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Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins 

 
Felden 0,5%, hlaup 

píroxíkam 

 
Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar 

upplýsingar. 

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og læknirinn eða 

lyfjafræðingur hefur mælt fyrir um. 

● Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar. 

● Leitið til lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum. 

● Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem 

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4. 

● Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki innan nokkurra daga. 

 

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar: 

1. Upplýsingar um Felden og við hverju það er notað 

2. Áður en byrjað er að nota Felden 

3. Hvernig nota á Felden  

4. Hugsanlegar aukaverkanir 

5. Hvernig geyma á Felden 

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 

 

 

1. Upplýsingar um Felden og við hverju það er notað 
 

Felden tilheyrir flokki bólgueyðandi lyfja sem ekki eru sterar (NSAID). Felden dregur úr bólgu og er 

verkjastillandi. 

 

Þú getur notað Felden við verkjum, eymslum og þrota í vöðvum, sinum og liðum vegna bólgu. 

 

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í 

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð. 

 

 

2. Áður en byrjað er að nota Felden 

 

Ekki má nota Felden  

- ef um er að ræða ofnæmi fyrir píroxíkami eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í 

kafla 6). 

- ef þú hefur áður fundið fyrir öndunarerfiðleikum, bólgu í andliti, koki, tungu eða slímhúð, astma, 

nefkvefi eða ofsakláða eftir meðferð með asetýlsalisýlsýru eða öðrum verkjastillandi lyfjum 

(NSAID). 

- ef þú ert á síðustu 3 mánuðum meðgöngu. 

 

Varnaðarorð og varúðarreglur 

Ef þú færð ertingu eða útbrot á meðferðarstað skaltu hætta að nota Felden og hafa samband við lækni. 

 

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Felden er notað ef þú 

- ert með eða hefur verið með nýrnasjúkdóm. 
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Húðviðbrögð 

Hugsanlega lífshættulegar aukaverkanir á húð, m.a. lyfjaútbrot með eósínfíklafjöld og altækum 

einkennum (DRESS-heilkenni), hafa sést við notkun píroxíkams. Því á að stöðva meðferðina við fyrstu 

merki um útbrot, blöðrur eða flögnun á húð, blæðingu frá slímhúð eða önnur ummerki ofnæmis. Ef slík 

einkenni koma fram á húð eða slímhúð (t.d. innan á kinnum eða á vörum) á að hafa tafarlaust samband við 

lækni og láta vita að þú notir þetta lyf. Enn hefur aðeins eitt tilvik DRESS-heilkennis sést hjá sjúklingi 

sem hefur tekið lyfið (t.d. sem töflur). Hætta á DRESS-heilkenni eftir notkun á húð er ekki þekkt. 

 

Athugið eftirfarandi 

- Ef þú færð útbrot eða einkenni í húð skaltu hætta strax að nota Felden, leita tafarlaust 

læknisaðstoðar og segja lækninum að þú notir þetta lyf. 

- Þú mátt ekki nota Felden í augun, á slímhúðir, á skaddaða húð eða gegn húðsjúkdómum. 

- Felden getur valdið því að erfiðara reynist að verða barnshafandi. Ráðfærðu þig við lækni. 

- Ef þú ert á meðferð með bólgueyðandi lyfjum (metronídazól) eða Antabus skaltu ráðfæra þig við 

lækni þar sem Felden inniheldur lítið magn alkóhóls. 

- Felden getur valdið mislitun húðar og í fötum. Það er mikilvægt að nudda hlaupið að fullu inn í 

húðina. 

- Felden inniheldur propýlenglýkól sem getur valdið ertingu í húð. 

 

Notkun annarra lyfja samhliða Felden 

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að 

verða notuð. Þetta á einnig við um lyf, sem fengin eru án lyfseðils, lyf sem keypt hafa verið í útlöndum, 

náttúrulyf, sem og vítamín og steinefni í stórum skömmtum.  

 

Meðganga og brjóstagjöf 

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða 

lyfjafræðingi áður en lyfið er notað. 

 

Meðganga 

Ef þú ert barnshafandi, grunar að þú sért barnshafandi eða fyrirhugar að verða barnshafandi máttu 

eingöngu nota Felden í samráði við lækninn þinn. 

Þú mátt ekki nota Felden á síðustu þremur mánuðum meðgöngunnar. 

 

Brjóstagjöf 

Ef þú ert með barn á brjósti máttu eingöngu nota Felden í samráði við lækninn. 

 

Akstur og notkun véla 

Felden  hlaup hefur ekki áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla. 

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt af 

því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og 

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða lyfjafræðing. 

 

Felden inniheldur própýlenglýkól 

- Getur valdið ertingu í húð. 

 

 

3. Hvernig nota á Felden 
 

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita 

upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi. 

 

Þú skalt nudda Felden vel inn í húðina, þar til hún er orðin þurr viðkomu.  
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Þú skalt þvo hendurnar eftir að lyfið hefur verið borið á. Felden getur valdið minniháttar gulum 

litarbreytingum á húð og mislitun í fötum ef hlaupinu er ekki nuddað nægilega vel inn í húðina.  

  

Ráðlagður skammtur er: 

Fullorðnir: Þú skalt nudda 2-5 cm af Felden hlaupi (sem samsvarar u.þ.b. 1 g af hlaupi) inn í húðina 

3-4 sinnum á sólarhring. 

Börn: Þú mátt eingöngu nota Felden handa börnum yngri en 15 ára samkvæmt læknisráði. 

 

Þú mátt ekki leggja plast eða grisju yfir húðina þar sem lyfið hefur verið borið á. 

 

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um 

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa 

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). Hafðu umbúðirnar meðferðis. 

 

Ef gleymist að nota Felden 

Ef þú hefur gleymt að nota Felden skaltu nota hlaupið um leið og þú manst eftir því. Ekki á að tvöfalda 

skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að nota. 

 

Ef hætt er að nota Felden  

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins. 

 

 

4. Hugsanlegar aukaverkanir 

 

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.  

 

Alvarlegar aukaverkanir: 

Koma örsjaldan fyrir: Koma fyrir hjá færri en 1 af hverjum 10.000 sjúklingum. 

- Öndunarerfiðleikar, andnauð. Hafið strax samband við lækni eða bráðamóttöku. Hringið e.t.v. í 112. 

 

Aukaverkanir sem ekki eru alvarlegar: 

Sjaldgæfar aukaverkanir: Koma fyrir hjá 1-10 af hverjum 1.000 sjúklingum. 

- Magaóþægindi t.d. ógleði, brjóstsviði. 

 

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir: Koma fyrir hjá 1-10 af hverjum 10.000 sjúklingum.  

- Kviðverkir, uppköst. 

 

Aukaverkanir þar sem tíðni er ekki þekkt: 

- Endurtekin lyfjaútbrot á sama stað (geta litið út eins og hringlaga eða sporöskjulaga rauðir blettir og 

bólga í húð), blöðrumyndun (ofsakláði), kláði. 

- Erting í húð, roði í húð, útbrot, kláði, exem, þurr flögnun húðar. 

- Snertiexem. 

- Aukið ljósnæmi húðar. 

- Tímabundin mislitun húðar. 

- Áhrif á nýrnastarfsemi. 

 

Tilkynning aukaverkana 

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um 

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til 

Lyfjastofnunar,  www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka 

upplýsingar um öryggi lyfsins. 

 

 

http://www.lyfjastofnun.is/
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5. Hvernig geyma á Felden 

 

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.  

 

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum á eftir EXP. 

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram. 

 

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki 

um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið. 

 

 

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 

 

Felden 0,5%, hlaup inniheldur 

- Virka innihaldsefnið er píroxíkam.  

- Önnur innihaldsefni eru karbómer 980, própýlenglýkól, etanól 96%, benzýlalkóhól, 

tvíísóprópanólamín, hýdroxýetýlsellulósa og hreinsað vatn. 

 

Lýsing á útliti Felden og pakkningastærðir 

Útlit 

Felden hlaup er glært til ljósgult. 

 

Pakkningastærðir 

Hlaupið er í áltúpu með hvítu skrúfuloki. 

Túpan inniheldur 25 g, 50 g, 100 g eða 112 g. 

 

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar. 

 

Markaðsleyfishafi og framleiðandi 

Markaðsleyfishafi 

Pfizer ApS 

Lautrupvang 8 

2750 Ballerup 

Danmörk. 

 

Framleiðandi 

Farmasierra Manufacturing, S.L. 

Carretera de Irun, km 26.200 

E-28700 San Sebastián de los Reyes 

Spánn. 

 

Umboð á Íslandi: 

Icepharma hf., Lynghálsi 13, 110 Reykjavík. 

 

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í desember 2021.  


