Methoxyfluraan

Deze checklist betreft additioneel risicominimalisatie materiaal
en heeft als doel belangrijke risico’s van methoxyfluraan te
beperken of te voorkomen. Dit materiaal is beoordeeld door
het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). U
dient de SmPC volledig te lezen, en te begrijpen, voordat u
methoxyfluraan toedient. Gebruik de laagste effectieve dosis
om de pijn onder controle te houden.

voor arts, verpleegkundige en andere zorgverleners bij de toediening van methoxyfluraan
Een patiënt mag methoxyfluraan NIET gebruiken in onderstaande gevallen. Controleer deze één voor één voordat
u methoxyfluraan toedient, als ook het geneesmiddelengebruik van de patiënt (zie hiervoor de andere zijde).

• Leeftijd onder de 18 jaar
• Overgevoeligheid voor methoxyfluraan
(of een gefluoreerd anestheticum)
• Voorgeschiedenis van leverschade na gebruik van
methoxyfluraan of gehalogeneerde koolwaterstof anesthetica
• Klinisch significante nierinsufficiëntie
• Klinisch manifeste cardiovasculaire instabiliteit
• Klinisch manifeste respiratoire depressie
• Veranderde mate van bewustzijn
(veroorzaakt door onder andere hoofdletsel, medicijnen of alcohol)
• Maligne hyperthermie
(verhoogde lichaamstemperatuur door een anestheticum)
• Toediening van methoxyfluraan op een achtereenvolgende dag

Nee










Snelle verlichting van
matige tot ernstige pijn bij
volwassen patiënten, die bij
bewustzijn zijn, met aan trauma
gerelateerde pijn.

Controleer gebruik andere geneesmiddelen
Gelijktijdig gebruik van methoxyfluraan met
onderstaande middelen moet vermeden worden:
• CYP450-enzyminducerende middelen (zoals alcohol,
isoniazide, fenobarbital en rifampicine).
• Contrastmiddelen en antibiotica met een bekend
nefrotoxisch effect. Het betreft onder meer de
antibiotica tetracycline, gentamicine, colistine,
polymyxine B en amfotericine B.
Tevens dient na pijnstilling met methoxyfluraan,
anesthesie met sevofluraan vermeden te worden met
het oog op het risico op nefrotoxiciteit.
Let op! Indien methoxyfluraan gelijktijdig met middelen
die het centraal zenuwstelsel (CZS) onderdrukken
wordt gegeven, kan dit leiden tot extra onderdrukkende
effecten van het CZS. Indien opioïden gelijktijdig met
methoxyfluraan worden gegeven, moet de patiënt
nauwkeurig geobserveerd worden.
Patiënt
• Geef de patiënt instructies voor een juiste toediening
van de inhalator.
• Geef de patiënt een bijsluiter en een
waarschuwingskaart voor de patiënt.

Meld bijwerkingen bij het Nederlands
Bijwerkingencentrum Lareb
▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan
aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe
veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Het is
belangrijk om na toelating van het geneesmiddel
vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze
kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van
het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd.
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt
verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via
het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb: website
www.lareb.nl.
Extra materialen aanvragen
U kunt materialen betreffende methoxyfluraan
aanvragen bij Medical Developments NED B.V., te
bereiken via telefoonnummer +31 10 200 5079, of via
SafetyMDI.Netherlands@pharmalex.com of via
https://eu.medicaldev.com/nl
Het risicominimalisatie-materiaal is online
beschikbaar op pagina:
https://eu.medicaldev.com/nl/Checklist-bij-toediening
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