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Upplýsingar til lækna - Hjálpargögn til að nota við ávísun lyfja sem innihalda 
metýlfenidat og eru notuð í meðferð við athyglisbresti með ofvirkni (ADHD) 
 
Heiti lyfs Styrkleikar Pakkningastærðir Markaðsleyfishafi  
Concerta 18 mg, 27 mg, 36 mg 30 forðatöflur og 

54 mg 
 

Janssen-Cilag AB 

Ritalin 
 

10 mg  30 töflur Novartis Healthcare A/S  

Ritalin Uno 
 

10 mg, 20 mg, 30 mg, 30 hörð hylki með 
40 mg og 60 mg breyttan losunarhraða 

 

Novartis Healthcare A/S  

Medikinet 
 

5 mg,10 mg og 20 mg  30 töflur Medice Arzneimittel 
Pütter GmbH & Co. KG 
 

Medikinet CR 5 mg,10 mg, 20 mg, 30 hörð hylki með 30 
mg, 40 mg, 50 mg breyttan losunarhraða 
og 60 mg  
 

Medice Arzneimittel 
Pütter GmbH & Co. KG 
 

Methylphenidate Sandoz 18 mg, 27 mg, 36 mg 30 forðatöflur og 
54 mg 
 

Sandoz A/S 

Metylfenidat Actavis 18 mg, 27 mg, 36 mg 30 forðatöflur og 
54 mg 
 

Actavis Group PTC ehf. 

Methylphenidate Teva 10 mg, 20 mg, 30 mg, 30 hörð hylki með 
40 mg og 60 mg breyttan losunarhraða 

 

Teva B.V. 

Methylphenidate Medical
Valley

18 mg, 27 mg, 36 mg, 30, 60, 90 forðahylki
54 mg 

Medical Valley Invest 
AB

 
Ágæti læknir, 

Markaðsleyfishafar ofangreindra lyfja sem innihalda metýlfenidat innan 
Evrópusambandsins hafa, í samráði við lyfjayfirvöld, uppfært listann yfir lyf sem 
innihalda metýlfenidat og markaðsleyfishafa þeirra í veflægum hjálpargögnum við 
ávísun lyfsins sem má nálgast á eftirfarandi veffangi: 

www.methylphenidate-guide.eu 

Á vefsíðunni er efni sem auðveldar ákvarðanatöku við ávísun metýlfenidats og 
áframhaldandi eftirlit við notkun þess í meðferð við athyglisbresti með ofvirkni 
(ADHD).
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Efni sem er að finna á vefsíðunni: 
 

• Inngangur 
• Gátlisti 1: Metýlfenidat gátlisti til notkunar áður en lyfi er ávísað 
• Gátlisti 2: Metýlfenidat gátlisti fyrir eftirlit með yfirstandandi meðferð 
• Tafla fyrir áframhaldandi eftirlit meðan á meðferð með metýlfenidati stendur

Mælt er með því að vefsíðan verði ávallt notuð ásamt upplýsingum um viðkomandi
lyf sem er að finna á www.serlyfjaskra.is. 

Auðvelt er fyrir lækna sem ávísa lyfinu að niðurhala öllum skjölum á vefsíðunni: 
www.methylphenidate  -  guide.eu  . 
 
Að undanskildum lista yfir lyf sem innihalda metýlfenidat og markaðsleyfishafa 
þeirra er fræðsluefnið óbreytt frá fyrri útgáfu.
 
Viðtakendur þessa fræðsluefnis eru allir læknar á Íslandi. Viðtakendur eru hvattir til
að láta aðra heilbrigðisstarfsmenn vita um fræðsluefnið eftir því sem við á. 
 
Tilkynning aukaverkana 
Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsmenn tilkynni aukaverkanir sem grunur er um að 
tengist einhverju af ofangreindum lyfjum til Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is. 
 
Aukaverkanir má einnig tilkynna beint til umboðsmanns á Íslandi fyrir viðkomandi 
lyf (sjá upplýsingar hér að neðan). 
 
Frekari upplýsingar 
Ef spurningar vakna eða ef frekari upplýsinga er óskað um ákveðið lyf sem 
inniheldur metýlfenidat skal hafa samband við umboðsmann á Íslandi fyrir 
viðkomandi lyf (sjá upplýsingar hér að neðan). 
 
 
Upplýsingar um tengiliði á Íslandi 
 
Janssen-Cilag AB 
 
Novartis Healthcare A/S 
 

Vistor hf. 
Hörgatúni 2; 210 Garðabæ 
Sími: 535 7000 
Netfang: vistor@vistor.is 
Aukaverkanir: safety@vistor.is 

Sandoz A/S 
 

Artasan ehf. 
Suðurhrauni 12a; 210 Garðabæ 
Sími: 414 9200 
Netfang: artasan@artasan.is 
Aukaverkanir: safety@vistor.is 

Medice Arzneimittel Pütter 
GmbH & Co. KG 
 

LYFIS ehf. 
Lynghálsi 13; 110 Reykjavík 
Sími: 534 3500 
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Netfang: lyfis@lyfis.is 
Teva B.V. 
 
Actavis Group PTC ehf. 
 

Teva Pharma Iceland ehf. 
Dalshrauni 1; 220 Hafnarfirði 
Sími: 550 3300 
Netfang: actavis@actavis.is 
Aukaverkanir: lyfjagat@actavis.is 

Methylphenidate Medical 
Valley

Acare ehf.
Síðumúla 28
108 Reykjavík
Sími:+354 517 7300
Netfang:info@acare.is
Aukaverkanir:phv@dayzero.is
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