
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viðauki III 
Breytingar á viðeigandi köflum í samantekt á eiginleikum lyfs og 

fylgiseðli 
 
 

Athugið: 
 
Þessar breytingar á viðeigandi köflum í Samantekt á eiginleikum lyfs og fylgiseðli eru samkvæmt 
viðmiðunarferli. 
Yfirvöld í aðildarlöndum geta í framhaldi uppfært upplýsingarnar um lyfið, í samráði við 
viðmiðunarland, eins og við á í samræmi við verklag sem kemur fram í kafla 4 undir fyrirsögn III í 
tilskipun 2001/83/ESB.  



 
Samantekt á eiginleikum lyfs 
Kafli 4.1 „Ábendingar“ 
 
Testósterónuppbótarmeðferð við kynkirtlavanseytingu hjá karlmönnum, þegar skortur á 
testósteróni hefur verið staðfestur samkvæmt klínískum einkennum og lífefnafræðilegum prófum. 
[…] 
 
Kafli 4.4 „Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun“ 
[…] 
Hjá sjúklingum sem eru með langvinna hjarta-, lifrar- eða nýrnabilun, eða blóðþurrðarsjúkdóm í 
hjarta, getur meðferð með testósteróni valdið alvarlegum fylgikvillum sem lýsa sér með bjúg með 
eða án hjartabilunar. Í slíkum tilfellum verður að stöðva meðferð tafarlaust. 
 
Testósterón getur valdið hækkun blóðþrýstings og nota skal <heiti lyfs> með varúð handa 
karlmönnum með háþrýsting. 
 
Fylgjast skal með testósteróngildum í upphafi og með reglulegu millibili meðan á meðferð stendur. 
Læknar skulu aðlaga skammtinn að hverjum einstaklingi fyrir sig til þess að tryggja að testósterón- 
gildum sé viðhaldið svipuðum og í heilbrigðum kynkirtlum. 
 
Hjá sjúklingum sem fá langtímameðferð með karlhormónum skal einnig fylgjast reglulega með 
eftirfarandi rannsóknarbreytum: hemóglóbíni, hematókrít, lifrarprófum og fitubúskap. 
 
Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um öryggi og verkun varðandi notkun <heiti lyfs> hjá 
sjúklingum sem eru eldri en 65 ára. Enn sem komið er ekki samdóma álit um tiltekin aldurstengd 
viðmiðunargildi fyrir testósterón. Hins vegar skal hafa í huga að magn testósteróns í sermi minnkar 
í líkamanum með hækkandi aldri. 
[…] 
 
Kafli 4.8 Aukaverkanir 
[…] 
Aukning í hematókrít, fjölgun rauðra blóðkorna, aukning í hemóglóbíni. 
Algengar. 
[…] 
 
Fylgiseðill 
[…] 
1. Upplýsingar um <heiti lyfs> og við hverju það er notað 
<Heiti lyfs> er notað handa fullorðnum karlmönnum sem testósterónuppbót til þess að meðhöndla 
ýmsa heilsutengda kvilla af völdum skorts á testósteróni (kynkirtlavanseyting hjá karlmönnum). 
Þetta skal staðfesta með tveimur aðskildum mælingum á testósteróni í blóði og samkvæmt 
klínískum einkennum á borð við eftirfarandi: 
getuleysi 
ófrjósemi 
lítil kynhvöt 
þreyta 
þunglyndi 
beinþynning af völdum lágra hormónagilda 
[…] 
 
2. Áður en byrjað er að nota <heiti lyfs> 
[…] 
Ef þú ert með alvarlegan hjarta-, lifrar- eða nýrnasjúkdóm getur meðferð með <heiti lyfs> valdið 
alvarlegum fylgikvillum í formi vökvasöfnunar sem stundum fylgir hjartabilun. 
Læknirinn skal framkvæma eftirfarandi blóðrannsóknir áður en meðferð hefst og meðan á henni 
stendur: gildi testósteróns í blóði, heildartalning blóðkorna. 
Láttu lækninn vita ef þú ert með háan blóðþrýsting eða ert í meðferð við háum blóðþrýstingi þar 
sem testósterón getur valdið hækkun blóðþrýstings. 
[…] 
 



4. Hugsanlegar aukaverkanir 
Algengar: Fjölgun rauðra blóðkorna, hækkun hematókríts (hundraðshlutfall rauðra blóðkorna í 
blóði) og hemóglóbíns (sá hluti rauðra blóðkorna sem flytur súrefni), samkvæmt reglubundnum 
blóðrannsóknum. 
[…] 
 


