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Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins 

 

Ketogan 

10 mg/50 mg endaþarmsstílar 

ketobemidonhýdróklóríð/3-tvímetýlamínó-1,1-tvífenýlbúten-(1) hýdróklóríð 

 

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 lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum. 

- Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum.  

Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða. 

- Látið lækninn eða lyfjafræðing 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 Ketogan og við hverju það er notað 

2. Áður en byrjað er að nota Ketogan 

3. Hvernig nota á Ketogan 

4. Hugsanlegar aukaverkanir 

5. Hvernig geyma á Ketogan 

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 

 

 

1. Upplýsingar um Ketogan og við hverju það er notað 

 

Ketogan er verkjastillandi lyf, sem tilheyrir morfínflokknum. Lyfið er notað til meðferðar við miklum 

verkjum. 

 

 

2. Áður en byrjað er að nota Ketogan 

 

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.  

 

Ekki má nota Ketogan 

- ef um er að ræða ofnæmi fyrir virku efnunum ketobemidoni eða 

3-tvímetýlamínó-1,1-tvífenýlbúten-(1) hýdróklóríði eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin 

upp í kafla 6). 

- ef þú átt erfitt með öndun (t.d. slím í öndunarvegi). 

 

Varnaðarorð og varúðarreglur 

Þú þarft að hafa í huga að þú getur orðið líkamlega og andlega háður Ketogan, og að verkun Ketogan 

getur minnkað eftir langtímanotkun. 

 

Ráðfærðu þig við lækninn áður en þú tekur Ketogan, ef þú: 

- ert í eða hefur verið í meðferð við þunglyndi síðustu 14 dagana (MAO-hemlar). 

- ert með astma eða skerta lungnastarfsemi, þar sem Ketogan getur skert öndunina enn meira. 

- ert með aukinn þrýsting í heila vegna höfuðhöggs. 

- ert með mikinn höfuðverk, áverka á höfði og uppköst. 

- ert með skerta lifrar- eða nýrnastarfsemi. 

- ert með hægan hjartslátt, þar sem Ketogan getur hægt enn meira á hjartslættinum. 

- ert með stækkaðan blöðruhálskirtil eða þrengsli í þvagrás. 

- hefur nýlega farið í aðgerð á maga eða þörmum. 

- ert eldri en 65 ára eða heilsulítill. 
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- tekur önnur lyf við þunglyndi og verkjum. Sjá kaflann „Notkun annarra lyfja samhliða 

Ketogan“. 

- tekur kvíðastillandi lyf úr flokki benzódíazepínlyfja, tekur önnur lyf sem hafa áhrif á 

miðtaugakerfið eða drekkur áfengi, sjá kaflana „Notkun annarra lyfja samhliða Ketogan“ og 

„Notkun Ketogan með áfengi“. 

 

Hafðu samband við lækninn ef þú finnur fyrir eftirtöldum einkennum meðan þú notar Ketogan: 

- ógleði, uppköstum, lystarleysi, þreytu, máttleysi, sundli og lágum blóðþrýstingi, þar sem þetta 

geta verið merki um kvilla í nýrnahettum (vanstarfsemi nýrnahettubarkar). 

- skertri kynhvöt, getuleysi, tíðateppu eða ófrjósemi. Þetta getur komið fram við langvarandi 

notkun. 

- veikri öndun (öndunarbælingu), þar með talin öndunarhlé í svefni (kæfisvefn af miðlægum toga) 

og lágt súrefnismagn í blóði (skortur á súrefni). 

- auknu sársaukaskyni þótt þú takir stóra skammta (ofursársaukanæmi af völdum ópíóíða). 

Læknirinn ákveður hvort breyta þurfi skammtinum hjá þér eða skipta yfir í annað sterkt 

verkjalyf eða hætta meðferðinni. 

 

Börn og unglingar 

Aðeins má gefa börnum og unglingum Ketogan í samráði við lækninn. 

 

Notkun annarra lyfja samhliða Ketogan 

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, sem eru keypt erlendis, 

náttúrulyf, vítamín og steinefni í stórum skömmtum sem og fæðubótarefni. 

 

Ráðfærðu þig við lækninn ef þú notar: 

- önnur lyf við miklum verkjum (ópíóíða). 

- kvíðastillandi lyf (þ.m.t. benzódíazepínlyf). 

- róandi lyf eða svefnlyf. 

- vöðvaslakandi lyf. 

-  geðlyf. 

- ofnæmislyf eða lyf við bílveiki (andhistamín). 

- þunglyndislyf (MAO-hemla, SSRI-lyf, SNRI-lyf, þríhringlaga þunglyndislyf, serótónín-hemla, 

mirtazapín, trazódon). 

- verkjalyf (tramadól, triptan-lyf). 

 

Ef þú þarft að gangast undir aðgerð með svæfingu er mikilvægt að þú látir lækninn eða tannlækninn 

vita að þú notir Ketogan. 

 

Notkun Ketogan með áfengi 

Þú mátt ekki nota Ketogan með áfengi. Áfengi eykur slævandi verkun Ketogan og eykur 

öndunarbælandi verkun lyfsins og getur leitt til máttleysis í vöðvum, skertrar meðvitundar eða algers 

meðvitundarleysis. 

 

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 þunguð máttu aðeins nota Ketogan í samráði við lækninn.  

 

Brjóstagjöf 

Ef þú ert með barn á brjósti máttu aðeins nota Ketogan í samráði við lækninn. 

 

Akstur og notkun véla 

Þú mátt ekki aka bíl, mótorhjóli eða nota reiðhjól, og þú mátt ekki heldur nota verkfæri eða vélar. 
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Pakkningin er merkt með rauðum varúðarþríhyrningi. Það táknar að Ketogan hefur sljóvgandi áhrif og 

getur haft áhrif á hæfni til aksturs og 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. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða 

þetta við lækni eða lyfjafræðing. 

 

3. Hvernig nota á Ketogan 

 

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

lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.  

 

Ráðlagður skammtur er: 

 

Fullorðnir 

1-2 endaþarmsstílar á 4-6 klst. fresti. 

 

Aldraðir 

Nauðsynlegt getur verið að minnka skammta. Fylgdu fyrirmælum læknisins. 

 

Notkun handa börnum og unglingum 

Aðeins má gefa börnum og unglingum Ketogan í samráði við lækninn. 

 

Skert nýrna- eða lifrarstarfsemi 

Nauðsynlegt getur verið að minnka skammta. Fylgdu fyrirmælum læknisins. 

 

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um 

Hafðu samband við lækni, bráðamóttöku eða eitrunarmiðstöð (sími 5432222) ef þú hefur notað fleiri 

Ketogan endaþarmsstíla en greint er frá í þessum fylgiseðli, eða fleiri en læknirinn hefur ávísað, og þér 

líður illa. Taktu pakkninguna með. 

Ef þú hefur notað of marga Ketogan endaþarmsstíla getur þú fundið fyrir ógleði, sundli, skertri öndun 

og orðið ringlaður eða æstur í skapi. 

 

Ef gleymist að nota Ketogan  

Ef þú gleymir að nota skammt á venjubundnum tíma skaltu nota hann um leið og þú manst eftir því. Ef 

komið er að næsta skammti, skaltu sleppa skammtinum sem gleymdist. Ekki á að tvöfalda skammt til 

að bæta upp skammt sem gleymst hefur að nota. 

 

Ef hætt er að nota Ketogan 

Aðeins má rjúfa eða hætta meðferð í samráði við lækninn. 

 

Leitaðu 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 

Algengar aukaverkanir (geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 10 sjúklingum) 

○ Skert öndun, varir og neglur verða bláar. Hringið í 112. 

 

Aukaverkanir sem ekki eru alvarlegar: 

Algengar – mjög algengar aukaverkanir (geta komið fram hjá fleiri en 1 af hverjum 

100 sjúklingum) 

○ Munnþurrkur. 
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○ Erfiðleikar við þvaglát, hugsanlega þvagteppa. 

 

Algengar aukaverkanir (geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 10 sjúklingum) 

○ Hægur hjartsláttur. Getur orðið alvarleg aukaverkun. Hafðu samband við lækni eða 

bráðamóttöku ef þú finnur fyrir mjög hægum hjartslætti eða þér líður illa eða það líður yfir þig. 

Hringið e.t.v. í 112. 

○ Blóðþrýstingsfall, sundl, sljóleiki. 

○ Vellíðunartilfinning. 

○ Ógleði, uppköst og hægðatregða. 

 

Sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 100 sjúklingum) 

○ Þokusýn. 

 

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir – koma örsjaldan fyrir (geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 

1.000 sjúklingum) 

○ Útbrot, ofsakláði og bjúgur. Getur verið alvarlegt. Ráðfærðu þig við lækninn. Bjúgur í andliti, 

vörum og tungu getur verið lífshættulegur. Hringið í 112. 

○ Ofnæmisviðbrögð. 

 

Aukaverkanir þar sem tíðni er ekki þekkt 

○ Höfuðverkur. 

○ Ringlun. 

○ Ávanabinding. 

○ Fráhvarfseinkenni. 

 

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 Ketogan 

 

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

Geymið við stofuhita. 

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 

 

Ketogan inniheldur 

Virku innihaldsefnin eru ketobemidonhýdróklóríð 10 mg og 3-tvímetýlamínó-1,1-tvífenýlbúten-(1) 

hýdróklóríð 50 mg. 

Önnur innihaldsefni eru macrogol 400, macrogol 3000 og hreinsað vatn. 

 

Lýsing á útliti Ketogan og pakkningarstærðir 

Ketogan eru hvítleitir, ílangir endaþarmsstílar. 

 

Ketogan er fáanlegt í pakkningu með 10 endaþarmsstílum. 

 

http://www.lyfjastofnun.is/
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Markaðsleyfishafi og framleiðandi 

 

Markaðsleyfishafi 

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup, Danmörk. 

 

Framleiðandi 

Haupt Pharma Livron,1 Rue Comte de Sinard, F-26250, Livron-sur-Drome, Frakkland. 

 

Umboð á Íslandi 

Icepharma hf., Lynghálsi 13, 110 Reykjavík. 

 

Fylgiseðillinn var síðast uppfærður í júní 2021. 

 


