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Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling 
 

Hexvix 85 mg, duft og leysir fyrir þvagblöðrulausn 
 

Hexamínólevúlínat 
 

 

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

upplýsingar. 
• Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar. 
• Leitið til læknisins eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum. 
• Látið lækninn eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um 

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

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar: 
1. Upplýsingar um Hexvix og við hverju það er notað 
2. Áður en byrjað er að nota Hexvix 
3. Hvernig nota á Hexvix 
4. Hugsanlegar aukaverkanir 
5. Hvernig geyma á Hexvix 
6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 
 

 

1. Upplýsingar um Hexvix og við hverju það er notað 
 

Þetta lyf er eingöngu ætlað til sjúkdómsgreiningar. 
Lyfið er notað til að hjálpa til við að finna krabbamein í blöðru. Það er gefið áður en læknirinn notar 

sérstakt tæki „til blöðruspeglunar“, þ.e. til að skoða blöðruna að innan. Blöðruspeglun hjálpar til við að sjá 

hugsanleg æxli og gerir þannig kleift að fjarlægja óeðlilegar frumur, sem lýsast upp í bláu ljósu eftir að 

Hexvix hefur verið gefið. 
 

 

2. Áður en byrjað er að nota Hexvix 
 

Ekki má nota Hexvix 
• ef um er að ræða ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju öðru innihaldsefni Hexvix, þ.m.t. vökvanum 

sem notaður er til þess að leysa það upp (sjá kafla 6: Aðrar upplýsingar). 
• ef þú ert með „porfýríu“ (mjög sjaldgæfan arfgengan blóðsjúkdóm). 
 

Varnaðarorð og varúðarreglur 
Leitaðu ráða hjá lækninum eða hjúkrunarfræðingnum áður en þú færð Hexvix: 
• ef þú ert með þvagfærasýkingu eða finnur fyrir sviða þegar þú hefur þvaglát. 
• ef þú hefur nýverið gengist undir blöðruskolun með BCG-bóluefni. 
• ef þú hefur nýverið gengist undir skurðaðgerð á blöðru. 
Allt þetta getur valdið staðbundnum viðbrögðum í blöðru sem gætu torveldað lækninum að túlka það sem 

hann sér í rannsókninni. 
 

Notkun annarra lyfja samhliða Hexvix 
Látið lækninn vita um önnur lyf sem eru notuð eða hafa nýlega verið notuð, einnig þau sem fengin eru án 

lyfseðils. 
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Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi 
Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum 

áður en lyfið er notað. 
 

Akstur og notkun véla 
Leitaðu ráða hjá lækninum um akstur eða notkun véla eftir að hafa fengið Hexvix. 
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. Lesið því allan fylgiseðilinn.  
Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða lyfjafræðing.  
 

 

3. Hvernig nota á Hexvix 
 

Hexvix verður útbúið og gefið af einstaklingi sem hefur hlotið sérstaka þjálfun og uppfyllir viðeigandi 

hæfnisskilyrði. 
• Hexvix er venjulega gefið á sjúkrahúsi eða læknastöð. 
 

Læknirinn mun gefa lyfið eins og lýst er hér á eftir: 
1. Grönn slanga sem kallast „þvagleggur“ verður þrædd inn í blöðruna. 
2. Blaðran verður tæmd gegnum þessa slöngu. 
3. Hexvix verður komið fyrir í blöðrunni gegnum slönguna.  

4. Hexvix verður látið liggja í blöðrunni í u.þ.b. 60 mínútur. 
5. Blaðran verður því næst tæmd gegnum slönguna. 
6. Læknirinn mun nota tæki „til blöðruspeglunar“, þ.e. til að skoða blöðruna að innan. 
 

Ef notaður er stærri skammtur af Hexvix en mælt er fyrir um 
 

Þó að Hexvix sé látið liggja í blöðrunni lengur en í 60 mínútur eða notað sé meira magn af Hexvix en 

venju samkvæmt er ekki búist við neinum aukaverkunum. Ef þú hefur áhyggjur af þessu skaltu ræða við 

lækninn eða hjúkrunarfræðing. 
 

 

4. Hugsanlegar aukaverkanir 
 

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

aukaverkunum sem tengjast rannsóknaraðferðinni (blöðruspeglun) sem notuð er til að skoða blöðruna að 

innan. Notkun á Hexvix til stuðnings hefðbundinni blöðruspeglun til þess að gera greiningu á 

blöðrukrabbameini nákvæmari þolist yfirleitt vel. Ef fram koma aukaverkanir eru það þær aukaverkanir 

sem yfirleitt fylgja hefðbundnu rannsóknaraðferðinni og þær eru venjulega hvorki alvarlegar né vara mjög 

lengi. Eftirfarandi aukaverkanir geta komið fram eftir rannsóknaraðgerðina þar sem stuðst er við lyfið: 
 

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum): 
• Flökurleiki (velgja), uppköst. 
• Niðurgangur. 
• Hægðatregða. 
• Vöðvakrampi eða verkur á magasvæði (kviðsvæði) eða í nágrenni þess. 
• Sársauki og erfiðleikar við þvaglát. 
• Að virðast ekki fær um að tæma blöðruna almennilega (þvagteppa). 
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• Blóð í þvagi. 
• Verkir í kjölfar rannsóknarinnar (speglunarinnar). 
• Sótthiti (hár líkamshiti). 
 

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum): 
• Höfuðverkur. 
• Sviðatilfinning við þvaglát (vegna bólgu eða sýkingar í blöðru). 
• Þörf fyrir tíðari þvaglát. 
• Blóðeitrun (sýklasótt). 
• Að geta ekki sofið eða eiga erfitt með að sofna. 
• Verkir í þvagrásinni, þ.e. pípunni sem þvagið rennur um. 
• Að nauðsynlegt virðist að hafa þvaglát strax (að vera í spreng). 
• Hærri mæligildi hvítra blóðkorna, hærri mæligildi gallrauða (þ.e. gulleita litarefnisins í galli) eða 

aukning á lifrarensímum, en allt kemur þetta fram í niðurstöðum úr blóðrannsóknum. 
• Lægri mæligildi rauðra blóðkorna (blóðleysi). 
• Bólga í kóngnum á getnaðarlimnum (húfubólga). 
• Bakverkur. 
• Þvagsýrugigt. 
• Útbrot. 
• Kláði. 
 

Tíðni ekki þekkt (ekki er hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum) 

• Ofnæmislíkt lost, (blóðþrýstingsfall, hraðari hjartsláttur, húðútbrot). 
 

Tilkynning aukaverkana 
Látið lækninn eða lyfjafræðing 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. 
 

 

5. Hvernig geyma á Hexvix 
 

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 
 

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni. Fyrningardagsetning er síðasti 

dagur mánaðarins sem þar kemur fram. 
 

Duft og leysir: Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins. 
Lausn (eftir blöndun):  Geymið í kæli (2C – 8C) í að hámarki 2 klst. 
 

Starfsfólk sjúkrahússins mun sjá til þess rétt sé staðið að geymslu og förgun lyfsins og að það verði ekki 

notað eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni. 
 

 

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 
 

Hexvix inniheldur 
• Virka innihaldsefnið er hexamínólevúlínat hýdróklóríð. 
• Önnur innihaldsefni eru tvínatríumfosfat, kalíumtvívetnisfosfat, natríumklóríð, saltsýra, 

natríumhýdroxíð og vatn fyrir stungulyf. 

http://www.lyfjastofnun.is/
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Lýsing á útliti Hexvix og pakkningastærðir 
• Í hverri pakkningu er hettuglas með hvítum til beinhvítu eða fölgulu dufti sem inniheldur 85 mg af 

virka efninu, hexamínólevúlínati, og áfyllt sprauta, með eða án Mini-Spike flutningsbúnaðar, sem 

inniheldur 50 ml af tærum, litlausum vökva til að leysa upp duftið.  
• Hexvix duftið er leyst upp í 50 ml lausninni sem fylgir í pakkningunni. Um leið og duftinu og 

leysinum hefur verið blandað saman myndast lausn sem inniheldur 1,7 mg/ml hexamínólevúlínat, sem 

samsvarar 8 mmól/l lausn af hexamínólevúlínati. 
 

Markaðsleyfishafi og framleiðandi: 
 

Photocure ASA 
Hoffsveien 4 
NO-0275 Oslo 
Noregi 
 

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið. 
 

Þetta lyf hefur markaðsleyfi undir sérheitinu Hexvix í eftirfarandi löndum Evrópska efnahagssvæðisins og 

í Bretlandi (Norður-Írland): Austurríki, Belgíu, Tékklandi, Danmörku, Eistlandi, Finnlandi, Frakklandi, 

Þýskalandi, Grikklandi, Ungverjalandi, Írlandi, Íslandi, Ítalíu, Lettlandi, Litháen, Hollandi, Noregi, 

Póllandi, Portúgal, Slóveníu, Spáni, Svíþjóð, Bretlandi (Norður Írland). 
 

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í febrúar 2022. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

Eftirfarandi upplýsingar eru einungis ætlaðar heilbrigðisstarfsfólki: 
 

Leiðbeiningar um meðhöndlun 
 

Hexamínólevúlínat getur valdið næmingu við húðsnertingu. 
 

Við öll skref aðgerðarinnar skal nota sæfðan búnað og smitsæfðar aðstæður. 
 

 

Blöndunarferli A: Hexvix duft og leysir í áfylltri sprautu 
 

 

 

1. Festið stimpilstöngina við gúmmístimpilinn í 

sprautunni með því að skrúfa hann réttsælis í þar 

til hann stöðvast. 
 

2. Fjarlægið lokið af sprautunni og geymið það til 

síðari nota. Setjið nál á sprautuna, sem hentar til 

blöndunar lyfsins. Haldið sprautunni þannig að 

nálin snúi upp og þrýstið stimpilstönginni hægt 

upp til að fjarlægja loft. 

 

3. Dælið u.þ.b. 10 ml af leysi í hettuglasið með 

duftinu. Hettuglasið ætti að vera fullt að u.þ.b. 

¾. 

 

4. Haldið þétt um hettuglasið með duftinu og 

sprautuna án þess að fjarlægja sprautuna úr 

hettuglasinu og hristið varlega til að tryggja að 

duftið leysist algerlega upp. 
 



6 

 

 

5. Dragið alla uppleystu lausnina úr hettuglasinu 

með duftinu upp í sprautuna 
 

 

 

6. Losið tómt hettuglasið af sprautunni. Takið 

nálina af sprautunni og fargið henni. Setjið lokið 

á sprautuna. Blandið innihaldinu í sprautunni 

varlega. 
 

 

Blöndun Hexvix er þá lokið og lyfið tilbúið til notkunar. Blönduð lausn er tær eða örlítið ópalgljáandi og 

litlaus eða fölgul. 
 

Bætið tveimur klukkustundum við það sem klukkan sýnir og skrifið þann fyrningartíma sem þá fæst, 

ásamt dagsetningu, á merkimiðann á sprautunni. 
 

Blöndunarferli B: Hexvix duft og leysir í áfylltri sprautu með Mini-Spike flutningsbúnaði 
 

 

1. Festið stimpilstöngina við gúmmístimpilinn í 

sprautunni með því að skrúfa hann réttsælis í 

þar til hann stöðvast. 

 

2. Stingið Mini-Spike búnaðinum gegnum tappa 

hettuglassins með duftinu. Fjarlægið lokið af 

sprautunni og geymið það til síðari nota. Haldið 

sprautunni þannig að nálin snúi upp og þrýstið 

stimpilstönginni hægt upp til að fjarlægja loft. 

Tengið sprautuna við Mini-Spike búnaðinn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dælið u.þ.b. 10 ml af leysi í hettuglasið með 

duftinu. Hettuglasið ætti að vera fullt að u.þ.b. 

¾. 
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4. Haldið þétt um hettuglasið með duftinu og 

sprautuna án þess að fjarlægja Mini-Spike 

búnaðinn úr hettuglasinu og hristið varlega til að 

tryggja að duftið leysist algerlega upp. 

 

 

 

 

 

5.  Snúið hettuglasinu og sprautunni þannig að 

nálin snúi upp og dragið alla uppleystu lausnina 

úr hettuglasinu með duftinu upp í sprautuna. 
 

 

 

6. Losið tómt hettuglasið og Mini-Spike búnaðinn 

af sprautunni og fargið hettuglasinu og Mini-

Spike búnaðinum. Setjið lokið á sprautuna. 

Blandið innihaldinu í sprautunni varlega. 

 

Blöndun Hexvix er þá lokið og lyfið tilbúið til notkunar. Blönduð lausn er tær eða örlítið ópalgljáandi og 

litlaus eða fölgul. 
 

Bætið tveimur klukkustundum við það sem klukkan sýnir og skrifið þann fyrningartíma sem þá fæst, 

ásamt dagsetningu, á merkimiðann á sprautunni. 
 

Lyfið er einnota. Farga skal öllum lyfjaleifum. Engin sérstök fyrirmæli um förgun. 
 

Sýnt hefur verið fram á efna- og eðlisfræðilegan stöðugleika lausnarinnar í 2 klst. við 2°C - 8°C.  
Frá örverufræðilegu sjónarmiði ber að nota lyfið samstundis. Ef það er ekki notað samstundis eru 

geymslutími og aðstæður eftir blöndun, áður en lyfið er tekið í notkun, á ábyrgð notanda og ættu venjulega 

ekki að vera lengri en 2 klst. við 2°C -8°C. 

 

 


