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Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins 

 

Oxaliplatin Actavis 5mg/ml innrennslisþykkni, lausn 

 

oxalíplatín 

 

 

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 eftirtaldir kaflar:  

1. Upplýsingar um Oxaliplatin Actavis og við hverju það er notað 

2. Áður en byrjað er að nota Oxaliplatin Actavis  

3. Hvernig nota á Oxaliplatin Actavis 

4. Hugsanlegar aukaverkanir 

5. Hvernig geyma á Oxaliplatin Actavis 

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 

 

 

1. Upplýsingar um Oxaliplatin Actavis og við hverju það er notað 

 

Oxaliplatin Actavis er notað til að meðhöndla krabbamein með meinvörpum í ristli eða 

endaþarmi eða sem viðbótarmeðferð að loknum uppskurði í því skyni að uppræta æxlisvöxt í 

ristli. 
Það er notað ásamt öðrum krabbameinslyfjum, 5-flúoróúracíli (5-FU) og folinic sýru (FA). 

 

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 Oxaliplatin Actavis  
 

Ekki má nota Oxaliplatin Actavis 
- ef um er að ræða ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í 

kafla 6). 

- ef þú ert með barn á brjósti. 

- ef fjöldi blóðkorna (hvítra blóðkorna og/eða blóðflagna) er of lágur fyrir meðferð. 

- ef þú ert með náladofa og doða í fingrum og/eða tám áður en meðferð hefst og erfiðlega gengur 

að framkvæma nákvæmnisverk, til dæmis að hneppa tölum á fatnaði. 

- ef nýrnastarfsemi er alvarlega skert. 

 

Það er áríðandi að lesa kaflann í þessum fylgiseðli sem fjallar um meðgöngu, brjóstagjöf og 

frjósemi, líka fyrir karlmenn. 

 



2 

 

Varnaðarorð og varúðarreglur 

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Oxaliplatin Actavis er notað: 

- ef áður hafa komið fram ofnæmisviðbrögð við lyfjum sem innihalda platínum, s.s. carbóplatíni 

eða cisplatíni. 

- ef nýrnastarfsemi er miðlungi skert. 

- ef þú ert með lifrarkvilla. 

- ef þú ert þunguð eða ætlar að verða þunguð. Það er mjög mikilvægt að ræða það við lækninn 

áður en meðferð hefst. 

- ef niðurstaða úr blóðkornatalningu er of lág eftir fyrri oxalíplatínmeðferð. Læknirinn mun gera 

prófanir til að athuga hvort nóg sé af blóðkornum fyrir meðferð. 

- ef einkenni taugaskemmda, s.s. þróttleysi, dofi, skyn- eða bragðtruflanir, eru til staðar eftir fyrri 

oxalíplatínmeðferð. Þessi áhrif koma oft fram vegna kulda. Ef vart verður við slík einkenni á að 

láta lækninn vita, sérstaklega ef þau eru til vandræða og/eða vara lengur en í 7 daga. Læknirinn 

mun gera taugafræðilegar rannsóknir fyrir meðferð og reglulega meðan á henni stendur, 

sérstaklega ef notuð eru önnur lyf sem geta valdið taugaskemmdum. Einkenni taugaskemmda 

geta verið áfram til staðar eftir að meðferð er lokið. 

- ef einnig er gefið 5-flúoróúracíl, vegna aukinnar hættu á niðurgangi, uppköstum, særindum í 

munni og óeðlilegum blóðgildum. 

- ef þú finnur yfir einkennum svo sem höfuðverk, breyttri andlegri hæfni, krömpum og óeðlilegri 

sjón frá þokusýn yfir í tap á sjón (einkenni afturkræfs baklægs hvítheilameins-heilkennis 

(RPLS), mjög sjaldgæfs taugasjúkdóms). 

 

Börn 
Þetta lyf er ekki ætlað börnum. 

 

Notkun annarra lyfja samhliða Oxaliplatin Actavis 
Látið lækninn vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð. 

 

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi 

Ekki ætti að nota Oxaliplatin Actavis á meðgöngu. Þess vegna er mikilvægt að láta lækninn vita um 

þungun. Ef þungun á sér stað meðan á meðferð stendur þarf að láta lækninn vita án tafar. 

 

Ráðlagt er að nota öruggar getnaðarvarnir til að koma í veg fyrir þungun á meðan á meðferð stendur 

og í næstu 4 mánuði eftir lok meðferðar hjá konum og í 6 mánuði hjá körlum.  

 

Oxalíplatín getur haft neikvæð áhrif frjósemi sem ekki ganga til baka. Karlmönnum sem fá meðferð 

með oxalíplatíni er þess vegna ráðlagt að geta ekki barn á meðan meðferð stendur yfir og í allt að 

6 mánuði eftir meðferð og leita ráða um varðveislu sæðis fyrir meðferð.  

 

Hætta ætti brjóstagjöf áður en meðferð með Oxaliplatin Actavis er hafin. 

 

Akstur og notkun véla 

Ekki er vitað hvort meðferð með Oxaliplatin Actavis hafi áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.  

Ef vart verður við syfju og/eða sundl eða ef sjúklingi verður óglatt eða kastar upp eftir oxalíplatín 

innrennsli, ætti ekki að keyra, stjórna hættulegum vélum eða vinna verk sem hugsanlega geta verið 

hættuleg þar sem einbeitingin gæti verið skert. 

 
Oxalíplatínmeðferð getur haft tímabundin áhrif á sjón. Ef sjóntruflanir koma fram skal ekki aka 

bifreið, stjórna hættulegum vélum eða taka þátt í öðrum áhættusömum verkefnum.  

 

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. 
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3. Hvernig nota á Oxaliplatin Actavis  

 

Aðeins fyrir fullorðna. 

Krabbameinssérfræðingur mun ávísa Oxaliplatin Actavis fyrir þig. 

Oxaliplatin Actavis er gefið í bláæð (innrennsli í bláæð) yfir 2 til 6 klst. tímabil.  

Skammturinn af Oxaliplatin Actavis er miðaður við líkamsyfirborð (reiknað út frá hæð og þyngd). 

Skammturinn fer einnig eftir niðurstöðum úr blóðprófum og því hvort þú hefur áður fundið fyrir 

aukaverkunum af Oxaliplatin Actavis.  

Venjulegur skammtur fyrir fullorðna, þ.á m. aldraða, er 85 mg/m2 líkamsyfirborðs, einu sinni á tveggja 

vikna fresti. Folinic sýra er gefin samtímis oxalíplatíni, 5-flúoróúracíl innrennsli er gefið á eftir. 

Læknirinn mun ákveða hversu lengi meðferðin varir. Eftir að krabbameinsvöxtur hefur verið 

fjarlægður með skurðaðgerð varir meðferðin að hámarki í 6 mánuði.  

 

Nálin þarf að vera kyrr í bláæðinni á meðan lyfið er gefið. Ef nálin hreyfist eða losnar, eða lausnin fer 

inn í vefinn fyrir utan bláæðina (hugsanlega gæti orðið vart við óþægindi eða sársauka) – þarf að láta 

lækninn eða hjúkrunarfræðing vita þegar í stað. 

 

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um 

Þar sem þetta lyf er gefið á sjúkrahúsi er ólíklegt að gefið sé of lítið eða of mikið. Þú skalt samt láta 

lækninn vita ef þú hefur einhverjar áhyggjur. 

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). 

 

Ef gleymist að nota Oxaliplatin Actavis  

Gefa þarf oxalíplatín eftir fastri áætlun. Það er áríðandi að mæta í alla tíma. Ef skammti er sleppt þarf 

að ræða það við lækninn. Læknirinn ákveður hvenær á að að gefa næsta skammt af oxalíplatíni. 

 

Ef hætt er að nota Oxaliplatin Actavis 

Ef oxalíplatínmeðferð er hætt þá getur það haft neikvæð áhrif á verkun gegn æxlisvexti.  

Ekki skal hætta meðferð með oxalíplatíni nema í samráði við lækninn. 

 

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. Ef vart 

verður við einhverjar aukaverkanir þá er mikilvægt að láta lækninn vita fyrir næstu meðferð. 

 

Látið lækninn tafarlaust vita ef eitthvað af eftirfarandi kemur fram: 

- Óeðlilega mikið mar, blæðing (vegna fækkunar blóðflagna) – mjög algengar. 

- Sýkingareinkenni, svo sem særindi í hálsi og háan hita (vegna fækkunar hvítra blóðkorna) – 

mjög algengar. 

- Langvarandi eða alvarlegur niðurgangur eða uppköst – mjög algengar. 

- Eymsli í vörum eða munnangur (munnbólgu/slímbólgu) – mjög algengar. 

- Óskýranleg einkenni frá öndunarvegi, svo sem hósta án uppgangs, öndunarerfiðleika, brostin 

rödd eða raddbreytingar (einkenni millivefslungnasjúkdóms og bandvefsaukningar í lungum) – 

mjög sjaldgæfar. 
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- Einkenni ofnæmis eða bráðaofnæmisviðbragða með skyndilegum einkennum svo sem útbrotum, 

kláða eða ofsakláða í húð, kyngingarerfiðleikum, þrota í andliti, vörum, tungu eða annars staðar 

í líkamanum, mæði, hvæsandi öndun eða öndunarerfiðleikar, óhemjumikil þreyta (hugsanlega 

yfirliðstilfinning). Í flestum tilvikum koma þessi einkenni fram meðan á innrennsli stendur eða 

strax á eftir en einnig hafa síðkomin ofnæmisviðbrögð sést nokkrum tímum eða jafnvel dögum 

eftir innrennsli – mjög algengar. 

- Safn einkenna svo sem höfuðverk, breytta andlega hæfni, krampa og óeðlilega sjón frá þokusýn 

yfir í tap á sjón (einkenni afturkræfs baklægs hvítheilameins-heilkennis (RPLS), mjög sjaldgæfs 

taugasjúkdóms) – mjög sjaldgæfar. 

- Stífni, óþol gagnvart sterkri birtu, höfuðverkur (mengiserting) – algengar. 

- Óeðlileg blæðing, blóð í þvagi/hægðum – algengar. 

- Blóðtappar, venjulega í fótum, sem geta valdið verkjum, þrota eða roða – algengar. 

- Krampar (flog) – tíðni ekki þekkt. 

 

Aðrar aukaverkanir 

 

Mjög algengar (geta komið fram hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum): 

- Áhrif á taugar (útlægur skyntaugakvilli). Náladofi og/eða doði í fingrum, tám, kringum munn 

eða í hálsi, með eða án krampa. Þessar aukaverkanir verða oft vegna kulda, t.d. þegar ísskápur 

er opnaður eða haldið er á köldu glasi. Það getur verið erfitt að framkvæma nákvæmnisverk, s.s. 

að hneppa tölum á fatnaði. Þó að í flestum tilfellum gangi þessi einkenni algjörlega til baka þá 

er hugsanlegt að einkenni útlæga skyntaugakvillans (þróttleysi eða doði vegna taugaskemmda) 

séu áfram til staðar eftir að meðferð lýkur. 

- Sumir hafa fundið fyrir stingjum eða straum sem berst niður eftir handleggjum eða bol þegar 

hálsinn er sveigður. 

- Oxalíplatín getur stundum valdið óþægilegri tilfinningu í hálsi (sérstaklega þegar kyngt er) og 

valdið andþrengslatilfinningu. Ef vart verður við þetta þá gerist það venjulega á meðan verið er 

að gefa innrennslið eða innan nokkurra klukkustunda frá því og getur orðið vegna kulda. Þó að 

þetta sé óþægilegt þá varir það stutt og hverfur án sérstakrar meðferðar. Verið getur að 

læknirinn ákveði að breyta meðferðinni af þessum sökum. 

- Fækkun rauðra blóðkorna, sem getur valdið því að húðin verður föl á lit og orsakað þróttleysi 

eða öndunarerfiðleika. Læknirinn tekur blóðprufu til að athuga hvort nóg sé af blóðkornum áður 

en meðferð hefst og fyrir hverja meðferðarlotu eftir það. 

- Lystarleysi eða minnkuð matarlyst. 

- Há gildi glúkósa (blóðsykri) í blóði, sem getur valdið þorsta, munnþurrki og tíðum þvaglátum. 

- Lág gildi kalíums í blóði, sem getur valdið hjartsláttartruflunum. 

- Há gildi natríums í blóði, sem getur valdið máttleysi eða þrota vegna vökvauppsöfnunar. 

- Breytingar á bragðskyni. 

- Höfuðverkur. 

- Blóðnasir. 

- Öndunarerfiðleikar. 

- Hósti. 

- Ógleði og uppköst; lyf til að koma í veg fyrir ógleði og uppköst eru venjulega gefin fyrir 

meðferð og hugsanlega gefin áfram eftir að meðferð lýkur. 

- Kviðverkir, hægðatregða. 

-  Húðsjúkdómar. 

- Hárlos. 

- Bakverkur. 

- Þreyta, þróttleysi og verkir. 

- Óþægindi á innrennslisstað eða nálægt honum á meðan á innrennsli stendur (staðbundinn 

verkur, roði, þroti í húð, hörð húð, drep í húð). 

- Hiti. 

- Breytingar á blóðprófum, þ.á m. þeim sem tengjast óeðlilegri lifrarstarfsemi. 

- Þyngdaraukning. 

- Hrollur (skjálfti). 
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Algengar (geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum): 

- Nefrennsli (nefslímubólga). 

- Sýking í efri hluta öndunarfæra. 

- Ofþornun. 

- Þunglyndi, svefnleysi. 

- Sundl. 

- Bólga í taugum sem liggja til vöðva. 

- Tárubólga, sjóntruflanir. 

- Blóðtappar í lungum, sem geta valdið brjóstverk og öndunarerfiðleikum. 

- Roði. 

- Hiksti, verkur fyrir brjósti. 

- Meltingartruflanir og brjóstsviði. 

- Húðflögnun, húðútbrot, aukin svitamyndun og naglakvillar. 

- Verkir í liðum og beinum. 

- Sársauki við þvaglát og breytingar í tíðni þvagláta. 

- Breytingar á blóðprófum sem mæla nýrnastarfsemi. 

- Þyngdartap. 

- Andþyngsli vegna berkjuþrengingar. 

- Blóðþrýstingslækkun. 

- Breytt blóðmynd (skortur á ákveðnum hvítum blóðkornum) sem fylgir aukin hætta á sýkingum 

(daufkyrningafæð með hita/blóðsýkingu). 

- Byltur. 

 

Sjaldgæfar (geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum): 

- Heyrnarvandamál. 

- Stífla eða bólga í þörmum. 

- Taugaveiklun. 

- Niðurstöður blóðprófa sem benda til aukinnar sýru í blóði. 

- Krampi í kjálkum, vöðvum, samdráttur í sléttum vöðvum, vöðvaviprur. 

- Erfiðleikar við samhæfingu, jafnvægi og göngu. 

- Þyngsli fyrir hálsi eða brjósti. 

- Augnvandamál svo sem drúpandi augnlok, tvísýni. 

- Óeðlileg tilfinning í tungu, tormæli. 

- Verkur í andliti og/eða augum. 

 

Mjög sjaldgæfar (geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum): 

- Óskýr framburður. 

- Heyrnarleysi. 

- Ristilbólgur sem geta valdið kviðverkjum eða niðurgangi (ristilkvef). 

- Brisbólga. 

- Breytt blóðmynd (skortur á blóðflögum) vegna ofnæmis sem tengist marblettum og óeðlilegri 

blæðingu (ónæmisblóðflagnafæð (immunoallergic thrombocytopenia)). 

- Skortur á rauðum blóðkornum vegna of mikils niðurbrots (blóðlýsu blóðleysi). 

- Tímabundin skerðing á sjónskerpu, truflun á sjónsviði, bólga í sjóntaug (sjóntaugarþroti). 

 

Koma örsjaldan fyrir (geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum): 

- Lifrarsjúkdómur. 

- Bólga í nýrum og nýrnabilun. 

 

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

- Ofnæmisæðabólga (bólga í æðum) 

- Sjálfsnæmisviðbrögð sem leiða til fækkunar allra tegunda blóðflagna (sjálfsnæmis 

blóðfrumnafæð). 

- Óeðlilegt niðurbrot rauðra blóðkorna sem getur leitt til bráðrar nýrnabilunar 

((blóðlýsuþvageitrunarheilkenni) haemolytic uremic syndrome). 
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- Hjartadrep (hjartaáfall), hjartaöng (verkur eða óþægindi fyrir brjósti). 

- Vélindabólga (bólga innan í vélinda – veldur verkjum og kyngingarerfiðleikum). 

- Blóðkrabbamein eftir meðferðarlok (fylgihvítblæði). 

- Fækkun allra blóðfrumna (blóðfrumnafæð). 

- Röskun á blóðflæði til heilans (blóðþurrð og blæðingar í heila). 

- Sýking í lungum (lungnabólga) hugsanlega meðöndunarerfiðleikum (berkjulungnabólga), sem 

getur leitt til dauða. 

 

Tilkynning aukaverkana 

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem 

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Þar með er hægt að tilkynna aukaverkanir til Lyfjastofnunar og 

bæta þannig þekkingu á aukaverkunum. Sjúklingar og aðstandendur þeirra geta einnig tilkynnt 

aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar. Leiðbeiningar eru á heimasíðu Lyfjastofnunar (sjá 

„Aukaverkanir“) www.lyfjastofnun.is 

 

 

5. Hvernig geyma á Oxaliplatin Actavis  
 

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

 

Geymið við lægri hita en 25°C. Má ekki geyma í kæli. Má ekki frjósa. Geymið í upprunalegum 

umbúðum til varnar gegn ljósi. 
 

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og miðanum á eftir EXP. 

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram. 

 

Ekki nota lyfið ef þú sérð að lausnin er ekki tær og án agna. 

 

Þegar innrennslinu er lokið sér læknirinn eða hjúkrunarfræðingur um að farga afganginum af 

Oxaliplatin Actavis. Oxalíplatín ætti ekki að komast í snertingu við augu eða húð. Látið lækninn eða 

hjúkrunarfræðing vita þegar í stað ef lyfið hellist niður fyrir slysni. 

 

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 

 

Oxaliplatin Actavis inniheldur 

 

- Virka innihaldsefnið er oxalíplatín. Einn ml af innrennslisþykkni, lausn, inniheldur 5 mg af 

oxalíplatíni. 

- Önnur innihaldsefni eru laktósa einhýdrat og vatn fyrir stungulyf. 

 

Lýsing á útliti Oxaliplatin Actavis og pakkningastærðir 

 

Innrennslisþykkni, lausn, er tær, litlaus eða ljósgul lausn, án sjáanlegra agna. 

 

Pakkningastærðir: 

1 x 10 ml hettuglas sem inniheldur 50 mg af oxalíplatíni. 

1 x 20 ml hettuglas sem inniheldur 100 mg af oxalíplatíni. 

1 x 40 ml hettuglas sem inniheldur 200 mg af oxalíplatíni. 

 

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar. 
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Markaðsleyfishafi  
 

Actavis Group PTC ehf 

Reykjavíkurvegi 76-78 

220 Hafnarfirði 

Framleiðandi 
 

S.C. Sindan S.R.L. 

11 Ion Mihalache Blvd 

011171 Bucharest 

Rúmenía 

 

eða 

 

Actavis Italy S.p.A.  

Via Pasteur 10 

20014 Nerviano (Milan) 

Ítalía 

 

Umboðsmaður á Íslandi: 
Teva Pharma Iceland ehf. 

Dalshraun 1 

220 Hafnarfjörður 

 

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í september 2020. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Eftirfarandi upplýsingar eru einungis ætlaðar heilbrigðisstarfsfólki: 

 

 

Oxaliplatin Actavis 5mg/ml innrennslisþykkni, lausn 

Notkunarleiðbeiningar 

 

 

ÆXLISHEMJANDI LYF 

 

 

Ósamrýmanleiki 

 

Ekki má blanda þessu lyfi við önnur lyf nema þau sem nefnd eru hér fyrir neðan í kaflanum „Þynning 

fyrir innrennsli í bláæð “.  

Gefa má oxalíplatín með folinicsýru (FA) gegnum Y-tengi.  

 

Blandið ekki við alkalísk lyf eða lausnir, sérstaklega ekki 5-flúoróúracíl, blöndur með folinicsýru sem 

innihalda trómetamól sem hjálparefni og trómetamólsölt annarra virkra innihaldsefna. Alkalísk lyf eða 

lausnir hafa neikvæð áhrif á stöðugleika oxalíplatíns (sjá hér á eftir í kaflanum „Þynning fyrir 

innrennsli í bláæð“).  

 

Það má ekki nota saltlausn eða aðrar lausnir sem innihalda klóríðjónir (þ.á m. kalsíum-, kalíum- eða 

natríumklóríð) til að þynna innrennslislyfið.  

 

Blandið ekki við önnur lyf í sama innrennslispoka eða innrennslislegg. 

 

Notið ekki innrennslisbúnað sem inniheldur ál.  

 

Geymsluskilyrði 

 

Lyfið eins og það er pakkað við sölu: 

Geymið við lægri hita en 25°C. Má ekki geyma í kæli. Má ekki frjósa. Geymið í upprunalegum 

umbúðum til varnar gegn ljósi. 

 

Innrennslislausn: 

Eftir þynningu með 5% glúkósalausn  hefur verið sýnt fram á efna- og eðlisfræðilegan stöðugleika 

innrennslislausnarinnar við notkun í 24 klukkustundir við 2 °C til 8 °C og í 6 klukkustundir við 25°C. 

Frá örverufræðilegu sjónarmiði á að nota innrennslislausnina tafarlaust. Sé lausnin ekki notuð 

tafarlaust er geymslutími við notkun og skilyrði fyrir notkun á ábyrgð notandans og væri venjulega 

ekki lengri en 24 klukkustundir við 2 °C til 8 °C, nema þynning hafi átt sér stað við stýrðar og gildaðar 

aðstæður við smitgát. 

 

Leiðbeiningar um meðhöndlun, notkun og förgun 

 

Svo sem við á um önnur efnasambönd sem geta hugsanlega verið eitruð skal gæta varúðar við 

meðhöndlun og undirbúning oxalíplatínlausna.  

 

Leiðbeiningar um meðhöndlun  

Gæta þarf ýtrustu varúðarráðstafana til að vernda heilbrigðisstarfsfólk sem meðhöndlar þetta 

frumuskemmandi lyf og umhverfi þess.  

 

Undirbúningur stungulyfslausna með frumuskemmandi lyfjum verður að vera í höndum sérþjálfaðs 

starfsfólks með þekkingu á lyfjum þeim sem notuð eru, við aðstæður þar sem tryggt er að lyfið sé 

óskemmt, umhverfið verndað og þó einkum að starfsfólkið sem handleikur lyfin njóti verndar í 

samræmi við verklagsreglur sjúkrahússins. Undirbúningur á að fara fram á til þess gerðu svæði. 

Reykingar og neysla matar eða drykkja er bönnuð á þessu svæði.  
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Starfsfólk verður að fá réttan hlífðarbúnað, einkum langerma sloppa, hlífðargrímur, hlífðarhúfur, 

hlífðargleraugu, sæfða einnota hanska, hlífðardúka á vinnusvæðinu, ílát og söfnunarpoka fyrir úrgang.  

 

Fara verður gætilega með hægðir og uppsölur.  

 

Vara verður þungaðar konur við því að meðhöndla frumuskemmandi efni.  

 

Gæta verður sömu varúðar með brotin ílát og líta á þau sem mengaðan úrgang. Mengaðan úrgang á að 

brenna til ösku í þéttum ílátum með þar til gerðum merkingum. Sjá hér á eftir kaflann ,,Förgun“.  

 

Komist oxalíplatín þykkni eða innrennslislausn í snertingu við húð, skal þvo hana tafarlaust og 

vandlega með vatni.  

 

Komist oxalíplatín þykkni eða innrennslislausn í snertingu við slímhúð, skal þvo hana tafarlaust og 

vandlega með vatni.  

 

Sérstakar varúðarreglur við gjöf  
- Notið EKKI inndælingarbúnað sem inniheldur ál.  

- Gefið EKKI Oxaliplatin Actavis óþynnt.  

- Notið aðeins 5% (50 mg/ml) glúkósa innrennslislausn til þynningar. EKKI má leysa upp eða 

þynna fyrir innrennsli með lausnum sem innihalda natríumklóríð eða klóríð.  

- Blandið lyfinu EKKI við önnur lyf í sama innrennslispoka eða gefið samtímis um sama 

innrennslislegg. 

- Blandið EKKI við alkalísk lyf eða lausnir, sérstaklega ekki 5-flúoróúracíl, blöndur með 

folinicsýru sem innihalda trómetamól sem hjálparefni og trómetamólsölt annarra virkra 

innihaldsefna. Alkalísk lyf eða lausnir hafa óæskileg áhrif á stöðugleika oxalíplatíns. 

 

Leiðbeiningar um notkun með folinicsýru (FA) (sem kalsíumfólínat eða tvínatríumfólínat)  
Oxalíplatín 85 mg/m2 innrennsli í bláæð í 250 til 500 ml af 5% glúkósalausn (50 mg/ml) er gefið 

samhliða folinicsýruinnrennsli (FA) í bláæð í 5% glúkósalausn á 2 til 6 klukkustundum með því að 

nota Y tengi sem sett er rétt framan við innrennslisstaðinn. 

 

Ekki á að sameina lyfin í sama innrennslispoka. Folinicsýran (FA) má ekki innihalda trómetamól sem 

hjálparefni og hana má aðeins þynna með því að nota jafnþrýstna 5% glúkósalausn; aldrei alkalískar 

lausnir eða lausnir sem innihalda natríumklóríð eða klóríð.  

 

Leiðbeiningar um notkun með 5-flúoróúracíli (5-FU) 

Oxalíplatín á alltaf að gefa á undan flúorópýrímídínum – þ.e. 5-flúoróúracíli (5-FU).  

 

Legginn á að skola eftir gjöf oxalíplatíns og gefa síðan 5-flúoróúracíl (5-FU).  

 

Varðandi frekari upplýsingar um lyf sem gefin eru með oxalíplatíni, sjá viðkomandi „Samantekt á 

eiginleikum lyfs“.  

 

Þynning fyrir innrennsli í bláæð  
Dragið upp tilskilið magn af þykkni úr hettuglasinu (-glösunum) og þynnið því næst með 250 ml til 

500 ml af 5% glúkósalausn svo að styrkleiki oxalíplatíns verði a.m.k. 0,2 mg/ml til 0,7 mg/ml. Sýnt 

hefur verið fram á eðlis- og efnafræðilegan stöðugleika oxalíplatíns á þessu þéttnibili. 

 

Gefið með innrennsli í bláæð.  

 

Eftir þynningu með 5% glúkósalausn  hefur verið sýnt fram á efna- og eðlisfræðilegan stöðugleika við 

notkun í 24 klukkustundir við 2 °C til 8 °C og í 6 klukkustundir við 25°C. Frá örverufræðilegu 

sjónarmiði á að nota innrennslislausnina tafarlaust. Sé lausnin ekki notuð tafarlaust er geymslutími við 

notkun og skilyrði fyrir notkun á ábyrgð notandans. 

 

Skoðið útlit lausnarinnar fyrir notkun. Aðeins ætti að nota tæra lausn án agna.  
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Lyfið er einnota. Farga á ónotaðri innrennslislausn.  

 

Notið ALDREI natríumklóríðlausn eða lausnir sem innihalda klóríð til upplausnar eða þynningar.  

 

Samrýmanleiki Oxalíplatín innrennslislausnar hefur verið prófaður á dæmigerðum innrennslissettum 

úr PVC. 

 

Innrennsli 
Það þarf ekki að gefa sjúklingnum auka vökva áður en oxalíplatín er gefið.  

Oxalíplatín sem þynnt er í 250 til 500 ml af 5% glúkósalausn svo þéttni þess verður a.m.k. 0,2 mg/ml, 

verður að gefa með innrennsli um æðalegg í útlæga bláæð eða miðlæga bláæð á 2 til 6 klukkustundum. 

Þegar oxalíplatín er gefið með 5-flúoróúracíli verður að gefa oxalíplatín innrennslið á undan 

innrennslinu með 5-flúoróúracíli.  

 

Förgun  
Lyfjaleifum jafnt sem öllu efni sem notað hefur verið til þynningar og lyfjagjafar verður að eyða í 

samræmi við staðlaðar verklagsreglur um frumuskemmandi lyf og í samræmi við gildandi reglur um 

förgun hættulegra úrgangsefna.  

 


