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Viðauki III 

Breytingar á viðeigandi köflum í samantekt á eiginleikum lyfs og fylgiseðli 

 

 

 

Athugasemd:  

 

Breytingar á eiginleikum lyfsins, áletranir og fylgiseðli geta í kjölfarið verið uppfærðar af yfirvöldum 
aðildarlanda í samstarfi við viðmiðunarlandið, eftir því sem við á 
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A.  Samantekt á eiginleikum lyfs 

4.2 Skammtar og lyfjagjöf 

[Kemur í stað fyrir núverandi setningu „Ráðlagður sólarhringsskammtur fyrir fullorðna er 10 mg”]  

Meðferðarskammtur skal tekinn í einum skammti og ekki skal gefa annan skammt sömu nótt.  

Ráðlagður sólarhringsskammtur fyrir fullorðna er 10 mg til inntöku rétt fyrir svefn á kvöldin. Nota 
skal minnsta virka skammt af zolpidemi og skal hann ekki vera stærri en 10 mg. 

[…] 

 

4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun 

[Eftirfarandi texta skal setja inn í þennan kafla]  

[…] 

Skynhreyfitruflanir daginn eftir inntöku  

Aukin hætta er á skertri skynhreyfigetu daginn eftir inntöku þ.á m. hæfni til aksturs ef:  

• zolpidem er tekið innan 8 klst. áður en störf sem krefjast fullrar árvekni eru unnin (sjá 
kafla 4.7) 

• tekinn er stærri skammtur en ráðlagður 

• zolpidem er gefið samhliða lyfjum sem hafa bælandi áhrif á miðtaugakerfið eða með 
öðrum lyfjum sem auka þéttni zolpidems í blóði eða með áfengi eða ólöglegum lyfjum (sjá 
kafla 4.5). 

Zolpidem á að taka í einum skammti til inntöku að kvöldi rétt fyrir svefn og ekki á að taka annan 
skammt sömu nótt. 

[…] 

Minnisleysi 

[…] 

Til þess að daga úr hættu eiga sjúklingar að fullvissa sig um að þeir nái 8 klst. samfelldum svefni 
(sjá kafla 4.8). 

[…] 

 

4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir 

[Eftirfarandi texta skal setja inn í þennan kafla undir eftirfarandi fyrirsagnir]  

[…] 

Notkun með miðtaugakerfisbælandi lyfjum 

Aukin bælandi áhrif á miðtaugakerfið geta komið fram við samhliðanotkun geðrofslyfja 
(neuroleptics), svefnlyfja, kvíðastillandi/róandi lyfja, þunglyndislyfja, sterkra verkjalyfja, 
flogaveikilyfja, svæfingalyfja og róandi andhistamínlyfja. Þess vegna getur samhliðanotkun 
zolpidems og þessara lyfja aukið slævandi áhrif og skert skynhreyfigetu daginn eftir inntöku, þar á 
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meðal hæfni til aksturs (sjá kafla 4.4 og kafla 4.7). Í örfáum tilvikum hefur einnig verið greint frá 
ofsjónum hjá sjúklingum sem taka zolpidem samhliða þunglyndislyfjum þ.á m. bupropioni, 
desipramini, fluoxetini, sertralini og venlafaxini.  

Samhliðagjöf fluvoxamins getur aukið þéttni zolpidems í blóði, ekki er mælt með samhliðanotkun. 

[…] 

CYP450 hemlar og virkjar 

Samhliðagjöf ciprofloxacins getur aukið þéttni zolpidems í blóði, ekki er mælt með 
samhliðanotkun. 

[…] 

Önnur lyf 

[Eftirfarandi setningu skal aðlaga þannig að vísun í cimetidin sé fjarlægð úr núverandi SmPC, sé 
hún til staðar]  

Þegar zolpidem var gefið með ranitidini eða cimetidine sáust engar marktækar lyfjahvarfa-
milliverkanir.  

[…] 

 

4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla 

[Eyða skal þeim texta sem nú er samþykktur og setja eftirfarandi í staðinn] 

[Sérheiti] hefur mikil áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.  

Vara skal ökumenn og stjórnendur véla við því að eins og við á um önnur svefnlyf er hugsanleg 
hætta á syfju, minnkuðum viðbragðsflýti, svima, svefnhöfgi, þokusýn/tvísýni og skertri árvekni og 
hæfni til aksturs morguninn eftir lyfjagjöf (sjá kafla 4.8). Til að að lágmarka hættuna er mælt með 
a.m.k. 8 klst. hvíldartíma á milli inntöku zolpidem og aksturs, notkunar véla og vinnu þar sem 
fallhætta er til staðar. 

Greint hefur verið frá minnkaðri hæfni til aksturs og atferlisskerðingu eins og „svefnakstri“ við 
notkun zolpidems þegar það er notað eitt sér í meðferðarskömmtum. 

Jafnframt eykur samhliða gjöf zolpidems og áfengis og annarra miðtaugakerfisbælandi lyfja hættu 
á slíku atferli (sjá kafla 4.4 og 4.5). Vara skal sjúklinga við því að nota áfengi eða önnur geðvirk 
efni á meðan zolpidem er notað. 

 

5.1  Lyfhrif 

[Eftirfarandi texta skal setja inn í þennan kafla]  

[…] 

Slembiröðuðu rannsóknirnar sýndu aðeins fram á virkni 10 mg zolpidem. 

Í tvíblindri, slembiraðaðri rannsókn á 462 heilbrigðum einstaklingum, sem ekki voru aldraðir, með 
tímabundið svefnleysi, styttu 10 mg af zolpidemi tímann sem það tók að sofna um 10 mínútur 
samanborið við lyfleysu, en 5 mg af zolpidemi styttu hann um 3 mínútur. 
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Í tvíblindri, slembiraðaðri rannsókn á 114 heilbrigðum einstaklingum, sem ekki voru aldraðir, með 
langvarandi svefnleysi, styttu 10 mg af zolpidemi tímann sem það tók að sofna um 30 mínútur 
samanborið við lyfleysu, en 5 mg af zolpidemi styttu hann um 15 mínútur. 

Minni skammturinn, 5 mg, gæti gagnast sumum sjúklingum. 
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B.  Fylgiseðill 

 

2. Áður en byrjað er að nota [Sérheiti]  

[Eftirfarandi texta skal setja inn í þennan kafla undir eftirfarandi fyrirsagnir] 

Varnaðarorð og varúðarreglur 

Skynhreyfitruflanir daginn eftir inntöku (sjá einnig Akstur og notkun véla) 

Aukin hætta er á skertri skynhreyfigetu þ.á m. hæfni til aksturs daginn eftir að [Sérheiti] er notað 
ef: 

• Þú tekur lyfið innan 8 klst. áður en störf sem krefjast fullrar árvekni eru unnin. 

• Þú tekur stærri skammt en ráðlagðan 

• Þú tekur zolpidem samhliða öðrum lyfjum sem hafa bælandi áhrif á miðtaugakerfið eða 
lyfjum sem auka magn zolpidem í blóði eða samhliða neyslu áfengis eða ólöglegra lyfja. 

Taka skal einn skammt rétt fyrir svefn. 

Ekki á að  taka annað skammt sömu nótt. 

 

Notkun annarra lyfja samhliða [Sérheiti] 

[…] 

Þegar zolpidem er notað með eftirfarandi lyfjum getur syfja og skert skynhreyfigeta daginn eftir 
inntöku, þar á meðal skert hæfni til aksturs, aukist.  

• Lyf við geðrænum vandamálum (geðrofslyf) 

• Lyf við svefnvandamálum (svefnlyf) 

• Róandi lyf og kvíðastillandi lyf 

• Þunglyndislyf 

• Lyf við miðlungsmiklum eða miklum verkjum (sterk verkjalyf) 

• Flogaveikilyf 

• Svæfingarlyf 

• Lyf við frjókornaofnæmi, útbrotum eða öðru ofnæmi, sem geta valdið syfju (róandi 
andhistamínlyf) 

Þegar zolpidem er notað með þunglyndislyfjum þ.á m. bupropioni, desipramini, fluoxetini, sertralini 
og venlafaxini, gætir þú séð hluti sem eru ekki raunverulegir (ofskynjanir). 

Ekki er mælt með notkun zolpidems samhliða fluvoxamini eða ciprofloxacini. 

 

Akstur og notkun véla 

 […] 

[Sérheiti] hefur mikil áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla svo sem „svefnakstur“. Daginn eftir 
inntöku [Sérheiti] (eins og við á um önnur svefnlyf) ætti að hafa eftirfarandi í huga: 
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• Þú gætir fundið fyrir syfju, svima eða ringli  

• Dregið gæti úr viðbragðsflýti  

• Sjón gæti verið í þoku eða tvöföld 

• Dregið gæti úr árvekni 

Til að að lágmarka áhrifin sem talin eru upp hér fyrir framan er mælt með a.m.k. 8 klst. 
hvíldartíma á milli inntöku zolpidems og aksturs, notkunar véla og vinnu þar sem fallhætta er til 
staðar. 

Ekki skal nota áfengi eða önnur geðvirk efni á meðan [Sérheiti] er notað þar sem það getur aukið 
áhrifin sem talin eru upp hér að framan. 

[…] 

 

3.  Hvernig nota á [sérheiti]  

[Eftirfarandi texta skal setja inn í þennan kafla]  

Ráðlagður skammtur á sólarhring er 10 mg af [Sérheiti]. Sumir sjúklingar gætu fengið ávísað 
minni skammti. [Sérheiti] á að taka: 

• í einum skammti, 

• rétt fyrir svefn 

Tryggðu að a.m.k. 8 klst. hvíldartíma sé náð eftir að lyfið er tekið áður en störf sem krefjast 
óskertrar árvekni eru unnin. 

Ekki á að taka meira en 10 mg á 24 sólarhring. 

 


