
1 

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins 

 

Efedrin Mylan 50 mg/ml stungulyf, lausn 

 

efedrínhýdróklóríð 

 

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar 

upplýsingar. 

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

- Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum. 

- Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir 

einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4. 

 

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar: 

1. Upplýsingar um Efedrin Mylan og við hverju það er notað 

2. Áður en byrjað er að nota Efedrin Mylan 

3. Hvernig nota á Efedrin Mylan 

4. Hugsanlegar aukaverkanir 

5. Hvernig geyma á Efedrin Mylan 

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 

 

 

1. Upplýsingar um Efedrin Mylan og við hverju það er notað 

 

Efedrin Mylan er notað við astma og til forlyfjagjafar við mænudeyfingu. 

 

Efedrín, sem er að finna í Efedrin Mylan, gæti einnig verið samþykkt til meðferðar við öðrum 

sjúkdómum, sem ekki eru nefndir í þessum fylgiseðli. Leitaðu til læknisins, lyfjafræðings eða 

hjúkrunarfræðingsins ef spurningar vakna og fylgdu ávallt fyrirmælum þeirra. 

 

 

2. Áður en byrjað er að nota Efedrin Mylan 

 

Ekki má nota Efedrin Mylan: 

- ef um er að ræða ofnæmi fyrir efedrínhýdróklóríði eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin 

upp í kafla 6). 

- til að stöðva fyrirburafæðingu (meðferð sem kemur í veg fyrir fæðingarhríðir og ótímabæra 

fæðingu) hjá konum með hjartasjúkdóm. 

- ef þú ert í hættu á að fá hjartasjúkdóm. 

 

Varnaðarorð og varúðarreglur 

Leitið ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingnum áður en Efedrin Mylan er notað. 

 

Einkum er mikilvægt að ræða við lækni áður en meðferð með Efedrin Mylan hefst ef þú: 

 ert með ofvirkan skjaldkirtil 

 ert með alvarlegan hjartasjúkdóm (t.d. blóðþurrðarsjúkdóm í hjarta, hjartsláttartruflanir eða 

alvarlega hjartabilun). Ef þú færð einkenni svo sem brjóstverk eða öndunarerfiðleika skalt þú 

hafa samband við lækni tafarlaust, þar sem þetta geta verið einkenni versnunar hjartasjúkdóms 

þíns. 

 ert með sykursýki 

 ert með gláku (hækkaðan augnþrýsting) 

 ert með stækkaðan blöðruhálskirtil 

 ert með ómeðhöndlaða blóðkalíumlækkun (óeðlilega lítið kalíum í blóði) 

 færð lyf við hjartabilun (hjartaglýkósíða, kínidín) 

 færð lyf við þunglyndi sem kallast þríhringlaga þunglyndislyf 

 færð ósértæka beta-blokka (lyf við hjartakvillum) 
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Notkun annarra lyfja samhliða Efedrin Mylan 

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

að verða notuð. 

 

Þetta er einkum mikilvægt ef þú notar einhver eftirtalinna lyfja: 

 MAO-hemla (lyf við þunglyndi) 

 blóðþrýstingslækkandi lyf 

 dexametasón (lyf við bólgu og ofnæmi) 

 

Meðganga og brjóstagjöf 

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

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað. 

 

Engin þekkt áhætta tengist notkun á meðgöngu. 

 

Ekki er vitað hvort efedrín berst í brjóstamjólk. 

 

Akstur og notkun véla 

Efedrin Mylan hefur engin eða óveruleg áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla. 

 

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. 

 

 

3. Hvernig nota á Efedrin Mylan 

 

Læknir eða sérhæfður hjúkrunarfræðingur munu gefa þér Efedrin Mylan með sprautu undir húð. 

Læknirinn ákveður hve stórir skammtar henta þér. 

 

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um 

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa 

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222), sem veita áhættumat og ráðgjöf. 

 

Þar sem læknir eða hjúkrunarfræðingur munu gefa þér lyfið er ólíklegt að þú fáir of stóran skammt. 

 

Ofskömmtun Efedrin Mylan getur valdið þreytu, þvoglumælgi, skjálfta, höfuðverk, óróleika, pirringi, 

aukinni hjartsláttartíðni, ógleði og uppköstum. Við stóra skammta getur einnig komið fram svefnhöfgi, 

ljósopsstækkun, æsingur, ofskynjanir, krampar, hækkaður líkamshiti, hækkaður blóðþrýstingur, 

blóðþrýstingsfall, hjartsláttartruflanir, óeðlilega lítil kalíum í blóði og erfiðleikar við þvaglát. Í 

alvarlegum tilvikum er hætta á óeðlilegu niðurbroti vöðva (rákvöðvalýsu) og nýrnabilun. 

 

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins 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. 

 

Algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 notendum) 

 óróleiki 

 svefnleysi 

 hjartsláttarónot 

 erfiðleikar við þvaglát 

 þvagteppa 
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Sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 notendum) 

 skjálfti 

 ógleði, uppköst 

 máttleysi í vöðvum 

 sundl 

 höfuðverkur 

 svitamyndun 

 þorsti 

 

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

 súrefnisskortur í hjarta 

 

Tilkynning aukaverkana 

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn 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 Efedrin Mylan 

 

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

 

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á merkimiðanum og öskjunni á eftir 

EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram. 

 

Geymið í upprunalegum umbúðum. 

 

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 

 

Efedrin Mylan inniheldur 

 

- Virka innihaldsefnið er efedrínhýdróklóríð. 1 ml inniheldur 50 mg efedrínhýdróklóríð. 

- Önnur innihaldsefni eru vatn fyrir stungulyf (að 1 ml). 

 

Efedrin Mylan stungulyf er með pH-gildi u.þ.b. 6. 

 

Lýsing á útliti Efedrin Mylan og pakkningastærðir 

 

10 x 1 ml, glerlykjur 

 

Markaðsleyfishafi 

Mylan AB 

Box 23033 

104 35 Stockholm 

Svíþjóð 

 

Framleiðandi 

Unimedic AB 

Box 91 

864 21 Matfors 

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

 

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður á ágúst 2018. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Eftirfarandi upplýsingar eru einungis ætlaðar heilbrigðisstarfsmönnum: 

 

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru í Samantekt á eiginleikum lyfs. 

 

Skömmtun 

Skömmtun er einstaklingsbundin. 

Astmi: 0,3-1,0 ml undir húð. 

Lyfjaforgjöf við mænudeyfingu: 1 ml undir húð ½ klst. fyrir deyfinguna. 

 

Ósamrýmanleiki 

Ekki má blanda þessu lyfi saman við önnur lyf, þar sem rannsóknir á samrýmanleika hafa ekki verið 

gerðar. 

 

Farga skal öllum lyfjaleifum og / eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur. 

 


