
זילנד ניו של נתונים גיליון
המוצר שם1.

™FlumazenilDBL  הזרקת

וכמותי איכותי הרכב2.

 המרכיבים את וגם) ורידי תוך למתן( מימית בתמיסה פלומאזניל ל"מ/ג"מ0.1  מכילות אמפולות
ל המותאם לזריקות במים הידרוקסיד נתרן, כלורי נתרן, אצטית חומצה, אדטט דינתרן: הבאים

4.0- .pHהזרקת  Flumazenil DBLל"מ10 /ג"מ-1 ו ל"מ5 /ג"מ0.5  של באמפולות זמינה.

6.1. סעיף ראה, העזר חומרי של המלאה לרשימה

תרופות טופס3.

4.0.-pHל מותאם, צבע חסר כמעט עד צבע חסר שקוף נוזל הוא  Injection FlumazenilDBL

.להזרקה תמיסה

קליניים פרטים4.

טיפוליות התוויות4.1

 או יתר מינון( החריפות הבנזודיאזפינים השפעות היפוך לצורך מאושפזים בחולים לשימוש מיועד.
 מקצועית השגחה ותחת אשפוז, חולים בבית המאושפזים חולים הם מאושפזים חולים). טיפולי

 לשמש לא. קצרה בשהות או חוץ בחולים להשתמש אין. פלומזניל בהשפעת כשהם מתמשכת
Injection FlumazenilDBL  כאבחון

מתן ואופן מינון4.2

.מנוסה רופא או מרדים רופא ידי על ורידי תוך להינתן צריכהFlumazenil DBL  הזרקת

 מהבנזודיאזפינים חלק של הפעולה שמשך מאחר. המיועדת ההשפעה עבור המינון את להקטין יש
 חוזרת ההרגעה אם חוזרות מנות שיידרשו ייתכןFlumazenil ,DBL  הזרקת של זה על לעלות עשוי

.התעוררות לאחר

 סעיף ראה( גמילה תסמיני לזירוז הסיכון מולInjection- Flumazenil DBL ב השימוש את לאזן יש
.הניתוח שלאחר המוקדמת בתקופה הרגעה מידת על לשמור הרצוי את לשקול יש4.4).

 וניתן לעירויNaCl 0.9%  או במים5%  בגלוקוז מדולל להיות עשויהFlumazenil DBL  הזרקת
 הזיהום סכנות את להפחית מנת על. אחרים החייאה להליכי במקביל גם בו להשתמש

לאחר האפשרי בהקדם עירוי להתחיל יש, המיקרוביאליות

TITLE - FLUMAZENIL / ROMAZICON MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : New Zealand Medicines Authority

www.911globalmeds.com/buy-flumazenil-romazicon-online
https://www.medsafe.govt.nz/profs/Datasheet/d/DBLFlumazenilinj.pdf


.שאריות כל ולזרוק מההכנה שעות24  תוך העירוי את להשלים יש. הכנה

Injection FlumazenilDBL  שנותר התוכן כל את השלך. בלבד אחד במטופל לשימוש מיועד.

)הרגעה או הרדמה( טיפוליים במינונים הבנזודיאזפינים השפעות היפוך

 דרגת מתקבלת לא אם. שניות15  תוך ורידי תוך במתן ג"מ0.2  הוא המומלץ הראשוני המינון
 ג"מ0.1  של שנייה מנה להזריק ניתן, ורידי תוך הראשון המתן לאחר שניות60  תוך הרצויה ההכרה
 הוא הרגיל המינון. ג"מ1  של כולל למינון עד, הצורך במידת שניות60  של במרווחים כך על ולחזור

 ומשך למינון בהתאם, ניכרת במידה להשתנות עשויות האישיות הדרישות אך, ג"מ0.6  עד0.3
.המטופל ומאפייני הניתן הבנזודיאזפין של ההשפעה

4.4) סעיף ראה(שנה גיל מעל ילדים

 ורידי תוך ניתנת) מביניהם הנמוך, ג"מ0.2  עד או( ג"ק/ג"מ0.01  הוא המומלץ הראשוני המינון
 לזרוק ניתן, שניות60  של המתנה לאחר הרצויה ההכרה רמת מתקבלת לא אם. שניות15  במשך
 במרווחים עצמו על ולחזור) מביניהם הנמוך לפי, ג"מ0.2  עד או( ג"ק/ג"מ0.01  של נוספות זריקות

 הנמוך, ג"מ1  או ג"ק/ג"מ0.05  של מקסימום של כולל למינון עד הצורך במידת שניות60  של
 החולים על להשגיח יש. המטופל לתגובת בהתאם אישית מותאם להיות צריך המינון. מביניהם

 חוזר מתן של והיעילות הבטיחות על זמינים נתונים אין. בפלומזניל הטיפול לאחר שעתיים לפחות
.חוזרת הרגעה לצורך לילדים פלומזניל של ונשנה

 סדציה של מהיר היפוך של הפוטנציאלית ההשפעה את בחשבון לקחת יש, בפלומזניל שימוש בעת
 הרגעה של להיפוך פלומזניל של והיעילות הבטיחות. גמילה תסמיני לזירוז והסיכון, וחרדה

.נחקרו לא, נמרץ לטיפול ביחידה כגון, ממושכת

חשוד או ידוע, יתר במינון הבנזודיאזפינים השפעות היפוך

60  תוך מתקבלת לא הרצויה ההכרה מידת אם. ג"מ0.3  הוא לווריד המומלץ ההתחלתי המינון
 אם. ג"מ2  של כולל למינון עד או יתעורר שהמטופל עד ושוב שוב פלומאזניל להזריק ניתן, שניות

 קצב את להתאים יש. כמועיל הוכח לשעה ג"מ0.4  עד0.1  של ורידי תוך עירוי, חוזרת ישנוניות
.הרצויה העוררות לרמת עד אישי באופן העירוי

 יש, פלומזניל של חוזרות מנות לאחר הנשימה בתפקוד או בהכרה משמעותי שיפור מתקבל לא אם
.בנזודיאזפינים שאינה אטיולוגיה להניח

 זמן לפרקי או/ו בנזודיאזפינים של גבוהים במינונים המטופלים בחולים, נמרץ לטיפול ביחידה
 לייצר אמורות לא, באיטיות הניתנת, אינדיבידואלית בטיטרציה פלומאזניל זריקות, ארוכים

 או דיאזפאם של זהירה טיטרציה לבצע ניתן, צפויים בלתי תסמינים מופיעים אם. גמילה תסמונות
4.4). סעיף ראה( המטופל לתגובת בהתאם ורידי תוך מידאזולם
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כבד ספיקת

 המינון של זהירה טיטרציה לבצע מומלץ, בכבד בעיקר חומרים חילוף עובר שפלומזניל מכיוון
.לקוי כבד תפקוד עם בחולים

נגד התוויות4.3

Flumazenil לתרופה ידועה יתר רגישות עם בחולים אסור.

 תוך בלחץ שליטה למשל( חיים לסכן שעלול במצב לשליטה בנזודיאזפין שקיבלו בחולים אסור.
Flumazenil) אפילפטיקוס סטטוס או גולגולתי

 הרעילות את להסוות ניתן, מחזוריות דיכאון נוגדות ותרופות בנזודיאזפינים עם מעורבים בשכרות
 תסמינים של בנוכחות. מגנות בנזודיאזפינים השפעות ידי על הדיכאון נוגדות תרופות של

 עם חמור שיכרון של קרדיווסקולריים או) מוטוריים( נוירולוגיים), אנטיכולינרגיים( אוטונומיים
.הבנזודיאזפינים השפעות את להפוך כדי בפלומזניל להשתמש אין, טטרציקליים/טריציקליים

לשימוש מיוחדים זהירות ואמצעי אזהרות4.4

 במינונים מבנזודיאזפינים לגמילה לגרום ויכול חיים בבעלי בנזודיאזפינים של ההשפעות את חוסם.
4.8Flumazenil)  וסעיף5.1  סעיף גם ראה( גבוהים

 שטופלו או בבנזודיאזפינים חשודה או ידועה תלות עם לחולים בזהירותFlumazenil  את לתת יש
 היפוך, כאלה במקרים. לטיפול שקדמו השבועות במשך בנזודיאזפינים של גבוהים במינונים
 לסייע עשויה המינון של טיטרציה. עוויתות או גמילה תסמיני לזרז עלול הבנזודיאזפינים השפעות

 איטית ורידית תוך זריקה לתת יש גמילה של צפויים בלתי סימנים של במקרה. זה סיכון בהפחתת
.מידאזולם ג"מ5  או דיאזפאם ג"מ5  של

 דיווחים מספר היו. תרופות של יתר במינון בנזודיאזפינים של המגנה ההשפעה את להסיר עשוי.
 של יתר מנת בנוכחות פלומאזניל מתן בעקבות) ברורה אינה שלה שהפתוגנזה( טכי-אריתמיה על

 עלולים בבנזודיאזפינים בעבר שטופלו אפילפסיה בחולי עוויתות. ידועות אריתמוגניות תרופות
Flumazenil להתרחש

 לאחר בנזודיאזפינים של אחרות השפעות או נשימתי דיכאון, נסיגה של האפשרות את לשקול יש
 המינון על בהתבסס מתאימה תקופה למשך אלו מטופלים אחר לעקוב יש. בפלומזניל השימוש

 לחוות עלולים בסיסי כבד ליקוי עם שחולים מאחר. המשמש הבנזודיאזפין של ההשפעה ומשך
.ממושכת תצפית תקופת שתידרש ייתכן, מאוחרות בנזודיאזפינים השפעות

 בגלל מומלץ אינו יתר/טווח ארוכת הרגעה של להפסקה נמרץ לטיפול ביחידות בפלומזניל השימוש
.קליני ניסיון של יחסי חוסר

 בהן במסגרות הכרה מחוסרי חולים להערכת שגרתי אמפירי כאמצעי בפלומזניל להשתמש אין
.יד בהישג אינם סיבוכים עם להתמודדות ומומחיות החייאה ציוד

 את להפוך כדי בפלומזניל המטופלים) יציב לא גולגולתי תוך לחץ או/ו( ראש פגיעת עם מטופלים
,בנוסף. מוגבר גולגולתי תוך לחץ לפתח עלולים בנזודיאזפינים של ההשפעות
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 ראש פגיעת עם בחולים המוחית הדם זרימת את לשנות או עוויתות לזרז מסוגל להיות עשוי.
flumazenil בנזודיאזפינים המקבלים

 תקופה במשך בבנזודיאזפינים טיפול שקיבלו אפילפסיה לחולי מומלץ אינו בפלומזניל השימוש
 המגן האפקט של פתאומי דיכוי, קלה פרכוסים נוגדת השפעה יש שלפלומזניל למרות. ממושכת

.אפילפטיים בחולים לעוויתות לגרום עלול בנזודיאזפינים אגוניסט של

 שהשפעות עד אותו להזריק אין, עצב-שריר חוסמי חומרים עם-flumazenil ב משתמשים כאשר
.לחלוטין התהפכו העצבית-שרירית החסימה

 טווח ארוכת חשיפה או/ו גבוה מינון עם בחולים פלומזניל של מהירה מהזרקה להימנע יש
 לגרום עלול שהוא מכיוון פלומזניל מתן לפני שבועות בתוך עת בכל שמסתיימת לבנזודיאזפינים

.תחושתיים עיוותים. קל בלבול וכן רגשית רגישות, חרדה, תסיסה לרבות, גמילה לתסמיני

 ממושכות התנזרות בתסמונות לטיפול או בבנזודיאזפינים בתלות כטיפול מומלץ אינו.
Flumazenil בבנזודיאזפינים

 להרפיית תרופות של שהשפעתם לפני פלומזניל להזריק אין, הניתוח בסיום בהרדמה בשימוש
.תיעלם היקפיים שרירים

ילדים אוכלוסיית

 מינוני שקיבלו(n=107)  שנים17  עד1  בגילאי בילדים נערך, אחת זרוע, מבוקר בלתי מחקר
GI  אנדוסקופיה כגון( שונים הליכים שעברו לאחר4.2)  סעיף ראה( משקל מבוססי טיטרציה

 מהילדים-2% ו-3% ב נראו תוקפניות ותגובות תסיסהmidazolam.  תחת) וברונכוסקופיה
 בפרמטרים גבוהה שונות הראו ילדים27  של מתת-קבוצה הפרמקוקינטיים הנתונים. בהתאמה

.במבוגרים ההיסטוריים הבקרה שבנתוני לזה דומה היה הממוצע הפינוי כי אם, פרמקוקינטיים

 לטיפול, שנה לגיל מתחת בילדים בהכרה הרגעה של להיפוך בזהירות בפלומזניל להשתמש יש
 המשמשים בנזודיאזפינים של הרגעה השפעות ולהיפוך היילוד של להחייאה, בילדים יתר במינון

4.2). סעיף ראה( מוגבל הניסיון שכן, ילדים. כללית הרדמה להשראת

אינטראקציה של אחרות וצורות אחרות תרופות עם אינטראקציה4.5

; הקולטן ברמת תחרותית אינטראקציה ידי על בנזודיאזפינים של המרכזיות ההשפעות את חוסם.
, זופיקלון כגון, בנזודיאזפינים קולטני על לא-בנזודיאזפינים אגוניסטים של ההשפעות

 חומרים עם אינטראקציות נצפו לא. פלומאזניל ידי על גם נחסמות ואחרים טריאזולופירידאזינים
Flumazenil המרכזית העצבים מערכת את המדכאים אחרים

.ולהיפך פלומזניל האנטגוניסט בנוכחות משתנה אינה בנזודיאזפינים של הפרמקוקינטיקה

 שכן, מעורבות תרופות של יתר מנת של במקרים בפלומזניל שימוש בעת נחוצה מיוחדת זהירות
( יתר במינון שנלקחות אחרות תרופות של) לב קצב והפרעות עוויתות כגון( הרעילות ההשפעות

 על הבנזודיאזפינים השפעת היפוך עם להופיע עשויות) מחזוריות דיכאון נוגדות תרופות במיוחד
.פלומאזניל ידי

4.0 גרסה: מחליףpfdflumi10720: גרסה
11 מתוך4  עמוד



.לפלומזניל אתנול בין פרמקוקינטית אינטראקציה אין

והנקה הריון, פוריות4.6

פוריות

 לפגיעה עדויות הראו לא פלומזניל של גבוהים במינונים המשתמשים חיים בבעלי מחקרים
.בפוריות

הרֵיָֹון

B3 קטגוריה

, הפוריות בגיל ונשים בהריון נשים של מצומצם מספר רק נטלו אשר תרופות מפרטת זו קטגוריה
 העובר על עקיפות או ישירות אחרות מזיקות השפעות או המומים בתדירות עלייה שנצפו מבלי

 שמשמעותו, לעובר נזק של מוגברת להתרחשות עדויות הראו חיים בבעלי מחקרים. האנושי
.אדם בבני ברורה לא נחשבת

 טיפול של היתרונות את לשקול יש לכן. הוכחה לא אנושי בהריוןflumazenil  של הבטיחות
.לעובר סיכונים מול ההריון במהלך תרופתי

 עד פלומזניל של פומי מינון שקיבלו בארנבות או הרות בחולדות לטרטוגניות עדות נצפתה לא
 מהחשיפה1700  עד300  פי ייצגו אלו מינונים. האורגנוגזה תקופת כל לאורך ליום ג"ק/ג"מ150

 רעילות נצפתה, בארנבותAUC.  על בהתבסס, ג"מ2  של המומלץ המרבי ורידי תוך במינון הקלינית
, הקלינית מהחשיפה500  פי(>  יום/ג"ק/ג"מ50  ≥ של פומיים במינונים) מוגברות ספיגות( עוברית

AUC). על בהתבסס

AUC(.
על בהתבסס, הקלינית מהחשיפה170  פי( ליום ג"ק/ג"מ15  היה השפעה ללא המינון

 להשתמש יש, האנושית התגובה את מנבאים תמיד לא חיים בבעלי רבייה שמחקרי מכיוון
.ברור צורך יש אם רק ההריון במהלך בפלומזניל

חלֲבִָיּות

 אם ידוע שלא מכיוון מניקה לאישה פלומזניל לתת מחליטים כאשר זהירות משנה לנקוט יש
.אם בחלב מופרש פלומזניל

 הגמילה ועד המאוחר מההריון יום/ג"ק/ג"מ125  של במינון הרות לחולדות פלומזניל של פומי מתן
( הגופנית בהתפתחות ועיכוב הגור של הכבד במשקל עלייה, הגור בהישרדות לירידה קשור היה

 הקלינית מהחשיפה300  מפי יותר ייצג זה מינון). האוזניים ופתיחת החותכות בהתפרצות איחור
 פי( יום/ג"ק/ג"מ25  היה השפעה ללא המינוןAUC.  על בהתבסס, ג"מ2  של המומלץ המרבי במינון

).זמיניםAUC  נתוני על בהתבסס, הקלינית מהחשיפה65

.הנקה במהלך התווית אינו חירום במצבי פלומזניל של פרנטרלי מתן
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במכונות ולהשתמש לנהוג היכולת על השפעות4.7

 כגון( מלאה נפשית ערנות הדורשות מסוכנות בפעילויות עיסוק מפני המטופלים את להזהיר יש
 מכיוון, המתן לאחר הראשונות השעות24  במהלך) מנועי ברכב נהיגה או מסוכנות מכונות הפעלת

.ונמנום הרגעה להתרחש שעלולים

רצויות לא תופעות4.8

 זה. פלומזניל עם קליניים בניסויים דווחו הקאות או/ו בחילות. ומקומי מערכתי באופן היטב נסבל.
 וכאשר הרדמה להפוך כדי יחיד גבוה במינון ניתן פלומאזניל כאשר יותר גבוהה בתדירות התרחש

 לעיתים התרחשו אלו תגובות. בהרדמה כמרכיב אחרים הרדמה וחומרי באופיואידים שימוש נעשה
 להרגעה בלבד בבנזודיאזפינים שימוש נעשה כאשר או מתנדבים של במחקרים רחוקות

Flumazenil

.נצפו, אנפילקסיס כולל, יתר רגישות תגובות

 רוח מצב, פחד, לב דפיקות, חרדה, ורטיגו, סחרחורת כללו רחוקות לעתים שדווחו לוואי תופעות
.ההרדמה חומר של להיפוך קשורים להיות עשויים אלה. תסיסה בלי או עם ודמעות מדוכא

 טיפול לאחר במיוחד, בכבד חמור ליקוי או מאפילפסיה כסובלים הידועים בחולים דווחו התקפים
.מעורבות תרופות של יתר מנת של במקרים או בבנזודיאזפינים טווח ארוך

 עלולות, מחזוריות דיכאון נוגדות תרופות עם במיוחד, מעורבות תרופות של יתר מנת של במקרים
 על הבנזודיאזפינים השפעות היפוך עם) לב קצב והפרעות עוויתות כגון( רעילות השפעות להופיע

.פלומאזניל ידי

 ארוכת חשיפה עם בחולים פלומזניל של מהירה הזרקה בעקבות להתרחש עשויים גמילה תסמיני
.פלומזניל למתן שקדמו השבועות במהלך עת בכל המסתיימים לבנזודיאזפינים טווח

.פאניקה הפרעות של היסטוריה עם בחולים פאניקה התקפי מעוררFlumazenil  כי דווח

לוואי לתופעות חשד על דיווח

 מאזן אחר מתמשך מעקב מאפשר הוא. חשוב התרופה אישור לאחר לוואי לתופעות חשד על דיווח
 חשד כל על לדווח מתבקשים הבריאות בתחום מקצוע אנשי. התרופה של סיכון/התועלת

. reportinghttps://nzphvc.otago.ac.nz/ /לוואי לתופעות

יתר מנת4.9

.פלומזניל עם אדם בבני חריפה יתר מנת של מאוד מוגבל ניסיון קיים

 להיות צריך פלומזניל עם יתר במנת טיפול. פלומזניל של יתר למינון ספציפית נגד תרופת אין
 של הקליני המצב על ותצפית חיוניים סימנים של ניטור הכוללים כלליים תומכים מאמצעים מורכב

.המטופל
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 גמילה לתסמיני. יתר מינון של תסמינים נצפו לא, לווריד ג"מ100  של במינון ניתן כאשר גם
4.4. בסעיף ראה, לאגוניסטים המיוחסים

0800 )764766  בטלפון הלאומי הרעלים למרכז לפנות נא יתר מנת ניהול בנושא ייעוץ לקבלת
.POISON )0800

פרמקולוגיים מאפיינים5.

פרמקודינמיות תכונות5.1

פעולה מנגנון

 של אלה אלא, פלומאזניל ידי על הושפעו לא אחרים וחומרים אדנוזין לקולטני אגוניסטים.
, קולטנים כגון, בנזודיאזפינים של קולטנים כמו בנזודיאזפינים של לא-בנזודיאזפינים אגוניסטים

 הוא, אימידאזובנזודיאזפין ,GABA נחסמו וטריאזולופירידאזינים) זופיקלון למשל. ציקלופירולון כגון
 הפועלים חומרים של המרכזיות ההשפעות את ספציפי באופן החוסם בנזודיאזפינים אנטגוניסט

 תרכובות של ההשפעות חיים בבעלי בניסויים. תחרותי עיכוב ידי על לבנזודיאזפינים הקולטן דרך
חומרי, מפרובמט, אתנול, ברביטורטים למשל, הבנזודיאזפינים לקולטן זיקה הראו שלא

Flumazenil, 

Flumazenil בנזודיאזפינים של המרכזיות ההרגעה השפעות את הופך.

 לאחר פלומאזניל ידי על במהירות מתהפכות ההיפנוטיות-המרדימות הבנזודיאזפינים השפעות
 בהתאם, הקרובות השעות במהלך בהדרגה מחדש להופיע ועשויות) דקות2  עד(1  לווריד הזרקתו

.והאנטגוניסט האגוניסט של המינון ויחס החיים למחצית

Flumazenil גבוהים במינונים גם היטב נסבל.

Flumazenil) פרכוסים נוגדת למשל( חלשה מהותית אגוניסטית פעילות בעל להיות עשוי.

 העלה פלומאזניל, שבועות מספר במשך בנזודיאזפינים של גבוהים במינונים מראש שטופלו בחיות
.מבוגרים נבדקים אצל נראתה דומה השפעה. התקפים כולל, גמילה סימני

פרמקוקינטיות תכונות5.2

קלְִיטהָ

ג"מ100  עד( הטיפולי הטווח ומעל בתוך במינון פרופורציונלית היא פלומזניל של הפרמקוקינטיקה
.(

הפצה

Flumazenil . דקות-4 כ הוא פלומזניל של ההפצה שלב. החוץ-וסקולרי בחלל נרחב באופן מופץ.
 מהקשירה שליש לשני אחראי אלבומין. פלזמה לחלבוני-50% בכ קשור, חלש ליפופיל בסיס

 ,Flumazenilהפלזמה לחלבון

 הקשורים בנזודיאזפינים של לזה קרוב) ג"ק/ליטרVss = (0.95  יציב במצב הממוצע ההפצה נפח
.התרופה של חלוקה או/ו רקמות קשירת על ומצביע מבנית מבחינה
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ביולוגית טרנספורמציה

 ומצומדת חופשית בצורה זוהתה הקרבוקסילית החומצה. בכבד נרחב חומרים חילוף עובר.
 כאגוניסט פעיל היה לא זה עיקרי מטבוליט, תרופתיות בבדיקות. אנושי בשתן העיקרי כמטבוליט

Flumazenil בנזודיאזפינים של אנטגוניסט או

חיסול

.דקות53  הוא הפלומזניל של הממוצע החיים מחצית זמן

 דבר, בשתן שינוי ללא פלומזניל מופרש לא כמעט. כליות ללא(99%)  לחלוטין כמעט מסולק.
 הושלמה רדיואקטיבית המסומנת התרופה סילוק. התרופה של מוחלט מטבולי פירוק על המצביע
. בצואה10%  עד-5 ו בשתן מופיעה מהרדיואקטיביות95%  עד90  כאשר, שעות72  תוך למעשה
 הפינוי. דקות80  עד40  של חיסול של קצר חיים מחצית זמן ידי על שמוצג כפי, מהיר החיסול

 לפינוי לחלוטין כמעט אותו לייחס וניתן לדקה ליטר1  בממוצע הוא פלומזניל של בפלזמה הכולל
 סינון לאחר התרופה של יעילה חוזרת ספיגה על מעיד הנמוך הכלייתי הפינוי שיעור. הכבדי

Flumazenil גלומרולרי

 בשל הנראה ככל, בפינוי50%  של לעלייה מביאה פלומזניל של ורידי תוך עירוי במהלך מזון בליעת
.בארוחה המלווה המוגברת הכבדית הדם זרימת

 הפרמטרים, לורמטזפאם או פלוניטרזפאם, מידאזולם הבנזודיאזפינים עם יחד ניתנים הם כאשר
.הושפעו לא פלומזניל של הבסיסיים הפרמקוקינטיים

מיוחדות באוכלוסיות פרמקוקינטיקה

 בפגיעה שעות(1.3  יותר ארוך הפלומזניל של החיים מחצית זמן, לקוי כבד תפקוד עם בחולים
. בריאים בנבדקים מאשר יותר נמוך הכולל והפינוי) קשה פגיעה עם בחולים שעות-2.4 ו בינונית
 ותקופת74%  עד-57 ב מופחת פלומאזניל פינוי כי נמצא, חמור עד בינוני כבד ליקוי עם בחולים
2. פי עד התארכה החיסול של החיים מחצית

 אי או המודיאליזה, בקשישים משמעותי באופן מושפעת אינה פלומזניל של הפרמקוקינטיקה
.כליות ספיקת

 בממוצע, מבוגרים אצל מאשר יותר משתנה שנה גיל מעל בילדים החיסול של החיים מחצית זמן
 באותו נמצאים, הגוף למשקל מנורמל, פיזור ונפח פינוי. דקות-75 ל20  בין נע כלל ובדרך דקות40

.מבוגרים אצל שנראה כפי טווח

פרה-קליניים בטיחות נתוני5.3

גנוטוקסיות

 או) cerevisiaeSaccharomyces אֹוטיפימוריום סלמונלה( בחיידקים מוטגני היה לא פלומזניל
 של מיקרוגרעינים או ּבמַבַחנֵהָאנושיים בלימפוציטים קלסטוגני ולאּבמַבַחנֵהָ(V79). יונקים תאים

 בסינתזת קלה לעלייה גרםDNA  חולדה של בהפטוציטים מתוכננת לאvivoin חולדה
. Flumazenilָתיקון של אינדוקציה נצפתה שלא בעודּבמַבַחנֵה  DNAעכבר של נבט בתאי vivoin.
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קרצינוגניות

.פלומזניל של הקרצינוגני הפוטנציאל על חיים בבעלי טווח ארוכי מחקרים בוצעו לא

והתפתחותית רבייה רעילות

AUC(.על בהתבסס, ג"מ2  של המרבי -IVה במינון הקלינית מהחשיפה300  פי )<על השפיע  לא 
Flumazenil יום/ג"ק/ג"מ125  עד של פומיים במינונים וזכרים נקבות בחולדות הפוריות

תרופתיים פרטים6.

העזר חומרי רשימת6.1

edetate דיסודיום•

אצטית חומצה•

כלורי נתרן•

הידרוקסידי נתרן•

להזרקה מים•

התאמה אי6.2

.להלן המוזכרות אלו מלבד אחרות תרופות עם זו תרופה לערבב אסור

 וניתן לעירויNaCl 0.9%  או במים5%  בגלוקוז מדולל להיות עשויהFlumazenil DBL  הזרקת
 מההכנה שעות24  תוך העירוי את להשלים יש. אחרים החייאה להליכי במקביל גם בו להשתמש

.שאריות כל ולזרוק

מדף חיי6.3

.הייצור מתאריך חודשים24

לאחסון מיוחדים זהירות אמצעי6.4

-25ºC.ל מתחת אחסן

המיכל ותכולת אופי6.5

FlumazenilDBL  ל"מ5 /ג"מ0.5  הזרקת

FlumazenilDBL  ל"מ10 /ג"מ1  הזרקת

.משווקים להיות עשויים האריזה גדלי כל לא

)זכוכית( אמפולות ל"מ5  על5

)זכוכית( אמפולות ל"מ10  על5
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לסילוק מיוחדים זהירות אמצעי6.6

.המקומיות לדרישות בהתאם בשימוש שאינה פסולת או תרופה כל להשליך יש

לרפואה זמנים לוח7.

מרשם תרופת

ספונסר8.

מוגבלת זילנד ניו פייזר

3998 ד.ת

זילנד ניו1140,  אוקלנד

736363 0800 : חינם חיוג מספר

הראשון האישור תאריך9.

2007 במרץ15

הטקסט עדכון תאריך10.

2020 ביולי27

שינויים של סיכום טבלת

חדש מידע סיכוםהשתנה הסעיף

,2 ,4.2 ,4.6,5.2
,6.1 ,6.2 ,6.58

 המתאים וטקסט משנה כותרות הזנת, לטקסט תיקון כולל. בעריכה קלים שינויים
.נדרשת לא מידע מחיקתMedsafe.  של הנתונים גיליון תבנית לדרישות

.אישיות דרישות לגבי טקסט והרחבת מינון של טיטרציה לגבי המלצה כלול4.2

.חוזרת הרגעה לצורך בילדים לשימוש בנוגע מידע כלול

.יתר במנת הבנזודיאזפינים השפעות בהיפוך כלול מורחב טקסט

.כבד ליקוי עם לחולים והמלצות משנה סעיף כלול

.כבד ליקוי עם לחולים המלצות כלול4.4

.שנה לגיל מתחת בילדים שימוש לגבי כלולה זהירות

.אתנול עם אינטראקציה על ומידע מורחב טקסט כלול4.5
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.חיים ובעלי פוריות למחקרי הנוגע מידע עודכן4.6

.הנקה במהלך מתן לגבי מורחב מידע

.אנפילקסיס כולל, יתר רגישות תגובות4.8

.כלול יתר מנת לגבי מורחב טקסט4.9

.חיסול של חיים מחצית וזמן חומרים חילוף לגבי מורחב טקסט5.2

.אחרות תרופות עם ערבוב לגבי כלול טקסט6.2
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