ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ
1.

ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

SUPRANE
2.

ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ

Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.
3.

ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Τγξό γηα εηζπλεόκελνπο αηκνύο
4.

ΚΛΙΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

4.1

Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο

Σν Γεζθινπξάλην ελδείθλπηαη σο θάξκαθν ιακβαλόκελν δηα εηζπλνήο γηα ηελ εηζαγσγή θαη/ή ηε
δηαηήξεζε ηεο αλαηζζεζίαο ζε ελήιηθεο θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αλαηζζεζίαο ζε βξέθε θαη ζε
παηδηά. Γελ ζπληζηάηαη γηα ηελ εηζαγσγή ηεο αλαηζζεζίαο ζε παηδηαηξηθνύο αζζελείο.
4.2

Γνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο

Πξνλάξθσζε
Ζ πξνλάξθσζε πξέπεη λα επηιεγεί ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε αζζελή, ιακβάλνληαο ππόςε όηη
ελεξγνπνηείηαη ε έθθξηζε ζηέινπ. Από ηηο κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί κέρξη ζήκεξα δελ πξνθύπηεη
θακία επίδξαζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο ρνξήγεζεο ελδνθιέβησλ θαξκαθεπηηθώλ παξαγόλησλ όπσο
νπηνεηδή θαη/ή βελδνδηαδεπίλεο ζηηο αληηδξάζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ δηα εηζπλνήο εηζαγσγή ηεο αλαηζζεζίαο κε δεζθινπξάλην. Ζ ρξήζε αληηρνιηλεξγηθώλ θαξκάθσλ
είλαη ζέκα επηινγήο ζηελ αλαηζζεζία. Ζ ρνξήγεζε γεληθήο αλαηζζεζίαο πξέπεη λα εμαηνκηθεύεηαη
αλάινγα κε ηελ αληαπόθξηζε ηνπ αζζελνύο.
Δπηδξάζεηο ζε ζπλαθόινπζε ζεξαπεία
Σα νπηνεηδή ή νη βελδνδηαδεπίλεο κεηώλνπλ ηελ πνζόηεηα δεζθινπξαλίνπ πνπ απαηηείηαη γηα λα
πξνθιεζεί αλαηζζεζία.
Σν δεζθινπξάλην κεηώλεη ηηο απαηηνύκελεο δόζεηο ησλ παξαγόλησλ λεπξνκπτθνύ απνθιεηζκνύ (βι.
Πίλαθα 2). Δάλ απαηηείηαη επηπξόζζεηε ραιάξσζε, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζπκπιεξσκαηηθέο
δόζεηο κπνραιαξσηηθώλ (Βι. παξάγξαθν 4.5).
Γνζνινγία
Ζ ειάρηζηε θπςειηδηθή ζπγθέληξσζε (ΔΚ) ηνπ δεζθινπξαλίνπ κεηώλεηαη θαζώο απμάλεηαη ε ειηθία
ηνπ αζζελνύο. Ζ δόζε ηνπ δεζθινπξαλίνπ ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί αλάινγα. Ζ ΔΚ έρεη
πξνζδηνξηζηεί όπσο παξαηίζεηαη ζηνλ Πίλαθα 1:

cy-spc-supraneclean.doc

1

Πίλαθαο 1
ΔΚ γηα ην δεζθινπξάλην αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ αζζελνύο θαη ην κείγκα εηζπλνήο (Mean±SD)
100 %
60% Τπνμείδην ηνπ Αδώηνπ / 40%
Ζιηθία
Ν*
Ν*
Ομπγόλν
Ομπγόλν
2 εβδνκάδσλ
6
9,2±0,0
10 εβδνκάδσλ
5
9,4±0,4
9 κελώλ
4
10,0±0,7 5
7,5±0,8
2 εηώλ
3
9,1±0,6
3 εηώλ
5
6,4±0,4
4 εηώλ
4
8,6±0,6
7 εηώλ
5
8,1±0,6
25 εηώλ
4
7,3±0,0
4
4,0±0,3
45 εηώλ
4
6,0±0,3
6
2,8±0,6
70 εηώλ
6
5,2±0,6
6
1,7
*N= αξηζκόο δηαζηαπξνύκελσλ δεπγαξηώλ (ρξήζε κεζόδνπ ζεηηθήο-αξλεηηθήο απόθξηζεο ηεο
πνζνηηθνπνηεκέλεο απόθξηζεο)
ε αζζελείο κε ζηεθαληαία λόζν, ε δηαηήξεζε ησλ θπζηνινγηθώλ αηκνδπλακηθώλ παξακέηξσλ είλαη
ζεκαληηθή γηα ηελ απνθπγή ηζραηκίαο ηνπ κπνθαξδίνπ. Σν δεζθινπξάλην δελ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη σο ν κνλαδηθόο παξάγνληαο γηα εηζαγσγή ηεο αλαηζζεζίαο ζε αζζελείο πνπ
εκθαλίδνπλ θίλδπλν αλάπηπμεο ζηεθαληαίαο λόζνπ ή ζε αζζελείο πνπ ε αύμεζε ζηνλ θαξδηαθό ξπζκό
ή ζηελ αξηεξηαθή πίεζε είλαη αλεπηζύκεηε. Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε άιια θαξκαθεπηηθά
ζθεπάζκαηα, θαηά πξνηίκεζε ελδνθιέβηα νπηνεηδή θαη ππλσηηθά.
Δηζαγσγή ηεο Αλαηζζεζίαο ζε Δλήιηθεο
ε ελήιηθεο, ζπληζηάηαη κηα αξρηθή ζπγθέληξσζε 3%, απμαλόκελε θαηά 0,5-1,0% θάζε 2 κε 3
αλαπλνέο. Δηζπλεόκελεο ζπγθεληξώζεηο 4-11% δεζθινπξαλίνπ ζπλήζσο πξνθαινύλ ρεηξνπξγηθή
αλαηζζεζία κέζα ζε 2 - 4 ιεπηά. Χζηόζν, ζε θιηληθέο κειέηεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζπγθεληξώζεηο
κέρξη θαη 15%. Οη ζπγθεληξώζεηο απηέο ηνπ δεζθινπξαλίνπ αξαηώλνπλ αληίζηνηρα ηε ζπγθέληξσζε
ηνπ νμπγόλνπ θαη ε αξρηθή ρνξεγεζείζα πνζόηεηα ηνπ νμπγόλνπ ζα πξέπεη λα είλαη 30% ή άλσ.
Καηά ηε δηάξθεηα εηζαγσγήο ζε ελήιηθεο, ε νιηθή ζπρλόηεηα ηνπ απνθνξεζκνύ ηεο νμπαηκνζθαηξίλεο
(SpO2 < 90%) ήηαλ 6%. Τςειέο ζπγθεληξώζεηο ηνπ δεζθινπξαλίνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ
παξελέξγεηεο ζην αλώηεξν αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα. Βιέπε παξάγξαθν 4.8. Θα πξέπεη λα ππάξρεη
άκεζε πξόζβαζε ζε εγθαηαζηάζεηο γηα παξνρή νμπγόλνπ θαη γηα αλαδσνγόλεζε.
Μπνξεί λα παξαηεξεζεί ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα δηέγεξζεο θαηά ηελ εηζαγσγή ηεο αλαηζζεζίαο.
Μεηά ηελ εηζαγσγή αλαηζζεζίαο ζε ελήιηθεο κε έλα ελδνθιέβην θαξκαθεπηηθό ζθεύαζκα όπσο
ζεηνπεληάιε ή πξνπνθόιε, ε εηζαγσγή δεζθινπξαλίνπ κπνξεί λα μεθηλήζεη ζε πεξίπνπ 0,5-1 EK,
είηε ην θέξνλ αέξην είλαη O2 είηε N2O/O2.
To δεζθινπξάλην πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε ΔΚ 0,8 ή κηθξόηεξε θαη ζε ζπλδπαζκό κε εηζαγσγή κε
θάπνην βαξβηηνπξηθό θαη ππεξαεξηζκό (ππνθαπλία) έσο ηελ απνζπκπίεζε εγθεθάινπ ζε αζζελείο κε
γλσζηή ή ππνπηεπόκελε αύμεζε ηεο πίεζεο ηνπ εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνύ (CSFP). Πξέπεη λα δίλεηαη
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε δηαηήξεζε ηεο πίεζεο αηκάησζεο ηνπ εγθεθάινπ (βι. παξάγξαθν 4.4).
Δηζαγσγή ηεο αλαηζζεζίαο ζε παηδηά
Σν SUPRANE δε ζπληζηάηαη γηα ηελ εηζαγσγή γεληθήο αλαηζζεζίαο κε κάζθα ζε παηδηά θαη βξέθε,
ιόγσ ηεο πςειήο ζπρλόηεηαο εκθάληζεο ιαξπγγόζπαζκνπ, βήρα, θαηαζηνιήο ηεο αλαπλνήο, άπλνηαο
θαη απμεκέλσλ εθθξίζεσλ.
Γηαηήξεζε ηεο αλαηζζεζίαο ζε ελήιηθεο
Σα ρεηξνπξγηθά επίπεδα αλαηζζεζίαο κπνξνύλ λα δηαηεξεζνύλ κε ζπγθέληξσζε 2-6% δεζθινπξαλίνπ
όηαλ ην ππνμείδην ηνπ αδώηνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπγρξόλσο. Μπνξεί λα απαηηεζεί ζπγθέληξσζε
δεζθινπξαλίνπ 2,5-8,5% όηαλ ρνξεγείηαη κε νμπγόλν ή αέξα εκπινπηηζκέλν κε νμπγόλν.
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Γηαηήξεζε ηεο αλαηζζεζίαο ζε παηδηά
Σν δεζθινπξάλην ελδείθλπηαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αλαηζζεζίαο ζε βξέθε θαη ζε παηδηά.
Υεηξνπξγηθά επίπεδα αλαηζζεζίαο κπνξεί λα δηαηεξεζνύλ ζε παηδηά κε ηεινεθπλεόκελεο
ζπγθεληξώζεηο από 5,2 έσο 10% δεζθινπξάλην κε ή ρσξίο ηαπηόρξνλε ρξήζε ππνμεηδίνπ ηνπ
αδώηνπ.
Παξόηη έρνπλ ρνξεγεζεί ηεινεθπλεόκελεο ζπγθεληξώζεηο κέρξη θαη 18% γηα κηθξέο ρξνληθέο
πεξηόδνπο, εάλ ρνξεγνύληαη πςειέο ζπγθεληξώζεηο κε ππνμείδην ηνπ αδώηνπ, είλαη ζεκαληηθό λα
δηαζθαιίζεη θαλείο όηη ην εηζπλεόκελν κείγκα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ 25% νμπγόλν.
Δάλ απαηηείηαη επηπξόζζεηε κπνράιαζε, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζπκπιεξσκαηηθά δόζεηο
κπνραιαξσηηθώλ.
Αξηεξηαθή Πίεζε θαη Καξδηαθόο Ρπζκόο Καηά ηε Γηαηήξεζε
Ζ αξηεξηαθή πίεζε θαη ν θαξδηαθόο ξπζκόο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη πξνζερηηθά θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δηαηήξεζεο σο κέξνο ηεο εθηίκεζεο ηνπ βάζνπο ηεο αλαηζζεζίαο. (βι. παξάγξαθν 4.4)
Γνζνινγία ζε πεξίπησζε Νεθξηθήο θαη Ηπαηηθήο Αλεπάξθεηαο
πγθεληξώζεηο 1-4% δεζθινπξαλίνπ ζε ππνμείδην ηνπ αδώηνπ/νμπγόλν έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε
επηηπρία ζε αζζελείο κε ρξόληα λεθξηθή ή επαηηθή αλεπάξθεηα θαη θαηά ηε δηάξθεηα επεκβάζεσλ
κεηακόζρεπζεο λεθξνύ.
Λόγσ ηνπ ακειεηένπ κεηαβνιηζκνύ ηνπ θαξκάθνπ, δελ θξίλεηαη αλαγθαία ε ξύζκηζε ηεο δόζεο ζε
αζζελείο κε λεθξηθή θαη επαηηθή αλεπάξθεηα.
Μέζνδνο ρνξήγεζεο
Σν Γεζθινπξάλην ρνξεγείηαη δηα εηζπλνήο. Σν θάξκαθν πξέπεη λα ρνξεγείηαη κέζσ εηδηθνύ
εμαηκηζηήξα (εμαεξσηήξα), πνπ έρεη ζρεδηαζηεί εηδηθά θαη πξννξίδεηαη γηα ρξήζε κε ην
δεζθινπξάλην.
4.3

Αληελδείμεηο

Σν δεζθινπξάλην δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε αζζελείο ζηνπο νπνίνπο αληελδείθλπηαη ε γεληθή
αλαηζζεζία. Δπίζεο, ην δεζθινπξάλην αληελδείθλπηαη ζε αζζελείο κε γλσζηή επαηζζεζία ζε
αινγνλσκέλα θάξκαθα θαη ζε αζζελείο κε γλσζηή ή εθ γελεηήο επαηζζεζία ζηελ θαθνήζε
ππεξππξεμία.
ε αζζελείο κε ζηεθαληαία λόζν, ε δηαηήξεζε ηεο θπζηνινγηθήο αηκνδπλακηθήο είλαη ζεκαληηθή γηα
ηελ απνθπγή ηεο ηζραηκίαο ηνπ κπνθαξδίνπ. Σν δεζθινπξάλην δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο ν
κνλαδηθόο παξάγνληαο γηα εηζαγσγή ηεο αλαηζζεζίαο ζε αζζελείο πνπ εκθαλίδνπλ θίλδπλν αλάπηπμεο
ζηεθαληαίαο λόζνπ ή ζε αζζελείο πνπ ε αύμεζε ζηνλ θαξδηαθό ξπζκό ή ζηελ αξηεξηαθή πίεζε είλαη
αλεπηζύκεηε.
Σν δεζθινπξάλην δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε αζζελείο ζηνπο νπνίνπο εκθαλίζζεθε επαηηθή
δπζιεηηνπξγία, αλεμήγεηνο ππξεηόο ή ιεπθνθπηηάξσζε κεηά από πξνεγνύκελε ρνξήγεζε
αινγνλσκέλνπ αλαηζζεηηθνύ.
4.4

Δηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε

Καθνήζεο Τπεξππξεμία (ΚΤ)
ε επαίζζεηα άηνκα, ε ρνξήγεζε ηζρπξώλ εηζπλενκέλσλ αλαηζζεηηθώλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηα
ππέξκεηξε αύμεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ νδεγώληαο ζε πςειέο απαηηήζεηο ζε
νμπγόλν θαη ζην θιηληθό ζύλδξνκν γλσζηό σο θαθνήζεο ππεξππξεμία.
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Έρεη απνδεηρζεί όηη ην δεζθινπξάλην ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη θαθνήζε ππεξππξεμία. Σν θιηληθό
ζύλδξνκν ζπλνδεύεηαη από ππεξθαπλία θαη ε νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κπτθή αθακςία,
ηαρπθαξδία, ηαρύπλνηα, θπάλσζε, αξξπζκία θαη/ή αζηαζή αξηεξηαθή πίεζε. Μεξηθά από απηά ηα κε
ζπγθεθξηκέλα ζεκεία κπνξνύλ επίζεο λα εκθαληζηνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ειαθξηάο αλαηζζεζίαο: νμεία
ππνμία, ππεξθαπλία θαη ππνγθαηκία.
Ζ ζεξαπεία ηεο θαθνήζνπο ππεξππξεμίαο πεξηιακβάλεη δηαθνπή ησλ εθιπηηθώλ παξαγόλησλ,
ελδνθιέβηα ρνξήγεζε λαηξηνύρνπ δαληξνιέληνπ θαη εθαξκνγή ππνζηεξηθηηθήο ζεξαπείαο. Αξγόηεξα,
κπνξεί λα εθδεισζεί λεθξηθή αλεπάξθεηα θαη ε δηνύξεζε ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη θαη λα
δηαηεξείηαη ζε ζηαζεξά επίπεδα, εθόζνλ απηό είλαη δπλαηόλ. Σν δεζθινπξάλην δελ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη ζε άηνκα πνπ είλαη γλσζηό όηη έρνπλ επαηζζεζία ζηελ θαθνήζε ππεξππξεμία.
Πξηεγρεηξεηηθή Τπεξθαιηαηκία
Ζ ρξήζε εηζπλεόκελσλ αλαηζζεηηθώλ παξαγόλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δεζθινπξαλίνπ, έρεη
ζπλδεζεί κε ζπάληεο απμήζεηο ησλ επηπέδσλ θαιίνπ ζηνλ νξό νη νπνίεο είραλ σο απνηέιεζκα
θαξδηαθέο αξξπζκίεο, νξηζκέλεο κνηξαίεο, ζε αζζελείο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηεγρεηξεηηθήο
πεξηόδνπ. Αζζελείο κε ιαλζάλνπζεο θαζώο θαη εθδεισζείζεο κπτθέο δπζηξνθίεο, ηδηαίηεξα Μπτθή
Γπζηξνθία ηνπ Duchenne, θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζόηεξν επάισηνη.
Ζ ηαπηόρξνλε ρξήζε ζνπθηλπινρνιίλεο έρεη ζπλδεζεί κε ηηο πεξηζζόηεξεο, αιιά όρη κε όιεο, από
απηέο ηηο πεξηπηώζεηο. Απηνί νη αζζελείο εκθάληζαλ επίζεο ζεκαληηθέο απμήζεηο ησλ επηπέδσλ ηεο
θηλάζεο ηεο θξεαηίλεο ζηνλ νξό θαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο, κεηαβνιέο ησλ νύξσλ ζπκβαηέο κε
κπνζθαηξηλνπξία.
Παξά ηελ νκνηόηεηα θαηά ηελ εκθάληζε κε ηελ θαθνήζε ππεξππξεμία, θαλέλαο από απηνύο ηνπο
αζζελείο δελ παξνπζίαζε ζεκεία ή ζπκπηώκαηα κπτθήο αθακςίαο ή ππεξκεηαβνιηθήο θαηάζηαζεο.
πληζηάηαη πξώηκε θαη επηζεηηθή παξέκβαζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ππεξθαιηαηκίαο θαη ηεο
αλζεθηηθήο αξξπζκίαο, θαζώο είλαη επαθόινπζε αμηνιόγεζε γηα ιαλζάλνπζα λεπξνκπτθή λόζν.
Δηζαγσγή αλαηζζεζίαο ζε παηδηαηξηθνύο αζζελείο
Σν δεζθινπξάλην δελ ελδείθλπηαη σο αλαηζζεηηθό θάξκαθν δηα εηζπλνήο γηα ηελ εηζαγσγή ηεο
αλαηζζεζίαο ζε παηδηά θαη βξέθε ιόγσ ηεο ζπρλήο εκθάληζεο βήρα, θαηαζηνιήο ηεο αλαπλνήο,
άπλνηαο, ιαξπγγόζπαζκνπ θαη απμεκέλσλ εθθξίζεσλ ζε παηδηά θάησ ησλ 12 εηώλ.
Γηαηήξεζε ηεο αλαηζζεζίαο ζε Παηδηά
Σν δεζθινπξάλην δελ εγθξίλεηαη γηα δηαηήξεζε ηεο αλαηζζεζίαο ζε κε δηαζεισκέλα παηδηά ειηθίαο
θάησ από 6 εηώλ ιόγσ απμεκέλεο πηζαλόηεηαο εκθάληζεο αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ ηνπ
αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο. Πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη όηαλ ην δεζθινπξάλην ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε
δηαηήξεζε αλαηζζεζίαο κε ρξήζε ιαξπγγηθήο κάζθαο (LMA) ζε παηδηά 6 εηώλ ή κηθξόηεξα ιόγσ ηεο
απμεκέλεο πηζαλόηεηαο αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο π.ρ. βήραο θαη
ιαξπγγόζπαζκνο, εηδηθά κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηεο LMA θάησ από βαζηά αλαηζζεζία.
Μαηεπηηθή
Λόγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ ησλ αζζελώλ πνπ κειεηήζεθαλ, ε αζθάιεηα ηνπ δεζθινπξαλίνπ
δελ έρεη θαζηεξσζεί γηα ρξήζε ζε καηεπηηθέο επεκβάζεηο. Σν δεζθινπξάλην είλαη έλα ραιαξσηηθό ηεο
κήηξαο θαη κεηώλεη ηε κεηξνπιαθνπληηαθή ξνή ηνπ αίκαηνο (βι. παξάγξαθν 4.6).
Πξνθπιάμεηο
Καηά ηε ρξήζε αινγνλσκέλσλ αλαηζζεηηθώλ έρνπλ αλαθεξζεί ηα εμήο: δηαηαξαρή ηεο επαηηθήο
ιεηηνπξγίαο, ίθηεξνο θαη ζαλαηεθόξνο λέθξσζε ηνπ ήπαηνο. Ζ εθδήισζε ηέηνησλ αληηδξάζεσλ
δειώλεη ππεξεπαηζζεζία. Σν δεζθινπξάλην κπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηίηηδα εμ επαηζζεζίαο ζε
αζζελείο πνπ έρνπλ επαηζζεηνπνηεζεί από πξνεγνύκελε έθζεζε ζε αινγνλσκέλα αλαηζζεηηθά.
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Κίξξσζε, ηνγελήο επαηίηηδα ή άιιε πξν-ππάξρνπζα επαηηθή λόζνο κπνξεί λα απνηειέζνπλ ηελ αηηία
γηα ηελ επηινγή αλαηζζεηηθνύ εθηόο ησλ αινγνλσκέλσλ αλαηζζεηηθώλ.
Σν δεζθινπξάλην, όπσο ζπκβαίλεη θαη κε άιια πηεηηθά αλαηζζεηηθά, ελδέρεηαη λα επηθέξεη κηα
δνζνεμαξηώκελε αύμεζε ηεο πίεζεο ηνπ εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνύ όηαλ ρνξεγεζεί ζε αζζελείο κε
ρσξνθαηαθηεηηθέο αιινηώζεηο. ε απηνύο ηνπο αζζελείο, ην δεζθινπξάλην πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε
ΔΚ 0,8 ή κηθξόηεξε θαη ζε ζπλδπαζκό κε εηζαγσγή κε θάπνην βαξβηηνπξηθό θαη ππεξαεξηζκό
(ππνθαπλία) έσο ηελ απνζπκπίεζε εγθεθάινπ ζε αζζελείο κε γλσζηή ή ππνπηεπόκελε αύμεζε ηεο
πίεζεο ηνπ εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνύ (CSFP). Πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε δηαηήξεζε ηεο
πίεζεο αηκάησζεο ηνπ εγθεθάινπ.
ε αζζελείο κε γλσζηή ζηεθαληαία λόζν ε δηαηήξεζε ηεο θπζηνινγηθήο αηκνδπλακηθήο θαηάζηαζεο
είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ απνθπγή ηζραηκίαο ηνπ κπνθαξδίνπ. Σν δεζθινπξάλην δελ ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη σο ν κνλαδηθόο αλαηζζεηηθόο παξάγνληαο γηα ηελ εηζαγσγή ηεο αλαηζζεζίαο ζε
αζζελείο πνπ εκθαλίδνπλ θίλδπλν αλάπηπμεο ζηεθαληαίαο λόζνπ ή ζε αζζελείο ζηνπο νπνίνπο
απμήζεηο ζηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα ή ζηελ αξηεξηαθή πίεζε είλαη αλεπηζύκεηεο. Θα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη καδί κε άιια θάξκαθα, θαηά πξνηίκεζε ελδνθιέβηα νπηνεηδή θαη ππλσηηθά.
Καηά ην ζηάδην ηεο δηαηήξεζεο ηεο αλαηζζεζίαο, απμήζεηο ζηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα θαη ζηελ
αξηεξηαθή πίεζε πνπ εκθαλίδνληαη κεηά από ηαρείεο δηαδνρηθέο απμήζεηο ζηελ ηεινεθπλεόκελε
ζπγθέληξσζε ηνπ δεζθινπξαλίνπ, κπνξεί λα κελ απνηεινύλ ελδείμεηο αλεπαξθνύο αλαηζζεζίαο. Οη
αιιαγέο πνπ νθείινληαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπκπαζεηηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο ππνρσξνύλ ζε 4
πεξίπνπ ιεπηά. Απμήζεηο ζηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα θαη ζηελ αξηεξηαθή πίεζε πνπ εκθαλίδνληαη πξηλ
ή θαηά ηελ απνπζία ηαρείαο αύμεζεο ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ δεζθινπξαλίνπ είλαη δπλαηόλ λα
εξκελεπηνύλ σο ειαθξά αλαηζζεζία.
Ζ ππόηαζε θαη ε αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή απμάλνπλ θαζώο απμάλεη ην βάζνο ηεο αλαηζζεζίαο.
Σν δεζθινπξάλην, όπσο νξηζκέλα άιια εηζπλεόκελα αλαηζζεηηθά, κπνξεί λα αληηδξάζεη κε
απνξξνθεηέο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ έρνπλ ππνζηεί μήξαλζε ζρεκαηίδνληαο κνλνμείδην ηνπ
άλζξαθα ζε θιεηζηά θπθιώκαηα αλαηζζεζίαο ην νπνίν κπνξεί ζε νξηζκέλνπο αζζελείο λα πξνθαιέζεη
απμεκέλα επίπεδα αλζξαθπιαηκνζθαηξίλεο. Αλαθνξέο ππνδεηθλύνπλ όηη άζβεζηνο δηνμεηδίνπ ηνπ
βαξίνπ θαη λαηξάζβεζηνο απνμεξαίλνληαη κεηά από κία εθηεηακέλε πεξίνδν σξώλ ή εκεξώλ ξνήο
λέσλ αεξίσλ (fresh gases) δηακέζνπ ηνπ θαλίζηξνπ ηνπ απνξξνθεηή CO2 ζε πςεινύο ξπζκνύο ξνήο.
Όηαλ ν αλαηζζεζηνιόγνο ππνπηεύεηαη όηη έρεη επέιζεη μήξαλζε ηνπ απνξξνθεηή CO2, ζα πξέπεη λα
αληηθαηαζηαζεί πξηλ από ηε ρνξήγεζε ηνπ δεζθινπξαλίνπ.
Όπσο θαη κε άιινπο αλαηζζεηηθνύο παξάγνληεο ηαρείαο δξάζεο, ε ηαρεία αλάλεςε κε δεζθινπξάλην
ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε ζε πεξηπηώζεηο όπνπ αλακέλεηαη κεηεγρεηξεηηθόο πόλνο. Ηδηαίηεξε
κέξηκλα ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζηε ρνξήγεζε θαηάιιεισλ αλαιγεηηθώλ ζηνλ αζζελή είηε ζην
ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο είηε ζηελ αξρή ηεο παξακνλήο ηνπ αζζελή ζηε κνλάδα κεηεγρεηξεηηθήο
θξνληίδαο.
Γελ ππάξρεη επαξθήο εκπεηξία ζηε ρξήζε ηνπ δεζθινπξαλίνπ ζε επαλαιακβαλόκελε αλαηζζεζία
ώζηε λα κπνξεί λα γίλεη νξηζηηθή ζύζηαζε ζην ζέκα απηό. Όπσο ζπκβαίλεη κε όια ηα αινγνλσκέλα
αλαηζζεηηθά, ε επαλάιεςε ηεο αλαηζζεζίαο κεηά από ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα πξέπεη λα
δηελεξγείηαη κε πξνζνρή.
Ζ ρξήζε ηνπ δεζθινπξαλίνπ ζε ππν-νγθαηκηθνύο, ππνηαζηθνύο ή εμαζζελεκέλνπο αζζελείο δελ έρεη
δηεξεπλεζεί ζε επξεία θιίκαθα. Όπσο θαη κε άιια ηζρπξήο δξάζεο εηζπλεόκελα αλαηζζεηηθά,
ζπληζηάηαη ε ρξήζε ρακειόηεξεο ζπγθέληξσζεο ζηελ πεξίπησζε ησλ αζζελώλ απηώλ.
Σν δεζθινπξάλην δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε αζζελείο πνπ έρνπλ ηζηνξηθό βξνγρόζπαζκνπ,
δεδνκέλνπ όηη ην θάξκαθν κπνξεί λα ηνλ πξνθαιέζεη.
Σν δεζθινπξάλην πξέπεη λα ρνξεγείηαη κόλν από άηνκα εθπαηδεπκέλα ζηε ρνξήγεζε γεληθνύ
αλαηζζεηηθνύ ρξεζηκνπνηώληαο εμαηκηζηήξα (εμαεξσηήξα) πνπ έρεη ζρεδηαζηεί εηδηθά θαη
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πξννξίδεηαη γηα ρξήζε κε ην δεζθινπξάλην. Σα κέζα γηα ηε δηαηήξεζε αλνηθηήο αλαπλεπζηηθήο νδνύ,
ηερλεηήο νμπγόλσζεο, εκπινπηηζκνύ κε νμπγόλν θαη θπθινθνξηθήο αλάλεςεο πξέπεη λα είλαη άκεζα
δηαζέζηκα.
4.5

Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο

Σπγθέληξωζε ηωλ άιιωλ αεξίωλ
Ζ ΔΚ γηα ην δεζθινπξάλην κεηώλεηαη από ηελ ηαπηόρξνλε ρνξήγεζε ππνμεηδίνπ ηνπ αδώηνπ. (Βι.
Πίλαθα 1)
Μπνραιαξωηηθά
Ζ δξάζε ησλ κπνραιαξσηηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο θαηά ηελ αλαηζζεζία απμάλεηαη κε ηε
ρξήζε ηνπ δεζθινπξαλίνπ. ε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ νπηνεηδή, βελδνδηαδεπίλεο ή άιια
θαηαζηαιηηθά θάξκαθα απαηηνύληαη ρακειόηεξεο δόζεηο δεζθινπξαλίνπ. Απηέο νη αιιειεπηδξάζεηο
παξνπζηάδνληαη πην θάησ. Δπίζεο, ηαπηόρξνλε ρνξήγεζε ππνμεηδίνπ ηνπ αδώηνπ κεηώλεη ηελ
ειάρηζηε θπςειηδηθή ζπγθέληξσζε (ΔΚ) ηνπ δεζθινπξαλίνπ, όπσο αλαθέξεηαη ζηε Γνζνινγία πην
πάλσ. Γεδνκέλνπ όηη ηα νπηνεηδή κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή, ζα πξέπεη λα
ιακβάλνληαη νη απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρνξήγεζή ηνπο κε ην δεζθινπξάλην.
Με απνπνιωηηθά θαη απνπνιωηηθά κπνραιαξωηηθά
Οη δόζεηο ηνπ παλθνπξνλίνπ, αηξαθνπξίνπ, ζνπμακεζνλίνπ θαη βεθνπξνλίνπ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε
κείσζε θαηά 95% (ED95) ηεο λεπξνκπτθήο κεηαβίβαζεο ζε δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξώζεηο
δεζθινπξαλίνπ, παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 2. Με εμαίξεζε ην βεθνπξόλην, νη δόζεηο απηέο είλαη
παξόκνηεο κε απηέο ηνπ ηζνθινπξαλίνπ. Σν ED95 ηνπ βεθνπξνλίνπ είλαη 14% ρακειόηεξν κε ην
δεζθινπξάλην από όηη κε ην ηζνθινπξάλην. Δπηπιένλ, ε αλάθακςε από ην λεπξνκπτθό απνθιεηζκό
είλαη πην αξγή κε ην δεζθινπξάλην από όηη κε ην ηζνθινπξάλην.
Γελ έρεη αλαθεξζεί ζε θιηληθέο κειέηεο θακία θιηληθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε κε ηα
κπνραιαξσηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο.
Πίλαθαο 2 - Γνζνινγία (mg/kg) κπνραιαξσηηθώλ πνπ πξνθαινύλ 95% κείσζε ηεο λεπξνκπτθήο
κεηαβίβαζεο.
Σπγθέληξωζε
δεζθινπξαλίνπ
0,65 EK/60% Ν2Ο/Ο2
1,25 ΔΚ/60% Ν2Ο/Ο2
1,25 ΔΚ/ 100% Ο2

Pancuronium

Atracurium

Suxamethonium

Vecuronium

0,0264
0,0184
0,0225

0,1236
0,0916
0,1207

ΓΔ
ΓΔ
0,3628

ΓΔ
ΓΔ
0,0199

Πξν-αλαηζζεηηθά Φάξκαθα
ε θιηληθέο κειέηεο, δελ έρνπλ αλαθεξζεί θιηληθώο ζεκαληηθέο αλεπηζύκεηεο αιιειεπηδξάζεηο θαηά
ηε ρξήζε θνηλώλ πξν-αλαηζζεηηθώλ θαξκάθσλ ή θαξκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο αλαηζζεζίαο (ελδνθιέβηνη παξάγνληεο θαη παξάγνληεο ηνπηθήο αλαηζζεζίαο). Ζ επίδξαζε ηνπ
δεζθινπξαλίνπ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ θαξκάθσλ δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί.
Οπηνεηδή θαη βελδνδηαδεπίλεο
Αζζελείο ζηνπο νπνίνπο ρνξεγήζεθε αλαηζζεζία κε δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξώζεηο δεζθινπξαλίνπ θαη
έιαβαλ απμεκέλεο δόζεηο ελδνθιέβηαο θαηληαλύιεο επέδεημαλ κηα ζεκαληηθή κείσζε ζηηο απαηηήζεηο
αλαηζζεηηθνύ ή ηεο ΔΚ. Ζ ελδνθιέβηα ρνξήγεζε απμεκέλσλ δόζεσλ κηδαδνιάκεο επέθεξε κηθξή
κείσζε ηεο ΔΚ. Σα απνηειέζκαηα εθηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 3. Απηέο νη κεηώζεηο ηεο ΔΚ είλαη
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παξόκνηεο κε εθείλεο πνπ παξαηεξήζεθαλ κε ην ηζνθινπξάλην. Αλακέλεηαη όηη ζα ππάξρεη κηα
παξόκνηα επίδξαζε ζηελ ΔΚ θαη κε άιια νπηνεηδή θαη θαηαζηαιηηθά θάξκαθα.
Πίλαθαο 3 - Γεζθινπξάλην 0,6 - 0,8 EK/Ο2
*EK (%)
Υσξίο Fentanyl
6,33 - 6,35
Fentanyl (3 κg/kg)
3,12 - 3,46
Fentanyl (6 κg/kg)
2,25 - 2,97
Υσξίο Midazolam
5,85 - 6,86
Midazolam (25 κg/kg)
4,93
Midazolam (50 κg/kg)
4,88
* πκπεξηιακβάλεη ηηκέο γηα ειηθίεο 18-65 εηώλ.

% Μείσζεο ΔΚ
46 - 51
53 - 64
15,7
16,6

Αύμεζε γιπθόδεο
Όπσο κε άιινπο αινγνλσκέλνπο αλαηζζεηηθνύο παξάγνληεο, ην δεζθινπξάλην έρεη ζρεηηζηεί κε κηα
δηεγρεηξεηηθή αύμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο γιπθόδεο.
4.6

Kύεζε θαη γαινπρία

Λόγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ ησλ αζζελώλ πνπ κειεηήζεθαλ, ε αζθάιεηα ηνπ δεζθινπξαλίνπ
δελ έρεη θαζηεξσζεί γηα ρξήζε ζε καηεπηηθέο επεκβάζεηο. Σν δεζθινπξάλην είλαη έλα ραιαξσηηθό ηεο
κήηξαο θαη κεηώλεη ηε κεηξνπιαθνπληηαθή ξνή ηνπ αίκαηνο.
Γελ ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα γηα ηε ρξήζε ηνπ δεζθινπξαλίνπ ζε θπνθνξνύζεο ή ζειάδνπζεο
γπλαίθεο επνκέλσο, ην δεζθινπξάλην δελ ελδείθλπηαη γηα ρξήζε θαηά ηελ θύεζε θαη ηε γαινπρία.
4.7

Δπηδξάζεηο ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ

Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ δεζθινπξαλίνπ κεηά ηελ αλαηζζεζία ζηελ
ηθαλόηεηα νδήγεζεο ή ρεηξηζκνύ κεραλεκάησλ. Χζηόζν, νη αζζελείο πξέπεη λα πξνεηδνπνηνύληαη όηη
ε ηθαλόηεηα εθηέιεζεο απηώλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελδέρεηαη λα κεησζεί κεηά από γεληθή αλαηζζεζία
θαη ζπληζηάηαη λα απνθεύγνπλ απηνύ ηνπ είδνπο ηηο δξαζηεξηόηεηεο γηα πεξίνδν 24 σξώλ.
4.8

Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο

Όπσο όια ηα ηζρπξά εηζπλεόκελα αλαηζζεηηθά, ην δεζθινπξάλην κπνξεί λα πξνθαιέζεη
δνζνεμαξηώκελε θαξδηναλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή. Οη πεξηζζόηεξεο από ηηο άιιεο αλεπηζύκεηεο
ελέξγεηεο είλαη ήπηαο έληαζεο θαη παξνδηθέο. Έρεη παξαηεξεζεί λαπηία θαη έκεηνο θαηά ηελ
κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδν, θνηλά επαθόινπζα ησλ ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ θαη ηεο γεληθήο
αλαηζζεζίαο, ηα νπνία κπνξεί λα νθείινληαη ζην εηζπλεόκελν αλαηζζεηηθό, ζε άιινπο παξάγνληεο
πνπ ρνξεγνύληαη δηεγρεηξεηηθά ή κεηεγρεηξεηηθά θαη ζηελ απόθξηζε ηνπ αζζελνύο ζηε ρεηξνπξγηθή
δηαδηθαζία.
Οη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο παξαηίζεληαη ζύκθσλα κε ηελ αθόινπζε ζπρλόηεηα: πνιύ ζπρλέο: ≥1/10,
ζπρλέο: ≥1/100 θαη <1/10, όρη ζπρλέο: ≥1/1.000 θαη <1/100, ζπάληεο ≥1/10.000 θαη <1/1.000, πνιύ
ζπάληεο: <1/10.000, κε γλσζηέο (νη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο αλαθέξνληαη ζε δεδνκέλα κεηά ηελ
θπθινθνξία ηνπ πξντόληνο).
Αλεπηζύκεηεο Δλέξγεηεο
Καηεγνξία νξγάλνπ ζπζηήκαηνο
(SOC)
ΛΟΗΜΧΞΔΗ ΚΑΗ
ΠΑΡΑΗΣΧΔΗ
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Αλεπηζύκεηεο Δλέξγεηεο
Καηεγνξία νξγάλνπ ζπζηήκαηνο
(SOC)
ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΟΤ
ΑΗΜΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ
ΛΔΜΦΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ
ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΟΤ
ΜΔΣΑΒΟΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΖ
ΘΡΔΦΖ
ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ
ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΟΤ ΝΔΤΡΗΚΟΤ
ΤΣΖΜΑΣΟ
ΟΦΘΑΛΜΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ
ΚΑΡΓΗΑΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΓΓΔΗΑΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΟΤ
ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΟΤ
ΤΣΖΜΑΣΟ, ΣΟΤ ΘΧΡΑΚΑ
ΚΑΗ ΣΟΤ ΜΔΟΘΧΡΑΚΗΟΤ

ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΟΤ
ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΗΚΟΤ
ΤΣΖΜΑΣΟ
ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΟΤ ΖΠΑΣΟ ΚΑΗ
ΣΧΝ ΥΟΛΖΦΟΡΧΝ

ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΟΤ ΓΔΡΜΑΣΟ
ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΟΡΗΟΤ ΗΣΟΤ
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πρλόηεηα

Γηαηαξαρή ζηελ πήμε ηνπ αίκαηνο

Με γλσζηέο

Τπεξθαιηαηκία
Τπνθαιηαηκία
Μεηαβνιηθή Ομέσζε
Γηαηαξαρέο αλαπλνήο+
Γηέγεξζε
Κεθαιαιγία
Εάιε
παζκνί
Δπηπεθπθίηηδα
Οθζαικηθόο ίθηεξνο
Κνκβηθή αξξπζκία
Βξαδπθαξδία
Σαρπθαξδία
Τπέξηαζε
Έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ
Ηζραηκία ηνπ κπνθαξδίνπ
Αξξπζκία
Καξδηαθή αλαθνπή
Κνηιηαθή ηαρπθαξδία δίθελ ξηπηδίνπ
Καξδηαθή αλεπάξθεηα
Γηαηαξαρέο θηλεηηθόηεηαο ηεο
αξηζηεξήο θνηιίαο
Αγγεηνδηαζηνιή
Καθνήζεο ππέξηαζε
Αηκνξξαγία
Τπόηαζε
Καηαπιεμία
Άπλνηα+
Βήραο+
Λαξπγγόζπαζκνο*
Τπνμία+
Αλαπλεπζηηθή αλαθνπή
Αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα
Αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα
Βξνγρόζπαζκνο
Αηκόπηπζε
Έκεηνο+
Ναπηία+
Τπεξέθθξηζε ζηέινπ+
Ομεία παγθξεαηίηηδα
Κνηιηαθό άιγνο
Ζπαηηθή λέθξσζε
Κπηηαξνιπηηθή επαηίηηδα
Υνιόζηαζε
Ίθηεξνο
Ζπαηηθή ιεηηνπξγία κε θπζηνινγηθή
Ζπαηηθή δηαηαξαρή
Κλίδσζε
Δξύζεκα

Με γλσζηέο
Με γλσζηέο
Με γλσζηέο
πρλέο
Όρη ζπρλέο
πρλέο
Όρη ζπρλέο
Με γλσζηέο
πρλέο
Με γλσζηέο
πρλέο
πρλέο
πρλέο
πρλέο
Όρη ζπρλέο
Όρη ζπρλέο
Όρη ζπρλέο
Με γλσζηέο
Με γλσζηέο
Με γλσζηέο
Με γλσζηέο
Όρη ζπρλέο
Με γλσζηέο
Με γλσζηέο
Με γλσζηέο
Με γλσζηέο
πρλέο
πρλέο
πρλέο
Όρη ζπρλέο
Με γλσζηέο
Με γλσζηέο
Με γλσζηέο
Με γλσζηέο
Με γλσζηέο
Πνιύ ζπρλέο
Πνιύ ζπρλέο
πρλέο
Με γλσζηέο
Με γλσζηέο
Με γλσζηέο
Με γλσζηέο
Με γλσζηέο
Με γλσζηέο
Με γλσζηέο
Με γλσζηέο
Με γλσζηέο
Με γλσζηέο
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Αλεπηζύκεηεο Δλέξγεηεο
Καηεγνξία νξγάλνπ ζπζηήκαηνο
(SOC)
ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΟΤ
ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΟΤ
ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΣΟΤ
ΤΝΓΔΣΗΚΟΤ ΗΣΟΤ
ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΑΗ
ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΟΓΟΤ
ΥΟΡΖΓΖΖ
ΠΑΡΑΚΛΗΝΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ

Πξνηηκώκελνο όξνο MedDRA

πρλόηεηα

Μπαιγία
Ραβδνκπόιπζε

Όρη ζπρλέο
Με γλσζηέο

Καθνήζεο ππεξζεξκία
Με γλσζηέο
Αζζέλεηα
Με γλσζηέο
Αίζζεκα Καθνπρίαο
Με γλσζηέο
Κξεαηηλνθσζθνθηλάζε απμεκέλε
πρλέο
Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα κε
πρλέο
θπζηνινγηθό
Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα, κεηαβνιέο
Με γλσζηέο
ηνπ δηαζηήκαηνο ST-T
Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα, έπαξκα T
Με γλσζηέο
αλαζηξνθή
Ακηλνηξαλζθεξάζε ηεο αιαλίλεο
Με γλσζηέο
απμεκέλε
Αζπαξηηθή ακηλνηξαλζθεξάζε
Με γλσζηέο
απμεκέλε
Γνθηκαζία πεθηηθόηεηαο κε
Με γλσζηέο
θπζηνινγηθή
Ακκσλία απμεκέλε
Με γλσζηέο
ΚΑΚΧΔΗ, ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΗ
Εάιε
Με γλσζηέο
ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΟΚΔ
Ζκηθξαλία
Με γλσζηέο
ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΥΔΗΡΗΜΧΝ§
Σαρπαξξπζκία
Με γλσζηέο
Αίζζεκα παικώλ
Με γλσζηέο
Δγθαύκαηα ηνπ νθζαικνύ
Με γλσζηέο
Σύθισζε παξνδηθή
Με γλσζηέο
Δγθεθαινπάζεηα
Με γλσζηέο
Διθώδεο θεξαηίηηδα
Με γλσζηέο
Τπεξαηκία ηνπ νθζαικνύ
Με γλσζηέο
Οπηηθή νμύηεηα κεησκέλε
Με γλσζηέο
Δξεζηζκόο ηνπ νθζαικνύ
Με γλσζηέο
Πόλνο ηνπ νθζαικνύ
Με γλσζηέο
Κόπσζε
Με γλσζηέο
Αίζζεκα θαύζνπ δέξκαηνο
Με γλσζηέο
*αλαθέξζεθε θαηά ηε δηάξθεηα εηζαγσγήο ηεο αλαηζζεζίαο κε δεζθινπξάλην
+αλαθέξζεθε θαηά ηε δηάξθεηα εηζαγσγήο θαη δηαηήξεζεο ηεο αλαηζζεζίαο κε δεζθινπξάλην
§
Όιεο απηέο νη αληηδξάζεηο πνπ ηαμηλνκήζεθαλ ζε απηήλ ηελ Καηεγνξία Οξγάλνπ πζηήκαηνο
αθνξνύλ ηπραίεο εθζέζεηο ζε κε –αζζελείο.
4.9

Τπεξδνζνινγία

Σσμπηώμαηα και θεραπεία ηης σπερδοζολογίας
Σα ζπκπηώκαηα ππεξδνζνινγίαο κε δεζθινπξάλην αλακέλνληαη λα είλαη παξόκνηα κ’ εθείλα άιισλ
πηεηηθώλ θαξκάθσλ θαη πεξηιακβάλνπλ αύμεζε ηνπ βαζκνύ ηεο αλαηζζεζίαο, θαηαζηνιή ηνπ
θαξδηαθνύ θαη/ή αλαπλεπζηηθνύ θέληξνπ ζε αζζελείο κε δηθή ηνπο αλαπλνή θαη ππόηαζε ζε
δηαζσιελσκέλνπο αζζελείο ζηνπο νπνίνπο ε πεξίζζεηα CO2 θαη ε ειαηησκέλε πνζόηεηα νμπγόλνπ
ζην αίκα ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ κόλν ζε αξγόηεξν ζηάδην.
ε πεξίπησζε ππεξδνζνινγίαο ή θαηλνκεληθήο ππεξδνζνινγίαο πξέπεη λα ιεθζνύλ ηα αθόινπζα
κέηξα: δηαθόςηε ηελ παξνρή δεζθινπξαλίνπ, δεκηνπξγήζηε αλνηθηή αλαπλεπζηηθή νδό θαη μεθηλήζηε
κεραληθή ή ειεγρόκελε αλαπλνή κε ακηγέο νμπγόλν. Δληζρύζηε θαη δηαηεξήζηε επαξθή αηκνδπλακηθά.
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5.

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ

Κσδηθόο ATC: Ν01ΑΒ07
5.1

Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο

Σν δεζθινπξάλην αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ αινγνλσκέλσλ κεζπι-αηζπι-αηζέξσλ (Ν01ΑΒ07) νη
νπνίνη ρνξεγνύληαη δη’ εηζπλνήο πξνθαιώληαο δνζνεμαξηώκελε αλαζηξεπηή απώιεηα ησλ αηζζήζεσλ
θαη ηεο αίζζεζεο ηνπ πόλνπ, θαηαζηνιή ηεο εθνύζηαο θηλεηηθήο δξάζεο, κείσζε ησλ απηόλνκσλ
αληαλαθιαζηηθώλ θαη θαηαπξάπλζε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ θαη θαξδηαγγεηαθνύ ζπζηήκαηνο. ηα άιια
θάξκαθα ηεο ζεηξάο πεξηιακβάλνληαη ην ελθινπξάλην θαη ην δνκηθό ηζνκεξέο ηνπ ην ηζνθινπξάλην
ηα νπνία είλαη αινγνλσκέλα κε ριώξην θαη κε θζόξην. Σν δεζθινπξάλην είλαη αινγνλσκέλν
απνθιεηζηηθά κε θζόξην. Όπσο ππνδεηθλύεηαη από ηε δνκή ηνπ, ν ρακειόο ζπληειεζηήο θαηαλνκήο
αεξίσλ / αίκαηνο ηνπ δεζθινπξαλίνπ (0,42) είλαη ρακειόηεξνο από εθείλνλ ησλ άιισλ ηζρπξώλ
αλαηζζεηηθώλ δη’ εηζπλνήο όπσο ην ηζνθινπξάλην (1,4) θαη αθόκε ρακειόηεξνο από εθείλν ηνπ
ππνμεηδίνπ ηνπ αδώηνπ (0,46). Απηά ηα δεδνκέλα εμεγνύλ ηελ ηαρύηεξε αλάλεςε όηαλ ρνξεγεζεί
δεζθινπξάλην. Μειέηεο ζε δώα έδεημαλ κηα ηαρύηεξε έλαξμε ή θαη αλάλεςε από αλαηζζεζία παξά κε
ην ηζνθινπξάλην, κε παξόκνηα θαξδηναλαπλεπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Οη θιηληθέο κειέηεο, σζηόζν,
δελ κπόξεζαλ λα επηβεβαηώζνπλ νινθιεξσκέλα απηά ηα δεδνκέλα ηεο ηαρύηεξεο αλάλεςεο κε ην
δεζθινπξάλην. Γελ ππάξρνπλ ζεκεία επηιεςηνγελώλ ή άιισλ δπζάξεζησλ επηδξάζεσλ ζην
ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα θαη βνεζεηηθά θάξκαθα δελ πξνθάιεζαλ κε αλακελόκελεο ή ηνμηθέο
επηδξάζεηο ζην Ζ.Δ.Γ. θαηά ηε δηάξθεηα αλαηζζεζίαο κε δεζθινπξάλην.
Μειέηεο ζε ρνίξνπο νη νπνίνη εθηξέθνληαη έηζη ώζηε λα απνθηνύλ επαηζζεζία ζηελ θαθνήζε
ππεξππξεμία ππέδεημαλ όηη ην δεζθινπξάλην έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνθαιέζεη θαθνήζε
ππεξππξεμία.
Ζ θαξκαθνινγηθή δξάζε είλαη αλάινγε κε ηελ εηζπλεόκελε πνζόηεηα ηνπ δεζθινπξαλίνπ. Οη θύξηεο
αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο πξνθύπηνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηεο θαξκαθνινγηθήο δξάζεο.
5.2

Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο

α.Γενικά ταρακηηριζηικά
Όπσο πξνβιέπεηαη από ηα θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, θαξκαθνθηλεηηθέο κειέηεο ζε δώα
θαζώο θαη ζηνλ άλζξσπν ππνδεηθλύνπλ όηη ην δεζθινπξάλην απνξξνθάηαη ζην ζώκα ηαρύηεξα από
άιια πηεηηθά αλαηζζεηηθά, πξάγκα πνπ ππνδειώλεη κηα ηαρύηεξε έλαξμε ηεο αλαηζζεζίαο. Δπίζεο,
απνβάιιεηαη από ην ζώκα ηαρύηεξα, κε απνηέιεζκα έηζη ηελ ηαρύηεξε αλάλεςε θαη ηελ επθνιία
ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ βαζκνύ ηεο αλαηζζεζίαο. Σν δεζθινπξάλην απνβάιιεηαη κέζσ ησλ πλεπκόλσλ,
πθηζηάκελν κόλνλ ειάρηζην κεηαβνιηζκό (0,02%).
β.Χαρακηηριζηικά ζε αζθενείς
Ζ ΔΚ κεηώλεηαη θαζώο ε ειηθία απμάλεηαη. πληζηάηαη κείσζε ηεο δόζεο ζε ππν-νγθαηκηθνύο,
ππνηαζηθνύο ή εμαζζελεκέλνπο αζζελείο, όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηηο Δηδηθέο Πξνεηδνπνηήζεηο θαη
Πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε (4.4).
5.3

Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα

ε ρνίξνπο, ην δεζθινπξάλην δελ επαηζζεηνπνηεί ην κπνθάξδην ζε εμσγελώο ρνξεγνύκελε
αδξελαιίλε. Σν δεζθινπξάλην θαίλεηαη λα πξνθαιεί ζηεθαληαία αγγεηνδηαζηνιή ζε αξηεξηδηαθό
επίπεδν ζε επηιεγκέλα κεκνλσκέλα πεηξακαηόδσα, κε ηξόπν παξόκνην κε ην ηζνθινπξάλην. ε έλα
πείξακα πξνζνκνίσζεο ζηεθαληαίαο λόζνπ, ζε ζθύινπο, ρξόληα πεηξακαηόδσα ζε εγξήγνξζε, ην
δεζθινπξάλην δελ θαίλεηαη λα πξνθαιεί ζύλδξνκν ζηεθαληαίαο ππνθινπήο. Κιηληθέο κειέηεο πνπ
έρνπλ γίλεη κέρξη ηώξα γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ηζραηκίαο ηνπ κπνθαξδίνπ, ηνπ εκθξάγκαηνο θαη ηνπ
ζαλάηνπ σο ζπλέπεηεο ρνξήγεζεο ηνπ θαξκάθνπ, δελ έρνπλ θαηαιήμεη όηη ε ζηεθαληαία αξηεξηδηαθή
ηδηόηεηα ηνπ SUPRANE ζρεηίδεηαη κε ζηεθαληαία ππνθινπή ή ηζραηκία ηνπ κπνθαξδίνπ ζε αζζελείο
κε ζηεθαληαία λόζν.
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Από ην ιεπηνκεξέο πεηξακαηηθό πξόγξακκα ησλ in vivo θαη in vitro κειεηώλ, δελ έρεη πξνθύςεη θακία
έλδεημε κεηαιιαμηνγόλνπ δξάζεο ηνπ δεζθινπξαλίνπ.
Γελ παξαηεξήζεθε θακία ηεξαηνγόλνο επίδξαζε ζε πνληηθνύο θαη θνπλέιηα ζε πεξίπνπ 10 θαη 13
ζπζζσξεπκέλεο ώξεο-ΔΚ έθζεζεο ζε δεζθινπξάλην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νξγαλνγέλεζεο.
Δκβξπνηνμηθόηεηα, πνπ πηζαλώο νθείιεηαη ζηε θαξκαθνινγηθή δξάζε ηνπ δεζθινπξαλίνπ ζην
έκβξπν, παξαηεξήζεθε ζηελ πεξίπησζε ηνμηθήο γηα ηε κεηέξα έθζεζεο.
Γελ ππάξρνπλ επαξθείο θαη θαιά ειεγρόκελεο κειέηεο ζε θπνθνξνύζεο γπλαίθεο θαη ζπλεπώο, ε
ρξήζε ηνπ δεζθινπξαλίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο επηηξέπεηαη κόλνλ όηαλ ην ελδερόκελν
όθεινο δηθαηνινγεί ηνλ ελδερόκελν θίλδπλν γηα ην έκβξπν.
Ζ ρξήζε ηνπ δεζθινπξαλίνπ δελ ελδείθλπηαη νύηε ζηηο ζειάδνπζεο κεηέξεο γηαηί δελ είλαη γλσζηό
εάλ εθθξίλεηαη ζην αλζξώπηλν γάια.
6.

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

6.1

Καηάινγνο εθδόρσλ

Γελ ηζρύεη.
6.2

Αζπκβαηόηεηεο

Γελ ππάξρνπλ.
6.3

Γηάξθεηα δσήο

3 ρξόληα
6.4

Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε θύιαμε ηνπ πξντόληνο

Φπιάζζεηαη ζε όξζηα ζέζε κε ην πώκα θαιά θιεηζκέλν.
6.5

Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε

Σν SUPRANE δηαηίζεηαη ζε γπάιηλεο θηάιεο ή ζε θηάιεο από αινπκίλην.

Γπάιηλεο θηάιεο: Σύπνπ ΗΗΗ γπάιηλεο θηάιεο ρξώκαηνο θίηξηλνπ θερξηκπαξηνύ κε πξνζηαηεπηηθό
επηθαιππηηθό ζηξώκα από πνιπβηλπινρισξίδην (PVC)

Φηάιεο από αινπκίλην: κηα θηάιε από αινπκίλην επηθαιπκκέλε εζσηεξηθά από επνμηθή ξεηίλε
θαηλόιεο πνπ πεξηέρεη 240 ml δεζθινπξαλίνπ
Ζ γπάιηλε θηάιε θιείλεη κε κηα βαιβίδα ζύζθημεο ε νπνία εθαξκόδεη αθξηβώο ζην ζηόκην πιεξώζεσο
ηνπ αηκηζηήξα ηνπ δεζθινπξαλίνπ.
6.6

Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο απόξξηςεο θαη άιινο ρεηξηζκόο

Σν δεζθινπξάλην πξέπεη λα ρνξεγείηαη κόλν από άηνκα εθπαηδεπκέλα ζηε ρνξήγεζε αλαηζζεηηθώλ,
ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ εμαηκηζηήξα πνπ είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλνο θαη πξννξίδεηαη γηα ρξήζε κε ην
δεζθινπξάλην.
Όπσο θαη κε άιια αινγνλσκέλα αλαηζζεηηθά, ην SUPRANE έρεη αλαθεξζεί όηη αιιειεπηδξά κε
μεξέο απνξξνθεηηθέο νπζίεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ζρεκαηίδνληαο κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα ζε
θιεηζηά θπθιώκαηα αλαηζζεζίαο, κε πηζαλόηεηα απμεκέλσλ επηπέδσλ αλζξαθπιαηκνζθαηξίλεο ζην
αίκα. Γηα ην ιόγν απηό, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη fresh (πγξέο) απνξξνθεηηθέο νπζίεο ηνπ
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα.
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Μεηά ηε ρξήζε ηνπνζεηήζηε ην πώκα ζηε ζέζε ηνπ.
Αλ θαη δελ ππάξρνπλ εηδηθνί πεξηνξηζκνί θαηά ηελ έθζεζε ζην θάξκαθν, ζπληζηάηαη όπσο
ιακβάλνληαη γεληθά πξνθπιαθηηθά κέηξα, όπσο θαιόο εμαεξηζκόο ηνπ ρώξνπ θαη κέηξα γηα ηε κε
δηαξξνή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Ηδηαίηεξε κέξηκλα πξέπεη λα ιακβάλεηαη θαηά ηελ έθζεζε ζην θάξκαθν
ησλ θπνθνξνπζώλ γπλαηθώλ.
7.

ΚΑΣΟΥΟ ΣΗ ΑΓΔΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ

Κάηνρνο Αδείαο Κπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα & ζηελ Κύπξν
Baxter (Hellas) Δ.Π.Δ.
Μεηζόβνπ 3
141 21 Ν. Ζξάθιεην - Αηηηθή
ΣΖΛ.: 210 28 80 000
Αληηπξόζσπνο ζηελ Κύπξν
P.T. Hadjigeorgiou Co Ltd
Σ.Θ. 51318, 3301 Λεκεζόο
ΚΤΠΡΟ
ΣΖΛ.: 25 37 24 25
8.

ΑΡΙΘΜΟ(ΟΙ) ΑΓΔΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ

Διιάδα: 39652/21-10-2009
Κύπξνο: 19567
9.

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗ ΠΡΧΣΗ ΔΓΚΡΙΗ / ΑΝΑΝΔΧΗ ΣΗ ΑΓΔΙΑ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ

ηελ Διιάδα: Πξώηε έγθξηζε: 27/12/1994
Αλαλέσζε: 21/10/2009
ηελ Κύπξν: Πξώηε έγθξηζε: 30-04-2004
Αλαλέσζε: 10-06-2010
10.
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