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Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins 

 

Omnic 0,4 mg hörð hylki með breyttan losunarhraða 

tamsúlósínhýdróklóríð 

 

 

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, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins 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, lyfjafræðing 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 Omnic og við hverju það er notað 

2. Áður en byrjað er að nota Omnic 

3. Hvernig nota á Omnic 

4. Hugsanlegar aukaverkanir 

5. Hvernig geyma á Omnic 

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 

 

 

1. Upplýsingar um Omnic og við hverju það er notað  

 

Omnic slakar á vöðvum í blöðruhálskirtli og þvagrás, þannig að mótstaða við þvaglát minnkar. Omnic 

tilheyrir lyfjaflokki sem kallast alfa-blokkar. 

 

Omnic er notað til meðhöndlunar handa karlmönnum við einkennum í þvagrás vegna stækkunar á 

blöðruhálskirtli, áður en til skurðaðgerðar kemur. 

 

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 Omnic 

 

Ekki má nota Omnic 

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

kafla 6). Ofnæmi getur valdið skyndilegum þrota í mjúkvefjum líkamans (t.d. í koki eða tungu), 

öndunarerfiðleikum og/eða kláða og útbrotum (ofnæmisbjúg). 

- ef lifrarstarfsemi er verulega skert. 

- ef þú hefur tilhneigingu til að falla í yfirlið vegna of lágs blóðþrýstings (t.d. þegar þú sest 

skyndilega upp eða stendur skyndilega upp). 

 

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Omnic er notað. 

 

Varnaðarorð og varúðarreglur 

Gætið sérstakrar varúðar við notkun Omnic: 

- ef þig sundlar þegar þú stendur snögglega upp. Ef þú finnur fyrir sundli eða slappleika, skaltu 

sitja kyrr eða liggja út af, þangað til þú hefur jafnað þig. 

- ef þú ert með mjög skerta nýrnastarfsemi. Ráðfærðu þig við lækni. 

- þú mátt ekki taka Omnic ef til stendur að þú farir í aðgerð til að fjarlægja ský af augasteini 

(dreraðgerð) eða vegna hækkaðs augnþrýstings (gláku). Láttu augnlækninn vita ef þú hefur 

notað, notar eða ráðgerir að nota Omnic. Augnlæknirinn getur gert viðeigandi ráðstafanir 

varðandi lyfjanotkun og skurðaðgerð. 
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- ef ráðgert er að þú farir í aðgerð vegna drers eða gláku, skaltu spyrja lækninn hvort fresta eigi 

meðferð með Omnic eða hugsanlega gera hlé á henni. 

 

Áður en þú byrjar að nota Omnic ætti að rannsaka þig til að greina orsökina fyrir þvaglátserfiðleikum 

þínum. 

 

Börn 

Ekki má nota lyfið handa börnum eða unglingum yngri en 18 ára þar sem þetta lyf verkar ekki hjá 

þessum aldurshópi. 

 

Notkun annarra lyfja samhliða Omnic 

Ráðfærðu þig við lækni ef þú tekur 

- lyf sem verka á sama hátt og Omnic (alfuzosin, doxazosin, prazosin, terazosin). Þetta eru lyf 

sem þú gætir verið að taka við of háum blóðþrýstingi eða stækkuðum blöðruhálskirtli. 

- lyf við getuleysi (sildenafil, tadalafil, vardenafil) 

- lyf við gigt eða verkjum (diclofenac) 

- blóðþynningarlyf (warfarin) 

- erythromycin (sýklalyf) 

- ketoconazol (við sveppasýkingu) 

 

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

að verða notuð. Þetta gildir einnig um þau sem fengin eru án lyfseðils, lyf sem keypt eru erlendis, 

náttúrulyf eða vítamín í stórum skömmtum og steinefni. 

 

Notkun Omnic með mat eða drykk 

Omnic á að taka eftir morgunverð. 

 

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi 

Omnic er ekki ætlað til meðferðar hjá konum. 

 

Komið hefur fram óeðlilegt sáðlát hjá karlmönnum. Þetta þýðir að sæðið fer ekki úr líkamanum um 

þvagrásina en berst í staðinn upp í þvagblöðruna (öfugt sáðlát) eða að sæðismagnið er minna eða að 

ekkert sáðlát verður (sáðlátsbrestur). Þetta er skaðlaust. 

 

Akstur og notkun véla 

Þú þarft að hafa í huga að Omnic getur valdið sundli sem getur haft áhrif á starfsöryggi og hæfni til 

öruggs aksturs. 

 

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árverkni. 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 Omnic 

 

Skammtar 

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

upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi. 

 

Ráðlagður skammtur handa fullorðnum karlmönnum er eitt hylki á sólarhring eftir morgunverð. 

Hylkið á að gleypa í heilu lagi. Ekki má tyggja hylkið, þar sem það getur komið í veg fyrir 

langtímaverkun og valdið tíðari aukaverkunum. 

 

Ef tekinn 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). 
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Ofskömmtun tamsúlósínhýdróklóríðs getur valdið alvarlegu blóðþrýstingsfalli. 

 

Ef gleymist að taka Omnic 

Ef gleymst hefur að taka Omnic hylki eftir fyrstu máltíð dagsins má taka hylkið seinna þann dag. Ef 

gleymst hefur að taka lyfið einn dag skal halda áfram að taka eitt hylki á sólarhring. Ekki má taka 

tvöfaldan skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.  

 

Ef hætt er að nota Omnic 

Hafðu samband við lækninn ef þú ætlar að hætta að nota Omnic. 

 

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 

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 10.000 sjúklingum): 

- Þroti í tungu, vörum og andliti. Öndunarerfiðleikar. Hafið strax samband við lækni eða 

sjúkrahús. Hringið hugsanlega í 112. 

 

Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir (koma fyrir hjá færri en 1 af hverjum 10.000 sjúklingum): 

- Blöðrulaga útbrot og bólga í húð, sérstaklega á höndum og fótum og umhverfis munninn ásamt 

hita. Hafið samband við lækni eða sjúkrahús. 

- Viðvarandi, sársaukafullt ris getnaðarlims. Hafið samband við lækni eða sjúkrahús. 

 

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

- Hraður og mjög óreglulegur hjartsláttur. Hafið strax samband við lækni eða sjúkrahús. Hringið 

hugsanlega í 112. 

- Alvarleg útbrot á húð með þrota og flögnun ysta lags húðarinnar (skinnflagningsbólga). Hafið 

samband við lækni eða sjúkrahús. 

- Hiti, útbrot í andliti og á hand- og fótleggjum (regnbogaroðasótt). Hafið samband við lækni eða 

sjúkrahús. 

 

Ekki alvarlegar aukaverkanir 

Algengar aukaverkanir (koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 100 sjúklingum): 

- Sundl. 

- Óeðlilegt sáðlát. 

 

Sjaldgæfar aukaverkanir (koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 1.000 sjúklingum): 

- Hjartsláttarónot. Sundl þegar staðið er upp, vegna lágs blóðþrýstings.  

- Hægðatregða, niðurgangur, ógleði, uppköst. 

- Nefslímubólga, útbrot, kláði, ofsakláði. 

- Höfuðverkur, þróttleysi. 

 

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 10.000 sjúklingum): 

- Yfirlið vegna lágs blóðþrýstings.  

 

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

- Þokusýn. 

- Sjónskerðing. 

- Blóðnasir. 

- Munnþurrkur. 

- Hraður hjartsláttur. Getur orðið alvarlegt. Ef þú færð mjög hraðan og óreglulegan hjartslátt eða 

finnur fyrir vanlíðan eða fellur í yfirlið, skaltu hafa samband við lækni eða sjúkrahús. Hringdu 

hugsanlega í 112. 
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- Óreglulegur hjartsláttur getur verið eða orðið alvarlegt. Hafðu samband við lækni. 

- Andnauð/öndunarerfiðleikar. Getur verið eða orðið alvarlegt. Hafðu samband við lækni. 

 

Ef þú átt að fara í aðgerð vegna skýs á augasteini eða hækkaðs augnþrýstings og ert á meðferð eða 

hefur verið á meðferð með Omnic getur verið að ljósopsvíkkun verði ekki nægileg og lithimnan getur 

orðið slök og bylgjast í aðgerðinni. 

 

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. 

 

 

5. Hvernig geyma á Omnic 

 

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins. 

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 

 

Omnic inniheldur  

- Virka innihaldsefnið er tamsúlósínhýdróklóríð. 

- Önnur innihaldsefni eru örkristallaður sellulósi, metakrýlsýru-etýlacrýlatfjölliða (1:1), 

pólýsorbat 80, natríumlárýlsúlfat, tríacetat, kalsíumsterat, talkúm. 

- Hylkið samanstendur af gelatínu, indigótíni (E132), títantvíoxíði (E171), gulu járnoxíði (E172) 

og rauðu járnoxíði (E172). 

 

Lýsing á útliti Omnic og pakkningastærðir 

Hylkin eru appelsínugul/ólífugræn, merkt með kennimerki fyrirtækisins og „701“. 

 

30 og 90 stykkja pakkningar. 

Hylkjunum er pakkað í þynnuspjöld með 10 hylkjum í hverju. Ein pakkning inniheldur annaðhvort 

þrjú eða níu þynnuspjöld. 

 

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar. 

 

Markaðsleyfishafi og framleiðandi 

Markaðsleyfishafi: 

Astellas Pharma a/s 

Arne Jacobsens Allé 15 

DK-2300 København S 

Danmörk 

 

Framleiðandi: 

Astellas Pharma Europe B.V. 

Sylviusweg 62 

2333 BE Leiden 

Holland 

 

http://www.lyfjastofnun.is/
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Umboð á Íslandi: 

Vistor hf. 

sími: 535 7000. 

 

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í ágúst 2021. 

 


