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1. A GYÓGYSZER NEVE 
 
Forane oldat inhalációs gőz képzéséhez 
 
 
2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 
 
100 ml izoflurán egy üvegben (100 ml).  
 
A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban. 
 
 
3. GYÓGYSZERFORMA 
 
Oldat inhalációs gőz képzéséhez. 
Tiszta, színtelen, illékony, jellegzetes illatú folyadék. 
 
 
4. KLINIKAI JELLEMZŐK 
 
4.1 Terápiás javallatok 
 
Inhalációs anesztézia.  
 
4.2 Adagolás és alkalmazás 
 
Az izoflurán adagolása az elpárologtatott folyadék belégzésével történik. 
Alkalmazásához kizárólag speciálisan, az izoflurán adagolására kalibrált vaporizátor használható a 
kibocsátott anesztetikum koncentráció pontos ellenőrzése céljából. 
Az izofluránra vonatkozó MAC (minimális alveoláris koncentráció) értékek az életkorral változnak. 
 
Felnőttek: 
 Átlag MAC érték 
Életkor 100% oxigénben (%) 70% N2O 
26 ± 4 év 1,28 0,56 
44 ± 7 év 1,15 0,50 
64 ± 5 év 1,05 0,37 

 
Gyermekek: 
 Átlag MAC érték 
Életkor 100% oxigénben (%) 
Koraszülöttek - 32. gesztációs hét előtt 1,28 
Koraszülöttek - 32-37. gesztációs hét között 1,41 
0 - 1 hó 1,6 
1 - 6 hó  1,87 
6 - 12 hó 1,8 
1 - 5 év  1,6 

Amennyiben a vivőgáz O2 és N2O 50%-50%-os keveréke, az izoflurán minimális alveoláris 
koncentrációja körülbelül 0,65%. 
 
Premedikáció  
A premedikációban alkalmazott gyógyszereket egyénileg kell megválasztani, figyelembe véve a 
Forane légzésdepresszív hatását. Antikolinerg hatású készítmény adása választás kérdése, de tanácsos 
lehet az inhalációs altatás bevezetésére gyermekeknél. 
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Anesztézia bevezetése gyermekeknél 
Izoflurán alkalmazása nem javasolt inhalációs altatás bevezetésére újszülötteknél és gyermekeknél 
köhögés, légzés-visszatartás, deszaturáció, fokozott váladéktermelés és laryngospasmus előfordulása 
miatt (lásd 4.4 pont). 
 
Bevezetés 
A narkózis bevezetésekor rövid hatású barbiturát vagy egyéb intravénás narkotikum alkalmazása 
javasolt a Forane-keverék belélegeztetését megelőzően a köhögés, légzés-visszatartás, brochospasmus 
vagy laryngospasmus megelőzése érdekében, amelyeknek fennáll a veszélye minden olyan esetben, 
amikor az anesztézia bevezetését izofluránnal végezzük. 
A Forane oxigénnel vagy oxigén/dinitrogén-oxid keverékkel használható. 
 
Bevezetésre 0,5%-os koncentrációja javallt. 1,5-3%-os koncentrációja 7-10 percen belül sebészi 
anesztéziát biztosít. 
 
Fenntartás 
Sebészi szintű narkózis mélységét 1,0-2,5% Forane adása biztosít, oxigén/dinitrogén-oxid keverékben. 
Csak oxigénnel történő együttes alkalmazása során további 0,5-1,0% Forane adására lehet szükség. 
 
Császármetszés esetén 0,5-0,75% Forane adandó oxigén/dinitrogén-oxid keverékében az anesztézia 
fenntartására. 
 
Ébredés 
Az izoflurán koncentrációját a műtét végén 0,5 térfogatszázalékra, illetve a sebzárás idején 
0 térfogatszázalékra kell csökkenteni, hogy a beteg gyorsan ébredjen. 
 
Egyéb befolyásoló tényező nélkül az artériás vérnyomás fordítottan aránylik az alveoláris Forane 
koncentrációhoz. Nagymértékű vérnyomásesés következhet be túl mély anesztézia mellett, ilyenkor a 
Forane koncentrációját csökkenteni kell. 
 
Idősebbek esetében alacsonyabb Forane koncentráció elegendő a sebészi anesztézia fenntartására (lásd 
a MAC érték életkorral összefüggő változását jelző táblázatot). 
 
Gyermekek 
 
Két év alatti gyermekeknél fokozott óvatossággal adható az izoflurán, mivel kevés tapasztalat áll 
rendelkezésre ennél a betegcsoportnál (lásd 4.4 pont). 
 
4.3 Ellenjavallatok 
 
- A készítmény hatóanyagával szembeni túlérzékenység. 
- Egyéb halogénezett anesztetikummal szembeni ismert túlérzékenység. 
- Azon betegeknél, akiknek ismert vagy feltételezhető genetikai hajlama van malignus 

hyperthermiára. 
- Olyan betegeknél, akiknél májfunkció-zavar, icterus, vagy ismeretlen eredetű lázas állapot, 

leukocytosis vagy eosinophilia lépett fel korábban, halogénezett anesztetikum alkalmazását 
követően. 

 
4.4 Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések 
 
Az izoflurán jelentősen növeli az agyi vérátáramlást mélyebb anesztézia esetén. Átmenetileg 
megemelkedhet az agyban a liquornyomás, ami hiperventilláció alkalmazásával teljesen 
visszafordítható. Az izofluránt fokozott óvatossággal kell alkalmazni olyan betegeknél, akiknél 
koponyaűri nyomásfokozódás áll fenn. Ezekben az esetekben hiperventilláció alkalmazására lehet 
szükség. 
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Speciálisan az izofluránra kalibrált vaporizátorok alkalmazása szükséges annak érdekében, hogy 
pontosan ellenőrizni lehessen a beadott altatószer koncentrációját. A hypotensio és a légzésdepresszió 
mértéke az anesztézia mélységével fokozódik. 
 
Izoflurán alkalmazásával kapcsolatosan jelentettek QT-intervallum megnyúlást és (kivételes esetekben 
fatális kimenetelű) „torsades de pointes” típusú ritmuszavart. Azoknak a betegeknek, akiknél fennáll a 
QT-intervallum megnyúlásának kockázata, az izofluránt óvatossággal kell adni. 
 
Mitokondriális betegségekben szenvedő betegeknél bármilyen típusú általános anesztetikumot 
óvatossággal kell alkalmazni, beleértve az izofluránt is. 
 
Izoflurán anesztéziában végzett művi abortusz esetén nagyobb mennyiségű vérvesztésről számoltak 
be, összehasonlítva az egyéb inhalációs narkotikumokkal. Az izoflurán - más inhalációs szerekhez 
hasonlóan - a méh izomzatának relaxációját okozza, így fennáll a méhvérzés kockázata. Szülészeti 
beavatkozások során az izoflurán alkalmazása előtt klinikai mérlegelés szükséges. Az izoflurán a méh 
izomzatának relaxációját okozza, ezért a lehető legalacsonyabb izoflurán koncentrációt kell 
alkalmazni szülészeti beavatkozások során (lásd 4.6 pont). 
 
Izolált esetekben magasabb karboxi-hemoglobin szintről számoltak be fluorozott inhalációs szerek 
együttes alkalmazása esetén (pl. dezflurán, enflurán és izoflurán). Megfelelően hidrált abszorbensek 
esetén csak klinikailag elhanyagolható koncentrációjú szén-monoxid termelődik. Fokozott 
figyelemmel kell követni a gyártó CO2 abszorbensekre vonatkozó utasításait. 
 
Ritkán magas hőmérséklet, füst és/vagy spontán tűz kialakulását észlelték a lélegeztető gépben 
általános anesztézia során az ebbe az osztályba tartozó gyógyszereknél, amikor kiszáradt a CO2 
abszorbens, kiváltképpen kálium-hidroxidot tartalmazó abszorbenseknél (pl. Baralyme). Ha 
gyanítható, hogy a CO2 abszorbens kiszáradt, akkor azt az izoflurán alkalmazása előtt ki kell cserélni. 
A színjelző a legtöbb CO2 abszorbens esetében nem változtatja meg szükségszerűen a színét, 
amennyiben az kiszárad. Éppen ezért, ha nem alakul ki jelentős színváltozás, az még nem biztosíték 
arra, hogy az abszorbens megfelelően hidrált. A CO2 abszorbenst rutinszerűen kell cserélni, 
függetlenül a színjelző állapotától. 
 
Általános figyelmeztetések 
Akárcsak egyéb általános anesztéziában használatos hatásos szer esetében, az izofluránt is kizárólag 
megfelelően felszerelt anesztéziai körülmények között alkalmazhatják olyan személyek, akik ismerik a 
gyógyszer farmakológiáját, és akiknek megfelelő végzettségük és kellő tapasztalatuk van az altatott 
beteg ellátását illetően. 
 
Tekintettel arra, hogy az izoflurán adása során az anesztézia mélysége gyorsan és könnyen változhat, 
kizárólag olyan vaporizátorok használhatóak, amelyek elfogadható pontossággal jelzik előre a leadott 
gyógyszer mennyiségét, illetve olyan technikák alkalmazandók, mely során a be- és kilélegzett 
gyógyszerkoncentráció monitorizálható. A hypotensio és a légzésdepresszió mértéke támpontot adhat 
az anesztézia mélységére vonatkozóan. 
 
A beszámolók azt mutatják, hogy az izoflurán májkárosodást okozhat, az enyhe, átmeneti májfunkció 
emelkedéstől a nagyon ritka, akár fatális májnecrosisig. Beszámoltak arról, hogy a halogénezett 
szénhidrogén anesztetikummal történt korábbi expozíció fokozhatja a májkárosodás kialakulásának 
esélyét, főként akkor, ha az eltelt időszak kevesebb, mint 3 hónap. Bizonyos betegségek, így pl. 
májcirrhosis, vírusos hepatitis vagy egyéb fennálló májbetegség esetén javasolt más, nem halogénezett 
anesztetikum választása. 
 
Az alkalmazott anesztetikumtól függetlenül a megfelelő hemodinamikai állapot fenntartása azért 
fontos, hogy koszorúér betegségben szenvedő betegeknél ne alakuljon ki szívizom ischaemia. 
 
Hypovolaemiás, hypotensiós vagy legyengült betegeknél nem vizsgálták kiterjedten az izoflurán 
használatát. Ezeknél a betegeknél alacsonyabb koncentrációjú izoflurán alkalmazása javasolt. 
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Az izoflurán jelentősen fokozza minden általánosan használt izomrelaxáns hatását, de legnagyobb 
hatással a nem-depolarizáló ágensekre van. 
 
Az izoflurán a szellemi képességek mérsékelt csökkenését okozhatja az anesztéziát követő 2-4 napban. 
A hangulat és a tünetek kisfokú ingadozása a gyógyszer adása után legfeljebb 6 napig tarthat. Ezt 
figyelembe kell venni, ha a beteg visszatér a megszokott mindennapi tevékenységéhez, beleértve a 
gépjárművezetést és a nehézgépjárművek kezelését (lásd 4.7 pont). 
 
Neuromuscularis megbetegedésben szenvedőknél a neuromuscularis kifáradás fokozódását lehet 
megfigyelni, így pl. myasthenia gravis esetében. Az izoflurán ezeknél a betegeknél fokozott 
óvatossággal alkalmazható. 
 
Az izoflurán fokozott óvatossággal alkalmazható azoknál a betegeknél, akiknél hörgőszűkület 
alakulhat ki, mivel bronchospasmus jelentkezhet (lásd 4.8 pont). 
 
Az izoflurán légzésdepressziót okozhat, amit fokozhatnak altató hatású premedikációs szerek vagy 
egyéb, légzésdepressziót okozó gyógyszerek. A beteg légzését felügyelni kell, és amennyiben 
szükséges, asszisztált lélegeztetést kell alkalmazni (lásd 4.8 pont). 
 
Az anesztézia bevezetése során fokozódhat a nyáltermelés és az alsó légúti váladékképződés, ami, 
különösen gyermekeknél, laryngospasmushoz vezethet (lásd 4.8 pont). 
 
Gyermekek 
 
Két év alatti gyermekek 
 
Kisgyermekeknél fokozott óvatossággal adható az izoflurán, mivel kevés tapasztalat áll rendelkezésre 
ennél a betegcsoportnál. 
 
Malignus hyperthermia 
Az erre hajlamos egyéneknél az izofluránnal végzett anesztézia a vázizmok hipermetabolikus állapotát 
eredményezheti, ami az oxigénigény nagyfokú emelkedéséhez és a malignus hyperthermiaként ismert 
klinikai tünetegyüttes kialakulásához vezethet. A klinikai képet olyan nem specifikus tünetek 
jellemzik, mint pl. izommerevség, tachycardia, tachypnoe, cyanosis, ritmuszavar vagy ingadozó 
vérnyomás. (Meg kell jegyezni, hogy ezen nem specifikus tünetek többsége felszínes anesztéziában, 
akut hypoxiában stb. is kialakulhat.) Az összanyagcsere-fokozódás megnyilvánulhat magasabb 
testhőmérsékletben (aminek gyors emelkedése lehet korai vagy késői tünet, de a fokozott metabolikus 
állapotnak általában nem ez az első jele) és a CO2 abszorpciós rendszer fokozott elhasználódásában 
(felmelegedik a szűrő).A PaO2 és a pH csökkenhet, valamint hyperkalaemia és bázishiány alakulhat 
ki.. 
 
A forgalomba hozatalt követően beszámoltak malignus hyperthermiáról. Ezek egy része halálos 
kimenetelű volt. 
 
A kezelés része a kiváltó szer adásának leállítása (pl. izoflurán), nátrium-dantrolen intravénás adása és 
szupportív kezelés alkalmazása. Ilyen terápia pl. a testhőmérséklet normalizálására tett hathatós 
lépések, szükség szerint légzés- és keringéstámogatás, valamint az elektrolit-folyadék- és a sav-bázis 
eltérések kezelése. (Az intravénás nátrium-dantrolen alkalmazási előírását javasolt átolvasni a beteg 
kezeléséhez szükséges kiegészítő információk miatt.) Veseelégtelenség a későbbiekben kialakulhat. 
 
Perioperatív hyperkalaemia 
Inhalációs anesztetikumok alkalmazása során ritkán a szérum káliumszint emelkedését figyelték meg, 
ami gyermekeknél szívritmuszavart és halált okozott a posztoperatív időszakban. Úgy tűnik, hogy 
ennek legnagyobb esélye a látens vagy manifeszt neuromuscularis megbetegedésben (elsősorban 
Duchenne-féle izomdystrophiában) szenvedők körében van. Az esetek többségénél, de nem 
mindegyiknél, szukcinilkolin együttes alkalmazását írták le. Az érintett betegeknél a szérumban a 
kreatin-kináz mennyisége jelentősen megemelkedett, és egyes esetekben myoglobinuriával 
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kapcsolatos változások is megfigyelhetőek voltak a vizeletben. Bár a jelenség bizonyos tekintetben a 
malignus hyperthermiára emlékeztet, egy esetben sem írtak le izommerevséget vagy hipermetabolikus 
állapotot. A hyperkalaemia és a rezisztens ritmuszavarok korai, agresszív kezelése javasolt csakúgy, 
mint a látens neuromuscularis megbetegedés irányában történő kivizsgálás. 
 
Az izoflurán vasodilatatiót váltott ki a coronariákban, az arteriolák szintjén, bizonyos 
állatmodellekben; a gyógyszer valószínűleg emberben is coronariatágító hatást vált ki. Az izofluránról 
is kimutatták állatkísérletekben, hogy egyéb coronaria arteriola tágítóhoz hasonlóan áttereli a vért a 
kollaterális-függő myocardium területekről a normál vérellátású területekre („coronary steal”). A 
myocardialis ischaemiát, myocardialis infarktust és a fatális kimeneteleket kiértékelő klinikai 
vizsgálatok nem igazolták, hogy az izoflurán coronaria-, arteriola tágító tulajdonsága összefüggésbe 
hozható a coronaria betegségben szenvedő betegeknél fellépő coronary steal-lel vagy myocardialis 
ischaemiával. 
 
4.5 Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók 
 
A szukcinilkolin és az inhalációs anesztetikumok együttes alkalmazása ritkán a szérum káliumszint 
emelkedésével járt, amely pediátriai betegeknél szívritmuszavarokat és halált okozott az operációt 
követő időszakban. 
 
Az izoflurán jelentősen fokozza a gyakran használt izomrelaxánsok hatását, amely hatás a 
nem-depolarizáló szerekkel a legkifejezettebb. A neosztigmin felfüggeszti a nem-depolarizáló 
izomrelaxánsok hatását, de nincs hatása az izoflurán relaxáns hatására. Az összes gyakran használt 
izomrelaxáns kompatibilis az izofluránnal. 
 
Béta-szimpatomimetikumok, pl. izoprenalin, valamint az alfa- és béta-szimpatomimetikumok, pl. 
epinefrin és norepinefrin, fokozott óvatossággal adhatóak izoflurán-anesztézia során kamrai 
ritmuszavar kialakulásának kockázata miatt. 
 
Nem-szelektív MAO-gátlók: A műtét során krízis alakulhat ki. A kezelést 15 nappal a műtétet 
megelőzően abba kell hagyni. 
 
CYP2E1 induktorok: Azok a gyógyszerek és vegyületek, amelyek fokozzák a CYP2E1 citokróm P450 
izoenzim aktivitását, mint pl. izoniazid és alkohol, fokozhatják az izoflurán metabolizmusát, és 
jelentős plazma fluoridkoncentráció növekedéshez vezethetnek. 
 
Indirekt módon ható szimpatomimetikumok (amfetamin és származékai, pszichostimulánsok, 
étvágycsökkentők, efedrin és származékai): A perioperatív időszakban hypertensio alakulhat ki. 
Elektív műtét esetén javasolt a kezelés abbahagyása több nappal a műtét előtt. 
 
Epinefrin adása szubkután vagy ínybe adott injekcióként: súlyos kamrai ritmuszavar alakulhat ki a 
pulzus emelkedése miatt, bár a szívizom epinefrinnel szembeni érzékenysége alacsonyabb izoflurán 
alkalmazásakor, mint halotán esetében. Ezért a dózist limitálni kell, például 0,1 mg epinefrin 10 perc 
alatt vagy 0,3 mg egy óra alatt, felnőtteknél.  
5 mikrogramm/ttkg-nál nagyobb epinefrin dózis submucosus alkalmazása többszörös kamrai 
ritmuszavart okozhat. 
 
A béta-blokkolók gátolhatják a szív- és érrendszeri kompenzációs mechanizmusokat. 
 
Izoflurán és izoniazid együttes alkalmazása esetén a hepatotoxikus hatások potencírozó 
szinergizmusának kockázata fokozott. 
 
Kalciumcsatorna-blokkolókkal, különösen dihidropiridin-származékokkal kezelt betegeknél az 
izoflurán jelentős hypotensiót okozhat. 
 
A kalciumcsatorna-blokkolók és inhalációs anesztetikumok egyidejű alkalmazásakor fokozott 
óvatosság javasolt az additív negatív inotrop hatás miatt. 
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Az opioidok, benzodiazepinek és egyéb szedatív hatású gyógyszerek légzésdepressziót okoznak, ezért 
izofluránnal történő együttes alkalmazás esetén fokozott óvatosság javasolt. 
 
Felnőtteknél a MAC (minimum alveoláris koncentráció) értékét csökkenti az egyidejűleg adott N2O 
(lásd 4.2 pont). 
 
4.6 Termékenység, terhesség és szoptatás 
 
Alkalmazás terhességben 
Az izoflurán terhes nőknél történő alkalmazása tekintetében nincs vagy korlátozott mennyiségű adat 
áll rendelkezésre. Az állatkísérletek reproduktív toxicitást igazoltak (lásd 5.3 pont). Az izoflurán 
kizárólag akkor alkalmazható terhesség esetén, ha több előnnyel jár, mint a lehetséges kockázat. 
 
Az izoflurán - más inhalációs szerekhez hasonlóan - a méh izomzatának relaxációját okozza, így 
fennáll a méhvérzés kockázata. Szülészeti beavatkozások során az izoflurán alkalmazása előtt klinikai 
mérlegelés szükséges. Az izoflurán a méh izomzatának relaxációját okozza, ezért a lehető 
legalacsonyabb izoflurán koncentrációt kell alkalmazni szülészeti beavatkozások során. 
 
Alkalmazás császármetszés során 
Az izoflurán (legfeljebb 0,75%-os koncentrációban) biztonságosnak bizonyult az anesztézia 
fenntartására császármetszés során. 
 
Szoptató nők 
Nem ismert, hogy az izoflurán vagy metabolitjai kiválasztódnak-e a humán anyatejbe. Tekintettel arra, 
hogy sok gyógyszer kiválasztódik a humán anyatejbe, az izoflurán kizárólag fokozott óvatossággal 
adható szoptató nőknek. 
 
4.7 A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre 
 
A készítmény befolyásolhatja a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességeket. 
Fel kell hívni a beteg figyelmét, hogy izofluránnal történő anesztéziát követően 2-4 napon keresztül ne 
vezessen gépjárművet vagy ne kezeljen gépeket, mert a szellemi éberséget kívánó tevékenységek (pl. a 
gépjárművezetés vagy a veszélyes gépek kezelése) végzése nehézséget okozhat. Más 
anesztetikumokhoz hasonlóan előfordulhatnak kisebb hangulatváltozások a gyógyszer adása után 
legfeljebb 6 napig (lásd 4.4 pont). 
 
4.8 Nemkívánatos hatások, mellékhatások 
 
a) A biztonságossági profil összefoglalása 
Az izoflurán alkalmazása során észlelt mellékhatások általában a farmakológiai hatások dózisfüggő 
megnyilvánulásai, így pl. légzésdepresszió, hypotensio és szívritmuszavar. A lehetséges súlyos 
nemkívánatos hatások közé sorolhatóak a malignus hyperthermia, hyperkalaemia, emelkedett szérum 
kreatinin-kinázszint, myoglobinuria, az anafilaxiás reakciók és a májat érintő mellékhatások (lásd 4.4 
és 4.8 pont). Megfigyeltek hidegrázást, hányingert, hányást és ileust a posztoperatív időszakban. 
 
Az általános inhalációs anesztetikumokkal kapcsolatban, beleértve az izofluránt, megfigyeltek 
szívmegállást. 
 
b) A mellékhatások táblázatos összefoglalása 
A következő táblázatban a mellékhatások kerülnek felsorolásra a klinikai vizsgálatok és 
posztmarketing alkalmazás során észlelteknek megfelelően. A rendelkezésre álló adatok alapján a 
mellékhatások gyakoriságát nem lehet megállapítani, ezért itt „Nem ismert”-ként szerepel. 
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A leggyakoribb gyógyszermellékhatások összefoglalása 
Szervrendszerenkénti csoportosítás Gyakoriság Mellékhatások 

Vérképzőszervi és nyirokrendszeri 
betegségek és tünetek 

Nem ismert 
 

Carboxihaemoglobinaemia2 

 
Immunrendszeri betegségek és tünetek Nem ismert 

Nem ismert 
Anafilaxiás reakció 
Túlérzékenység1 

Anyagcsere- és táplálkozási betegségek 
és tünetek 

Nem ismert 
Nem ismert 

Hyperkalaemia2 
Emelkedett vércukorszint 

Pszichiátriai kórképek 
 
 

Nem ismert 
Nem ismert 
Nem ismert 

Agitáltság 
Delirium 
Hangulatváltozás5 

Idegrendszeri betegségek és tünetek 
 

Nem ismert 
Nem ismert 

Görcsroham 
Szellemi képességek csökkenése4 

Szívbetegségek és a szívvel kapcsolatos 
tünetek 

Nem ismert 
 

Szívritmuszavarok (bradycardia, 
tachycardia, „torsades de pointes” 
típusú ritmuszavar) 
QT-intervallum megnyúlás 
Szívmegállás 

Érbetegségek és tünetek 
 

Nem ismert 
Nem ismert 

Hypotensio2 
Vérzés3 

Légzőrendszeri, mellkasi és 
mediastinalis betegségek és tünetek 
 
 
 

Nem ismert 
Nem ismert 
Nem ismert 
Nem ismert 
Nem ismert 

Bronchospasmus2 
Dyspnoe1 
Sípoló légzés1 
Légzésdepresszió2 
Laryngospasmus2 

Emésztőrendszeri betegségek és tünetek 
 

Nem ismert 
Nem ismert 
Nem ismert 

Ileus 
Hányás 
Hányinger 

Máj- és epebetegségek, illetve tünetek 
 

Nem ismert 
Nem ismert 
Nem ismert 

Májnecrosis2 
Májsejtkárosodás2 
Emelkedett szérum bilirubinszint 

A bőr és a bőr alatti szövet betegségei és 
tünetei 
 

Nem ismert 
Nem ismert 
Nem ismert 

Az arc feldagadása1 
Kontakt dermatitis1 
Bőrkiütés1 

Vese- és húgyúti betegségek és tünetek Nem ismert 
Nem ismert 

Emelkedett szérum kreatininszint 
Csökkent szérum karbamidszint 

Általános tünetek, az alkalmazás helyén 
fellépő reakciók 
 

Nem ismert 
Nem ismert 
Nem ismert 

Malignus hyperthermia2 
Mellkasi diszkomfort1 
Hidegrázás 

Laboratóriumi és egyéb vizsgálatok 
eredményei 
 
 
 

Nem ismert 
Nem ismert 
Nem ismert 
Nem ismert 
Nem ismert 
Nem ismert 

Emelkedett fehérvérsejtszám1 
Emelkedett májfunkció2 
Emelkedett fluoridszint1 
Kóros EEG 
Csökkent szérum koleszterinszint 
Csökkent szérum alkalikus foszfatáz 
Megnövekedett szérum 
kreatinin-foszfokinázszint 

A csont- és izomrendszer, valamint a 
kötőszövet betegségei és tünetei 

Nem ismert Myoglobinuria 
Rhabdomyolisis 

1 Lásd 4.8 c) pont 
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2 Lásd 4.4 pont 
3 Művi abortuszon áteső betegeknél. Lásd 4.4 pont. 
4 A szellemi képességek kisfokú csökkenését okozhatja az anesztéziát követő 2-4 napban. Lásd 4.4 

pont 
5 A hangulat és a tünetek kisfokú változása legfeljebb 6 napig tart. Lásd 4.4 pont 

 
c) Kiválasztott mellékhatások részletes leírása 
 
Általános inhalációs anesztetikumok (beleértve az izofluránt is) alkalmazása esetén megfigyeltek 
szívmegállást, bradycardiát és tachycardiát. 
 
Jelentettek QT-intervallum megnyúlást és (kivételes esetekben fatális kimenetelű) „torsades de 
pointes” típusú ritmuszavart. 
 
Inhalációs anesztézia során jelentettek légúti irritáció következtében kialakuló bronchospasmust és 
laryngospasmust. 
 
Megfigyeltek EEG (elektroenkefalográf) változásokat és görcsrohamokat az izoflurán alkalmazása 
során. 
 
Az izoflurán fokozza a gyakran használt izomrelaxánsok hatását, amely hatás a nem-depolarizáló 
szerekkel a legkifejezettebb. A MAC (minimális alveoláris koncentráció) csökken N2O együttadása 
esetén felnőtteknél. 
 
Izolált esetekben magasabb karboxi-hemoglobin szintről számoltak be fluorozott inhalációs szerek 
együttes alkalmazása esetén (pl. dezflurán, enflurán és izoflurán). 
 
Az izoflurán - más inhalációs szerekhez hasonlóan - a méh izomzatának relaxációját okozza, így 
fennáll a méhvérzés kockázata. Izoflurán anesztéziában végzett művi abortusz esetén nagyobb 
mennyiségű vérvesztésről számoltak be, összehasonlítva az egyéb inhalációs narkotikumokkal. 
 
A posztoperatív időszakban megfigyeltek hidegrázást, hányingert, hányást, ileust, agitatiót és 
deliriumot. 
 
A vér bilirubinszint, a vércukorszint és a szérum kreatininszint átmeneti emelkedését, valamint a BUN 
(blood urea nitrogen, vér karbamid nitrogén) szint, a szérum koleszterinszint és az alkalikus 
foszfatázszint csökkenését figyelték meg. Más általános anesztetikumokhoz hasonlóan a 
fehérvérsejtek átmeneti emelkedését figyelték meg a műtéti stressz hiányában is. 
 
A beszámolók azt mutatják, hogy az izoflurán májkárosodást okozhat, az enyhe, átmeneti májfunkció 
emelkedéstől a nagyon ritka, akár fatális májnecrosisig. 
 
Ritkán, különösen az inhalációs anesztetikumokkal, köztük az izofluránnal történt hosszan tartó 
munkahelyi expozícióval összefüggésben túlérzékenységről (kontakt dermatitisről, bőrkiütésről, 
dyspnoéról, sípoló légzésről, mellkasi diszkomfortról, az arc feldagadásáról vagy anafilaxiás 
reakcióról) szóló beszámolók érkeztek. Ezeket a reakciókat klinikai vizsgálatokkal megerősítették 
(pl. metakolin provokáció). Mindazonáltal az inhalációs anesztetikumokkal történő expozíció alatt 
észlelt anafilaxiás reakciók etiológiája a több gyógyszerrel történt egyidejű expozíció miatt nem 
tisztázott, mert közismert, hogy közülük több is előidéz ilyen reakciókat. 
 
A szérum szervetlen fluor tartalma minimálisan emelkedhet az izoflurán-anesztézia alatt és után a 
készítmény lebomlása következtében. Az észlelhető alacsony fluorszint (egy vizsgálatban átlagosan 
4,4 μmol/l) vesekárosodást okozó hatása valószínűtlen, mivel az jóval a vese-toxicitás küszöbértéke 
alatt van. 
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Gyermekek 
 
Inhalációs anesztetikumok alkalmazása során ritkán a szérum káliumszint emelkedését figyelték meg, 
ami gyermekeknél szívritmuszavart és halált okozott a posztoperatív időszakban (lásd 4.4 pont). 
 
Az anesztézia bevezetése során fokozódhat a nyáltermelés és az alsó légúti váladékképződés, ami, 
különösen gyermekeknél, laryngospasmushoz vezethet (lásd 4.4 pont). 
 
Egyéb speciális populációk 
 
Neuromuscularis megbetegedés 
Inhalációs anesztetikumok alkalmazása során ritkán a szérum káliumszint emelkedését figyelték meg, 
ami gyermekeknél szívritmuszavart és halált okozott a posztoperatív időszakban. Úgy tűnik, hogy 
ennek legnagyobb esélye a látens vagy manifeszt neuromuscularis megbetegedésben (elsősorban 
Duchenne-féle izomdystrophiában) szenvedők körében van. A hyperkalaemia és a rezisztens 
ritmuszavarok korai, agresszív kezelése javasolt csakúgy, mint a látens neuromuscularis megbetegedés 
irányában történő kivizsgálás (lásd 4.4 pont). 
 
Idősek 
Idős betegeknél az anesztézia fenntartására kisebb koncentrációjú izoflurán szükséges (lásd 4.2 pont). 
 
Feltételezett mellékhatások bejelentése 
A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez 
fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen 
kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a 
hatóság részére az V. függelékben található elérhetőségek valamelyikén keresztül. 
 
4.9 Túladagolás 
 
Túladagolás, vagy túladagolás gyanúja esetén a gyógyszer alkalmazását abba kell hagyni, nyitott 
légutakat kell biztosítani és asszisztált vagy kontrollált lélegeztetést kell alkalmazni tiszta oxigénnel. 
 
Beszámoltak hypotensio és légzésdepresszió előfordulásáról. Jelentettek hibás porlasztó miatt 
kialakult túladagolást követő szívmegállást is. A szívműködés, vérnyomás és a légzés szoros 
monitorizálása szükséges. A túl mély anesztézia okozta hypotensio és légzésdepresszió kivédésére 
kiegészítő intézkedésekre lehet szükség. Szívmegállás esetén azonnal cardiorespiratoricus resuscitatiot 
kell elkezdeni. 
 
 
5. FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK 
 
5.1 Farmakodinámiás tulajdonságok 
 
Farmakoterápiás csoport: Általános érzéstelenítők  
ATC kód: N01AB06 
 
A Forane oldat inhalációhoz hatóanyaga: izoflurán 99,9 % w/w. 
Tulajdonságok: Molekulasúly: 184,5 
   Forráspont (760 Hgmm-nél): 48,5 °C 
   Törésmutató: nD

20 1,2990-1,3005 
   Fajsúly (25°C-on): 1,496 
 
Forane-nal végzett altatáskor a bevezetés és az ébredés egyaránt gyors. Enyhén szúrós szaga az altatás 
bevezetésekor történő adagolás mértékét korlátozhatja. Fokozott nyáltermelést vagy alsó légúti 
váladékképződést látszólag nem okoz. A garat- és gégereflexet gyorsan csökkenti. Az anesztézia 
mélysége gyorsan változik. Használatakor a szívritmus általában stabil marad. Az anesztézia 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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mélyülésével a spontán légzés csökken, ezért azt szigorúan monitorozni és szükség esetén támogatni 
kell. 
 
Az altatás kezdetekor a vérnyomás csökken, de a sebészi stimuláció hatására helyreáll. 
 
A vérnyomás az anesztézia mélységével arányosan csökken, a szívritmus azonban stabil marad. 
Kontrollált lélegeztetés és normál PaCO2 esetén a verőtérfogat a pulzusszám emelkedése miatt nem 
változik az anesztézia mélyítésekor sem. Spontán légzés mellett fellépő hypercapnia a pulzusszámot, 
valamint a perctérfogatot az ébrenléti szint fölé emelheti. 
 
Felületes Forane-anesztézia alatt az agyi keringés változatlan, a narkózis mélyülésekor azonban 
fokozódik. A cerebrospinalis folyadéknyomás emelkedése megelőzhető vagy visszafordítható az 
altatás előtt és alatt alkalmazott hiperventillációval. EEG változások és konvulziók rendkívül ritkán 
jelentkeznek. 
 
A Forane a szívizmot szenzitizálja az epinefrinnel szemben. Az epinefrin subcutan vagy gingivalis 
injekcióban alkalmazva a szívfrekvencia növekedése miatt súlyos kamrai ritmuszavart okozhat. Az 
epinefrinre vonatkozó myocardialis szenzitivitás azonban izoflurán esetén kisebb, mint halotánnal. 
5 mikrogramm/ttkg-nál nagyobb epinefrin dózis submucosus alkalmazása többszörös kamrai 
ritmuszavart okozhat. 
 
Intraabdominalis műtéteknél az izomrelaxáció megfelelő lehet normál szintű Forane-anesztézia 
mellett, azonban ha jelentősebb relaxációra van szükség, kis adag intravénás izomrelaxáns adása 
javasolt. 
 
A Forane alkalmazható mind az általános anesztézia bevezetésére, mind fenntartására, de kellő adatok 
hiányában terhességben és a szülészetben nem adható. Császármetszés során viszont alacsony 
koncentrációban alkalmazható az anesztézia fenntartására (lásd 4.2 és 4.6 pontok). 
A farmakológiai hatás arányos a belégzett izoflurán koncentrációval. 
 
5.2 Farmakokinetikai tulajdonságok 
 
Általános jellemzők 
Az izoflurán kloriddal és fluoriddal halogénezett metil-etil-éter. A vér/gáz megoszlási koefficiens az 
izoflurán esetén 1,4. A farmakokinetikai tulajdonságai a bemosás és kimosás tekintetében a vér- és 
szöveti oldékonysággal függenek össze. 
 
Viszonylag kismértékben metabolizálódik az emberi szervezetben. Átlagosan az izoflurán 95%-a 
távozik a kilégzett levegővel. A posztoperatív periódusban csak 0,17%-a mutatható ki a vizeletben 
metabolit formájában. A legfontosabb metabolit a trifluoroecetsav. A szérum szervetlen fluorid 
tartalmának átlagos csúcskoncentrációja kisebb 5 µmol/l értéknél. A csúcsértékek kb. 4 órával az 
anesztézia után jelennek meg, és 24 órán belül az értékek normalizálódnak. Forane alkalmazása során 
vesekárosodást nem észleltek. 
 
A MAC (minimális alveoláris koncentráció) az életkorral csökken. A dózis csökkentése javasolt 
hypovolaemiás, hypotensiós és szellemileg retardált betegeknél, lásd még a 4.4 pontot.  
MAC (minimális alveolaris koncentrációja emberben): 
 

Életkor (év)  100% oxigén 70 %N2O 
25 ± 4 1,28 0,56 
44 ± 7 1,15 0,50 
64 ± 5  1,05 0,37 
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5.3 A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei 
 
Ismételt izoflurán-anesztéziát követően állatokon reprodukciós vizsgálatokat végeztek. Egereken és 
nyulakon végzett vizsgálatok a humán dózis hatszoros mennyiségében adagolt izoflurán lehetséges 
foetotoxikus hatását mutatták. 
 
Akut toxicitási vizsgálatok során az izoflurán dózisfüggetlen légzésdeprimáló hatást mutatott a 
kísérleti állatoknál alkalmazott koncentrációban (1-6 % w/w). A vegyület nem okozott 
cardiovascularis, illetve neuromuscularis mellékhatásokat. Az izoflurán mind akut toxicitási, mind 
pedig ismételt dózisú toxicitási vizsgálatokban kevésbé bizonyult májkárosítónak, mint az egyéb 
halogénezett inhalációs anesztetikumok. Ez részben az izoflurán csekély mértékű hepatikus 
biotranszformációjával magyarázható. A vegyület májkárosító hatását anesztézia után hypoxiás 
állatoknál sokkal súlyosabbnak találták. Ismételt adagolást követően a Henle kacs felszálló szakaszán 
veseléziókat figyeltek meg a kísérleti állatoknál 
 
A szakirodalomban nincs utalás az izoflurán karcinogén voltára. In vitro vizsgálatok során az izoflurán 
nem mutatott mutagén hatást. 
 
 
6. GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK 
 
6.1 Segédanyagok felsorolása 
 
Segédanyagokat nem tartalmaz. 
 
6.2 Inkompatibilitások 
 
Az izoflurán CO2 abszorbensekkel történő közvetlen érintkezése során CO keletkezéséről számoltak 
be. A CO2 abszorbens kiszáradásának megelőzésével a CO képződés veszélyét, valamint az emelkedett 
karboxi-hemoglobin szint kialakulásának lehetőségét minimumra kell csökkenteni.  
 
6.3 Felhasználhatósági időtartam 
 
5 év 
 
6.4 Különleges tárolási előírások 
 
Legfeljebb 25°C-on tárolandó. 
 
6.5 Csomagolás típusa és kiszerelése 
 
100 ml folyadék LDPE gyűrűvel ellátott, biztonsági zárást biztosító csavaros, fehér, alumínium 
kupakkal lezárt, III-as típusú barna üvegbe töltve. Egy üveg + egy lila színű, az alkalmazást biztosító 
LDPE-eszköz dobozban. 
 
6.6 A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések és egyéb, a készítmény 

kezelésével kapcsolatos információk 
 
Az izofluránt csak a speciálisan izoflurán használatára kalibrált vaporizáló alkalmazásával szabad 
használni, melynek segítségével az alkalmazott anesztetikum koncentrációja megfelelően 
ellenőrizhető.  
 
Megjegyzés  (egy keresztes)  
Osztályozás: II./3 csoport 
Korlátozott érvényű orvosi rendelvényhez kötött, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. 
§-ának) pontja szerinti járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók által biztosított körülmények között 
alkalmazható gyógyszer (I). 
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Bármilyen fel nem használt gyógyszer, illetve hulladékanyag megsemmisítését a gyógyszerekre 
vonatkozó előírások szerint kell végrehajtani. 
 
 
7. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA 
 
AbbVie Kft. 
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7. 
Magyarország 
 
 
8. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA 
 
OGYI-T-1414/01 
 
 
9. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK/ 
MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA 
 
A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 1989. január 1. 
 
A forgalomba hozatali engedély legutóbbi megújításának dátuma: 2009. október 26. 
 
 
10. A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA 
 
2015. augusztus 2. 
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