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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/133 

frá 24. janúar 2018 

um breytingu á ákvörðun 2008/911/EB um að taka saman skrá yfir jurtaefni, fullbúin jurtalyf og 

samsetningar þeirra til notkunar í jurtalyf sem hefð er fyrir  

(tilkynnt með númeri C(2018) 213) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB frá 6. nóvember 2001 um Bandalagsreglur um lyf sem ætluð 

eru mönnum (1), einkum 16. gr. f, 

með hliðsjón af áliti Lyfjastofnunar Evrópu, sem jurtalyfjanefndin setti fram 2. febrúar 2016, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Valeriana officinalis L. getur talist jurtaefni, fullbúið jurtalyf eða samsetning þeirra í skilningi tilskipunar 2001/83/EB 

og uppfyllir kröfurnar sem settar eru fram í þeirri tilskipun. 

2) Því er viðeigandi að færa Valeriana officinalis L. á skrána yfir jurtaefni, fullbúin jurtalyf og samsetningar þeirra, til 

notkunar í jurtalyf sem hefð er fyrir, sem komið var á fót með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/911/EB (2). 

3) Því ætti að breyta ákvörðun 2008/911/EB til samræmis við það. 

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um mannalyf. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum I. og II. viðauka við ákvörðun 2008/911/EB er breytt í samræmi við viðaukann við þessa ákvörðun. 

2. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 24. janúar 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

framkvæmdastjóri. 

 _____  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 22, 26.1.2018, bls. 36. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 107/2018 frá 

31. maí 2018 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. EB L 311, 28.11.2001, bls. 67. 

(2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/911/EB frá 21. nóvember 2008 um að taka saman skrá yfir jurtaefni, fullbúin jurtalyf og 

samsetningar þeirra til notkunar í jurtalyf sem hefð er fyrir (Stjtíð. ESB L 328, 6.12.2008, bls. 42). 

2019/EES/49/03 
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VIÐAUKI 

Ákvörðun 2008/911/EB er breytt sem hér segir: 

1) Eftirfarandi efni er sett inn í I. viðauka á eftir Thymus vulgaris L., Thymus zygis Loefl. ex L., aetheroleum: 

„Valeriana officinalis L.“ 

2) Eftirfarandi er sett inn í II. viðauka á eftir færslunni í skrá Sambandsins um Thymus vulgaris L., Thymus zygis Loefl. ex L., 

aetheroleum: 

„FÆRSLA UM VALERIANA OFFICINALIS L. Í SKRÁ SAMBANDSINS 

Vísindaheiti plöntunnar 

Valeriana officinalis L. 

Grasafræðileg ætt 

Valerianaceae 

Almennt heiti fullbúna jurtalyfsins á öllum opinberum tungumálum ESB 

BG (bălgarski): Валериана, корен 

CS (čeština): kozlíkový kořen 

DA (dansk): Baldrianrod 

DE (Deutsch): Baldrianwurzel 

EL (elliniká): Ρίζα βαλεριανής 

EN (English): Valerian root 

ES (español): Valeriana, raíz de 

ET (eesti keel): palderjanijuur 

FI (suomi): rohtovirmajuuri, juuri 

FR (français): Valériane (racine de) 

HR (hrvatska): odoljenov korijen 

HU (magyar): Macskagyökér 

IT (italiano): Valeriana radice 

LT (lietuvių kalba): Valerijonų šaknys 

LV (latviešu valoda): Baldriāna saknes 

MT (Malti): Għerq tal-Valerjana 

NL (Nederlands): Valeriaanwortel 

PL (polski): Korzeń kozłka 

PT (português): Valeriana, raiz 

RO (română): rădăcină de valeriană 

SK (slovenčina): Koreň valeriány 

SL (slovenščina): korenina zdravilne špajke 

SV (svenska): Vänderot, rot 

IS (íslenska): Garðabrúða, rót 

NO (norsk): Valerianarot 

Fullbúið/fullbúin jurtalyf 

a) Fínskorið jurtaefni 

b) Jurtaefni í duftformi 

c) Safi pressaður úr ferskri rót (1:0,60–0,85) 

d) Þurr útdráttur (hlutfall lyfs/útdráttar 4–6:1), útdráttarleysir: vatn 

e) Vökvaútdráttur (hlutfall lyfs/útdráttar 1:4–6), útdráttarleysir: vatn 

f) Þurr útdráttur (hlutfall lyfs/útdráttar 4–7:1), útdráttarleysir: metanól 45% (rúmmálshlutfall) 

g) Þurr útdráttur (hlutfall lyfs/útdráttar 5,3–6,6:1), útdráttarleysir: metanól 45% (massahlutfall) 

h) Vökvaútdráttur (hlutfall lyfs/útdráttar 1:7–9), útdráttarleysir: sætt vín 

i) Vökvaútdráttur (hlutfall lyfs/útdráttar 1:1), útdráttarleysir: etanól 60% (rúmmálshlutfall) 

j) Tinktúra (hlutfall jurtaefnis á móti útdráttarleysi 1:8), útdráttarleysir: etanól 60% (rúmmálshlutfall) 

k) Tinktúra (hlutfall jurtaefnis á móti útdráttarleysi 1:10), útdráttarleysir: etanól 56% 

l) Tinktúra (hlutfall jurtaefnis á móti útdráttarleysi 1:5), útdráttarleysir: etanól 70% (rúmmálshlutfall) 

m) Tinktúra (hlutfall jurtaefnis á móti útdráttarleysi 1:5), útdráttarleysir, etanól 60–80% (rúmmálshlutfall) 

n) Þurr útdráttur (hlutfall lyfs/útdráttar 5,5–7,4:1), útdráttarleysir: etanól 85% (massahlutfall) 
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Tilvísun í gæðalýsingu efnis í Evrópsku lyfjaskránni 

04:2017:0453 

Ábendingar 

Jurtalyf sem hefð er fyrir til að draga úr minni háttar einkennum andlegrar streitu og auðvelda svefn. 

Lyfið er jurtalyf sem hefð er fyrir við tiltekinni ábendingu sem byggist eingöngu á langvarandi notkun. 

Tegund hefðar 

Evrópsk. 

Tiltekinn styrkleiki 

Sjá „skammtar“. 

Skammtar 

Unglingar, fullorðnir og aldraðir 

Inntaka 

a) stakur skammtur: 0,3–3 g 

Allt að þrisvar sinnum á dag til að draga úr minni háttar einkennum andlegrar streitu. 

Stakur skammtur hálfri til einni klukkustund fyrir háttatíma, auk skammts fyrr um kvöldið ef nauðsyn krefur, til að 

auðvelda svefn. 

Jurtate: 0,3–3 g af fínskorna jurtaefninu í 150 ml af sjóðandi vatni sem jurtaseyði. 

b) stakur skammtur: 0,3–2,0 g 

Allt að þrisvar sinnum á dag til að draga úr minni háttar einkennum andlegrar streitu. 

Stakur skammtur hálfri til einni klukkustund fyrir háttatíma, auk skammts fyrr um kvöldið ef nauðsyn krefur, til að 

auðvelda svefn. 

c) stakur skammtur: 10 ml 

Allt að þrisvar sinnum á dag til að draga úr minni háttar einkennum andlegrar streitu. 

Stakur skammtur hálfri til einni klukkustund fyrir háttatíma, auk skammts fyrr um kvöldið ef nauðsyn krefur, til að 

auðvelda svefn. 

d) stakur skammtur: 420 mg 

Allt að þrisvar sinnum á dag til að draga úr minni háttar einkennum andlegrar streitu. 

Stakur skammtur hálfri til einni klukkustund fyrir háttatíma, auk skammts fyrr um kvöldið ef nauðsyn krefur, til að 

auðvelda svefn. 

e) stakur skammtur: 20 ml 

Allt að þrisvar sinnum á dag til að draga úr minni háttar einkennum andlegrar streitu. 

Stakur skammtur hálfri til einni klukkustund fyrir háttatíma til að auðvelda svefn. 

f) stakur skammtur: 144–288 mg 

Allt að fjórum sinnum á dag til að draga úr minni háttar einkennum andlegrar streitu. 

Stakur skammtur hálfri til einni klukkustund fyrir háttatíma, auk skammts fyrr um kvöldið ef nauðsyn krefur, til að 

auðvelda svefn. 

g) stakur skammtur: 450 mg 

Allt að þrisvar sinnum á dag til að draga úr minni háttar einkennum andlegrar streitu. 

Stakur skammtur hálfri til einni klukkustund fyrir háttatíma, auk skammts fyrr um kvöldið ef nauðsyn krefur, til að 

auðvelda svefn. 

h) stakur skammtur: 10 ml allt að þrisvar sinnum á dag 

i) stakur skammtur: 0,3–1,0 ml allt að þrisvar sinnum á dag 

j) stakur skammtur: 4–8 ml allt að þrisvar sinnum á dag 
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k) stakur skammtur: 0,84 ml 

Allt að þrisvar til fimm sinnum á dag til að draga úr minni háttar einkennum andlegrar streitu. 

Stakur skammtur hálfri klukkustund fyrir háttatíma til að auðvelda svefn. 

l) stakur skammtur: 1,5 ml (andleg streita), 3 ml (til að auðvelda svefn) 

Allt að þrisvar sinnum á dag til að draga úr minni háttar einkennum andlegrar streitu. 

Stakur skammtur hálfri klukkustund fyrir háttatíma til að auðvelda svefn. 

m) stakur skammtur: 10 ml allt að þrisvar sinnum á dag 

n) stakur skammtur: 322 mg allt að þrisvar sinnum á dag 

Notkun sem aukefni í bað 

stakur skammtur: 100 g fyrir eitt bað allt að einu sinni á dag 

Íkomuleið 

Inntaka 

Notkun sem aukefni í bað. Hitastig: 34–37 °C, lengd baðs 10–20 mínútur. 

Meðferðarlengd eða takmarkanir varðandi meðferðarlengd 

Ef einkenni hverfa ekki við notkun jurtalyfsins skal leita ráða hjá lækni eða öðrum hæfum heilbrigðisstarfsmanni. 

Aðrar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til öruggrar notkunar 

Frábendingar 

Ofurnæmi fyrir virka efninu. 

Notkun sem aukefni í bað 

Ekki skal baða allan líkamann þegar um er að ræða opin sár, umfangsmikinn skaða á húð, bráða húðsjúkdóma, háan hita, 

alvarlegar sýkingar, alvarlegar truflanir í blóðrás og hjartabilun. 

Sérstök varnaðarorð og varúðarráðstafanir við notkun 

Ekki er mælt með lyfinu fyrir börn yngri en 12 ára þar eð nægilegar upplýsingar liggja ekki fyrir hvað það varðar. 

Ef einkenni versna við notkun jurtalyfsins skal leita ráða hjá lækni eða öðrum hæfum heilbrigðisstarfsmanni. 

Að því er varðar tinktúrur og útdrætti sem innihalda etanól verða að fylgja viðeigandi merkingar fyrir etanól, sem eru teknar 

úr „Guideline on excipients in the label and package leaflet of medicinal products for human use“ (leiðbeiningar um 

hjálparefni á merkimiða og fylgiseðli mannalyfs). 

Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir 

Ekki hefur verið tilkynnt um milliverkanir 

Frjósemi, meðganga og mjólkurskeið 

Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi meðan á meðgöngu og mjólkurskeiði stendur. Þar eð nægilegar upplýsingar liggja ekki 

fyrir er ekki mælt með því að nota lyfið meðan á meðgöngu og mjólkurskeiði stendur. 

Engin gögn liggja fyrir um frjósemi. 

Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla 

Getur dregið úr hæfni til aksturs og notkunar véla Sjúklingar undir áhrifum ættu ekki að keyra eða stjórna vélum. 

Aukaverkanir 

Inntaka 

Það getur orðið vart við einkenni frá meltingarvegi (t.d. ógleði eða kviðarkrampa) eftir inntöku jurtalyfja úr garðabrúðurót. 

Tíðnin er ekki þekkt. 

Ef aðrar aukaverkanir, sem ekki eru nefndar hér á undan, koma fram skal leita ráðlegginga læknis eða annars hæfs 

heilbrigðisstarfsmanns. 
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Notkun sem aukefni í bað 

Ekki vitað um neinar 

Ef aukaverkanir koma fram skal leita ráða hjá lækni eða öðrum hæfum heilbrigðisstarfsmanni. 

Ofskömmtun 

Inntaka 

Skammtur af garðabrúðurót sem er um það bil 20 gr. olli einkennum s.s. þreytu, kviðarkrampa, þyngslum fyrir brjósti, 

svima, handaskjálfta og ljósopsstækkun sem hurfu innan sólarhrings. Ef einkenni koma í ljós skal veita meðferðarúrræði til 

stuðnings. 

Notkun sem aukefni í bað 

Ekkert ofskömmtunartilvik hefur verið tilkynnt. 

Lyfjafræðilegar upplýsingar (ef nauðsyn krefur) 

Á ekki við 

Lyfjafræðileg áhrif eða líkleg verkun á grundvelli langvarandi notkunar og reynslu (ef nauðsyn krefur vegna öruggrar 

notkunar vörunnar) 

Á ekki við.“ 

 __________  


