
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bilaga III 
 

Tillägg till relevanta avsnitt i produktresumén och bipacksedeln 
 
 

Observera:  
Produktresumén och bipacksedeln kan senare behöva uppdateras av den nationella myndigheten, i 
samarbete med referenslandet, om det är relevant 
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A. Produktresumé (SmPC) 
<Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt 
identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje 
misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.> 
 
Avsnitt 4.1 Terapeutiska indikationer 
 
[Nuvarande, godkända indikationer ska tas bort och ersättas med följande:] 
 
[Orala läkemedelsformer och suppositorier] 
Behandling av akut smärta hos vuxna. 
< Läkemedlets namn > får endast användas om behandling med andra analgetika (t.ex. icke-steroida 
antiinflammatoriska läkemedel, svaga opioider) är kontraindicerad. 
 
[Injektionsvätska, lösning (i.m.)] 
För engångsdosering hos vuxna med postoperativ smärta. Om behandling krävs under en längre tid 
finns andra farmaceutiska former tillgängliga. 
< Läkemedlets namn > får endast användas om behandling med andra analgetika (t.ex. icke-steroida 
antiinflammatoriska läkemedel, svaga opioider) är kontraindicerad. 
 
 
Avsnitt 4.2 Dosering och administreringssätt  
 
[Texten nedan ska infogas i detta avsnitt] 
 
[…] 
[100 mg IR läkemedelsform, suppositorier]  
Flupirtinska ges i lägsta effektiva dos under kortast möjliga behandlingstid som behövs för att uppnå 
adekvat smärtlindring. 
Behandlingstiden får inte överstiga 2 veckor. 
[…] 
Pediatrisk population 
Säkerhet och effekt av flupirtin hos barn och ungdomar har inte fastställts. 
< Läkemedlets namn > ska inte användas hos barn och ungdomar under 18 år. 
 
[400 mg MR läkemedelsform]  
Flupirtin ska ges i lägsta effektiva dos under kortast möjliga behandlingstid som behövs för att uppnå 
adekvat smärtlindring. 
Behandlingstiden får inte överstiga 2 veckor. 
[…] 
 
Pediatrisk population 
Säkerhet och effekt av flupirtin hos barn och ungdomar har inte fastställts. 
< Läkemedlets namn > ska inte användas hos barn och ungdomar under 18 år. 
 
 
[Injektionsvätska, lösning (i.m.)] 
Pediatrisk population 
Säkerhet och effekt av flupirtin hos barn och ungdomar har inte fastställts. 
 
< Läkemedlets namn > ska inte användas hos barn och ungdomar under 18 år. 
 
Avsnitt 4.3 Kontraindikationer 
 
[Texten nedan ska infogas i detta avsnitt] 
 
[…] 
[Orala läkemedelsformer och suppositorier] 
Patienter med befintlig leversjukdom eller alkoholmissbruk ska inte ta < Läkemedlets namn >. 
Samtidig användning av flupirtin och andra läkemedel som är kända för att orsaka 
läkemedelsinducerad leverskada ska undvikas (se avsnitt 4.5). 
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[Injektionsvätska (i.m.)] 
< Läkemedlets namn > ska inte användas till patienter med befintlig leversjukdom eller 
alkoholmissbruk. 
Samtidig användning av flupirtin och andra läkemedel som är kända för att orsaka 
läkemedelsinducerad leverskada ska undvikas (se avsnitt 4.5). 
 […] 
 
Avsnitt 4.4 Varningar och försiktighet 
 
[Texten nedan ska infogas i detta avsnitt] 
 
[…] 
[Alla läkemedelsformer] 
Leverfunktionsprover måste utföras varje vecka under behandling med < Läkemedlets namn > 
eftersom förhöjda leverenzymvärden, hepatit och leversvikt har rapporterats i samband med flupirtin-
behandling. 
Om onormala leverfunktionsvärden eller kliniska symtom förenliga med leversjukdom uppstår, måste 
behandlingen med < Läkemedlets namn > avbrytas. 
 
Patienter ska uppmanas att vara uppmärksamma på eventuella symtom förenliga med leverskada vid 
behandling med < Läkemedlets namn > (t.ex. aptitlöshet, illamående, kräkningar, buksmärta, 
trötthet, mörkfärgad urin, gulsot, klåda) och att avbryta intaget av < Läkemedlets namn > och att 
omedelbart söka läkare om sådana symtom uppträder. 
[…] 
 
 
Avsnitt 4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner 
 
[Texten nedan ska infogas i detta avsnitt] 
 
[…] 
[Alla läkemedelsformer] 
Samtidig användning av flupirtin med andra läkemedel som är kända för att orsaka 
läkemedelsinducerad leverskada ska undvikas (se avsnitt 4.3). 
[…] 
 
 
Avsnitt 4.8 Biverkningar 
 
[Texten nedan ska infogas i detta avsnitt] 
 
[…] 
[Alla läkemedelsformer] 
Lever och gallvägar: 
Mycket vanliga: Förhöjda nivåer av transaminaser. 
Ingen känd frekvens: Hepatit, leversvikt. 
[…] 
 
 
[Texten nedan ska infogas i slutet av detta avsnitt] 
 
Rapportering av misstänkta biverkningar 
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt 
att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas 
att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V*. 
 
[*For the printed materials: No reference to the Appendix V should be included in the printed 
materials. The above grey-shaded terms will only appear in the published version of the approved 
product information annexes on EMA’s website. The actual details of the national reporting system (as 
listed within the Appendix V) of the concerned Member State(s) shall be displayed on the printed 
version. Linguistic adjustments may also be necessary depending on the grammatical rules of the 
languages used.] 
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B. Bipacksedel 
<Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt 
identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du 
eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.> 
 
1. Vad < läkemedlets namn > är och vad det används för 
[Detta avsnitt ska ersätta eventuella befintliga avsnitt och ska innehålla följande:] 
 
[Orala läkemedelsformer och suppositorier] 
Behandling av akut smärta hos vuxna. 
< Läkemedlets namn > får endast tas om behandling med andra analgetika inte får användas. 
 
[Injektionsvätska, lösning (i.m.)] 
För engångsdosering hos vuxna med smärta efter operation. Om behandling krävs under en längre tid 
finns andra läkemedelsformer tillgängliga. 
< Läkemedlets namn > får endast tas om behandling med andra analgetika inte får användas.. 
 
2. Vad du behöver veta innan du <tar> <använder> < läkemedlets namn >  
[Texten nedan ska infogas i relevanta avsnitt] 
 
[Orala läkemedelsformer och suppositorier] 
<Ta> <Använd> inte < läkemedlets namn > om du: 
-        lider av befintlig leversjukdom 
-        lider av alkoholism 
-        samtidigt använder andra läkemedel som är kända för att orsaka läkemedelsframkallad 
leverskada. 
 
[Injektionsvätska, lösning (i.m.)] 
<Ta> <Använd> inte < läkemedlets namn > om du: 
-        lider av befintlig leversjukdom 
-        lider av alkoholism 
-        samtidigt använder andra läkemedel som är kända för att orsaka läkemedelsframkallad 
leverskada. 
[…] 
 
Varningar och försiktighet 
 
[Alla läkemedelsformer] 
Din läkare kommer att testa din leverfunktion varje vecka under behandling med < läkemedlets namn 
> eftersom förhöjda leverenzymvärden, hepatit och leversvikt har rapporterats i samband med 
flupirtinbehandling. Om leverfunktionstesterna visar tecken på leverskada kommer din läkare att be 
dig att sluta ta < läkemedlets namn > omedelbart. 
 
Om du upplever några symtom som kan tyda på leverskada vid behandling med < läkemedlets namn 
> (t.ex. aptitlöshet, illamående, kräkningar, buksmärtor, trötthet, mörkfärgad urin, gulsot, klåda) 
måste du sluta ta < läkemedlets namn > och omedelbart uppsöka läkare. 
[…] 
 
3. Hur du använder < läkemedlets namn > 
[Texten nedan ska infogas i relevanta avsnitt] 
 
[…] 
[100 mg IR läkemedlesform, suppositorier]  
Flupirtin ska ges i lägsta effektiva dos under kortast möjliga behandlingstid som behövs för att uppnå 
adekvat smärtlindring. 
Behandlingstiden får inte överstiga 2 veckor. 
[…] 
 
Användning hos barn och ungdomar 
Säkerhet och effekt av flupirtin hos barn och ungdomar har inte fastställts. 
< Läkemedlets namn > ska inte användas hos barn och ungdomar under 18 år. 
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[400 m MR läkemedlesform]  
Flupirtin ska ges i lägsta effektiva dos under kortast möjliga behandlingstid som behövs för att uppnå 
adekvat smärtlindring. 
Behandlingstiden får inte överstiga 2 veckor. 
[…] 
 
Användning hos barn och ungdomar 
Säkerhet och effekt av flupirtin hos barn och ungdomar har inte fastställts. 
< Läkemedlets namn > ska inte användas hos barn och ungdomar under 18 år. 
 
[Injektionsvätska, lösning (i.m.)] 
Barn och ungdomar 
Säkerhet och effekt av flupirtin hos barn och ungdomar har inte fastställts. 
< Läkemedlets namn > ska inte användas hos barn och ungdomar under 18 år. 
 
4. Eventuella biverkningar 
 
[…] 
[Alla läkemedelsformer] 
Lever och gallvägar: 
Mycket vanliga: Förhöjda nivåer av leverenzymer. 
Ingen känd frekvens: Hepatit, leversvikt. 
[…] 
 
[Texten nedan ska infogas i relevanta avsnitt] 
 
Rapportering av biverkningar 
Om du får biverkningar, tala med <läkare> <eller> <,> <apotekspersonal> <eller sjuksköterska>. 
Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera 
biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V*. Genom att rapportera 
biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. 
 
[*For the printed materials: No reference to the Appendix V should be included in the printed materials. 
The above grey-shaded terms will only appear in the published version of the approved product 
information annexes. The actual details of the national reporting system (as listed within the Appendix 
V) of the concerned Member State(s) shall be displayed on the printed version.] 
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