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VIÐAUKI I 
 

SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS 
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1. HEITI LYFS 
 
Yellox 0,9 mg/ml augndropar, lausn 
 
 
2. INNIHALDSLÝSING 
 
Einn ml af lausn inniheldur 0,9 mg brómfenak (sem natríumseskvíhýdrat). 
Einn dropi inniheldur u.þ.b. 33 míkrógrömm af brómfenaki. 
 
Hjálparefni með þekkta verkun: 
Hver ml af lausn inniheldur 50 míkrógrömm af bensalkónklóríði. 
Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1. 
 
 
3. LYFJAFORM 
 
Augndropar, lausn. 
Tær, gul lausn. 
pH: 8,1-8,5; osmólalstyrkur: 270-330 mOsmól/kg 
 
 
4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR 
 
4.1 Ábendingar 
 
Yellox er ætlað fullorðnum í meðferð við bólgu í auga eftir brottnám augasteins. 
 
4.2 Skammtar og lyfjagjöf 
 
Skammtar 
Notkun hjá fullorðnum, þ.m.t. öldruðum 
Skammturinn er einn dropi af Yellox í sjúkt auga tvisvar á dag, frá því degi eftir brottnám augasteins 
og fyrstu tvær vikurnar eftir aðgerðina.  
 
Meðferð á ekki að vara lengur en í 2 vikur þar sem gögn um öryggi umfram þann tíma liggja ekki 
fyrir.  
 
Skert lifrar- og nýrnastarfsemi 
Yellox hefur ekki verið rannsakað hjá sjúklingum með lifrarsjúkdóm eða skerta nýrnastarfsemi. 
 
Börn 
Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun brómfenaks hjá börnum. Engar upplýsingar liggja fyrir. 
 
Lyfjagjöf 
Til notkunar í auga. 
 
Ef notast er við fleiri en eitt staðbundið augnlyf skal gefa þau með minnst 5 mínútna millibili. 
 
Til þess að hindra mengun dropastútsins og lausnarinnar skal gæta þess vel að snerta ekki augnlok, 
aðliggjandi svæði eða önnur svæði með dropastútnum á glasinu. 
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4.3 Frábendingar 
 
Ofnæmi fyrir brómfenaki eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1 eða öðrum 
bólgueyðandi lyfjum (NSAID). 
Yellox skal ekki gefa sjúklingum með astma, ofsakláða eða bráða nefslímubólgu sem örvast af 
asetýlsalisýlsýru eða öðrum lyfjum sem hamla virkni prostaglandín syntetasa. 
 
4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun 
 
Öll staðbundin bólgueyðandi lyf kunna að hægja á eða seinka bata, svo sem barksterar til 
staðbundinnar notkunar. Samhliða notkun bólgueyðandi lyfja og staðbundinna stera kann að auka líkur 
á vandamálum hvað varðar bata. 
 
Víxlnæmi 
Möguleiki er á víxlnæmi hvað varðar asetýlsalisýlsýru, afleiður fenýlediksýru og önnur bólgueyðandi 
lyf. Því skal forðast að meðhöndla einstaklinga sem hafa áður sýnt fram á næmi gagnvart þessum 
lyfjum (sjá kafla 4.3). 
 
Næmir einstaklingar 
Hjá næmum einstaklingum kann áframhaldandi notkun bólgueyðandi lyfja svo sem brómfenaks að 
valda niðurbroti í þekju, þynningu glæru, eyðingu glæru, sáramyndun í glæru eða götun glæru. Slíkt 
kann að valda hættu á blindu. Sjúklingar sem sýna merki um niðurbrot í glæruþekju skulu tafarlaust 
hætta notkun staðbundinna bólgueyðandi lyfja og fylgjast skal náið með þeim hvað varðar heilbrigði 
glæru. Af þessu leiðir að samhliða notkun barkstera í augu kann að valda meiri hættu á aukaverkunum 
á glæru hjá sjúklingum sem eru í áhættuhóp. 
 
Reynsla eftir markaðssetningu 
Reynsla af staðbundnum bólgueyðandi lyfjum eftir markaðssetningu gefur til kynna að sjúklingar sem 
gangast undir flóknar augnaðgerðir, með taugaskerðingu í glæru, þekjugalla í glæru, sykursýki og 
sjúkdóma á yfirborði augans t.d. augnþurrk, iktsýki eða sem hafa gengist undir margar augnaðgerðir á 
stuttum tíma kunni að eiga aukna hættu á aukaverkunum á glæru sem geta valdið hættu á blindu. Gæta 
skal varúðar við notkun staðbundinna bólgueyðandi lyfja hjá þessum sjúklingum. 
 
Tilkynnt hefur verið um það að bólgueyðandi lyf í augu kunni að valda aukinni blæðingu í augnvefjum 
(svo sem framhólfsblæðingu) í tengslum við augnaðgerð. Sýna skal aðgát við notkun Yellox hjá 
sjúklingum sem vitað er til að hafi tilhneigingu til blæðingar eða sem fá önnur lyf sem kunna að 
framlengja blæðingartíma. 
 
Í mjög sjaldgæfum tilvikum hefur bólgusvörun við augasteinsaðgerðinni, t.d. í formi sjónudepilsbjúgs, 
blossað aftur upp þegar notkun Yellox hefur verið hætt. 
 
Augnsýking 
Bráð augnsýking getur hulist vegna staðbundinnar notkunar bólgueyðandi lyfja. 
 
Notkun augnlinsa 
Almennt er ekki mælt með notkun augnlinsa eftir aðgerð til brottnáms augasteins. Því skal ráðleggja 
sjúklingum að nota ekki augnlinsur meðan á meðferð með Yellox stendur. 
 
Hjálparefni 
Bensalkónklóríð 
Lyfið inniheldur 0,00185 mg af bensalkónklóríði í hverjum dropa, sem jafngildir 0,05 mg/ml. 
 
Bensalkónklóríð getur sogast inn í mjúkar augnlinsur og breytt lit þeirra. Fjarlægja skal augnlinsurnar 
fyrir notkun lyfsins og setja þær aftur í 15 mínútum eftir lyfjagjöf. 
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Greint hefur verið frá því að bensalkónklóríð valdi ertingu í auga, einkennum um augnþurrk og 
mögulegum áhrifum á tárafilmuna og yfirborð hornhimnu. Gæta skal varúðar við notkun hjá 
sjúklingum með augnþurrk og sjúklingum þar sem hornhimnan er viðkvæm.  
 
Við langtímanotkun skal fylgjast með sjúklingum. 
 
4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir 
 
Ekki hafa verið gerðar neinar rannsóknir á milliverkunum. Ekki hefur verið tilkynnt um milliverkanir 
við sýklalyf í formi augndropa í tengslum við aðgerð.  
 
4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf 
 
Meðganga 
Engar fullnægjandi upplýsingar liggja fyrir um notkun brómfenaks á meðgöngu. Dýrarannsóknir hafa 
sýnt eiturverkanir á æxlun (sjá kafla 5.3). Hugsanleg áhætta fyrir menn er ekki þekkt. Þar sem almenn 
útsetning hjá konum sem ekki eru þungaðar er nánast engin eftir meðferð með Yellox er áhættan á 
meðgöngu talin lítil.  
 
Þar sem vitað er að lyf sem hamla lífmyndun prostaglandíns hafa áhrif á hjarta- og æðakerfi fósturs 
(lokun opinnar fósturæðar) ber hins vegar að forðast notkun Yellox á síðasta þriðjungi meðgöngu. 
Yfirleitt er ekki mælt með notkun Yellox á meðgöngu nema ávinningurinn vegi þyngra en hugsanleg 
áhætta. 
 
Brjóstagjöf 
Ekki er þekkt hvort brómfenak eða umbrotsefni þess skiljast út í brjóstamjólk. Dýrarannsóknir hafa 
sýnt að brómfenak skilst út í mjólk hjá rottum eftir mjög stóra skammta til inntöku (sjá kafla 5.3). Ekki 
er búist við neinum áhrifum á nýbura/ungbarn sem eru á brjósti vegna þess að almenn útsetning hjá 
konum með barn á brjósti er nánast engin. Nota má Yellox við brjóstagjöf. 
 
Frjósemi  
Ekki varð vart við nein áhrif af brómfenaki á frjósemi í dýrarannsóknum. Auk þess er almenn 
útsetning fyrir brómfenaki nánast engin; því er ekki þörf á að gera þungunarpróf eða nota 
getnaðarvarnir. 
 
4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla 
 
Yellox hefur lítil áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla. Þokusýn getur komið fyrir í stutta stund 
þegar droparnir eru settir í augað. Ef sjónin verður þokukennd þegar droparnir eru settir í augað skal 
ráðleggja sjúklingum að forðast akstur og notkun véla þar til sjónin verður eðlileg á ný. 
 
4.8 Aukaverkanir 
 
Yfirlit öryggisupplýsinga 
Byggt á fyrirliggjandi klínískum upplýsingum fengu alls 3,4% sjúklinga eina eða fleiri aukaverkanir. 
Algengustu eða mikilvægustu aukaverkanirnar í samanteknum rannsóknunum voru afbrigðileg 
tilfinning í auga (0,5%), eyðing glæru (væg eða í meðallagi alvarleg) (0,4%), augnkláði (0,4%), 
augnverkur (0,3%) og roði í auga (0,3%). Aukaverkanir í glæru komu aðeins fram hjá japanska 
þýðinu. Aukaverkanir leiddu mjög sjaldan til fráhvarfseinkenna og alls 8 (0,8%) sjúklingar hættu 
meðferðinni fyrr en ætlað var í rannsókninni vegna aukaverkunar. Þetta voru 3 (0,3%) sjúklingar með 
væga eyðingu glæru, 2 (0,2%) sjúklingar með augnloksbjúg og 1 (0,1%) sjúklingur með afbrigðilega 
tilfinningu í auga, glærubjúg eða augnkláða.  
 
Tafla með lista yfir aukaverkanir 
Eftirfarandi aukaverkanir voru flokkaðar á eftirfarandi hátt: 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) eða koma 
örsjaldan fyrir (<1/10.000). Innan tíðniflokka eru alvarlegustu aukaverkanirnar taldar upp fyrst. 
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Taflan hér á eftir lýsir aukaverkunum samkvæmt líffæraflokkun og tíðni. 
 

MedDRA 
líffæraflokkun 

Tíðni Aukaverkanir 

Augu Sjaldgæfar  Minnkuð sjónskerpa 
Sjónukvilli ásamt blæðingu 
Galli í glæruþekju** 
Eyðing glæru (væg eða í meðallagi alvarleg) 
Röskun á glæruþekju 
Glærubjúgur 
Vilsa frá sjónu 
Augnverkur 
Blæðing frá augnloki 
Þokusýn 
Ljósfælni 
Augnloksbjúgur 
Útferð frá auga 
Augnkláði 
Erting í auga 
Roði í auga 
Aukin blóðsókn í táru 
Afbrigðileg tilfinning í auga 
Óþægindi í auga 

Mjög sjaldgæfar Götun glæru* 
Sár í glæru* 
Eyðing glæru, alvarleg* 
Eyðing hvítu* 
Íferðir í glæru* 
Röskun í glæru* 
Ör á glæru* 

Öndunarfæri, brjósthol 
og miðmæti 

Sjaldgæfar  Blóðnasir  
Hósti 
Nefrennsli 

Mjög sjaldgæfar Astmi* 
Almennar aukaverkanir 
og aukaverkanir á 
íkomustað 

Sjaldgæfar  Þroti í andliti 

*Alvarlegar tilkynningar vegna reynslu eftir markaðssetningu hjá fleiri en 20 milljón sjúklingum 
** Kom fram við skömmtun fjórum sinnum á dag  
 
Ráðleggja skal sjúklingum sem verða fyrir niðurbroti glæruþekju að hætta tafarlaust notkun Yellox og 
fylgjast skal náið með þeim hvað varðar heilbrigði glæru (sjá kafla 4.4). 
 
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 samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. 
 
4.9 Ofskömmtun 
Gjöf á tveimur dropum af 2 mg/ml lausn fjórum sinnum á dag í allt að 28 daga leiddi ekki til neinna 
óeðlilegra niðurstaðna eða aukaverkana með klíníska þýðingu. Ef fleiri en einn dropi eru gefnir fyrir 
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slysni ætti það ekki að leiða til aukinnar staðbundinnar útsetningar þar sem umframmagnið myndi 
skolast úr auganu vegna takmarkaðs rúmmáls tárupokans. 
 
Nánast engin hætta er á aukaverkunum vegna inntöku fyrir slysni. Ef innihald úr 5 ml glasi er innbyrt 
samsvarar það inntökuskammti á minna en 5 mg af brómfenaki sem er 30 sinnum minna en 
dagskammtur af brómfenaki á lyfjaformi til inntöku sem áður var notað. Ef Yellox er tekið inn fyrir 
slysni skal neyta vökva til að þynna lyfið. 
 
 
5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 
 
5.1 Lyfhrif 
 
Flokkun eftir verkun: Augnlyf, bólgueyðandi lyf, ekki sterar, ATC flokkur: S01BC11. 
 
Verkunarháttur 
Brómfenak er bólgueyðandi lyf (NSAID) sem talið er virka gegn bólgu vegna getu þess til að blokka 
nýmyndun prostaglandíns aðallega með hömlun sýklóoxýgenasa 2 (COX-2). Sýklóoxýgenasa 1 
(COX-1) er aðeins hamlað að litlu leyti.  
Brómfenak hamlaði nýmyndun prostaglandína in vitro í litu og brárkleggja hjá kanínum. IC50 gildin 
voru lægri hvað varðar Brómfenak (1,1 μM) samanborið við indometasín (4,2 μM) og pranóprófen 
(11,9 μM) 
Brómfenak af styrkleikunum 0,02%, 0,05%, 0,1% og 0,2% hamlaði nánast öllum merkjum um bólgu í 
augum í tilraunalíkani fyrir lithimnubólgu hjá kanínum. 
 
Klínísk verkun 
Tvær II. stigs, fjölsetra, slembiraðaðar, tvíblindar rannsóknir á samhliða hópum voru framkvæmdar í 
Japan og tvær III. stigs, fjölsetra, slembiraðaðar (2:1), tvíblindar rannsóknir á samhliða hópum með 
samanburðarhóp með lyfleysu voru framkvæmdar í Bandaríkjunum til að meta klínískt öryggi og 
verkun Yellox við skömmtun tvisvar á dag sem meðferð við bólgu eftir aðgerð hjá sjúklingum sem 
hafa gengist undir brottnám augasteins. Í þessum rannsóknum var rannsóknarlyfið gefið u.þ.b. 24 klst. 
eftir brottnám augasteins og áfram í allt að 14 daga. Meðferðaráhrifin voru metin í allt að 29 daga. 
Mun stærra hlutfall sjúklinga í Yellox hópnum, 64,0% samanborið við 43,3% í hópnum sem fékk 
lyfleysu (p<0,0001), var algjörlega laus við bólgu í auga á rannsóknardegi 15. Greinilega varð vart við 
fækkun frumna í forhólfi auga og minni ertiroða á 2 fyrstu vikunum eftir skurðaðgerðina (85,1% 
sjúklinga með stig ertiroða ≤1) samanborið við lyfleysu (52%). Munurinn á þeim tíma sem það tók 
bólguna að hverfa kom þegar í ljós á degi 3. 
Í stórri samanburðarrannsókn sem gerð var í Japan reyndist Yellox jafn árangursríkt og pranóprófen 
augnlyf lausn. 
 
Börn 
Lyfjastofnun Evrópu hefur veitt undanþágu frá skyldu til að gefa upp niðurstöður úr rannsókn á Yellox 
hjá öllum undirhópum barna, hvað varðar bólgu í augum eftir aðgerð (sjá kafla 4.2 hvað varðar 
upplýsingar um notkun fyrir börn) 
 
5.2 Lyfjahvörf 
 
Frásog 
Brómfenak berst á virkan hátt gegnum glæru hjá sjúklingum sem gangast undir brottnám augasteins. 
Stakur skammtur leiddi til meðaltals hámarksstyrk augnvökva sem nam 79±68 ng/ml 
150-180 mínútum eftir skömmtun. Styrknum var viðhaldið í 12 klst. í augnvökva og mælanleg gildi 
héldust í allt að 24 klst. í helstu vefjum augans, svo sem sjónu. Í kjölfar skömmtunar brómfenaks 
augndropa tvisvar á dag var styrkur í blóðvökva ómælanlegur. 
 
Dreifing 
Brómfenak binst mikið við prótín í blóðvökva. In vitro voru 99,8% bundin prótínum í blóðvökva 
manna. 
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Ekki varð vart við neina líffræðilega marktæka bindingu við melanín in vitro. 
Rannsóknir á kanínum þar sem notast var við geislamerkt brómfenak sýndu að mesti styrkur eftir 
staðbundna notkun kemur fram í glæru, síðan í táru og svo í augnvökva. Aðeins varð vart við lítinn 
styrk í augasteini og glervökva. 
 
Umbrot 
In vitro rannsóknir benda til þess að brómfenak umbrotni aðallega fyrir tilstilli CYP2C9, sem er hvorki 
til staðar í litu og brárkleggja né sjónu/æðu og magn þessa ensíms í glæru er innan við 1% af magni í 
lifur. 
Hjá sjúklingum sem fá lyfið í inntöku er óbreytt móðurefni megin efnið í blóðvökva. Ýmis samtengt 
og ótengd umbrotsefni hafa komið fram en hringað amíð er helsta umbrotsefnið í þvagi. 
 
Brotthvarf 
Í kjölfar lyfjagjafar í augu er helmingunartími brómfenaks í augnvökva 1,4 klst. sem gefur til kynna 
hraðvirkt brotthvarf. 
Í kjölfar lyfjagjafar 14C-brómfenaks til inntöku hjá heilbrigðum sjálfboðaliðum kom í ljós að 
útskilnaður með þvagi var helsta útskilnaðarleið geislavirkni og nam u.þ.b. 82% af skammtinum en 
útskilnaður með hægðum nam u.þ.b. 13% af skammtinum. 
 
5.3 Forklínískar upplýsingar 
 
Forklínískar upplýsingar benda ekki til neinnar sérstakrar hættu fyrir menn, á grundvelli hefðbundinna 
rannsókna á lyfjafræðilegu öryggi, eiturverkunum eftir endurtekna skammta, eiturverkunum á 
erfðaefni og krabbameinsvaldandi áhrifum. Hins vegar olli 0,9 mg/kg/dag til inntöku hjá rottum 
(900 sinnum ráðlagður skammtur í auga) dauða fóstra og fósturvísa, jók nýburadauða og dró úr vexti 
eftir fæðingu. Hjá ungafullum kanínum olli 7,5 mg/kg/dag til inntöku (7500 sinnum ráðlagður 
skammtur í auga) fjölgun fósturláta snemma í byrjun meðgöngu (sjá kafla 4.6). 
 
Dýrarannsóknir hafa sýnt fram á að brómfenak skilst út í brjóstamjólk ef það er gefið til inntöku í 
2,35 mg/kg skömmtum sem er 2.350 sinnum ráðlagður skammtur í auga. Hins vegar var styrkur í 
blóðvökva ekki mælanlegur í kjölfar lyfjagjafar í auga (sjá kafla 5.2). 
 
 
6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 
 
6.1 Hjálparefni 
 
Bórsýra 
Bórax 
Vatnsfrítt natríumsúlfít (E221) 
Týloxapól 
Póvidón (K30) 
Bensalkóníumklóríð 
Tvínatríumedetat 
Vatn fyrir stungulyf 
Natríumhýdroxíð (til pH aðlögunar) 
 
6.2 Ósamrýmanleiki 
 
Á ekki við. 
 
6.3 Geymsluþol 
 
2 ár. 
Eftir fyrstu opnun umbúða: 4 vikur. 
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6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu 
 
Geymið við lægri hita en 25°C. 
Sjúklingum skal leiðbeint um að loka glasinu vandlega þegar það er ekki í notkun. 
 
6.5 Gerð íláts og innihald 
 
5 ml lausn í pólýetýlen dropaglasi sem hægt er að kreista með dropastút og pólýetýlen skrúfloki. 
Pakkning með 1 glasi. 
 
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 
 
BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED 
3013 Lake Drive 
Citywest Business Campus 
Dublin 24, D24PPT3 
Írland 
 
 
8. MARKAÐSLEYFISNÚMER 
 
EU/1/11/692/001 
 
 
9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR 

MARKAÐSLEYFIS 
 
Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 18.05.2011 
Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis: 11.01.2016 
 
 
10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS 
 
 
Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu 
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A. FRAMLEIÐENDUR SEM ERU ÁBYRGIR FYRIR LOKASAMÞYKKT 
 
 
Heiti og heimilisfang framleiðenda sem eru ábyrgir fyrir lokasamþykkt 
 
 
Dr. Gerhard Mann 
Chem.-pharm. Fabrik GmbH 
Brunsbütteler Damm 165/173 
13581 Berlin 
Þýskaland 
 
 
 
B. FORSENDUR FYRIR, EÐA TAKMARKANIR Á, AFGREIÐSLU OG NOTKUN 
 
Lyfið er lyfseðilsskylt. 
 
 
C. AÐRAR FORSENDUR OG SKILYRÐI MARKAÐSLEYFIS 
 
• Samantektir um öryggi lyfsins (PSUR) 
 
Skilyrði um hvernig leggja skal fram samantektir um öryggi lyfsins koma fram í lista yfir 
viðmiðunardagsetningar Evrópusambandsins (EURD lista) sem gerð er krafa um í grein 107c(7) í 
tilskipun 2001/83/EB og öllum síðari uppfærslum sem birtar eru í evrópsku lyfjavefgáttinni. 
 
 
D. FORSENDUR EÐA TAKMARKANIR ER VARÐA ÖRYGGI OG VERKUN VIÐ 

NOTKUN LYFSINS 
 
• Áætlun um áhættustjórnun 
 
Markaðsleyfishafi skal sinna lyfjagátaraðgerðum sem krafist er, sem og öðrum ráðstöfunum eins og 
fram kemur í áætlun um áhættustjórnun í kafla 1.8.2 í markaðsleyfinu og öllum uppfærslum á áætlun 
um áhættustjórnun sem ákveðnar verða. 
 
Leggja skal fram uppfærða áætlun um áhættustjórnun: 

• Að beiðni Lyfjastofnunar Evrópu. 
• Þegar áhættustjórnunarkerfinu er breytt, sérstaklega ef það gerist í kjölfar þess að nýjar 

upplýsingar berast sem geta leitt til mikilvægra breytinga á hlutfalli ávinnings/áhættu eða 
vegna þess að mikilvægur áfangi (tengdur lyfjagát eða lágmörkun áhættu) næst. 
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VIÐAUKI III 
 

ÁLETRANIR OG FYLGISEÐILL 
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A. ÁLETRANIR 
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UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM 
 
ASKJA FYRIR STAKT GLAS 5 ML 
 
 
1. HEITI LYFS 
 
Yellox 0,9 mg/ml augndropar, lausn 
brómfenak  
 
 
2. VIRK(T) EFNI 
 
1 ml af lausn inniheldur 0,9 mg brómfenak (sem natríumseskvíhýdrat). 
Einn dropi inniheldur u.þ.b. 33 míkrógrömm af brómfenaki. 
 
 
3. HJÁLPAREFNI 
 
Bórsýra, bórax, vatnsfrítt natríumsúlfít (E221), týloxapól, póvidón, dínatríumedetat, bensalkónklóríð 
(sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli), vatn fyrir stungulyf, natríumhýdroxíð (til pH aðlögunar) 
 
 
4. LYFJAFORM OG INNIHALD 
 
Augndropar, lausn 
1x5 ml 
 
 
5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR) 
 
Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. 
Til notkunar í auga. 
 
 
6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ 
 
Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 
 
 
7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF 
 
 
8. FYRNINGARDAGSETNING 
 
EXP 
Fleygið ónotuðu innihaldi 4 vikum eftir að umbúðir hafa verið rofnar. 
Umbúðir rofnar:  
 
 
9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI 
 
Geymið við lægri hita en 25°C. 
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10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA 

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á 
 
 
11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA 
 
BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED 
3013 Lake Drive 
Citywest Business Campus 
Dublin 24, D24PPT3 
Írland 
 
 
12. MARKAÐSLEYFISNÚMER 
 
EU/1/11/692/001 
 
 
13. LOTUNÚMER 
 
Lot 
 
14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN 
 
 
15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR 
 
 
16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI 
 
Yellox  
 

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI 
 
Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni. 
 
 

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ 
 
PC 
SN 
NN 
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LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA 
EININGA 
 
ÁLETRUN Á GLAS 
 
 
1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR) 
 
Yellox 0,9 mg/ml augndropar, lausn 
brómfenak  
Til notkunar í auga 
 
 
2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF 
 
 
3. FYRNINGARDAGSETNING 
 
EXP  
 
 
4. LOTUNÚMER 
 
Lot  
 
 
5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA 
 
5 ml  
 
6. ANNAÐ 
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B. FYLGISEÐILL 
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Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins 
 

Yellox 0,9 mg/ ml augndropar, lausn 
brómfenak 

  

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 eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum. 
- Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið 

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða. 
- Látið lækninn eða lyfjafræðing 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 Yellox og við hverju það er notað 
2. Áður en byrjað er að nota Yellox 
3. Hvernig nota á Yellox 
4. Hugsanlegar aukaverkanir 
5. Hvernig geyma á Yellox 
6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 
 
 
1. Upplýsingar um Yellox og við hverju það er notað 
 
Yellox inniheldur brómfenak og tilheyrir flokki lyfja sem nefnast bólgueyðandi lyf sem ekki eru sterar 
(NSAID). Virkni þess felst í því að blokka tiltekin efni sem eiga þátt í bólgumyndun.  

Yellox er notað til að draga úr augnbólgu hjá fullorðnum í kjölfar augnaðgerðar vegna drers. 
 
 
2. Áður en byrjað er að nota Yellox 
 
Ekki má nota Yellox  
- ef um er að ræða ofnæmi fyrir brómfenaki eða fyrir einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin 

upp í kafla 6).  
- ef þú hefur fengið astma, húðofnæmi eða miklar bólgur í nef þegar þú hefur notað önnur 

bólgueyðandi lyf. Dæmi um bólgueyðandi lyf eru: asetýlsalisýlsýra, íbúprófen, ketóprófen, 
díklófenak.  

 
Varnaðarorð og varúðarreglur 
Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað. 
 
- ef þú notar staðbundin steralyf (t.d. kortísón), þar sem það getur valdið óæskilegum 

aukaverkunum.  
- ef þú átt við blæðingarkvilla að stríða (t.d. dreyrasýki), hefur átt við slíkt að stríða eða tekur 

önnur lyf sem kunna að lengja blæðingartíma (t.d. warfarín, klópídógrel, asetýlsalisýlsýra). 
- ef þú ert með augnkvilla (t.d. augnþurrk, glærukvilla). 
- ef þú ert með sykursýki. 
- ef þú ert með liðagigt. 
- ef þú hefur gengist endurtekið undir augnaðgerðir með stuttu millibili. 
 
Ekki er mælt með notkun augnlinsa eftir augnaðgerð við dreri. Því skal ekki nota augnlinsur meðan 
Yellox er notað. 
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Börn og unglingar 
Börn og unglingar eiga ekki að nota Yellox. 
 
Notkun annarra lyfja samhliða Yellox 
Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu 
að verða notuð. 
 
Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi 
Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum 
áður en Yellox er notað. 
Yellox skal ekki nota þrjá síðustu mánuði meðgöngu. Læknirinn gæti ávísað þessu lyfi á meðgöngu ef 
væntanlegur ávinningur fyrir móður vegur þyngra en hugsanleg áhætta fyrir barnið. 
Yellox má ávísa fyrir konur með barn á brjósti án þess að það hafi mikilvæg áhrif á frjósemi. 
 
Akstur og notkun véla 
Sjónin þín getur orðið þokukennd stutta stund eftir notkun augndropanna. Ef þú finnur fyrir 
þokukenndri sjón þegar droparnir eru settir í augað, skaltu forðast akstur og notkun véla þar til sjón þín 
verður eðlileg á ný. 
 
Yellox inniheldur bensalkónklóríð 

Lyfið inniheldur 0,00185 mg af bensalkónklóríði í hverjum dropa, sem jafngildir 0,05 mg/ml. 
Bensalkónklóríð getur sogast inn í mjúkar augnlinsur og breytt lit þeirra. Fjarlægja skal augnlinsurnar 
fyrir notkun lyfsins og setja þær aftur í 15 mínútum eftir lyfjagjöf.  
Bensalkónklóríð getur einnig valdið ertingu í auga, sérstaklega hjá þeim sem eru með augnþurrk eða 
sjúkdóm í hornhimnunni (í glæra laginu yst á auganu). Þeir sem finna fyrir óeðlilegri tilfinningu í 
auga, stingjum eða verk í auga eftir notkun lyfsins skulu ræða við lækninn. 
 
 
3. Hvernig nota á Yellox 
 
Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita 
upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.  
 
Skammtar 
 
Ráðlögð skammtastærð er einn dropi af Yellox í viðkomandi auga/augu tvisvar á dag ( kvöld og 
morgna). Ekki nota meira en einn dropa í viðkomandi auga(augu) tvisvar á dag. 
Byrjaðu að nota dropana daginn eftir aðgerð við dreri á auga.  
 
Lyfjagjöf 
 
Yellox er ætlað til notkunar í auga. 
 
- Þvoðu þér um hendur fyrir notkun augndropanna. 
- Komdu þér þægilega fyrir í stöðugri stellingu. 
- Skrúfaðu lokið af glasinu. 
- Haltu glasinu á hvolfi milli þumalsins og hinna fingranna. 
- Hallaðu höfðinu aftur. 
- Dragðu neðra augnlokið niður með hreinum fingri. 
- Færðu stútinn á glasinu alveg að auganu. 
- Snertu hvorki augað né augnlokið, né heldur svæðin í kring eða annað yfirborð með 

dropastútnum. 
- Kreistu varlega glasið til að gefa einn dropa af Yellox. 
- Lokaðu glasinu tryggilega með lokinu strax eftir notkun. 
- Geymdu glasið vandlega lokað þegar það er ekki í notkun. 
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Ef þú notar einhverja aðra augndropa, láttu þá líða minnst fimm mínútur milli þess sem þú notar 
Yellox og hina dropana.  
 
Lengd meðferðar 
Haltu áfram að nota dropana fyrstu 2 vikurnar eftir aðgerðina. Ekki nota Yellox lengur en í 2 vikur. 
 
Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um af Yellox 
Skolaðu úr auganu með volgu vatni. Settu ekki fleiri dropa í augun fyrr en komið er að næsta 
venjulega skammti. Ef Yellox er kyngt af slysni skal drekka glas af vatni eða öðrum vökva til að skola 
lyfinu niður. 
 
Ef gleymist að nota Yellox 
Notaðu einfaldan skammt strax þegar þú manst eftir því. Ef það er næstum því kominn tími fyrir næsta 
skammt þá skaltu sleppa skammtinum sem þú gleymdir. Haltu svo áfram með næsta reglubundna 
skammt. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka. 
  
Ef hætt er að nota Yellox 
Hættu ekki að nota Yellox án þess að ræða við lækninn. 
 
Í mjög sjaldgæfum tilvikum hefur bólgusvörun við augasteinsaðgerðinni, t.d. á formi bólgu í sjónu, 
blossað upp þegar notkun Yellox hefur verið hætt. 
 
Leitið til læknisins eða lyfjafræðings 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.  
Ef þú finnur fyrir minnkaðri eða óskýrri sjón í vikunni eftir að meðferðinni lýkur, skaltu hafa samband 
við lækninn tafarlaust. 
 
Ef þú tekur eftir einhverjum af eftirfarandi aukaverkunum við notkun lyfsins skaltu hafa tafarlaust 
samband við lækninn: 
 
Sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum) 
Tilfinning um aðskotahlut í auganu, augnroði og augnbólga, skemmd og bólga á yfirborði augans, 
útferð úr auga, kláði, erting eða sársauki í auganu, þroti eða blæðing frá augnloki, daprari sjón af 
völdum 'augngruggs' eða flyksur fyrir augunum eða þá minnkuð sjón sem getur gefið til kynna 
blæðingu eða skemmd á bak við augað (sjóna), óþægindi í auga, aukið ljósnæmi, skert eða óskýr sjón, 
þroti í andliti, hósti, blóðnasir eða nefrennsli. 
 
Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum)  
Skemmd á yfirborði augans, augnroði, astmi. 
 
Tilkynning aukaverkana 
Látið lækninn eða lyfjafræðing 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 Yellox 
 
Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 
 
Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á glasinu og ytri öskjunni á eftir EXP. 
Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram. 
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Geymið við lægri hita en 25°C. 
 
Fleygið glasinu 4 vikum eftir að það var fyrst opnað til að forðast sýkingu, jafnvel þó enn sé lausn eftir 
í glasinu. Skráið opnunardagsetningu á þar til gert svæði á öskjunni. 
 
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 
 
Yellox inniheldur 
 
- Virka innihaldsefnið er brómfenak. Einn ml af lausninn inniheldur 0,9 mg af brómfenaki (sem 

natríumseskvíhýdrat). Einn dropi inniheldur um það bil 33 míkrógrömm af brómfenaki. 
  
- Önnur innihaldsefni eru: bórsýra, bórax, vatnsfrítt natríumsúlfít (E221), bensalkónklóríð (sjá 

kafla 2), týloxapól, póvidón (K30), tvínatríumedetat, vatn fyrir stungulyf, natríumhýdoxíð (til að 
viðhalda eðlilegu pH sýrustigi). 

 
Útlit Yellox og pakkningastærðir 
Yellox er tær gulur vökvi (lausn) sem fæst í pakkningu sem inniheldur eitt 5 ml plastglas með 
skrúfloki.  
 
Markaðsleyfishafi 
BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED 
3013 Lake Drive 
Citywest Business Campus 
Dublin 24, D24PPT3 
Írland 
 
Framleiðandi 
Dr. Gerhard Mann 
Chem.-pharm. Fabrik GmbH 
Brunsbütteler Damm 165/173 
13581 Berlin 
Þýskaland 
 
 
Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður 
 
Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu. 
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