
NAVODILO ZA UPORABO

Pred uporabo natanËno preberite navodilo!
•  Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
•  »e imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
•   Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi 

lahko celo škodovalo, Ëeprav imajo znake bolezni, podobne vašim. 

Navodilo vsebuje:
1. Kaj je zdravilo MSI Mundipharma in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti preden boste uporabili zdravilo MSI Mundipharma
3. Kako uporabljati zdravilo MSI Mundipharma
4. Možni neželeni uËinki
5. Shranjevanje zdravila MSI Mundipharma
6. Dodatne informacije

MSI 10 mg/1 ml Mundipharma raztopina za injiciranje
MSI 20 mg/1 ml Mundipharma raztopina za injiciranje
MSI 100 mg/5 ml Mundipharma raztopina za injiciranje
MSI 200 mg/10 ml Mundipharma raztopina za injiciranje

Morphinum

Zdravilna uËinkovina je morfi nijev sulfat. Ena ampula vsebuje 10 mg/1 ml, 20 
mg/1 ml, 100 mg/5 ml ali 200 mg/10 ml morfi nijevega sulfata.
Pomožni snovi sta natrijev klorid in voda za injekcije.

Ime in naslov izdelovalca: 
Mundipharma GmbH, Mundipharma Str. 2, D-65549 Limburg, NemËija

1. KAJ JE ZDRAVILO MSI MUNDIPHARMA IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

MSI 10 mg/1 ml Mundipharma raztopina za injiciranje: 1 ampula (1 ml raztopine) 
vsebuje 10 mg morfi nijevega sulfata, kar ustreza 7,5 mg morfi na. Vsaka škatla 
vsebuje 10 ampul.

MSI 20 mg/1 ml Mundipharma raztopina za injiciranje: 1 ampula (1 ml raztopine) 
vsebuje 20 mg morfi nijevega sulfata, kar ustreza 15 mg morfi na. Vsaka škatla 
vsebuje 10 ampul.

MSI 100 mg/5 ml Mundipharma raztopina za injiciranje: 1 ampula (5 ml raztopine) 
vsebuje 100 mg morfi nijevega sulfata, kar ustreza 75 mg morfi na. Vsaka škatla 
vsebuje 5 ampul.

MSI 200 mg/10 ml Mundipharma raztopina za injiciranje: 1 ampula (10 ml razto-
pine) vsebuje 200 mg morfi nijevega sulfata, kar ustreza 150 mg morfi na. Vsaka 
škatla vsebuje 5 ampul.
1 ml, 5 ml in 10 ml ampule so iz rjavega stekla tipa 1.

Morfi n spada v skupino zdravil, ki se imenujejo analgetiki ali zdravila proti boleËi-
nam.
Ampule se uporabljajo za lajšanje moËne in neobvladljive boleËine.

2.   KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO MSI   
MUNDIPHARMA

Ne uporabljajte zdravila MSI Mundipharma:
•  Ëe ste preobËutljivi za ali alergiËni na morfi n ali katerokoli drugo sestavino 

zdravila MSI Mundipharma
•  Ëe imate depresijo dihanja, poškodbe glave, prebavne težave, kot je akutna 

boleËina, povezana z otrdelo trebušno steno in negibljivost Ërevesa, ali slabost 
in bruhanje, upoËasnjeno praznjenje želodca, hudo astmo ali hud kroniËni bron-
hitis, akutne jetrne težave

•  Ëe jemljete zdravila za zdravljenje depresije, na primer inhibitorje monoamin-ok-
sidaze, ali ste jemali takšno zdravilo v zadnjih štirinajstih dneh

•  otroci, mlajši od 1 leta

Epiduralna in intratekalna uporaba (v plasti, ki pokrivajo možgane in hrbtenjaËo):
Ne uporabljajte zdravila MSI Mundipharma:
•  Ëe imate motnje v strjevanju krvi
•  Ëe imate okužbo na mestu injiciranja

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila MSI Mundipharma:
Pred uporabo ampul, prosimo, obvestite vašega zdravnika ali farmacevta, Ëe 
imate katerokoli od spodaj naštetih stanj:
•  konvulzivne motnje
•  povišan intrakranialni pritisk (moËan glavobol, obËutek slabosti)
•  nizek krvni pritisk
•  odvisnost od opioidov ali zlorabljanje drog v preteklosti
•  bolezni žolËnika
•  vnetje trebušne slinavke (otekanje pankreasa)
•  vnetne Ërevesne bolezni (driska s krËevito boleËino in slabostjo)
•  pljuËno srce (srËna bolezen, ki je posledica hipertenzije v pljuËih)
•  poveËano žlezo prostato
•  zmanjšano funkcijo nadledviËne žleze

Prav tako obvestite zdravnika ali farmacevta, Ëe:
•  ste noseËi ali dojite (v takem primeru ne smete uporabljati ampul)
•  jemljete zdravila, ki pomagajo pri spanju, na primer trankvilizanti, pomirjevala 

ali uspavala, ali Ëe ste jih zaËeli jemati medtem ko ste še jemali zdravilo MSI 
Mundipharma

•  jemljete cimetidin (zdravilo za zdravljenje ulkusa, slabe prebave ali zgage)

•  ste pred kratkim prejeli zdravilo, ki sprošËa mišice
•  jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi tista, ki se izdajajo 

brez recepta
•  imate bolezen centralnega živËnega sistema in prejemate injekcije glukokor-

tikoidov.

»e boste imeli operacijo, obvestite zdravnika v bolnišnici, da uporabljate te 
ampule.

Med zdravljenjem z zdravilom MSI Mundipharma ne smete piti alkohola in ne 
smete voziti ali upravljati s stroji, Ëe obËutite zaspanost ali se ne morete zbrati.

NoseËnost in dojenje: 
Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.
Med noseËnostjo in porodom ne priporoËamo uporabe zdravila MSI Mundip-
harma zaradi tveganja neonatalne respiratorne depresije. DojeËim materam ne 
priporoËamo uporabe zdravila MSI Mundipharma, ker se morfi n izloËa v ma-
terino mleko. Pri kroniËnem zdravljenju mater lahko pri novorojenËkih opazimo 
odtegnitvene simptome.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev
Morfi n lahko zmanjša sposobnost vožnje in upravljanje s stroji v razliËnih 
stopnjah, odvisno od odmerjanja in individualne dovzetnosti. To velja posebej 
v zaËetni fazi zdravljenja, poveËanju odmerka, spremembi terapije ali soËasne 
uporabe trankvilizantov ali alkohola.V takšnih primerih bolniki ne smejo voziti ali 
upravljati s stroji.

Jemanje drugih zdravil
Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, Ëe jemljete ali ste pred kratkim jemali 
katerokoli zdravilo, tudi Ëe ste ga dobili brez recepta.

Zdravila MSI Mundipharma ne smete uporabljati skupaj z zdravili, ki vsebujejo:
aciklovir, aminofi lin, amilobarbiton, cefepim, fl ukloksacilin, furosemid, heparin, 
meticilin, minociklin, petidin, fenobarbiton, fenitoin, natrijev bikarbonat, natrijev 
jodid, tetraciklini, tiopenton in z raztopinami za injiciranje, ki vsebujejo dolas-
etronijev mesilat (Anemet®).

Morfi n je treba uporabljati previdno pri bolnikih, ki soËasno jemljejo še druge 
zaviralce delovanja centralnega živËnega sistema, sedative ali hipnotike, splošne 
anestetike, fenotiazine, trankvilizante in alkohol. Posledice medsebojnega 
delovanja pri jemanju teh zdravil v kombinaciji z obiËajnimi odmerki morfi na, so 
lahko depresija dihanja, hipertenzija, globoka sedacija ali koma.
Morfi na ne smemo uporabljati soËasno z inhibitorji monoamin-oksidaze (MAO) 
ali dva tedna po terapiji z njimi. 
Cimetidin in druge uËinkovine, ki vplivajo na presnovo v jetrih, lahko zavirajo 
presnovo morfi na in poveËajo njegovo plazemsko koncentracijo.
Morfi n lahko poveËa uËinek miorelaksantov.

Pri bolnikih, ki so se zdravili z opioidnim petidinom, so se v 14 dneh po uporabi 
inhibitorjev MAO, pojavili življenje ogrožujoËi medsebojni uËinki, ki so vplivali na 
delovanje centralnega živËnega sistema, cirkulacijo in dihalno funkcijo. Podobnih 
interakcij z MAO inhibitorji ne moremo izkljuËiti pri uporabi zdravila MSI Mundi-
pharma.

3.   KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO MSI MUNDIPHARMA

NatanËno upoštevajte zdravnikova navodila. »e ste negotovi, se posvetujte z 
zdravnikom ali farmacevtom.

Zdravilo MSI Mundipharma se daje subkutano (pod kožo), intravensko ali epidu-
ralno ali intratekalno (v plasti, ki pokrivajo možgane in hrbtenjaËo) z injiciranjem 
ali infundiranjem.

ObiËajno se zdravilo MSI Mundipharma daje vsake 4 ure.

Strogo se ravnajte po zdravnikovih navodilih. Nikoli sami niËesar ne spreminjajte. 

ObiËajni odmerki so:

Subkutana uporaba
Odrasli:10 mg morfi nijevega sulfata
Otroci:   0,05 mg morfi nijevega sulfata/kg telesne mase; najveËji enkratni odmerek 

naj ne presega 15 mg.

Intravenska uporaba
Odrasli:  5-10 mg morfi nijevega sulfata s poËasnim injiciranjem (10 mg na minuto; 

po potrebi redËiti z izotoniËno raztopino natrijevega klorida)
Otroci:     0,025 mg-0,05 mg morfi nijevega sulfata/kg telesne mase (priporoËljivo je 

redËenje z izotoniËno raztopino natrijevega klorida)

Epiduralna uporaba
Odrasli:  2 mg morfi nijevega sulfata (redËiti z 10-15 ml izotoniËne raztopine natri-

jevega klorida)
Otroci:    0,01 mg morfi nijevega sulfata/kg telesne mase (priporoËljivo je redËenje 

z izotoniËno raztopino natrijevega klorida)

Intratekalna uporaba
Odrasli:  0,2 mg morfi nijevega sulfata (samo po ustreznem redËenju z 1-4 ml 

izotoniËne raztopine natrijevega klorida)
Otroci:    0,001 mg morfi nijevega sulfata/kg telesne mase (priporoËljivo je 

redËenje z izotoniËno raztopino natrijevega klorida)

»e ste starejši od 75 let, boste lahko potrebovali manjše odmerke.



»e ste uporabili veËji odmerek zdravila MSI Mundipharma, kot bi smeli: 
Takoj pokliËite zdravnika ali bližnjo bolnišnico.

Znaki akutnega prevelikega odmerjanja morfi na so hude motnje dihanja, zas-
panost, ki napreduje v delno ali popolno nezavest, ohlapnost skeletnih mišic, 
zoženje zenic, poËasen utrip srca, visok krvni tlak in smrt. 
 
Zdravljenje prevelikega odmerjanja morfi na
Primarni ukrepi so vzpostavitev dihalne funkcije in uvajanje asistirane ali nadzo-
rovane ventilacije.
»isti opioidni antagonisti so specifi Ëni antidoti proti simptomom prevelikega 
odmerjanja opioidov.

V primeru zelo velikega prekomernega odmerjanja, je potrebno dati 0,8 mg 
naloksona intravensko. Injekcije po potrebi ponavljamo na 2 do 3 minute ali nas-
tavimo infuzijo v odmerku po 2 mg v 500 ml fi ziološke raztopine ali 5-odstotne 
dekstroze (0,004 mg/ml).

Hitrost infundiranja in velikost odmerka je potrebno prilagoditi prejšnjim bolus-
nim odmerkom in bolnikovemu odzivu. Ker je delovanje naloksona razmeroma 
kratkotrajno, je potrebno bolnika skrbno spremljati, dokler ne zaËne zanesljivo 
spontano dihati.

Pri blažjih znakih zastrupitve je bolniku treba dati 0,2 mg naloksona intravensko. 
Odmerek po potrebi poveËamo za 0,1 mg na vsaki 2 minuti.
Nalokson se lahko daje samo, Ëe se po prevelikem odmerku morfi na pojavi 
kliniËno pomembna depresija dihanja ali krvnega obtoka. Nalokson je treba dajati 
previdno osebam z znano fi ziËno odvisnostjo od morfi na ali pri sumu nanjo. Pri 
teh osebah lahko nenadna ali popolna odprava opioidnih uËinkov povzroËi akutni 
odtegnitveni sindrom.
Po potrebi uporabite podporno zdravljenje.

»e ste pozabili uporabiti zdravilo MSI Mundipharma:
Ne vzemite dvojnega odmerka, Ëe ste pozabili vzeti prejšnjega. 
Takoj ko se spomnite, vzemite pozabljeni odmerek. Naslednje odmerke uporabite 
na vsake 4 ure od takrat dalje. 

UËinki, ko prenehate uporabljati zdravilo MSI Mundipharma:
Pri nenadnem prenehanju uporabe zdravila MSI Mundipharma ali Ëe prejmete 
zdravilo, ki deluje nasprotno zdravilu MSI Mundipharma (kot je nalokson), se 
lahko pojavi odtegnitveni sindrom (razširjene zenice, nenadno zehanje, znojenje, 
mrzlica, slinjenje, solzne oËi, boleËina ali krËi, driska).
Zato je potrebno zdravljenje z zdravilom MSI Mundipharma prekiniti postopoma, 
kot vam svetuje zdravnik.

4. MOŽNI NEŽELENI U»INKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo MSI Mundipharma neželene uËinke.

Pri veËini ljudi, ki uporabljajo zdravilo MSI Mundipharma, se pojavi zaprtje. 
Zdravnik vam lahko za lajšanje te težave predpiše odvajalo. Poleg zaprtja se 
druge težave pri uporabi ampul pri veËini ljudi ne pojavljajo.
Neželeni uËinki, ki se lahko pojavijo:

Bolezni živËevja:

Pogoste 
(1-10 % zdravljenih bolnikov)

glavobol, omotica, znojenje, mrzlica, 
oslabelost

ObËasne 
(0,1-1 % zdravljenih bolnikov)

obËutek slabosti

Redke 
(0,01-0,1 % zdravljenih bolnikov)

depresija dihanja razliËne stopnje, od 
rahle utrujenosti do zaspanosti

OËesne bolezni:

Zelo redke 
(<0,01 % zdravljenih bolnikov)

motnje vida

PsihiatriËne motnje:

Zelo pogoste 
(>10 % zdravljenih bolnikov)

spremembe razpoloženja, spremembe 
v aktivnosti,  nespeËnost, dezorient-
acija (zmedenost), halucinacije 

Pogoste 
(1-10 % zdravljenih bolnikov)

zaspanost

ObËasne 
(0,1-1 % zdravljenih bolnikov)

vznemirjenje

Bolezni prebavil:

Zelo pogoste 
(>10 % zdravljenih bolnikov)

zaprtje

Pogoste 
(1-10 % zdravljenih bolnikov)

boleËine v trebuhu, izguba apetita, 
suha usta, slaba prebava, obËutek 
slabosti ali bruhanje (na zaËetku zdrav-
ljenja), sprememba okusa

Redke 
(0,01-0,1 % zdravljenih bolnikov)

zvišanje pankreatiËnih laboratorijskih 
parametrov, vnetje trebušne slinavke

Zelo redke 
(<0,01 % zdravljenih bolnikov)

zapora Ërevesja

Bolezni jeter, žolËnika in žolËevodov:

Redke 
(0,01-0,1 % zdravljenih bolnikov)

žolËna boleËina 

Zelo redke 
(<0,01 % zdravljenih bolnikov)

zvišanje z jetri povezanih laboratori-
jskih parametrov 

Bolezni seËil:

Redke 
(0,01-0,1 % zdravljenih bolnikov)

težave pri uriniranju

Bolezni dihal:

Pogoste 
(1-10 % zdravljenih bolnikov)

spazem bronhijev

Splošne težave in spremembe na mestu aplikacije:

Pogoste 
(1-10 % zdravljenih bolnikov)

koprivnica, srbenje

ObËasne 
(0,1-1 % zdravljenih bolnikov)

napadi astme, mravljinËenje, preobËut-
ljivostne reakcije 

Zelo redke 
(<0,01 % zdravljenih bolnikov)

alergijske reakcije, kot so izpušËaji, 
reverzibilna vodenica

SrËne in žilne bolezni:

ObËasne 
(0,1-1 % zdravljenih bolnikov)

zmanjšanje ali poveËanje krvnega 
pritiska, neenakomerno bitje srca, 
zardevanje (rdeËica obraza), nezavest 
ali odpoved srca

Ostale bolezni:

ObËasne 
(0,1-1 % zdravljenih bolnikov)

vodenica, pri bolnikih na intenzivni 
negi

Zelo redke 
(<0,01 % zdravljenih bolnikov)

mišiËna rigidnost, zmanjšan libido, 
impotenca in amenoreja (izostanek 
menstruacije)

Pri epiduralni in intratekalni uporabi se lahko pojavi reaktivacija okužbe s Herpes 
simplex.

»e opazite katerikoli neželeni uËinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite 
svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA MSI MUNDIPHARMA

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden 
na škatli.
Po preteku tega roka odnesite ampule v lekarno. 
Shranjujte pri temperaturi do 25 ºC v originalnem pakiranju, zašËiteno pred 
svetlobo.
Ne shranjujte neporabljene raztopine v odprtih ampulah.
Neporabljeno raztopino zavrzite!

NaËin izdajanja zdravila:
Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa se samo v javnih zdravstvenih za-
vodih ter pri pravnih in fi ziËnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.

Navodilo je bilo odobreno:
November 2003.

Kako odprete ampule

 

   DoloËeno mesto lomljenja je pod barvno piko. 

 

   Palec namestite na piko in odlomite vrat ampule.


