
BẢNG DỮ LIỆU ZEALAND MỚI
1. TÊN SẢN PHẨM

DBL ™ Flumazenil Tiêm

2. THÀNH PHẦN ĐỊNH LƯỢNG VÀ ĐỊNH LƯỢNG

Ống chứa 0,1 mg / mL flumazenil trong dung dịch nước (để tiêm tĩnh mạch) và các 
thành phần sau: dinatri edetat, axit axetic, natri clorua, natri hydroxit trong nước để 
tiêm được điều chỉnh đến pH 4,0. DBL Flumazenil Injection có sẵn dưới dạng ống 
0,5 mg / 5 mL và 1 mg / 10 mL.

Để biết danh sách đầy đủ các tá dược, xem phần 6.1.

3. DƯỢC LIỆU

DBL Flumazenil Injection là chất lỏng trong suốt từ không màu đến gần như không màu, được điều chỉnh đến pH 4.0.

Dung dịch tiêm.

4. CÁC BỆNH LÝ LÂM SÀNG

4.1 Chỉ định điều trị

DBL Flumazenil Injection được chỉ định sử dụng cho bệnh nhân nhập viện để đảo ngược tác dụng cấp tính 
của benzodiazepine (quá liều hoặc điều trị). Bệnh nhân nhập viện là bệnh nhân nhập viện, chăm sóc nội trú 
và được tiếp tục theo dõi chuyên môn trong khi chịu tác động của flumazenil. Không được sử dụng cho 
bệnh nhân ngoại trú hoặc bệnh nhân lưu trú ngắn ngày. Không được sử dụng như một chẩn đoán.

4.2 Liều lượng và phương pháp sử dụng

DBL Flumazenil Injection nên được tiêm tĩnh mạch bởi bác sĩ gây mê hoặc bác sĩ có 
kinh nghiệm.

Liều dùng nên được chuẩn độ cho hiệu quả dự kiến. Vì thời gian tác dụng của một số benzodiazepin 
có thể vượt quá thời gian tác dụng của DBL Flumazenil Injection, có thể cần dùng liều lặp lại nếu tình 
trạng an thần tái diễn sau khi tỉnh.

Việc sử dụng DBL Flumazenil Injection nên được cân bằng với nguy cơ xuất hiện các triệu 
chứng cai nghiện (xem phần 4.4). Mong muốn duy trì một mức độ an thần trong giai đoạn 
đầu sau phẫu thuật nên được xem xét.

DBL Flumazenil Injection có thể được pha loãng trong glucose 5% trong nước hoặc 0,9% 
NaCl để truyền và cũng có thể được sử dụng đồng thời với các thủ thuật hồi sức khác. Để 
giảm nguy cơ ô nhiễm vi sinh vật, nên bắt đầu truyền dịch càng sớm càng tốt sau khi
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sự chuẩn bị. Việc truyền dịch phải được hoàn thành trong vòng 24 giờ sau khi chuẩn bị và loại bỏ bất kỳ phần nào còn 
sót lại.

DBL Flumazenil Injection chỉ được sử dụng cho một bệnh nhân. Loại bỏ mọi nội dung còn lại.

Đảo ngược tác dụng của benzodiazepine ở liều điều trị (gây mê hoặc an thần)

Liều khởi đầu được khuyến cáo là 0,2 mg tiêm tĩnh mạch trong vòng 15 giây. Nếu 
không đạt được mức độ tỉnh táo mong muốn trong vòng 60 giây sau lần tiêm tĩnh mạch 
đầu tiên, có thể tiêm liều thứ hai 0,1 mg và có thể lặp lại điều này cách nhau 60 giây nếu 
cần, lên đến tổng liều 1 mg. Liều thông thường là 0,3 đến 0,6 mg, nhưng yêu cầu cá 
nhân có thể thay đổi đáng kể, tùy thuộc vào liều lượng và thời gian tác dụng của thuốc 
benzodiazepine được sử dụng và đặc điểm của bệnh nhân.

Trẻ em> 1 tuổi(xem phần 4.4)

Liều khởi đầu được khuyến cáo là 0,01 mg / kg (hoặc lên đến 0,2 mg, tùy theo mức nào 
thấp hơn) tiêm tĩnh mạch trong 15 giây. Nếu không đạt được mức ý thức mong muốn 
sau khi đợi 60 giây, có thể tiêm thêm 0,01 mg / kg (hoặc lên đến 0,2 mg, tùy theo mức 
độ nào thấp hơn) và lặp lại cách nhau 60 giây khi cần thiết đến tổng liều tối đa là 0,05 
mg / kg hoặc 1 mg, tùy theo giá trị nào thấp hơn. Liều nên được cá nhân hóa dựa trên 
phản ứng của bệnh nhân. Bệnh nhân nên được theo dõi ít   nhất 2 giờ sau khi điều trị 
bằng flumazenil. Không có dữ liệu về tính an toàn và hiệu quả của việc dùng lặp lại 
flumazenil cho trẻ em để tái an thần.

Khi sử dụng flumazenil, nên xem xét tác động tiềm tàng của việc đảo ngược nhanh chóng tình trạng 
an thần và giải lo âu, và nguy cơ dẫn đến các triệu chứng cai nghiện. Tính an toàn và hiệu quả của 
flumazenil để đảo ngược tình trạng an thần kéo dài, chẳng hạn như trong phòng chăm sóc đặc biệt, 
vẫn chưa được nghiên cứu.

Đảo ngược tác dụng của benzodiazepine khi quá liều, đã biết hoặc nghi ngờ

Liều tiêm tĩnh mạch ban đầu được khuyến cáo là 0,3 mg. Nếu không đạt được mức độ tỉnh 
táo mong muốn trong vòng 60 giây, có thể tiêm flumazenil nhiều lần cho đến khi bệnh 
nhân tỉnh lại hoặc lên đến tổng liều là 2 mg. Nếu buồn ngủ tái phát, truyền tĩnh mạch 0,1 - 
0,4 mg / giờ đã được chứng minh là hữu ích. Tốc độ truyền phải được điều chỉnh riêng đến 
mức kích thích mong muốn.

Nếu không nhận được sự cải thiện đáng kể về ý thức hoặc chức năng hô hấp sau khi dùng flumazenil 
lặp lại nhiều lần, thì phải cho rằng nguyên nhân không phải do benzodiazepine.

Trong phòng chăm sóc đặc biệt, ở những bệnh nhân được điều trị bằng liều cao benzodiazepin và / hoặc 
trong thời gian dài, việc tiêm flumazenil đã được chuẩn độ riêng, được tiêm chậm, không được tạo ra hội 
chứng cai. Nếu các triệu chứng không mong muốn xảy ra, diazepam hoặc midazolam có thể được chuẩn 
độ cẩn thận theo đường tĩnh mạch tùy theo phản ứng của bệnh nhân (xem phần 4.4).
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Suy gan

Vì flumazenil được chuyển hóa chủ yếu ở gan, nên điều chỉnh liều lượng cẩn thận được khuyến 
cáo ở những bệnh nhân bị suy giảm chức năng gan.

4.3 Chống chỉ định

Flumazenil được chống chỉ định ở những bệnh nhân quá mẫn với thuốc.

Flumazenil được chống chỉ định ở những bệnh nhân đã được sử dụng thuốc benzodiazepine để 
kiểm soát tình trạng có thể đe dọa tính mạng (ví dụ kiểm soát áp lực nội sọ hoặc tình trạng động 
kinh).

Trong các cơn say hỗn hợp với benzodiazepin và thuốc chống trầm cảm theo chu kỳ, độc tính của 
thuốc chống trầm cảm có thể bị che lấp bởi tác dụng bảo vệ của benzodiazepin. Khi có các triệu 
chứng tự trị (kháng cholinergic), thần kinh (bất thường về vận động) hoặc tim mạch do nhiễm độc 
nặng với thuốc ba vòng / tứ vòng, không nên dùng flumazenil để đảo ngược tác dụng của 
benzodiazepine.

4.4 Các cảnh báo đặc biệt và các biện pháp phòng ngừa khi sử dụng

Flumazenil ngăn chặn tác dụng của benzodiazepine trên động vật và có thể dẫn đến việc 
ngừng thuốc benzodiazepine ở liều cao (xem thêm phần 5.1 và phần 4.8).

Flumazenil nên được dùng thận trọng cho những bệnh nhân đã biết hoặc nghi ngờ phụ thuộc 
benzodiazepine hoặc những người đã được điều trị bằng liều cao benzodiazepine trong những 
tuần trước khi điều trị. Trong những trường hợp như vậy, việc đảo ngược tác dụng của 
benzodiazepine có thể dẫn đến các triệu chứng cai nghiện hoặc co giật. Chuẩn độ liều có thể 
giúp giảm nguy cơ này. Trong trường hợp có dấu hiệu ngừng thuốc bất ngờ, nên tiêm tĩnh mạch 
chậm 5 mg diazepam hoặc 5 mg midazolam.

Flumazenil có thể làm mất tác dụng bảo vệ của benzodiazepin khi dùng quá liều nhiều loại 
thuốc. Đã có một số báo cáo về rối loạn nhịp tim nhanh (bệnh sinh chưa rõ ràng) sau khi dùng 
flumazenil với sự hiện diện của quá liều thuốc gây loạn nhịp tim. Có thể xảy ra co giật ở người 
bệnh động kinh đã được điều trị trước đó bằng benzodiazepin.

Cần xem xét khả năng thoái lui, ức chế hô hấp hoặc các tác dụng dư thừa khác của 
benzodiazepine sau khi sử dụng flumazenil. Những bệnh nhân này nên được theo dõi 
trong một khoảng thời gian thích hợp dựa trên liều lượng và thời gian tác dụng của 
thuốc benzodiazepine được sử dụng. Vì bệnh nhân suy gan có thể bị chậm tác dụng của 
benzodiazepine, nên có thể cần thời gian theo dõi kéo dài.

Việc sử dụng flumazenil trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt để gián đoạn thời gian dài / quá liều thuốc an 
thần không được khuyến cáo vì thiếu kinh nghiệm lâm sàng tương đối.

Flumazenil không nên được sử dụng như một phương tiện theo kinh nghiệm thường quy để đánh giá 
bệnh nhân bất tỉnh ở những nơi không có thiết bị hồi sức và chuyên môn để giải quyết các biến 
chứng ngay lập tức.

Bệnh nhân bị chấn thương đầu (và / hoặc áp lực nội sọ không ổn định) được điều trị bằng 
flumazenil để đảo ngược tác dụng của benzodiazepine có thể bị tăng áp lực nội sọ. Ngoài,
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flumazenil có thể gây co giật hoặc làm thay đổi lưu lượng máu não ở những bệnh nhân 
bị chấn thương đầu dùng benzodiazepin.

Việc sử dụng flumazenil không được khuyến cáo ở những bệnh nhân động kinh đang điều 
trị bằng benzodiazepine trong một thời gian dài. Mặc dù flumazenil có tác dụng chống co 
giật nội tại nhẹ, nhưng việc ngăn chặn đột ngột tác dụng bảo vệ của chất chủ vận 
benzodiazepine có thể làm tăng co giật ở bệnh nhân động kinh.

Khi sử dụng flumazenil với các chất ngăn chặn thần kinh cơ, không nên tiêm thuốc cho đến khi tác 
dụng của việc phong tỏa thần kinh cơ được đảo ngược hoàn toàn.

Nên tránh tiêm flumazenil nhanh chóng ở những bệnh nhân tiếp xúc với liều cao và / hoặc lâu 
dài với các thuốc benzodiazepin kết thúc vào bất kỳ thời điểm nào trong vòng vài tuần trước khi 
dùng flumazenil vì nó có thể tạo ra các triệu chứng cai nghiện, bao gồm kích động, lo lắng, 
không nhạy cảm cũng như lú lẫn nhẹ và biến dạng giác quan.

Flumazenil không được khuyên dùng như một phương pháp điều trị phụ thuộc vào 
benzodiazepine hoặc để điều trị các hội chứng kiêng benzodiazepine kéo dài.

Khi được sử dụng trong gây mê vào cuối cuộc phẫu thuật, không nên tiêm flumazenil 
trước khi tác dụng của thuốc giãn cơ ngoại vi biến mất.

Dân số trẻ em

Một nghiên cứu đơn lẻ, không kiểm soát đã được thực hiện ở trẻ em từ 1 đến 17 tuổi (n = 107) 
được dùng liều chuẩn độ dựa trên cân nặng (xem phần 4.2) sau khi trải qua các thủ thuật khác 
nhau (chẳng hạn như nội soi GI và nội soi phế quản) dưới midazolam. Phản ứng kích động và 
hung hăng lần lượt xảy ra ở trẻ em 3% và 2%. Dữ liệu dược động học từ một nhóm nhỏ 27 trẻ 
em cho thấy sự thay đổi cao về các thông số dược động học, mặc dù độ thanh thải trung bình 
tương tự như trong dữ liệu kiểm soát lịch sử ở người lớn.

Flumazenil nên được sử dụng thận trọng để đảo ngược tình trạng an thần có ý thức ở 
trẻ em dưới một tuổi, để xử trí quá liều ở trẻ em, để hồi sức cho trẻ sơ sinh và để đảo 
ngược tác dụng an thần của các benzodiazepin được sử dụng để khởi mê toàn thân 
trong trẻ em, vì kinh nghiệm còn hạn chế (xem phần 4.2).

4.5 Tương tác với các loại thuốc khác và các hình thức tương tác khác

Flumazenil ngăn chặn các tác dụng trung tâm của benzodiazepine bằng cách tương tác cạnh tranh ở cấp 
độ thụ thể; tác dụng của các chất chủ vận nonbenzodiazepine tại các thụ thể benzodiazepine, chẳng hạn 
như zopiclone, triazolopyridazines và các thuốc khác cũng bị flumazenil ngăn chặn. Tương tác với các chất 
ức chế thần kinh trung ương khác chưa được quan sát thấy.

Dược động học của benzodiazepin không thay đổi khi có mặt chất đối kháng 
flumazenil và ngược lại.

Cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng flumazenil trong trường hợp quá liều hỗn hợp thuốc vì 
tác dụng độc hại (như co giật và rối loạn nhịp tim) của các thuốc khác dùng quá liều (đặc 
biệt là thuốc chống trầm cảm theo chu kỳ) có thể xuất hiện với sự đảo ngược tác dụng của 
benzodiazepine do flumazenil.
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Không có tương tác dược động học giữa ethanol và flumazenil.

4.6 Khả năng sinh sản, mang thai và cho con bú

Khả năng sinh sản

Các nghiên cứu trên động vật sử dụng flumazenil liều cao không cho thấy bằng chứng về sự suy giảm khả năng sinh 
sản.

Thai kỳ

Hạng mục B3

Danh mục này chỉ định các loại thuốc chỉ được sử dụng bởi một số ít phụ nữ có thai và phụ nữ 
trong độ tuổi sinh đẻ mà không làm tăng tần suất dị tật hoặc các tác động có hại trực tiếp hoặc 
gián tiếp khác đối với thai nhi đã được quan sát thấy. Các nghiên cứu trên động vật đã cho thấy 
bằng chứng về sự gia tăng sự xuất hiện của tổn thương bào thai, tầm quan trọng của điều này 
được coi là không chắc chắn ở người.

Tính an toàn của flumazenil trong thai kỳ ở người chưa được thiết lập. Do đó, lợi ích của điều trị 
bằng thuốc trong thai kỳ nên được cân nhắc với những rủi ro đối với thai nhi.

Không có bằng chứng về khả năng gây quái thai được quan sát thấy ở chuột mang thai hoặc thỏ 
được cho uống flumazenil liều lên đến 150 mg / kg / ngày trong suốt thời kỳ hình thành cơ quan. 
Những liều này đại diện cho> 300 đến 1700 lần phơi nhiễm lâm sàng ở liều tiêm tĩnh mạch tối đa 
được đề nghị là 2 mg, dựa trên AUC. Ở thỏ, độc tính đối với phôi thai (tăng biến dạng) được quan sát 
thấy ở liều uống ≥ 50 mg / kg / ngày (> 500 lần mức phơi nhiễm trên lâm sàng, dựa trên AUC).

AUC).
Liều không có tác dụng là 15 mg / kg / ngày (gấp 170 lần mức phơi nhiễm lâm sàng, dựa trên

Vì các nghiên cứu về sinh sản trên động vật không phải lúc nào cũng dự đoán được phản ứng của con người, nên chỉ sử 
dụng flumazenil trong thời kỳ mang thai khi thực sự cần thiết.

Cho con bú

Cần thận trọng khi quyết định dùng flumazenil cho phụ nữ đang cho con bú vì 
không biết liệu flumazenil có bài tiết qua sữa mẹ hay không.

Dùng đường uống flumazenil cho chuột mang thai với liều 125 mg / kg / ngày từ cuối thời kỳ 
mang thai đến khi cai sữa có liên quan đến việc giảm tỷ lệ sống của nhộng, tăng trọng lượng 
gan và chậm phát triển thể chất (chậm mọc răng cửa và hở tai). Liều này thể hiện mức phơi 
nhiễm trên lâm sàng cao hơn 300 lần ở liều khuyến cáo tối đa là 2 mg, dựa trên AUC. Liều không 
có tác dụng là 25 mg / kg / ngày (gấp 65 lần mức phơi nhiễm trên lâm sàng, dựa trên dữ liệu 
AUC có sẵn).

Sử dụng flumazenil đường tiêm trong trường hợp khẩn cấp không được chống chỉ định trong thời kỳ cho 
con bú.
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4.7 Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc

Bệnh nhân nên được cảnh báo không tham gia vào các hoạt động nguy hiểm đòi hỏi sự tỉnh táo hoàn toàn 
về tinh thần (chẳng hạn như vận hành máy móc nguy hiểm hoặc lái xe cơ giới) trong 24 giờ đầu tiên sau khi 
dùng thuốc vì có thể xảy ra tình trạng buồn ngủ và an thần.

4.8 Tác dụng không mong muốn

Flumazenil được dung nạp tốt tại chỗ và toàn thân. Buồn nôn và / hoặc nôn đã được báo cáo 
trong các thử nghiệm lâm sàng với flumazenil. Điều này xảy ra thường xuyên hơn khi dùng 
flumazenil liều cao duy nhất để đảo ngược cơn mê và khi opioid và các chất gây mê khác được 
sử dụng như một thành phần của thuốc mê. Những phản ứng này hiếm khi xảy ra trong các 
nghiên cứu tình nguyện hoặc khi chỉ sử dụng benzodiazepine để an thần.

Phản ứng quá mẫn, bao gồm cả phản vệ, đã được quan sát thấy.

Các tác dụng phụ không thường xuyên được báo cáo bao gồm chóng mặt, chóng mặt, lo lắng, hồi hộp, sợ hãi, 
tâm trạng chán nản và chảy nước mắt có hoặc không có kích động. Những điều này có thể liên quan đến việc đảo 
ngược thuốc mê.

Co giật đã được báo cáo ở những bệnh nhân bị động kinh hoặc suy gan nặng, đặc biệt là 
sau khi điều trị lâu dài với benzodiazepin hoặc trong trường hợp dùng quá liều thuốc hỗn 
hợp.

Trong trường hợp quá liều hỗn hợp thuốc, đặc biệt với thuốc chống trầm cảm theo chu kỳ, các tác dụng 
độc hại (như co giật và rối loạn nhịp tim) có thể xuất hiện cùng với sự đảo ngược tác dụng của 
benzodiazepine bằng flumazenil.

Các triệu chứng cai thuốc có thể xảy ra sau khi tiêm nhanh flumazenil ở những bệnh nhân 
tiếp xúc lâu dài với benzodiazepin kết thúc bất cứ lúc nào trong vòng vài tuần trước khi 
dùng flumazenil.

Flumazenil đã được báo cáo là có thể gây ra các cơn hoảng sợ ở những bệnh nhân có tiền sử rối loạn 
hoảng sợ.

Báo cáo các phản ứng phụ nghi ngờ

Báo cáo các phản ứng có hại nghi ngờ sau khi cho phép dùng thuốc là rất quan trọng. 
Nó cho phép tiếp tục theo dõi cân bằng lợi ích / nguy cơ của thuốc. Các chuyên gia 
chăm sóc sức khỏe được yêu cầu báo cáo bất kỳ phản ứng phụ nghi ngờ nào https://
nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ .

4.9 Quá liều

Có rất ít kinh nghiệm về quá liều cấp tính ở người với flumazenil.

Không có thuốc giải độc cụ thể cho quá liều với flumazenil. Điều trị quá liều flumazenil 
nên bao gồm các biện pháp hỗ trợ chung bao gồm theo dõi các dấu hiệu sinh tồn và 
theo dõi tình trạng lâm sàng của bệnh nhân.
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Ngay cả khi tiêm tĩnh mạch với liều 100 mg, không có triệu chứng quá liều được quan 
sát thấy. Để biết các triệu chứng cai nghiện do chất chủ vận, xem phần 4.4.

Để được tư vấn về cách xử trí quá liều, vui lòng liên hệ với Trung tâm Chống độc Quốc gia qua số 
0800 POISON (0800 764766).

5. TÍNH CHẤT DƯỢC LỰC HỌC

5.1 Đặc tính dược lực học

Cơ chế hoạt động

Flumazenil, một imidazobenzodiazepine, là một chất đối kháng benzodiazepine đặc biệt ngăn chặn 
tác dụng trung tâm của các tác nhân tác động qua thụ thể benzodiazepine bằng cách ức chế cạnh 
tranh. Trong các thí nghiệm trên động vật, tác dụng của các hợp chất không có ái lực với thụ thể 
benzodiazepine, ví dụ như barbiturat, etanol, meprobamate, chất bắt chước GABA, chất chủ vận thụ 
thể adenosine và các tác nhân khác không bị ảnh hưởng bởi flumazenil, nhưng các chất chủ vận 
nonbenzodiazepine của thụ thể benzodiazepine, chẳng hạn như cyclopyr ví dụ như zopiclone) và 
triazolopyridazines đã bị chặn.

Flumazenil đảo ngược tác dụng an thần trung ương của benzodiazepin.

Tác dụng gây ngủ-an thần của benzodiazepine bị flumazenil đảo ngược nhanh chóng sau khi tiêm 
vào tĩnh mạch (1 đến 2 phút) và có thể xuất hiện lại dần dần trong vài giờ tới, tùy thuộc vào thời gian 
bán hủy và tỷ lệ liều của thuốc chủ vận và thuốc đối kháng.

Flumazenil được dung nạp tốt ngay cả khi dùng liều cao.

Flumazenil có thể có một số hoạt tính chủ động nội tại yếu (ví dụ như chống co giật).

Ở những con vật được điều trị trước bằng liều cao benzodiazepin trong vài tuần, flumazenil gây ra các dấu 
hiệu cai nghiện, bao gồm cả co giật. Một hiệu ứng tương tự đã được nhìn thấy ở các đối tượng người lớn.

5.2 Đặc tính dược động học

Sự hấp thụ

Dược động học của flumazenil tỷ lệ với liều lượng trong và trên phạm vi điều trị (lên 
đến 100 mg).

Phân bổ

Flumazenil, một bazơ ưa béo yếu, liên kết khoảng 50% với protein huyết tương. 
Albumin chiếm 2/3 liên kết với protein huyết tương. Flumazenil được phân bố rộng rãi 
trong không gian ngoại mạch. Giai đoạn phân phối của flumazenil là khoảng 4 phút.

Thể tích phân bố trung bình ở trạng thái ổn định (Vss = 0,95 L / kg) gần với thể tích của các 
benzodiazepin có liên quan về cấu trúc và cho thấy sự liên kết mô và / hoặc sự phân vùng của 
thuốc.
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Chuyển đổi sinh học

Flumazenil được chuyển hóa nhiều ở gan. Axit cacboxylic được xác định ở dạng tự do và liên hợp là chất 
chuyển hóa chính trong nước tiểu của con người. Trong các thử nghiệm dược lý, chất chuyển hóa chính 
này không có hoạt tính như một chất chủ vận hoặc đối kháng benzodiazepine.

Loại bỏ

Thời gian bán thải trung bình của flumazenil là 53 phút.

Flumazenil hầu như được thải trừ hoàn toàn (99%) mà không qua cơ thể. Trên thực tế, không có flumazenil 
không thay đổi nào được bài tiết qua nước tiểu, cho thấy sự thoái hóa chuyển hóa hoàn toàn của thuốc. 
Quá trình đào thải thuốc được đánh dấu phóng xạ về cơ bản hoàn tất trong vòng 72 giờ, với 90 đến 95% 
hoạt độ phóng xạ xuất hiện trong nước tiểu và 5 đến 10% trong phân. Thải trừ nhanh chóng, thể hiện bằng 
thời gian bán thải ngắn từ 40 đến 80 phút. Tổng độ thanh thải trong huyết tương của flumazenil trung bình 
là 1 L / phút và có thể được cho là gần như hoàn toàn do độ thanh thải ở gan. Tốc độ thanh thải ở thận 
thấp gợi ý sự tái hấp thu có hiệu quả của thuốc sau khi lọc ở cầu thận.

Nuốt phải thức ăn trong quá trình truyền flumazenil vào tĩnh mạch làm tăng độ thanh 
thải lên 50%, rất có thể là do lưu lượng máu qua gan tăng lên trong bữa ăn.

Khi dùng cùng với benzodiazepin midazolam, flunitrazepam hoặc lormetazepam, 
các thông số dược động học cơ bản của flumazenil không bị ảnh hưởng.

Dược động học trong các quần thể đặc biệt

Ở những bệnh nhân bị suy giảm chức năng gan, thời gian bán thải của flumazenil 
dài hơn (1,3 giờ ở bệnh nhân suy giảm trung bình và 2,4 giờ ở bệnh nhân suy nặng) 
và tổng độ thanh thải của cơ thể thấp hơn ở người khỏe mạnh. Ở những bệnh nhân 
suy gan vừa đến nặng, độ thanh thải của flumazenil giảm từ 57 đến 74% và thời 
gian bán thải kéo dài đến 2 lần.

Dược động học của flumazenil không bị ảnh hưởng đáng kể ở người cao tuổi, người chạy thận nhân tạo 
hoặc suy thận.

Thời gian bán thải ở trẻ em trên một tuổi thay đổi nhiều hơn ở người lớn, trung bình là 40 
phút và nói chung là từ 20 đến 75 phút. Độ thanh thải và thể tích phân bố, được chuẩn hóa 
theo trọng lượng cơ thể, nằm trong phạm vi tương tự như ở người lớn.

5.3 Dữ liệu an toàn tiền lâm sàng

Độc tính trên gen

Flumazenil không gây đột biến ở vi khuẩn (Salmonella typhimuriumhoặcSaccharomyces cerevisiae) hoặc tế bào động vật 
có vú (V79)trong ống nghiệmcũng không gây clastogenic trong tế bào bạch huyết của con ngườitrong ống nghiệm hoặc 
vi hạt nhân của chuộtin vivo. Flumazenil gây ra sự gia tăng nhẹ tổng hợp DNA không theo lịch trình trong tế bào gan 
chuộttrong ống nghiệmtrong khi không có cảm ứng sửa chữa DNA được quan sát thấy trong tế bào mầm chuộtin vivo.
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Khả năng gây ung thư

Không có nghiên cứu dài hạn trên động vật về khả năng gây ung thư của flumazenil đã được 
thực hiện.

Độc tính đối với sinh sản và phát triển

Flumazenil không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở chuột cái và chuột đực ở liều uống lên đến 125 mg / 
kg / ngày (> 300 lần mức phơi nhiễm trên lâm sàng ở liều iv tối đa được khuyến cáo là 2 mg, dựa trên AUC).

6. THAM GIA DƯỢC LIỆU

6.1 Danh sách tá dược

• Dinatri edetate

• A-xít a-xê-tíc

• Natri clorua

• Natri Hidroxit

• Nước pha tiêm

6.2 Sự không tương thích

Thuốc này không được trộn lẫn với các loại thuốc khác ngoại trừ những loại thuốc được đề cập dưới đây.

DBL Flumazenil Injection có thể được pha loãng trong glucose 5% trong nước hoặc 0,9% NaCl để truyền và cũng 
có thể được sử dụng đồng thời với các thủ thuật hồi sức khác. Việc truyền dịch phải được hoàn thành trong vòng 
24 giờ sau khi chuẩn bị và loại bỏ bất kỳ phần nào còn sót lại.

6.3 Thời hạn sử dụng

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

6.4 Các biện pháp phòng ngừa đặc biệt khi bảo quản

Bảo quản dưới 25ºC.

6.5 Bản chất và nội dung của vật chứa

DBL Flumazenil Tiêm 0,5 mg / 5 mL

DBL Flumazenil Tiêm 1 mg / 10 mL

Không phải tất cả các kích cỡ gói có thể được bán trên thị trường.

Ống 5 x 5 mL (thủy tinh)

5 x 10 mL ống (thủy tinh)
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6.6 Các biện pháp phòng ngừa đặc biệt đối với việc thải bỏ

Bất kỳ loại thuốc hoặc chất thải không sử dụng nào đều phải được xử lý theo yêu cầu của 
địa phương.

7. LỊCH THUỐC

Thuốc theo toa

8. NHÀ TÀI TRỢ

Pfizer New Zealand Limited

Hộp thư 3998

Auckland 1140, New Zealand

Số điện thoại miễn phí: 0800 736 363

9. NGÀY PHÊ DUYỆT ĐẦU TIÊN

15 tháng 3 năm 2007

10. NGÀY XEM LẠI VĂN BẢN

27 tháng 7 năm 2020

Bảng tóm tắt các thay đổi

Phần đã thay đổi Tóm tắt thông tin mới

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

Thay đổi biên tập nhỏ. Bao gồm chỉnh sửa văn bản, nhập các tiêu đề phụ và 
văn bản phù hợp với yêu cầu của mẫu Bảng dữ liệu Medsafe. Xóa thông tin 
không bắt buộc.

4.2 Bao gồm khuyến nghị liên quan đến chuẩn độ liều và mở rộng văn bản liên quan đến 
các yêu cầu cá nhân.

Bao gồm thông tin liên quan đến việc sử dụng ở trẻ em để tái an thần.

Văn bản mở rộng bao gồm sự đảo ngược tác dụng của benzodiazepine khi quá liều.

Bao gồm phần phụ và các khuyến nghị cho bệnh nhân suy gan.

4.4 Bao gồm các khuyến nghị cho bệnh nhân suy gan.

Thận trọng khi sử dụng cho trẻ em dưới một tuổi.

4,5 Văn bản mở rộng bao gồm và thông tin về tương tác với etanol.
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4,6 Cập nhật thông tin liên quan đến khả năng sinh sản và nghiên cứu động vật.

Mở rộng thông tin liên quan đến quản lý trong thời kỳ cho con bú.

4.8 Phản ứng quá mẫn, bao gồm cả phản vệ.

4,9 Văn bản mở rộng liên quan đến quá liều được bao gồm.

5.2 Văn bản mở rộng liên quan đến chuyển hóa và thời gian bán hủy thải trừ.

6.2 Văn bản bao gồm liên quan đến việc trộn với các loại thuốc khác.
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