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INNLEDNING
Abstral® forskrivningsveiledning har blitt utformet for å hjelpe helsepersonell med diagnose av gjennombrudds- 
smerte ved kreft, og ved oppstart, administrering og dosetitrering av Abstral®. Dette dokumentet skal brukes  
sammen med viktig informasjon i Abstrals preparatomtale (SPC) som kan søkes opp på www.Felleskatalogen.no
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BAKGRUNNSSMERTE  
VED KREFT

• Medisinering av bakgrunnssmerte  
ved kreft

GJENNOMBRUDDSSMERTE  
VED KREFT

• Definisjon av g jennombruddssmerte  
ved kreft

•  Diagnose av g jennombruddssmerte  
ved kreft

•  Håndtering av g jennombrudd- 
smerte ved kreft

TITRERING AV KORREKT  
DOSE

• Behovet for titrering

•  Titreringsprosess

•  Vurdering av titrering

•  Bytte av legemiddel

•  Henvisning av pasienter

VIKTIGE OVERVEIELSER

• Bivirkninger

VEILEDNING AV PASIENTER  
OG HELSEPERSONELL

• Korrekt administrering og observering  
av behandling

•  Overvåking av effekt

•  Overvåking av bivirkninger

•  Tiltak i forbindelse med utilsiktet  
overdosering

•  Oppbevaring, fordeling og  
destruksjon

3 EN INTRODUKSJON  
AV ABSTRAL®

• Indikasjoner 

•  Valg av pasienter for behandling  
med  Abstral®

•  Kontraindikasjoner, advarsler og  
forsiktighetsregler

•  Administreringsmåte

•  Styrker og pakninger

ABSTRAL® FORSKRIVNINGSVEILEDNING



BAKGRUNNSSMERTE VED KREFT
• Smerte er en vanlig opplevelse for pasienter med kreft.

• En type smerte som forekommer er bakgrunnssmerte.

• Dette er en vedvarende smerte som forekommer på grunn av et ulike forhold, og som kan kontrolleres med 
hjelp av spesifikk smertemedisinering. 

MEDISINERING FOR BAKGRUNNSSMERTE VED KREFT
Det finnes ett utvalg farmakologiske og ikke-farmakologiske behandlinger som kan anvendes for å kontrollere  
bakgrunnssmerte ved kreft. Den vanligste formen for medisinering som skrives ut for kreftsmerte er imidlertid 
opioider. Disse skal skrives ut i en form som virker over lengre tid, og som tas med jevne mellomrom av pasienter 
for å gi effektiv lindring av bakgrunnssmerte ved kreft. 
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BEHANDLINGSALTERNATIVER FOR UKONTROLLERT  
BAKGRUNNSSMERTE VED KREFT
• Øke dosering av legemiddel.

• Bytte legemiddel.

• Legge til ytterligere et legemiddel til det aktuelle.

• Vurdere ikke-farmakologiske behandlinger.

Hvis en pasients vedvarende bakgrunnssmerte ved kreft blir tilstrekkelig kontrollert, men pasienten fortsatt klager 
på vanskelig smerte, kan det tyde på gjennombruddssmerte ved kreft. Dette forklares i mer detalj i neste avsnitt.



 GJENNOMBRUDDSSMERTE VED KREFT
•  Gjennombruddssmerte ved kreft kjennetegnes av en kort episode av sterk smerte som 

forekommer utover eksisterende bakgrunnssmerte hos kreftpasienter.

• Dette er et vanlig problem hos kreftpasienter, enten som direkte eller indirekte resultat av kreft 
eller kreftbehandling.

• Å snakke med pasienter er viktig for å kunne støtte dem i håndtering av g jennombruddssmerte, 
fra diagnose til behandling og evaluering.

DEFINISJON AV GJENNOMBRUDDSSMERTE VED KREFT
Det finnes ingen allment akseptert definisjon av kreftrelatert gjennombruddssmerte, men retningslinjene fra  
European Association for Palliative Care siterer en anvendbar definisjon av gjennombruddssmerte. Sitatet er  
hentet fra Davies et al. 2009 European Journal of Pain 13 (2009) 331–338.  
Gjennombruddssmerte defineres som: “Gjennombruddssmerter er en tilfeldig forverring av smertene, som  
inntreffer enten spontant eller i forbindelse med en spesifikk forutsigbar eller uforutsigbar trigger til tross for  
en relativt stabil og adekvat kontrollert grunnsmerte.” 

GJENNOMBRUDDSSMERTENS  KARAKTERISTIKK:

✓ Raskt innsettende 
effekt2

✓ Kort varighet2 ✓ Hyppig2 ✓ Alvorlig eller 
uutholdelig2

Raskt innsettende e�ekt
(5–10 minutter)5

Kort varighet
(45–60 minutter)5

Hyppig
(median 4–6 episoder per dag)2

GJENNOM-
BRUDDSSMERTER

GRUNNSMERTER

Adaptert fra Bennett et al 2005
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TYPER AV OG UTLØSENDE FAKTORER VED GJENNOMBRUDDSSMERTE  
VED KREFT
FORUTSIGBAR – g jennombruddssmerte ved kreft kobles til en hendelse.

• Frivillig – utløst av bevegelser som å gå.

• Ufrivillig – utløst av refleksbevegelser som å hoste.

• Behandling – relatert til noen former for behandling, f.eks. sårbehandling.

UFORUTSIGBAR – spontan g jennombruddssmerte ved kreft.

• Ikke forbundet med noen identifiserbar handling.



HÅNDTERING AV GJENNOMBRUDDSSMERTE VED KREFT
Når diagnosen har blitt stilt, er det viktig å diskutere med pasienten om hvordan de vil håndtere sin gjennom- 
brudd smerte ved kreft i fremtiden. Gjennombruddssmerte ved kreft kan behandles med legemiddel som tilhører 
klassen opioider. Det finnes ett antall formuleringer og administreringsmåter for disse legemidlene, f.eks. oralt, 
sublingvalt, transmukosalt, subkutant og nasalt.

DIAGNOSTISERING AV GJENNOMBRUDDSSMERTE VED KREFT
Innen diagnosen gjennombruddssmerte ved kreft stilles, er det viktig å gjennomføre følgende steg:

(I) Evaluere om pasientens smerte kommer av utilstrekkelig kontrollert bakgrunnssmerte ved kreft.

(II) Optimere medisinering av bakgrunnssmerte ved kreft i henhold til behov (beskrevet i Alternativ for behandling 
av ukontrollert bakgrunnssmerte ved kreft i avsnitt 1) for å lindre episodene av g jennombruddssmerte ved kreft.

Hvis pasienten fortsetter å oppleve vanskelig smerte til tross for at han/hun får effektiv lindring av bakgrunns-
smerte ved kreft, skal pasienten bes om å beskrive smerten. Følgende spørsmål og diagnostiske markører  
kan anvendes som en del av diagnoseevalueringen for gjennombruddssmerte ved kreft.

Spørsmål til pasienten

1. Kan du beskrive smerten?

2. Forekommer smerten i forbindelse med 
bevegelse, f.eks. å gå eller hoste?

3. Forekommer smerten ved eller omkring 
det tidspunktet som du normalt får din 
vanlig smertemedisinering?

Diagnostiske markører for  
g jennombruddssmerte ved kreft

1. Vanskelig smerte i tillegg til kontrollert 
bakgrunnssmerte.1

2. Ja (forutsigbar, hendelsesrelatert 
g jennombruddssmerte ved kreft). 
Nei (spontan g jennombruddssmerte ved kreft)1.

3. Forekommer ikke i forbindelse med 
normal smertemedisinering1.

DIAGNOSE AV GJENNOMBRUDDSSMERTE VED KREFT



INDIKASJONER
Abstral® er en sublingval fentanyltablett som indiseres for håndtering av gjennombruddssmerte ved kreft hos 
voksne pasienter som allerede får opioidbehandling mot kronisk (bakgrunns-) kreftsmerte.

Abstral® er et potent legemiddel som skal skrives ut og administreres i henhold med Abstrals® preparatomtale. Abstral® 
bør ikke brukes for noen annen indikasjon enn det er lisensiert for, dvs. legemidlet bør kun brukes til håndtering av 
gjennombruddssmerte ved kreft hos voksne pasienter som allerede får opioidbehandling for kronisk kreftsmerte.

VALG AV ABSTRAL®-PASIENTER
Henvis i alle situasjoner til de relevante avsnittene i Abstrals® preparatomtale for å forsikre at riktige pasienter velges. 
Nedenfor finnes en tabell med eksempel på overveielser for å velge ut pasienter som Abstral® skal skrives ut til.

EN INTRODUKSJON AV ABSTRAL®

ABSTRALS® EGENSKAPER

 
PASIENTPROFIL

OPIOIDTOLERANTE  
KREFTPASIENTER

OPIOIDNAIVE  
KREFTTPASIENTER

Motvirker gjennombruddssmerte ved kreft,  
virkning fra 10 minutter etter administrasjon3.

Individuelt tilpasset den enkelte pasient3.

En raskt oppløselig sublingvaltablettformulering3.

Et svært fettløslig stoff, som absorberes svært  
raskt gjennom oral mukosa og saktere via mage- 
tarmkanalen3.
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Overveielser Skrives kun ut til pasienter som  
får én av følgende behandlinger:

- 60 mg oralt morfin per dag
- minst 30 mg oksykodon daglig
- minst 8 mg oral hydromorfon 

daglig
- 25 μg transdermal fentanyl per 

time
- Ekvianalgetisk dose av en annen 

opioid i minst en uke

✓

Anvendes ikke til denne gruppen 
ettersom fentanyl kan fremkalle 
respirasjonsdepresjon

Egnet pasientpopulasjon X



KONTRAINDIKASJONER, ADVARSLER OG FORSIKTIGHETSREGLER3 
• Abstral® skal ikke behandle andre akutte smerter enn g jennombruddssmerter.
• Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i preparatomtale pkt. 6.1.
• Pasienter uten vedlikeholdsterapi med opioider, da det er økt risiko for respirasjonsdepresjon. 
• Pasienter med  alvorlig respirasjonsdepresjon, kronisk obstruktive lungelidelser eller andre medisinske lidelser, 

som disponerer for respirasjonsdepresjon (f. eks. myasthenia gravis).
• Spesielt følsomme for intrakranielle virkninger av hyperkapni.
• Hjernesvulster.
• Bradyarytmi.
• Redusert lever- eller nyredysfunksjon.
• Hypovolemi og hypotensjon.
• Sår i munnen eller mukositt.
• Graviditet.
• Amming: Fentanyl bør ikke brukes av ammende kvinner og amming kan g jenopptas tidligst fem dager etter siste 

administrasjon av fentanyl.
• Når Abstral® blir administrert sammen med et serotonergt stoff, som en selektiv serotonin reopptakshemmer 

(SSRI) eller en serotonin norepinefrin reopptakshemmer (SNRI) eller en monoaminooksidasehemmer 
(MAO-hemmer); ytterligere informasjon i avsnitt 5. Viktige faktorer.

• Data fra intravenøse studier med fentanyl tyder på at eldre pasienter kan ha redusert clearance, økt halveringstid 
og at de kan være mer sensitive for virkestoffet enn yngre pasienter. Eldre, pasienter med kakeksi eller svekkede 
pasienter bør observeres nøye for tegn på fentanyltoksisitet, og dosen reduseres om nødvendig.

Ved valg av egnede pasienter for behandling med Abstral®, er det viktig å evaluere om de har vist en avhengighet, 
eller om de risikerer å bli avhengig av legemiddelet mot bakgrunnssmerte. Pasienter skal informeres om  
risikoen for avhengighetsdannelse (andre bivirkninger diskuteres i ett senere avsnitt) som er forbundet med  
behandlinger med opioidklassen, inkludert Abstral®, for å få dem til å samarbeide i utvalgsprosessen. Det er også 
viktig å evaluere om pasienten kan risikere å ta en utilsiktet dose eller med vilje begå selvmord.

LEGEMIDDELINTERAKSJONER
Fentanyl metaboliseres av CYP3A4 og Abstral® og må derfor brukes med forsiktighet sammen med legemidler 
som hemmer CYP3A4-aktivitet.
Pasienter som samtidig behandles med CNS-dempende midler (inkludert alkohol) må overvåkes for endringer i 
opioideffekter som kan kreve en justering av Abstral®-dosen.
Abstral® er ikke anbefalt for bruk hos pasienter som har fått monoaminooksidasehemmere (MAO-hemmere) i 
løpet av de siste 14 dagene.
Samtidig bruk av partielle opioide agonister/antagonister anbefales ikke. De motvirker delvis den analgetiske  
effekten av fentanyl og kan fremkalle abstinenssymptomer hos opioidavhengige pasienter.

For fullstendig informasjon, se produktsammendrag for Abstral®.



ADMINISTRERINGSMÅTE
Pasienter som velges for behandling med Abstral® for håndtering  
av gjennombruddssmerte ved kreft skal gis følgende informasjon  
om administrering av legemiddelet:

1. Ta en sublingvaltablett ved begynnelsen av episoden med  
g jennombruddssmerte ved kreft.

2. Plasser sublingvaltabletten i den dypeste delen av munnen,  
under tungen.

3. Sublingvaltabletten skal ikke tygges, suges eller svelges.

4. La sublingvaltabletten løses opp.

5. Ikke spis eller drikk inntil sublingvaltabletten er fullstendig oppløst.

Hos pasienter som har tørr munn kan vann brukes til å fuktemunnslimhinnen før Abstral® inntas.

Abstral® har en beregnet biotilgjengelighet på 54 %, og begynner å virke fra 10 minutter3.

Sublingvaltablett Oppløsning i  
funksjonelle  

enheter

Enhetene fester  seg  
ved  munnslimhinnen

Bærerpartiklene løses opp 
og utsondrer den aktive 

substansen, som løses opp  
og absorberes via  
munnslimhinnen

Oppløsning i 
funksjonelle 

enheter

Enhetene fester 
seg ved 

munnslimhinnen

Bærerpartiklene løses 
opp og utsondrer den 

aktive substansen, 
som løses opp og 

absorberes via 
munnslimhinnen

Sublingvaltablett



ABSTRAL® – STYRKER OG PAKNINGER3

Pasienter skal informeres om de ulike styrker og fargekoder som gjelder for Abstral®. Pakningsstørrelse er 10 og 
30 stk i blisterpakning og  finnes i seks styrker: 100, 200, 300, 400, 600 og 800 µg (10 stk. pakningen finnes 
for styrkerne 100 og 200 µg).

Hver pakke har sin egen fargekode knyttet til styrke og hver sublingvaltablett har sin egen form.

STYRKE ANTALL I BLISTER

100 µg 10 st og 30 st

200 µg 10 st og 30 st

300 µg 30 st

400 µg 30 st

600 µg 30 st

800 µg 30 st

6 x 6 mm



BEHOVET FOR TITRERING
Pasienter som anvender Abstral®, må bli titrert individuelt og overvåkes nøye inntil de får en optimal dose og et 
akseptabelt nivå av bivirkninger. Kliniske studier har vist at dette er en effektiv måte å håndtere gjennombrudds-
smerte ved kreft med moderne opioidbaserte legemiddelsformuleringer som Abstral®.4

• Under titrering kan pasientene bes om å ta flere sublingvaltabletter på 100 μg og/eller 200 μg som en  
enkelt dose.

• Høyst fire (4) sublingvaltabletter må tas til samme tidspunkt. 

• Ikke mer enn to (2) doser skal administreres under en enkelt episode med g jennombruddssmerte under denne 
titreringsfasen.

• Under titrering må pasientene vente i minst 2 timer før en ny episode med g jennombruddssmerter behandles  
med Abstral®.

OPPTITRERING BØR FORTSETTE INNTIL NOE AV DET FØLGENDE INNTREFFER:
• Pasienter får sin optimale dose – dette er dosen som skal anvendes for å kontrollere påfølgende episoder av  

g jennombruddssmerte ved kreft.

• Pasienter får effektiv lindring for sin g jennombruddssmerte ved kreft, men opplever uakseptable bivirkninger  
– forsiktig nedtitrering må skje for å sikre effektiv smertelindring med håndterbare bivirkninger.

TITRERING AV KORREKT DOSE

STARTDOSE

Hvis adekvat smertelindring ikke oppnås innen 15–30 minutter etter 
administrasjon av en enkelt sublingvaltablett, kan ytterligere én (andre) 
sublingvaltablett på 100 μg administreres.

Pasienter bør titreres oppover fra 100 μg.3

ABSTRAL® TITRERINGSGUIDE
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FØRSTE EPISODE AV  
GJENNOMBRUDDS-
SMERTE VED KREFT.

ANDRE EPISODE AV  
GJENNOMBRUDDSSMERTE 
VED KREFT.

Pasienter som opplever utilstrekkelig smertelindring bør bruke den 
totale dosen fra den første smerteepisoden av gjennombruddssmerte  
ved kreft som startdosen for neste episode, og titrere opp fra denne 
dosen ved behov3.



VURDERING AV PASIENTTITRERING
Individuell håndtering av titreringsprosessen for hver pasient er nøkkelen for å oppnå optimal dosering med  
Abstral® og andre opioidbaserte formuleringer. Det er av ytterst viktig at pasienterne overvåkes nøye for å mini-
malisere risikoen for opioidrelaterte bivirkninger og tidlig tegn på respirasjonsdepresjon (somnolens, forvirring). 
Det er også viktig å føre en aktiv dialog med pasientene, og evaluere deres opplevelse og lindring av  
gjennombruddssmerte ved kreft med jevne mellomrom og få informasjon om:

• Detaljer angående pasientens reaksjon på sin titrering og dosering under hver episode av  
g jennombruddssmerte ved kreft

• Deres evne til å tolerere legemiddelet og alle assosierte bivirkninger

• Hvilket nivå av tilfredsstillende smertelindring de oppnår i henhold til smerteskalaen som anvendes

• Endringer i den totale alvorlighetsgraden, intensiteten og lengden på deres episoder av  
g jennombruddssmerte ved kreft

TITRERINGSPROSESS FOR ABSTRAL®

Bruk denne dosen ved  
senere episoder med  

g jennombruddssmerter. 
Maks. 4 ganger/dag.

Øk første tablett til neste  
høyere styrke ved neste episode 

med g jennomruddssmertre,  
tidligst etter 2 timer.

Ta en sublingvaltablett til

NEIJA

Tilstrekkelig  
smertelindring innen  

15-30 minutter?

STARTDOSE  
100 μg

FØRSTE 
SUBLINGVAL-

TABLETT

ANDRE 
SUBLINGVAL-

TABLETT

100 µg 100 µg

200 µg 100 µg

300 µg 100 µg

400 µg 200 µg

600 µg 200 µg

800 µg –

Dose for andre sublingval tablett  
hvis ikke en tilstrekkelig  

smertelindring oppnås innen  
15–30 minutter. For mer  
informasjon se Abstral®

preparatomtale avsnitt 4.2.



BYTTE AV LEGEMIDDEL
BYTTE TIL ABSTRAL® FRA ET ANNET OPIOID FOR GJENNOMBRUDDSSMERTE VED KREFT

• Ulike behandlinger er ikke likeverdige. Start derfor alltid titrering med en dose på 100 μg.

• Se Abstrals® preparatomtale for ytterligere viktig informasjon om oppstart av behandling med Abstral®.

BYTTE TIL ABSTRAL® FRA ANDRE FENTANYLHOLDIGE LEGEMIDLER FOR  
GJENNOMBRUDDSSMERTE VED KREFT

• Bytte fra andre fentanylholdige legemidler til Abstral må ikke skje i 1:1-forhold, på grunn av forskjellige  
absorpsjonsprofiler og at det kan føre til livstruende respirasjonsdepresjon. Hvis pasienter overføres fra et annet 
fentanylholdig legemiddel, er ny dosetitrering med Abstral® påkrevet.

BYTTE FRA ABSTRAL® TIL ET ANNET OPIOID FOR GJENNOMBRUDDSSMERTE VED KREFT 

• Vurder først om pasienten har blitt titrert med korrekt dose (og titrer på nytt ved behov) før bytte av legemiddel 
mot g jennombruddssmerte ved kreft overveies.

• Se preparatomtalen for det nye produktet for instruksjoner om hvordan dette skal håndteres hvis en endring  
må g jøres.

SLUTTE HELT MED ABSTRAL®

• Abstral®-dosen for pasienter som ikke lengre behøver opioidbehandling skal vurderes før en gradvis nedtitrering 
av opioider for å minske mulige abstinenssymptom.

• Abstral®-behandling kan normalt avbrytes umiddelbart for pasienter som fortsetter å få kontinuerlig opioid- 
behandling mot fortsettende smerte, men ikke lengre beøver behandling for g jennombruddssmerte. 

HENVISNING AV PASIENTER
Pasienter som ikke opplever tilstrekkelig smertelindring av sine episoder av gjennombruddssmerte ved kreft til 
tross for titrering, skal først vurderes, slik at deres strategi for håndtering av smerte kan undersøkes og endres 
ved behov. Hvis pasienter fortsatt har utilstrekkelig smertelindring, skal de henvises til en smertespesialist eller 
palliativ spesialist med særlig interesse for gjennombruddssmerte ved kreft.



VIKTIGE OVERVEIELSER
SEROTONERGT SYNDROM
Som for alle fentanylholdige legemidler anbefales det forsiktighet når Abstral® (fentanylcitrat) administreres 
samtidig med legemidler som påvirker de serotonerge nevrotransmittersystemene.

Utvikling av et potensielt livstruende serotonergt syndrom kan oppstå ved samtidig bruk av serotonerge legemidler 
innenfor den anbefalte dosen Abstral®.

Hvis det er mistanke om serotonergt syndrom, skal behandling med Abstral® seponeres.

Mer informasjon i avsnitt 4.4 i Abstral® preparatomtale.

BIVIRKNINGER
Behandling med opioidbaserte formuleringer kan forbindes med bivirkninger. Risikoen for alvorlige bivirkninger  
er imidlertid lav hvis legemiddelet brukes:
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• På riktig pasient (i henhold til beskrivelsen i avsnittet ”Valg av pasienter for behandling  
med Abstral®”)

• Innenfor parametrene for titreringsskjemaet (se tabellen ”Veiledning for titrering med Abstral®”)

• I henhold til produktets indikasjoner og preparatomtale (se Abstrals® preparatomtale)

Bivirkninger som er typiske for opioider kan forventes ved bruk av Abstral®, de har en tendens til å minske i intensitet 
ved fortsatt bruk. De mest alvorlige potensielle bivirkningene ved opioidbruk er respirasjonsdepresjon (som kan 
føre til åndedrettsstans), hypotoni og sjokk.3 Foreskrivende leger skal derfor overvåke tidlige tegn på respirasjons-
depresjon i løpet av hele titrerings- og behandlingsprosessen. 

De vanligste observerte bivirkningene ved bruk av Abstral® omfatter typiske bivirkninger av opioider, som kvalme, 
forstoppelse, søvnighet og hodepine. Ytterligere informasjon om bivirkninger finnes i Abstral® preparatomtale 
avsnitt 4.8.

De kliniske studiene med Abstral® var utformet for å evaluere sikkerhet og effekt ved behandling av pasienter med 
gjennombruddssmerter ved kreft. Alle pasientene tok samtidig opioider, som depotmorfin, depotoksykodon eller 
transdermal fentanyl, mot kontinuerlige smerter. Derfor er det ikke mulig å skille helt sikkert ut effektene av kun 
Abstral®.

For å unngå risikoen for avhengighet eller utilsiktet overdosering skal pasienter som har nådd sin optimale dose  
Abstral® etter titrering, ikke gis mer enn fire doser Abstral® per dag.



VEILEDNING TIL PASIENTER OG HELSEPERSONELL
De fleste pasienter som opplever bakgrunns- eller gjennombruddssmerte ved kreft kan etter titrering håndtere 
disse tilstandene på egen hånd utenfor sykehuset eller kreftklinikken, i blant med hjelp av helsepersonell. Foruten 
å henvise pasienter og helsepersonell til Abstrals® pakningsvedlegg og forsikre at de er oppmerksomme og forstår 
denne informasjonen, skal pasienter og deres helsepersonell gjøres oppmerksomme på informasjonen nedenfor:

KORREKT ADMINISTRERING OG OPPFØLGING AV BEHANDLING
• Abstral® må tas nøyaktig i henhold til resept og skal ikke gis til noen andre.

• Pasienten skal fortsette å ta bakgrunnsopioider når de tar Abstral®.

• Det finnes andre bruksbegrensninger, f.eks. å ikke ta visse legemidler sammen med mat og drikke. 
Pasienten skal henvises til pasientbrosjyren for ytterligere informasjon.

• Abstral® er utformet for sublingval administrering og skal ikke tygges, suges eller svelges hel.

• Når en passende dose har blitt etablert, noe som kan være mer enn én tablett, bør pasientene vedlikeholdes  
på denne dosen og begrense inntaket til maksimalt fire doser Abstral® per dag. I vedlikeholdsperioden må disse 
pasientene vente i minst 2 timer før en ny episode med g jennombrudds smerte behandles med Abstral®. For 
mer informasjon om vedlikeholdsbehandling og dosejustering se avsnitt 4.2 i Abstral® preparatomtale.

• Det finnes en risiko for misbruk/feilbruk hvis produktet ikke anvendes i henhold til instruksjonene.

MISBRUK
• Enhver situasjon hvor Abstral® er forsettlig og ukorrekt brukt og ikke er i samsvar med den godkjente  

preparatomtalen, skal rapporteres som en bivirkning. Dette inkluderer situasjoner der unøyaktig eller ingen  
titrering (inkludert feil bytte) har blitt utført.

OVERVÅKE EFFEKTIVITET
•  Pasientene bør kontinuerlig overvåke effektiviteten til Abstral® i løpet av titreringsfasen når det g jelder evnen  

til å gi lindring for deres g jennombruddssmerte ved kreft, og rapportere følgende informasjon til sin lege:

 - Oppnådde de smertelindring med den foreskrevne dosen?

 - Hvor lang tid tok det å oppnå smertelindring?

 - Var det behov for ytterligere en sublingvaltablett for å oppnå smertelindring?

 - Hvor lang tid etter den første sublingvaltabletten ble den andre sublingvaltabletten tatt?

OVERVÅKNING AV BIVIRKNINGER
•   Pasienten og helsepersonellet skal kontinuerlig overvåke bivirkninger og rapportere disse til legen ved neste 

besøk, eller umiddelbart i alvorlige tilfeller.

6



TILTAK VED UTILSIKTET OVERDOSERING
•  Ekstrem trøtthet og overfladisk pusting kan indikere at pasienten har overskredet den avtalte optimale dosen. 

Pasienter og helsepersonell skal foreta følgende tiltak hvis overdosering inntreffer:

 - Ta ut sublingvaltablettene fra munnen.

 - Gi helsepersonellet beskjed om hva som skjer.

 - Helsepersonellet skal forsøke å holde pasienten ved bevissthet.

 - Oppsøk legehjelp umiddelbart.

  
SIKKER OPPBEVARING, FORDELING OG DESTRUKSJON
•  Sublingvaltabletter må oppbevares i et låst rom utenfor rekkevidde for barn for å unngå risiko for dødsfall.

• Sublingvaltabletter må oppbevares i sin opprinnelige blisterpakning, ikke i en pilleeske, for å beskytte  
dem mot fuktighet.

• Alle ubrukte sublingvaltabletter skal leveres tilbake til apoteket og håndteres i henhold til nasjonale og  
lokale krav. 

YTTERLIGERE INFORMASJON/RÅDGIVNING:
Hvis du behøver mer informasjon, kontakt
Kyowa Kirin Filial av Kyowa Kirin AB
Postboks 2064, 2606 Lillehammer, Norge
productno@kyowakirin.com

alternativt
Kyowa Kirins medisinske informasjonsavdeling:
Tlf.: +44 (0) 1896 66 40 00
Faks: +44 (0) 1896 66 40 01
E-post: medinfo@kyowakirin.com

www.kyowa-kirin.com



Helsepersonell bes melde mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema: www.legemiddelverket.no/meldeskjema 
Bivirkninger bør også rapporteres til Kyowa Kirin AB på telefonnummer +46 8 5090 7410
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