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SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS 

 

1. HEITI LYFS 

 

Haiprex 1 g töflur 

 

 

2. INNIHALDSLÝSING 

 

Metenamínhippúrat 1 g. 

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1. 

 

 

3. LYFJAFORM 

 

Tafla 

 

 

4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR 

 

4.1 Ábendingar 

 

Haiprex er notað til að koma í veg fyrir þvagfærasýkingar sér í lagi hjá sjúklingum með þvaglegg. 

 

4.2 Skammtar og lyfjagjöf 

 

Fullorðnir: 1 g tvisvar til þrisvar sinnum á dag. 

Börn 6-12 ára: 0,5 g tvisvar sinnum á dag. 

Börn> 12 ára: 1 g tvisvar sinnum á dag. 

 

Skert nýrnastarfsemi: 

Sjá kafla 4.3. 

 

Skert lifrarstarfsemi: 

Sjá kafla 4.3. 

 

4.3 Frábendingar 

 

• Ofnæmi fyrir formalíni. 

• Skert lifrarstarfsemi. 

• Mikill vökvaskortur. 

• Blóðsýring. 

• Nýrnasýking (renal parenchymal infection). 

• Verulega skert nýrnastarfsemi (nýrnastarfsemi mæld með kreatíníni (kreatínín í sermi            

>440 mmól/l = >5 mg %) eða bæði með kreatíníni og úthreinsun kreatíníns (gaukulsíunarhraði 

(GFR)<10 ml/mín.)). 

• Þvagsýrugigt. 

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

 

Haiprex má ekki nota samhliða: 

- Súlfónamíð vegna hættu á kristallamigu 

- Basískum efnum, t.d. blöndu kalíumsítrata 

 

4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun 

 

- 
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4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir 

 

Fylgja skal staðbundnum leiðbeiningum um rétta notkun sýklalyfja. 

 

Lyfið á ekki að gefa samtímis súlfónamíðum þar sem myndast geta óleysanleg efnasambönd með 

kalíum- eða natríumkristöllum eða öðrum basískum efnum í þvagi. 

 

Alkalísk efni, t.d. kalíumsítrat, draga úr verkun metenamíns. Til dæmis geta sýrubindandi lyf valdið 

marktækri hækkun á sýrustigi þvags og þannig dregið úr verkun Haiprex. 

 

Byggt á greiningaraðferð sem notuð er, getur metenamín haft áhrif á magnákvörðun stera, 

katekólamína og 5-hýdroxýindólediksýru í þvagi og gefið rangar niðurstöður. 

 

4.6 Meðganga og brjóstagjöf 

 

Meðganga 

Allnokkrar upplýsingar liggja fyrir um notkun lyfsins á meðgöngu (300-1.000 þunganir) og þær benda 

hvorki til vansköpunar né eiturverkana á fóstur/nýbura. 

Dýrarannsóknir benda hvorki til beinna né óbeinna skaðlegra áhrifa á meðgöngu, þroska 

fósturvísis/fósturs, fæðingu eða þroska eftir fæðingu. Sjá kafla 5.3. 

 

Íhuga má notkun metenamínhippúrats á meðgöngu ef nauðsyn krefur. 

 

Brjóstagjöf 

Nota má Haiprex meðan á brjóstagjöf stendur. Metenamínhippúrat berst í brjóstamjólk en ólíklegt er 

að það hafi áhrif á barnið við venjulega skammta. 

 

Frjósemi 

Engin gögn varðandi frjósemi og metenamín hjá mönnum liggja fyrir. 

Dýrarannsóknir benda hvorki til beinna né óbeinna skaðlegra áhrifa á æxlun. 

 

4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla 

 

Engin áhrif þekkt. 

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

 

4.8 Aukaverkanir 

 

 

Meltingarfæri 

Algengar – mjög algengar (>1/100) 

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá 

fyrirliggjandi gögnum) 

 

Ógleði, uppköst. 

Niðurgangur, kviðverkir. 

Húð og undirhúð 

Algengar – mjög algengar (>1/100) 

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá 

fyrirliggjandi gögnum) 

 
Útbrot. 

Kláði. 

Nýru og þvagfæri 

Algengar – mjög algengar (>1/100) 

Mjög sjaldgæfar – koma örsjaldan fyrir 

(<1/1.000) 

 

 

Erting í þvagblöðru. 

Blóð í þvagi. 

 

 

Stundum kemur fram ofanísýking með gersveppum. Við stóra skammta veldur það blöðrubólgu af 

völdum lyfja (chemical cystitis) ásamt þvaglátstregðu. 

 

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu 
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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 

 

Uppköst og blóðmiga geta komið fram. Hægt er að meðhöndla þessi einkenni með annars vegar 

ógleðistillandi lyfjum og hins vegar með mikilli vatnsdrykkju. Einkenni frá þvagblöðru má meðhöndla 

með mikilli vatnsdrykkju og 2-3 teskeiðum af natríumbíkarbónati (natríumhýdrogenkarbónati). 

 

 

5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 

 

5.1 Lyfhrif 

 

Flokkun eftir verkun: Bakteríulyf til altækrar notkunar, ATC flokkur: J01XX05 

 

Metenamínhippúrat frásogast næstum að fullu í meltingarvegi og skilst út óbreytt í gegnum nýru. Í 

þvagi klofnar það í hippúrsýru, sem gerir þvagið súrara, og metenamín. Metenamín breytist í 

formaldehýð með vatnsrofi í súru umhverfi og verkar þannig bakteríudrepandi. Talið er að meginhluti 

áhrifanna sé af völdum formaldehýðs. Formaldehýð verkar gegn flestum örverum sem oftast valda 

þvagfærasýkingum t.d. Escherichia coli og Aerobacter aerogenes. Ekki er vitað til þess að ónæmi 

myndist. Efnið hefur litla verkun gegn bakteríum sem brjóta niður þvagefni, t.d. ákveðnum 

Pseudomonas aeruginosa og Proteus spp., því getur verkunin verið mismunandi. Þetta er vegna þess 

að bakteríur sem brjóta niður þvagefni vatnsrjúfa þvagefni sem aftur veldur útskilnaði 

ammoníumhýdroxíðs. Það vinnur á móti myndun formaldehýðs vegna þess að sýrustig í þvagi hækkar. 

 

5.2 Lyfjahvörf 

 

Áhrifin koma fram eftir 30 mínútur. Helmingunartími er u.þ.b. 4 klst. 

Magn metenamíns sem finnst í þvagi samsvarar u.þ.b. 80% af gefnum skammti á 12 klst. 

 

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, krabbameinsvaldandi 

áhrifum og eiturverkunum á æxlun og þroska. 

 

 

6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 

 

6.1 Hjálparefni 

 

Magnesíumsterat 

Póvídon 

Kísilkvoða 

 

6.2 Ósamrýmanleiki 

 

Á ekki við. 

 

6.3 Geymsluþol 

 

3 ár. 

 

6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu 

http://www.lyfjastofnun.is/
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Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins. 

 

6.5 Gerð íláts og innihald 

 

20 og 100 stk. í lituðu glerglasi. 

 

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar. 

 

6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun 

 

Engin sérstök fyrirmæli. 

 

 

7. MARKAÐSLEYFISHAFI 

 

Viatris ApS 

Borupvang 1 

2750 Ballerup 

Danmörk 

 

 

8. MARKAÐSLEYFISNÚMER 

 

MTnr 721516 (IS) 

 

 

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS / ENDURNÝJUNAR 

MARKAÐSLEYFIS 

 

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 7. september 1972. 

Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis: 6. júlí 2011. 

 

 

10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS 

 

27. október 2021. 


