
Ulotka dol~ezona do opakowania: informaeja dla uiytkownika 

Flumazenil Kabi 0,1 mg/ml roztwor do wstrzykiwan, 
koneentrat do sporz~dzania roztworu do infuzji 

Flumazenilum 

Naleiy uwaznie zapoznac si~ z treSci~ ulotki przed zastosowaniem leku, poniewaz zawiera ona 
informaeje wazne dla paejenta. 

NaieZy zachowac t« ulotk«, aby w razie potrzeby moc jl! ponownie przeczytac. 
W razie jakichkolwiek wl!tpliwosci naleZy zwrocic si« do lekarza, farmaceuty lub piel«gniarki. 
Jesli u pacjenta wystl!pil! jakiekolwiek objawy niepozl!dane, w tym wszelkie objawy 
niepozl!dane niewymienione w tej ulotce, naleZy powiedziec 0 tym lekarzowi, farmaceucie lub 
piel«gniarce. Patrz punkt 4. 

Spis tresci ulotki 

1. Co to jest Flumazenil Kabi i w jakim celu si« go stosuje 
2. Informacje wazne przed zastosowaniem leku Flumazenil Kabi 
3. Jak stosowac Flumazenil Kabi 
4. Mozliwe dzialania niepozl!dane 
5. Jak przechowywac Flumazenil Kabi 
6. Zawartosc opakowania i inne informacje 

1. Co to jest Flumazenil Kabi i w jakim eelu si~ go stosuje 

Flumazenil Kabi to odtrutka (antidotum) sruzl!ca do calkowitego lub cz«sciowego zniesienia skutkow 
osrodkowego dzialania sedatywnego (uspokajajl!cego) benzodiazepin (szczegolna grupa lekow 
o wlasciwosciach uspokajajl!cych, nasennych, zwiotczajl!cych mi«snie i dzialajl!cych przeciwl«kowo). 
Z tego wzgl«du, Flumazenil Kabi stosuje si« do wybudzania po przeprowadzeniu pewnych badan 
diagnostycznych lub w intensywnej terapii u pacjentow, u ktorych naleZy podac srodki uspokajajl!ce. 
Flumazenil stosuje si« rowniez w diagnostyce i leczeniu zatruc benzodiazepinami lub po ich 
przedawkowaniu. 
Flumazenil Kabi stosuje si« rowniez u dzieci (w wieku powyzej 1 roku Zycia) w celu wybudzenia ze 
snu, w ktory zostaly wprowadzone na czas trwania zabiegu medycznego, poprzez podanie 
benzodiazepiny. 

2. Informaeje wazne przed zastosowaniem leku Flumazenil Kabi 

Kiedy nie stosowac leku Flumazenil Kabi 
Jesli pacjent rna uezulenie na flumazenillub ktorykolwiek z pozostalych skladnikow tego leku 
(wymienionych w punkcie 6). 
W przypadku podania benzodiazepin w sytuaeji potenejalnie zagrazaj~eej iyciu (np. regulacja 
cisnienia w mozgu lub ci«Zki napad padaczkowy). 
W przypadku mieszanych zatruc benzodiazepinami i niektorymi rodzajami innych lekow 
przeciwdepresyjnych (tak zwane trojpierscieniowe i czteropierscieniowe leki 
przeciwdepresyjne,jak imipramina, klomipramina, mirtazepina czy mianseryna). Toksycznosc 
tych lekow moze zostac zamaskowana przez ochronne dzialanie benzodiazepin. W przypadku 
wystl!pienia oznak znacznego przedawkowania lekow przeciwdepresyjnych, nie stosowac leku 
Flumazenil Kabi w celu zniesienia skutkow dzialania benzodiazepin. 

Ostrzezenia i srodki ostroznosei 
W przypadku niewybudzenia po podaniu leku Flumazenil Kabi, naleZy rozwazyc inne powody, 
poniewaz Flumazenil Kabi w szczegolny sposob znosi skutki dzialania benzodiazepin. 



W przypadku stosowania leku Flumazenil Kabi pod koniec operacji w celu wybudzenia 
pacjenta, nie naleZy go podawae zanim nie ustllpi dzialanie lek6w zwiotczajllcych miysnie. 
Ze wzglydu na to, ze czas dzialania flumazenilu jest zazwyczaj kr6tszy od czasu dzialania 
benzodiazepin, moze powrocic uspokojenie polekowe. Pacjenta naleZy poddae scislej 
obserwacji, ewentualnie na oddziale intensywnej terapii, do momentu ustllpienia skutk6w 
dzialania flumazenilu. 
W przypadku leczenia dUZymi dawkami benzodiazepin i (lub) w przypadku dlugotrwalego 
(przewleklego) leczenia benzodiazepinami w cillgu kilku tygodni poprzedzajllcych podanie 
flumazenilu, naleZy unikae szybkiego wstrzykiwania dUZych dawek flumazenilu (wiykszych 
niz 1 mg), poniewaz moze to doprowadzie do wystllPienia objawow odstawienia (patrz punkt 
4. Mozliwe dzialania niepozlldane). 
W przypadku dlugotrwalego leczenia dUZymi dawkami benzodiazepin, naleZy starannie 
por6wnae korzysci wynikajllce z zastosowania leku Flumazenil Kabi z ryzykiem wystllPienia 
objawow odstawienia. 
Dzieci, u kt6rych wczesniej zastosowano midazolam w celu uspokojenia naleZy poddae scislej 
obserwacji na oddzialach intensywnej terapii przez co najmniej 2 godziny od podania leku 
Flumazenil Kabi, poniewaz dzialanie uspokajaj~ce lub trudnosci w oddychaniu mog~ 
powrocic. W przypadku stosowania innych benzodiazepin w celu uspokojenia, naleZy 
dostosowae czas trwania obserwacji odpowiednio do przewidywanego czasu ich dzialania. 
W przypadku pacjent6w z padaczk~ leczonych przez dlugi czas benzodiazepinami, nie zaleca 
siy podawania flumazenilu, poniewaz moze on wywolae drgawki. 
Napady padaczki lub inne toksyczne dzialania niepozlldane mogll bye bardziej nasilone 
w przypadku zatrue mieszanych (np. zatrucie benzodiazepinami i pierscieniowymi lekami 
przeciwdepresyjnymi). 
W przypadku cittzkiego urazu mozgu (i (lub) niestabilnego cisnienia w m6zgu), naleZy 
zachowae ostroznose, poniewaz Flumazenil Kabi moze doprowadzie do podwyiszenia 
cisnienia w m6zgu. 
Nie zaleca siy stosowania leku Flumazenil Kabi w leczeniu uzaleinienia od benzodiazepin ani 
w leczeniu objawow odstawienia po zaprzestaniu stosowania benzodiazepin. 
W przypadku wystypowania napadow lttku panicznego w przeszlosci, Flumazenil Kabi moze 
wywolae nowe napady. 
W przypadku uzaleznienia od alkoholu lub lek6w ryzyko rozwoju tolerancji na benzodiazepiny 
i uzalemienia od nich moze bye wiyksze. 
W przypadku zaburzen czynnosci wlltroby wydalanie leku moze nastypowae z op6znieniem. 

Dzieci 
Flumazenil Kabi stosuje siy u dzieci wy1llcznie w celu zniesienia dzialania uspokojenia. 
Brak wystarczajllcych danych dotyCZllcych innych wskazan. Dotyczy to takZe dzieci w wieku 
ponizej 1 roku Zycia. 

Flumazenil Kabi a inne leki 
NaleZy powiedziee lekarzowi 0 wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, 
a takZe 0 lekach, kt6re pacjent planuje stosowae. 
Podczas stosowania leku Flumazenil Kabi w przypadkowym przedawkowaniu, naleZy wzille pod 
uwagy, ze toksyczne dzialanie innych lek6w psychotropowych (w szczeg6lnosci tr6jpierscieniowych 
lek6w przeciwdepresyjnych, jak imipramina) stosowanych r6wnoczesnie, moze ulec zwiykszeniu 
w miary ustypowania dzialania benzodiazepin. 
Nie zaobserwowano oddzialywania flumazenilu z innymi lekami dzialajllcymi hamujllco na 
osrodkowy uklad nerwowy. 

Flumazenil Kabi z alkoholem 
Nie zaobserwowano odzialywania miydzy flumazenilem i etanolem. 

Ci~za, karmienie piersi~ i wplyw na plodnosc 
Jesli pacjentkajest w cillZy lub karmi piers ill, przypuszcza ze moze bye w cillZy lub gdy planuje miee 
dziecko, powinna poradzie siy lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 
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Z powodu braku wystarczaj~cego doswiadczenia, Flumazenil Kabi naleZy stosowac w okresie ci~Zy 
wyl~cznie wtedy, gdy korzysc dla pacjentkijest wiyksza od potencjalnego ryzyka dla nienarodzonego 
dziecka. Nie rna przeciwwskazan do podania leku Flumazenil Kabi w okresie ci~zy w naglych 
przypadkach. 

Brak danych dotycz~cych przenikania flumazenilu do mleka ludzkiego. Dlatego zaleca sict 
zaprzestanie karmienia piersi~ przez 24 godziny po podaniu leku Flumazenil Kabi. 

Prowadzenie pojazd6w i obslugiwanie maszyn 
Po otrzymaniu leku Flumazenil Kabi w celu zniesienia skutkow dzialania uspokajaj~cego 
benzodiazepin nie wolno prowadzic pojazd6w, obslugiwac maszyn ani zajmowac siy innymi 
czynnosciami wymagaj~cymi fizycznego lub psychicznego wysilku przez co najmniej 24 godziny, 
gdyz dzialanie uspokajaj~ce benzodiazepin moze powrocic. 

Flumazenil Kabi zawiera chlorek sodu 
Lek ten zawiera 3,7 mg sodu wI ml (18,5 mg w ampulce 5 mllub 37 mg w ampulce 10 ml) roztworu 
do wstrzykiwan. NaieZy to wzi~c pod uwagy u pacjentow kontroluj~cych zawartosc sodu w diecie. 

3. Jak stosowac Flumazenil Kabi 

Flumazenil Kabi podaje siy w dOZylnym wstrzyknictciu (do Zyly) lub rozcienczony w infuzji dOZylnej 
(przez dluzszy okres czasu). 
Flumazenil podaje anestezjolog lub doswiadczony lekarz. Flumazenil moma stosowac jednoczesnie 
z innym postypowaniem reanimacyjnym. 
Lek ten jest przeznaczony wyl~cznie do jednorazowego uZycia. NiezuZyty roztwor naleZy usun~c. 
Przed uZyciem roztwor naleZy obejrzec. Mozna go stosowac tylko wtedy, gdy jest przejrzysty, 
bezbarwny i nie rna zanieczyszczen. 

Zaleca siy nastypuj~c~ dawky: 

Dorosli pacjenci 

Znieczulanie Intensywna terapia 

Spos6b dawkowania: 

Dawka pocz~tkowa: Dawka pocz~tkowa: 
0,2 mg podawane dOZylnie przez 15 sekund. 0,3 mg podawane dozylnie przez 15 sekund. 

Kolejn~ dawky 0,1 mg mozna wstrzykiwac Kolejnq. dawky 0,1 mg mozna wstrzykiwac 
i powtarzac co 60 sekund; jezeli nie uzyska siy i powtarzac co 60 sekund; jezeli nie uzyska siy 

odpowiedniego stanu swiadomosci w ci~gu odpowiedniego stanu swiadomosci w ci~gu 
60 sekund, maksymalnie mozna podac do 1 mg. 60 sekund, maksymalnie moma podac 

do 2 mg. 

Zwykla dawka wynosi od 0,3 mg do 0,6 mg, ale W przypadku nawrotu sennosci mozna podac 
moze roznic siy w zaleznosci drugie wstrzykniycie (bolus). Skuteczna moze 

od indywidualnych cech pacjenta i zaZytych okazac siy infuzja doZy Ina dawki 
benzodiazepin. 0,1 do 0,4 mg na godziny. Wielkosc dawki oraz 

szybkosc infuzji naleZy dostosowac 
indywidualnie w celu uzyskania z~danego 

poziomu swiadomosci. 

Infuzjy dOZyln~ mozna zastosowac dodatkowo do 
maksymalnej dawki 2 mg podanej we 

wstrzykniyciu. 
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Pacjenci z zaburzeniami czynnosci nerek lub w~troby 
U pacjent6w z zaburzeniami czynnosci w1j.troby, wydalanie flumazenilu moze nastypowac 
z op6inieniem i dlatego zaleca siy dokladne odmierzanie dawek. 

Nie rna potrzeby dostosowywania dawek u pacjent6w z zaburzeniami czynnosci nerek. 

Dzieci 

Dzieci w wieku powyiej 1 roku iycia 

Zniesienie dzialania uspokojenia 

Sposob dawkowania: 

Wstrzykiwanie dawki 0,01 mg/kg mc. (do 0,2 mg) podawanej do:z:ylnie przez 
15 sekund. Jezeli po uplywie 45 sekund nie zostanie odzyskany odpowiedni poziom swiadomosci, 

mozna ponownie wstrzykn1j.c dawky 0,01 mg/kg mc. (do 0,2 mg). 
W razie koniecznosci nale:z:y powtarzac wstrzykniycia co 60 sekund (maksymalnie do 4 razy), przy 
czym maksymalna dawka wynosi 0,05 mg/kg mc. lub 1 mg, w zalemosci od tego, kt6ra dawka jest 

mniejsza. 

Dzieci w wieku poniiej 1 roku iycia 
Brak wystarczaj1j.cych danych dotycz1j.cych stosowania leku Flumazenil Kabi u dzieci w wieku ponizej 
1 roku :z:ycia. Dlatego Flumazenil Kabi nale:z:y podawac dzieciom w wieku ponizej 1 roku w6wczas, 
gdy potencjalne korzysci dla pacjenta przewyzszaj1j. ewentualne ryzyko. 

W razie jakichkolwiek dalszych w1j.tpliwosci zwi1j.zanych ze stosowaniem tego leku nale:z:y zwr6cic siy 
do lekarza lub farmaceuty. 
Informacje przeznaczone dla personelu medycznego znajduj1j. siy w jednym z punkt6w ponizej. 

4. Moiliwe dzialania niepoi~dane 

Jak kazdy lek, lek ten moze powodowac dzialania niepoz1j.dane, chociaz nie u kazdego one wyst1j.pi1j.. 

Bardzo CZ((sto (wyst((puj~ cz((sciej nii ulna 10 pacjentow): 
nudnosci. 

CZ((sto (wyst((puj~ nie cz((sciej nii ulna 10 pacjentow): 
reakcje nadwrazliwosci (reakcje alergiczne), niepok6j (po szybkim wstrzykniyciu, nie wymaga 
leczenia), chwiejnosc emocjonalna, problemy z zasypianiem i spaniem (bezsennosc), uczucie sennosci 
(sennosc), zawroty glowy, hOI glowy, pobudzenie (po szybkim wstrzykniyciu, nie wymaga leczenia), 
mimowolne drgawki lub drzenie, suchosc w ustach, nieprawidlowy szybki i glyboki oddech 
(hiperwentylacja), zaburzenia mowy, subiektywne odczucia sk6me (np. zimna, ciepla, mrowienia, 
ucisku, itd.) przy braku pobudzenia (parestezje), podw6jne widzenie, zez (zezowanie), wiyksze 
lzawienie (wytwarzanie plynu lzowego), kolatanie serca (po szybkim wstrzykniyciu, nie wymaga 
leczenia), zaczerwienienie sk6ry, niskie cisnienie krwi przy zmianie pozycji z lez1j.cej na stoj1j.C~, 
przemijaj1j.ce podwyzszone cisnienie krwi (po przebudzeniu), wymioty, czkawka, pocenie siy, 
zmyczenie, hOI w miejscu wstrzykniycia. 

Niezbyt CZ((sto (wyst((puj~ nie cz((sciej nii ulna 100 pacjentow): 
strach (po szybkim wstrzykniyciu, nie wymaga leczenia), drgawki (u pacjent6w chorych na padaczky 
lub powazn1j. niewydolnosc w1j.troby, g16wnie po dlugotrwalym leczeniu benzodiazepinami lub 
w przypadku zatruc mieszanych - patrz punkt 2. Ostrzezenia i srodki ostroznosci), nieprawidlowe 
slyszenie, wolne lub szybkie tytno, skurcz komorowy przedwczesny (skurcz dodatkowy), trudnosci 
w oddychaniu (dusznosc), kaszel, niedroznosc nosa, hOI w klatce piersiowej, dreszcze (po szybkim 
wstrzykniyciu, nie wymagaj1j.leczenia). 
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Cz,(stose nieznana (nie moze bye okreslona na podstawie dost'(pnych danych): 
objawy odstawienia (patrz ponizej), napady paniki (u pacjentow z wywiadem w tym kierunku), 
nietypowy placz, pobudzenie, zachowania agresywne, ciyzkie reakcje alergiczne (reakcje 
anafilaktyczne ). 

W przypadku dlugotrwalego leczenia benzodiazepinami, flumazenil moze wywolac objawy 
odstawienia, takie jak napiycie, pobudzenie, niepokoj, chwiejnosc emocjonalna, omamy, mimowolne 
drgawki lub drzenie oraz drgawki. 
Zwykle dzialania niepoz~dane u dzieci nie roznill siy znacznie od dzialan niepozlldanych 
wystypujllcych u doroslych pacjentow. W przypadku zastosowania leku Flumazenil Kabi do 
wybudzenia dziecka z sedacji, zglaszano przypadki nadmiemego placzu, pobudzenia i reakcji 
agresywnych. 

Zglaszanie dzialan niepoz~danych 
Jesli wystllpilljakiekolwiek objawy niepozlldane, w tym wszelkie objawy niepozlldane niewymienione 
w ulotce, naleZy powiedziec 0 tym lekarzowi, farmaceucie lub pielygniarce. Dzialania niepozlldane 
mozna zglaszac bezposrednio do Departamentu Monitorowania Niepozlldanych Dzialan Produktow 
Leczniczych Urzydu Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrob6w Medycznych i Produktow 
Biob6jczych 
AI. Jerozolimskie 181C 
02-222 Warszawa 
tel.: + 48224921 301 
faks: + 48224921 309 
e-mail: ndl@urpl.gov.pl. 
Dzialania niepozlldane mozna zglaszac rowniez podmiotowi odpowiedzialnemu. 
Dziyki zglaszaniu dzialan niepozlldanych mozna bydzie zgromadzic wiycej informacji na temat 
bezpieczenstwa stosowania leku. 

5. Jak przechowywae Flumazenil Kabi 

Lek naleZy przechowywac w miejscu niewidocznym i niedostypnym dla dzieci. 

Nie stosowac tego leku po uplywie terminu waznosci zamieszczonego na etykiecie i pudelku 
tekturowym po: EXP. Termin waznosci oznacza ostatni dzien podanego miesillca. 

Nie przechowywac w temperaturze powyzej 25°C. 

Lekjest przeznaczony wy1llcznie do jednorazowego uzycia. 
Okres przechowywania po pierwszym otwarciu opakowania: lek naleZy zUZyc natychmiast. 
Okres przechowywania po rozcienczeniu: 24 godziny. 

Wykazano chemicznll i fizycznll stabilnosc po rozcienczeniu przez 24 godziny w temperaturze 25°C. 
Z mikrobiologicznego punktu widzenia, lek naleZy zuzyc natychmiast. Jezeli lek nie zostanie zuZyty 
natychmiast, za okres przechowywania podczas uZytkowania i za warunki przed uzyciem odpowiada 
uZytkownik. Okres ten nie powinien zasadniczo przekraczac 24 godzin w temperaturze 2-8°C chyba, 
ze rozcienczenie wykonano w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych. 

Nie stosowac tego leku, jesli roztwor nie jest przejrzysty i wolny od zanieczyszczen. 
W szelkie niewykorzystane resztki roztworu naleZy usunllC zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Lekow nie naleZy wyrzucac do kanalizacji ani domowych pojemnikow na odpadki. NaleZy zapytac 
farmaceuty, jak usunllC leki, ktorych siy juz nie uiywa. Takie postypowanie pomoze chronic 
srodowisko. 

NLfHJ0639100 I/IA/O 12/G 5 



6. Zawartosc opakowania i inne informacje 

Co zawiera Flumazenil Kabi 

Substancj~ czynn~ lekujest flumazenil. 

Kazdy mililitr zawiera 0,1 mg flumazenilu. 
Kazda ampulka 5 ml zawiera 0,5 mg flumazenilu. 
Kazda ampulka 10 ml zawiera 1,0 mg flumazenilu. 

Pozostale skladniki to: kwas octowy lodowaty, sodu chlorek, disodu edetynian, sodu wodorotlenek, 
roztwor IN, woda do wstrzykiwan. 

Jak wygl~da Flumazenil Kabi i co zawiera opakowanie 
Flumazenil Kabi to przejrzysty i bezbarwny roztwor do wstrzykiwan oraz koncentrat do sporz/!dzania 
roztworu do infm;ji w ampulkach z bezbarwnego szkla. 

Dostt(pne wielkosci opakowan: 
5 lub 10 ampulek zawieraj/!cych 5 ml roztworu do wstrzykiwan, umieszczonych w tekturowym 
pudelku. 
5 lub 10 ampulek zawieraj/!cych 10 ml roztworu do wstrzykiwan, umieszczonych w tekturowym 
pudelku. 

Nie wszystkie wielkosci opakowan musz/! znajdowac sit( w obrocie. 

Podmiot odpowiedzialny i wytworca 

Podmiot odpowiedzialny 
Fresenius Kabi Deutschland GmbH 
D-61346 Bad Homburg v.d.H. 
Niemcy 

Wytworca 
Fresenius Kabi Austria GmbH 
Hafnerstrafie 36 
A-8055 Graz 
Austria 

W celu uzyskania bardziej szczegolowych informacji nalei;y zwrocic sit( do przedstawiciela podmiotu 
odpowiedzialnego: 
Fresenius Kabi Polska Sp. z 0.0. 

AI. Jerozolimskie 134 
02-305 Warszawa 
tel.: + 48 22 345 67 89 

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach czlonkowskich Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego pod nast((puj~cymi nazwami: 

Austria 
Flumazenil Kabi 0,1 mglml fujektionslosung und Konzentrat zur 
Herstellung einer fufusionslosung 

Dania Flumazenil Fresenius Kabi 

Finlandia Flumazenil Fresenius Kabi 0,1 mglml injektioneste, liuos 

Hiszpania Flumazenilo Fresenius Kabi 0,1 mglml inyectable 

Holandia Flumazenil Kabi 0,1 mglml oplossing voor injectie 
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Irlandia Flumazenil 0.1 mg/ml Solution for Injection 

trat zur Flumazenil Kabi 0,1 mg/ml Injektionslosung und Konzen 
Herstellung einer Infusionslosung 

Niemcy 

Norwegia Flumazenil Fresenius Kabi 0,1 mg/ml injeksjonsvreske, 0 ppl0sning 

Polska Flumazenil Kabi 0,1 mg/ml roztw6r do wstrzykiwan 

Portugalia Flumazenilo Fresenius Kabi 0,1 mg/ml soluyao injecmvel 

Szwecja Flumazenil Fresenius Kabi 0,1 mg/ml injektionsvatska, 10 sning 

Flumazenil Kabi 0,1 mg/ml oldatos injekci6 

Wielka Brytania Flumazenil 0.1 mg/ml Solution for Injection 

Wlochy Flumazenil Kabi 0,1 mg/ml, soluzione iniettabile 

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 29.04.2016 
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Informacje przeznaczone wyl~cznie dla fachowego personelu medycznego: 

Szczeg610we warunki przechowywania leku opisano w punkcie 5. Jak przechowywac Flumazenil 
Kabi. 
Jezeli flumazenil ma bye podany w infuzji, musi bye uprzednio rozcienczony. 
Flumazenil naleZy rozcienczae wyl~cznie nastypuj~cymi roztworami: chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%), 
glukozy 50 mg/ml (5%) lub chlorku sodu 4,5 mg/ml (0,45%) + glukozy 25 mg/ml (2,5%). 
Zgodnose flumazenilu z innymi roztworami do wstrzykiwan nie zostala ustalona. 
Leku nie wolno mieszae z innymi lekami z wyj~tkiem tych wymienionych w niniejszym punkcie. 
Wiycej informacji na temat dawkowania znajduje siy w punkcie 3. tej ulotki. 
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