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SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS 

 

1. HEITI LYFS 

 

Famvir 125 mg og 500 mg filmuhúðaðar töflur 

 

 

2. INNIHALDSLÝSING 

 

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 125 mg eða 500 mg af famcicloviri. 

 

Hjálparefni með þekkta verkun: Hver 125 mg tafla inniheldur 26,85 mg af laktósa (mjólkursykri), 

vatnsfríum. 

 

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1. 

 

 

3. LYFJAFORM 

 

Filmuhúðuð tafla 

 

125 mg: Hvít, kringlótt, filmuhúðuð tafla, tvíkúpt með sniðbrún, auðkennd „FV“ á annarri hliðinni og 

„125“ á hinni hliðinni. 

 

500 mg: Hvít, sporöskjulaga, filmuhúðuð tafla, tvíkúpt með sniðbrún, auðkennd „FV 500“ á annarri 

hliðinni og án auðkennis á hinni hliðinni. 

 

 

4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR 

 

4.1 Ábendingar 

 

Sýking af völdum varicella zoster veiru - ristill (herpez zoster) 

Famvir er ætlað til 

- meðferðar við ristli (herpes zoster) og ristli í auga, hjá fullorðnum sjúklingum sem ekki eru 

ónæmisbældir (sjá kafla 4.4) 

- meðferðar við ristli (herpes zoster) hjá ónæmisbældum fullorðnum sjúklingum (sjá kafla 4.4). 

 

Áblástur (herpes simplex) - áblástur á kynfærum (genital herpes) 

Famvir er ætlað til 

- meðferðar við frumsýkingu og endurteknum áblæstri á kynfærum (genital herpes) hjá 

fullorðnum sjúklingum sem ekki eru ónæmisbældir 

- meðferðar við endurteknum áblæstri á kynfærum hjá ónæmisbældum fullorðnum sjúklingum 

- bælingar á endurteknum áblæstri á kynfærum hjá fullorðnum sjúklingum sem ekki eru 

ónæmisbældir og hjá ónæmisbældum fullorðnum sjúklingum. 

 

Klínískar rannsóknir hafa ekki verið gerðar hjá sjúklingum með áblástur sem eru ónæmisbældir af 

öðrum orsökum en HIV-sýkingu (sjá kafla 5.1). 

 

4.2 Skammtar og lyfjagjöf 

 

Ristill (herpes zoster) og ristill á augnsvæði hjá fullorðnum sjúklingum, sem ekki eru ónæmisbældir 

500 mg þrisvar á sólarhring í sjö daga. 

 

Hefja skal meðferð eins fljótt og hægt er eftir að ristill eða ristill á augnsvæði hefur verið greindur. 
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Ristill (herpes zoster) hjá ónæmisbældum fullorðnum sjúklingum 

500 mg þrisvar á sólarhring í tíu daga. 

 

Hefja skal meðferð eins fljótt og hægt er eftir að ristill hefur verið greindur. 

 

Áblástur á kynfærum hjá fullorðnum sjúklingum sem ekki eru ónæmisbældir 

Áblástur á kynfærum, frumsýking: 250 mg þrisvar á sólarhring í fimm daga.  

Mælt er með því að meðferð sé hafin eins fljótt og auðið er eftir að frumsýking áblásturs á kynfærum 

er greind. 

 

Lotubundin meðferð við endurteknum áblæstri á kynfærum: 125 mg tvisvar á sólarhring í fimm daga. 

Mælt er með því að meðferð sé hafin eins fljótt og auðið er eftir að fyrstu einkenni (t.d. stingir, kláði, 

sviði, verkir) eða sár koma fram. 

 

Endurtekinn áblástur á kynfærum hjá ónæmisbældum fullorðnum sjúklingum 

Lotubundin meðferð við endurteknum áblæstri á kynfærum: 500 mg tvisvar á sólarhring í sjö daga. 

Mælt er með því að meðferð sé hafin eins fljótt og auðið er eftir að fyrstu einkenni (t.d. stingir, kláði, 

sviði, verkir) eða sár koma fram. 

 

Bæling á endurteknum áblæstri á kynfærum hjá fullorðnum sjúklingum sem ekki eru ónæmisbældir 

250 mg tvisvar á sólarhring Hætta skal bælandi meðferð eftir að samfelld meðferð með veirulyfjum 

hefur staðið í að hámarki 12 mánuði, til að endurmeta tíðni og alvarleika endurtekinna sýkinga. 

Tímabilið sem ástandið er endurmetið á skal ná yfir tvær endurteknar sýkingar. Hefja má bælandi 

meðferð að nýju hjá sjúklingum sem halda áfram að hafa umtalsverðar sýkingar. 

 

Bæling á endurteknum áblæstri á kynfærum hjá ónæmisbældum fullorðnum sjúklingum 

500 mg tvisvar á sólarhring. 

 

Sjúklingar með skerta nýrnastarfsemi 

Gæta skal sérstakrar varúðar við skömmtun hjá sjúklingum með skerta nýrnastarfsemi, því þegar 

nýrnastarfsemi er skert, samkvæmt mælingum á kreatínínúthreinsun, er úthreinsun penciclovirs skert. 

Ráðleggingar um skammta fyrir fullorðna sjúklinga með skerta nýrnastarfsemi eru gefnar í töflu 1. 
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Tafla 1 Ráðleggingar um skammta fyrir fullorðna sjúklinga með skerta nýrnastarfsemi 

 

Ábending og venjulegir 

skammtar 

Úthreinsun kreatíníns 

[ml/mín.] 

Aðlagaðir skammtar 

Ristill hjá fullorðnum 

sjúklingum sem ekki eru 

ónæmisbældir 

  

500 mg þrisvar á sólarhring í 

7 daga 
 60 500 mg þrisvar á sólarhring í 7 daga 

 40 til 59 500 mg tvisvar á sólarhring í 7 daga 

 20 til 39 500 mg einu sinni á sólarhring í 

7 daga 

 < 20 250 mg einu sinni á sólarhring í 

7 daga 

 Sjúklingar á blóðskilun 250 mg eftir hverja skilunarmeðferð í 

7 daga 

Ristill hjá ónæmisbældum 

fullorðnum sjúklingum 

  

500 mg þrisvar á sólarhring í 

10 daga 
 60 500 mg þrisvar á sólarhring í 10 daga 

 40 til 59 500 mg tvisvar á sólarhring í 10 daga 

 20 til 39 500 mg einu sinni á sólarhring í 

10 daga 

 < 20 250 mg einu sinni á sólarhring í 

10 daga 

 Sjúklingar á blóðskilun 250 mg eftir hverja skilunarmeðferð í 

10 daga 

Áblástur á kynfærum hjá 

fullorðnum sjúklingum sem ekki 

eru ónæmisbældir – frumsýking 

áblásturs á kynfærum 

  

250 mg þrisvar á sólarhring í 

5 daga 
 40 250 mg þrisvar á sólarhring í 5 daga 

 20 til 39 250 mg tvisvar á sólarhring í 5 daga 

 < 20 250 mg einu sinni á sólarhring í 

5 daga 

 Sjúklingar á blóðskilun 250 mg eftir hverja skilunarmeðferð í 

5 daga 

Áblástur á kynfærum hjá 

fullorðnum sjúklingum sem ekki 

eru ónæmisbældir – lotubundin 

meðferð við endurteknum 

áblæstri á kynfærum 

  

125 mg tvisvar á sólarhring í 

5 daga 
 20 125 mg tvisvar á sólarhring í 5 daga 

 < 20 125 mg einu sinni á sólarhring í 

5 daga 

 Sjúklingar á blóðskilun 125 mg eftir hverja skilunarmeðferð í 

5 daga 
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Áblástur á kynfærum hjá 

ónæmisbældum fullorðnum 

sjúklingum – lotubundin 

meðferð við endurteknum 

áblæstri á kynfærum 

  

500 mg tvisvar á sólarhring í 

7 daga 
 40 500 mg tvisvar á sólarhring í 7 daga 

 20 til 39 500 mg einu sinni á sólarhring í 

7 daga 

 < 20 250 mg einu sinni á sólarhring í 

7 daga 

 Sjúklingar á blóðskilun 250 mg eftir hverja skilunarmeðferð í 

7 daga 

Bæling á endurteknum áblæstri 

á kynfærum hjá fullorðnum 

sjúklingum sem ekki eru 

ónæmisbældir 

  

250 mg tvisvar á sólarhring  40 250 mg tvisvar á sólarhring 

 20 til 39 125 mg tvisvar á sólarhring 

 < 20 125 mg einu sinni á sólarhring 

 Sjúklingar á blóðskilun 125 mg eftir hverja skilunarmeðferð 

Bæling á endurteknum áblæstri 

á kynfærum hjá ónæmisbældum 

fullorðnum sjúklingum 

  

500 mg tvisvar á sólarhring  40 500 mg tvisvar á sólarhring 

 20 til 39 500 mg einu sinni á sólarhring 

 < 20 250 mg einu sinni á sólarhring 

 Sjúklingar á blóðskilun 250 mg eftir hverja skilunarmeðferð 

 

Sjúklingar með skerta nýrnastarfsemi, sem eru á blóðskilun 

Vegna þess að 4 klst. blóðskilun olli allt að 75% minnkun á plasmaþéttni penciclovirs skal gefa 

famciclovir strax eftir skilun. Ráðlagðir skammtar fyrir sjúklinga á blóðskilun eru gefnir upp í töflu 1. 

 

Sjúklingar með skerta lifrarstarfsemi 

Ekki þarf að aðlaga skammtinn hjá sjúklingum með vægt eða í meðallagi skerta lifrarstarfsemi. Engar 

upplýsingar liggja fyrir um sjúklinga með verulega skerta lifrarstarfsemi (sjá kafla 4.4 og 5.2). 

 

Aldraðir (≥ 65 ára) 

Ekki þarf að aðlaga skammtinn nema um skerta nýrnastarfsemi sé að ræða. 

 

Börn 

Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun famciclovirs hjá börnum og unglingum yngri en 18 ára. 

Fyrirliggjandi upplýsingar eru tilgreindar í kafla 5.1 og 5.2. 

 

Aðferð við lyfjagjöf 

Famvir má taka án tillits til máltíða (sjá kafla 5.2). 

 

4.3 Frábendingar 

 

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

Ofnæmi fyrir pencicloviri. 
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4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun 

 

Notkun hjá sjúklingum með skerta nýrnastarfsemi 

Nauðsynlegt er að aðlaga skammta hjá sjúklingum með skerta nýrnastarfsemi (sjá kafla 4.2 og 4.9). 

 

Notkun hjá sjúklingum með skerta lifrarstarfsemi 

Engar rannsóknir hafa verið gerðar á notkun famciclovirs hjá sjúklingum með verulega skerta 

lifrarstarfsemi. Umbreyting famciclovirs yfir í virkt umbrotsefni þess, penciclovir, getur verið skert 

hjá þessum sjúklingum, sem veldur lægri plasmaþéttni penciclovirs og þar með getur virkni 

famciclovirs orðið minni. 

 

Notkun til meðferðar við ristli 

Hafa skal náið eftirlit með klínískri svörun, sérstaklega hjá ónæmisbældum sjúklingum. Íhuga skal að 

veita meðferð með veirusýkingarlyfi í bláæð þegar svörun við meðferð til inntöku er ekki talin 

fullnægjandi. 

 

Sjúklingar með margþættan ristil, þ.e. þeir sem eru með innvortis sýkingu, dreifðan ristil, taugakvilla í 

hreyfitaugum, heilabólgu og meðfylgjandi áhrif á heilaæðar eiga að fá meðferð með veirusýkingarlyfi 

í bláæð. 

 

Ennfremur eiga ónæmisbældir sjúklingar með ristil í auga og þeir sem eru í mikilli hættu á að 

sjúkdómurinn dreifist eða eru með innvortis sýkingu, að fá meðferð með veirusýkingarlyfi í bláæð. 

 

Smit áblásturs á kynfærum 

Ráðleggja skal sjúklingum að forðast samfarir þegar einkenni eru fyrir hendi jafnvel þótt meðferð með 

veirusýkingarlyfi sé hafin. Við bælingarmeðferð með veirusýkingarlyfjum er útskilnaður veira 

marktækt minni. Hins vegar er smit enn hugsanlegt. Því er mælt með því, til viðbótar við meðferð með 

famcicloviri, að sjúklingar stundi öruggara kynlíf. 

 

Annað 

Famvir 125 mg töflur innihalda mjólkursykur (26,85 mg). Sjúklingar með galaktósaóþol, Lapp 

laktasaþurrð eða glúkósa/galaktósa vanfrásog, sem eru sjaldgæfir arfgengir kvillar, skulu ekki taka 

lyfið. 

 

4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir 

 

Áhrif annarra lyfja á famciclovir 

Engar klínískt mikilvægar milliverkanir hafa komið fram. 

 

Samhliðanotkun með probenecidi getur valdið aukinni plasmaþéttni penciclovirs, virka umbrotsefnis 

famciclovirs, vegna samkeppni um brotthvarf. 

 

Því skal hafa eftirlit með sjúklingum sem fá 500 mg af famcicloviri þrisvar á sólarhring samhliða 

probenecidi, með tilliti til eitrana. Ef sjúklingar finna fyrir verulegu sundli, svefnhöfga, ringli eða 

öðrum truflunum á starfsemi miðtaugakerfisins má íhuga að minnka skammta famciclovirs í 250 mg 

þrisvar á sólarhring. 

 

Famciclovir þarfnast aldehýðoxidasa til að umbreytast í penciclovir, sem er virkt umbrotsefni 

famciclovirs. Sýnt hefur verið fram á að raloxifen er öflugur hemill þessa ensíms in vitro. 

Samhliðameðferð með raloxifeni getur haft áhrif á myndun penciclovirs og þar með virkni 

famciclovirs. Þegar raloxifen er gefið samhliða famcicloviri skal hafa eftirlit með klínískri verkun 

veirulyfjameðferðarinnar. 
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4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf 

 

Konur á barneignaraldri 

Engar upplýsingar liggja fyrir sem styðja sérstakar ráðleggingar hjá konum á barneignaraldri. 

Ráðleggja skal sjúklingum með áblástur á kynfærum að forðast samfarir á meðan einkennin eru til 

staðar jafnvel þótt meðferð hafi verið hafin. Ráðlagt er að sjúklingarnir stundi öruggara kynlíf (sjá 

kafla 4.4). 

 

Meðganga 

Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir (niðurstöður frá innan við 300 meðgöngum) um notkun 

famciclovirs á meðgöngu. Á grundvelli þessara takmörkuðu upplýsinga gaf samanlögð greining á 

bæði framvirkum og afturvirkum athugunum á meðgöngu engar niðurstöður sem benda til þess að 

lyfið valdi tilteknum fósturskaða eða fæðingargöllum. Dýrarannsóknir hafa ekki sýnt neinar 

eiturverkanir eða vansköpunarvaldandi áhrif á fósturvísa af völdum famciclovirs eða penciclovirs 

(virks umbrotsefnis famciclovirs). Famciclovir á einungis að nota á meðgöngu ef hugsanlegur 

ávinningur meðferðarinnar er meiri en hugsanleg áhætta. 

 

Brjóstagjöf 

Ekki er vitað hvort famciclovir skilst út í brjóstamjólk. Dýrarannsóknir hafa sýnt að penciclovir skilst 

út í mjólk. Ef ástand konunnar krefst meðferðar með famcicloviri á að íhuga að hætta brjóstagjöf. 

 

Frjósemi 

Klínískar upplýsingar benda ekki til þess að langtímameðferð, með 250 mg af famcicloviri til inntöku 

tvisvar á sólarhring, hafi áhrif á frjósemi hjá körlum (sjá kafla 5.3). 

 

4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla 

 

Engar rannsóknir hafa verið gerðar til að kanna áhrif lyfsins á hæfni til aksturs eða notkunar véla. 

Sjúklingar sem finna fyrir sundli, svefnhöfga, ringli eða öðrum truflunum á starfsemi 

miðtaugakerfisins meðan á meðferð með Famvir stendur skulu hinsvegar forðast að aka eða nota 

vélar. 

 

4.8 Aukaverkanir 

 

Greint hefur verið frá höfuðverk og ógleði í klínískum rannsóknum. Þessar aukaverkanir voru yfirleitt 

vægar eða í meðallagi alvarlegar í eðli sínu og komu fram með sambærilegri tíðni hjá sjúklingum sem 

fengu meðferð með lyfleysu. Allar aðrar aukaverkanir hafa komið fram eftir markaðssetningu lyfsins. 

 

Allar klínískar rannsóknir, bæði með samanburði við lyfleysu og virkan samanburð (n=2326 í Famvir 

hlutanum) voru skoðaðar afturvirkt til að flokka allar aukaverkanirnar sem tilgreindar eru hér fyrir 

neðan eftir tíðni. Í töflunni hér á eftir er tilgreind áætluð tíðni aukaverkana Famvir sem byggð er á 

aukaverkanatilkynningum eða tilvikum sem komið hafa fram í birtum heimildum síðan það var sett á 

markað. Aukaverkanir (Tafla 2) eru flokkaðar eftir tíðni á eftirfarandi hátt: Mjög algengar (≥ 1/10), 

algengar (≥ 1/100 til < 1/10), sjaldgæfar (≥ 1/1.000 til < 1/100), mjög sjaldgæfar (≥ 1/10.000 til 

< 1/1.000) og koma örsjaldan fyrir (< 1/10.000), tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá 

fyrirliggjandi gögnum). 
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Tafla 2 Aukaverkanir úr klínískum rannsóknum og aukaverkanatilkynningum eftir 

markaðssetningu lyfsins 

 

Blóð og eitlar 

 Mjög sjaldgæfar: Blóðflagnafæð. 

Geðræn vandamál 

 Sjaldgæfar: Ringlástand (einkum hjá öldruðum). 

 Mjög sjaldgæfar: Ofskynjanir. 

Taugakerfi 

 Mjög algengar: Höfuðverkur. 

 Algengar: Sundl. 

 Sjaldgæfar: Svefnhöfgi (einkum hjá öldruðum). 

 Tíðni ekki þekkt: Flog*. 

Hjarta 

 Mjög sjaldgæfar: Hjartsláttarónot 

Meltingarfæri 

 Algengar: Ógleði, uppköst, kviðverkur, niðurgangur. 

Lifur og gall 

 Algengar: Óeðlilegar niðurstöður lifrarprófa. 

 Mjög sjaldgæfar: Gula vegna gallteppu. 

Ónæmiskerfi 

 Tíðni ekki þekkt: Bráðaofnæmislost*, bráðaofnæmisviðbrögð*. 

Húð og undirhúð 

 Algengar: Útbrot, kláði. 

 Sjaldgæfar: Ofsabjúgur (t.d. bjúgur í andliti, bjúgur á augnlokum, bjúgur í 

augntóttarhimnu (periorbital oedema), bjúgur í koki), ofsakláði. 

 Tíðni ekki þekkt: Alvarleg húðviðbrögð* (t.d. regnbogaroðasótt, Stevens-Johnson 

heilkenni, drep í húðþekju), ofnæmisæðabólga (leukocytoclastic 

vasculitis). 

 

*Aukaverkanir sem greint hefur verið frá eftir markaðssetningu Famvir með 

aukaverkanatilkynningum og í birtum greinum um tilvik sem ekki hefur verið greint frá í klínískum 

rannsóknum. Vegna þess að hér er um að ræða tilkynningar sem tilkynnt er um af fúsum og frjálsum 

vilja úr þýði af óþekktri stærð er ekki unnt að meta tíðni þeirra á áreiðanlegan hátt. Tíðni er því skráð 

sem "tíðni ekki þekkt". 

 

Á heildina litið voru aukaverkanir sem greint var frá í klínískum rannsóknum hjá ónæmisbældum 

sjúklingum voru sambærilegar við þær sem greint var frá hjá þeim sem ekki voru ónæmisbældir. Oftar 

var greint frá ógleði, uppköstum og óeðlilegum niðurstöðum lifrarprófa, sérstaklega eftir stærri 

skammta. 

 

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu 

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. 
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4.9 Ofskömmtun 

 

Reynsla af ofskömmtun famciclovirs er takmörkuð. Ef ofskömmtun á sér stað skal veita 

stuðningsmeðferð og meðferð við einkennum eftir því sem við á. Í mjög sjaldgæfum tilvikum hefur 

verið greint frá bráðri nýrnabilun hjá sjúklingum með undirliggjandi nýrnasjúkdóm þar sem skammtar 

voru ekki minnkaðir í samræmi við skerta nýrnastarfsemi. Hægt er að fjarlægja penciclovir með 

skilun; plasmaþéttni minnkar um u.þ.b. 75% eftir 4 klst. blóðskilun. 

 

 

5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 

 

5.1 Lyfhrif 

 

Flokkun eftir verkun: Núkleósíðar og núkleótíðar að undanskildum bakritahemlum, ATC flokkur: 

J05AB09. 

 

Verkunarháttur 

Famciclovir er forlyf penciclovirs til inntöku. Famciclovir breytist hratt in vivo í penciclovir, sem 

hefur virkni in vitro gegn herpes simplex veirum (tegundum 1 og 2), varicella zoster veiru, 

Epstein-Barr veiru og cytomegaloveiru. 

 

Sýnt hefur verið fram á veirueyðandi áhrif famciclovirs til inntöku í nokkrum dýralíkönum: Þessi áhrif 

eru vegna in vivo umbreytingar í penciclovir. Í veirusýktum frumum fosfórtengir thymidinkínasi í 

veirunni penciclovir og breytir því þannig í einfosfat sem leiðir til þess að það umbrotnar yfir í 

penciclovirþrífosfat fyrir tilstilli kínasa í frumunni. Penciclovirþrífosfat hindrar með 

samkeppnishindrun að DNAkeðja veirunnar geti lengst með innlimun deoxyguanosinþrífosfats í 

vaxandi DNA veirunnar og stöðvar þannig afritun á DNA veirunnar. Í ræktunum er helmingunartími 

penciclovirþrífosfats innan frumu 10 klst. í frumum sýktum af HSV-1, 20 klst. í frumum sýktum af 

HSV-2 og 7 klst. í frumum sýktum af varicella zoster veiru. Í ósýktum frumum sem eru meðhöndlaðar 

með pencicloviri er þéttni penciclovirþrífosfats vart greinanleg. Því eru líkur á eiturverkunum á 

spendýrahýsilfrumur litlar og ólíklegt að ósýktar frumur verði fyrir áhrifum penciclovirs við 

meðferðarþéttni. 

 

Ónæmi 

Eins og við á um aciclovir, tengist ónæmi fyrir pencicloviri stökkbreytingum einkum á 

thymidinkinasageni sem veldur skorti á eða breyttri sérhæfingu ensímsins fyrir hvarfefni. Það á í 

miklu minna mæli við um DNA polymerasagen. Flestir klínískir stofnar aciclovir ónæmra herpes 

simplex veira og varicella zoster veira eru einnig ónæmir fyrir pencicloviri en krossónæmi er ekki 

algilt. 

 

Niðurstöður úr 11 klínískum rannsóknum um allan heim á pencicloviri (til útvortis notkunar og til 

notkunar í bláæð) og famcicloviri hjá sjúklingum sem ýmist voru ónæmisbældir eða ekki, þ.m.t. 

rannsóknum á allt að 12 mánaða meðferð með famcicloviri, hafa sýnt að heildartíðni stofna sem eru 

ónæmir fyrir pencicloviri er óveruleg: 0,2% (2/913) hjá sjúklingum sem ekki voru ónæmisbældir og 

2,1% (6/288) hjá ónæmisbældum sjúklingum. Ónæmu stofnarnir greindust aðallega við upphaf 

meðferðar eða í lyfleysuhópi, en ónæmi kom fram við eða eftir meðferð með famcicloviri eða 

pencicloviri hjá einungis tveimur ónæmisbældum sjúklingum. 

 

Klínísk verkun 

Í samanburðarrannsóknum með lyfleysu og virku lyfi bæði hjá sjúklingum sem ekki voru 

ónæmisbældir og hjá ónæmisbældum sjúklingum með ristil (herpes zoster) án fylgikvilla, var 

famciclovir áhrifaríkt við að draga úr sárum. Í klínískri samanburðarrannsókn með virku lyfi var sýnt 

fram á að famciclovir var áhrifaríkt við meðferð við ristli í auga hjá sjúklingum sem ekki voru 

ónæmisbældir. 
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Sýnt var fram á virkni famciclovirs hjá sjúklingum sem ekki voru ónæmisbældir og voru með 

frumsýkingu áblásturs á kynfærum, í þremur samanburðarrannsóknum með virku lyfi.  

Í tveimur samanburðarrannsóknum með lyfleysu hjá sjúklingum sem ekki voru ónæmisbældir og einni 

samanburðarrannsókn með virku lyfi hjá HIV-sýktum sjúklingum með endurtekinn áblástur á 

kynfærum var sýnt fram á að famciclovir var áhrifaríkt. 

 

Í tveimur samanburðarrannsóknum með lyfleysu sem stóðu yfir í 12 mánuði hjá sjúklingum sem ekki 

voru ónæmisbældir og voru með endurtekinn áblástur á kynfærum var sýnt fram á að hjá sjúklingum 

sem fengu meðferð með famcicloviri kom sýking mun sjaldnar fram að nýju samanborið við sjúklinga 

sem fengu meðferð með lyfleysu. 

Samanburðarrannsóknir með lyfleysu og rannsóknir án samanburðar sem stóðu yfir í allt að 16 vikur 

sýndu að famciclovir var áhrifaríkt til bælingar endurtekins áblásturs á kynfærum hjá HIV-sýktum 

sjúklingum. Samanburðarrannsóknin með lyfleysu sýndi að famciclovir fækkaði marktækt dögum þar 

sem útskilnaður herpes simplex veira átti sér stað, bæði með og án einkenna. 

 

Börn 

Lagt var mat á famciclovir kyrni til inntöku, sem notað var í tilraunaskyni, hjá 169 börnum á aldrinum 

1 mánaða til ≤12 ára. Eitthundrað þessara sjúklinga voru á aldrinum 1 árs til ≤12 ára og fengu 

meðferð með famciclovir kyrni til inntöku (skammtar á bilinu 150 mg til 500 mg) annaðhvort tvisvar 

(47 sjúklingar með áblástur (herpes simplex veirusýkingu)) eða þrisvar (53 sjúklingar með 

hlaupabólu) á sólarhring í 7 daga. Hinir 69 sjúklingarnir sem eftir voru (18 sjúklingar á aldrinum 

1 mánaða til ≤12 mánaða, 51 sjúklingur á aldrinum 1 árs til ≤12 ára) tóku þátt í stakskammta 

lyfjahvarfa og öryggisrannsóknum þar sem notað var famciclovir kyrni til inntöku (skammtar á bilinu 

25 mg til 500 mg).  

Famciclovir skammtar sem byggðust á þyngd voru ákvarðaðir með tilliti til þess að útsetning fyrir 

pencicloviri yrði svipuð og útsetning fyrir pencicloviri sem kemur fram hjá fullorðnum eftir notkun 

500 mg af famcicloviri. Í engri þessara rannsókna var samanburðarhópur og því er ekki hægt að draga 

ályktun um virkni þeirra meðferða sem rannsakaðar voru. Öryggið var svipað og hjá fullorðnum. 

Hinsvegar var útsetning fyrir lyfinu lág hjá ungabörnum <6 mánaða, þannig að ekki var hægt að meta 

öryggi famciclovirs hjá þessum aldurshópi. 

 

5.2 Lyfjahvörf 

 

Almenn einkenni 

 

Frásog 

Famciclovir til inntöku er forlyf efnasambandsins penciclovirs sem er virkt veirulyf. Eftir inntöku 

frásogast famciclovir hratt og að fullu og umbreytist í penciclovir. Aðgengi penciclovirs eftir inntöku 

famciclovirs var 77%. Hámarksplasmaþéttni penciclovirs eftir 125 mg, 250 mg, 500 mg og 750 mg 

skammta af famcicloviri til inntöku var að meðaltali 0,8 μg/ml, 1,6 μg/ml, 3,3 μg/ml og 5,1 µg/ml í 

hverju tilviki fyrir sig og miðgildi tíma frá inntöku að hámarksþéttni var 45 mínútur. 

 

Plasmaþéttni-tíma-ferlar fyrir penciclovir eru sambærilegir eftir stakan skammt og endurtekna 

skammta (þrisvar á sólarhring og tvisvar á sólarhring) sem bendir til þess að penciclovir safnist ekki 

upp eftir endurtekna skammta famciclovirs. 

Altækt aðgengi (AUC) penciclovirs, úr famcicloviri til inntöku, er óháð máltíðum. 

 

Dreifing 

Penciclovir og 6-deoxy forveri þess eru lítið bundin plasmapróteinum (< 20%). 

 

Umbrot og brotthvarf 

Brotthvarf famciclovirs verður einkum á formi penciclovirs og 6-deoxy forvera þess, sem skiljast út 

með þvagi. Ekkert óbreytt famciclovir hefur greinst í þvagi. Hluti af útskilnaði penciclovirs um nýru 

verður með nýrnapípluseytrun. 
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Endanlegur helmingunartími penciclovirs í plasma bæði eftir stakan skammt og eftir endurtekna 

skammta famciclovirs, var u.þ.b. 2 klukkustundir. 

 

Niðurstöður forklínískra rannsókna hafa ekki sýnt fram á neina tilhneigingu til örvunar cýtókróm 

P450 ensíma eða hömlunar á CYP3A4. 

 

Einkenni hjá sérstökum sjúklingahópum 

Sjúklingar með ristil (herpes zoster) 

Ristill, án fylgikvilla, hefur ekki marktæk áhrif á lyfjahvörf penciclovirs, eins og þau eru mæld eftir 

inntöku famciclovirs. Endanlegur helmingunartími penciclovirs í plasma hjá sjúklingum með ristil var 

2,8 klst. eftir inntöku staks skammts af famcicloviri og 2,7 klst. eftir inntöku endurtekinna skammta 

famciclovirs. 

 

Einstaklingar með skerta nýrnastarfsemi 

Hraði úthreinsunar penciclovirs úr plasma, úthreinsunar um nýru og brotthvarfs úr plasma er í 

línulegu samhengi við skerðingu á nýrnastarfsemi, bæði eftir staka og endurtekna skammta. 

Nauðsynlegt er að aðlaga skammta hjá sjúklingum með skerta nýrnastarfsemi (sjá kafla 4.2). 

 

Einstaklingar með skerta lifrarstarfsemi 

Vægt og í meðallagi skert lifrarstarfsemi hafði engin áhrif á altækt aðgengi penciclovirs eftir inntöku 

famciclovirs. Ekki þarf að breyta skömmtum hjá sjúklingum með vægt eða í meðallagi skerta 

lifrarstarfsemi (sjá kafla 4.2 og 4.4). Ekki hefur verið lagt mat á lyfjahvörf penciclovirs hjá 

sjúklingum með verulega skerta lifrarstarfsemi. Umbrot famciclovirs yfir í virka umbrotsefnið 

penciclovir geta verið skert hjá þessum sjúklingum sem leiðir til lægri þéttni penciclovirs í plasma og 

þar með hugsanlega minni virkni famciclovirs. 

 

Börn 

Endurteknir skammtar af famcicloviri til inntöku (250 mg eða 500 mg þrisvar á sólarhring) handa 

börnum (6-11 ára) með lifrarbólgu B höfðu ekki greinanleg áhrif á lyfjahvörf penciclovirs samanborið 

við niðurstöður eftir staka skammta. Penciclovir safnaðist ekki upp. 

Hjá börnum (1-12 ára) með áblástur (herpes simplex veirusýkingu) eða hlaupabólu, sem fengu staka 

skammta af famcicloviri til inntöku (sjá kafla 5.1), jókst úthreinsun penciclovirs með líkamsþyngd á 

ólínulegan máta. Helmingunartími brotthvarfs penciclovirs úr plasma hafði tilhneigingu til að styttast 

eftir því sem sjúklingarnir voru yngri, úr að meðaltali 1,6 klukkustundum hjá sjúklingum á aldrinum 

6-12 ára í 1,2 klukkustundir hjá sjúklingum á aldrinum 1-<2 ára. 

 

Aldraðir (≥ 65 ára) 

Niðurstöður víxlrannsókna sýndu að aðgengi (AUC) penciclovirs var að meðaltali u.þ.b. 30% meira 

og úthreinsun penciclovirs um nýru var u.þ.b. 20% minni, eftir inntöku famciclovirs hjá öldruðum 

sjálfboðaliðum (65-79 ára) en hjá yngri sjálfboðaliðum. Þennan mun má að hluta til skýra með 

mismunandi nýrnastarfsemi milli aldurshópanna. Ekki er mælt með aðlögun skammta vegna aldurs 

nema nýrnastarfsemi sé skert (sjá kafla 4.2). 

 

Kyn 

Greint hefur verið frá smávægilegum mun á úthreinsun penciclovirs um nýru hjá konum og körlum og 

var munurinn talinn skýrast af kynjabundnum mun á nýrnastarfsemi. Ekki er nauðsynlegt að aðlaga 

skammta vegna kyns. 

 

5.3 Forklínískar upplýsingar 

 

Almennar eiturverkanir 

Rannsóknir á lyfjafræðilegu öryggi og eiturverkunum eftir endurtekna skammta benda ekki til neinnar 

sérstakrar hættu fyrir menn. 

 



11 

Eiturverkanir á erfðaefni 

Ekki var sýnt fram á að famciclovir hafi eiturverkanir á erfðaefni í umfangsmiklum in vivo og in vitro 

rannsóknum sem hannaðar voru til að greina stökkbreytingar á erfðaefni, litningaskemmdir og 

skemmdir á DNA sem hægt er að laga. Penciclovir getur, eins og algengt er hjá efnum í þessum 

flokki, valdið stökkbreytingum/litningagöllunum í eitilfrumum úr mönnum og í L5178Y greiningunni 

á eitilæxlum í músum við þéttni sem í hvoru tilfelli fyrir sig er að minnsta kosti 25 falt til 100 falt 

hærri en hámarksþéttni sem næst í plasma hjá mönnum eftir stakan 1.500 mg skammt af famcicloviri 

til inntöku. Penciclovir var neikvætt í Ames bakteríuprófi og engin merki hafa sést um aukningu á 

DNA viðgerðum in vitro. 

 

Penciclovir olli aukinni tíðni smákjarna í beinmerg hjá músum in vivo þegar það var gefið í bláæð í 

skömmtum sem eru mjög eitraðir fyrir beinmerg (≥500 mg/kg sem samsvarar ≥810 földum 

hámarksskammti fyrir menn á grundvelli útreiknings á líkamsyfirborði). 

 

Krabbameinsvaldandi áhrif 

Við stóra skammta hjá kvenkyns rottum kom fram aukin tíðni kirtilkrabbameins í mjólkurkirtlum, en 

það eru algeng æxli hjá þeim rottustofni sem notaður var í rannsóknunum. Engin áhrif komu fram á 

tíðni nýrra æxla (neoplasia) hjá karlkyns rottum sem fengu meðferð með skömmtum allt að 

240 mg/kg/sólarhring (samsvarar 38,4 mg/kg jafngildum skammti hjá mönnum eða 1,3 földum 

ráðlögðum hámarks heildarskammtinum 1.500 mg af famcicloviri eða sjúklingi sem er 50 kg) né 

heldur hjá músum af báðum kynjum í skömmtum allt að 600 mg/kg/sólarhring (samsvarar 48 mg/kg 

jafngildum skammti hjá mönnum eða 1,6 földum ráðlögðum hámarks heildarskammti). 

 

Eiturverkanir á æxlun 

Skert frjósemi (þar með talið vefjameinafræðilegar breytingar á eistum, breytingar á lögun 

sæðisfrumna, fækkun og minni hreyfanleiki sæðisfrumna og minnkuð frjósemi) kom fram eftir 

10 vikur hjá karlkyns rottum sem fengu 500 mg/kg/sólarhring (samsvarar 80 mg/kg jafngildum 

skammti hjá mönnum eða 2,7 földum ráðlögðum hámarks heildarskammti). Ennfremur komu fram 

eiturverkanir á eistu í almennum rannsóknum á eiturverkunum. Þessar breytingar gengu til baka, en 

þær hafa einnig komið fram eftir notkun annarra efna í þessum flokki. Rannsóknir á dýrum hafa ekki 

bent til neinna neikvæðra áhrifa á frjósemi kvendýra við allt að 1.000 mg/kg/sólarhring skammta 

(samsvarar 160 mg/kg jafngildum skammti hjá mönnum eða 5,3 földum ráðlögðum hámarks 

heildarskammti). 

 

Rannsóknir á þroska fósturvísis/fósturs sýndu engin merki um aukaverkanir í skömmtum famciclovirs 

til inntöku og penciclovirs til notkunar í bláæð sem samsvöruðu 0,7 til 5,3 földum hæsta ráðlögðum 

heildarsólarhringsskammti famciclovirs. 

 

 

6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 

 

6.1 Hjálparefni 

 

Töflukjarni: 

Natríumsterkjuglycollat (gerð A) 

Hýdroxýprópýlsellulósa 

Magnesíumsterat 

 

125 mg töflur innihalda einnig vatnsfrían mjólkursykur. 

 

Filmuhúð: 

Hýprómellósa 

Títantvíoxíð (E 171) 

Macrogol 4000 

Macrogol 6000 
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6.2 Ósamrýmanleiki 

 

Á ekki við. 

 

6.3 Geymsluþol 

 

3 ár. 

 

6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu 

 

Geymið við lægri hita en 25°C. 

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka. 

 

6.5 Gerð íláts og innihald 

 

Þynnupakkning. 

 

6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun 

 

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur. 

 

 

7. MARKAÐSLEYFISHAFI 

 

Phoenix Labs 

Suite 12, Bunkilla Plaza 

Bracetown Business Park 

Clonee, County Meath 

Írland 

 

 

8. MARKAÐSLEYFISNÚMER 

 

125 mg: MTnr 950107 (IS) 

500 mg: MTnr 950106 (IS) 

 

 

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR 

MARKAÐSLEYFIS 

 

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis 23. júní 1995. 

Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis 12. október 2012. 

 

 

10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS 

 

1. maí 2019. 


