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  SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS 

 

 

1. HEITI LYFS 

 

Leukeran 2 mg filmuhúðaðar töflur. 

 

  

2.   INNIHALDSLÝSING 

 

Klórambúcíl 2 mg  

 

Hjálparefni með þekkta verkun 

Hver tafla inniheldur 67,65 mg laktósa. 

 

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1. 

 

 

3. LYFJAFORM 

 

Filmuhúðuð tafla. 

 

Leukeran töflur eru brúnar, filmuhúðaðar, hringlaga, tvíkúptar með ígreypt “GX EG3” á annarri hliðinni og 

“L” á hinni. 

 

 

4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR 

 

4.1 Ábendingar 

 

Leukeran er ætlað til meðferðar við: 

• Hodgkins sjúkdómi 

• Ákveðnum gerðum af Non-Hodgkins sjúkdómi 

• Langvinnu eitilfrumuhvítblæði (CLL) 
• Waldenström risaglóbúlíndreyri (Waldenström’s macroglobulinaemia) 
 

  

4.2 Skammtar og lyfjagjöf  

 

NAUÐSYNLEGT ER AÐ LÆKNAR KYNNI SÉR VEL FYRIRLIGGJANDI UPPLÝSINGAR  

VARÐANDI MEÐFERÐARÁÆTLANIR SEM NOTAÐAR ERU 

 

Leukeran er virkt frumudrepandi lyf sem ætti aðeins að nota í lyfjameðferð í umsjá lækna með sérþekkingu í 

blóðmeinasjúkdómum og meðferð þeirra. 

 

Skammtar 

HODKINS SJÚKDÓMUR 

 

Fullorðnir 

 

Í einlyfjameðferð í líknarmeðferð vegna langs gengins sjúkdóms er skammturinn venjulega 0,2 mg/kg á dag í 

4-8 vikur. Leukeran er yfirleitt notað sem hluti af samsettri meðferð og þegar ýmsar meðferðir hafa verið 

reyndar. Leukeran hefur verið notað í staðinn fyrir köfnunarefnissinnepsgas með skertum eituráhrifum en 

með sömu læknisfræðilegu niðurstöðum. 

 

Börn 
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Leukeran er hægt að nota við meðhöndlun á Hodgkin sjúkdómi hjá börnum. Skammtarnir eru þeir sömu og 

hjá fullorðnum. 

 

NON-HODKINS EITILFRUMUÆXLI 

 

Fullorðnir 

 

Leukeran er hægt að nota til meðferðar á sjúklingum með langt gengið, dreift eitilfrumuhvítblæði, sjúkl-

ingum með bakslag í kjölfar geislameðferðar og sjúklingum með hliðarraskanir og hnútótt einkenni Non-

Hodgkins eitilfrumuæxlis. Það er enginn marktækur munur á heildartíðni svarhlutfalla sem fengust með 

notkun klórambúcíl í einlyfjameðferð eða í samsettri lyfjameðferð hjá sjúklingum með langt gengið 

NonHodgkins eitilfrumuhvítblæði. 

Í einlyfjameðferð er venjulegur skammtur 0,1-0,2 mg/kg á dag í 4-8 vikur og eftir það meðhöndlað í  

skömmtum, annaðhvort í formi minni dagskammts eða með hléum á lyfjakúr. Meðferð má einnig gefa með 

hléum: 10 mg/m2 í 5-7 daga í hverjum mánuði í ½ - 1 ár. 

Við lyfjameðferðina má bæta við stera- eða ónæmismeðferð. 

 

Börn 

 

Leukeran er hægt að nota við meðhöndlun á Non-Hodgkins eitilfrumukrabbameini hjá börnum. Skammtarnir 

eru líklega þeir sömu og hjá fullorðnum en takmörkuð þekking er á skömmtun hjá börnum. 

 

LANGVINNT EITILFRUMUHVÍTBLÆÐI 

 

Fullorðnir 

 

Meðferð með Leukeran hefst aðeins þegar sjúklingurinn hefur þróað með sér aukin klínísk  

einkenni, almenn einkenni, einkenni um sjálfsónæmissjúkdóm, eða þegar sýnt hefur verið fram á að dregið 

hefur úr starfsemi beinmergs (en ekki bein bilun í beinmerg) í tengslum á rannsóknum á blóðsýni. Meðferðin 

er fyrst og fremst fyrir sjúklinga með marktækar hliðarraskanir sem þola ekki aðrar meðferðir. Í byrjun er 

Leukeran gefið í skammtinum:  0,15 mg/kg á dag þar til heildarfjöldi hvítkorna hefur lækkað í 10.000 á 

hverja µL . Meðferð má hefja á ný 4 vikum eftir lok fyrstu meðferðar og haldið áfram í skammtinum: 0,1 

mg/kg á dag. 

Meðferð má einnig vera með hléum: 10 mg/m2 í 5-7 daga í hverjum mánuði í ½ - 1 ár og bætt með stera eða 

ónæmismeðferð. 

Deilitalning hvítblóðkorna hjá mörgum sjúklingum (venjulega eftir um 2 ára meðferð) lækkar niður í eðlileg 

mörk, engin sýnileg stækkun verður á milta og eitlum og hlutfall eitilfrumna í beinmerg verður minna en 

20%. 

 

Sjúklinga með staðfesta bilun í beinmerg skal fyrst meðhöndla með prednisólóni og endurnýja þarf  

beinmerg áður Leukeran er gefið. 

Meðferð sem er gefin með hléum, í háum skömmtum hefur verið borin saman við daglega notkun á  

Leukeran en það var enginn marktækur munur á meðferðarsvörun eða einkennum aukaverkana á milli  

hópanna tveggja. 

 

WALDENSTRÖM RISAGLÓBÚLÍNDREYRI 

 

Fullorðnir 

 

Leukeran er hægt að gefa sjúklingum með einkenni Waldenström risaglóbúlíndreyra sem þola ekki aðrar 

meðferðir vegna hliðarraskana.  

Ráðlagður upphafsskammtur er 6-12 mg (0,1 mg/kg) á dag þar til fram koma einkenni um hvítfrumnafæð, 

eftir það 2-8 mg á dag í óákveðinn tíma. 

 

SÉRSTAKIR SJÚKLINGAHÓPAR 
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Skert nýrnastarfsemi 

Skammtaaðlögun er ekki talin nauðsynleg við meðferð sjúklinga með skerta nýrnastarfsemi.  

Þó skal fylgjast vandlega með sjúklingum sem hafa skerta nýrnastarfsemi, þar sem mergbæling hjá þeim er 

líklegri í tengslum við blóðnituraukningu.  

 

Skert lifrarstarfsemi 

Fylgjast skal vel með hvort hjá sjúklingum með skerta lifrarstarfsemi komi fram merki eða einkenni um  

eiturhrif. Þar sem umbrot klórambúcíls fer aðallega fram í lifur, þarf við meðferð sjúklinga með mikið skerta 

lifrarstarfsemi að meta hvort aðlaga þurfi skammtinn. Hinsvegar liggja ekki fyrir nægilegar upplýsingar um 

sjúklinga með skerta lifrarstarfsemi til að hægt sé að mæla með tilteknum skammti. 

 

Aldraðir 

 

Engar sértækar rannsóknir hafa verið gerðar á öldruðum sjúklingum en ráðlagt er eftirlit með nýrna- og 

lifrarstarfsemi og gæta skal varúðar ef um skerta starfsemi er að ræða. Þrátt fyrir að klínískar rannsóknir hafi 

ekki sýnt fram á aldurstengdan mun á svörun, skulu lyf almennt skömmtuð með meiri varúð þegar um er að 

ræða aldraða sjúklinga og meðferð oft hafin með lágum skömmtum. 

 

Lyfjagjöf 

Leukeran töflur eru til inntöku og ætti að taka á fastandi maga (helst eina klukkustund fyrir máltíð eða þrjár 

klukkustundir eftir máltíð). 

 

4.3 Frábendingar 

 

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

 

4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun 

 

Sjúklingar með skerta ofnæmissvörun geta fengið sýkingu ef lifandi bóluefni eru notuð við ónæmisaðgerðir. 

Því er ekki mælt með bólusetningum með lifandi bóluefnum. 

 

Sjúklinga sem mögulega munu fá samgena stofnfrumuígræðslu skal ekki meðhöndla með klórambúcíli til lengri 

tíma.  

 

Eftirlit 

Þar sem klórambúcíl getur valdið óafturkræfri beinmergsbælingu skal fylgjast náið með blóðhag hjá sjúkl-

ingum meðan á meðferð stendur. 

 

Í meðferðarskömmtum hefur klórambúcíl hamlandi áhrif á eitilfrumur og verkar lítillega á daufkyrninga, 

blóðflögur og hemoglóbíngildi. 

 

Ekki er nauðsynlegt að hætta meðferð með Leukeran við fyrstu merki um fækkun daufkyrninga en hafa þarf 

í huga að þeim getur haldið áfram að fækka í 10 daga eða lengur eftir síðasta skammt. 

 

Leukeran má ekki gefa sjúklingum sem nýlega hafa gengist undir geislameðferð eða krabbameinslyfjameð-

ferð. 

 

Þegar til staðar er eitilfrumnaíferð í beinmerg eða beinmergurinn er vanþroskaður skal ekki gefa stærri 

skammta af Leukeran en 0,1 mg/kg. 

 

Eftir Leukeran gjöf þarf að fylgjast náið með börnum með nýrungaheilkenni, sjúklingum sem fá háskammta-

meðferðir og sjúklingum sem áður hafa fengið flog, þar sem aukin hætta getur verið á að þau fái flog. 

 

Stökkbreytandi og krabbameinsvaldandi áhrif 

Klórambúcíl getur valdið skemmdum á litningaþráðum eða litningum hjá mönnum. 
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Greint hefur verið frá bráðum, afleiddum, illkynja blóðfræðilegum breytingum (einkum hvítblæði og merg-

rangvexti), eftir langvarandi meðferð (sjá kafla 4.8). 

 

Samanburður á sjúklingum með krabbamein í eggjastokkum sýndu að þeir sem fengu alkýlmyndandi efni, 

þ.m.t. klórambúcíls, jók marktækt tíðni á bráðu hvítblæði. 

 

 

Greint hefur verið frá bráðu beinmergshvítblæði hjá litlum hluta sjúklinga sem fengu klórambúcíl sem lang-

varandi stuðningsmeðferð gegn brjóstakrabbameini. 

 

Þegar skoðað er hvort nota skuli klórambúcíl þarf að vega og meta hættuna á að koma af stað hvítblæði og 

hugsanlegan ávinning af meðferðinni. 

 

Laktósi 

Sjúklingar með sjaldgæft arfgengt galaktósaóþol, Lapp laktasaskort eða vanfrásog glúkósa/galaktósa mega 

ekki nota lyfið. 

 

4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir 

 

Ekki er ráðlagt að bólusetja ónæmisbælda einstaklinga með bóluefnum sem innihalda lifandi veirur (sjá kafla 

4.4).  

 

Púrín núkleósíð (t.d. flúdarabín, pentóstatín og cladribín) auka frumueiturhrif klórambúcíls ex vivo.  

Hvaða klínísku merkingu þetta hefur er ekki vitað. 

 

4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf  

 

Má ekki nota. 

 

Frjósemi 

Klórambúcíl getur dregið úr virkni eggjastokka og greint hefur verið frá tíðateppu eftir meðferð með 

klórambúcíli. 

 

Klórambúcíl getur dregið úr sæðismyndun en talið er að það gerist aðeins við minnst 400 mg skammt. 

 

Greint hefur verið frá misgóðri endurheimt sæðismyndunargetu hjá sjúklingum með eitlaæxli eftir meðferð 

með klórambúcíli í skömmtum á bilinu 410-2.600 mg. 

 

Meðganga 

Forðast skal klórambúcíl eins og kostur er á meðgöngu, sérstaklega á fyrsta þriðjungi hennar. Meta þarf á-

hættuna fyrir fóstrið á móti ávinningi móðurinnar.  

 

Eins og alltaf á við um frumudrepandi krabbameinslyfjameðferð skal nota getnaðarvörn þegar annar hvor 

aðilinn fær Leukeran. 

 

Brjóstagjöf 

Mæður sem fá klórambúcíl skulu hætta brjóstagjöf. 

 

Vansköpunarvaldandi áhrif 

Eins og á við um önnur frumudrepandi efni er Leukeran mögulegur vansköpunarvaldur (sjá kafla 5.3). 

 

4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla 

 

Engar upplýsingar liggja fyrir um áhrif Leukeran á hæfni til aksturs og notkunar véla. 

 

4.8 Aukaverkanir 
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Engin nýleg gögn eru til um þetta lyf sem hægt væri að nota til að ákvarða tíðni aukaverkana. Tíðni auka-

verkana getur verið mismunandi eftir skammtastærðum og einnig þegar lyfið er gefið ásamt öðrum lyfjum.  

 

Eftirfarandi skilgreiningar hafa verið notaðar til flokkunar á tíðni aukaverkana:  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), 

koma örsjaldan fyrir (<1/10.000). Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum). 

 

Flokkun eftir líffærum Aukaverkanir 

Æxli, góðkynja og ill-

kynja (einnig blöðrur og 

separ) 

Algengar  Bráðar, afleiddar, illkynja breytingar í blóði (einkum hvít-

blæði og forstigshvítblæði), sérstaklega eftir langvarandi með-

ferð. 

Blóð og eitlar  Mjög algengar  Hvítfrumnafæð, daufkyrningafæð, blóðflagnafæð, blóð-

frumnafæð eða beinmergsbæling1
. 

Algengar  Blóðleysi. 

Koma ör-

sjaldan fyrir  
Óafturkræf beinmergsbilun. 

Ónæmiskerfi Mjög sjald-

gæfar 
Ofnæmi, t.d. ofsakláði og ofsabjúgur eftir upphafs- eða fram-

haldsskammta. (Sjá Húð og undirhúð) 

Taugakerfi Algengar  Greint hefur verið frá krampaflogum hjá börnum með 

nýrungasjúkdóm. 

Mjög sjald-

gæfar  
Flog2, hluta- eða alflog hjá börnum og fullorðnum sem fá ráð-

lagða dagskammta eða háskammtameðferð með klórambúcíli. 

Koma ör-

sjaldan fyrir  
Greint hefur verið frá hreyfitruflunum, þ.m.t. skjálfta, vöðva-

samdrætti og vöðvakippum án krampa. Úttaugakvillar. 

Öndunarfæri, brjósthol og 

miðmæti 
Koma ör-

sjaldan fyrir  
Millivefsbandvefsaukning í lungum3, millivefslungnabólga. 

Meltingarfæri Algengar  Meltingarfærakvillar, t.d. ógleði, uppköst, niðurgangur og 

sáramyndun í munni. 

Lifur og gall Mjög sjald-

gæfar  
Lifrareitrun, gula. 

Húð og undirhúð Sjaldgæfar  Útbrot. 

Mjög sjald-

gæfar  
Ofnæmisviðbröð svo sem ofsakláði og ofsabjúgur. Stevens-

Johnson-heilkenni og drep í húðþekju4. 

(Sjá Ónæmiskerfi) 

Nýru og þvagfæri Koma ör-

sjaldan fyrir  
Blöðrubólga án sýkingar. 

Æxlunarfæri og brjóst Ekki þekkt Tíðateppa, tímabundin eða varanleg sæðisfrumnafæð. 
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Almennar aukaverkanir 

og aukaverkanir á 

íkomustað 

Mjög sjald-

gæfar  

Hiti. 

 

 

1 Þótt beinmergsbæling sé algeng gengur hún venjulega til baka ef meðferð með klórambúcíli er 

hætt nægilega snemma. 

2 Sjúklingar með sögu um flogaveiki geta verið sérstaklega viðkvæmir. 

3 Stöku sinnum hefur verið greint frá alvarlegri millivefsbandvefsaukningu í lungum hjá sjúkl-

ingum með langvinnt eitilfrumuhvítblæði í langtímameðferð með klórambúcíli. Bandvefsaukn-

ing í lungum getur gengið til baka þegar klórambúcílmeðferð er hætt. 

 

4   Útbrot í húð hafa þróast í alvarlegt ástand, t.d. Stevens-Johnson-heilkenni og drep í húðþekju. 

 

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.  

 

4.9 Ofskömmtun 

 

Einkenni 

Afturkræf blóðfrumnafæð var helsta afleiðing ofskömmtunar klórambúcíls af gáleysi. 

 

Eituráhrif á taugakerfi, allt frá óróleika og ósamhæfðum hreyfingum til endurtekinna flogakrampa hafa 

einnig komið fram.  

 

Meðferð 

Mótefni er ekki til. Því þarf að fylgjast vel með með blóðhag og veita almenna stuðningsmeðferð ásamt við-

eigandi blóðgjöf ef þörf krefur. 

 

 

5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 

 

Flokkun eftir verkun: Æxlishemjandi lyf, alkýlerandi efni: ATC-flokkur: L01AA02. 

 

5.1 Lyfhrif 

 

Verkunarháttur 

Klórambúcíl er arómatísk afleiða köfnunarefnissinnepsgass sem er alkýlmyndandi efni með tvíþætta verkun.  

Ásamt því að trufla DNA-eftirmyndun hvetur klórambúcíl stýrðan frumudauða með uppsöfnun p53 í  
frumuhlaupi og eftirfylgjandi virkjun frumudauðastýrils (Bax).  

 

Lyfhrif 

Frumudrepandi áhrif klórambúcíls má rekja bæði til klórambúcíls og helsta umbrotsefnis þess,  

fenýlediksýrusinneps (sjá kafla 5.2). 

  

Ónæmisverkun 

Klórambúcíl er arómatísk afleiða köfnunarefnissinnepsgass og greint hefur verið frá því að ónæmi fyrir  

köfnunarefnissinnepsgasi hafi verið afleiðing af: breytingum á flutningi þessara efna og umbrotsefna þeirra  

með ýmsum fjölónæmum próteinum, breytingum á hvarfafræði DNA-krosstengja sem efnin mynda og  

breytinga á stýrðri frumudauðavirkni og DNA-viðgerðum.  

Klórambúcíl er ekki hvarfefni fjölónæms próteins 1 (MRP1 eða ABCC1), en tilsvarandi glútatíón-afleiða er  

hvarfefni MRP1 (ABCC1) og MRP2 (ABCC2).  

http://www.lyfjastofnun.is/
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5.2 Lyfjahvörf 

 

Frásog 

Klórambúcíl frásogast vel með óvirku flæði úr meltingarvegi og er mælanlegt innan 15-30 mínútna eftir gjöf. 

Aðgengi klórambúcíls við inntöku er um 70-100% eftir gjöf 10-200 mg stakskammta. Í rannsókn þar sem 12 

sjúklingar fengu u.þ.b. 0,2 mg/kg klórambúcíl til inntöku, náðist meðal, skammtaaðlöguð, hámarksþéttni í 

plasma (492  160 nanogram/ml) 0,25 til 2 klukkustundum eftir gjöf.  

 

Sýnt hefur verið fram á að breytileiki milli einstaklinga í lyfjahvörfum klórambúcíls í plasma er hlutfallslega 

lítill eftir inntöku 15-70 mg skammta (tvöfaldur innri breytileyki sjúklinga og tvö- til fjórfaldur breytileiki 

milli sjúklinga á svæði undir kúrfu (AUC)), sem er í samræmi við hratt, fyrirsjáanlegt frásog klórambúcíls. 

 

Frásog klórambúcíls er minna ef það er tekið eftir neyslu fæðu. Í rannsókn á 10 sjúklingum hækkaði miðgildi 

tímans sem tók að ná Cmax um meira en 100%, hámarksþéttni í plasma lækkaði um meira en 50% og meðal 

svæði undir kúrfu (0-∞) minnkaði um u.þ.b. 27% (sjá kafla 4.2).  

 

Dreifing 

Dreifingarrúmmál klórambúcíls er u.þ.b. 0,14-0,24 L/kg. Klórambúcíl binst plasmapróteinum með sam-

gildum tengjum, sérstaklega albúmíni (98%) og rauðum blóðfrumum.  

 

Umbrot 

Umbrot klórambúcíls fer að verulegu leyti fram í lifur með mónódíklóretýlun og β-oxun. Þannig verður 

fenýlediksýrusinnep (PAAM) til sem aðal umbrotsefnið, sem stendur fyrir alkýlvirkni í dýrum. Klórambúcíl 

og PAAM brotna niður in vivo með myndun á mónóhýdroxý- og díhýdroxýafleiðum. Að auki hvarfast 

klórambúcíl við glútatíón með myndun tilsvarandi mónó- og díglútatíónýl afleiða klórambúcíls. Eftir gjöf 

u.þ.b. 0,2 mg/kg af klórambúcíli til inntöku greindist PAAM í plasma sumra sjúklinga strax eftir 15 mínútur. 

Meðal, skammtaaðlöguð, hámarksþéttni í plasma (Cmax), 306 ± 73 nanogram/mL, náðist innan einnar til 

þriggja klukkustunda.  

 

Brotthvarf 

Loka helmingunartími brotthvarfs er á bilinu 1,3-1,5 klukkustundir fyrir klórambúcíl og u.þ.b. 1,8 klst. fyrir 

PAAM. Umfang útskilnaðar klórambúcíls eða PAAM um nýru er mjög lítið; af gefnum skammti skilst 

minna en 1% af hvort heldur er klórambúcíli eða PAAM út með þvagi á 24 klukkustundum. Það sem eftir 

stendur af skammtinum skilst út aðallega sem mónóhýdroxý- og díhýdroxý afleiður. 

 

5.3 Forklínískar upplýsingar 

 

Stökkbreytandi og krabbameinsvaldandi áhrif 

Eins og við á um önnur frumudrepandi efni hefur komið fram að klórambúcíl er stökkbreytivaldandi in vitro  

og in vivo í prófunum á erfðaeiturhrifum og krabbameinsvaldandi í dýrum og mönnum. 

 

Eiturverkun á æxlun 

Í rottum hafa komið í ljós skaðleg áhrif á sæðisfrumuframleiðslu og rýrnun eistna. 

 

Vanskapandi áhrif 

Sýnt hefur verið að klórambúcíl veldur þroskafrávikum svo sem stuttum eða bognum hala, höfuðsmæð og  

útheila, afbrigðilegum útlimavexti, þ.m.t. vartáun, stutttáun, samtáun og fjöltáun, afbrigðilegum langbeinum  

eins og minni lengd, vöntun á einum eða fleiri hlutum og algerri vöntun á beinmyndun í fóstrum músa og  

rotta eftir stakan 4-20 mg/kg skammt um munn. Einnig hefur verið sýnt að klórambúcíl veldur afbrigðilegri  

nýrnastarfsemi í afkvæmum rotta eftir að þær fengu stakan 3-6 mg/kg skammt sem stungulyf í kviðarhol. 

 

Lyfjahvörf í heila og plasma 

Hjá rottum sem fengu 14C-merkt klórambúcíl gefið um munn fannst hæsti styrkur geislamerkts efnis í  

plasma, lifur og nýrum. Aðeins mældist lítill styrkur í heilavef úr rottum eftir inngjöf klórambúcíls í bláæð. 
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6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 

 

6.1 Hjálparefni 

 

Töflukjarni: Vatnsfrír laktósi, örkristallaður sellulósi, vatnsfrí kísilkvoða, sterínsýra. 

 

Filmuhúð: Hýprómellósi, títandíoxíð (E171), gult járnoxíð (E172), rautt járnoxíð (E172), makrógól. 

 

6.2 Ósamrýmanleiki 

 

Á ekki við. 

 

6.3 Geymsluþol 

 

3 ár. 

 

6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu 

 

Geymist í kæli (2 - 8C). 

 

6.5 Gerð íláts og innihald 

 

Töfluglas (brúnt gler) með barnaöryggi. 

 
6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun 

 

Leukeran töflur skal meðhöndla samkvæmt leiðbeiningum og/eða reglum um meðhöndlun  

frumueyðandi lyfja. 

 

Svo fremi sem ytri húð taflnanna er heil er engin hætta af meðhöndlun klórambúcíl taflna.  

Klórambúcíl töflur má ekki brjóta. 

 

 
7.  MARKAÐSLEYFISHAFI 

 

Aspen Pharma Trading Limited 

3016 Lake Drive 

Citywest Business Campus 

Dublin 24 

Írland 

 

 
8. MARKAÐSLEYFISNÚMER 

 

MA númer 772124 (IS) 

 

 
9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS / ENDURNÝJUNAR 

 MARKAÐSLEYFIS 

  

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 10 nóvember 1977. 

Nýjasta dagsetning síðustu endurnýjunar: 24 ágúst 2011. 
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10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS  

 

1. nóvember 2016. 


