
NYA ZEELAND DATABLAD
1. PRODUKTNAMN

DBL™ Flumazenil Injection

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Ampullerna innehåller 0,1 mg/ml flumazenil i vattenlösning (för intravenös administrering) 
och även följande ingredienser: dinatriumedetat, ättiksyra, natriumklorid, natriumhydroxid i 
vatten för injektionsvätskor justerat till pH 4,0. DBL Flumazenil Injection finns som 0,5 mg/5 
mL och 1 mg/10 mL ampuller.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3. LÄKEMEDELSFORM

DBL Flumazenil Injection är en färglös till nästan färglös klar vätska, justerad till pH 4,0.

Injektionsvätska, lösning.

4. KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

DBL Flumazenil Injection är indicerat för användning på sjukhuspatienter för att vända akuta 
bensodiazepineffekter (överdosering eller terapeutisk). Inlagda patienter är patienter som är inlagda 
på sjukhus, slutenvård och under fortsatt professionell observation under påverkan av flumazenil. Får 
inte användas till polikliniska patienter eller patienter med kortare vistelse. Får inte användas som 
diagnostik.

4.2 Dos och administreringssätt

DBL Flumazenil Injection ska administreras intravenöst av en narkosläkare eller 
erfaren läkare.

Doseringen bör titreras för avsedd effekt. Eftersom verkningstiden för vissa 
bensodiazepiner kan överstiga den för DBL Flumazenil Injection, kan upprepade doser 
krävas om sedering återkommer efter uppvaknande.

Användningen av DBL Flumazenil Injection ska vägas mot risken för att utsätta 
abstinenssymtom (se avsnitt 4.4). Önskvärdheten av att behålla en viss grad av sedering 
under den tidiga postoperativa perioden bör övervägas.

DBL Flumazenil Injection kan spädas i glukos 5 % i vatten eller 0,9 % NaCl för infusion och 
kan också användas samtidigt med andra återupplivningsingrepp. För att minska riskerna 
för mikrobiell kontaminering bör infusion påbörjas så snart som möjligt efter
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förberedelse. Infusionen ska slutföras inom 24 timmar efter beredningen och alla rester ska 
kasseras.

DBL Flumazenil Injection är endast för användning på en patient. Släng eventuellt kvarvarande innehåll.

Reversering av bensodiazepineffekter vid terapeutiska doser (anestesi eller sedering)

Den rekommenderade initialdosen är 0,2 mg administrerad intravenöst inom 15 sekunder. 
Om önskad grad av medvetande inte uppnås inom 60 sekunder efter den första 
intravenösa administreringen, kan en andra dos på 0,1 mg injiceras och detta kan upprepas 
med 60 sekunders intervall vid behov, upp till en total dos på 1 mg. Den vanliga dosen är 
0,3 till 0,6 mg, men individuella behov kan variera avsevärt, beroende på dos och 
effektlängd av det administrerade bensodiazepinet och patientens egenskaper.

Barn > 1 år(se avsnitt 4.4)

Den rekommenderade initialdosen är 0,01 mg/kg (eller upp till 0,2 mg, beroende på vilken som är 
lägst) administrerad intravenöst under 15 sekunder. Om den önskade medvetandenivån inte uppnås 
efter att ha väntat i 60 sekunder, kan ytterligare injektioner på 0,01 mg/kg (eller upp till 0,2 mg, 
beroende på vilket som är lägst) administreras och upprepas med 60 sekunders intervall vid behov till 
en maximal total dos av 0,05 mg/kg eller 1 mg, beroende på vilket som är lägst. Dosen bör anpassas 
efter patientens svar. Patienterna bör observeras i minst 2 timmar efter behandling med flumazenil. 
Det finns inga tillgängliga data om säkerhet och effekt av upprepad administrering av flumazenil till 
barn för återsedation.

Vid användning av flumazenil bör hänsyn tas till den potentiella påverkan av snabb 
upphävande av sedering och anxiolys, och risken för att utsätta abstinenssymtom. 
Säkerheten och effekten av flumazenil för att upphäva förlängd sedering, såsom på en 
intensivvårdsavdelning, har inte studerats.

Reversering av bensodiazepineffekter vid överdosering, känd eller misstänkt

Den rekommenderade initiala intravenösa dosen är 0,3 mg. Om önskad grad av medvetande 
inte uppnås inom 60 sekunder kan flumazenil injiceras upprepade gånger tills patienten vaknar 
eller upp till en total dos på 2 mg. Om dåsighet återkommer har en intravenös infusion på 0,1 till 
0,4 mg/timme visat sig vara användbar. Infusionshastigheten bör justeras individuellt upp till 
önskad nivå av upphetsning.

Om en signifikant förbättring av medvetande eller andningsfunktion inte uppnås efter 
upprepade doser av flumazenil, måste en icke-bensodiazepin etiologi antas.

På intensivvårdsavdelningen, hos patienter som behandlats med höga doser av 
bensodiazepiner och/eller under långa perioder, bör de individuellt titrerade injektionerna av 
flumazenil, långsamt administrerade, inte ge abstinenssyndrom. Om oväntade symtom uppstår 
kan diazepam eller midazolam noggrant titreras intravenöst i enlighet med patientens svar (se 
avsnitt 4.4).

Version: pfdflumi10720 Ersätter: Version 4.0
Sida 2 av 11



Nedsatt leverfunktion

Eftersom flumazenil huvudsakligen metaboliseras i levern, rekommenderas noggrann titrering 
av dosen till patienter med nedsatt leverfunktion.

4.3 Kontraindikationer

Flumazenil är kontraindicerat hos patienter med känd överkänslighet mot läkemedlet.

Flumazenil är kontraindicerat hos patienter som har fått ett bensodiazepin för kontroll av 
ett potentiellt livshotande tillstånd (t.ex. kontroll av intrakraniellt tryck eller status 
epilepticus).

Vid blandade berusningar med bensodiazepiner och cykliska antidepressiva medel kan toxiciteten 
hos antidepressiva medel maskeras av skyddande bensodiazepineffekter. I närvaro av autonoma 
(antikolinerga), neurologiska (motoriska abnormiteter) eller kardiovaskulära symtom på allvarlig 
förgiftning med tricykliska/tetracykliska läkemedel, ska flumazenil inte användas för att vända 
bensodiazepineffekterna.

4.4 Särskilda varningar och försiktighetsmått vid användning

Flumazenil blockerar effekterna av bensodiazepiner hos djur och kan framkalla 
bensodiazepinabstinens vid höga doser (se även avsnitt 5.1 och avsnitt 4.8).

Flumazenil ska administreras med försiktighet till patienter med känt eller misstänkt 
bensodiazepinberoende eller som har behandlats med höga doser bensodiazepiner under 
veckorna före behandlingen. I sådana fall kan upphävandet av bensodiazepineffekterna 
framkalla abstinenssymtom eller kramper. Titrering av dosen kan bidra till att minska 
denna risk. Vid oväntade tecken på abstinens bör en långsam intravenös injektion av 5 mg 
diazepam eller 5 mg midazolam ges.

Flumazenil kan ta bort den skyddande effekten av bensodiazepiner vid flera läkemedelsöverdoser. 
Det har förekommit flera rapporter om takyarytmi (vars patogenes är oklar) efter administrering av 
flumazenil i närvaro av känd arytmogen överdosering av läkemedel. Kramper kan förekomma hos 
epileptiker som tidigare behandlats med bensodiazepiner.

Man bör överväga möjligheten av resedation, andningsdepression eller andra kvarvarande 
bensodiazepineffekter efter användning av flumazenil. Dessa patienter bör övervakas 
under en lämplig period baserat på dosen och varaktigheten av effekten av det använda 
bensodiazepinet. Eftersom patienter med underliggande nedsatt leverfunktion kan uppleva 
fördröjda bensodiazepineffekter kan en längre observationsperiod krävas.

Användning av flumazenil på intensivvårdsavdelningar för att avbryta långvarig/översedering 
rekommenderas inte på grund av en relativ brist på klinisk erfarenhet.

Flumazenil ska inte användas som ett rutinmässigt empiriskt medel för att utvärdera medvetslösa 
patienter i miljöer där återupplivningsutrustning och expertis för att hantera komplikationer inte är 
omedelbart till hands.

Patienter med huvudskada (och/eller instabilt intrakraniellt tryck) som behandlas med flumazenil för 
att vända effekterna av bensodiazepiner kan utveckla förhöjt intrakraniellt tryck. Dessutom,
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flumazenil kan utlösa kramper eller förändra cerebralt blodflöde hos patienter med 
huvudskada som får bensodiazepiner.

Användning av flumazenil rekommenderas inte till epileptiska patienter som har fått 
bensodiazepinbehandling under en längre period. Även om flumazenil utövar en lätt 
inneboende antikonvulsiv effekt, kan dess plötsliga undertryckande av den skyddande effekten 
av en bensodiazepinagonist ge upphov till kramper hos epileptiska patienter.

När flumazenil används tillsammans med neuromuskulära blockerande medel ska det inte injiceras 
förrän effekterna av neuromuskulär blockad har vänts helt.

Snabb injektion av flumazenil bör undvikas hos patienter med höga doser och/eller långvarig 
exponering för bensodiazepiner som upphör när som helst inom några veckor före 
administrering av flumazenil eftersom det kan ge abstinenssymtom, inklusive agitation, ångest, 
känslomässig labilitet samt mild förvirring och sensoriska förvrängningar.

Flumazenil rekommenderas varken som behandling för bensodiazepinberoende eller för 
behandling av utdragna bensodiazepinabstinenssyndrom.

Vid användning i anestesiologi i slutet av operationen ska flumazenil inte injiceras innan 
effekten av perifera muskelavslappnande medel har försvunnit.

Pediatrisk population

En okontrollerad enkelarmsstudie har utförts på barn i åldern 1 till 17 år (n = 107) som 
fick viktbaserade titreringsdoser (se avsnitt 4.2) efter att ha genomgått olika procedurer 
(såsom GI-endoskopi och bronkoskopi) under midazolam. Agitation och aggressiva 
reaktioner sågs hos 3 % respektive 2 % barn. Farmakokinetiska data från en 
undergrupp av 27 barn visade stor variation i farmakokinetiska parametrar, även om 
medelclearancen var liknande den i historiska kontrolldata hos vuxna.

Flumazenil ska användas med försiktighet för att vända på medveten sedering hos barn under 
ett år, för hantering av överdosering hos barn, för återupplivning av nyfödda och för att vända 
de lugnande effekterna av bensodiazepiner som används för induktion av allmän anestesi i 
barn, eftersom erfarenheten är begränsad (se avsnitt 4.2).

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och andra former av interaktioner

Flumazenil blockerar de centrala effekterna av bensodiazepiner genom kompetitiv interaktion 
på receptornivå; effekterna av icke-bensodiazepinagonister på bensodiazepinreceptorer, såsom 
zopiklon, triazolopyridaziner och andra, blockeras också av flumazenil. Interaktioner med andra 
CNS-dämpande substanser har inte observerats.

Farmakokinetiken för bensodiazepiner är oförändrad i närvaro av antagonisten 
flumazenil och vice versa.

Särskild försiktighet är nödvändig vid användning av flumazenil i fall av blandad 
läkemedelsöverdos eftersom de toxiska effekterna (såsom kramper och 
hjärtrytmrubbningar) av andra läkemedel som tas i överdos (särskilt cykliska 
antidepressiva) kan uppstå när flumazenils bensodiazepineffekt vänds.
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Det finns ingen farmakokinetisk interaktion mellan etanol och flumazenil.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Fertilitet

Djurstudier med höga doser flumazenil har inte visat tecken på försämrad fertilitet.

Graviditet

Kategori B3

Denna kategori specificerar läkemedel som endast har tagits av ett begränsat antal 
gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder, utan att en ökning av frekvensen av 
missbildningar eller andra direkta eller indirekta skadliga effekter på det mänskliga 
fostret har observerats. Djurstudier har visat tecken på ökad förekomst av fosterskador, 
vars betydelse anses osäker hos människor.

Säkerheten för flumazenil under graviditet har inte fastställts. Därför bör fördelarna 
med läkemedelsbehandling under graviditet vägas mot riskerna för fostret.

Inga tecken på teratogenicitet observerades hos dräktiga råttor eller kaniner som fick orala doser av 
flumazenil upp till 150 mg/kg/dag under hela organogenesperioden. Dessa doser representerade > 
300 till 1700 gånger den kliniska exponeringen vid den maximala rekommenderade intravenösa 
dosen på 2 mg, baserat på AUC. Hos kaniner observerades embryotoxicitet (ökade resorptioner) vid 
orala doser ≥ 50 mg/kg/dag (> 500 gånger den kliniska exponeringen, baserat på AUC).

AUC).
Dosen utan effekt var 15 mg/kg/dag (170 gånger den kliniska exponeringen, baserat på

Eftersom reproduktionsstudier på djur inte alltid förutsäger mänskligt svar, bör flumazenil endast 
användas under graviditet om det verkligen behövs.

Laktation

Försiktighet bör iakttas när man beslutar att administrera flumazenil till en ammande 
kvinna eftersom det inte är känt om flumazenil utsöndras i modersmjölk.

Oral administrering av flumazenil till dräktiga råttor med 125 mg/kg/dag från sen dräktighet till 
avvänjning var associerad med minskad överlevnad av valpen, ökad levervikt hos valparna och 
försenad fysisk utveckling (försenat framtandsutslag och öronöppning). Denna dos representerade > 
300 gånger den kliniska exponeringen vid den maximalt rekommenderade dosen på 2 mg, baserat 
på AUC. Dosen utan effekt var 25 mg/kg/dag (65 gånger den kliniska exponeringen, baserat på 
tillgängliga AUC-data).

Parenteral administrering av flumazenil i nödfall är inte kontraindicerad under 
amning.
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4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Patienter bör varnas för att delta i farliga aktiviteter som kräver fullständig mental vakenhet 
(som att använda farliga maskiner eller köra motorfordon) under de första 24 timmarna 
efter administrering eftersom sedering och dåsighet kan uppstå.

4.8 Biverkningar

Flumazenil tolererades systemiskt och lokalt väl. Illamående och/eller kräkningar har 
rapporterats i kliniska prövningar med flumazenil. Detta inträffade oftare när flumazenil 
gavs som en enstaka hög dos för att vända anestesi och när opioider och andra 
anestesimedel användes som en del av anestesin. Dessa reaktioner inträffade sällan i 
frivilliga studier eller när enbart bensodiazepiner användes för sedering.

Överkänslighetsreaktioner, inklusive anafylaxi, har observerats.

Sällan rapporterade biverkningar inkluderade yrsel, svindel, ångest, hjärtklappning, rädsla, 
nedstämdhet och tårkänsla med eller utan agitation. Dessa kan vara relaterade till 
reversering av anestesimedlet.

Kramper har rapporterats hos patienter som är kända för att lida av epilepsi eller gravt nedsatt 
leverfunktion, särskilt efter långtidsbehandling med bensodiazepiner eller i fall av blandad 
överdosering.

I fall av blandad överdosering av läkemedel, särskilt med cykliska antidepressiva medel, kan 
toxiska effekter (såsom kramper och hjärtrytmrubbningar) uppstå när flumazenils effekter av 
bensodiazepin vänds.

Abstinenssymtom kan uppstå efter snabb injektion av flumazenil hos patienter med långvarig 
exponering för bensodiazepiner som upphör när som helst under veckorna före administrering 
av flumazenil.

Flumazenil har rapporterats framkalla panikattacker hos patienter med panikångest i 
anamnesen.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter godkännande av 
läkemedlet. Det möjliggör fortsatt övervakning av nytta/risk-balansen för 
läkemedlet. Sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera alla misstänkta 
biverkningar https://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ .

4.9 Överdosering

Det finns mycket begränsad erfarenhet av akut överdosering av flumazenil hos människor.

Det finns ingen specifik motgift mot överdosering med flumazenil. Behandling av en överdos 
med flumazenil bör bestå av allmänna stödjande åtgärder inklusive övervakning av vitala tecken 
och observation av patientens kliniska status.
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Även när det gavs i en dos på 100 mg intravenöst, observerades inga symtom på 
överdosering. För abstinenssymtom som kan hänföras till agonisten, se avsnitt 4.4.

För råd om hantering av överdos, kontakta National Poisons Center på 0800 
POISON (0800 764766).

5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Handlingsmekanism

Flumazenil, en imidazobensodiazepin, är en bensodiazepinantagonist som specifikt blockerar de 
centrala effekterna av medel som verkar genom bensodiazepinreceptorn genom kompetitiv 
hämning. I djurförsök påverkades inte effekterna av föreningar som inte visar någon affinitet för 
bensodiazepinreceptorn, t.ex. barbiturater, etanol, meprobamat, GABA-mimetika, 
adenosinreceptoragonister och andra medel av flumazenil, utan effekterna av icke-
bensodiazepinagonister av bensodiazepinreceptorer, såsom (cyklopyrrolonreceptorer, t.ex. t.ex. 
zopiklon) och triazolopyridaziner blockerades.

Flumazenil vänder de centrala lugnande effekterna av bensodiazepiner.

De hypnotiskt lugnande bensodiazepineffekterna vänds snabbt av flumazenil efter intravenös 
injektion (1 till 2 minuter) och kan återkomma gradvis inom de närmaste timmarna, beroende på 
halveringstiden och dosförhållandet för agonisten och antagonisten.

Flumazenil tolereras väl även i höga doser.

Flumazenil kan ha en viss svag inre agonistisk (t.ex. antikonvulsiv) aktivitet.

Hos djur som förbehandlats med höga doser bensodiazepiner under flera veckor framkallade 
flumazenil tecken på abstinens, inklusive krampanfall. En liknande effekt sågs hos vuxna 
människor.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Farmakokinetiken för flumazenil är dosproportionell inom och över det terapeutiska intervallet 
(upp till 100 mg).

Distribution

Flumazenil, en svag lipofil bas, är till cirka 50 % bundet till plasmaproteiner. Albumin står för 
två tredjedelar av plasmaproteinbindningen. Flumazenil distribueras i stor utsträckning i 
det extravaskulära utrymmet. Distributionsfasen för flumazenil är cirka 4 minuter.

Den genomsnittliga distributionsvolymen vid steady state (Vss = 0,95 L/kg) är nära den för strukturellt 
besläktade bensodiazepiner och indikerar vävnadsbindning och/eller uppdelning av läkemedlet.
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Biotransformation

Flumazenil metaboliseras i stor utsträckning i levern. Karboxylsyran identifierades i fri och 
konjugerad form som huvudmetaboliten i human urin. I farmakologiska tester var denna 
huvudmetabolit inaktiv som bensodiazepinagonist eller -antagonist.

Eliminering

Den genomsnittliga eliminationshalveringstiden för flumazenil är 53 minuter.

Flumazenil elimineras nästan fullständigt (99 %) icke-renalt. Praktiskt taget ingen oförändrad 
flumazenil utsöndras i urinen, vilket tyder på fullständig metabolisk nedbrytning av läkemedlet. 
Eliminering av radioaktivt märkt läkemedel är i stort sett fullständig inom 72 timmar, med 90 till 
95 % av radioaktiviteten i urinen och 5 till 10 % i feces. Eliminationen är snabb, vilket framgår av 
en kort halveringstid på 40 till 80 minuter. Det totala plasmaclearancen för flumazenil är i 
genomsnitt 1 l/min och kan nästan helt tillskrivas leverclearance. Den låga renal clearance-
hastigheten tyder på en effektiv reabsorption av läkemedlet efter glomerulär filtration.

Förtäring av mat under en intravenös infusion av flumazenil resulterar i en 50-procentig ökning 
av clearance, troligen på grund av det ökade leverblodflödet som åtföljer en måltid.

Vid administrering tillsammans med bensodiazepinerna midazolam, flunitrazepam eller 
lormetazepam påverkades inte de grundläggande farmakokinetiska parametrarna för flumazenil.

Farmakokinetik i speciella populationer

Hos patienter med nedsatt leverfunktion är eliminationshalveringstiden för flumazenil längre (1,3 
timmar vid måttligt nedsatt och 2,4 timmar vid gravt nedsatt patienter) och det totala 
kroppsclearancen lägre än hos friska försökspersoner. Hos patienter med måttligt till gravt nedsatt 
leverfunktion visade sig clearance av flumazenil vara minskat med 57 till 74 % och 
eliminationshalveringstiden förlängdes upp till 2 gånger.

Farmakokinetiken för flumazenil påverkas inte signifikant hos äldre, hemodialys eller 
njursvikt.

Elimineringshalveringstiden hos barn över ett år är mer varierande än hos vuxna, i 
genomsnitt 40 minuter och i allmänhet mellan 20 och 75 minuter. Clearance och 
distributionsvolym, normaliserade för kroppsvikt, är i samma intervall som ses hos vuxna.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Genotoxicitet

Flumazenil var inte mutagent i bakteriell (Salmonella typhimuriumellerSaccharomyces cerevisiae
) eller däggdjursceller (V79).in vitroej heller klastogena i humana lymfocyterin vitro eller 
mikrokärnor från råttain vivo. Flumazenil orsakade en lätt ökning av oplanerad DNA-syntes i 
råtthepatocyterin vitromedan ingen induktion av DNA-reparation observerades i könsceller från 
musin vivo.
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Cancerframkallande egenskaper

Inga långtidsstudier på djur på flumazenils karcinogena potential har utförts.

Reproduktions- och utvecklingstoxicitet

Flumazenil påverkade inte fertiliteten hos hon- och hanråttor vid orala doser upp till 125 mg/kg/dag (> 300 
gånger den kliniska exponeringen vid den maximala rekommenderade iv-dosen på 2 mg, baserat på AUC).

6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

• Dinatriumedetat

• Ättiksyra

• Natriumklorid

• Natriumhydroxid

• Vatten för injektioner

6.2 Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns nedan.

DBL Flumazenil Injection kan spädas i glukos 5 % i vatten eller 0,9 % NaCl för infusion och kan 
också användas samtidigt med andra återupplivningsingrepp. Infusionen ska slutföras inom 24 
timmar efter beredningen och alla rester ska kasseras.

6.3 Hållbarhet

24 månader från tillverkningsdatum.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras under 25ºC.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

DBL Flumazenil Injection 0,5 mg/5 ml

DBL Flumazenil Injection 1 mg/10 ml

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

5 x 5 ml ampuller (glas)

5 x 10 ml ampuller (glas)
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6.6 Särskilda anvisningar för destruktion

Eventuellt oanvänt läkemedel eller avfall ska kasseras i enlighet med lokala krav.

7. MEDICINSCHEMA

Receptbelagd medicin

8. SPONSOR

Pfizer New Zealand Limited

PO Box 3998

Auckland 1140, Nya Zeeland

Avgiftsfritt nummer: 0800 736 363

9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE

15 mars 2007

10. DATUM FÖR REVISION AV TEXTEN

27 juli 2020

Sammanfattande tabell över ändringar

Avsnitt ändrat Sammanfattning av ny information

2, 4,2, 4,6, 5,2,
6.1, 6.2, 6.5, 8

Mindre redaktionella ändringar. Innehåller korrigering av text, inmatning av 
underrubriker och text som är lämplig för kraven på Medsafe Data Sheet-mall. 
Radering av information krävs inte.

4.2 Inkludera rekommendation angående dostitrering och utöka text angående 
individuella behov.

Inkludera information om användning hos barn för återsedering.

Utökad text ingår under reversering av bensodiazepineffekter vid överdosering.

Inkludera underavsnitt och rekommendationer för patienter med nedsatt 
leverfunktion.

4.4 Inkludera rekommendationer för patienter med nedsatt leverfunktion.

Försiktighet ingår när det gäller användning till barn under ett år.

4.5 Utökad text ingår och information om interaktion med etanol.
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4.6 Uppdaterad information om fertilitet och djurstudier.

Utökad information om administrering under amning.

4.8 Överkänslighetsreaktioner inklusive anafylaxi ingår.

4.9 Utökad text angående överdos ingår.

5.2 Utökad text angående metabolism och eliminationshalveringstid.

6.2 Text medföljer angående blandning med andra läkemedel.
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