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Begrænsninger i anvendelsen af lægemidler indeholdende 
flupirtin 
 

Den 26. juni 2013 vedtog koordinationsgruppen vedrørende gensidig anerkendelse og decentraliserede 
godkendelsesprocedurer – human (CMDh) ved en flertalsafgørelse nye anbefalinger om begrænsning 
af anvendelsen af flupirtinholdige lægemidler, der leveres til oral anvendelse og som suppositorier. 
Disse lægemidler bør kun anvendes til kortvarig (akut) behandling af smerter hos voksne, som ikke 
kan anvende andre smertestillende midler såsom nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID) 
og svage opioider, og behandlingen bør højst vare to uger. 

Derudover bør patienternes leverfunktion overvåges efter hver hel uges behandling, og behandlingen 
bør stoppes, hvis patienten viser tegn på leverproblemer. Flupirtin må heller ikke anvendes hos 
patienter, der i forvejen har leversygdom eller alkoholmisbrug, eller som får andre lægemidler, der 
vides at forårsage leverproblemer.  

Anbefalingerne følger EMA’s Udvalg for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning (PRAC), som 
gennemgik leverproblemerne med flupirtin, der spænder fra forhøjede leverenzymer til leversvigt. 
PRAC vurderede de foreliggende data om leversikkerhed og konstaterede, at der ikke var registreret 
tilfælde af leversvigt eller levertransplantation hos patienter, der fik lægemidlet i op til to uger. PRAC 
gennemgik desuden de foreliggende data om de gavnlige virkninger af flupirtin og konkluderede, at der 
forelå data fra undersøgelser om behandling af akutte smerter, men at der ikke var tilstrækkelige data 
til at underbygge anvendelse til behandling af langvarige smerter.  

Foruden orale lægemidler og suppositorier omfattede gennemgangen også injektionspræparater af 
flupirtin, der blev givet som en enkelt injektion mod smerter efter operation. PRAC konkluderede, at 
fordelene ved flupirtin som injektionspræparat fortsat opvejer risiciene, når det anvendes på denne 
måde. Læger, der anvender injektionspræparater med flupirtin, bør desuden følge relevante råd om 
minimering af risikoen for patienterne.  

CMDh tilsluttede sig PRAC’s konklusioner og vedtog PRAC’s anbefalinger om anvendelse af lægemidler 
indeholdende flupirtin. CMDh’s udtalelse blev overgivet til Europa-Kommissionen, som godkendte den 
og den 5. september 2013 vedtog en endelig beslutning, der er retligt bindende i hele EU.  
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Information til patienter  

• Flupirtin som orale lægemidler og suppositorier bør kun anvendes til behandling af kortvarige 
(akutte) smerter hos voksne, der ikke tåler andre smertestillende midler (såsom NSAID og svage 
opioider). Hvis du får flupirtin, må din behandling ikke vare længere end to uger. 

• Du skal ikke tage flupirtin som langtidsbehandling af kroniske smerter. Hvis du har taget flupirtin 
længere end to uger, skal du få din behandling gennemgået af lægen eller apotekspersonalet. 

• Da flupirtin hos nogle patienter kan have virkning på leveren, vil din læge teste din leverfunktion 
under behandlingen og stoppe behandlingen, hvis der er tegn på leverproblemer.  

• Hvis du er i behandling med flupirtin, og du har spørgsmål eller betænkeligheder vedrørende din 
behandling, skal du tale med lægen eller med apotekspersonalet.  

Information til sundhedspersoner  

En gennemgang af sikkerhedsdata fra EU’s bivirkningsdatabase viste 330 tilfælde af uønskede 
leverhændelser med formodet sammenhæng med flupirtin. Hændelserne spændte fra asymptomatiske 
forhøjelser af leverenzymer til leversvigt. Der blev ikke indberettet tilfælde af leversvigt eller 
levertransplantationer hos patienter, som tog lægemidlet i op til to uger.  

Vedrørende dokumentationen for virkning viste gennemgangen, at der savnedes tilstrækkelige 
oplysninger om fordelene ved flupirtin til behandling af kroniske smerter. Navnlig savnedes der 
oplysninger om virkning ved anvendelse af flupirtin i længere tid end otte uger.  

På grundlag af denne gennemgang bedes sundhedspersoner i EU være opmærksomme på følgende 
opdaterede anbefalinger:  

• Flupirtin i form af orale lægemidler og suppositorier bør kun anvendes til behandling af akutte 
smerter hos voksne, og kun når andre analgetika (såsom NSAID og svage opioider) er 
kontraindiceret.  

• Behandlingsvarigheden med flupirtin bør ikke overstige to uger, og patienternes leverfunktion bør 
kontrolleres efter hver hel uges behandling.  

• Behandlingen skal seponeres hos alle patienter med abnorm leverfunktionstest eller symptomer på 
leversygdom.  

• Flupirtin må ikke anvendes hos patienter med eksisterende leversygdom eller alkoholmisbrug eller 
ved samtidig anvendelse af andre lægemidler, der vides at forårsage leverproblemer.  

• Sundhedspersoner bør gennemgå behandlingen af patienter i behandling med flupirtin under 
hensyntagen til ovenstående anbefalinger.  

 

Mere om lægemidlet  

Flupirtin er et smertestillende middel af ikke-opioid type og er blevet anvendt til smertebehandling 
såsom smerter ved muskelspændinger, cancersmerter, menstruationssmerter og smerter efter 
ortopædkirurgiske operationer og skader.  

Lægemidler indeholdende flupirtin har været godkendt siden midten af 1980’erne og er på nuværende 
tidspunkt på markedet i følgende EU-medlemsstater: Bulgarien, Estland, Tyskland, Ungarn, Italien, 
Letland, Litauen, Polen, Portugal, Rumænien og Slovakiet.  
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Flupirtin leveres som 100 mg kapsler med hurtig udløsning, 400 mg depottabletter, 75 mg og 150 mg 
suppositorier samt injektionsvæske (100 mg). 100 mg kapsler med hurtig udløsning er på markedet i 
de 11 ovennævnte EU-medlemsstater. De øvrige styrker og lægemiddelformer markedsføres kun i 
Tyskland.  

Flupirtin blev først indført som et smertestillende middel, der var et alternativ til opioider og NSAID. 
Senere blev der fundet flere andre virkninger såsom muskelafslappende virkning. Flupirtin virker som 
en “selektiv neuronal kaliumkanalåbner”. Det vil sige, at det åbner kaliumkanalerne, der er særlige 
porer på overfladen af nervecellerne. Åbning af disse kanaler nedsætter den elektriske overaktivitet, 
der er årsag til mange smertetilstande.  

Mere om proceduren  

Gennemgangen af lægemidler indeholdende flupirtin blev indledt i marts 2013 på anmodning af 
Tyskland i henhold til artikel 107i i direktiv 2001/83/EF. Den fulgte proceduren i artikel 107i af direktiv 
2001/83, der også kaldes EU-hasteproceduren. 

Disse data blev først gennemgået af Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning 
(PRAC). PRAC’s anbefalinger blev overgivet til CMDh, som vedtog et endeligt standpunkt. CMDh er et 
organ, der repræsenterer EU’s medlemsstater, og som har ansvar for at sikre harmoniserede 
sikkerhedsnormer i hele EU for lægemidler, der godkendes ved nationale procedurer.  

Eftersom CMDh vedtog dette standpunkt ved en flertalsafgørelse, blev det overgivet til Europa-
Kommissionen, som godkendte det og vedtog en retligt bindende beslutning, der er gyldig i hele EU. 

Kontakt vores pressesekretærer 

Monika Benstetter eller Martin Harvey 

Tlf. +44 (0)20 7418 8427 

E-mail: press@ema.europa.eu 
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