
เอกสารข้อมูลนิวซีแลนด์
1. ชื่อผลิตภัณฑ์

การฉีด DBL™ Flumazenil

2. องค์ประกอบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

หลอดบรรจุประกอบด้วย flumazenil 0.1 มก./มล. ในสารละลายทีเ่ป็นนํ้า (สําหรับการฉีดเข้าเส้นเลือด
ดํา) และส่วนประกอบต่อไปนีด้้วย: disodium edetate, กรดอะซติิก, โซเดียมคลอไรด์, โซเดียมไฮดรอก
ไซด์ในนํ้าสําหรับฉีดปรับ pH 4.0 DBL Flumazenil Injection มีให้เลือกเป็นหลอด 0.5 มก. / 5 มล. 
และ 1 มก. / 10 มล.

สําหรับรายการทั้งหมดของส่วนเติมเนื้อยา ดหูัวข้อ 6.1

3. แบบฟอร์มเภสัช

DBL Flumazenil Injection เป็นของเหลวใสไม่มีสถีึงเกือบไม่มสีี ปรับเป็น pH 4.0

นํ้ายาฉีด.

4. รายละเอียดทางคลินิก

4.1 ข้อบ่งชีก้ารรักษา

DBL Flumazenil Injection ถูกระบุเพื่อใช้ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อย้อนกลับผลของ 
benzodiazepine เฉียบพลัน (ยาเกินขนาดหรือการรักษา) ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคือผู้ป่วยที่
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การดูแลผู้ป่วยใน และอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องในขณะ
ที่อยู่ภายใตอ้ิทธิพลของ flumazenil ห้ามใช้ในผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยพักระยะสั้น ห้ามใช้ในการวินิจฉัย

4.2 ปริมาณและวิธกีารบริหาร

DBL Flumazenil Injection ควรฉีดเข้าเส้นเลือดดําโดยวิสัญญีแพทย์หรือแพทยผ์ู้มีประสบการณ์

ควรปรับขนาดยาตามผลที่ต้องการ เนื่องจากระยะเวลาในการทํางานของเบนโซไดอะซีพนีบางชนิดอาจ
เกิน DBL Flumazenil Injection อาจจําเป็นต้องให้ยาซํ้าหากยาระงับประสาทเกิดขึ้นอีกหลังตื่นนอน

การใช้ DBL Flumazenil Injection ควรมคีวามสมดุลกับความเสี่ยงที่จะเกิดอาการถอนยา (ดหูัวข้อ 
4.4) ควรพิจารณาถึงความต้องการการรักษาระดับความใจเย็นในช่วงหลังผ่าตัดระยะแรก

DBL Flumazenil Injection อาจเจือจางในกลูโคส 5% ในนํ้าหรือ 0.9% NaCl สําหรับการฉีดยาและ
อาจใช้ควบคู่ไปกับขั้นตอนการช่วยชีวิตอื่น ๆ เพื่อลดอันตรายจากการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ควรเริ่มให้ยา
ทันททีี่ทําได้หลังจาก

TITLE - FLUMAZENIL / ROMAZICON MEDICATION PATIENT INFORMATION IN THAI

Source : New Zealand Medicines Authority

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


การตระเตรียม. การแช่ควรเสร็จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมงของการเตรียมการและทิ้งสารตกค้างใด ๆ

DBL Flumazenil Injection ใช้สําหรับผู้ป่วยรายเดียวเท่านั้น ทิ้งเนื้อหาที่เหลือ

การกลับรายการของผลของเบนโซไดอะซีพีนในปริมาณการรักษา (ยาสลบหรือยาระงับประสาท)

ปริมาณเริ่มต้นที่แนะนําคือ 0.2 มก. ฉีดเข้าเส้นเลือดดําภายใน 15 วินาที หากไม่ไดร้ับระดับความรู้สึกตัวที่
ต้องการภายใน 60 วินาทีหลังการให้ยาทางหลอดเลือดดําครั้งแรก สามารถฉีดยาครั้งทีส่องที่ 0.1 มก. 
และอาจทําซํ้าได้ในช่วงเวลา 60 วินาทหีากจําเป็น จนถึงขนาดยาทั้งหมด 1 มก. ขนาดยาปกตคิือ 0.3 ถึง 
0.6 มก. แตค่วามต้องการของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันมาก ขึ้นอยู่กับขนาดยาและระยะเวลาของผล
ของเบนโซไดอะซีพนีที่ให้และลักษณะผู้ป่วย

เด็กอายุ > 1 ป(ีดูหัวข้อ 4.4)

ปริมาณเริ่มต้นที่แนะนําคือ 0.01 มก./กก. (หรือมากถึง 0.2 มก. แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า) ให้ทาง
หลอดเลือดดําภายใน 15 วินาที หากไม่ไดร้ับระดับความรู้สึกตัวที่ต้องการหลังจากรอ 60 วินาที การฉีด
เพิ่มเติม 0.01 มก./กก. (หรือมากถึง 0.2 มก. แล้วแตจ่ํานวนใดจะตํ่ากว่า) สามารถฉีดและทําซํ้าไดใ้นช่วง
เวลา 60 วินาที หากจําเป็นเพื่อให้ได้รับขนานยาสูงสุด 0.05 มก./กก. หรือ 1 มก. แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่า
กว่า ปริมาณควรเป็นรายบุคคลตามการตอบสนองของผู้ป่วย ควรสังเกตผู้ป่วยอย่างน้อย 2 ชั่วโมงหลัง
การรักษาด้วย flumazenil ไม่มขี้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการให้ flumazenil 
ซํ้ากับเด็กเพื่อใหใ้จเย็น

เมื่อใช้ฟลูมาซีนิล ควรพิจารณาถึงผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้นจากการกลับตัวของยาระงับประสาทและ 
anxiolysis อย่างรวดเร็ว และความเสี่ยงที่จะเกิดอาการถอนยา ยังไม่มกีารศึกษาความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพของ flumazenil ในการย้อนกลับของยากล่อมประสาททีย่ืดเยื้อ เช่น ในหอผู้ป่วยหนัก ไม่ได้
รับการศึกษา

การกลับรายการของผลของเบนโซไดอะซีพนีเมื่อให้ยาเกินขนาด ทีท่ราบหรือทีน่่าสงสัย

ปริมาณที่แนะนําทางหลอดเลือดดําเริ่มต้นคือ 0.3 มก. หากไม่ไดร้ับระดับจิตสํานึกทีต่้องการภายใน 60 
วินาที อาจฉีดฟลูมาซินิลซํ้าๆ จนกว่าผูป้่วยจะตื่นหรือได้รับขนาดยาทั้งหมด 2 มก. หากอาการง่วงนอน
เกิดขึ้นอีก การให้ยาทางหลอดเลือดดําที่ 0.1 ถึง 0.4 มก./ชม. แสดงว่ามีประโยชน์ อัตราการให้ยาควร
ปรับเป็นรายบุคคลจนถึงระดับความตื่นตัวทีต่้องการ

หากไม่ได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสําคัญในจิตสํานึกหรือการทํางานของระบบทางเดินหายใจหลังจากใช้ยา 
flumazenil ซํ้าแล้วซํ้าอีก จะต้องสันนิษฐานสาเหตุจากสาเหตุทีไ่ม่ใช่เบนโซไดอะซีพีน

ในหอผู้ป่วยหนัก ในผู้ป่วยทีไ่ด้รับเบนโซไดอะซีพีนในปริมาณสูงและ/หรือเป็นเวลานาน การฉีด 
flumazenil แบบไตเตรททีละส่วน ไม่ควรทําใหเ้กิดอาการถอนตัว หากมีอาการที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ยาได
อะซีแพมหรือมิดาโซแลมอาจไดร้ับการไตเตรททางเส้นเลือดอย่างระมัดระวังตามการตอบสนองของผู้
ป่วย (ดูหัวข้อ 4.4)
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การด้อยค่าของตับ

เนื่องจาก flumazenil ถูกเผาผลาญเป็นหลักในตับ จึงแนะนําให้ทําการไตเตรทขนาดยาอย่างระมัดระวัง
ในผูป้่วยทีม่ีความบกพร่องในการทํางานของตับ

4.3 ข้อห้าม

Flumazenil ถูกห้ามใช้ในผู้ป่วยทีแ่พ้ยาทีรู่้จักกันดี

ห้ามใช้ Flumazenil ในผู้ป่วยที่ได้รับ benzodiazepine เพื่อควบคุมภาวะที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ (
เช่น การควบคุมความดันในกะโหลกศีรษะหรือ status epilepticus)

ในความมึนเมาผสมกับเบนโซไดอะซีพีนและยาซึมเศร้าแบบไซคลิก ความเป็นพิษของยาแก้ซึมเศร้า
สามารถปกปิดได้ด้วยผลของเบนโซไดอะซีพีนในการป้องกัน ในกรณทีี่มี autonomic 
(anticholinergic), ระบบประสาท (ความผิดปกตขิองมอเตอร์) หรืออาการหัวใจและหลอดเลือดของ
มึนเมารุนแรงกับ tricyclics/tetracyclics ไม่ควรใช้ flumazenil เพื่อย้อนกลับผลของ 
benzodiazepine

4.4 คําเตือนและข้อควรระวังพิเศษสําหรับการใช้งาน

Flumazenil สกัดกั้นผลกระทบของเบนโซไดอะซีพีนในสัตว์ และสามารถตกตะกอนการถอนเบนโซไดอะซี
พีนในปริมาณที่สูง (ดูหัวข้อ 5.1 และหัวข้อ 4.8 ด้วย)

ควรให้ Flumazenil อย่างระมัดระวังกับผู้ป่วยที่ทราบหรือสงสัยว่าต้องพึ่งพา benzodiazepine หรือผู้
ทีไ่ด้รับ benzodiazepines ในขนาดสูงในช่วงสัปดาห์ก่อนการรักษา ในกรณีเช่นนี้ การกลับตัวของผล
ของเบนโซไดอะซีพนีอาจทําให้เกิดอาการถอนยาหรือชักได้ การไตเตรทของขนาดยาอาจช่วยลดความ
เสี่ยงนี้ได้ ในกรณทีี่มีสัญญาณการถอนโดยไม่คาดคิด ควรให้ diazepam 5 มก. หรือ มิดาโซแลม 5 มก. 
ฉีดเข้าเส้นเลือดดําอย่างช้าๆ

Flumazenil อาจขจัดผลการป้องกันของเบนโซไดอะซพีีนในยาเกินขนาดหลายชนิด มรีายงานหลายฉบับ
เกี่ยวกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (การเกิดโรคซึ่งไม่ชัดเจน) หลังจากไดร้ับยา flumazenil เมื่อมียาเกิน
ขนาดที่รู้จักกันดี อาการชักในโรคลมชักทีร่ักษาด้วยเบนโซไดอะซีพีนก่อนหน้านีอ้าจเกิดขึ้นได้

ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของอาการสงบ ภาวะซึมเศร้าทางเดินหายใจ หรือผลกระทบจากเบนโซได
อะซีพีนที่ตกค้างอื่นๆ หลังการใช้ฟลมูาซีนิล ผู้ป่วยเหล่านี้ควรไดร้ับการตรวจสอบเป็นระยะเวลาทีเ่หมาะสม
โดยพิจารณาจากขนาดยาและระยะเวลาของผลของยาเบนโซไดอะซพีนีที่ใช้ เนื่องจากผู้ป่วยทีม่ีความ
บกพร่องของตับอาจพบผลของเบนโซไดอะซีพนีที่ล่าช้า อาจต้องใชเ้วลาสังเกตนานขึ้น

ไม่แนะนําให้ใช้ flumazenil ในหอผู้ป่วยหนักสําหรับการหยุดชะงักของยาระงับความรู้สึกระยะยาว/ยาเกิน
ขนาด เนื่องจากไม่มปีระสบการณ์ทางคลินิกทีเ่กี่ยวข้อง

ไม่ควรใช้ Flumazenil เป็นวิธีการเชิงประจักษต์ามปกติในการประเมินผู้ป่วยทีห่มดสติในสถานที่ซึ่ง
อุปกรณช์่วยชีวิตและความเชี่ยวชาญในการจัดการกับภาวะแทรกซ้อนไม่ไดอ้ยู่ในมือทันที

ผูป้่วยที่มีอาการบาดเจ็บทีศ่ีรษะ (และ/หรือความดันในกะโหลกศีรษะไม่คงที)่ ที่ไดร้ับ flumazenil เพื่อลด
ผลกระทบของ benzodiazepines อาจทําให้ความดันในกะโหลกศีรษะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้,
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flumazenil อาจทําให้เกิดอาการชักหรือเปลี่ยนการไหลเวียนของเลือดในสมองในผู้ป่วยที่มีอาการบาด
เจ็บที่ศีรษะที่ได้รับยาเบนโซไดอะซีพีน

ไม่แนะนําให้ใช้ flumazenil ในผู้ป่วยโรคลมชักที่ไดร้ับ benzodiazepine เป็นเวลานาน แม้ว่า 
flumazenil จะออกแรงกระตุ้นภายในเล็กน้อย แต่การปราบปรามอย่างกะทันหันของผลการป้องกันของ 
benzodiazepine agonist สามารถก่อให้เกิดอาการชักในผู้ป่วยโรคลมชักได้

เมื่อใช้ flumazenil ร่วมกับยาระงับประสาทและกล้ามเนื้อ ไม่ควรฉีดจนกว่าผลของการปิดล้อมประสาท
และกล้ามเนื้อจะกลับกันอย่างสมบูรณ์

ควรหลีกเลี่ยงการฉีด flumazenil อย่างรวดเร็วในผู้ป่วยที่มปีริมาณสูงและ/หรือการได้รับ 
benzodiazepines เป็นเวลานานและสิ้นสุดเมื่อใดก็ไดภ้ายในไม่กี่สัปดาห์ก่อนการให้ flumazenil 
เนื่องจากอาจทําใหเ้กิดอาการถอนได้ รวมถึงการกระวนกระวายใจ ความวิตกกังวล ความอ่อนไหวทาง
อารมณ์ และความสับสนเล็กน้อยและ การบิดเบือนทางประสาทสัมผัส

ไม่แนะนําให้ใช้ Flumazenil ในการรักษาการพึ่งพาเบนโซไดอะซีพนีหรือสําหรับการจัดการกลุ่มอาการเลิก
บุหรีเ่บนโซไดอะซีพนีที่ยืดเยื้อ

เมื่อใช้ในวิสัญญีวิทยาเมื่อสิ้นสุดการผ่าตัด ไม่ควรฉีด flumazenil ก่อนที่ผลของการคลายกล้ามเนื้อ
ส่วนปลายจะหายไป

ประชากรเด็ก

การศึกษาโดยใช้แขนข้างเดียวทีไ่ม่มกีารควบคุมไดด้ําเนินการในเด็กอายุ 1 ถึง 17 ปี (n = 107) ที่ได้รับ
ปริมาณการไทเทรตตามนํ้าหนัก (ดูหัวข้อ 4.2) หลังจากผ่านขั้นตอนต่างๆ (เช่น การส่องกล้องทางเดิน
อาหารและการส่องกล้องตรวจหลอดลม) ภายใตม้ดิาโซแลม พบความปั่นป่วนและปฏิกิริยาก้าวร้าวในเด็ก 
3% และ 2% ตามลําดับ ข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตรจ์ากกลุ่มย่อยของเด็ก 27 คนมีความแปรปรวนสูงใน
พารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ แม้ว่าค่าเฉลี่ยการกวาดล้างจะใกล้เคียงกับข้อมูลการควบคุมในอดีตใน
ผู้ใหญ่

ควรใช้ Flumazenil ด้วยความระมัดระวังในการกลับรายการของ sedation sedation ในเด็กอายุตํ่า
กว่าหนึ่งปสีําหรับการจัดการของยาเกินขนาดในเด็กเพื่อการช่วยชีวิตของทารกแรกเกิดและการกลับ
รายการของ sedative effects ของ benzodiazepines ที่ใชใ้นการกระตุ้นการดมยาสลบใน เด็ก 
เนื่องจากประสบการณ์มีจํากัด (ดูหัวข้อ 4.2)

4.5 ปฏิกิริยากับยาอื่นและปฏิกิริยาในรูปแบบอื่น

Flumazenil บล็อกผลกระทบศูนย์กลางของ benzodiazepines โดยปฏิสัมพันธ์ที่แข่งขันกันทีร่ะดับ
ตัวรับ; ผลกระทบของตัวเร่งปฏิกิริยา nonbenzodiazepine ที่ตัวรับ benzodiazepine เช่น 
zopiclone, triazolopyridazines และอื่น ๆ ก็ถูกบล็อกโดย flumazenil ไม่มีการโต้ตอบกับสารกด
ประสาท CNS อื่น ๆ

เภสัชจลนศาสตร์ของเบนโซไดอะซีพีนจะไมเ่ปลี่ยนแปลงเมื่อมี flumazenil ที่เป็นปฏิปักษ์และในทางกลับ
กัน

ข้อควรระวังเป็นพิเศษเป็นสิ่งจําเป็นเมื่อใช้ flumazenil ในกรณขีองการใช้ยาเกินขนาดแบบผสม 
เนื่องจากอาจเกิดความเป็นพิษ (เช่น อาการชักและภาวะหัวใจหยุดเต้น) ของยาอื่น ๆ ทีก่ินยาเกินขนาด

เวอร์ชัน: pfdflumi10720 แทนที่: เวอร์ชัน 4.0
หน้า 4 จาก 11



ไม่มีปฏิกิริยาทางเภสัชจลนศาสตร์ระหว่างเอธานอลและฟลมูาซนิิล

4.6 การเจริญพันธุ์ การตั้งครรภ์และให้นมบุตร

ภาวะเจริญพันธุ์

การศึกษาในสัตว์ทดลองโดยใช้ flumazenil ในปริมาณสูงไม่ไดแ้สดงหลักฐานการด้อยค่าของภาวะ
เจริญพันธุ์

การตั้งครรภ์

หมวดหมู่ B3

หมวดหมู่นี้ระบุยาทีใ่ชโ้ดยสตรีมีครรภแ์ละสตรีในวัยเจริญพันธุ์ในจํานวนที่จํากัด โดยไม่เพิ่มความถีข่อง
ความผิดปกติหรือผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมอื่นๆ ต่อทารกในครรภข์องมนุษย์ การศึกษาในสัตว์ได้
แสดงให้เห็นหลักฐานของการเกิดความเสียหายของทารกในครรภ์ทีเ่พิ่มขึ้น ซึ่งถือว่ามีความสําคัญที่ไม่
แน่นอนในมนุษย์

ความปลอดภัยของ flumazenil ในการตั้งครรภข์องมนุษย์ยังไม่ไดร้ับการยืนยัน ดังนั้นควรคํานึงถึง
ประโยชนข์องการรักษาด้วยยาในระหว่างตั้งครรภก์ับความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์

ไม่พบหลักฐานการก่อมะเร็งในหนูทีต่ั้งครรภห์รือกระต่ายทีไ่ดร้ับ flumazenil ในขนาด 150 มก./กก./วัน 
ตลอดระยะเวลาของการสร้างอวัยวะ ปริมาณเหล่านีแ้สดง > 300 ถึง 1700 เท่าของการไดร้ับสัมผัสทาง
คลินิกที่ขนาดยาทางหลอดเลือดดําสูงสุดทีแ่นะนําคือ 2 มก. ตาม AUC ในกระต่าย พบความเป็นพิษต่อ
ตัวอ่อน (การสลายทีเ่พิ่มขึ้น) ที่ขนาดยาทางปาก ≥ 50 มก./กก./วัน (> 500 เท่าของการรับสัมผัสทาง
คลินิก ตาม AUC)

AUC).
ปริมาณยาที่ไม่มผีลคือ 15 มก./กก./วัน (170 เท่าของการรับสัมผัสทางคลินิก อิงจาก

เนื่องจากการศึกษาการสืบพันธุ์ของสัตว์ไม่ได้คาดการณถ์ึงการตอบสนองของมนุษยเ์สมอไป ควรใช้ 
flumazenil ในระหว่างตั้งครรภ์เฉพาะในกรณีที่จําเป็นอย่างยิ่ง

การให้นม

ควรใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจให้ flumazenil กับหญิงที่เลี้ยงลูกด้วยนมเพราะไม่ทราบว่า 
flumazenil ถูกขับออกมาในนมของมนุษย์หรือไม่

การให้ flumazenil ในช่องปากแก่หนูที่ตั้งครรภ์ที่ 125 มก./กก./วัน จากการตั้งครรภ์ตอนปลายผ่าน
การหย่านมมีความสัมพันธ์กับการรอดชีวิตของลูกสุนัขที่ลดลง นํ้าหนักตับของลูกสุนัขทีเ่พิ่มขึ้น และการ
พัฒนาทางกายภาพทีล่่าช้า (ฟันผุทีฟ่ันขึ้นช้าและการเปิดหู) ปริมาณนีแ้สดง > 300 เท่าของการไดร้ับ
สัมผัสทางคลินิกทีข่นาดยาสูงสุดทีแ่นะนํา 2 มก. ตาม AUC ปริมาณยาที่ไม่มีผลคือ 25 มก./กก./วัน (65 
เท่าของการได้รับสัมผัสทางคลินิก ตามข้อมูล AUC ที่มีอยู่)

การให้ flumazenil ทางหลอดเลือดในกรณีฉุกเฉินไม่มขี้อห้ามในระหว่างการให้นม
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4.7 ผลกระทบต่อความสามารถในการขับขี่และการใช้เครื่องจักร

ผูป้่วยควรได้รับการเตือนไม่ให้มสี่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นอันตรายซึ่งต้องใช้ความตื่นตัวทางจิตอย่าง
สมบูรณ์ (เช่นการใชเ้ครื่องจักรทีเ่ป็นอันตรายหรือการขับรถยนต)์ ในช่วง 24 ชั่วโมงแรกหลังการให้ยา
เนื่องจากอาจเกิดอาการระงับประสาทและง่วงนอนได้

4.8 ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์

Flumazenil ได้รับการยอมรับอย่างเป็นระบบและในระดับท้องถิ่น มีรายงานอาการคลื่นไสแ้ละ/หรือ
อาเจียนในการทดลองทางคลินิกกับ flumazenil สิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยขึ้นเมื่อให้ flumazenil ในปริมาณสูง
เพียงครั้งเดียวเพื่อย้อนกลับการระงับความรู้สึกและเมื่อใช้ opioids และยาชาอื่น ๆ เป็นส่วนประกอบ
ของการดมยาสลบ ปฏิกิริยาเหล่านีเ้กิดขึ้นไม่บ่อยนักในการศึกษาอาสาสมัครหรือเมื่อใช้เบนโซไดอะซพีนี
เพียงอย่างเดียวสําหรับยาระงับประสาท

มีการสังเกตปฏิกิริยาภูมิไวเกิน ซึ่งรวมถึง anaphylaxis

เหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ที่รายงานไม่บ่อย ได้แก่ อาการวิงเวียนศีรษะ เวียนศีรษะบ้านหมุน วิตกกังวล ใจสั่น 
หวาดกลัว อารมณ์ซึมเศร้า และนํ้าตาไหลโดยมีหรือไม่มีอาการกระวนกระวายใจ สิ่งเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับ
การกลับรายการของยาสลบ

มีรายงานผูป้่วยทีท่ราบว่าเป็นโรคลมบ้าหมหูรือตับบกพร่องอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการ
รักษาด้วยเบนโซไดอะซีพีนเป็นเวลานาน หรือในกรณทีี่ใชย้าเกินขนาดแบบผสม

ในกรณีของการใชย้าเกินขนาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับยากล่อมประสาทที่เป็นวัฏจักร ผลกระทบทีเ่ป็นพิษ 
(เช่น การชักและภาวะหัวใจเต้นผิดปกต)ิ อาจเกิดขึ้นพร้อมกับการกลับรายการของผลของเบนโซไดอะซีพี
นโดยฟลูมาเซนิล

อาการถอนยาอาจเกิดขึ้นหลังจากฉีด flumazenil อย่างรวดเร็วในผู้ป่วยที่มีการไดร้ับ 
benzodiazepines เป็นเวลานานซึ่งจะสิ้นสุดในเวลาใดก็ไดภ้ายในสัปดาห์ก่อนการให้ flumazenil

มีรายงานว่า Flumazenil กระตุ้นการโจมตเีสียขวัญในผู้ป่วยที่มีประวัตโิรคตื่นตระหนก

การรายงานอาการไมพ่ึงประสงคท์ีน่่าสงสัย

การรายงานอาการไมพ่ึงประสงค์ที่น่าสงสัยหลังจากการอนุมัติยาเป็นสิ่งสําคัญ ช่วยให้สามารถตรวจสอบ
ความสมดุลของผลประโยชน์/ความเสี่ยงของยาได้อย่างต่อเนื่อง บุคลากรทางการแพทย์รายงานอาการ
ไม่พึงประสงค์ที่น่าสงสัย https://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ .

4.9 ยาเกินขนาด

มีประสบการณ์ที่จํากัดมากของการใช้ยาเกินขนาดเฉียบพลันในมนุษย์ทีม่ี flumazenil

ไม่มียาแก้พิษเฉพาะสําหรับยาเกินขนาดด้วยฟลูมาซินิล การรักษายาเกินขนาดด้วย flumazenil ควร
ประกอบด้วยมาตรการสนับสนุนทั่วไปรวมถึงการติดตามสัญญาณชีพและการสังเกตสถานะทางคลินิก
ของผูป้่วย
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แม้จะใหใ้นขนาด 100 มก. ทางหลอดเลือดดํา ก็ไม่พบอาการของการใช้ยาเกินขนาด สําหรับอาการถอน
ตัวทีเ่กิดจากตัวเอก ดูในหัวข้อ 4.4

สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการยาเกินขนาด โปรดติดต่อ National Poisons Center ที่หมายเลข 
0800 POISON (0800 764766)

5. คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา

5.1 คุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร์

กลไกการออกฤทธิ์

Flumazenil ซึ่งเป็นยา imidazobenzodiazepine เป็นสารต้าน benzodiazepine ซึ่งสกัดกั้นผลก
ระทบจากส่วนกลางของสารที่กระทําผ่านตัวรับ benzodiazepine โดยการยับยั้งการแข่งขัน ในการ
ทดลองกับสัตว์ ผลของสารประกอบที่แสดงความสัมพันธ์ไม่สัมพันธก์ับตัวรับเบนโซไดอะซีพีน เช่น บารบ์ิ
ทเูรต เอธานอล เมโปรบาเมต การเลียนแบบ GABA อะดีโนซีน รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์ และสารอื่นๆ ไมไ่ด้
รับผลกระทบจากฟลูมาเซนิล แต่ตัวเร่งปฏิกิริยาทีไ่ม่ใช่เบนโซไดอะซีพีนของตัวรับเบนโซไดอะซพีีน เช่น ไซ
โคลไพร์ เช่น โซปิคโลน) และไตรอะโซโลไพริดาซีนถูกปิดกั้น

Flumazenil กลับผลกดประสาทส่วนกลางของเบนโซ

ผลของเบนโซไดอะซีพนีที่ถูกสะกดจิตและยากล่อมประสาทจะกลับรายการอย่างรวดเร็วโดย flumazenil 
หลังจากฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (1 ถึง 2 นาที) และอาจปรากฏขึ้นอีกครั้งภายในไมก่ี่ชั่วโมงข้างหน้า ขึ้นอยู่กับ
ครึ่งชีวิตและอัตราส่วนขนาดยาของตัวเอกและตัวเอก

Flumazenil สามารถทนได้ดีแม้ในปริมาณทีสู่ง

Flumazenil อาจมีฤทธิเ์ป็นตัวเอกที่อ่อนแอ (เช่นยากันชัก)

ในสัตวท์ี่ได้รับการบําบัดด้วยเบนโซไดอะซีพีนในปริมาณสูงก่อนเป็นเวลาหลายสัปดาห์ ยาฟลูมาซินิลทําให้
เกิดสัญญาณของการถอนตัว ซึ่งรวมถึงอาการชัก เห็นผลที่คล้ายกันในอาสาสมัครมนุษย์ทีเ่ป็นผู้ใหญ่

5.2 คุณสมบัตทิางเภสัชจลนศาสตร์

การดูดซึม

เภสัชจลนศาสตร์ของ flumazenil เป็นสัดส่วนตามสัดส่วนภายในและเหนือช่วงการรักษา (สูงถึง 100 
มก.)

การกระจาย

Flumazenil ซึ่งเป็นเบสไลโปฟิลิกทีอ่่อนแอ จับกับโปรตีนในพลาสมาประมาณ 50% อัลบูมนิคิดเป็นสอง
ในสามของการจับโปรตีนในพลาสมา Flumazenil มีการกระจายอย่างกว้างขวางในพื้นที่นอกหลอดเลือด 
ขั้นตอนการกระจายของ flumazenil อยู่ทีป่ระมาณ 4 นาที

ปริมาตรเฉลี่ยของการกระจายที่สภาวะคงตัว (Vss = 0.95 ลิตร/กก.) ใกล้เคียงกับปริมาณเบนโซไดอะซีพี
นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง และบ่งชี้ถึงการผูกมัดของเนื้อเยื่อและ/หรือการแบ่งตัวของยา

เวอร์ชัน: pfdflumi10720 แทนที่: เวอร์ชัน 4.0
หน้า 7 จาก 11



การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ

Flumazenil ถูกเผาผลาญอย่างกว้างขวางในตับ กรดคาร์บอกซิลิกถูกระบใุนรูปแบบอิสระและคอนจูเกต
เป็นสารเมแทบอไลตห์ลักในปัสสาวะของมนุษย์ ในการทดสอบทางเภสัชวิทยา เมแทบอไลตห์ลักนีไ้ม่ไดใ้ช้
งานในฐานะตัวเอกหรือตัวเอกของเบนโซไดอะซีพีน

การกําจัด

ครึ่งชีวิตเฉลี่ยของการกําจัด flumazenil คือ 53 นาที

Flumazenil เกือบสมบูรณ์ (99%) กําจัดโดยไม่ใช้ไต แทบไม่มีการขับ flumazenil ทีไ่ม่เปลี่ยนแปลงใน
ปัสสาวะซึ่งบ่งชี้ว่าการย่อยสลายเมตาบอลซิึมของยาอย่างสมบูรณ์ การกําจัดยาทีต่ิดฉลาก
กัมมันตภาพรังสจีะเสร็จสิ้นภายใน 72 ชั่วโมง โดย 90 ถึง 95% ของกัมมันตภาพรังสปีรากฏในปัสสาวะ
และ 5-10% ในอุจจาระ การกําจัดเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังทีแ่สดงโดยครึ่งชีวิตในการกําจัดสั้นที่ 40 ถึง 
80 นาที การกวาดล้างในพลาสมาโดยรวมของ flumazenil อยู่ที่ 1 ลิตร/นาที และสามารถนํามาประกอบ
กับการกวาดล้างของตับเกือบทั้งหมด อัตราการกวาดล้างไตตํ่าบ่งชีถ้ึงการดูดซึมกลับของยาอย่างมี
ประสิทธิภาพหลังจากการกรองไต

การกลืนอาหารระหว่างการให้ flumazenil ทางหลอดเลือดดําส่งผลให้มกีารกวาดล้างเพิ่มขึ้น 50% ซึ่ง
น่าจะเกิดจากการไหลเวียนของเลือดในตับที่เพิ่มขึ้นที่มาพร้อมกับมื้ออาหาร

เมื่อใช้ร่วมกับ benzodiazepines midazolam, flunitrazepam หรือ lormetazepam 
พารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์พื้นฐานของ flumazenil จะไม่ไดร้ับผลกระทบ

เภสัชจลนศาสตร์ในประชากรพิเศษ

ในผูป้่วยทีม่ีการทํางานของตับบกพร่อง ครึ่งชีวิตที่กําจัดของ flumazenil จะยาวนานขึ้น (1.3 ชั่วโมงใน
ความบกพร่องปานกลางและ 2.4 ชั่วโมงในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องอย่างรุนแรง) และการกวาดล้าง
ร่างกายโดยรวมตํ่ากว่าในผู้ทีม่ีสุขภาพดี ในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางตับในระดับปานกลางถึงรุนแรง 
พบว่าการกวาดล้างของ flumazenil ลดลง 57 ถึง 74% และครึ่งชีวิตที่กําจัดออกไปจะยืดออกไดถ้ึง 2 
เท่า

เภสัชจลนศาสตร์ของ flumazenil ไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญในผู้สูงอายุ การฟอกไต หรือภาวะ
ไตวาย

ค่าครึ่งชีวิตทีก่ําจัดในเด็กอายุมากกว่าหนึ่งปมีีความแปรปรวนมากกว่าในผู้ใหญ่ โดยเฉลี่ย 40 นาทแีละ
โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 20 ถึง 75 นาที ระยะห่างและปริมาตรของการกระจายซึ่งปรับให้เป็นมาตรฐาน
สําหรับนํ้าหนักตัวอยู่ในช่วงเดียวกับทีพ่บในผู้ใหญ่

5.3 ข้อมูลความปลอดภัยพรคีลินิก

ความเป็นพิษต่อพันธุกรรม

Flumazenil ไม่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ในแบคทีเรีย (เชื้อ Salmonella typhimuriumหรือSaccharomyces cerevisiae
) หรือเซลล์ของสัตวเ์ลี้ยงลูกด้วยนม (V79)ในหลอดทดลองหรือ clastogenic ในเซลลเ์ม็ดเลือดขาวของมนุษยใ์นหลอด
ทดลอง หรือไมโครนิวเคลียสของหนใูนร่างกาย. Flumazenil ทําให้เกิดการสังเคราะห์ DNA ที่ไมไ่ด้กําหนดไว้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ในเซลล์ตับของหนูในหลอดทดลองในขณะที่ไม่มีการเหนี่ยวนําการซ่อมแซม DNA ในเซลล์สืบพันธุ์ของหนูเมาสใ์นร่างกาย.
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สารก่อมะเร็ง

ไม่มีการศึกษาในสัตว์ในระยะยาวเกี่ยวกับศักยภาพในการก่อมะเร็งของ flumazenil

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์และพัฒนาการ

Flumazenil ไม่ส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ในหนูเพศเมียและเพศผู้ในปริมาณที่รับประทานสูงถึง 125 มก./กก
./วัน (> 300 เท่าของการรับสัมผัสทางคลินิกที่ขนาดยาทางหลอดเลือดดําสูงสุดที่แนะนํา 2 มก. ตาม AUC)

6. ข้อมูลเฉพาะทางเภสัชกรรม

6.1 รายการสารเพิ่มปริมาณ

• ไดโซเดียม เอดิเตท

• กรดนํ้าส้ม

• เกลือแกง

• โซเดียมไฮดรอกไซด์

• นํ้าฉีด

6.2 ความไม่ลงรอยกัน

ยานี้ต้องไม่ผสมกับยาอื่น ยกเว้นที่กล่าวถึงด้านล่าง

DBL Flumazenil Injection อาจเจือจางในกลูโคส 5% ในนํ้าหรือ 0.9% NaCl สําหรับการฉีดยาและ
อาจใช้ควบคู่ไปกับขั้นตอนการช่วยชีวิตอื่น ๆ การแชค่วรเสร็จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมงของการเตรียมการ
และทิ้งสารตกค้างใด ๆ

6.3 อายกุารเก็บรักษา

24 เดือนนับจากวันทีผ่ลิต

6.4 ข้อควรระวังพิเศษสําหรับการจัดเก็บ

เก็บทีอุ่ณหภูมิตํ่ากว่า 25 องศาเซลเซียส

6.5 ลักษณะและเนื้อหาของภาชนะ

DBL Flumazenil ฉีด 0.5 มก. / 5 มล

DBL Flumazenil ฉีด 1 มก. / 10 มล

ขนาดของบรรจุภัณฑ์อาจไม่สามารถวางตลาดได้ทั้งหมด

หลอดบรรจุ 5 x 5 มล. (แก้ว)

หลอดบรรจุ 5 x 10 มล. (แก้ว)
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6.6 ข้อควรระวังพิเศษสําหรับการกําจัด

ควรทิ้งยาหรือของเสียทีไ่ม่ได้ใชต้ามข้อกําหนดของท้องถิ่น

7. ตารางการแพทย์

ยาตามใบสั่งแพทย์

8. สปอนเซอร์

Pfizer New Zealand Limited

ตูป้ณ.3998

โอ๊คแลนด์ 1140 นิวซีแลนด์

หมายเลขโทรฟรี: 0800 736 363

9. วันที่อนุมัตคิรั้งแรก

15 มีนาคม 2550

10. วันที่แก้ไขข้อความ

27 กรกฎาคม 2020

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนมาตรา สรุปข้อมูลใหม่

2, 4.2, 4.6, 5.2,
6.1, 6.2, 6.5, 8

การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยด้านบรรณาธิการ รวมถึงการแก้ไขข้อความ การป้อนหัวข้อ
ย่อย และข้อความที่เหมาะสมกับข้อกําหนดเทมเพลตของแผ่นข้อมูล Medsafe ไม่
จําเป็นต้องลบข้อมูล

4.2 รวมคําแนะนําเกี่ยวกับการไตเตรทขนาดยาและขยายข้อความเกี่ยวกับความต้องการของ
แต่ละบุคคล

รวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ในเด็กเพื่อการระงับประสาท

ข้อความขยายรวมภายใต้การกลับรายการของผลกระทบของเบนโซเมื่อให้ยาเกินขนาด

รวมหัวข้อย่อยและคําแนะนําสําหรับผู้ป่วยโรคตับ

4.4 รวมคําแนะนําสําหรับผู้ป่วยโรคตับ

รวมข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งานในเด็กอายุตํ่ากว่าหนึ่งปี

4.5 รวมข้อความขยายและข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์กับเอทานอล
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4.6 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเจริญพันธุ์และการศึกษาในสัตว์ปรับปรุง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารในระหว่างการให้นม

4.8 ปฏิกิริยาภูมไิวเกิน รวมทั้งภาวะภูมิแพ้

4.9 มขี้อความขยายเกี่ยวกับการใชย้าเกินขนาด

5.2 ข้อความขยายเกี่ยวกับครึ่งชีวิตเมแทบอลิซึมและการกําจัด

6.2 รวมข้อความเกี่ยวกับการผสมกับยาอื่น ๆ
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