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SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS 

 

1. HEITI LYFS 

 

Lederspan 20 mg/ml stungulyf, dreifa. 

 

 

2. INNIHALDSLÝSING 

 

Hvít eða beinhvít dreifa. 

 

1 ml inniheldur: Tríamcínólónhexasetóníð 20 mg/ml. 

 

Hjálparefni með þekkta verkun  

Benzýlalkóhól 9 mg/ml, sorbitól 450 mg/ml. 

 

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1. 

 

 

3. LYFJAFORM 

 

Stungulyf, dreifa. 

 

 

4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR 

 

4.1 Ábendingar 

 

Til innspýtingar í liði eða kringum liði við iktsýki (arthritis rheumatica), slitgigt, liðgrenndarbólgu 

(periartrit) og gnípubólgu (epicondylitis). 

 

4.2 Skammtar og lyfjagjöf 

 

Lederspan er ætlað til staðbundinnar notkunar (með inndælingu í liði eða kringum liði). Lyfið má ekki 

gefa í bláæð. Forðast á að gefa lyfið í sin. 

 

Inndæling í lið 

Mikilvægt er að sprautað sé í liðpokann. Fyrir hvern lið skal stungustaðurinn vera sá staður þar sem 

liðpokinn liggur grunnt og fjarri stórum æðum og taugum. 

Skammtur er ákveðinn hjá hverjum einstaklingi fyrir sig á bilinu 2-20 mg og fer eftir stærð liðar og 

magni liðvökva. 

Lederspan er aðallega ætlað fyrir stóra og meðalstóra liði. Í stóra liði (svo sem mjöðm, hné, öxl) þarf 

vanalega 10-20 mg (0,5-1 ml), gefið í lið og í meðalstóra liði (svo sem olnboga eða úlnlið) er 

vanalegur skammtur u.þ.b. 5-10 mg (0,25-0,5 ml). Þegar mikill liðvökvi er til staðar gæti verið 

æskilegt að tæma liðinn fyrir lyfjagjöf. Þörf fyrir frekari inndælingu er metin eftir meðferðarárangri. 

Tímabilið á milli skammta skal vera eins langt og mögulegt er og ekki vera styttra en 4 vikur. Ekki 

skal gefa lyfið í fleiri en tvo liði í hvert skipti. Forðast skal að lyfið safnist fyrir á stungustað þar sem 

það getur valdið rýrnum (atrophy). 

 

Hægt er að fyrirbyggja sársauka í liðnum sem sprautað var í með því að hvetja sjúklinginn til að halda 

kyrru fyrir í allt að 12 klst. eftir inndælinguna. 

 

Inndæling í kringum lið 

Belgbólga: Vanalega 10-20 mg (0,5-1 ml) og ræðst af stærð belgsins og alvarleika sjúkdómsins. Í 

flestum tilvikum þarf ekki að endurtaka meðferðina. 
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Sinabólga, sinaslíðursbólga, gnípubólga: Vanalega 10-20 mg (0,5-1 ml). Þörf fyrir frekari meðferð er 

metin eftir meðferðarárangri. 

 

Börn 

Ekki má gefa ungbörnum eða börnum yngri en 3 ára Lederspan (sjá kafla 4.4). 

 

Lyfjagjöf 

Viðhafa skal smitgát þegar lyfið er undirbúið. Stungulyfið (dreifa) skal hrista vel fyrir notkun. 

Gefa skal Lederspan í liði eða kringum liði. Viðhafa skal sömu smitgát og við mænuholsástungu. 

 

4.3 Frábendingar 

 

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

Staðbundin veiru- eða bakteríusýking, t.d. berklar eða lekandi. 

 

4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun 

 

Létta á álagi af liðum fyrst eftir að sprautað er í þá, til að forðast of mikið álag. Liðir geta skaddast ef 

sprautað er í þá hvað eftir annað. Ekki á að sprauta Lederspan í óstöðuga liði. 

 

Einkenni eins og aukinn sársauki og enn minni hreyfigeta í liðnum, ásamt hita og ógleði eftir sprautu 

með Lederspan getur bent til þess að sýking hafi komist í liðinn. Hefja ber viðeigandi meðferð með 

sýklalyfjum án tafar. 

 

Fylgjast á með sjúklingum í langtímameðferð með tilliti til altækra (systemic) áhrifa (sjá kafla 4.8). 

 

Ónæmisbælandi áhrif/aukið næmi fyrir sýkingum 

Ekki ber að gefa sykurstera við sýkingu án þess að beita jafnframt meðferð við orsökum hennar. Stórir 

skammtar barkstera geta truflað ónæmisaðgerðir og dregið úr ónæmissvörun við bólusetningu með 

deyddu bóluefni. Sjúklingar sem nýlega hafa verið bólusettir mega ekki fá meðferð með Lederspan. 

 

Áhrif á innkirtla 

Við meðferð sykursýkisjúklinga á að hafa í huga að þeir gætu þurft stærri skammta af insúlíni eða 

sykursýkilyfjum til inntöku, þar sem barksterar geta hækkað blóðsykurgildi. 

 

Greint hefur verið frá truflun á tíðablæðingum og blæðingum frá leggöngum hjá konum eftir tíðahvörf. 

Upplýsa skal konur um að þetta geti komið fram en þetta á ekki að hindra nauðsynlega meðferð. 

 

Langtímameðferð með barksterum getur leitt til bælingar á undirstúku-heiladinguls-nýrnahettu-ásnum. 

Því á að draga smám saman úr meðferðinni þegar henni er hætt. 

 

Áhrif á salt- og vökvabúskap 

Barksterar geta valdið hækkun blóðþrýstings, uppsöfnun salta og vökva í blóði og auknum útskilnaði 

kalíums í þvagi. Því þarf að fylgjast vel með sjúklingum með alvarlega skerta hjarta- og/eða 

nýrnastarfsemi og fylgjast reglulega með blóðþrýstingi hjá sjúklingum með háan blóðþrýsting í 

langtímameðferð. 

 

Barksterar geta aukið útskilnað kalsíums. 

 

Áhrif á vöðva og bein 

Beinþynning tengist yfirleitt langtímanotkun og stórum skömmtum af sykursterum. Gæta skal varúðar 

við notkun barkstera handa sjúklingum með beinþynningu. 

 

Geðræn áhrif 

Við notkun altækra steralyfja geta komið fram geðrænar aukaverkanir sem geta verið alvarlegar. Gæta 

skal sérstakrar varúðar hjá sjúklingum með alvarlega geðræna kvilla, t.d. þunglyndi eða geðhvarfasýki 
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eða sögu um slíkt eða sögu um geðrof af völdum stera. 

 

Áhrif á augu 

Verið getur að skýrt sé frá sjóntruflunum við altæka og staðbundna notkun barkstera. Ef sjúklingur fær 

einkenni á borð við þokusýn eða aðrar sjóntruflanir skal íhuga að vísa honum til augnlæknis til að 

meta mögulegar ástæður, þ.m.t. drer, gláka eða sjaldgæfir sjúkdómar á borð við miðlægan vessandi 

æðu- og sjónukvilla sem tilkynnt hefur verið um eftir altæka og staðbundna notkun barkstera. 

 

Börn 

Fylgjast á með vexti og þroska hjá börnum í langtímameðferð með barksterum, vegna hættu á hömlun 

á vexti. 

 

Hjálparefni 

Lederspan inniheldur 9 mg af bensýlalkóhóli í hverjum ml. Bensýlalkóhól getur valdið 

ofnæmisviðbrögðum. 

 

Gjöf bensýlalkóhóls í bláæð hefur verið tengd við alvarlegar aukaverkanir og dauðsföll hjá nýburum 

(heilkenni andkafa [gasping syndrome]). Ekki er þekkt hvert lágmarksmagn bensýlalkóhóls er sem 

valdið getur eitrun. Notið lyfið ekki lengur en í viku handa ungum börnum (yngri en 3 ára) vegna 

aukinnar hættu á uppsöfnun. 

 

Ekki skal nota mikið rúmmál af bensýlalkóhóli nema með varúð og aðeins ef nauðsyn krefur, 

sérstaklega hjá einstaklingum með skerta lifrar- eða nýrnastarfsemi og þunguðum konum vegna hættu 

á uppsöfnun og eiturverkunum (blóðsýring). 

 

Lyfið inniheldur 450 mg af sorbitóli í hverjum ml. Sorbitól breytist í frúktósa. Þeir sem eru með 

arfgengt frúktósaóþol mega ekki nota lyfið. 

 

4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir 

 

Andkólínvirk lyf (t.d. atrópín): Hækkun augnþrýstings, sem kemur fram við meðferð með 

andkólínvirkum lyfjum, getur aukist við samhliða meðferð með barksterum. 

 

Sykursýkilyf til inntöku og insúlín: Þar sem barksterar geta hækkað blóðsykurgildi gæti þurft að breyta 

skömmtum af sykursýkilyfjum. 

 

Blóðþrýstingslækkandi lyf: Samhliða meðferð með barksterum getur unnið gegn 

blóðþrýstingslækkandi áhrifum. 

 

Kalíumlækkandi lyf: Ef barksterar eru gefnis samhliða kalíumlækkandi lyfjum (t.d. þvagræsilyfjum 

eða amfótericíni B) er hætta á blóðkalíumlækkun aukin og fylgjast á vandlega með sjúklingnum. 

 

Digitalis glýkósíðar: Samhliða notkun barkstera og hjartaglýkósíða getur aukið hættu á 

hjartsláttartruflunum eða digitaliseitrun sem tengist blóðkalíumlækkun. 

 

Aðlaga getur þurft skammta við samhliðanotkun lyfja sem örva lifrarensím (t.d. barbitúrata, fenýtóíns, 

karbamazepíns, rifampisíns). Lyf sem örva lifrarensím virkja oxun stera í míkrósómum. Það leiðir af 

sér að auka þarf steramagnið þegar sjúklingur er í meðferð með lyfi sem örvar lifrarensím og minnka 

það eftir að slíkri meðferð lýkur. 

 

Búast má við að samhliðameðferð með CYP3A-hemlum, t.d. kobicístat, ketókónazól, ítrakónazól, 

vorikónazól, posakónazól, klarítrómycín, telítrómycín, atazanavír, indínavír eða sakvínavír, auki hættu 

á altækum aukaverkunum. Forðast á að nota þessi lyf samhliða nema ávinningur vegi þyngra en aukin 

hætta á altækum aukaverkunum barksterans, og þarf þá að fylgjast með sjúklingnum með tilliti til 

aukaverkana af altækri meðferð með barksterum. 
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4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf 

 

Meðganga 

Rannsóknir á dýrum hafa sýnt að barksterar geta valdið ýmiss konar vansköpun (klofnum gómi, 

beinagrindarvansköpunum). Þó virðast niðurstöður þessara rannsókna á dýrum ekki skipta máli um 

notkun manna á lyfinu. Eftir langtímanotkun hjá mönnum og dýrum hafa greinst smærri fylgjur og 

minni fæðingarþyngd. 

Þar að auki felur langtímanotkun í sér hættu á skertri starfsemi nýrnahettubarkar í nýfæddum börnum. 

Barkstera ætti ekki að nota á meðgöngu nema brýna nauðsyn beri til. 

Sjá einnig kafla 4.4 varðandi hættu á uppsöfnun bensýlalkóhóls, sem getur leitt til eituráhrifa 

(blóðsýring). 

 

Brjóstagjöf 

Tríamcínólónhexasetóníð skilst út í brjóstamjólk en ólíklegt er að það hafi áhrif á barnið þegar 

ráðlagðir skammtar eru notaðir. 

Sjá einnig kafla 4.4 varðandi hættu á uppsöfnun bensýlalkóhóls, sem getur leitt til eituráhrifa 

(blóðsýring). 

 

 

Frjósemi 

Hjá konum getur meðferð með barksterum leitt til truflana á blæðingum og tíðateppu. 

 

4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla 

 

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

 

4.8 Aukaverkanir 

 

Almennar aukaverkanir eru mjög sjaldgæfar, en geta þó komið fyrir eftir endurteknar sprautur í 

kringum liði. 

Aukaverkanirnar að neðan eru flokkaðar eftir líffærum og tíðni. Tíðnin er skilgreind samkvæmt 

eftirfarandi: Algengar (≥1/100, <1/10), sjaldgæfar (≥1/1.000, <1/100), mjög sjaldgæfar (≥1/10.000, 

<1/1.000), tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum). 

 

Líffærakerfi Tíðni Einkenni 

Sýkingar af völdum sýkla og 

sníkjudýra  

Sjaldgæfar Aukið næmi fyrir sýkingum og virkjun 

bældra sýkinga, t.d. berkla. 

Ónæmiskerfi Sjaldgæfar 

 

 

 

Mjög sjaldgæfar 

Ofnæmisviðbrögð, 

bráðaofnæmisviðbrögð með 

berkjukrömpum. 

 

Ofnæmishúðbólga, ofsakláði, 

ofnæmisbjúgur. Dregur úr viðbrögðum 

við húðprófum. 

Innkirtlar  Sjaldgæfar 

 

 

 

 

 

Mjög sjaldgæfar 

 

 

Tíðni ekki þekkt 

Altæk áhrif t.d. bæling nýrnahettubarkar, 

einkenni sem líkjast Cushingsheilkenni, 

neikvætt próteinjafnvægi. 

Vaxtarskerðing hjá börnum. Dulin 

sykursýki getur orðið virk. 

 

Hindrun á útskilnaði ACT-hormóna og 

kortisóls. 

 

Blóðsykurhækkun. 

Efnaskipti og næring Mjög sjaldgæfar Blóðkalíumlækkun, natríumuppsöfnun, 

útfelling kalsíumsalta í vefjum. 
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Taugakerfi Sjaldgæfar 

 

Mjög sjaldgæfar 

 

 

 

Tíðni ekki þekkt 

Sundl. 

 

Góðkynja innankúpuháþrýstingur. Fyrri 

geðtruflanir geta tekið sig upp á ný. 

Höfuðverkur. 

 

Svefntruflanir. 

Augu Mjög sjaldgæfar Gláka, drer að aftanverðu. 

Tíðni ekki þekkt Þokusýn, miðlægt vessandi sjónulos 

(central serous retinopathy) 

Æðar Mjög sjaldgæfar Segamyndun, háþrýstingur. 

Meltingarfæri Mjög sjaldgæfar Magasár. 

Húð og undirhúð Sjaldgæfar 

 

Mjög sjaldgæfar 

Andlitsroði. 

 

Húðrýrnun, breytingar á húðlit, sár gróa 

seint. 

Stoðkerfi og stoðvefur Algengar 

 

 

Sjaldgæfar 

 

 

Mjög sjaldgæfar 

Bólga, verkur og hitatilfinning í liðnum 

sem sprautað var í. 

 

Óstöðugleiki í lið eftir endurteknar 

sprautanir í liðinn. 

 

Beinþynning, vöðvarýrnun, beindrep án 

sýkingar, sinaslit. 

Æxlunarfæri og brjóst Tíðni ekki þekkt Truflun á tíðablæðingum, tíðateppa og 

blæðingar eftir tíðahvörf. 

Almennar aukaverkanir og 

aukaverkanir á íkomustað 

Sjaldgæfar 

 

 

 

 

Mjög sjaldgæfar 

Rýrnun húðar og mjúkvefja eftir 

inndælingu undir húð eða vegna leka út 

frá sprautugöngunum við inndælingu í 

liði eða kringum liði. 

 

Bjúgur. 

 

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 

 

Gjöf stórra skammta getur aukið hættu á altækum aukaverkunum. 

 

Alvarlegar liðskemmdir og rýrnun með drepi í beini geta komið fram ef sprautað er ítrekað í lið á 

löngum tíma. Endurheimt getur tekið marga mánuði, vegna langtímaverkunar lyfsins. 

 

 

5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 

 

5.1 Lyfhrif 

 

Flokkun eftir verkun: Barksterar til altækrar notkunar, sykursterar, ATC-flokkur: H 02 A B 08. 

  

Efnið sem er prednisólónafleiða, er frekar torleysanlegt, sem leiðir til þess að brotthvarf þess er hægt 

frá inndælingarstaðnum og það hefur langan verkunartíma. 

Verkunarmáti sykurstera liggur ekki að öllu leyti ljós fyrir, en áhrif staðbundinnar inndælingar eru 

http://www.lyfjastofnun.is/
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talin stafa af bólgueyðandi áhrifum sykurstera. Efnið hefur eingöngu væg saltsteraáhrif og því er 

ólíklegt að natríumuppsöfnun og samsvarandi bjúgmyndun eigi sér stað. 

 

Verkun og öryggi 

Bólgueyðandi áhrif 4 mg af tríamcínólóni eru u.þ.b. jafngild áhrifum af 20 mg af hýdrókortisóni. 

Áhrifin koma yfirleitt fram 24 klukkustundum eftir inndælingu og endast í 4-6 vikur. 

 

5.2 Lyfjahvörf 

 

Tríamcínólónhexasetóníð er tiltölulega torleyst, sem veldur hægu brotthvarfi af stungustaðnum. 

 

Tríamcínólónhexasetóníð er brotið niður af mannasermi in vitro (43% brotið niður eftir 

24 klukkustundir), en við inndælingu í lið brotnar efnið ekki niður á staðnum. 

 

5.3 Forklínískar upplýsingar 

 

- 

 

6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 

 

6.1 Hjálparefni 

 

Pólysorbat 80 4 mg, sorbitól 450 mg, bensýlalkóhól 9 mg og vatn fyrir stungulyf að 1 ml. 

 

6.2 Ósamrýmanleiki 

 

Lederspan má þegar þörf er á blanda við Xylocain stungulyfi 10 mg/ml, án rotvarnarefna, eða svipuð 

staðdeyfilyf. Forðast skal lausnir sem innihalda metýlparaben, propýlparaben, fenól og því um líkt, þar 

sem þessi efni geta leitt til kekkjunar á steranum. Fyrst skal draga Lederspan upp í sprautuna og síðan 

bæta deyfilyfinu við, til að hindra að Lederspan mengist. Sprautan er hrist varlega og blandan síðan 

notuð án tafar. 

 

Sýrustig (pH) stungulyfsins er 4,0-8,0. 

 

6.3 Geymsluþol 

 

3 ár. 

 

6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu 

 

Geymið ekki við hærri hita en 25°C. Má ekki frjósa. 

 

6.5 Gerð íláts og innihald 

 

Glært gler,  hydrólýtískt af gerð I, grár halógen-butyl gúmmítappi, með álinnsigli. 

Pakkningastærðir 1x1 ml, 12x1 ml. 

 

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar. 

 

6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun 

 

Engin sérstök fyrirmæli.  

 

 

7. MARKAÐSLEYFISHAFI 
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Viatris ApS 

Borupvang 1 

2750 Ballerup 

Danmörk 

 

 

8. MARKAÐSLEYFISNÚMER 

 

IS/1/03/109/01 

 

 

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR 

MARKAÐSLEYFIS 

 

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 15. september 2003. 

Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis: 17. júlí 2009. 

 

 

10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS 

 

1. nóvember 2021. 


