifi, hjartsláttartruflun, hraðslætti og andnauð í tengslum við notkun tamsúlósíns. Þar sem þessar 

aukaverkanir sem tilkynntar eru af sjálfsdáðum má rekja til reynslu eftir markaðssetningum um víða 

veröld er ekki hægt að áætla með tíðni aukaverkananna og hlutverk tamsúlósíns af öryggi. 
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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 

 

Einkenni 

Ofskömmtun tamsúlósínhýdróklóríðs getur valdið alvarlegu blóðþrýstingsfalli. Við mismunandi mikla 

ofskömmtun hefur komið fram alvarlegt blóðþrýstingsfall. Stærsti skammtur af tamsúlósíni, sem hefur 

verið gefinn sjúklingi í ógáti var 12 mg, sem olli höfuðverk en leiddi ekki til innlagnar á sjúkrahús. 

 

Meðferð: í samræmi við einkenni. 

 

 

5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 

 

5.1 Lyfhrif 

 

Flokkun eftir verkun: lyf við góðkynja blöðruhálskirtilsstækkun, alfa-blokki, ATC-flokkur: 

G 04 C A 02. 

 

Tamsúlósín binst á sértækan hátt og með samkeppni við alfa-viðtaka aftan taugamóta, einkum alfa1A 

undirflokka viðtaka, sem stjórna samdrætti sléttra vöðva í blöðruhálskirtli og þvagrás. Klínísk þýðing 

verkunar og öryggis þessarar viðtakasértækni er enn óþekkt, þar sem ekki eru fyrir liggjandi 

samanburðarrannsóknir með mismunandi alfa-1 blokkum. 

 

Omnic eykur hámarkshraða þvagflæðis með því að minnka vöðvaspennu í sléttum vöðvum í 

blöðruhálskirtli og þvagrás og dregur þannig úr hindrun. 

 

Það dregur einnig úr fjölda einkenna ertingar og teppu, sem óstöðugleiki blöðrunnar og spenna í neðri 

þvagvegum á stóran þátt í. 

 

Þessi áhrif á einkenni, sem tengjast geymslu og tæmingu, haldast við langtímameðferð. Veruleg 

seinkun verður á þörf fyrir skurðaðgerð. 

 

Gerð var tvíblind, slembiröðuð, samanburðarrannsókn með lyfleysu til að ákvarða skammta hjá 

börnum með taugakvilla í þvagblöðru. Í heild var 161 barni slembiraðað og gefinn einn skammtur af 

þremur mögulegum skammtastærðum af tamsúlósíni (lítill [0,001 til 0,002 mg/kg], miðstærð [0,002 til 

0,004 mg/kg] eða stór [0,004 til 0,008 mg/kg]) eða lyfleysa. Svörun var skilgreind sem 

aðalendapunktur hjá sjúklingum þar sem blöðrulekaþrýstingur (detrusor leak point pressure (LPP)) 

varð <40 cm H2O samkvæmt tveimur mælingum á sama degi. Aukaendapunkturinn var raunveruleg 

og hlutfallsleg breyting frá upphafsgildum blöðrulekaþrýstings (LLP), minnkun eða stöðugleiki 

vatnsnýra og vatnsþvagleiðara, breyting á rúmmáli þvags sem tekið var með þvaglegg og tíðni leka 

áður en þvagleggur var settur upp, samkvæmt skráningu í dagbók yfir notkun þvagleggjar. Enginn 

tölfræðilega marktækur munur kom fram milli hópsins sem fékk lyfleysu og hópanna þriggja sem 

fengu tamsúlósín, hvorki m.t.t. aðalendpunkts né aukaendapunkts. Verkun var ekki skammtaháð á 

neinu skammtabili. 

 

5.2 Lyfjahvörf 

 

Frásog 

Tamsúlósínhýdróklóríð frásogast hratt úr þörmum og aðgengi er í raun algjört. 

Frásog minnkar ef fæðu hefur verið neytt skömmu fyrir töku lyfsins. 

 

Hægt er að fá jafnt frásog ef sjúklingur tekur Omnic alltaf eftir venjulegan morgunverð. 

http://www.lyfjastofnun.is/
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Eftir inntöku staks skammts af Omnic eftir máltíð næst hámarksþéttni tamsúlósíns í plasma eftir um 

6 klst. Við jafnvægi, sem næst á 5. degi við endurtekna skammta, er Cmax hjá sjúklingum um 2/3 hærra 

en það sem næst eftir gjöf staks skammts.  

 

Verulegur munur er á plasmagildum milli sjúklinga (inter-patient variation), bæði eftir stakan skammt 

og endurtekna skammta. 

 

Dreifing 

Hjá mönnum er tamsúlósín er um 99% próteinbundið í plasma og dreifingarrúmmál er lítið.  

 

Umbrot 

Tamsúlósin umbrotnar lítið við fyrstu umferð um lifur og umbrotnar hægt. Tamsúlósín er að mestu á 

óbreyttu formi í plasma. Það umbrotnar í lifur, án þess að hafa áhrif á lifrarensím sem bera ábyrgða á 

umbroum annarra lyfja. 

 

In vitro rannsóknir benda til þess að CYP3A4 og einnig CYP2D6 eigi þátt í umbrotum 

tansúlínhýdrókóríðs. Hugsanlega verður lítill hluti umbrotsins fyrir tilstilli annarra CYP ísóensíma. 

Hömlun CYP3A4 og CYP2D6 ensímanna getur leitt til aukinnar útsetningar fyrir 

tmasúlósínhýdróklóríði (sjá kafla 4.4. og 4.5). 

 

Ekkert umbrotsefnanna er virkara eða eitraðra en upprunalega efnið. 

 

Ekki er nauðsynlegt að aðlaga skammta við væga eða miðlungsmikla skerðingu á lifrarstarfsemi. 

 

Ekki hafa komið í ljós milliverkanir við umbrot í lifur í in vitro rannsóknum, sem gerðar hafa verið 

með lifrarfrymisögnum (sem standa fyrir cýtókróm P450-tengd ensímkerfi) með amityptilin, 

salbutamol, glibenclamid og finasterid. 

 

Brotthvarf 

Tamsúlósín og umbrotsefni þess skiljast aðallega út með þvagi þar sem um 9% af skammti er á 

óbreyttu formi. 

 

Eftir töku staks skammts af Omnic eftir máltíð hefur helmingunartími mælst 10 klst. og 13 klst. við 

jafnvægi hjá sjúklingnum. 

 

Ekki er nauðsynlegt að aðlaga skammta við skerðingu á nýrnastarfsemi. 

 

Línulegt/ólínulegt samband 

Lyfjahvörf tamsúlósíns eru línuleg. 

 

 

5.3 Forklínískar upplýsingar 

 

- 

 

 

6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 

 

6.1 Hjálparefni 

 

Örkristallaður sellulósi, metakrýlsýru-etýlacrýlatfjölliða (1:1), pólýsorbat 80, natríumlárýlsúlfat, 

tríacetat, kalsíumsterat, talkúm, gelatína, indigótín (E132), títantvíoxíð (E171), gult járnoxíð (E172) og 

rautt járnoxíð (E172). 

 

6.2 Ósamrýmanleiki 
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Á ekki við. 

 

6.3 Geymsluþol 

 

4 ár. 

Geymist í 8 vikur eftir opnun pakkningar (þegar þynnur eru rofnar vegna lyfjaskömmtunar). 

 

6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu 

 

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins. 

 

6.5 Gerð íláts og innihald 

 

Þynnuspjald með 10 hörðum hylkjum með breyttan losunarhraða á hverju spjaldi, 30 og 90 stk. 

pakkningar. 

 

Ekki er víst að að allar pakkningastærðir séu markaðssettar. 

 

6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun 

 

Engin sérstök fyrirmæli 

 

 

7. MARKAÐSLEYFISHAFI 

 

Astellas Pharma a/s 

Arne Jacobsens Allé 15 

DK-2300 København S 

Danmörk 

 

 

8. MARKAÐSLEYFISNÚMER 

 

MTnr 980024 (IS). 

 

 

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR 

MARKAÐSLEYFIS 

 

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 12. maí 1998. 

Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis:19. mars 2012. 

 

 

10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS 

 

1. ágúst 2021. 


