
NIEUW-ZEELAND GEGEVENSBLAD
1. PRODUCTNAAM:

DBL™ Flumazenil-injectie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Ampullen bevatten 0,1 mg/ml flumazenil in waterige oplossing (voor intraveneuze toediening) 
en ook de volgende ingrediënten: dinatriumedetaat, azijnzuur, natriumchloride, 
natriumhydroxide in water voor injecties aangepast tot pH 4,0. DBL Flumazenil-injectie is 
verkrijgbaar als ampullen van 0,5 mg/5 ml en 1 mg/10 ml.

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

3. FARMACEUTISCHE VORM

DBL Flumazenil Injectie is een kleurloze tot bijna kleurloze heldere vloeistof, afgesteld op pH 4,0.

Oplossing voor injectie.

4. KLINISCHE GEGEVENS

4.1 Therapeutische indicaties

DBL Flumazenil Injectie is geïndiceerd voor gebruik bij gehospitaliseerde patiënten voor het opheffen van acute 
benzodiazepine-effecten (overdosis of therapeutisch). Gehospitaliseerde patiënten zijn patiënten die onder 
invloed van flumazenil zijn opgenomen in het ziekenhuis, in de klinische zorg en onder voortdurende 
professionele observatie. Niet gebruiken bij poliklinische patiënten of patiënten die kort verblijven. Niet te 
gebruiken als diagnose.

4.2 Dosis en wijze van toediening

DBL Flumazenil Injectie dient intraveneus te worden toegediend door een anesthesist 
of ervaren arts.

De dosering moet worden getitreerd voor het beoogde effect. Aangezien de werkingsduur van sommige 
benzodiazepinen die van DBL Flumazenil Injectie kan overschrijden, kunnen herhaalde doses nodig zijn als 
de sedatie terugkeert na het ontwaken.

Het gebruik van DBL Flumazenil Injectie moet worden afgewogen tegen het risico van versnelde 
ontwenningsverschijnselen (zie rubriek 4.4). De wenselijkheid van het behouden van een zekere mate van sedatie 
in de vroege postoperatieve periode moet worden overwogen.

DBL Flumazenil Injectie kan worden verdund in glucose 5% in water of 0,9% NaCl voor infusie en kan 
ook gelijktijdig met andere reanimatieprocedures worden gebruikt. Om de gevaren van microbiële 
contaminatie te verminderen, moet de infusie zo snel mogelijk daarna worden gestart
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voorbereiding. De infusie moet binnen 24 uur na bereiding worden voltooid en alle resten moeten worden 
weggegooid.

DBL Flumazenil Injectie is slechts voor gebruik bij één patiënt. Gooi de resterende inhoud weg.

Omkering van benzodiazepine-effecten bij therapeutische doses (anesthesie of sedatie)

De aanbevolen startdosis is 0,2 mg intraveneus toegediend binnen 15 seconden. Als de gewenste 
mate van bewustzijn niet binnen 60 seconden na de eerste intraveneuze toediening wordt bereikt, 
kan een tweede dosis van 0,1 mg worden geïnjecteerd en dit kan zo nodig met tussenpozen van 60 
seconden worden herhaald, tot een totale dosis van 1 mg. De gebruikelijke dosis is 0,3 tot 0,6 mg, 
maar de individuele behoefte kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de dosis en de duur van het 
effect van de toegediende benzodiazepine en de kenmerken van de patiënt.

Kinderen > 1 jaar(zie rubriek 4.4)

De aanbevolen aanvangsdosis is 0,01 mg/kg (of tot 0,2 mg, welke van de twee het laagst is) intraveneus 
toegediend gedurende 15 seconden. Als na 60 seconden wachten niet het gewenste bewustzijnsniveau wordt 
bereikt, kunnen verdere injecties van 0,01 mg/kg (of tot 0,2 mg, welke van de twee het laagst is) worden 
toegediend en zo nodig worden herhaald met tussenpozen van 60 seconden tot een maximale totale dosis van 
0,05 mg/kg of 1 mg, welke van beide lager is. De dosis moet individueel worden aangepast op basis van de 
reactie van de patiënt. De patiënten moeten gedurende ten minste 2 uur na behandeling met flumazenil worden 
geobserveerd. Er zijn geen gegevens beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van herhaalde toediening 
van flumazenil aan kinderen voor hersedatie.

Bij gebruik van flumazenil moet rekening worden gehouden met het mogelijke effect van een snelle opheffing 
van sedatie en anxiolyse, en met het risico van versnelde ontwenningsverschijnselen. De veiligheid en 
werkzaamheid van flumazenil voor het ongedaan maken van langdurige sedatie, zoals op een intensive care-
afdeling, is niet onderzocht.

Omkering van benzodiazepine-effecten bij overdosering, bekend of vermoed

De aanbevolen initiële intraveneuze dosis is 0,3 mg. Als de gewenste mate van bewustzijn niet binnen 60 
seconden wordt bereikt, kan flumazenil herhaaldelijk worden geïnjecteerd totdat de patiënt wakker wordt 
of tot een totale dosis van 2 mg. Als de slaperigheid terugkeert, is een intraveneuze infusie van 0,1 tot 0,4 
mg/uur nuttig gebleken. De snelheid van de infusie moet individueel worden aangepast tot het gewenste 
niveau van opwinding.

Als na herhaalde doses flumazenil geen significante verbetering van het bewustzijn of de 
ademhalingsfunctie wordt verkregen, moet een niet-benzodiazepine-etiologie worden aangenomen.

Op de intensive care, bij patiënten die worden behandeld met hoge doses benzodiazepinen en/of 
gedurende lange tijd, mogen de individueel getitreerde injecties van flumazenil, langzaam toegediend, 
geen ontwenningssyndroom veroorzaken. Als er onverwachte symptomen optreden, kan diazepam of 
midazolam zorgvuldig intraveneus worden getitreerd op basis van de respons van de patiënt (zie rubriek 
4.4).
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leverfunctiestoornis

Aangezien flumazenil voornamelijk in de lever wordt gemetaboliseerd, wordt een zorgvuldige dosistitratie 
aanbevolen bij patiënten met een verminderde leverfunctie.

4.3 Contra-indicaties

Flumazenil is gecontra-indiceerd bij patiënten met een bekende overgevoeligheid voor het geneesmiddel.

Flumazenil is gecontra-indiceerd bij patiënten die een benzodiazepine hebben gekregen voor de beheersing van 
een mogelijk levensbedreigende aandoening (bijv. beheersing van de intracraniale druk of status epilepticus).

Bij gemengde intoxicaties met benzodiazepines en cyclische antidepressiva kan de toxiciteit van de 
antidepressiva worden gemaskeerd door beschermende benzodiazepine-effecten. In aanwezigheid van 
autonome (anticholinerge), neurologische (motorische afwijkingen) of cardiovasculaire symptomen van ernstige 
intoxicatie met tricyclische/tetracyclische middelen, mag flumazenil niet worden gebruikt om de benzodiazepine-
effecten ongedaan te maken.

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

Flumazenil blokkeert de effecten van benzodiazepinen bij dieren en kan ontwenning van 
benzodiazepinen versnellen bij hoge doses (zie ook rubriek 5.1 en rubriek 4.8).

Flumazenil dient met voorzichtigheid te worden toegediend aan patiënten met bekende of vermoede 
benzodiazepineafhankelijkheid of die in de weken voorafgaand aan de behandeling met hoge doses 
benzodiazepinen zijn behandeld. In dergelijke gevallen kan het omkeren van de effecten van benzodiazepines 
ontwenningsverschijnselen of convulsies veroorzaken. Titratie van de dosis kan dit risico helpen verminderen. In 
geval van onverwachte ontwenningsverschijnselen dient een langzame intraveneuze injectie van 5 mg diazepam 
of 5 mg midazolam te worden gegeven.

Flumazenil kan het beschermende effect van benzodiazepinen bij een overdosis van meerdere geneesmiddelen 
wegnemen. Er zijn verschillende meldingen geweest van tachyaritmie (waarvan de pathogenese onduidelijk is) na 
toediening van flumazenil in aanwezigheid van een bekende overdosis aritmogene geneesmiddelen. Convulsies 
bij epileptici die eerder zijn behandeld met benzodiazepinen kunnen voorkomen.

Er moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van resedatie, ademhalingsdepressie of andere 
resterende benzodiazepine-effecten na het gebruik van flumazenil. Deze patiënten moeten gedurende een 
geschikte periode worden gecontroleerd op basis van de dosis en de duur van het effect van de gebruikte 
benzodiazepine. Aangezien patiënten met een onderliggende leverfunctiestoornis vertraagde 
benzodiazepine-effecten kunnen ervaren, kan een langere observatieperiode nodig zijn.

Het gebruik van flumazenil op intensive care-afdelingen voor het onderbreken van langdurige/overmatige sedatie wordt 
niet aanbevolen vanwege een relatief gebrek aan klinische ervaring.

Flumazenil mag niet worden gebruikt als een routinematig empirisch middel om bewusteloze patiënten te 
beoordelen in omgevingen waar reanimatieapparatuur en expertise om complicaties op te lossen niet 
onmiddellijk voorhanden zijn.

Patiënten met hoofdletsel (en/of onstabiele intracraniale druk) die worden behandeld met flumazenil om de 
effecten van benzodiazepinen om te keren, kunnen een verhoogde intracraniale druk ontwikkelen. In aanvulling,
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flumazenil kan in staat zijn convulsies te versnellen of de cerebrale bloedstroom te veranderen bij 
patiënten met hoofdletsel die benzodiazepinen krijgen.

Het gebruik van flumazenil wordt niet aanbevolen bij epileptische patiënten die gedurende een 
langere periode met benzodiazepines zijn behandeld. Hoewel flumazenil een licht intrinsiek anti-
epilepticum heeft, kan de abrupte onderdrukking van het beschermende effect van een 
benzodiazepine-agonist aanleiding geven tot convulsies bij epileptische patiënten.

Wanneer flumazenil wordt gebruikt met neuromusculaire blokkers, mag het niet worden geïnjecteerd totdat de 
effecten van de neuromusculaire blokkade volledig zijn opgeheven.

Snelle injectie van flumazenil dient te worden vermeden bij patiënten met een hoge dosis en/of langdurige 
blootstelling aan benzodiazepinen die op enig moment binnen enkele weken voorafgaand aan de toediening van 
flumazenil eindigen, aangezien het ontwenningsverschijnselen kan veroorzaken, waaronder agitatie, angst, 
emotionele labiliteit en lichte verwardheid en zintuiglijke verstoringen.

Flumazenil wordt niet aanbevolen voor de behandeling van benzodiazepineafhankelijkheid of voor de 
behandeling van langdurige benzodiazepine-onthoudingssyndromen.

Bij gebruik in de anesthesiologie aan het einde van de operatie mag flumazenil niet worden geïnjecteerd 
voordat het effect van perifere spierverslappers is verdwenen.

Pediatrische populatie

Er is een ongecontroleerd eenarmig onderzoek uitgevoerd bij kinderen van 1 tot 17 jaar (n = 107) die op 
gewicht gebaseerde titratiedoses kregen (zie rubriek 4.2) na verschillende procedures (zoals GI-endoscopie 
en bronchoscopie) onder midazolam te hebben ondergaan. Agitatie en agressieve reacties werden 
waargenomen bij respectievelijk 3% en 2% van de kinderen. De farmacokinetische gegevens van een 
subgroep van 27 kinderen vertoonden een hoge variabiliteit in farmacokinetische parameters, hoewel de 
gemiddelde klaring vergelijkbaar was met die in historische controlegegevens bij volwassenen.

Flumazenil moet met voorzichtigheid worden gebruikt voor het ongedaan maken van sedatie bij bewustzijn bij kinderen 
jonger dan één jaar, voor de behandeling van overdosering bij kinderen, voor reanimatie van pasgeborenen en voor het 
ongedaan maken van de sedatieve effecten van benzodiazepinen die worden gebruikt voor het induceren van algehele 
anesthesie bij kinderen. kinderen, aangezien de ervaring beperkt is (zie rubriek 4.2).

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Flumazenil blokkeert de centrale effecten van benzodiazepinen door competitieve interactie op 
receptorniveau; de effecten van niet-benzodiazepine-agonisten op benzodiazepinereceptoren, zoals 
zopiclon, triazolopyridazines en andere, worden ook geblokkeerd door flumazenil. Interacties met 
andere CZS-onderdrukkende stoffen zijn niet waargenomen.

De farmacokinetiek van benzodiazepinen blijft ongewijzigd in aanwezigheid van de antagonist 
flumazenil en vice versa.

Bijzondere voorzichtigheid is geboden bij gebruik van flumazenil in geval van een overdosis gemengd geneesmiddel, 
aangezien de toxische effecten (zoals convulsies en hartritmestoornissen) van andere geneesmiddelen die bij 
overdosering worden ingenomen (vooral cyclische antidepressiva) kunnen optreden wanneer het benzodiazepine-effect 
door flumazenil wordt omgekeerd.
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Er is geen farmacokinetische interactie tussen ethanol en flumazenil.

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Vruchtbaarheid

Dierstudies waarbij hoge doses flumazenil werden gebruikt, hebben geen aanwijzingen opgeleverd voor verminderde 

vruchtbaarheid.

Zwangerschap

Categorie B3

Deze categorie omvat geneesmiddelen die slechts door een beperkt aantal zwangere vrouwen en 
vrouwen in de vruchtbare leeftijd zijn gebruikt, zonder dat een toename van de frequentie van 
misvormingen of andere directe of indirecte schadelijke effecten op de menselijke foetus is 
waargenomen. Uit dieronderzoek is gebleken dat er vaker foetale schade optreedt, waarvan de 
betekenis bij mensen als onzeker wordt beschouwd.

De veiligheid van flumazenil tijdens de zwangerschap bij de mens is niet vastgesteld. Daarom moeten de voordelen van 

medicamenteuze behandeling tijdens de zwangerschap worden afgewogen tegen de risico's voor de foetus.

Er zijn geen aanwijzingen voor teratogeniteit waargenomen bij drachtige ratten of konijnen die orale doses 
flumazenil tot 150 mg/kg/dag kregen gedurende de gehele periode van organogenese. Deze doses 
vertegenwoordigden > 300 tot 1700 maal de klinische blootstelling bij de maximaal aanbevolen 
intraveneuze dosis van 2 mg, gebaseerd op de AUC. Bij konijnen werd embryotoxiciteit (verhoogde 
resorptie) waargenomen bij orale doses 50 mg/kg/dag (> 500 maal de klinische blootstelling, gebaseerd op 
de AUC).
AUC).

De dosis zonder effect was 15 mg/kg/dag (170 keer de klinische blootstelling, gebaseerd op

Omdat reproductiestudies bij dieren niet altijd een voorspellende waarde hebben voor de respons bij de mens, mag flumazenil 

alleen tijdens de zwangerschap worden gebruikt als dit duidelijk nodig is.

Borstvoeding

Voorzichtigheid is geboden wanneer wordt besloten flumazenil toe te dienen aan een vrouw die borstvoeding 
geeft, omdat niet bekend is of flumazenil wordt uitgescheiden in de moedermelk.

Orale toediening van flumazenil aan zwangere ratten van 125 mg/kg/dag vanaf de late dracht tot het spenen 
ging gepaard met een verminderde overleving van de jongen, een verhoogd levergewicht van de jongen en een 
vertraagde lichamelijke ontwikkeling (vertraagde snijtanduitbarsting en ooropening). Deze dosis 
vertegenwoordigde > 300 maal de klinische blootstelling bij de maximaal aanbevolen dosis van 2 mg, gebaseerd 
op de AUC. De dosis zonder effect was 25 mg/kg/dag (65 keer de klinische blootstelling, gebaseerd op 
beschikbare AUC-gegevens).

Parenterale toediening van flumazenil in noodgevallen is niet gecontra-indiceerd tijdens het geven van 
borstvoeding.
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4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Patiënten moeten worden gewaarschuwd voor het ondernemen van gevaarlijke activiteiten die volledige mentale 
alertheid vereisen (zoals het bedienen van gevaarlijke machines of het besturen van een motorvoertuig) gedurende de 
eerste 24 uur na toediening, aangezien sedatie en slaperigheid kunnen optreden.

4.8 Bijwerkingen

Flumazenil werd systemisch en lokaal goed verdragen. Misselijkheid en/of braken zijn gemeld in klinische 
onderzoeken met flumazenil. Dit kwam vaker voor wanneer flumazenil als een enkelvoudige hoge dosis 
werd gegeven om anesthesie ongedaan te maken en wanneer opioïden en andere anesthetica werden 
gebruikt als onderdeel van de anesthesie. Deze reacties kwamen zelden voor in onderzoeken met 
vrijwilligers of wanneer alleen benzodiazepinen werden gebruikt voor sedatie.

Overgevoeligheidsreacties, waaronder anafylaxie, zijn waargenomen.

Zelden gemelde bijwerkingen waren duizeligheid, vertigo, angst, hartkloppingen, angst, depressieve 
stemming en tranen met of zonder opwinding. Deze kunnen verband houden met het terugdraaien 
van de verdoving.

Epileptische aanvallen zijn gemeld bij patiënten waarvan bekend is dat ze lijden aan epilepsie of ernstige 
leverinsufficiëntie, vooral na langdurige behandeling met benzodiazepinen of in gevallen van overdosering van 
gemengde geneesmiddelen.

In gevallen van overdosering van gemengde geneesmiddelen, met name bij cyclische antidepressiva, kunnen 
toxische effecten (zoals convulsies en hartritmestoornissen) optreden bij het opheffen van de benzodiazepine-
effecten door flumazenil.

Ontwenningsverschijnselen kunnen optreden na een snelle injectie van flumazenil bij patiënten met langdurige 
blootstelling aan benzodiazepinen die eindigen op elk moment binnen de weken voorafgaand aan de toediening 
van flumazenil.

Van flumazenil is gemeld dat het paniekaanvallen veroorzaakt bij patiënten met een voorgeschiedenis van 
paniekstoornissen.

Melding van vermoedelijke bijwerkingen

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Het 
maakt continue monitoring van de baten/risicoverhouding van het geneesmiddel mogelijk. 
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te 
melden https://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ .

4.9 Overdosering

Er is zeer beperkte ervaring met acute overdosering bij mensen met flumazenil.

Er is geen specifiek antidotum voor overdosering met flumazenil. Behandeling van een overdosis met flumazenil 
dient te bestaan   uit algemene ondersteunende maatregelen, waaronder controle van de vitale functies en 
observatie van de klinische toestand van de patiënt.
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Zelfs bij intraveneuze toediening in een dosering van 100 mg werden geen symptomen van overdosering 
waargenomen. Voor ontwenningsverschijnselen die aan de agonist kunnen worden toegeschreven, zie rubriek 4.4.

Voor advies over de behandeling van overdosering kunt u contact opnemen met het National Poisons Centre op 
0800 POISON (0800 764766).

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

5.1 Farmacodynamische eigenschappen

Werkingsmechanisme

Flumazenil, een imidazobenzodiazepine, is een benzodiazepine-antagonist die specifiek de centrale 
effecten blokkeert van middelen die via de benzodiazepinereceptor werken door competitieve 
remming. In dierproeven werden de effecten van verbindingen die geen affiniteit voor de 
benzodiazepinereceptor vertoonden, zoals barbituraten, ethanol, meprobamaat, GABA-mimetica, 
adenosinereceptoragonisten en andere middelen, niet beïnvloed door flumazenil, maar die van niet-
benzodiazepine-agonisten van benzodiazepinereceptoren, zoals cyclopyrrolonen ( bv zopiclon) en 
triazolopyridazines werden geblokkeerd.

Flumazenil keert de centrale sedatieve effecten van benzodiazepinen om.

De hypnotisch-sedatieve benzodiazepine-effecten worden snel ongedaan gemaakt door flumazenil na 
intraveneuze injectie (1 tot 2 minuten) en kunnen binnen enkele uren geleidelijk terugkeren, afhankelijk 
van de halfwaardetijd en dosisverhouding van de agonist en antagonist.

Flumazenil wordt goed verdragen, zelfs in hoge doses.

Flumazenil kan enige zwakke intrinsieke agonistische (bijv. anticonvulsieve) activiteit hebben.

Bij dieren die gedurende meerdere weken waren voorbehandeld met hoge doses benzodiazepinen, veroorzaakte flumazenil 

ontwenningsverschijnselen, waaronder epileptische aanvallen. Een soortgelijk effect werd waargenomen bij volwassen mensen.

5.2 Farmacokinetische eigenschappen

Absorptie

De farmacokinetiek van flumazenil is dosisproportioneel binnen en boven het therapeutische 
bereik (tot 100 mg).

Verdeling

Flumazenil, een zwakke lipofiele base, is voor ongeveer 50% gebonden aan plasma-eiwitten. Albumine is 
verantwoordelijk voor tweederde van de plasma-eiwitbinding. Flumazenil wordt uitgebreid gedistribueerd 
in de extravasculaire ruimte. De distributiefase van flumazenil is ongeveer 4 minuten.

Het gemiddelde distributievolume bij steady-state (Vss = 0,95 l/kg) ligt dicht bij dat van 
structureel verwante benzodiazepinen en duidt op weefselbinding en/of verdeling van het 
geneesmiddel.
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Biotransformatie

Flumazenil wordt uitgebreid gemetaboliseerd in de lever. Het carbonzuur werd in vrije en geconjugeerde vorm 
geïdentificeerd als de belangrijkste metaboliet in menselijke urine. In farmacologische tests was deze 
belangrijkste metaboliet inactief als een benzodiazepine-agonist of -antagonist.

Eliminatie

De gemiddelde eliminatiehalfwaardetijd van flumazenil is 53 minuten.

Flumazenil wordt bijna volledig (99%) niet-renaal geëlimineerd. Er wordt praktisch geen onveranderd 
flumazenil uitgescheiden in de urine, wat wijst op een volledige metabole afbraak van het geneesmiddel. 
De eliminatie van het radioactief gelabelde geneesmiddel is vrijwel voltooid binnen 72 uur, waarbij 90 tot 
95% van de radioactiviteit in de urine verschijnt en 5 tot 10% in de feces. De eliminatie is snel, zoals blijkt uit 
een korte eliminatiehalfwaardetijd van 40 tot 80 minuten. De totale plasmaklaring van flumazenil is 
gemiddeld 1 l/min en kan bijna volledig worden toegeschreven aan hepatische klaring. De lage renale 
klaring suggereert een effectieve reabsorptie van het geneesmiddel na glomerulaire filtratie.

Inname van voedsel tijdens een intraveneuze infusie van flumazenil resulteert in een 50% toename van de klaring, 
hoogstwaarschijnlijk als gevolg van de verhoogde hepatische bloedstroom die gepaard gaat met een maaltijd.

Bij gelijktijdige toediening met de benzodiazepinen midazolam, flunitrazepam of lormetazepam 
werden de fundamentele farmacokinetische parameters van flumazenil niet beïnvloed.

Farmacokinetiek bij speciale populaties

Bij patiënten met een verminderde leverfunctie is de eliminatiehalfwaardetijd van flumazenil langer (1,3 
uur bij matige leverfunctiestoornissen en 2,4 uur bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis) en is 
de totale lichaamsklaring lager dan bij gezonde proefpersonen. Bij patiënten met een matige tot ernstige 
leverfunctiestoornis bleek de klaring van flumazenil met 57 tot 74% te zijn verminderd en de 
eliminatiehalfwaardetijd tot een factor twee verlengd.

De farmacokinetiek van flumazenil wordt niet significant beïnvloed bij ouderen, hemodialyse of 
nierfalen.

De eliminatiehalfwaardetijd bij kinderen ouder dan één jaar is meer variabel dan bij volwassenen, 
gemiddeld 40 minuten en varieert in het algemeen van 20 tot 75 minuten. De klaring en het 
distributievolume, genormaliseerd voor lichaamsgewicht, liggen in hetzelfde bereik als bij volwassenen.

5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek

Genotoxiciteit

Flumazenil was niet mutageen in bacteriële (Salmonella typhimuriumofSaccharomyces cerevisiae) of 
zoogdiercellen (V79)in vitronoch clastogeen in menselijke lymfocytenin vitro of ratten micronucleiin 
vivo. Flumazenil veroorzaakte een lichte toename van ongeplande DNA-synthese in hepatocyten van 
rattenin vitroterwijl er geen inductie van DNA-herstel werd waargenomen in muiskiemcellenin vivo.
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kankerverwekkendheid

Er zijn geen dierstudies op lange termijn uitgevoerd naar het carcinogene potentieel van 
flumazenil.

Voortplantings- en ontwikkelingstoxiciteit

Flumazenil had geen invloed op de vruchtbaarheid bij vrouwelijke en mannelijke ratten bij orale doses tot 125 mg/kg/
dag (> 300 maal de klinische blootstelling bij de maximaal aanbevolen intraveneuze dosis van 2 mg, gebaseerd op de 
AUC).

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1 Lijst van hulpstoffen

• Dinatriumedetaat

• Azijnzuur

• Natriumchloride

• Natriumhydroxide

• Water voor injecties

6.2 Incompatibiliteiten

Dit geneesmiddel mag niet gemengd worden met andere geneesmiddelen dan de hieronder vermelde.

DBL Flumazenil Injectie kan worden verdund in glucose 5% in water of 0,9% NaCl voor infusie en kan ook 
gelijktijdig met andere reanimatieprocedures worden gebruikt. De infusie moet binnen 24 uur na 
bereiding worden voltooid en alle resten moeten worden weggegooid.

6.3 Houdbaarheid

24 maanden vanaf productiedatum.

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25ºC.

6.5 Aard en inhoud van de verpakking

DBL Flumazenil-injectie 0,5 mg/5 ml

DBL Flumazenil-injectie 1 mg/10 ml

Mogelijk worden niet alle verpakkingsgrootten in de handel gebracht.

5 x 5 ml ampullen (glas)

5 x 10 ml ampullen (glas)
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6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale 
voorschriften.

7. GENEESKUNDESCHEMA

Medicijn op doktersvoorschrift

8. SPONSOR

Pfizer Nieuw-Zeeland Limited

Postbus 3998

Auckland 1140, Nieuw-Zeeland

Gratis nummer: 0800 736 363

9. DATUM VAN EERSTE GOEDKEURING

15 maart 2007

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST

27 juli 2020

Overzichtstabel met wijzigingen

Sectie gewijzigd Samenvatting van nieuwe informatie

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

Kleine redactionele wijzigingen. Omvat correctie van tekst, invoer van subkoppen en 
tekst die past bij de sjabloonvereisten van Medsafe-gegevensblad. Verwijdering van 
informatie niet vereist.

4.2 Voeg aanbevelingen toe met betrekking tot dosistitratie en breid tekst uit met betrekking tot 
individuele vereisten.

Voeg informatie toe over het gebruik bij kinderen voor hersedatie.

Uitgebreide tekst opgenomen onder omkering van benzodiazepine-effecten bij overdosering.

Neem subsectie en aanbevelingen op voor patiënten met 
leverinsufficiëntie.

4.4 Voeg aanbevelingen toe voor patiënten met een leverfunctiestoornis.

Voorzichtigheid is geboden met betrekking tot het gebruik bij kinderen jonger dan één jaar.

4.5 Uitgebreide tekst opgenomen en informatie over interactie met ethanol.
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4.6 Informatie met betrekking tot vruchtbaarheid en dierstudies bijgewerkt.

Uitgebreide informatie over toediening tijdens borstvoeding.

4.8 Overgevoeligheidsreacties, inclusief anafylaxie.

4.9 Uitgebreide tekst over overdosering inbegrepen.

5.2 Uitgebreide tekst over metabolisme en eliminatiehalfwaardetijd.

6.2 Bijgevoegde tekst over mengen met andere medicijnen.
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