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SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS 

 

1. HEITI LYFS 

 

Natrilix Retard 1,5 mg forðatöflur. 

 

 

2. INNIHALDSLÝSING 

 

Hver filmuhúðuð forðatafla inniheldur 1,5 mg indapamíð. 

 

Hjálparefni með þekkta verkun 

124,5 mg mjólkursykur einhýdrat. 

 

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1. 

 

 

3. LYFJAFORM 

 

Forðatafla. 

Hvítar, kringlóttar, filmuhúðaðar töflur. 

 

 

4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR 

 

4.1 Ábendingar 

 

Natrilix Retard er ætlað til notkunar við frumkomnum háþrýstingi hjá fullorðnum. 

 

4.2 Skammtar og lyfjagjöf 

 

Skammtar 

 

Ein forðatafla á sólarhring, helst að morgni. Töfluna skal gleypa heila með vatni, má ekki tyggja. 

Hærri skammtar auka ekki blóðþrýstingslækkandi verkun lyfsins en auka áhrif þess á saltútskilnað. 

 

Sérstakir sjúklingahópar 

Skert nýrnastarfsemi (sjá kafla 4.3 og 4.4): 

Í tilfellum alvarlegrar nýrnabilunar (kreatínín úthreinsun undir 30 ml/mín) er meðferð frábent. 

Tíasíð og skyld þvagræsilyf hafa aðeins fulla verkun ef nýrnastarfsemi er eðlileg eða lítið skert. 

 
Skert lifrarstarfsemi (sjá kafla 4.3 og 4.4): 

Þegar um er að ræða alvarlega skerta lifrarstarfsemi er meðferð frábent. 

 

Aldraðir (sjá kafla 4.4): 

Hjá öldruðum er nauðsynlegt að leiðrétta plasma kreatínín með tilliti til aldurs, þyngdar og kyns. Hægt 

er að meðhöndla aldraða sjúklinga með Natrilix Retard ef þeir hafa eðlilega eða lítið skerta 

nýrnastarfsemi.  

 

Börn: 

Ekki hefur enn verið sýnt fram á öryggi og verkun Natrilix Retard hjá börnum og unglingum. Engar 

upplýsingar liggja fyrir. 
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Lyfjagjöf 

Til inntöku. 

 

4.3 Frábendingar 

 

− Ofnæmi fyrir virka efninu, öðrum súlfónamíðum eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp 

í kafla 6.1. 

− Alvarleg nýrnabilun. 

− Lifrarheilakvilli eða alvarlega skert lifrarstarfsemi. 

− Kalíumskortur í blóði. 

 

4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun 

 

Sérstök varnaðarorð 

Við skerta lifrarstarfsemi geta tíazíð-skyld þvagræsilyf valdið lifrarheilakvilla sem getur þróast í 

lifrardá (hepatic coma), sérstaklega ef ójafnvægi er á blóðsöltum. Ef það gerist á að hætta gjöf 

þvagræsilyfsins undir eins. 

 

Ljósnæmi: 

Tilkynnt hefur verið um tilfelli af ljósnæmi vegna tíasíða og tíasíð skyldra þvagræsilyfja (sjá kafla 

4.8). Ef ljósnæmiviðbrögð koma fram á meðan á meðferð stendur er mælt með því að stöðva meðferð. 

Ef nauðsynlegt er að hefja meðferð aftur með þvagræsilyfinu er mælt með því að verja húðina fyrir sól 

eða tilbúnum UVA geislum. 

 

Hjálparefni: 

Sjúklingar með arfgengt galaktósaóþol, algjöran laktasaskort eða glúkósa-galaktósa vanfrásog, sem er 

mjög sjaldgæft, skulu ekki nota lyfið.  

 

Varúðarráðstafanir 

 

-Vatns og saltajafnvægi: 

 

• Natríum í blóði: 

Þetta verður að mæla áður en meðferð hefst og síðan með reglulegu millibili. Í fyrstu getur 

blóðnatríumlækkunin verið einkennalaus og þess vegna er reglulegt eftirlit nauðsynlegt og ætti 

jafnvel að vera tíðara hjá öldruðum og sjúklingum með skorpulifur (sjá kafla 4.8 og 4.9). Meðferð 

með þvagræsilyfjum getur valdið blóðnatríumlækkun, stundum með mjög alvarlegum afleiðingum. 

Blóðnatríumlækkun með blóðþurrð getur leitt til ofþornunar og  réttstöðuþrýstingsfalls. Samhliða 

tap klóríðjóna getur leitt til annars stigs efnaskiptablóðlýtingar, en tíðni og áhrif þessa eru lítil.  

 

• Kalíum í blóði: 

Kalíumþurrð með kalíumskorti er helsta hættan við notkun tíazíða og skyldra þvagræsilyfja. 

Blóðkalíumlækkun getur valdið vöðvakvillum. Tilkynnt hefur verið um tilvik rákvöðvalýsu, 

einkum ef blóðkalíumlækkun er alvarleg. Hættu á kalíumskorti (< 3,4 mmól/l) verður að 

fyrirbyggja hjá nokkrum áhættuhópum, þ.e. hjá öldruðum, sjúklingum sem eru vannærðir og/eða á 

fjöllyfjameðferð, sjúklingum með skorpulifur og bjúg og skinuholsvökva, sjúklingum með 

kransæðasjúkdóm og sjúklingum með hjartabilun. Hjá þeim eykur kalíumskortur eituráhrif á hjarta 

af völdum digitalislyfja og hættuna á hjartsláttartruflunum. 

 

Einstaklingar með langt QT-bil eru einnig í áhættuhópi, hvort sem ástæðan er meðfædd eða af 

völdum læknismeðferðar. Kalíumskortur svo og hægsláttur auka tilhneigingu til alvarlegra 

hjartsláttartruflana, einkum lífshættulegra torsade de pointes. 
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Tíðara eftirlit með kalíum í blóði er nauðsynlegt í öllum þessara tilvika. Fyrsta mæling á kalíum í 

blóði ætti að fara fram í fyrstu viku eftir að meðferð hefst. 

Komi fram kalíumskortur þarf að leiðrétta hann. Hugsanlegt er að kalíumskortur samhliða litlu 

magni magnesíums í sermi svari ekki meðferð fyrr en búið er að leiðrétta magnesíum í sermi. 

 

Magnesíum í blóði: 

Sýnt hefur verið fram á að thíazíð og skyld þvagræsilyf, þ.m.t. indapamíð, auka útskilnað 

magnesíums í þvagi, sem getur leitt til magnesíumskorts (sjá kafla 4.5 og 4.8). 

 

• Kalsíum í blóði: 

Tíazíð og skyld þvagræsilyf geta dregið úr þvagútskilnaði kalsíums og valdið smávægilegri, 

tímabundinni hækkun á kalsíum í blóði. Mikil kalsíumhækkun getur verið af völdum áður ógreinds 

kalkvakaóhófs. 

Meðferð skal hætt áður en starfsemi kalkkirtla er rannsökuð. 

 

- Blóðsykur: 

Nauðsynlegt er að fylgjast með blóðsykri hjá sykursjúkum, einkum ef um er að ræða kalíumskort. 

 

- Þvagsýra: 

Tilhneiging til þvagsýrugigtarkasta getur aukist hjá sjúklingum með hækkaða þvagsýru í blóði. 

 

- Nýrnastarfsemi og þvagræsilyf: 

Tíazíð og skyld þvagræsilyf eru aðeins að fullu virk ef starfssemi nýrna er eðlileg eða aðeins lítillega 

skert (plasmakreatínín lægra en 25 mg/l, þ.e. 220 míkrómól/l hjá fullorðnum). Hjá öldruðum þarf að 

leiðrétta plasma kreatínín með tilliti til aldurs, þyngdar og kyns. 

Blóðþurrð, af völdum vatns- og natríumtaps vegna verkunar lyfsins við upphaf meðferðar, veldur 

minnkaðri gaukulsíun. Þetta getur leitt til aukins styrks þvagefnis og kreatíníns í blóði. Þessi 

tímabundna skerðing á nýrnastarfsemi kemur ekki að sök hjá sjúklingum með eðlilega nýrnastarfsemi 

en fyrri nýrnabilun getur versnað. 

 

- Íþróttafólk: 

Vakin er athygli íþróttafólks á því að þetta lyf inniheldur virkt efni sem getur komið fram á lyfjaprófi. 

 

- Vökvasöfnun í æðu, bráðanærsýni og síðkomin þrönghornsgláka: 

Lyf sem byggja á súlfonamíði eða súlfonamíðafleiðum geta valdið sérkennilegum viðbrögðum sem 

leiða til vökvasöfnunar í æðu með skertu sjónsviði, skammvinnri nærsýni og bráðri þrönghornsgláku. 

Meðal einkenna eru skyndileg minnkun sjónskerpu eða augnverkur og koma þau yfirleitt fram innan 

klukkustunda til vikna eftir að notkun lyfsins er hafin. Ómeðhöndluð bráð þrönghornsgláka getur leitt 

til varanlegrar sjónskerðingar. Fyrstu viðbrögð eru að hætta notkun lyfsins eins fljótt og hægt er. 

Nauðsynlegt getur verið að grípa tafarlaust inn í með lyfjameðferð eða skurðaðgerð ef ekki tekst að ná 

stjórn á augnþrýstingi. Meðal áhættuþátta fyrir myndun bráðrar þrönghornsgláku getur verið saga um 

ofnæmi fyrir súlfonamíði eða penisillíni. 

 

4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir 

 

Óráðlegar samsetningar lyfja 

 

Litíum: 

Aukin blóðstyrkur litíums með einkennum ofskömmtunar eins og við saltsnautt fæði (minnkaður 

þvagútskilnaður litíums). Ef notkun þvagræsilyfs er nauðsynleg þarf að fylgjast nákvæmlega með 

blóðstyrk litíums og breyta skammti. 

 

Lyfjasamsetningar sem krefjast varúðar 
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Lyf sem geta valdið torsade de pointes, svo sem (ekki tæmandi upptalning):  

- Lyf í flokki Ia við hjartsláttartruflunum (t.d. quinidín, hydroquinidín, disopyramíð), 

- Lyf í flokki III við hjartsláttartruflunum (t.d. amiodarón, sotalól, dofetilíð, ibutilíð, bretylíum), 

- Sum sefandi lyf:   

Phenothiazín (t.d. chlorpromazín, cyamemazín, levomepromazín, thioridazín, trifluoperazín), 

Benzamíð (t.d. amisulpríð, sulpiríð, sultopríð, tiapríð), 

Butyrophenón (t.d. droperidól, haloperidól), 

Önnur geðrofslyf (t.d. pimózíð), 

Önnur lyf: (t.d. bepridíl, cisapríð, diphemaníl, erýtrómýcín í æð, halófantrín, mizolastín, pentamídín, 

sparfloxacín, moxifloxacín, vinkamín í æð, metadón, astemizól, terfenadín). 

 

Aukin áhætta er á hjartsláttartruflunum í slegli, einkum torsades de pointes (kalíumskortur er 

áhættuþáttur). 

 

Fylgjast þarf vel með kalíumskorti og leiðrétta hann ef þörf er á áður en meðferð með þessari 

samsetningu er hafin. Fylgjast þarf með klínísku ástandi, styrk blóðsalta og hjartalínuriti. 

 

Notið lyf sem auka ekki hættu á torsade de pointes ef kalíumskortur er fyrir hendi. 

 

Bólgueyðandi gigtarlyf (til inntöku), einnig sérhæfðir COX-2 hemlar, háir skammtar af 

asetýlsalicýlsýru (≥ 3 g/dag): 

Hugsanleg lækkun á blóðþrýstingslækkandi áhrifum indapamíðs.  

Skyndileg nýrnabilun hjá sjúklingum með vökvaþurrð (minni gaukulsíun). Gefa skal sjúklingi vökva 

og fylgjast á með nýrnastarfsemi við upphaf meðferðar. 

 

ACE hemlar: 

Hætta er á skyndilegu blóðþrýstingsfalli og/eða skyndilegri nýrnabilun þegar meðferð er hafin með 

ACE-hemlum og til staðar er natríumskortur (einkum hjá sjúklingum með nýrnaslagæðarþrengsli). 

 

Við háþrýsting, þegar fyrri þvagræsilyfjameðferð getur hafa valdið natríumskorti er nauðsynlegt að: 

- annað hvort stöðva meðferð með þvagræsilyfinu 3 dögum áður en meðferð með ACE-hemlum 

er hafin og hefja síðan meðferð með þvagræsilyfi á ný ef þörf er á; 

- eða gefa lága upphafskammta ACE-hemla og auka skammtinn smám saman. 

 

Hjá sjúklingum með hjartabilun á að hefja meðferð með ACE-hemlum með mjög lágum skömmtum, 

hugsanlega eftir lækkun á skammti þvagræsilyfsins sem gefið er samtímis. 

 

Í öllum tilvikum á að hafa eftirlit með nýrnastarfsemi (plasma kreatínín) á fyrstu vikum meðferðar með 

ACE-hemli. 

 

Önnur lyf sem valda kalíumskorti: Amfótericín B (í æð), sykur- og saltsterar (til inntöku), 

tetrakosaktíð, örvandi hægðalyf: 

Aukin áhætta kalíumskorts (viðbótar áhrif). 

Fylgjast þarf með blóðstyrk kalíums og leiðrétta ef þörf er á. Þetta þarf einkum að hafa í huga við 

samtímis digitalismeðferð. Nota á önnur hægðalyf sem ekki eru örvandi. 

 

Baklófen: 

Aukin blóðþrýstingslækkandi áhrif. 

Gefa skal sjúklingi vökva og fylgjast á með nýrnastarfsemi við upphaf meðferðar. 

 

Digitalislyf: 

Kalíumskortur og/eða magnesíumskortur auka líkur á digitaliseitrun. 

Fylgjast þarf með blóðstyrk kalíums, magnesíums og hjartariti og leiðrétta skammta ef nauðsyn krefur. 
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Samsetningar sem krefjast sérstakrar aðgátar: 

Allopurinól: 

Samhliðameðferð með indapamíði getur aukið líkurnar á ofnæmisviðbrögðum við allopurinóli. 

 

Samsetningar lyfja sem geta verið varasamar 

 

Kalíumsparandi þvagræsilyf (amilóríð, spíronólaktón, tríamteren): 

Slíkar samsetningar, sem eru gagnlegar hjá sumum sjúklingum, koma ekki í veg fyrir hugsanlegan 

kalíumskort eða hækkun kalíums í blóði (einkum hjá sjúklingum með nýrnabilun eða sykursýki). 

Fylgjast skal með blóðstyrk kalíums, hjartariti ef þörf er á, og leiðrétta skammta ef nauðsyn krefur. 

 

Metformín: 

Við skerta nýrnastarfsemi tengda þvagræsilyfjum og þá sérstaklega sterkra þvagræsilyfja er aukin 

hætta á að metformín valdi mjólkursýrueitrun. Metformín á ekki að nota ef plasmakreatínín fer yfir 

15 mg/l (135 míkrómól/l) hjá körlum og 12 mg/l (110 míkrómól/l) hjá konum. 

 

Joðrík skuggaefni: 

Við vökvaþurrð af völdum þvagræsilyfja eykst hætta á skyndilegri nýrnabilun, einkum ef notaðir eru 

stórir skammtar joðríkra skuggaefna. 

Áður en joðsambönd eru gefin á að ná vökvajafnvægi. 

 

Þunglyndislyf skyld ímipramíni (þríhringlaga) og geðrofslyf (neuroleptics): 

Blóðþrýstingslækkandi áhrif og aukin hætta á blóðþrýstingsfalli í réttstöðu (viðbótar áhrif). 

 

Kalsíumsölt: 

Hætta á blóðkalsíumhækkun vegna minni þvagútskilnaðar kalsíums. 

 

Cíclósporín, tacrolimus: 

Aukin hætta á hækkun plasmakreatíníns án breytinga á blóðstyrk cíclósporíns, jafnvel þó vatns- eða 

natríumskortur sé ekki fyrir hendi. 

 

Barksterar, tetrakosaktíð (altæk notkun): 

Minni blóðþrýstingslækkandi áhrif (vatn/natríum uppsöfnun af völdum barkstera). 

 

4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf 

 

Meðganga 

Engin eða mjög takmörkuð gögn liggja fyrir um notkun indapamíðs á meðgöngu (minna en 300 

meðgöngur). Langvarandi útsetning fyrir thíazíði á síðasta þriðjungi meðgöngu getur dregið úr 

plasmarúmmáli hjá móður og blóðflæði um leg og fylgju, sem getur valdið blóðþurrð í fóstri og skertum 

fósturvexti. 

 

Dýrarannsóknir benda ekki til beinna eða óbeinna skaðlegra áhrifa varðandi eituráhrif á æxlun (sjá 

kafla 5.3). 

 

Til öryggis er æskilegt að forðast notkun indapamíðs á meðgöngu. 

 

Brjóstagjöf 

Ófullnægjandi upplýsingar liggja fyrir um útskilnað indapamíðs eða umbrotsefna þess í brjóstamjólk. 

Vart gæti orðið við ofnæmi gegn súlfonamíð-afleiddum lyfjum og blóðkalíumlækkun. Ekki er hægt að 

útiloka hættu fyrir barnið.  

Indapamíð er náskylt thíazíð þvagræsilyfjum, sem hafa tengst minnkun eða jafnvel bælingu á myndun 

brjóstamjólkur meðan á brjóstagjöf stendur.  
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Ekki er ráðlagt að nota indapamíð meðan á brjóstagjöf stendur. 

 

Frjósemi 

Rannsóknir á eituráhrifum á æxlun sýndu engin áhrif á frjósemi hjá kvenkyns eða karlkyns rottum (sjá 

kafla 5.3).  

Ekki er búist við að lyfið hafi áhrif á frjósemi hjá mönnum. 

 

4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla 

 

Indapamíð hefur ekki áhrif á árverkni en breyting á viðbrögðum vegna lækkunar á blóðþrýstingi getur 

í einstaka tilviki komið fram, einkum í upphafi meðferðar eða þegar öðrum blóðþrýstingslækkandi 

lyfjum er bætt við. Því getur lyfið skert hæfni til stjórnunar ökutækja eða véla. 

 

4.8 Aukaverkanir 

 

Samantekt á öryggisupplýsingum 

Algengustu aukaverkanir eru kalíumskortur, ofnæmisviðbrögð, einkum í húð, hjá einstaklingum sem 

hafa tilhneigingu til ofnæmis- eða astmaviðbragða, auk dröfnuörðuútbrota (maculopapular rashes). 

 

Tafla yfir aukaverkanir  

Tilkynnt hefur verið um eftirfarandi aukaverkanir við indapamíð meðferð og eru þær flokkaðar í 

eftirfarandi tíðniflokka: 

Mjög algengar (1/10); algengar (1/100 til <1/10); sjaldgæfar (1/1.000 til <1/100); mjög sjaldgæfar 

(1/10.000 til <1/1.000); koma örsjaldan fyrir (≥100.000 til <1/10.000), tíðni ekki þekkt (ekki hægt að 

áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum). 

 

MedDRA 

líffæraflokkur 

Aukaverkun Tíðni 

Blóð og eitlar Kyrningahrap Koma örsjaldan fyrir 

Vanmyndunarblóðleysi Koma örsjaldan fyrir 

Rauðalosblóðleysi Koma örsjaldan fyrir 

Hvítfrumnafæð Koma örsjaldan fyrir 

Blóðflagnafæð Koma örsjaldan fyrir 

Efnaskipti og næring  Blóðkalíumlækkun (sjá kafla 4.4) Algengar 

Blóðnatríumlækkun (sjá kafla 4.4) Sjaldgæfar 

Blóðklóríðlækkun Mjög sjaldgæfar 

Blóðmagnesíumlækkun Mjög sjaldgæfar 

Blóðkalsíumhækkun Koma örsjaldan fyrir 

Taugakerfi Svimi Mjög sjaldgæfar 

Þreyta Mjög sjaldgæfar 

Höfuðverkur Mjög sjaldgæfar 

Náladofi Mjög sjaldgæfar 

Yfirlið Tíðni ekki þekkt 

Augu  Nærsýni Tíðni ekki þekkt 

Þokusjón Tíðni ekki þekkt 

Sjónskerðing Tíðni ekki þekkt 

Bráð þrönghornsgláka Tíðni ekki þekkt 

Vökvasöfnun í æðu Tíðni ekki þekkt 

Hjarta  Hjartsláttartruflanir Koma örsjaldan fyrir 

Torsade de pointes (hugsanlega banvænt) (sjá 

kafla 4.4 og 4.5) 

Tíðni ekki þekkt 

Æðar  Lágþrýstingur Koma örsjaldan fyrir 

Meltingarfæri  Uppköst Sjaldgæfar 
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Ógleði Mjög sjaldgæfar 

Hægðatregða Mjög sjaldgæfar 

Munnþurrkur Mjög sjaldgæfar 

Brisbólga Koma örsjaldan fyrir 

Lifur og gall  Óeðlileg lifrarstarfsemi Koma örsjaldan fyrir 

Möguleg byrjun lifrarheilakvilla við 

vanstarfsemi lifrar (sjá kafla 4.3 og 4.4) 

Tíðni ekki þekkt 

Lifrarbólga Tíðni ekki þekkt 

Húð og undirhúð  Ofnæmisviðbrögð Algengar 

Dröfnuörðu útbrot Algengar 

Purpuri  Sjaldgæfar 

Ofsabjúgur Koma örsjaldan fyrir 

Ofsakláði Koma örsjaldan fyrir 

Eitrunardreplos í húðþekju Koma örsjaldan fyrir 

Stevens-Johnson heilkenni Koma örsjaldan fyrir 

Hugsanleg versnun á undirliggjandi bráðum 

og dreifðum helluroða  

Tíðni ekki þekkt 

Ljósnæmisviðbrögð (sjá kafla 4.4) Tíðni ekki þekkt 

Nýru og þvagfæri  Nýrnabilun Koma örsjaldan fyrir 

Stoðkerfi og bandvefur Vöðvakippir Tíðni ekki þekkt 

Máttleysi í vöðvum Tíðni ekki þekkt 

Vöðvaverkur Tíðni ekki þekkt 

Rákvöðvalýsa Tíðni ekki þekkt 

Æxlunarfæri og brjóst Getuleysi Sjaldgæfar 

Rannsóknaniðurstöður Lenging QT bils á hjartalínuriti (sjá kafla 4.4 

og 4.5) 

Tíðni ekki þekkt 

Hækkað gildi blóðsykurs í blóði (sjá 

kafla 4.4) 

Tíðni ekki þekkt 

Hækkað gildi þvagsýru í blóði (sjá kafla 4.4) Tíðni ekki þekkt 

Hækkuð gildi lifrarensíma í blóði Tíðni ekki þekkt 

 

Lýsing valinna aukaverkana 

Í II. og III. stigs rannsóknum með samanburði á indapamíð 1,5 mg og 2,5 mg sýndi greining á kalíum í 

plasma skammtaháð áhrif indapamíðs: 

- Indapamíð 1,5 mg: Kalíum í plasma <3,4 mmól/l sást hjá 10% sjúklinga og gildi <3,2 mmól/l 

sáust hjá 4% sjúklinga eftir 4-6 vikna meðferð. Eftir 12 vikna meðferð var meðallækkun á þéttni 

kalíums í plasma 0,23 mmól/l. 

- Indapamíð 2,5 mg: Kalíum í plasma <3,4 mmól/l sást hjá 25% sjúklinga og gildi <3,2 mmól/l 

sáust hjá 10% sjúklinga eftir 4-6 vikna meðferð. Eftir 12 vikna meðferð var meðallækkun á þéttni 

kalíums í plasma 0,41 mmól/l. 

 

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 

Komið hefur í ljós að indapamíð veldur ekki eiturverkun upp að 40 mg, það er 27 faldur lækningalegur 

skammtur. Einkenni bráðrar eitrunar eru fyrst og fremst vatns/salta truflanir (natríumskortur, 

http://www.lyfjastofnun.is/
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kalíumskortur). Klínísk einkenni geta verið ógleði, uppköst, lágþrýstingur, krampar, svimi, slappleiki, 

rugl, ofsamiga eða þvagþurrð sem getur leitt til stöðvunar á þvagrennsli (vegna blóðþurrðar). 

 

Meðferð 

Fyrsta ráðstöfun er að fjarlæga inntekið efni með magaskolun og/eða gjöf lyfjakola síðan að ná vatns-

/saltajafnvægi í eðlilegt ástand. 

 

 

5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 

 

5.1 Lyfhrif 

 

Flokkun eftir verkun: Súlfónamíðar, óblandaðir, ATC flokkur: C 03 BA 11 

 

Verkunarháttur 

Indapamíð er súlfonamíð afleiða með indólhring, lyfjafræðilega skylt tíazíð þvagræsilyfjum sem verka 

með því að hemja endurupptöku natríums í nærlæga hluta nýrnapípla fjær. Það eykur þvagútskilnað 

natríums og klóríðs og í minna mæli útskilnað kalíums og magnesíums, eykur þar með þvaglát og 

hefur blóðþrýstingslækkandi verkun. 

 

Lyfhrif 

II. og III. stigs rannsóknir þar sem lyfið var notað eitt sér hafa sýnt að blóðþrýstingslækkandi verkun 

varir í 24 klukkustundir við skammta þar sem þvagræsandi áhrif voru væg. 

 

Blóðþrýstingslækkandi verkun indapamíðs er tengd slökun slagæða og minnkaðri mótstöðu í 

slagæðlingum og heildarmótstöðu útæða. 

Indapamíð dregur úr stækkun vinstri slegils. 

Tíazíð og skyld þvagræsilyf hafa ekki aukin áhrif umfram ákveðna skammtastærð en aukaverkanir 

halda áfram að aukast. Ekki á að auka skammta ef meðferð er árangurslaus. 

 

Einnig hefur verið sýnt fram á hjá sjúklingum með háan blóðþrýsting að til styttri, meðal langs og 

langs tíma hefur indapamíð: 

. ekki áhrif á fituefnaskipti: þríglýseríð, LDL-kólesteról og HDL-kólesteról; 

. ekki áhrif á kolvetnaefnaskipti, jafnvel hjá sykursjúkum með háþrýsting. 

 

5.2 Lyfjahvörf 

 

Indapamíð 1,5 mg er á formi forðalyfs sem byggir á stoðgrind (matrix) sem dreifir lyfjaefninu, þannig 

fæst langvinn losun indapamíðs. 

 

Frásog 

Indapamíð sem losnar úr lyfjaforminu frásogast hratt og vel frá meltingarvegi. 

Fæðuneysla eykur frásogshraða lítið eitt en hefur ekki áhrif á heildarfrásog lyfsins.  

Hámarksstyrkur í sermi eftir einn skammt næst 12 klukkustundum eftir inntöku, minni sveiflur verða á 

styrk í sermi milli tveggja skammta við endurteknar gjafir. Einstaklingsbundinn breytileiki er fyrir 

hendi. 

 

Dreifing 

Binding indapamíðs við plasmaprótein er 79%. 

Helmingunartími er 14-24 klukkustundir (meðaltal 18 klst.). 

Jafnvægi næst eftir 7 daga. 

Endurtekin gjöf leiðir ekki til uppsöfnunar. 

 

Umbrot 
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Útskilnaður er aðallega með þvagi (70% af skammti) og hægðum (22%) sem óvirk umbrotsefni. 

 

Áhættuhópar 

Lyfjahvarfastuðlar haldast óbreyttir hjá sjúklingum með nýrnabilun. 

 

5.3 Forklínískar upplýsingar 

 

Indapamíð hefur ekki sýnt stökkbreytingaáhrif eða krabbameinsvaldandi eiginleika. 

Hæstu skammtar sem gefnir hafa verið í inntöku hjá ýmsum dýrategundum (40-8000 faldir 

lækningalegir skammtar) hafa sýnt aukin áhrif á saltútskilnað indapamíðs. Helstu einkenni bráðrar 

eitrunar í rannsóknum þegar indapamíð er gefið í æð eða kviðarhol tengjast lyfjafræðilegri verkun 

indapamíðs, það er að segja hægöndun og víkkun útæða. 

Rannsóknir á eiturverkunum á æxlun hafa ekki sýnt eituráhrif á fósturvísa og fósturskemmdir. Engin 

áhrif á frjósemi komu fram, hvorki hjá karl- né kvenrottum. 

 

 

6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 

 

6.1 Hjálparefni 

 

Tafla: 

Vatnsfrí kísilkvoða 

Hýprómellósi 

Mjólkursykur einhýdrat 

Magnesíum sterat 

Povidon 

 

Filmuhúð: 

Glýseról 

Hýprómellósi 

Makrógól 6000 

Magnesíum sterat 

Títantvíoxíð 

 

6.2 Ósamrýmanleiki 

 

Á ekki við. 

 

6.3 Geymsluþol 

 

2 ár. 

 

6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu 

 

Geymið við lægri hita en 30°C. 

 

6.5 Gerð íláts og innihald 

 

30 og 90 töflur í þynnum (PVC/ál). 

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar. 

 

6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun 

 

Engin sérstök fyrirmæli. 



 

10 

 

 

 

7. MARKAÐSLEYFISHAFI 

 

Les Laboratoires Servier  

50, rue Carnot  

92284 Suresnes, Cedex  

Frakklandi  

 

 

8. MARKAÐSLEYFISNÚMER 

 

MTnr 960137 (IS) 

 

 

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR 

MARKAÐSLEYFIS 

 

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 27. maí 1998. 
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