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SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS 

 

1. HEITI LYFS 

 

Felden 0,5% hlaup. 

 

 

2. INNIHALDSLÝSING 

 

Píroxíkam 0,5%. 

 

Hjálparefni með þekkta verkun 

Própýlenglýkól. 

 

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1. 

 

 

3. LYFJAFORM 

 

Hlaup. 

 

Hlaupið er glært til ljósgult. 

 

 

4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR 

 

4.1 Ábendingar 

 

Staðbundin stoðkerfisvandamál svo sem bólgusjúkdómar eða meiðsl á vöðvum og sinum. Verkir 

vegna slitgigtar. 

 

4.2 Skammtar og lyfjagjöf 

 

Skammtar 

 

Fullorðnir:  

Eitt gramm 0,5% hlaup (2-5 cm), samsvarandi 5 mg píroxíkams, er borið á viðkomandi húðsvæði 

3-4 sinnum á sólarhring. Hlaupinu er nuddað inn í húðina þar til hún er orðin þurr viðkomu. 

Ekki skal nota lokaðar sáraumbúðir. 

 

Börn:  

Má ekki nota handa börnum yngri en 15 ára nema samkvæmt læknisráði. 

 

4.3 Frábendingar 

 

- Ofnæmi fyrir virka efninu (píroxíkam) eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í 

kafla 6.1. 

- Síðasta þriðjungur meðgöngu. 

 

Hugsanlega getur komið fram krossofnæmi fyrir asetýlsalisýlsýru og öðrum bólgueyðandi 

gigtarlyfjum (NSAID). Píroxíkam má ekki nota handa sjúklingum ef asetýlsalisýlsýra eða önnur 

NSAID-lyf valda einkennum eins og astma, nefslímubólgu, ofsabjúg eða ofsakláða.  

 

4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun 

 

Ef staðbundin erting kemur fram á að hætta notkun Felden hlaupsins og hefja aðra viðeigandi meðferð.  
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Ekki skal nota hlaupið í augu, á slímhúðir, opin sár eða við húðsjúkdómum. 

Greint hefur verið frá tilvikum um endurtekin lyfjaútbrot á sama stað (fixed drug eruption (FDE)) í 

tengslum við píroxíkam. 

Ekki á að hefja meðferð með píroxíkami að nýju hjá sjúklingum með sögu um endurtekin lyfjaútbrot á 

sama stað sem tengjast píroxíkami. Mögulega getur verið víxlverkun við önnur oxíkam-lyf. 

 

Bólgueyðandi lyf sem ekki eru sterar, þ.m.t. píroxíkam, geta valdið millivefsnýrnabólgu, 

nýrungaheilkenni (nephrotic syndrome) og nýrnabilun. Einnig hefur verið tilkynnt um 

millivefsnýrnabólgu, nýrungaheilkenni og nýrnabilun við staðbundna notkun píroxíkams, þó ekki hafi 

verið sýnt fram á orsakasamhengi við staðbundna meðferð með píroxíkami. Því er ekki hægt að 

útiloka að þessi tilvik geti tengst staðbundinni notkun píroxíkams. 

 

Greint hefur verið frá einangruðum tilvikum almennra aukaverkana svo sem verkun á nýru, við notkun 

annarra staðbundinna bólgueyðandi lyfja. 

 

Lífshættulegar aukaverkanir á húð, lyfjaútbrot með eósínfíklafjöld og altækum einkennum (DRESS), 

hafa sést við altæka notkun píroxíkams. Þessar aukaverkanir hafa ekki sést við staðbundna notkun 

píroxíkams, en ekki er hægt að útiloka að þær geti komið fram. 

 

Ef hlaupið er ekki borið nægilega vel inn í húðina getur komið fram smávægileg og tímabundin 

mislitun húðarinnar og fatnaður getur orðið blettóttur. 

 

Felden hlaup inniheldur própýlenglýkól sem getur valdið ertingu í húð. 

 

Lyfið inniheldur etanól og það er fræðilegur möguleiki á milliverkun hjá sjúklingum sem eru á 

meðferð með dísúlfíram eða metrónidazól. Magn þess alkóhóls sem frásogast er að líkindum lítið en 

getur verið nægilega mikið til að kalla fram viðbrögð hjá mjög næmum sjúklingum. 

 

4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir 

 

Felden hlaup inniheldur etanól, sjá kafla 4.4. 

 

4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf 

 

Frjósemi 

Cýklóoxýgenasa/prostaglandínmyndunarhemlar geta haft áhrif á egglos og þannig dregið úr frjósemi. 

Verkunin á frjósemi gengur til baka. 

 

Meðganga 

Ráðlagt er að nota ekki Felden hlaup á meðgöngu. 

 

Má ekki nota á síðasta þriðjungi meðgöngu. 

 

Öryggi við notkun píroxikams á meðgöngu hefur ekki verið staðfest. Rannsóknir á dýrum sem fengu 

píroxíkam til inntöku hafa ekki sýnt fram á vansköpun af völdum píroxíkams. Píroxíkam hindrar 

myndun og losun prostaglandína með endurkræfri hömlun á ensíminu cýklóoxygenasa. Þessi áhrif, 

sem einnig eiga við um önnur bólgueyðandi lyf sem ekki eru sterar, hafa verið tengd aukinni tíðni 

erfiðra fæðinga og lengri fæðingartíma hjá dýrum sem fengu áframhaldandi gjöf lyfsins fram á síðari 

hluta meðgöngu. Einnig er vitað að bólgueyðandi lyf sem ekki eru sterar, valda lokun brjóstgangs hjá 

ungum börnum.  

 

Brjóstagjöf 

Felden hlaup skal ekki nota meðan á brjóstagjöf stendur. 

Öryggi við notkun píroxikams meðan á brjóstagjöf stendur hefur ekki verið staðfest. Eftir inntöku er 

magn píroxíkams í brjóstamjólk um 1% af þeirri þéttni sem finnst í plasma eftir inntöku. 
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4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla 

 

Engin þekkt áhrif. 

 

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

 

4.8 Aukaverkanir 

 

Algengustu aukaverkanirnar eru staðbundin húðerting sem síðar getur dreifst út fyrir svæðið sem 

meðhöndlað er. 

 

Öndunarfæri, brjósthol og miðmæti  

Koma örsjaldan fyrir (<1/10.000) 

 

Berkjukrampi, mæði. 

 

Meltingarfæri   

Sjaldgæfar ( 1/1.000 til <1/100) 

 

 

Mjög sjaldgæfar ( 1/10.000 til <1/1.000) 

 

 

Meltingaróþægindi svo sem ógleði og 

meltingartruflanir. 

 

Kviðverkir, magabólga. 

Húð og undirhúð 

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að ákvarða út frá 

fyrirliggjandi gögnum) 

 

 

Endurtekin lyfjaútbrot á sama stað (fixed drug 

eruption) (sjá kafla 4.4), staðbundin mild til 

miðlungs erting, roði, útbrot, kláði, 

snertihúðbólga, exem, þurr flögnun húðar, 

ljósnæmi, tímabundin mislitun húðar, viðbrögð á 

áburðarsvæði. 

Nýru og þvagfæri  

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að ákvarða út frá 

fyrirliggjandi gögnum) 

 

 

Áhrif á nýrnastarfsemi. 

 

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 beint til Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is. 

 

4.9 Ofskömmtun 

 

Ekki þekkt. 

Ólíklegt er að ofskömmtun eigi sér stað með staðbundinni meðferð. 

 

 

5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 

 

5.1 Lyfhrif 

 

Flokkun eftir verkun: Bólgueyðandi gigtarlyf til útvortis notkunar. ATC flokkur: M 02 AA 07. 

 

Felden hlaup (píroxíkam) er bólgueyðandi lyf sem ekki er steri og hefur einnig verkjastillandi verkun. 

Verkunarháttur Felden er ekki að fullu þekktur, en bæði í in vitro og in vivo rannsóknum hefur verið 

sýnt fram á að Felden hefur áhrif á mörg þrep í ónæmis- og bólgusvörun með því að draga úr myndun 

prostaglandína með endurkræfri hömlun á cýklóoxýgenasa, hindra samsöfnun hlutleysiskyrninga, 

hindra skrið flipkjarna frumna (polymorphonuclear cell) og einkjörnunga á bólgustað, hamla losun 

leysienzýma (lysosomal enzymes) úr örvuðum hvítum blóðkornum, hindra myndun hlutleysiskyrninga 

http://www.lyfjastofnun.is/
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á súrefnisstakeindum (superoxide anions) og draga úr magni iktþáttar (rheumatoid factor), bæði 

almennt og í liðvökum hjá sjúklingum með sermijákvæða iktsýki. 

 

Verkun Felden felst ekki í örvun heiladinguls-nýrnahettuöxulsins. Rannsóknir in vitro hafa ekki leitt í 

ljós neikvæð áhrif á efnaskipti brjósks. 

 

5.2 Lyfjahvörf 

 

Rannsóknir á lyfjahvörfum og dreifingu hjá rottum og hundum hafa sýnt að Felden hlaup 0,5% dreifist 

smám saman og stöðugt frá húðinni til undirliggjandi vöðvavefs eða liðvökva. Nokkrum 

klukkustundum eftir að hlaupinu hefur verið nuddað inn í húðina næst jafnvægi á þéttni píroxíkams í 

húð, vöðvavef og liðvökva. 

 

Rannsóknir á endurteknum skömmtum, þar sem Felden hlaup var notað tvisvar á dag í 14 daga 

(heildardagskammtur var 20 mg af píroxíkami), sýndu að þéttni lyfsins í plasma jókst hægt á 

meðferðartímabilinu og náði 200 ng/ml á fjórða degi. Þéttni í plasma við jafnvægi var að meðaltali 

300-400 ng/ml og miðgildi hélst undir 400 ng/ml, jafnvel eftir 14 daga meðferð. Þéttni píroxíkams við 

jafnvægi jafngildir 5% af þeirri þéttni sem sést hjá einstaklingum sem fá sama skammt til inntöku (20 mg 

á dag). Helmingunartími í þessari rannsókn var u.þ.b. 79 klst. Hlaupið þoldist vel hjá sjálfboðaliðum 

með viðkvæma húð. 

 

Helmingunartími píroxíkams er u.þ.b. 50 klst.  

 

5.3 Forklínískar upplýsingar 

 

Í rannsóknum á eituráhrifum á æxlun jók píroxíkam tíðni axlarfestu (dystocia) og seinkaðrar fæðingar 

hjá dýrum ef lyfið var gefið á meðgöngu. Gjöf lyfja sem hamla myndun prostaglandína hefur einnig 

leitt til aukinna affalla fósturvísa fyrir og eftir hreiðrun (implantation). Þessar niðurstöður komu fram 

við skammta til inntöku og eins og fram kemur í kafla 5.2 er plasmaþéttni píroxíkams við notkun 

Felden hlaups aðeins u.þ.b. 5% af þeirri þéttni sem sést eftir inntöku samsvarandi skammts. 

 

Í dýrarannsóknum á Felden hlaupi sáust engar meðferðartengdar aukaverkanir við notkun 1 g af hlaupi 

á dag í allt að 30 daga. Ekki sáust heldur nein merki um ljósofnæmi eða húðnæmingu. 

 

 

6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 

 

6.1 Hjálparefni 

 

Karbómer 980, própýlenglýkól, etanól 96%, benzýlalkóhól, tvíísóprópanólamín, hýdroxýetýlsellulósa, 

hreinsað vatn. 

 

6.2 Ósamrýmanleiki 

 

Á ekki við. 

 

6.3 Geymsluþol 

 

3 ár. 

 

6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu 

 

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins. 

 

6.5 Gerð íláts og innihald 

 

Áltúpur með 25 g, 50 g, 100 g og 112 g. 
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Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar. 

 

6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun 

 

Engin sérstök fyrirmæli. 

 

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

 

 

7. MARKAÐSLEYFISHAFI 

 

Pfizer ApS 

Lautrupvang 8 

2750 Ballerup 

Danmörk. 

 

 

8. MARKAÐSLEYFISNÚMER 

 

930143 (IS). 

 

 

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR 

MARKAÐSLEYFIS 

 

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 1. apríl 1996. 

Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis: 16. október 2007. 

 

 

10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS 

 

2. desember 2021. 


