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SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS 

 

1. HEITI LYFS 

 

Levaxin 50 míkróg og 100 míkróg töflur. 

 

 

2. INNIHALDSLÝSING 

 

Hver tafla inniheldur: Levótýroxín 50 míkróg eða 100 míkróg sem levótýroxínnatríum. 

 

Hjálparefni með þekkta verkun 

50 míkróg: Hver tafla inniheldur 88,37 mg af laktósa. 

100 míkróg: Hver tafla inniheldur 67,04 mg af laktósa. 

 

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1. 

 

 

3. LYFJAFORM 

 

Tafla. 

 

50 míkróg: Hvítar, kringlóttar töflur með deiliskoru og merktar 50 á annarri hliðinni. 

 

100 míkróg: Hvítar, kringlóttar töflur með deiliskoru og merktar 100 á annarri hliðinni. 

 

Töflunum má skipta í jafna skammta. Töflunni er skipt með því að leggja hana á flatt undirlag með 

jöfnu/kúptu hliðina niður og þrýsta á hana með vísifingrinum. 

 

 

4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR 

 

4.1 Ábendingar 

 

Vanstarfsemi skjaldkirtils hjá fullorðnum og börnum. 

 

4.2 Skammtar og lyfjagjöf 

 

Skammtar 

 

Skömmtun er einstaklingsbundin. Meðferð hjá fullorðnum og börnum skal miða við gildi TSH og 

skjaldkirtilshormóna, sem eiga að vera innan eðlilegra marka við uppbótameðferð. 

 

Fullorðnir: 

Byrjunarskammtur á að vera lítill, einkum ef um er að ræða alvarlega vanstarfsemi skjaldkirtils, hjarta- 

og æðasjúkdóm eða háan aldur; 25-50 míkróg á sólarhring. Skammta skal auka smám saman á 

4-6 vikna fresti þar til viðhaldsskammti er náð. Ef skammtar eru auknir of hratt í byrjun er hætt við 

einkennum ofskömmtunar. Algengur dagsskammtur er 100-150 míkróg, en getur verið á bilinu 

50-300 míkróg. 

 

Allan dagsskammtinn má taka í einu lagi. Hann er tekinn inn sem stakur dagsskammtur, á fastandi 

maga með vatni, annaðhvort ½-1 klst. fyrir morgunmat eða fyrir svefn (að minnsta kosti 3 klst. eftir 

kvöldmáltíð). 

 

Börn 

Mikilvægt er að greina vanstarfsemi skjaldkirtils sem fyrst eftir fæðingu og hefja þá meðferð til að 

barnið nái eðlilegum andlegum þroska. Þörfin fyrir uppbótarmeðferð með týroxíni er mest hjá 
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smábörnum, en minnkar þegar barnið vex. Skammtur í kg líkamsþunga minnkar þannig með aldri. 

Algengur viðhaldsskammtur er 100-150 míkróg/m2 líkamsyfirborðs. Hjá nýfæddum og ungbörnum 

með meðfædda vanstarfsemi skjaldkirtils sem þarfnast skjótrar uppbótarmeðferðar er ráðlagður 

upphafsskammtur 10-15 míkróg/kg líkamsþunga á sólarhring, fyrstu 3 mánuðina. Eftir það skal aðlaga 

skammta hjá hverjum og einum samkvæmt klínískum niðurstöðum og gildum skjaldkirtilshormóna og 

TSH. 

 

Hjá börnum með áunna vanstarfsemi skjaldkirtils er ráðlagður dagsskammtur 12,5-50 míkróg á dag. 

Skammta skal auka smám saman á 2-4 vikna fresti samkvæmt klínískum niðurstöðum og gildum 

skjaldkirtilshormóna og TSH þar til viðhaldsskammti er náð. 

 

Börn eiga að fá allan sólarhringsskammtinn einu sinni á dag, minnst hálfri klst. fyrir fyrstu máltíð 

dagsins. 

 

Lyfjagjöf 

Hægt er að mylja töflurnar út í svolítið vatn (10-15 ml) og útbúa þannig dreifu sem tekin er inn strax 

með svolitlu vatni til viðbótar (5-10 ml). 

 

4.3 Frábendingar 

 

● Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1.  

● Ómeðhöndluð vanstarfsemi í nýrnahettum og heiladingli. 

● Skjaldvakaeitrun 

 

Samsett meðferð með levótýroxíni og skjaldkirtilshamlandi lyfjum við ofstarfsemi skjaldkirtils skal 

ekki nota á meðgöngu (sjá kafla 4.6) 

 

4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun 

 

Gæta þarf sérstakrar varúðar við meðhöndlun sjúklinga með: 

● hjarta- og æðasjúkdóma (t.d. hjartaöng, hjartabilun, hjartadrep og háþrýsting). Fylgjast á vel 

með þessum sjúklingum með tilliti til einkenna frá hjarta (t.d. hraðtaktur, 

brjóstverkur/hjartaöng) og íhuga að nota litla upphafsskammta. 

● sykursýki eða flóðmigu (diabetes insipidus) (sjá kafla 4.5). 

 

Meðhöndla þarf truflun í starfsemi nýrnahettna (nýrnahettubilun, Addisons sjúkdómur eða ofstarfsemi 

í nýrnahettum) með viðeigandi meðferð áður en hægt er að hefja meðferð með levótýroxíni. Gefa má 

fullnægjandi meðferð með barksterum til að forðast bráða nýrnahettubilun (sjá kafla 4.3). 

 

Gæta skal varúðar þegar meðferð með týroxín er hafin hjá öldruðum sjúklingum og sjúklingum sem 

lengi hefur skort skjaldkirtilshormóna. 

 

Einkennalaus ofseyting skjaldkirtilshormóna getur tengst beinþynningu. Konur eftir tíðahvörf eru í 

aukinni hættu á að fá beinþynningu ásamt of háum gildum levótýroxíns. Til að koma í veg fyrir 

beinþynningu eiga levótýroxíngildin að vera við lægsta virka styrk (sjá kafla 4.5 og 4.9). Ráðlagt er að 

fylgjast náið með þeim sjúklingum sem eru bæði meðhöndlaðir með sevelamer og levótýroxín (sjá 

kafla 4.5). 

 

Skjaldkirtilshormóna skal ekki gefa til að draga úr líkamsþyngd. Hjá sjúklingum með eðlilega 

starfsemi skjaldkirtils leiðir meðferð með skjaldkirtilshormónum ekki til minnkaðrar líkamsþyngdar. 

Of stórir skammtar geta leitt til alvarlegra eða lífshættulegra aukaverkana, sérstaklega ef þeir eru 

teknir með tilteknum lyfjum sem ætluð eru til að draga úr líkamsþyngd, einkum adrenvirkum lyfjum 

(sjá kafla 4.9). 

 

Hafa skal eftirlit með blóðaflfræðilegum gildum þegar meðferð er hafin með levótýroxíni hjá 

fyrirburum með mjög litla fæðingarþyngd þar sem lost getur átt sér stað vegna vanþroskaðrar 

nýrnahettustarfsemi. 
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Ef nauðsynlegt er að skipta yfir í annað lyf sem inniheldur levótýroxín verður að fylgjast náið með 

klínískum og líffræðilegum þáttum meðan á skiptunum stendur vegna mögulegrar hættu á truflun á 

skjaldkirtilsstarfsemi. Hjá sumum sjúklingum getur skammtaaðlögun verið nauðsynleg. 

 

Levaxin inniheldur laktósa. Sjúklingar með arfgengt galaktósaóþol, algjöran laktasaskort eða glúkósa 

galaktósa vanfrásog, sem er mjög sjaldgæft, skulu ekki nota lyfið. 

 

4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir 

 

Gera má ráð fyrir fleiri tegundum milliverkana við aðrar hormónameðferðir. Það sama getur átt við um 

ýmis hjarta- og æðalyf en upplýsingar um það eru ófullnægjandi. 

 

Sykursýkislyf: 

Levótýroxín getur minnkað virkni lyfja sem lækka blóðsykur. Því skal mæla þéttni blóðsykurs 

reglulega í upphafi meðferðar með skjaldkirtilshormónum og aðlaga skammta sykursýkislyfja eftir 

þörfum. 

 

Sýrubindandi lyf og súkralfat: 

Sumar heimildir hafa greint frá því að lyf sem innihalda ál geti hugsanlega minnkað áhrif levótýroxíns. 

Lyfin skal taka með minnst tveggja tíma millibili. 

 

Kalsíum: 

Við samhliða inntöku minnkar kalsíumkarbónat frásog T4. Lyfin skal taka með minnst tveggja tíma 

millibili. 

 

Lyf sem innihald járn: 

Járn og levótýroxín mynda óleysanlegar fléttur in vitro. Við samhliða inntöku járns og levótýroxíns er 

frásog levótýroxíns hindrað. Lyfin skal taka með minnst tveggja tíma millibili. 

 

Digitalisglýkósíðar: 

Minnkuð virkni digitalisglýkósíða þegar um er að ræða skjaldvakaeitrun. 

 

Salicýlat, dikúmaról, fúrósemíð, klófibrat, fenýtóín: 

Salicýlat, dikúmaról, fúrósemíð í stórum skömmtum (250 mg), klófibrat, fenýtóín og önnur efni geta 

haft áhrif á virkni levótýroxínnatríums með losun levótýroxínnatríums frá plasma próteinum. Þetta 

orsakar hækkun á fT4. 

 

Anjónskipta resín: 

Anjónaskiptikvoður (t.d. kólestýramín og kólestípól) hindra frásog levótýroxínnatríums. Lyfin skal 

taka með minnst 4-5 tíma millibili. 

 

Kúmarín afleiður: 

Áhrif blóðþynningarlyfja geta aukist þar sem levótýroxín losar blóðþynningarlyf frá plasmapróteinum. 

Við þessa samsetningu er því nauðsynlegt að fylgjast reglulega með storkuþáttum í upphafi meðferðar 

með skjaldkirtilshormónum. Það kann að vera nauðsynlegt að breyta skömmtum blóðþynningarlyfja. 

 

Pólýstýrensúlfónat: 

Pólýstýrensúlfónat getur minnkað frásog týroxíns. Lyfin skal taka með minnst fjögurra tíma millibili.  

 

Sevelamer: 

Sevelamer getur dregið úr frásogi týroxíns. Því er mælt með því að fylgjast með breytingum á 

skjaldkirtilsstarfsemi sjúklinga við upphaf og lok samhliða meðferðar. Ef nauðsyn krefur þarf að 

aðlaga skammt levótýroxíns. 

 

Estrógen: 
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Estrógen geta aukið þéttni týroxínbindandi glóbúlíns (TBG). Konur sem nota getnaðarvarnir sem 

innihalda estrógen og konur á uppbótarmeðferð með hormónum eftir tíðahvörf geta haft aukna þörf 

fyrir levótýroxín. 

 

Týrosín-kínasa hemlar: 

Samhliða meðferð með týrosín-kínasa hemli (t.d. ímatiníb) getur dregið úr virkni levótýroxíns.  

 

Rifampicin/rifapentin: 

Rifampicin/rifapentin geta örvað umbrot levótýroxíns sem leiðir til minni áhrifa skjaldkirtilshormóna 

(TSH). 

 

Sertalín og klórókín/proguaníl: 

Þessi lyf draga úr virkni levótýroxíns og auka sermisþéttni stýrihormóns skjaldkirtils (TSH). 

 

Próteasa hemlar 

Eftir markaðssetningu hefur verið greint frá tilfellum sem benda til hugsanlegrar milliverkunar milli 

lyfja sem innihalda ritonavir og lyfja sem innihalda levótýroxín. Hjá sjúklingum sem fá levótýroxín, 

skal fylgjast með gildum stýrihormóns skjaldkirtils (thyroid-stimulating hormone (TSH)) að minnsta 

kosti fyrsta mánuðinn eftir að lyfjameðferð með lyfjum sem innihalda ritonavir er hafin og/eða henni 

hætt.  

 

Lifrarensímörvandi lyf: 

Lyf sem örva lifrarensím (t.d. barbitúrsýrur og karbamazepín) geta aukið úthreinsun levótýroxíns í 

lifur. 

 

Própýltíóúrasíl, barksterar, beta-blokkar, amíódarón og skuggaefni sem innihalda joð: 

Þessi efni hindra umbreytingu levótýroxíns í T3 í líkamanum. Amíódarón inniheldur mikið af joði og 

getur því komið af stað ofvirkni jafnt sem vanstarfsemi í skjaldkirtli.  

 

Milliverkanir við matvæli – vörur sem innihalda soja: 

Vörur sem innihalda sojaafurðir geta minnkað frásog levótýroxíns. 

 

4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf 

 

Meðganga 

Engin þekkt áhætta er við notkun á meðgöngu. 

 

Ekki má nota levótýroxín í samsettri meðferð með skjaldkirtilshamlandi lyfjum við ofstarfsemi 

skjaldkirtils á meðgöngu (sjá kafla 4.3). Þessi samsetning mun krefjast stærri skammta af 

skjaldkirtilshamlandi lyfjum sem vitað er að fara yfir fylgju og valda vanstarfsemi í skjaldkirtli hjá 

fóstrinu. 

 

Fylgjast skal með skjaldkirtilsstarfsemi þungaðra kvenna á hverjum þriðjungi meðgöngu og þegar 

meðgöngu er lokið og aðlaga skammt levótýroxíns eftir þörfum. 

 

Brjóstagjöf 

Týroxín skilst út í brjóstamjólk en hættan á að barnið verði fyrir áhrifum er lítil þegar notaðir eru 

ráðlagðir skammtar. 

 

Frjósemi 

Engar upplýsingar um áhrif á frjósemi liggja fyrir (sjá kafla 5.3). 

 

4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla 

 

Lyfið hefur engin eða óveruleg áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla. 

 

4.8 Aukaverkanir 
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Aukaverkanir eru venjulega í tengslum við stóra skammta. Við of stóra skammta geta komið fram 

dæmigerð klínísk einkenni ofstarfsemi skjaldkirtils, sérstaklega ef skammturinn er aukinn of hratt í 

upphafi meðferðar. Greint hefur verið frá eftirfarandi aukaverkunum: 

 

Flokkun eftir líffærum Tíðni ekki þekkt 

(ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi 

gögnum) 

Geðræn vandamál Kvíði 

Hjarta Hjartastækkun, 

Versnun á hjartasjúkdómi sem var til staðar 

Meltingarfæri Uppköst 

Húð og undirhúð Ofnæmisbjúgur, útbrot, ofsakláði 

Æxlunarfæri og brjóst Tíðaraskanir 

Almennar aukaverkanir og aukaverkanir á 

íkomustað 

Roði, 

Sótthiti 

Stoðkerfi og bandvefur Krampar  

Vöðvaslappleiki 

 

Greint hefur verið frá tímabundinni vanstarfsemi í skjaldkirtli eftir að töku lyfsins er hætt. 

 

Ef um er að ræða ofnæmi fyrir einu eða fleiri innihaldsefnum Levaxin, geta komið fram 

ofnæmisviðbrögð sem einkennast af ofsakláða, útbrotum, roða, einkennum frá meltingarvegi, hita, 

liðverkjum og andþyngslum. 

 

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 til Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is. 

 

4.9 Ofskömmtun 

 

Einkenni 

Ofskömmtun getur einkennst af markverðri aukningu á efnaskiptum. Einkenni ofstarfsemi skjaldkirtils 

(hjartsláttarónot, hraðtaktur, hjartsláttartruflanir, þyngdartap, hjartaöng, skjálfti, höfuðverkur, 

niðurgangur, taugaóstyrkur, svefnleysi, aukin svitamyndun og minnkað þol gegn hita) geta komið 

seinkað fram eftir inntöku. Verkir á hjartasvæði og verkir í útlimum geta komið fram. Alvarleg 

ofskömmtun getur líkst skjaldvakakreppu með einkennum eins og óráði, krömpum, dái, ofþornun, 

hjartsláttaróreglu og blóðrásarbilun. Langvarandi ofskömmtun getur aukið hættuna á beinþynningu. 

Greint hefur verið frá tilfellum um skyndilegan hjartadauða (sjá kafla 4.4).  

 

Meðferð 

Aðallega stuðningsmeðferð við einkennum. Væg ofskömmtunareinkenni ganga til baka þegar 

skammtar eru minnkaðir eða lyfjagjöf hætt. Magatæming og lyfjakol eru mjög sjaldan ráðlögð. 

Einkenni sterkra beta-adrenvirkra áhrifa af levótýroxíni er hægt að laga með beta-blokkum. Íhuga á 

notkun díazepam við alvarlegum óróa, örvun og krömpum. Nægileg vökvagjöf. Við svæsin tilfelli 

getur plasmahreinsun (plasmapheresis) hjálpað.  

 

 

5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 

 

5.1 Lyfhrif 

 

Flokkun eftir verkun: Skjaldkirtilshormónar, ATC flokkur: H 03 A A 01 

 

Verkunarháttur 

http://www.lyfjastofnun.is/
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Virka efnið er samtengt levótýroxín (T4) sem hefur sömu áhrif og náttúrulega hormónið sem seytist úr 

skjaldkirtli. Skjaldkirtilshormónin auka súrefnisnotkun og grunnefnaskipti í flestum vefjum. Þau eru 

nauðsynleg fyrir eðlilegan vöxt, þroska og virkni í mörgum líffærum. Myndun og seyting virkra 

skjaldkirtilshormóna er stjórnað af stýrihormóni skjaldkirtils (TSH) frá heiladingli. Þéttni 

skjaldkirtilshormóna í blóði stýrir síðan TSH-örvun. 

Týroxín (T4) er mikilvægasta efnið frá skjaldkirtlinum. Þar myndast einnig eitthvað af þríjoðtýróníni 

(T3) en það myndast af mestu leyti við afjoðun T4 innan frumna í útlægum vefjum. Talið er að T4 virki 

aðallega sem forhormón og líffræðileg áhrif séu aðallega vegna T3. 

 

5.2 Lyfjahvörf 

 

Frásog:  

Frásog levótýroxínnatríums er breytilegt en nægjanlegt. Fasta eykur frásogið. Aðgengið er allt að 

u.þ.b. 80%, en það geta verið mikil frávik frá því. 

 

Dreifing:  

Binst plasmapróteinum að miklu leyti, aðallega týroxínbindandi glóbúlíni (TBG) en einnig 

prealbúmíni og albúmíni. Innan við 0,05% af heildar-týroxíni í plasma eru óbundin. Sermisþéttni við 

meðferðarskammta er 70-150 nanomol/l. 

 

Umbrot:  

Levótýroxín umrotnar verulega í lifur og nýrum í T3 og óvirkt rT3 og áfram með afjoðun í óvirk 

umbrotsefni. Samtengist í lifur. Fer í þarma-lifrar hringrás. 

 

Brotthvarf:  

Týroxín útskilst hægt úr líkamanum, helmingunartími er 6-7 dagar þegar um eðlilega starfsemi 

skjaldkirtils er að ræða en lengist við vanstarfsemi og styttist við ofstarfsemi. Skilst út um nýru og 

20-40% með hægðum. 

 

5.3 Forklínískar upplýsingar 

 

Mjög lítil hætta er á bráðri eitrun af völdum levótýroxíns. 

Langvinn levótýroxíneitrun var rannsökuð í ýmsum dýrategundum. Við stóra skammta sáust merki um 

lifrarkvilla, aukin tíðni sjálfsprottinna nýrapípnaskemmda (nephroses) og breytinga í líffæraþyngd hjá 

rottum. 

Levótýroxín kemst að óverulegu leyti í gegnum fylgju. Mikil reynsla er komin á notkun levótýroxíns á 

öllum stigum meðgöngu. Engin merki eru um eiturverkanir á fóstrið eða vanskapanir af völdum 

lyfsins. 

Engar upplýsingar eða vísbendingar eru til um skaðleg áhrif á frjósemi karla eða kvenna.  

 

Engar upplýsingar eru til um stökkbreytandi áhrif. Hingað til hafa ekki komið upp neinar vísbendingar 

sem benda til breytinga hjá afkvæmum vegna breytinga á genamengi vegna skjaldkirtilshormóna. 

 

Engar langtímarannsóknir hafa verið gerðar á krabbameinsvaldandi áhrifum levótýroxíns hjá dýrum. 

 

 

6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 

 

6.1 Hjálparefni 

 

Laktósaeinhýdrat, gelatín, talkúm, maíssterkja, magnesíumsterat. 

 

6.2 Ósamrýmanleiki 

 

Á ekki við. 
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6.3 Geymsluþol 

 

2 ár. 

 

6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu 

 

Geymið ekki við hærri hita en 25°C. 

 

6.5 Gerð íláts og innihald 

 

Plastglös með 100 töflum. 

 

6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun 

 

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur. 

 

 

7. MARKAÐSLEYFISHAFI 

 

Orifarm Healthcare A/S  

Energivej 15  

5260 Odense S  

Danmörk    

 

 

8. MARKAÐSLEYFISNÚMER 

 

Töflur 100 míkróg: IS/1/02/138/01 

Töflur 50 míkróg: IS/1/03/140/01 

 

 

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR 

MARKAÐSLEYFIS 

 

Dagsetningar fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 

Töflur 100 míkróg: 13. desember 2002. 

Töflur 50 míkróg: 9. október 2003.   

Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis: 13. febrúar 2012. 

 

 

10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS 

 

31. júlí 2021. 


