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INNGANGUR
Leiðbeiningar um meðferð með Abstral tungurótartöflum hafa verið útbúnar að kröfu lyfjayfirvalda, með það að markmiði 
að stuðla að réttri notkun lyfsins og draga þannig úr áhættu sem tengist notkun þess.

Abstral er ópíóíð verkjalyf sem inniheldur virka innihaldsefnið fentanýl og er notað til meðferðar við gegnumbrotsverkjum 
hjá fullorðnum sjúklingum sem þegar fá meðferð með ópíóíðum við viðvarandi verkjum vegna krabbameins. Rangri notkun 
lyfsins fylgir mögulega alvarleg áhætta.

Þessum leiðbeiningabæklingi er m.a. ætlað að auðvelda læknum og hjúkrunarfræðingum að greina krabbameinstengda 
gegnumbrotsverki, annast g jöf Abstral og stilla skammta af lyfinu. Nota á bæklinginn ásamt mikilvægum upplýsingum  
um Abstral í samantekt á eiginleikum lyfsins (SmPC) sem er að finna á slóðinni: www.serlyfjaskra.is.

1 KRABBAMEINSTENGDIR  
GRUNNVERKIR

• Lyf við krabbameinstengdum grunnverkjum

2 KRABBAMEINSTENGDIR  
GEGNUMBROTSVERKIR

• Skilgreining krabbameinstengdra  
gegnumbrotsverkja

• Greining gegnumbrotsverkja

• Meðferð við gegnumbrotsverkjum  
vegna krabbameina

3 RÉTT NOTKUN ABSTRAL

• Ábending

• Val á sjúklingum sem fá Abstral

• Frábendingar, varnaðarorð og  
varúðarreglur

• Milliverkanir

• Lyfjag jöf

• Styrkleikar - Einkennandi útlit á tungurótartöflum 
og litakóðun á ytri pakkningum

4 STILLING SKAMMTA

• Þörf fyrir stillingu skammta

• Mat á stillingu skammta

• Skipt um lyf

• Tilvísun sjúklinga til sérfræðings

5 MIKILVÆGAR ÖRYGGISUPPLÝSINGAR

• Aukaverkanir

• Serótónínheilkenni

• Ofskömmtun, ávanabinding, notkun  
fyrir slysni og misnotkun

6 LEIÐBEININGAR HANDA SJÚKL-
INGUM OG UMÖNNUNARAÐILUM

•   Rétt lyfjag jöf og meðferðarheldni

• Misnotkun

• Eftirlit með verkun

• Eftirlit með aukaverkunum

• Aðgerðir ef til ofskömmtunar kemur  
fyrir slysni

• Geymsla, afhending og förgun

• Frekari upplýsingar/ráðleggingar

ABSTRAL (FENTANÝLSÍTRAT) – MEÐFERÐARLEIÐBEININGAR 
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KRABBAMEINSTENGDIR GRUNNVERKIR
• Algengt er að krabbameinssjúklingar fái verki1.

• Ein tegund þeirra verkja eru grunnverkir.

• Grunnverkir eru viðvarandi verkir, sem geta átt mismunandi orsakir og hægt er að halda í skefjum 
með sértækum verkjalyfjum. 

LYF VIÐ KRABBAMEINSTENGDUM GRUNNVERKJUM

Hægt er að nota margs konar meðferð til að halda viðvarandi verkjum vegna krabbameina í skefjum, 
bæði lyf og annars konar meðferð. Algengt er að nota þurfi verkjalyf úr flokki ópíóíða við  
krabbameinstengdum verkjum. Meðferðin er langtímameðferð og sjúklingar þurfa að nota þessi lyf  
reglulega til að þau haldi krabbameinstengdum grunnverkjum í skefjum. 

1

AÐRIR VALKOSTIR VIÐ MEÐFERÐ KRABBAMEINSTENGDRA  
GRUNNVERKJA SEM EKKI NÆST STJÓRN Á

• Að auka skammtinn af lyfinu.

• Að skipta um lyf.

• Að bæta öðru lyfi við það/þau sem þegar eru notuð.

• Að kanna möguleika á annars konar meðferð en verkjalyfjameðferð  
(t.d. krabbameinslyfjameðferð, geislameðferð, taugarótardeyfing, skurðaðgerð).

Ef viðunandi stjórn næst á grunnverkjum vegna krabbameins, en sjúklingur kvartar enn yfir verkjum, gæti hann verið með 
gegnumbrotsverki. Þeim er lýst í næsta kafla.
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Aðlagað úr grein eftir Bennett et al. 2005

KRABBAMEINSTENGDIR GEGNUMBROTSVERKIR
•  Gegnumbrotsverkir vegna krabbameins einkennast af miklum verkjum í stuttan tíma, sem koma 

til viðbótar þeim grunnverkjum sem sjúklingurinn hefur að jafnaði.

•  Þetta er algengt vandamál hjá krabbameinssjúklingum, ýmist sem bein eða óbein afleiðing af 
krabbameininu eða krabbameinsmeðferðinni1. 

•  Mikilvægt er að ræða við sjúklinginn til að geta veitt meðferð við gegnumbrotsverkjum, með  
greiningu, meðferð og mati.

SKILGREINING KRABBAMEINSTENGDRA GEGNUMBROTSVERKJA

Ekki er til almennt viðurkennd skilgreining á gegnumbrotsverkjum vegna krabbameins, en í leiðbeiningum frá Evrópu-
samtökum um líknandi meðferð (European Association for Palliative Care) er vitnað í skilgreiningu sem notast má við. 
Tilvitnunin er í Davies et al. 2009 European Journal of Pain 13 (2009) 331–338. Skilgreining á gegnumbrotsverkjum:  
„Gegnumbrotsverkir eru tímabundin versnun verkja, sem er annað hvort sjálfsprottin eða kemur fram í tengslum við  
tiltekið fyrirsjáanlegt eða ófyrirsjáanlegt áreiti, þrátt fyrir tiltölulega stöðuga og fullnæg jandi stillingu grunnverkja.“ 

EIGINLEIKAR GEGNUMBROTSVERKJA:

✓ Byrja hratt2           ✓ Standa stutt2           ✓ Tíðni2           ✓ Alvarlegir eða óbærilegir2

Byrja hratt
(5–10 mínútur)5

Standa stutt
(45–60 mínútur)5

Tíðni
(miðgildi 4–6 köst á dag)2

GEGNUMBROTS-
VERKIR

GRUNNVERKIR

2

ÁREITI SEM GETUR FRAMKALLAÐ GEGNUMBROTSVERKI

FYRIRSJÁANLEGIR – atvikatengdir krabbameinstengdir gegnumbrotsverkir1.

• Sjálfráðir – hefjast vegna hreyfingar, t.d. göngu.

• Ósjálfráðir – hefjast vegna ósjálfráðra hreyfinga, t.d. hósta.

• Vegna meðferðar – teng jast tiltekinni meðferð, t.d. þegar búið er um sár eða eftir geislameðferð.

ÓFYRIRSJÁANLEGIR – sjálfsprottnir krabbameinstengdir gegnumbrotsverkir1.

• Engin þekkt tengsl við tilteknar aðgerðir eða atvik.

• Oft vegna vaxandi sjúkdóms.
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MEÐFERÐ VIÐ GEGNUMBROTSVERKJUM VEGNA KRABBAMEINA

Þegar greining liggur fyrir er mikilvægt að ræða við sjúklinginn um hvernig meðferð hann vill fá við gegnumbrotsverkjum. 
Hægt er að meðhöndla gegnumbrotsverki með ópíóíðalyfjum. Slík lyf eru fáanleg í ýmsum lyfjaformum, sem eru gefin 
eftir mismunandi íkomuleiðum, t.d. til inntöku, undir tungu, um slímhúð, undir húð og í nef.

GREINING GEGNUMBROTSVERKJA

Áður en greining gegnumbrotsverkja vegna krabbameins er staðfest er mikilvægt að gera eftirfarandi:

(i)  Meta hvort verkir sjúklingsins stafa af ófullnæg jandi stillingu grunnverkja.

(ii)  Stilla lyfjag jöf við grunnverkjum eins vel og kostur er og eftir þörfum, til að draga úr verkjum þegar gegnumbrotsverkir 
vegna krabbameins koma fram (lýst í kafla 1, undir Aðrir valkostir við meðferð krabbameinstengdra grunnverkja sem 
ekki næst stjórn á)1

 Ef sjúklingurinn finnur enn fyrir miklum verkjum, þrátt fyrir fullnæg jandi stillingu grunnverkja, á að biðja sjúklinginn  
að lýsa verkjunum. Hægt er að nota eftirfarandi spurningar og greiningarvísa til að aðstoða við greiningu gegnum-
brotsverkja. 

Spurningar til sjúklingsins

1. Getur þú lýst verknum?

2.  Kemur verkurinn fram í tengslum við hreyfingu,  
t.d. þegar þú gengur eða hóstar?

3.  Kemur verkurinn fram um það leyti sem þú ert vön/
vanur að fá næsta skammt af verkjalyfinu sem þú 
notar við þrálátum verkjum vegna krabbameinsins?

Greiningarvísar fyrir gegnumbrotsverki

1. Mikill verkur til viðbótar við grunnverki sem stjórn 
hefur náðst á1.

2.  Já (fyrirsjáanlegir og atvikatengdir gegnumbrots- 
verkir. Nei (ófyrirsjáanlegir gegnumbrotsverkir)1.

3.  Nei. Tengist ekki ófullnæg jandi verkjastillingu í 
núverandi verkjameðferð1.

GREINING GEGNUMBROTSVERKJA VEGNA KRABBAMEINS
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ÁBENDING

Það er einkar mikilvægt að nota Abstral eingöngu við samþykktri ábendingu.

Abstral er öflugt lyf sem er sérlega mikilvægt að ávísa og gefa samkvæmt upplýsingum og leiðbeiningum í samantekt á  
eiginleikum lyfsins.  
Fentanýl slær fljótt á verki og hefur stutta verkun. Abstral tungurótartöflur leysast hratt upp og fentanýl frásogast hratt  
gegnum slímhúðina í munninum (hraðar en frá meltingarvegi)3. Við notkun Abstral má reikna með að verkun hefjist  
10 mínútum eftir g jöf3.  
Nauðsynlegt er að sníða meðferðina eftir þörfum og þoli hvers sjúklings3.

VAL Á SJÚKLINGUM SEM FÁ ABSTRAL

Til að trygg ja að einungis þeir sjúklingar sem það hentar fái Abstral og rétt sé að meðferð þeirra staðið á ávallt að styðjast við 
viðeigandi kafla í samantekt á eiginleikum lyfsins. Hér fyrir neðan er tafla með upplýsingum um það sem þarf að íhuga þegar lagt 
er mat á það hvort sjúklingar teljast ópíóíðaþolnir sem er forsenda þess að hefja megi meðferð með Abstral. Frekari upplýsingar 
sem huga þarf að áður en ákveðið er að ávísa Abstral handa sjúklingum eru í næstu köflum.

RÉTT NOTKUN ABSTRAL

ÁBENDING

SJÚKLINGAHÓPAR
KRABBAMEINSSJÚKLINGAR 
MEÐ ÞOL FYRIR ÓPÍÓÍÐUM

KRABBAMEINSSJÚKLINGAR 
SEM EKKI HAFA ÁÐUR FENGIÐ 
ÓPÍÓÍÐA

Meðhöndlun gegnumbrotsverkja hjá fullorðnum 
sjúklingum í ópíóíðameðferð við langvinnum verkjum 
vegna krabbameins.

Gegnumbrotsverkur er skammvinn versnun langvinns 
grunnverkjar sem er að öðru leyti meðhöndlaður.

3

Viðmið Ávísið lyfinu eingöngu til sjúklinga 
sem fengið hafa einhverja 
eftirtalinna meðferða í minnst eina 
viku:       

- ≥ 60 mg morfín til inntöku á dag 
- ≥ 25 μg fentanýl um húð á 

klukkustund
- 30 mg af oxýkódoni á dag
- 8 mg af hýdrómorfóni til inntöku 

á dag
- Jafngildan skammt til verkja- 

stillingar af öðru ópíóíðalyfi í 
a.m.k. viku

Ekki á að nota lyfið handa þessum 
sjúklingum, þar sem fentanýl getur valdið 
öndunarbælingu.

Sjúklingar sem lyfið  
gæti hentað

NeiJá
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FRÁBENDINGAR, VARNAÐARORÐ OG VARÚÐARREGLUR3 

Abstral má ekki nota ef um er að ræða:

• Meðferð við öðrum bráðum verkjum en gegnumbrotsverkjum.

• Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1 í SmPC.

• Sjúklinga sem ekki eru á viðhaldsmeðferð með ópíóíðalyfi þar sem aukin hætta er á öndunarbælingu.

• Sjúklinga með alvarlega öndunarbælingu eða teppusjúkdóm í lungum. 

Gæta þarf sérstakrar varúðar ef um er að ræða:

• Sjúklinga með aðra kvilla en alvarlega öndunarbælingu eða teppusjúkdóm í lungum (frábendingar) sem auka líkur á 
öndunarbælingu (t.d. vöðvaslensfár (myasthenia gravis)).

• Sjúklinga sem eru sérstaklega næmir fyrir innankúpuáhrifum af völdum of mikils koltvísýrings.

• Höfuðkúpuáverka.

• Hægsláttartruflanir eða sögu um slíkt.

• Skerta lifrar- eða nýrnastarfsemi.

• Lítið blóðrúmmál og lágþrýsting.

•  Munnsár eða slímhúðarbólgu.

•  Þungun.

• Brjóstag jöf: Konur með barn á brjósti eiga ekki að nota fentanýl og ekki á að hefja brjóstag jöf aftur fyrr en að minnsta 
kosti 5 dögum eftir síðasta skammt af fentanýli.

• Samtímis notkun Abstral og lyfja sem hafa áhrif á serótónínvirk taugaboðefnakerfi, sjá frekari upplýsingar í kafla 5 aftar í 
bæklingnum. 

 Gögn úr rannsóknum á g jöf fentanýls í æð benda til þess að úthreinsun geti verið minnkuð og helmingunartími lengdur 
hjá öldruðum sjúklingum og að þeir geti verið næmari fyrir virka efninu en yngri sjúklingar. Fylg jast skal vandlega með 
öldruðum sjúklingum, vannærðum/tærðum sjúklingum og lasburða sjúklingum með tilliti til ummerkja fentanýleitrunar 
og minnka skammta ef þörf krefur. Engar upplýsingar ligg ja fyrir um öryggi og verkun Abstral hjá sjúklingum undir 18 ára 
aldri.

 Sjá nánari upplýsingar í köflum 4.2, 4.4 og 4.6 í SmPC.
 Ef það er mat læknis að meðferð með Abstral gæti hentað sjúklingi vel er mikilvægt að meta hvort sjúklingurinn hafi 

sýnt merki um ávanabindingu eða hvort hætta er á að hann verði háður því lyfi sem hann notar við grunnverkjum. Auk 
þess er mikilvægt að meta hvort sjúklingurinn gæti átt á hættu að taka of stóran skammt fyrir slysni eða hefur sjálfsvíg í 
huga. Leitast ætti við að fá sjúkling til að taka virkan þátt í ákvörðun um meðferð. Upplýsa skal um hættu á ávana- 
bindingu og aðra mögulega alvarlega áhættu sem fylgt getur meðferðinni. Aftar í bæklingnum er fjallað nánar um  
þessa áhættu og upplýsingar sem mikilvægt er að veita sjúklingum og umönnunaraðilum þeirra.

19-0226_Forskrivarguide_Abstral_ISL.indd   819-0226_Forskrivarguide_Abstral_ISL.indd   8 2020-03-18   09:222020-03-18   09:22



LYFJAGJÖF
Upplýsa á sjúklinga um eftirtalin atriði varðandi gjöf lyfsins:

1. Taka á tungurótartöflu þegar krabbameinstengdir  
gegnumbrotsverkir gera vart við sig.

2. Setja á tungurótartöfluna undir tunguna.

3. Ekki má tygg ja, sjúga eða mylja tungurótartöfluna.

4. Leyfa á tungurótartöflunni að leysast alveg upp.

5. Ekki má borða eða drekka fyrr en tungurótartaflan  
er alveg uppleyst.

Ef sjúklingar glíma við munnþurrk kann að henta þeim að skola munninn
með vatni eða fá sér vatnssopa áður en þeir taka Abstral.

Útreiknuð nýting Abstral er 54 % og verkun kemur fram frá og með 10 mínútum eftir lyfjagjöf.

Tungurótartafla Efnið leysist upp í 
skipulegar einingar

Einingarnar festast í 
munnslímhúðinni

Burðareindirnar leysast upp och 
gefa virka efnasambandið frá sér 

en við það leysist það upp og 
frásogast í munnslímhúðinni

Oppløsning i 
funksjonelle 

enheter

Enhetene fester 
seg ved 

munnslimhinnen

Bærerpartiklene løses 
opp og utsondrer den 

aktive substansen, 
som løses opp og 

absorberes via 
munnslimhinnen

Sublingvaltablett

MILLIVERKANIR
• Fentanýl er umbrotið af CYP3A4, og því á að sýna aðgát ef sjúklingum er gefið Abstral samhliða efnum sem hamla 

virkni CYP3A4, þ.á.m. sum sýkingalyf og greipaldinsafi.

• Fylg jast skal með sjúklingum sem fá samtímis lyf sem bæla miðtaugakerfið. Róandi áhrif lyfsins geta aukist við samhliða 
notkun annarra lyfja sem hafa róandi verkun og við áfengisneyslu. Lágþrýstingur, mikil sefandi áhrif og öndunarbæling 
geta komið fram.

• Gæta skal varúðar við samhliða notkun Abstral og lyfja sem hafa áhrif á serótónín taugaboðefnakerfið. Serótónínheil-
kenni getur komið fram við ráðlagða skammta og reynst lífshættulegt (sjá nánar í kafla 5 hér að aftan).

• Ekki er mælt með notkun Abstral hjá sjúklingum sem hafa fengið MAO-hemla á síðustu 14 dögum, vegna hættu á 
alvarlegum og ófyrirsjáanlegum áhrifum.

• Ekki er mælt með samhliða notkun lyfja sem eru ópíóíðörvar/blokkar að hluta. Þau verka að hluta gegn verkjastillandi 
áhrifum fentanýls og kunna að valda fráhvarfseinkennum hjá sjúklingum sem eru háðir ópíóíðum.
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STYRKLEIKAR - EINKENNANDI ÚTLIT Á TUNGURÓTARTÖFLUM OG  
LITAKÓÐUN Á YTRI PAKKNINGUM

Ytri pakkningar Abstral eru einkenndar með mismunandi litum, háð því hvaða styrkleika lyfsins þær innihalda og töflur af 
mismunandi styrkleikum hafa jafnframt einkennandi lögun. Vonast er til þess að með þessu móti sé dregið úr hættunni á 
því að sjúklingar fái ranga skammta af lyfinu.

Upplýsa á sjúklinga og umönnunaraðila um mismunandi styrkleika og litakóða tilsvarandi pakkninga.

Styrkleikar Abstral eru sex: 100, 200, 300, 400, 600 og 800 μg. Pakkningastærðir eru 10 og 30 stk 
 í þynnupakkningu (10 stk pakkningin er fáanleg fyrir 100 og 200 μg styrkleika).

STYRKLEIKI FJÖLDI Í ÞYN-
NUPAKKNINGU

100 µg 10  stk & 30  stk

200 µg 10  stk & 30  stk

300 µg 30  stk

400 µg 30  stk

600 µg 30  stk

800 µg 30 stk

6 x 6 mm
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ÞÖRF FYRIR STILLINGU SKAMMTA

Stilla skal skammta fyrir hvern sjúkling. Þegar meðferð með Abstral tungurótartöflum er hafin skal ávallt hefja hana með 
g jöf minnsta styrkleika lyfsins (100 μg). Ef þörf er á hærri skammti á að hækka hann í skrefum og fylg jast vandlega með 
sjúklingi þar til fundinn hefur verið sá skammtur sem gefur næga verkjastillingu með ásættanlegum aukaverkunum. Þannig 
er dregið úr hættu á því að alvarlegar aukaverkanir komi fram.

• Meðan á stillingu skammta stendur gæti þurft að nota fleiri en eina 100 μg og/eða 200 μg tungurótartöflur í hvert sinn.

• Ekki má nota fleiri en fjórar tungurótartöflur í einu. 

• Við stillingu skammta má ekki gefa Abstral oftar en tvisvar við hverju kasti gegnumbrotsverkja.

• Sjúklingar eiga að bíða í a.m.k. 2 klukkustundir áður en þeir taka Abstral við öðru kasti.

• Hjá ákveðnum sjúklingahópum skal sýna sérstaka varúð við skammtastillingu (sjá kafla 4.2 og 4.4 í SmPC).

HALDA SKAL ÁFRAM AÐ AUKA SKAMMTA ÞAR TIL EITTHVAÐ AF EFTIRTÖLDU GERIST:

• Sjúklingurinn nær fullnæg jandi verkjastillingu með þolanlegum aukaverkunum – þetta er sá skammtur sem nota á við 
síðari köstum krabbameinstengdra gegnumbrotsverkja3. 

• Sjúklingurinn nær fullnæg jandi stillingu krabbameinstengdra gegnumbrotsverkja, en fær óásættanlegar aukaverkanir – 
minnka á skammta smám saman til að trygg ja ásættanlega verkjastillingu á meðan aukaverkunum er haldið í skefjum.

 Ekki hefur verið lagt mat á öryggi og verkun hærri skammta en 800 μg í klínískum rannsóknum. Þegar ákjósanlegum/
ásættanlegum skammti er náð skal sjúklingurinn halda sig við þann skammt en ekki taka hann oftar en fjórum sinnum á 
sólarhring.

STILLING SKAMMTA

BYRJUN MEÐFERÐAR

Ef fullnæg jandi verkjastilling næst ekki innan 15–30 mínútna eftir töku eins 
100 μg skammts er hægt að gefa 100 μg til viðbótar3.

Auka á skammta smám saman frá 100 μg3

LEIÐBEININGAR UM STILLINGU SKAMMTA AF ABSTRAL

4

FYRSTA KAST GEGNUM-
BROTSVERKJA

ANNAÐ KAST GEGNUM- 
BROTSVERKJA 

Ef verkjastilling var ekki fullnæg jandi í fyrsta kastinu kemur til greina að nota 
þann heildarskammt sem notaður var þá sem upphafsskammt við næsta kasti 
og auka síðan skammtinn um eina 100 μg töflu, ef næg verkjastilling næst 
ekki á 15–30 mínútum3.

SEINNI KÖST GEGNUM- 
BROTSVERKJA

Ef verkjastilling í síðasta kasti var ekki næg má nota þann heildarskammt 
sem þá var notaður sem upphafsskammt í næsta kasti. Gefa má einn 
viðbótarskammt í hverju kasti, háð þörfum og þoli sjúklings. Gefa skal 100 
μg sem viðbótarskammt upp að 400 μg skammti. Ef 400 μg veita ekki næga 
verkjastillingu eru skammtar hækkaðir um 200 μg í senn upp í 600 μg og ef 
þörf er 800 μg.
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MAT Á STILLINGU SKAMMTA

Einstaklingsbundin stilling skammta er lykillinn að réttri skömmtun Abstral. 
Mjög mikilvægt er að fylg jast vandlega með sjúklingum til að lágmarka hættu á ópíóíðtengdum aukaverkunum og greina 
fljótt vísbendingar um öndunarbælingu (t.d. syfju, rugl, sjá nánar í kafla 5 aftar í bæklingnum). Einnig er mikilvægt að ræða 
við sjúklingana og meta reglulega reynslu þeirra af meðferðinni og eðli þeirra verkja sem þeir kunna að hafa þrátt fyrir 
hana, t.d. kanna:

• Atriði er varða viðbrögð sjúklinga við stillingu skammta, svo sem verkjastillingu við hvert verkjakast og möguleg einkenni 
um aukaverkanir.

•  Hversu vel þeir þola lyfið og hvort tengdar aukaverkanir fari versnandi.

•  Hversu góð verkjastilling næst, á þeim verkjakvarða sem notaður er (ef við á).

•  Breytingar á tíðni, alvarleika, sársauka og lengd þeirra kasta krabbameinstengdra gegnumbrotsverkja sem  
sjúklingurinn fær.

 Ef sjúklingur fær fleiri en fjögur köst af gegnumbrotsverkjum á sólarhring tvo daga í röð ætti að endurmeta skammta 
af því lyfi sem notað er við grunnverkjum. Endurmeta þarf skömmtun Abstral ef skömmtum er breytt í meðferð við 
grunnverkjum eða ef skipt er um ópíóíðalyf í þeirri meðferð. Endurstilling á skömmtum verkjalyfja verður að fara fram 
undir eftirliti heilbrigðisstarfsmanns. Ef sjúklingur fær ekki lengur gegnumbrotsverki á tafarlaust að hætta notkun  
Abstral en halda áfram meðferð við grunnverkjum.

STILLING SKAMMTA AF ABSTRAL3

UPPHAFS- 
SKAMMTUR Í 
VERKJAKASTI

VIÐBÓTAR- 
SKAMMTUR Í 
VERKJAKASTI

100 µg 100 µg

200 µg 100 µg

300 µg 100 µg

400 µg 200 µg

600 µg 200 µg

800 µg –

Nota á þennan skammt við
síðari verkjaköstum , að  

hámarki 4 skammtar á dag.

Auka upphafsskammt um eitt
þrep við næsta verkjakasti,  

ekki fyrr en eftir 2  
klukkustundir.

Nota viðbótarskammt

NEIJÁ

Fullnæg jandi verkjastilling
næst innan

15–30 mínútna?

UPPHAFSSKAMMTUR
100 μg Stærð viðbótarskammts ef 

fullnæg jandi verkjastilling næst  
ekki innan 15–30 mínútna.
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SKIPT UM LYF

SKIPT YFIR Í ABSTRAL ÚR ÖÐRU ÓPÍÓÍÐALYFI TIL MEÐFERÐAR VIÐ  
KRABBAMEINSTENGDUM GEGNUMBROTSVERKJUM

• Mismunandi meðferðir eru ekki jafngildar³. Því skal alltaf byrja stillingu skammta með 100 μg skammti.

SKIPT YFIR Í ABSTRAL ÚR ÖÐRU LYFI SEM INNIHELDUR FENTANÝL TIL MEÐFERÐAR  
VIÐ KRABBAMEINSTENGDUM GEGNUMBROTSVERKJUM 

• Þegar skipt er yfir í Abstral úr öðru lyfi sem inniheldur fentanýl á ekki að gera það í hlutföllunum 1:1 vegna þess að 
frásogseiginleikar eru mismunandi og það getur leitt til lífshættulegrar öndunarbælingar. Ef skipt er yfir í Abstral úr öðru 
lyfi sem inniheldur fentanýl þarf því að stilla skammta fentanýls upp á nýtt, með því að innleiða meðferð með Abstral á 
sama hátt og lýst er hér að framan.

SKIPT ÚR ABSTRAL YFIR Í ANNAÐ ÓPÍÓÍÐALYF TIL MEÐFERÐAR VIÐ KRABBAMEINSTENGDUM 
GEGNUMBROTSVERKJUM

• Áður en ákveðið er hvort skipt verði yfir í annað lyf við krabbameinstengdum gegnumbrotsverkjum vegna skorts á 
verkun eða aukaverkana, er ráðlagt að meta fyrst hvort réttur skammtur hafi verið fundinn fyrir sjúklinginn (og aðlaga 
skammta ef þurfa þykir).

• Ef ákveðið er að skipta um lyf á að fylg ja leiðbeiningum um slíkt í samantekt á eiginleikum nýja lyfsins. 

MEÐFERÐ MEÐ ABSTRAL HÆTT

• Hætta skal notkun Abstral tafarlaust ef sjúklingurinn fær ekki lengur gegnumbrotsverki en ópíóíðameðferðinni við 
grunnverkjum skal haldið áfram.

• Yfirleitt er hægt að hætta meðferð með Abstral tafarlaust hjá sjúklingum sem halda áfram að fá langvarandi meðferð 
með ópíóíðalyfjum við viðvarandi verkjum, en þurfa ekki lengur meðferð við gegnumbrotsverkjum. Ekki er viðbúið 
að slíkt hafi í för með sér tilfinnanleg einkenni en möguleg fráhvarfseinkenni eru hræðslutilfinning, skjálfti, sviti, fölvi, 
ógleði og uppköst.

• Ef hætta á allri ópíóíðameðferð, þarf læknir að fylg jast náið með sjúklingnum til þess að geta haft stjórn á hættunni á 
skyndilegum fráhvarfseinkennum.

TILVÍSUN SJÚKLINGA TIL SÉRFRÆÐINGS

Ef sjúklingur fær ekki nægilega verkjastillingu við gegnumbrotsverkjum, þrátt fyrir stillingu skammta, skal fyrst meta 
verkjastillingaráætlun fyrir sjúklinginn og breyta henni ef þörf krefur. Ef sjúklingur fær enn ekki fullnæg jandi verkjastillingu 
eftir að fylgst hefur verið með honum skal vísa honum til sérfræðings með sérþekkingu á verkjastillingu eða líknandi 
meðferð í tengslum við krabbameinstengda gegnumbrotsverki.
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 MIKILVÆGAR ÖRYGGISUPPLÝSINGAR
SERÓTÓNÍNHEILKENNI

Eins og við á um öll lyf sem innihalda fentanýl skal gæta varúðar þegar Abstral er gefið samtímis lyfjum sem hafa áhrif á 
serótónvirk taugaboðefnakerfi. 
Serótónínheilkenni, sem getur verið lífshættulegt, getur komið fram við notkun ráðlagðra skammta af Abstral samtímis 
serótónínvirkum lyfjum svo sem sértækra serótónín-endurupptökuhemla (SSRI) og serótónín-noradrenalín-endurupp- 
tökuhemla (SNRI), og með lyfjum sem skerða umbrot serótóníns (svosem mónóamínoxídasahemlum [MAO hemlum]). 

Einkenni geta meðal annars verið breytingar á andlegu ástandi (t.d. óróleiki, ofskynjanir, dá), ójafnvægi á ósjálfráðri 
líkamsstarfsemi (t.d. hraðtaktur, óstöðugur blóðþrýstingur, ofhiti), einkenni frá taugakerfi og vöðvum (t.d. ofviðbrögð, 
skortur á samhæfingu hreyfinga, stífleiki) eða meltingarvegi (t.d. ógleði, uppköst, niðurgangur).

Ef grunur leikur á því að um serótónínheilkenni sé að ræða skal hætta meðferð með Abstral.

AUKAVERKANIR

Alvarlegustu aukaverkanirnar sem teng jast meðferð með ópíóíðalyfjum eru öndunarbæling (sem getur leitt til öndunar-
stopps), lágþrýstingur og lost. Einnig getur lyfið m.a. valdið mögulega alvarlegum geðrænum einkennum svo sem ringlun, 
ofskynjunum, aðsóknarhugmyndum og vistarfirringu. Hættan á alvarlegum aukaverkunum er þó lítil ef lyfið er gefið:

5

• Sjúklingum sem teljast ópíóíðaþolnir (samkvæmt lýsingu í undirkaflanum „Val á sjúklingum sem fá Abstral“, í kafla 3).

• Innan ramma áætlunar um stillingu skammta (sjá töfluna „Leiðbeiningar um stillingu skammta af Abstral“, í kafla 4)

• Samkvæmt ábendingu og öðrum leiðbeiningum í samantekt á eiginleikum lyfsins (sjá á www.serlyfjaskra.is)

Búast má við dæmigerðum aukaverkunum af ópíóíðalyfjum við notkun Abstral. Við áframhaldandi notkun dregur oft úr þeim. 
Meðal algengustu aukaverkana sem sést hafa við notkun Abstral eru ógleði, hægðatregða, svefnhöfgi og höfuðverkur3.  
Öndunarbæling getur lýst sér með því að andardráttur verður hægur og grunnur, varir geta orðið bláar vegna súrefnis-
skorts, komið getur fram mjög mikil syfja sem getur þróast yfir í meðvitundarleysi, slappleiki í vöðvum, köld og þvöl húð, 
ljósopsþrenging (litlir augasteinar), hægur hjartsláttur og mjög lágur blóðþrýstingur. Alvarleg ofskömmtun getur leitt til 
þess að viðkomandi hætti að anda, miklar truflanir verði á blóðrásinni, hjartað stoppi og sjúklingur deyi. 

Læknirinn sem ávísar lyfinu og annað heilbrigðisstarfsfólk sem kemur að meðferð sjúklings á því að fylg jast með snemm-
komnum ummerkjum öndunarbælingar allan tímann meðan á stillingu skammta og meðferð stendur. Upplýsa verður 
sjúklinga og aðstandendur þeirra eða umönnunaraðila um þau einkenni sem vera þarf á varðbergi fyrir og leiðbeina þeim 
um hvað gera skal ef þau koma fram. Mikilvægt er að kynna sér frekari upplýsingar um aukaverkanir í kafla 4.8 í SmPC.

OFSKÖMMTUN, ÁVANABINDING, NOTKUN FYRIR SLYSNI OG MISNOTKUN 

Einkenni ofskömmtunar fentanýls eru lenging á lyfjafræðilegri verkun þess. Alvarlegustu áhrifin eru öndunarbæling sem 
getur leitt til öndunarstopps. Með því að fylg ja leiðbeiningum um stillingu skammta er hættu á ofskömmtun haldið í 
lágmarki í upphafi meðferðar með Abstral. Til að forðast hættu á ávanabindingu eða ofskömmtun af slysni eiga sjúklingar, 
sem fundið hafa réttan skammt af Abstral eftir stillingu skammta, ekki að fá fleiri en fjóra skammta af Abstral á dag og 
líða skulu a.m.k. 2 tímar milli þess sem lyfið er notað3. Mikilvægt er að sjúklingar gæti þess að aðrir noti ekki lyfið. Magn 
fentanýls í Abstral tungurótartöflu getur reynst barni banvænt og lyfið getur einnig reynst lífshættulegt fullorðnum, 
t.d. þeim sem hafa ekki myndað þol fyrir ópíóíðum og taka lyfið af vangá eða sækjast í fentanýl vegna fíknar. Af þessum 
sökum er sérlega mikilvægt að geyma Abstral á öruggum stað og skila þeim tungurótartöflum í apótek sem fyrnast eða eru 
ónotaðar af öðrum sökum. Í næsta kafla eru upplýsingar um fyrstu viðbrögð við ofskömmtun. Ítarlegri leiðbeiningar fyrir 
lækna um viðbrögð við ofskömmtun eru í kafla 4.9 í SmPC.
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  LEIÐBEININGAR HANDA SJÚKLINGUM OG UMÖNNUNARAÐILUM
Flestir sjúklingar sem fá krabbameinstengda grunn- eða gegnumbrotsverki geta sinnt lyfjag jöf sjálfir utan sjúkrahúss eftir 
að skammtar hafa verið stilltir, ef fylgst er með þeim. Vísið sjúklingum og umönnunaraðilum á fylgiseðilinn með Abstral 
og afhendið þeim UPPLÝSINGABÆKLING HANDA SJÚKLINGUM OG UMÖNNUNARAÐILUM. Gangið úr skugga 
að þeir skilji upplýsingarnar sem þar er að finna. Tryggið að þeir viti hvert á að leita í neyðartilfellum og aðstoðið þá við að 
skrá samskiptaupplýsingar í upplýsingabæklinginn. Vekið athygli á eftirfarandi:

RÉTT LYFJAGJÖF OG MEÐFERÐARHELDNI

• Taka á Abstral nákvæmlega eins og læknirinn hefur mælt fyrir um, ekki má gefa það öðrum.

• Sjúklingurinn á að halda áfram að taka ópíóíðalyf við grunnverkjum meðan hann notar Abstral.

•  Abstral er ætlað til notkunar undir tungu, ekki má tygg ja töfluna, sjúga hana eða kyng ja henni3.                   

• Ekki skal neyta matar eða drykkjar á meðan taflan er að leysast upp.

•  Í upphafi er nauðsynlegt að ákvarða skammta fyrir hvern og einn, með því að hækka þá smám saman.

•   Þegar hæfilegur skammtur hefur verið fundinn, en hann getur samanstaðið af allt að því fjórum tungurótartöflum, á 
sjúklingurinn að taka þann skammt sem viðhaldsskammt og má ekki taka fleiri en fjóra slíka skammta af Abstral á dag. 
Það verða að líða a.m.k. 2 klukkustundir milli þess að sjúklingurinn tekur Abstral. Veitið ítarlegri upplýsingar í samræmi 
við kafla 4.2 í SmPC (og kafla 4 hér að framan).

• Hætta er á ávanabindingu, misnotkun eða ofskömmtun með mögulega lífshættulegum afleiðingum, ef lyfið er ekki 
notað samkvæmt leiðbeiningunum.

•  Takmarkanir geta verið á notkun Abstral og annarra lyfja sem sjúklingurinn notar. Vísa á sjúklingum á ítarlegri upplýsingar 
í fylgiseðlinum.

MISNOTKUN

•  Eftir að skammtur hefur verið ákvarðaður má hvorki nota lyfið oftar en fjórum sinnum á sólarhring, né í hærri  
skömmtum og minnst tvær klukkustundir verða að líða á milli skammta.

•  Aðrir einstaklingar gætu haft áhuga á því að komast yfir lyfið. Mikilvægt er að deila Abstral aldrei með öðrum, það getur 
verið þeim lífshættulegt.

•  Tilkynna skal öll tilvik þar sem Abstral er notað á rangan hátt og í ósamræmi við samþykkta samantekt á eiginleikum 
lyfsins. Þetta nær bæði til tilvika þar sem það er gert af ásettu ráði og einnig til tilvika þar sem skammtar hafa af vangá 
verið stilltir á rangan hátt eða hafa ekki verið stilltir (þ.m.t. ef skipt er um lyf á rangan hátt).

EFTIRLIT MEÐ VERKUN

•  Sjúklingurinn á í sífellu að fylg jast með virkni Abstral meðan á stillingu skammta stendur, með tilliti til þess hvort Abstral 
nær að slá á krabbameinstengda gegnumbrotsverki, og tilkynna lækninum sem annast meðferðina um eftirfarandi: 
-  Hvort verkjastilling náðist með þeim skammti sem ávísað var?

 -  Hve langan tíma tók að ná verkjastillingu?

 -  Hvort þörf var á viðbótarskammti til að ná verkjastillingu?

 -  Hve langur tími leið á milli þess sem lyfið var notað?

 Eftir að stillingu skammta lýkur skal sjúklingur upplýsa lækni ef verkjastillingin verður ónóg og ef verkjaköstum fjölgar. 
Hvorki má stækka skammta né taka lyfið oftar án samráðs við lækninn.

6
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EFTIRLIT MEÐ AUKAVERKUNUM

•   Sjúklingurinn og umönnunaraðilar hans eiga í sífellu að fylg jast með því hvort aukaverkanir koma fram og greina  
lækninum frá þeim við næstu heimsókn, eða tafarlaust ef aukaverkanir eru alvarlegar.

AÐGERÐIR EF TIL OFSKÖMMTUNAR KEMUR FYRIR SLYSNI
• Mikil þreyta/syfja og hæg/grunn öndun geta bent til þess að sjúklingurinn hafi fengið stærri skammt en hann þolir. Ef til 

ofskömmtunar kemur á að gera eftirfarandi:

 -  Taka tungurótartöflur úr munninum

 -  Gera umönnunaraðilum viðvart um hvað hafi komið fyrir.

 -  Umönnunaraðilar eiga að reyna að sjá til þess að sjúklingurinn haldi meðvitund.

 -  Leita á læknishjálpar tafarlaust.

GEYMSLA, AFHENDING OG FÖRGUN

•  Geyma skal tungurótartöflurnar á læstum geymslustað þar sem börn hvorki ná til né sjá, til að forðast hættu á  
dauðsföllum.

• Geyma á tungurótartöflurnar í upphaflegum þynnupakkningum, til verndar gegn raka3.

•  Skila á ónotuðum tungurótartöflum í apótek og farga þeim samkvæmt gildandi reglum3. 

FREKARI UPPLÝSINGAR/RÁÐLEGGINGAR

Vinsamlega hafið sambandi við eftirtalda aðila ef óskað er eftir viðbótareintökum af fræðsluefni fyrir heilbrigðisstarfsfólk 
eða sjúklinga:

Kyowa Kirin Medical Information
Sími.: +44(0) 1896 664 000
Fax: + 44 (0) 1896 664 001
E-mail: medinfo@kyowakirin.com

eða umboð á Íslandi:
Icepharma hf
Lynghálsi 13
110 Reykjavík
Sími: 5408000
www.icepharma.is
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Tilkynna skal allar aukaverkanir sem hugsanlegt er að tengist lyfinu til Lyfjastofnunar samkvæmt leiðbeiningum á vefsíðum  
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