CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Furosemide Kabi, 20 mg/2 ml, roztw6r do wstrzykiwan

2.

SKLAD JAKOSCIOWY I ILOSCIOWY

Kazda 2 ml ampulka zawiera 20 mg furosemidu, co odpowiada 10 mg furosemidu w 1 ml.
Substancja pomocnicza 0 znanym dzialaniu:
sodu chlorek, sodu wodorotlenek.
PeIny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.

POSTAC FARMACEUTYCZNA

Roztw6r do wstrzykiwan.
Przezroczysty, bezbarwny lub prawie bezbarwny roztw6r.

4.

SZCZEGOLOWE DANE KLINICZNE

4.1

Wskazania do stosowania
Obrzyk i (lub) wodobrzusze spowodowane chorobami serca lub w~troby .
Obrzyk spowodowany chorobami nerek (w przypadku zespolu nerczycowego nalezy
w pierwszej kolejnosci leczye choroby podstawow~).
Obrzyk pluc (np. w przypadku ostrej niewydolnosci serca).
Przelom nadcisnieniowy (jako uzupelnienie innego postypowania leczniczego).

Pozajelitowe podawanie furosemidu wskazane jest w przypadkach, w kt6rych wymaganajest szybka
i skuteczna diureza lub jesli podanie doustne jest niemozliwe lub nieskuteczne.

4.2

Dawkowanie i spos6b podawania

Dawkowanie
Zawsze naleZy stosowae najmniejsz~ dawky, zapewniaj~c~ poz~dan~ reakcjy.
Czas leczenia powinien bye ustalony przez lekarza, w zaleznosci od rodzaju i stopnia nasilenia
choroby.
Pozajelitowe podanie furosemidu jest wskazane w przypadkach, w kt6rych podanie doustne jest
niemozliwe lub nieskuteczne (np. w przypadku zmniejszonego wchlanianiajelitowego) lub gdy
niezbydne jest szybkie dzialanie produktu leczniczego. lezeli produkt leczniczy podawany jest
pozajelitowo, zaleca siy rozpoczycie podawania doustnego tak szybko, jak to mozliwe.
Aby osi~gn~e maksymaln~ skutecznose i zapobiec przeciwnemu dzialaniu, zaleca siy podawanie
furosemidu w infuzji ci~glej , zamiast w powtarzanych bolusach.
Kiedy niemozliwe jest podawanie furosemidu w infuzji ci~glej, w celu kontynuowania leczenia po
podaniujednej lub kilku dawek w szybkim bolusie, korzystniej jest podae kilka malych dawek
w kr6tkich odstypach czasu (co okolo 4 godziny) niz podawae w bolusie wiyksze dawki w dluzszych
odstypach czasu.
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Dotylnie furosemid nalety podawae powoli, nie szybciej niz 4 mg na minuty oraz nie nalety podawae
innych produkt6w leczniczych w tej samej strzykawce.
Podanie domiysniowe furosemidu musi bye ograniczone jedynie do wyj~tkowych przypadk6w, kiedy
niemozliwe jest doustne lub dotylne podanie produktu leczniczego. Nalety zaznaczye,
ze domiysniowe podanie nie jest odpowiednie w stanach ostrych, takich jak obrzyk pluc.
W przypadku braku przeciwwskazan, zalecana dawka pocz~tkowa dla doroslych i mlodziety w wieku
powyzej 15 lat wynosi od 20 do 40 mg (llub 2 ampulki), podawana dotylnie (b!!dz w wyj!!tkowych
przypadkach domiysniowo); maksymalna dawkajest zalezna od indywidualnej reakcji pacjenta
na leczenie. lezeli wymagane jest zastosowanie wiykszej dawki, nalety j!! zwiykszae jednorazowo
020 mg i nie podawae czysciej niz co 2 godziny.
U doroslych, maksymalna zalecana dawka dobowa furosemidu wynosi 1500 mg.
Zmniejszenie masy ciala spowodowane nasilon~ diurez!! nie powinno bye wiyksze niz 1 kg/doby.
Dzieci i mlodziez
Dotylne podanie furosemidu dzieciom i mlodziety w wieku ponizej 15 lat zalecane jest tylko
w wyj!!tkowych przypadkach.
Dawky nalety dostosowae do masy ciala, a zalecana dawka wynosi od 0,5 do 1 mg/kg masy ciala
na doby, maksymalnie do calkowitej dawki dobowej 20 mg.
Zaburzenia czynnosci nerek
U pacjent6w z ciyzkimi zaburzeniami czynnosci nerek (styzenie kreatyniny w osoczu >5 mg/dl) nie
zaleca siy stosowania infuzji 0 szybkosci wiykszej niz 2,5 mg na minuty.
Pacjenci w podeszlym wieku
Zalecane dawkowanie u doroslych odnosi siy takZe do pacjent6w w podeszlym wieku, z tym ze
u pacjent6w w podeszlym wieku furosemid jest znacznie wolniej eliminowany z organizmu. Zalecana
dawka pocz!!tkowa wynosi 20 mg na doby, zwiykszana stopniowo az do uzyskania poz!!danej reakcji.
Specjalne zalecenia dotyczqce dawkowania
U doroslych dawkajest ustalona nastypuj!!Co:
Obrz?k 'Zwiqzany z przewleklq i ostrq zastoinowq niewydolnosciq serca
Zalecana dawka pocz~tkowa wynosi 20 do 40 mg na doby. W razie koniecznosci, dawky mozna
dostosowae w zaleznosci od reakcji pacjenta na leczenie. Dawka dobowa powinna bye podana
w dw6ch lub trzech dawkach podzielonych w przewleklej zastoinowej niewydolnosci serca,
a w postaci bolusa w ostrej zastoinowej niewydolnosci serca.
Obrz?k zwiqzany z chorobami nerek
Zalecana dawka pocz!!tkowa wynosi 20 do 40 mg na doby. W razie koniecznosci, dawky mozna
dostosowae w zaleznosci od reakcji pacjenta na leczenie. Calkowit!! dawky dobow!! mozna podae
w dawce pojedynczej lub w kilku dawkach podzielonych.
lezeli zastosowanie tej dawki nie powoduje poz~danego zwiykszenia wydalania plyn6w, w6wczas
nalety podae furosemid w ci!!glej infuzji dotylnej, 0 pocz!!tkowej szybkosci 50 mg do 100 mg na
godziny.
Przed zastosowaniem furosemidu nalety skorygowae hipowolemiy, niedocisnienie i zaburzenia
r6wnowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitowej.
U pacjent6w poddawanych dializoterapii, zazwyczaj stosowana dawka podtrzymuj~ca wynosi od
250 mg do 1500 mg na doby.
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Z powodu zwiykszonego ryzyka wystl!pienia dzialan niepozl!danych u pacjent6w z zespolem
nerczycowym, dawky produktu leczniczego naleZy dostosowae ostroznie.

Przelom nadcisnieniowy Oako uzupelnienie innego post?powania leczniczego)
Zalecana dawka poczl!tkowa w przelomie nadcisnieniowym wynosi 20 mg do 40 mg, podawana we
wstrzykniyciu dOZylnym w postaci bolusa. W razie koniecznosci, dawky mozna dostosowae
w zaleznosci od reakcji pacjenta na leczenie.
Obrzr;k zwiqzany z chorobami wqtroby
Jezeli bezwzglydnie konieczne jest dOZylne podawanie produktu leczniczego, dawka poczl!tkowa
powinna wynosie od 20 mg do 40 mg. Dawky mozna dostosowae w zaleznosci od reakcji pacjenta na
leczenie. Calkowita dawka dobowa moze bye podana w dawce pojedynczej lub w kilku dawkach
podzielonych.
Furosemid moze bye stosowany w skojarzeniu z antagonistami aldosteronu w przypadkach, w kt6rych
te produkty lecznicze Sl! nieskuteczne w monoterapii. Aby uniknl!e objaw6w niepozl!danych, takich
jak objawy ortostatyczne lub zaburzenia r6wnowagi elektrolitowej i kwasowo-zasadowej lub
encefalopatii wl!trobowej, naleZy ostroznie dostosowae dawky w celu uzyskania stopniowej utraty
plyn6w. Zastosowana dawka moze powodowae u doroslych zmniejszenie masy ciala wynoszl!ce okolo
0,5 kg na doby.

Obrz?k pluc (w ostrej niewydolnosci serca)
Dawka poczl!tkowa furosemidu podawana dOZylnie wynosi 40 mg. Jezeli wymaga tego stan pacjenta,
po 30-60 minutach mozna podae nastypnl! dawky 20 mg do 40 mg furosemidu we wstrzykniyciu.
Furosemid naleZy stosowae jako uzupelnienie innego postypowania leczniczego.
Spos6b podawania
Podanie dOZylne lub domiysniowe.
Instrukcja dotyczl!ca rozcienczenia produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

4.3

Przeciwwskazania
Nadwrazliwose na substancjy czynnl! lub na kt6rl!kolwiek substancjy pomocniczl! wymienionl!
w punkcie 6.l.
Nadwrazliwose na sulfonamidy (np. pochodne sulfonylomocznika lub antybiotyki z grupy
sulfonamid6w).
Niewydolnose nerek, ze skl!pomoczem/bezmoczem (oligo-/anuril!), niereagujl!ca na leczenie
furosemidem.
Niewydolnose nerek spowodowana zatruciem substancjami nefrotoksycznymi lub
hepatotoksycznymi.
Stan przedspil!czkowy lub stan spil!czki na skutek encefalopatii w,!-trobowej.
Ciyzka hipokaliemia.
Ciyzka hiponatremia.
Hipowolemia z towarzyszl!cym lub nie niedocisnieniem tytniczym.
Odwodnienie
Karmienie piersil! (patrz punkt 4.6).

4.4

Specjalne ostrzezenia i srodki ostroznosci dotycz~ce stosowania

Nalety zachowac szczeg6lnq ostroinosc w nast?]Jujqcych przypadkach:
Pacjenci z czysciowym zwyzeniem drogi odplywu moczu (np. pacjenci z przerostem gruczolu
krokowego). NaleZy monitorowae ilose wydalanego moczu.
Pacjenci z niedocisnieniem tytniczym lub ze zwiykszonym lyzykiem w przypadku
przedluzonego obnizenia cisnienia tytniczego (pacjenci ze zwyzeniem tytnic wiencowych lub
zwyzeniem tytnic m6zgu).
Pacjenci z jawnl! lub utajonl! cukrZYCl! lub zaburzeniami glikemii (konieczne jest regularne
monitorowanie styzenia glukozy we krwi).
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Pacjenci z dnl! moczanowl! i hiperurykemil! (nalezy regularnie monitorowae styzenie kwasu
moczowego w surowicy krwi).
Pacjenci z chorobami wl!troby lub z zespolem wl!trobowo-nerkowym (zaburzenia czynnosci
nerek zwil!zane z ciyzkl! chorobl! wl!troby).
Hipoproteinemia (zwil!zana z zespolem nerczycowym; dzialanie furosemidu moze bye
zmniejszone, a zwiykszonajego ototoksycznose).
Jednoczesne podawanie z solami litu (wymagane jest monitorowanie styzenia litu, patrz
punkt 4.5).
Ostra porfiria (podawanie diuretyk6w w ostrej porfirii uznaje siy za niebezpieczne; naleZy
zachowae ostroznose).
Wczesniaki (mozliwose wystl!pienia wapnicy nereklkamicy nerkowej - naleZy monitorowae
czynnose nerek oraz przeprowadzae badania ultrasonograficzne nerek). U wczesniak6w
z zespolem zaburzen oddychania, leczenie moczopydne z zastosowaniem furosemidu
w pierwszych tygodniach Zycia moze zwiykszye ryzyko wystl!pienia przetrwalego przewodu
tytniczego Botala.
NLPZ mogl! hamowae dzialanie moczopydne furosemidu i innych diuretyk6w. Stosowanie
NLPZ z lekami moczopydnymi moze zwiykszae ryzyko nefrotoksycznosci.

Nalety zachowac ostroinosc podczas dostosowywania dawki w nastfipujqcych przypadkach:
Zaburzenia elektrolitowe (np. hipokaliemia, hiponatremia).
Zaburzenia gospodarki wodnej, odwodnienie, zmniejszenie objytosci krwi krl!zl!cej, powodujl!ce
zapase sercowo-naczyniowl! i mozliwose wystl!pienia zakrzepicy i zatoru, szczeg6lnie
u pacjent6w w podeszlym wieku, stosujl!cych duze dawki produktu leczniczego.
Ototoksycznose (jezeli produkt leczniczy podawany jest z szybkoscil! wiykszl! niz 4 mg/m!) jednoczesne podawanie z innymi produktami ototoksycznymi moze zwiykszye ryzyko jej
wystl!pienia, patrz punkt 4.5.
Podawanie dUZych dawek.
Podawanie w postypujl!cej i ciyzkiej chorobie nerek.
Podawanie z sorbitolem. Jednoczesne podawanie obu substancji moze powodowae zwiykszone
odwodnienie (sorbitol moze spowodowae dodatkowl! utraty plyn6w, wywolujl!c biegunky).
Podawanie w toczniu rumieniowatym.
Podawanie produkt6w leczniczych wydluzajl!cych odstyp QT.
Specjalne ostrzeienia i aub) koniecznosc zmniejszenia dawki
U pacjent6w leczonych furosemidem - szczeg6lnie pacjent6w w podeszlym wieku, pacjent6w
przyjmujl!cych inne leki mogl!ce powodowae niedocisnienie oraz pacjent6w z innymi stanami
chorobowymi, kt6re wil!ZI! siy z ryzykiem niedocisnienia - moze wystl!pie niedocisnienie objawowe
powodujl!ce zawroty glowy, omdlenia lub utraty swiadomosci.
Podczas leczenia furosemidem, zaleca siy regularne monitorowanie styzenia sodu, potasu i kreatyniny
w osoczu. Szczeg6lna ostroznose zalecanajest w przypadku pacjent6w z grupy duzego ryzyka
wystl!pienia zaburzen elektrolitowych lub w przypadku znaczl!cej dodatkowej utraty plyn6w
(np. z powodu wymiot6w lub biegunki).
NaleZy wyr6wnae hipowolemiy lub odwodnienie oraz inne znaczl!ce zaburzenia gospodarki
elektrolitowej lub r6wnowagi kwasowo-zasadowej.
Produkt leczniczy zawiera mniej niz 1 mmol sodu (23 mg) w ampuice, to znaczy produkt leczniczy
uznaje siy za "wolny od sodu".

Nadwrailiwosc na swiatlo
Odnotowano przypadki reakcji nadwrazliwosci na swiatlo zwil!zane ze stosowaniem diuretyk6w
tiazydowych (patrz punkt 4.8). Jezeli w trakcie stosowania produktu leczniczego wystl!pi reakcja
nadwrazliwosci na swiatlo, zaleca siy przerwanie leczenia. Jezeli konieczne jest ponowne
zastosowanie diuretyku tiazydowago, zaleca siy osloniycie powierzchni sk6ry narazonych na dzialanie
swiatla slonecznego lub sztucznego UV A.
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Sportowcy
NaleZy zwr6cic uwagy sportowc6w na fakt, ze produkt leczniczy zawiera substancjy czynnl!, kt6ra
moze dac pozytywny wynik w testach dopingowych.
Jednoczesne stosowanie z rysperydonem
W badaniach kontrolowanych placebo, dotyczl!cych stosowania ryspelydonu, przeprowadzanych
z udzialem pacjent6w w podeszlym wieku z otypieniem, obserwowano zwiykszenie smiel1elnosci
w grupie pacjent6w otrzymujl!cych furosemid i ryspelydon (7,3%; sredni wiek pacjent6w 89 lat,
zakres od 75 do 97 lat) w por6wnaniu do pacjent6w leczonych tylko ryspmydonem (3,1 %; sredni wiek
pacjent6w 84 lata, zakres od 70 do 96 lat) lub tylko furosemidem (4,1 %; sredni wiek pacjent6w 80 lat,
zakres od 67 do 90 lat). Jednoczesne stosowanie ryspelydonu i innych lek6w moczopydnych (g16wnie
diuretyk6w tiazydowych w malych dawkach) nie wil!zalo siy z podobnymi obserwacjami.
Nie ustalono mechanizmu patofizjologicznego wyjasniajl!cego te obserwacje, ani nie ustalono
jednoznacznej przyczyny zgonu. JednakZe, naleZy zachowac ostroznosc oraz rozwaZyc stosunek
korzysci do Iyzyka takiego leczenia skojarzonego lub jednoczesnego stosowania z innymi silnymi
diuretykami, przed podjyciem decyzji 0 leczeniu. U pacjent6w leczonychjednoczesnie rysperydonem
i innymi diuretykami nie obserwowano zwiykszenia smiel1elnosci. Niezaleznie od stosowanego
leczenia, odwodnienie jest og6lnym czynnikiem Iyzyka smiel1elnosci i dlatego u pacjent6w
w podeszlym wieku z otypieniem naleZy mu zapobiegac (patrz punkt 4.3).
4.5

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie nie zalecane
Lit
Furosemid moze zmniejszac wydalanie litu, co skutkuje nasileniem dzialania kardiotoksycznego oraz
toksycznosci litu. Z tego powodu nie zaleca siy jednoczesnego stosowania. Jesli takie leczenie
skojarzone jest konieczne, naleZy monitorowac styzenie litu we krwi oraz odpowiednio dostosowac
dawky litu.
Ryspelydon
NaleZy zachowac ostroznosc oraz rozwaZyc stosunek korzysci do Iyzykajednoczesnego stosowania
Iysperydonu i furosemidu lub Iyspelydonu i innych silnych diuretyk6w, przed podjyciem decyzji
o leczeniu (patrz punkt 4.4, podpunkt "Jednoczesne stosowanie z Iyspelydonem").

Jednoczesne stosowanie wymagajqce zacltowania ostroinosci
Leki powodujace zwiykszone ryzyko wydluzenia odstypu QTc i wyst'lpienia czystoskurczu typu
Torsades de pointes w powiazaniu z hipokaliemi'l
Zaburzenia elektrolitowe indukowane furosemidem (hipokalemia, hipomagnezemia oraz
hipokalcemia) mogl! powodowac wydluzenie odstypu QT, a zatem zwiykszac ryzyko arytmii,
w przypadku jednoczesnego podawania substancji czynnych, kt6re wydluzajl! odstyp QT lub
powodujl! hipokalemiy, takichjak:
leki przeciwarytmiczne ldasy I i ill, np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron,
sotalol, ibutilid, dofetilid;
glikozydy nasercowe (digoksyna) - jednoczesne podawanie furosemidu nasila toksyczne
dzialanie na serce glikozyd6w naparstnicy oraz moze prowadzic do wystl!pienia zaburzen lytrnU
serca zagrazajl!cych Zyciu;
leki przeciwpsychotyczne, takie jak sultopryd, fenotiazyny (np. chloropromazyna, tiOlydazyna,
trifluoperazyna), benzamidy (amisulpryd, sulpiryd), butyrofenony (np. droperydol,
halopelydol);
inne neuroleptyki (pimozyd);
inne substancje, np. beplydyl, cyzaplyd, erytromycyna, halofantryna, sparfloksacyna,
pentamidyna, chinolony itd.
Z tego powodu naleZy monitorowac styzenie potasu w surowicy oraz wykonywac badania EKG
podczas jednoczesnego stosowania tych substancji czynnych.
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Substallcje Czy""e znmiejszajqce stf/zellie potasu w surowicy
Jednoczesne podawanie furosemidu z amfoterycynfl B, glukokortykoidami, karbenoksolonem,
tetrakozaktydem lub srodkami przeczyszczajflcymi moze zwiykszae utraty potasu. Lukrecja
wywiera taki sam wplyw jak karbenoksolon. W powi!!zaniu z glukokortykoidami, naleZy brae pod
uwagy wyst!!pienie hipokalemii, orazjej ewentualne pogorszenie w zwi!!zku z nadmiernym
stosowaniem srodk6w przeczyszczaj!!cych. Ze wzglydu na ryzyko nieodwracalnego uszkodzenia
sluchu, r6wnoczesne stosowanie zalecane jest jedynie w przypadku, jezeli istniej!! istotne powody
medyczne. NaleZy monitorowae styzenie potasu.
Sllbstallcje czy""e zmlliejszajqce stf/zellie sodu w sllrowicy
Jednoczesne podawanie karbamazepiny lub aminoglutetymidu moze zwiykszae ryzyko hiponatremii.
Niesteroidowe produkty przeciwzapaille oraz wysokie dawki salicylam5w
Niesteroidowe produkty przeciwzapalne, w tym inhibitOlY COX, mog!! indukowae ostr!! niewydolnose
nerek w przypadkach wczesniej istniej!!cej hipowolemii oraz zmniejszae dzialanie diuretyczne,
natriuretyczne i przeciwnadcisnieniowe furosemidu. W przypadku jednoczesnego stosowania
z dUZymi dawkami salicylan6w, wrazliwose na toksyczny wplyw salicylan6w moze wzrosn!!e
na skutek zmniejszenia wydalania nerkowego lub zmiany czynnosci nerek.
Inhibitory ellzymll konwertujqcego allgiotellsynf/ (ACE) oraz antagoniSci angiotellsyny II (ARA)
Dzialania hipotensyjne i(lub) nerkowe S!! wzmagane w sytuacji, kiedy podawane s!!jednoczesnie
z furosemidem. Zaleca siy zrnniejszenie lub przerwanie leczenia furosemidem przynajmniej na trzy
dni przed rozpoczyciem podawania inhibitor6w ACE oraz ARA. Uposledzenie czynnosci nerek moze
r6wniez wyst!!pie podczas pierwszego r6wnoczesnego podania produkt6w leczniczych lub po
pierwszym podaniu dUZych dawek inhibitora ACE lub antagonisty receptora angiotensyny II.
Prodllkty lecznicze, ktore zwif/kszajq dzialanie przeciwnadcisnielliowe jurosemidll
Dzialanie niekt61ych, innych przeciwnadcisnieniowych produkt6w leczniczych (innych diuretyk6w
i innych produkt6w leczniczych, kt6re obnizaj!! cisnienie tytnicze, takichjak beta-adrenolityki) moze
ulec wzmocnieniu przez r6wnoczesne podawanie furosemidu.
Istnieje mozliwose nasilenia dzialania hipotensyjnego w przypadku stosowania furosemidu
i amifostyny, baklofenu lub alfa-adrenolityku.
Istnieje zwiykszone lyzyko wyst!!pienia niedocisnienia ortostatycznego, kiedy jednoczesnie podawane
s!! diuretyki pytlowe, takie jak furosemid oraz tr6jpierscieniowe leki przeciwdepresyjne
(np. imipramina, nortIyptylina, amitryptylina) lub leki przeciwpsychotyczne.

Leki przeciwcllkrzycowe
Moze wyst!!pie pogorszenie tolerancji glukozy, poniewaz furosemid moze oslabiae dzialanie
przeciwcukrzycowych produkt6w leczniczych. Konieczne moze bye dostosowanie dawki produkt6w
przeciwhiperglikemicznych.
Chloralll wodzian
W odosobnionych przypadkach, dOZylne podawanie furosemidu 24 godziny przed podawaniem
chloralu wodzianu moze powodowae wyst!!pienie zaczerwienienia twarzy, nadmiernego pocenia siy,
uczucia niepokoju, nudnosci, zwiykszenia cisnienia tytniczego i tachykardii. Zatem nie zaleca siy
jednoczesnego podawania furosemidu i chloralu wodzianu.
Fibraty
Styzenie furosemidu w surowicy oraz pochodnych kwasu fibrynowego (takichjak klofibrat
i fenofibrat) moze siy zwiykszye podczas ichjednoczesnego podawania (w szczeg6lnosci w przypadku
hipoalbuminemii, np. w zespole nerczycowym). NaieZy monitorowae nasilenie jego dzialania
(zwiykszona diureza i objawy ze strony miysni) .
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Srodki cieniujqce zawierajqce jod
U pacjent6w z czynnikami ryzyka, takimi jak zwiykszenie styzenia S-kreatyniny, odwodnienie,
zastoinowa niewydolnose krllzenia, wiek powyzej 70 lat lub r6wnoczesne podawanie
neurotoksycznych produkt6w leczniczych, jednoczesne podawanie furosemidu i srodk6w cieniujllcych
zawierajllcychjod moze zwiykszae ryzyko zwillzanej ze srodkami cieniujllcymi ostrej niewydolnosci
nerek. Nalei:y unikae jednoczesnego podawania.
Metformina
Furosemid moze zwiykszae styzenie metfOlminy w surowicy. Odwrotnie, metformina moze
zmniejszae styzenie furosemidu. Ryzyko to zwillzane jest z podwyzszonll CZystoscill wystypowania
kwasicy mleczanowej w przypadku niewydolnosci nerek.
Kolestyramilla i kolestypol
Te produkty lecznicze mogll zmniejszae biodostypnose furosemidu.
Produkty lecznicze nefrotoksyczne i (lub) ototoksyczne
Furosemid moze nasilae dzialanie nefrotoksyczne nefrotoksycznych produkt6w leczniczych
(np. cefalorydyny, cefalotyny, ceftazydymu, polimyksyny, aminoglikozyd6w, organo-platyny,
produkt6w immunosupresyjnych, foskametu, pentamidyny).
Antybiotyki takie jak cefalosporyny - u pacjent6w leczonych furosemidem oraz dui:ymi dawkami
okreslonych cefalosporyn, moze rozwinlle siy zaburzenie czynnosci nerek.
Istnieje ryzyko dzialan ototoksycznych, jezeli cisplatyna podawana jest jednoczesnie z furosemidem.
Dodatkowo, nefi'otoksycznose cisplatyny moze bye uwydatniona, jezeli furosemid nie jest podawany
w malych dawkach (np. 40 mg u pacjent6w z prawidlowll funkcjll nerek) oraz z dodatnim bilansem
plyn6w, kiedy stosowany jest w celu uzyskania diurezy wymuszonej podczas leczenia cisplatynll.
Furosemid moze r6wniez nasilae ototoksycznose okreslonych produkt6w leczniczych na przyklad
aminoglikozyd6w i antybiotyk6w takichjak kanamycyna, gentamycyna i tobramycyna,
w szczeg6lnosci u pacjent6w z zaburzeniami czynnosci nerek. Poniewaz moze to prowadzie do
nieodwracalnego uszkodzenia, produkty lecznicze te mogll bye stosowane z furosemidemjedynie,
jezeli istniejll istotne powody medyczne.

Leki blokujqce przewodnictwo Ilerwowo-mit{sniowe
Niewielkie dawki furosemidu (ponizej 100 f!g/kg) mogll nasilae blok przewodnictwa nerwowomiysniowego, wywolywany przez kompetycyjne (leki zwiotczajllce miysnie 0 typie kuraIY, takie jak
atrakurium i tubokuraryna) lub depolaryzujllce (taki jak sukcynylocholina) leki blokujllce
przewodnictwo nerwowo-miysniowe, natomiast duze dawki mogll oslabiae blok przewodnictwa
nerwowo-miysniowego . Dzialanie diuretyk6w powodujllce utraty potasu moze nasilae dzialanie
kompetycyjnych lek6w blokujllcych przewodnictwo nerwowo-miysniowe.
Inne diuretyki (OSZCZrtdzajqce potas takie jak amiloryd, triamteren)
R6wnoczesne podawanie furosemidu i diuretyk6w oszczydzajllcych potas moze prowadzie do efektu
synergistycznego zwillzanego z diurezll. Wydalanie sodu moze ulec zwiykszeniu, zas potasu moze
ulec zmniejszeniu.
Teofilina
Stwierdzono, ze klirens teofiliny ulegl zmniejszeniu 0 okolo 20% przezjednoczesne podawanie
furosemidu, tym samym wzmagajllc dzialanie teofiliny. Istnieje podwyzszone ryzyko hipokalemii,
kiedy jest ona podawanajednoczeSnie z furosemidem.
Tiazydy
Efekt synergistyczny diurezy oraz wydalania sodu i potasu wystypuje jako rezultat interakcji
furosemidu i tiazyd6w, czego wynikiem jest podwyzszone ryzyko odwodnienia, hiponatremii
i hipokalemii.
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Produkty lecZllicze, ktore podlegajq istotllej sekrecji kanalikowej
Probenecyd, metotreksat i inne produkty lecznicze, ktore, podobnie jak furosemid , podlegaj1! istotnej
sekrecji kanalikowej mog1! zmniejszac dzialanie furosemidu. Z drugiej strony, furosemid moze
obnizac nerkow1! eliminacjy tych substancji. W przypadku leczenia wysokimi dawkami
(w szczegolnosci zarowno furosemidujak i innych substancji), moze to prowadzie do zwiykszenia
styzenia w surowicy oraz zwiykszonego ryzyka dzialan niepoz1!danych spowodowanego przez
furosemid lub jednoczesnie podawany produkt leczniczy.
Produkty lecZllicze przeciwdrgawkowe
Oslabienie dzialania furosemidu moze wystypowae po rownoczesnym podawaniu produktow
leczniczych przeciwdrgawkowych (np. fenytoiny, fenobarbitalu).
Aminy presyjne (Ilp. epillejryna, norepillejrYlla)
Rownoczesne stosowanie furosemidu moze oslabiae dzialanie amin presyjnych.
Inne illterakcje
Jednoczesne stosowanie cyklosporyny i diuretykow j est zwi1!zane ze zwiykszonym ryzykiem
zapalenia stawow w przebiegu dny moczanowej w nastypstwie hiperUlykemii indukowanej
furosemidem i niewystarczaj1!cego wydalania nerkowego moczanow zwi1!zanego z cyklosporyn1!.

4.6

Wplyw na plod nose, cillzy i laktacjy

Cillza
Poniewaz furosemid przenika przez lOZysko, w okresie ci1!Zy naleZy go stosowae krotko i wyl1!cznie,
jesli jest to bezwzglydnie konieczne.
Diuretyki nie s1! odpowiednie do rutynowego leczenia nadcisnienia i obrzykow wystypuj1!cych
w okresie ci1!Zy, poniewaz zmniejszaj1! przeplyw lOZyskowy i, w konsekwencji, hamujl! wzrost plodu.
Leczenie furosemidem w okresie ci1!Zy wymaga monitorowania styzenia elektrolitow, wartosci
hematoktytu oraz wzrostu plodu.
W badaniach na zwierzytach obserwowano toksyczny wplyw na rozmnazanie (patrz punkt 5.3).
Furosemid osi1!ga w ktwi pypowinowej 100% styzenia osoczowego u matki. Do chwili obecnej nie rna
doniesien dotycz1!cych wyst1!pienia zaburzen rozwojowych plodu u ludzi, ktorych przyczyn1! mogloby
bye narazenie na furosemid. Jednak, nie rna wystarczaj1!cych doswiadczen pozwalajl!cych stwierdzie,
czy istnieje potencjalna mozliwose uszkodzenia zarodkalplodu .
W przypadku stosowania furosemidu w okresie ci1!Zy, u plodu moze wyst1!pie hiperkalciuria, wapnica
nerek i wtorna nadczynnose przytarczyc. W rozwoju wewn1!trzmacicznym moze bye rowniez
stymulowane wytwarzanie moczu przez plod.
Karmienie piersill
Karmienie piersil!jest przeciwwskazane, poniewaz furosemid przenika do mleka ludzkiego i hamuje
laktacjy (patrz punkt 4.3).

4.7

Wplyw na zdolnose prowadzenia pojazdow i obslugiwania maszyn

Furosemide Kabi wywiera nieistotny wplyw na zdolnose prowadzenia pojazdow i obslugiwania
maszyn.
Reakcja pacjenta na dzialanie furosemidu jest indywidualna, a z powodu obnizenia cisnienia
tytniczego krwi zdolnose prowadzenia pojazdow lub obslugiwania maszyn moze bye zaburzona.
Ryzyko jest wiyksze na pocz1!tku leczenia, podczas zmian leczenia i po sp0Zyciu alkoholu.
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Dzialania

niepoz~dane

Podsumowanie profilu bezpieezeiistwa
Najezyseiej zglaszanym dzialaniem niepozf!danym furosemidu byla eneefalopatia wf!trobowa
u paejent6w z niewydolnoseif! wf!troby (patrz punkt 4.3).
Niezbyt eZysto zglaszano przypadki gluehoty, ezasami nieodwraealnej.
Tabelalyezna lista dzialaii niepoz'ldanych.
CZystose wystypowania wymienionych ponizej dzialaii niepozf!danych okreslono wedlug
nastypujf!cych kryteri6w:
Bardzo cZysto (2:1110)
CZysto
(2:11100 do < Ill 0)
Niezbyt czysto (2:111000 do <11100)
Rzadko
(2:1110000 do <111000)
Bardzo rzadko «111 0 000)
CZystose nieznana (nie moze bye okreslona na podstawie dostypnych danych)
Takjak w przypadku innych lek6w moczopydnych, mogf! wystf!pie nastypujf!ce dzialania
niepozf!dane:
KIasyfikacja
uklad6w
i narz~d6w

CzC(sto 2:11100
do <1110

Zaburzenia krwi
i ukladu
chlonnego

Niezbyt czC(sto
2:111000 do
<11100

Rzadko (2:1110
000 do <111000)

maloplytkowose'

zahamowanie
czynnosci szpiku
kostnego 2,
eozynofilia,
leukopenia
ciyzkie reakcje
anafilaktyczne
i rzekomoanafilaktyczne, takie
jak wsu·zf!s
anafilaktyczni
parestezj a,
zawroty glowy
pochodzenia
blydnikowego,
sennose,
splf!tanie,
uczucie ucisku
w glowie
niewyrazne
widzenie,
zaburzenia
widzenia
z objawami
hipowolemii
zaburzenia
sluchu i (lub)
szum uszn/

Zaburzenia
ukladu
immunologicznego

Zaburzenia
ukladu
nerwowego

encefalopatia
wf!trobowa
u pacjent6w
z niewydolnos. Wf!tro by4
elf!

Zaburzenia oka

Zaburzenia ucha
i blydnika
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gluchota
(czasami
nieodwracalna)

Bardzo rzadko
«1110000)

CzC(stose
nieznana (nie
moze bye
okreslona na
podstawie
dostC(pnych
danych)

niedokrwistose
hemolityczna,
niedokrwistose
aplastyczna,
agranulocytoza

zawroty glowy
pochodzenia
osrodkowego,
omdlenie i utrata
przytomnosci
(na skutek
niedoeisnienia
objawowego)
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Zaburzenia
zohtdka ijelit

Zaburzenia sk6ry
i tkanki
podsk6rnej

Zaburzenia
miesniowo
szkieletowe
i tkanki lllcznej

Zaburzenia nerek
i dr6g
moczowych
Zaburzenia
og6lne i stany w
miejscu podania

Badania
diagnostyczne

swilld, reakcje
sk6rne i ze
strony blon
sluzowych6

nudnosci,
wymioty
i biegunka,
anoreksja,
zaburzenia
zohtdkowe,
zaparcle,
suchosc blony
sluzowej jamy
ustnej
zapalenie
naczy6,
zaostrzenie lub
. . . .
pOJ aWleme SI((
tocznia
rumieniowatego

ostre zapalenie
trzustki

kurcze miysni
n6g, oslabienie,
..
zmmeJszeme
styzenia wapnia
w osoczu,
przewlekle
zapalenie
staw6w
sr6dmillzszowe
zapalenie nerek

tyZyczka

zesp61 Stevens aJohnsona,
toksyczne
martwicze
oddzielanie siy
nask6rka, ostra
uog6lniona
krostkowica
(AGEP),
polekowa
reakcja
z eozynofilill
i objawami
og6lnymi
(DRESS)

stany
gorllczkowe, b61
..
mleJscowy po
podaniu
domiysniowym
zwiykszenie
styzenia
cholesterolu
i trigliceryd6w
w surowicy krwi

Moi e stac Sly obJawowa, zwlaszcza ze zWlykszon~ sk!onnoscl~ do wystypowama krwawleil.
W przypadku wyst~pi enia naleiy przerwac leczenie.
3 Leczenie, patrz punkt 4.9.
4 Patrz punkt 4.3.
5 Przemijaj ~co moie wystypowac szum uszny.
6 Na przyklad wysypka pycherzowa, wysypka, pokrzywka, plamica, rumieil wielopostaciowy, zluszczaj~ce zapalenie sk6ry,
nadwrai liwosc na swiaUo.
I

2

Opis wybranych dziab6 niepoz'ldanych
Zaburzenia krwi i ukladu chlonnego
Dziabnie moczopydne furosemidu moze doprowadzic lub przyczynic siy do wystllpienia hipowolemii
i odwodnienia, szczeg6lnie w przypadku pacjent6w w podeszlym wieku . Znaczne zmniejszenie
PT/ H/O14 1100 1/[110 14
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objytosci wewnlltrznaczyniowej moze powodowae zagyszczenie krwi z tendencjll do tworzenia siy
zakrzep6w.
Zaburzenia endokrynologiczne
Furosemid moze zmniejszye tolerancjy glukozy. U pacjent6w z cukrzyq moze doprowadzie to do
pogorszenia parametr6w metabolicznych; moze ujawnie siy cukrzyca utajona.
Zaburzenia metabolizmu i odZywiania
Mogll wystllpie zaburzenia r6wnowagi wodno-elektrolitowej (hipokaliemia, hiponatremia
i zasadowica metaboliczna), zwlaszcza w przypadku dlugotrwalego leczenia lub w przypadku
stosowania dUZych dawek produktu leczniczego. Dlatego naleZy monitorowae styzenie elektrolit6w
w surowicy (przede wszystkim potasu, sodu i wapnia). Moze wystllpie zmniejszenie styzenia potasu,
szczeg6lnie w przypadku stosowania diety z malll iloscill potasu. Zwlaszcza w przypadku
jednoczesnej zmniejszonej podaZy potasu i (lub) zwiykszonej pozanerkowej jego utraty (np. na skutek
wymiot6w lub przewleklej biegunki), moze wystllpie hipokaliemia, spowodowana zwiykszonym
wydalaniem potasu z moczem. Pojawiajll siy objawy nerwowo-miysniowe (oslabienie miysni,
parestezja, niedowlady), jelitowe (wymioty, zaparcie, wzdycie), nerkowe (wielomocz, nadmierne
pragnienie) i sercowe (zaburzenia rytmu i przewodzenia). Znaczna utrata potasu moze doprowadzie do
porazennej niedroznosci jelit lub zaburzen przytomnosci, ze Spillczkll w skrajnych przypadkach.
Opr6cz tego, istniejllce choroby (np. marskose wlltroby lub niewydolnose serca), stosowane
jednoczeSnie produkty lecznicze (patrz punkt 4.5) i dieta mogll bye przyczyn'l- niedoboru potasu.
W takich przypadkach niezbydne jest odpowiednie monitorowanie styzenia potasu, jak r6wniez
uzupelnianie jego niedoboru.
Z powodu zwiykszonego wydalania sodu z moczem, moze wystllpie hiponatremia objawowa,
szczeg6lnie w przypadku stosowania diety malll iloscill sodu. Najczysciej obserwowanymi objawami
niedoboru sodu sll: apatia, kurcz miysni lydki, zobojytnienie, oslabienie, sennose, wymioty i spllltanie.
'-Zwiykszona utrata wapnia z moczem moze prowadzie do wystllPienia hipokalcemii, kt6ra moze
w rzadkich przypadkach powodowae tyZyczky.
U pacjent6w ze zwiykszonll utratll magnezu z moczem, moze rzadko wystllpie tyZyczka lub zaburzenia
Jytmu serca spowodowane hipomagnezemill.
U niekt6rych pacjent6w moze wystllpie zwiykszone styzenie kwasu moczowego oraz napady dny
moczanowej.

Podczas stosowania furosemidu moze wystllpie zasadowica metaboliczna lub istniejllca wczesniej
zasadowica metaboliczna (np. w przebiegu niewyr6wnanej marskosci wlltroby) moze ulec nasileniu.
Zaburzenia ucha i blr;dnika
Prawdopodobienstwo wystllpienia szum6w usznychjest wiyksze w przypadku szybkiego podania
dOZylnego, szczeg6lnie pacjentom z niewydolnoscill nerek lub hipoproteinemi'l- (np. w przebiegu
zesporu nerczycowego).
Zaburzenia serca
Szczeg6lnie w pocz'l-tkowym okresie leczenia oraz u pacjent6w w podeszlym wieku, bardzo silna
diureza moze doprowadzie do obnizenia cisnienia tytniczego, kt6re, jezeli bydzie znaczne, moze bye
przyczynll objaw6w podmiotowych i przedmiotowych, takichjak: niedocisnienie ortostatyczne, ostre
niedocisnienie, uczucie ucisku w glowie, zawroty glowy, zapase kI'llzeniowa, zakrzepowe zapalenie
zyllub nagly zgon (po podaniu domiysniowym lub doZylnym).
Zaburzenia wqtroby i dr6g z61ciowych
Moze wystllpie cholestaza wewnlltJ'zwlltrobowa, z6ltaczka cholestatyczna, niedokIwienie wlltroby,
zwiykszenie aktywnosci transaminaz wlltrobowych.
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Zaburzenia nerek i drag moczowych
Diuretyki mogl! nasiliclub ujawnic objawy ostrego zatrzymania moczu (zaburzenia opr6zniania
pycherza, rozrost gruczolu krokowego lub zwyzenie cewki moczowej); moze wystl!pic zapalenie
naczyn, cukromocz, przemijajl!ce zwiykszenie styzenia kreatyniny i mocznika we krwi.
Ciqia, polag i okres okoloporodowy
U wczesniak6w leczonych furosemidem moze wystl!pic kamica nerkowa i (lub) wapnica nerek
z powodu odkladania siy wapnia w tkance nerek.
U wczesniak6w z zespolem zaburzen oddychania, leczenie moczopydne furosemidem w pierwszych
tygodniach Zycia moze zwiykszyc ryzyko wystl!pienia przetrwalego przewodu tytniczego Botalla.
Zglaszanie podejrzewanych dzialan niepozadanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zglaszanie podejrzewanych dzialan
niepozl!danych. Umozliwia to nieprzelwane monitorowanie stosunku korzysci do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby nalezl!ce do fachowego personelu medycznego powinny zglaszac
wszelkie podejrzewane dzialania niepozl!dane za posrednictwem
Depmtamentu Monitorowania Niepozl!danych Dziala6 Produkt6w Leczniczych
Urzydu Rejestracji Produkt6w Leczniczych, Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych
AI. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
tel.: + 48224921 301
faks: + 48224921 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Dzialania niepozl!dane mozna zglaszac r6wniez podmiotowi odpowiedzialnemu.

4.9

Przedawkowanie

Obraz kliniczny ostrego lub przewleklego przedawkowania produktu leczniczego jest uzalezniony od
wielkosci przyjytej dawki i stanowi konsekwencjy utraty plyn6w i elektrolit6w, (np. hipowolemia,
odwodnienie, zagyszczenie krwi, zaburzenia rytmu serca - w tym blok AV oraz migotanie kom6r)
z powodu nasilonej diurezy.
Objawy
Objawy zaburzen to stan majaczeniowy, ciyzkie niedocisnienie tytnicze (prowadzl!ce do wstrzl!su),
ostra niewydolnosc nerek, zakrzepica, porazenie wiotkie, apatia i stan spll!tania.
Leczenie
Po zaobserwowaniu pierwszych objaw6w wsh'zl!su (niedocisnienie, nadmierne pocenie siy,
nudnosci, sinica) naleZy natychmiast przerwac podawanie produktu leczniczego, uloZyc
pacjenta z glowl! ponizej tulowia i umozliwic mu swobodne oddychanie.
Podanie plyn6w i wyr6wnanie zaburzen elektrolitowych; monitorowanie metabolizmu,
i zapewnienie prawidlowej diurezy.
Postypowanie w przypadku wstrzl!su anafilaktycznego: rozcienczyc 1 mIl: 1000 roztworu
adrenaliny w 10 ml i w powolnym wstrzykniyciu podac 1 ml powstalego roztworu (dawka
adrenaliny - 0,1 mg), naleZy monitorowac tytno i cisnienie oraz ewentualne zaburzenia lytmu
serca. Jezelijest to konieczne mozna powt6rzyc podanie adrenaliny. Nastypnie naleZy podac we
wstrzykniyciu dOZylnym glikokortykosteroid (np. 250 mg metyloprednizolonu), wstrzykniycie
mozna powt6rzyc w razie koniecznosci.
Wymienione powyzej dawki produkt6w leczniczych naleZy dostosowac dla dzieci na podstawie masy
ciala.
NaleZy doprowadzic do przywr6cenia prawidlowej objytosci krwi kt'l!zl!cej za pomocl! dostypnych
srodk6w i zastosowac oddychanie wspomagane, podac tlen, a w przypadku wstrzl!su anafilaktycznego
produkty lecznicze przeciwhistaminowe.
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Nie jest znane specyficzne antidotum dla furosemidu. Jezeli dojdzie do przedawkowania podczas
podawania pozajelitowego, w zasadzie naleZy zastosowac leczenie objawowe i podtrzymuj1!ce.
Hemodializa nie przyspiesza eliminacji furosemidu.

5.

WLASCIWOSCI FARMAKOLOGICZNE

5.1

Wlasciwosci farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: diuretyki
Kod ATC: C03CAOI

0

silnym dzialaniu

Mechanizm dzialania
Furosemide Kabi jest silnym, szybko dzialaj1!cym moczopydnym produktem leczniczym.
Z farmakologicznego punktu widzenia furosemid hamuje wchlanianie zwrotne (reabsorpcjy) jon6w
sodowych, potasowych i chlorkowych przez blony luminaln1! ramienia wstypuj1!cego pytli Henlego.
Z tego powodu skutecznosc furosemidu jest uzalezniona od przenikania produktu leczniczego do
swiatla kanalik6w nerkowych, zaleznego od mechanizmu transportu anion6w. Dzialanie moczopydne
produktu leczniczego jest rezultatem zahamowania wchlaniania zwrotnego chlorku sodu w tej cZysci
pytli Henlego. W rezultacie, ilosc wydalanego sodu moze zwiykszyc siy 0 35% w odniesieniu do
przes1!czania klybuszkowego sodu. Wt6rnie do zwiykszonego wydalania sodu wystypuje: zwiykszone
wydalanie moczu i zwiykszone wydalanie potasu w kanalikach dystalnych. Zwiykszone jest r6wniez
wydalanie soli wapnia i magnezu.
Furosemid hamuje sprzyzenie zwrotne w plamce gystej oraz wywoluje, zaleznie od dawki, pobudzenie
ukladu renina - angiotensyna - aldosteron.
W przypadku niewydolnosci serca, furosemid powoduje szybkie zmniejszenie obci1!zenia wstypnego
serca (przez zwiykszenie pojemnosci naczyiJ. krwionosnych). Ten wczesny wplyw na naczyniajest
prawdopodobnie wywierany za posrednictwem prostaglandyn i uzalezniony od prawidlowej czynnosci
nerek z aktywacj1! ukladu renina - angiotensyna i niezaburzonej syntezy prostaglandyn. Z powodu
dzialania natriuretycznego, furosemid zmniejsza wrazliwosc naczyiJ. krwionosnych na katecholaminy,
kt6rajest nasilona u pacjent6w z nadcisnieniem tytniczym.
Dzialanie przeciwnadcisnieniowe furosemidu jest zwi1!zane ze zwiykszonym wydalaniem sodu,
zmniejszeniem objytosci krwi kI'1!z1!cej oraz oslabieniem reakcji miysni gladkich naczyiJ. krwionosnych
na pobudzenie do skurczu.
Dzialanie farmakodynamiczne
Dzialanie moczopydne furosemidu wystypuje w ci1!gu 15 minut po podaniu dOZylnym i w ci1!gu
1 godziny po podaniu doustnym.
U zdrowych ochotnik6w wystypuje, zalezne od dawki, zwiykszenie diurezy i natriurezy po podaniu
furosemidu (dawka 10 mg - 100 mg). Czas dzialania produktu leczniczego u zdrowych ochotnik6w po
dOZylnym podaniu 20 mg furosemidu wynosi okolo 3 godzin, a po doustnym podaniu 40 mg - 3 do
6 godzin.
U chorych pacjent6w, zaleznosc pomiydzy styzeniem kanalikowym wolnego furosemidu i furosemidu
zwi1!zanego (okreslona przez szybkosc wydalania moczu), a dzialaniem natriuretycznym przybiera
postac wykresu sigmoidalnego, z minimaln1! efektywn1! szybkosci1! wydalania okolo 10 mikrogram6w
na minuty. Z tego powodu ci1!gla infuzja furosemidu jest bardziej skuteczna niz powtarzane bolusy
doZylne. Dawka podawana w bolusie, wiyksza od okreslonej, nie spowoduje, ze dzialanie produktu
leczniczego istotnie siy zwiykszy. Skutecznosc furosemidu zmniejsza siy w przypadku zmniejszonego
wydalania kanalikowego lub w przypadku wewn1!trzkanalikowego wi1!zania z albuminami.
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5.2

Wlasciwosci farmakokinetyczne

DystIybucja
Objytose dystrybucji furosemidu wynosi od 0,1 do 1,2 litra na kilogram masy ciala. Objytose
dystIybucji moze bye zwiykszona z powodu towarzysz'!cych chorob.
Wi'!zanie z proteinami (glownie albuminami) jest wiyksze niz 98%.
Furosemid przenika do mleka ludzkiego. Przenika bariery loi:yska i dostaje siy do plodu. Furosemid
ost,!ga podobne styzenia u matki, plodu i noworodka.
Eliminacja
Furosemid jest wydalany przede wszystkim w postaci niesprzyzonej, glownie w kanalikach
proksymalnych. Po podaniu doi:ylnym, 60% do 70% produktu leczniczego jest wydalane w ten
sposob. Metabolit glukuronowy furosemidu stanowi 10% do 20% substancji odzyskanych z moczu.
Pozostala czyse dawki jest wydalana z kalem, prawdopodobnie na drodze wydalania z zoki'!.
Po podaniu doi:ylnym okres pohrwania furosemidu w osoczu wynosi od 1 do 1,5 godziny.
Zaburzenia czynnosci nerek
W przypadku zaburzen czynnosci nerek, wydalanie furosemidu jest wolniejsze, a okres jego
poftIwaniajest wydluzony. Koncowy okres pohrwania moze wynosie 24 godziny u pacjentow
z zaburzeniami czynnosci nerek.
W przypadku zespolu nerczycowego, mniejsze styzenie bialek osocza prowadzi do wiykszego styzenia
niezwi,!zanego furosemidu (wolnego). Z drugiej strony, skutecznose furosemidujest mniejsza u tych
pacjentow z powodu wewn,!trzkanalikowego wi,!zania z albuminami oraz zmniejszonego wydalania
kanalikowego.

Hemodializa, dializa otrzewnowa ani przewlekla ambulatOlyjna dializa otrzewnowa (CADO,
ang. Chronic AmbulatOlY Peritoneal Dialysis - CAPD) nie przyspieszaj,! u pacjentow wydalania
furosemidu .
Zaburzenia czynnosci wqtroby
U pacjentow z zaburzeniami czynnosci w'!troby, okres poftIwania furosemidu zwiyksza siy 0 30% do
90%, glownie ze wzglydu na wiyksz,! objytose dystrybucji. Wydalanie z zoki'! moze bye zmniejszone
(do 50%). W tej grupie pacjentow wystypuje duza zmiennose parametrow farmakokinetycznych.
ZastoinOYl'a niewydolnosc serca, chjzkie nadcisnienie t?tnicze, pacjenci 1-1' podeszlym wieku
Wydalanie furosemidu jest wolniejsze z powodu oslabionej czynnosci nerek u pacjentow z zastoinow,!
niewydolnosci,! serca, ciyzkim nadcisnieniem tytniczym oraz pacjentow w podeszlym wieku.
WczeSniaki i noworodki
Wydalanie furosemidu moze bye spowolnione ze wzglydu na niedostateczn,! dojrzalose nerek.
U dzieci, u ktotych wystypuje niedostateczna glukuronizacja, metabolizm produktu leczniczego
rowniezjest zmniejszony. W przypadku noworodkow okres pohrwaniajest na ogol krotszy niz
12 godzin. U dzieci dwumiesiycznych lub starszych, klirens jest taki sam, jak u doroslych.

5.3

Przedldiniczne dane

0

bezpieczeiistwie

Badania dotycz,!ce podania doustnego u wszystkich badanych gatunkow ujawnily mal,! ostr,!
toksycznose produktu leczniczego. Badania toksycznosci przewleklej prowadzone na szczurach
i psach, wykazaly zmiany w nerkach (m. in. zw16knienia i zwapnienia).
Badania genotoksycznosci przeprowadzone zarowno w warunkach in vivo oraz in vitro nie wykazaly
istotnego klinicznie dzialania genotoksycznego furosemidu.
Dlugoterminowe badania przeprowadzone na myszach i szczurach nie dostarczyly istotnych dowodow
na rakotworcze dzialanie produktu leczniczego.
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Badania toksycznego wplywu na rozmnazanie wykazaly u plodow szczurow zmniejszenie ilosci
zroznicowanych klybuszkow nerkowych, zaburzenia kostne w lopatce, kosci ramieniowej i zebrach
(spowodowane hipokaliemi,!), jak rowniez wodonercze u plodow myszy i krolikow, po podaniu
dUZych dawek produktu leczniczego,
Wyniki badania przeprowadzonego na myszach ijednego z trzech badan przeprowadzonych na
krolikach wykazaly zwiykszon,! cZystosc wystypowania i nasilenie wodonercza (rozstrzen miedniczki
nerkowej i, w niektorych przypadkach, moczowodow) u plodow samic leczonych, w porownaniu
do grupy kontrolnej,
U wczesniakow krolikow poddanych dzialaniu furosemidu czysciej wystypowalo krwawienie
wewn'!trzkomorowe niz u osobnikow, ktorym podawano sol fizjologiczn,!, prawdopodobnie ze
wzglydu na spowodowane podaniem furosemidu zmniejszone cisnienie wewn'!trzczaszkowe.

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek
Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)
W oda do wstrzykiwan

6.2

Niezgodnosci farmaceutyczne

Z powodu tyzyka wytr,!cenia siy, nie naleZy mieszac furosemidu z silnie kwasowymi roztworami
(pH mniejsze niz 5,5), takimijak roztwOlY zawieraj,!ce kwas askorbinowy, noradrenaliny i adrenaliny.
Nie mieszac produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprocz wymienionych
w punkcie 6.6.

6.3

Okres waznosci

Okres waznosci produktu leczniczego: 3 lata
Po pierwszym otwarciu: Po otwarciu produkt leczniczy naleZy zUZyc natychmiast.
Po rozcienczeniu: Chemiczna i fizyczna stabilnosc produktu leczniczego zostala okreslona dla
24 godzin w temperaturze 25°C i w warunkach ochrony przed swiatlem.
Ze wzglydow mikrobiologicznych, produkt leczniczy naleZy zUZyc natychmiast. lezeli produkt
leczniczy nie zostanie natychmiast wykorzystany, wowczas za czas i warunki przechowywania
produktu leczniczego przed jego zastosowaniem odpowiada uZytkownik. Produktu leczniczego nie
naleZy przechowywac dluzej niz 24 godziny w temperaturze od 2 do goC, chyba ze zostal
rozcienczony w kontrolowanych i zwalidowanych aseptycznych warunkach.

6.4

Specjalne srodki ostroznosci podczas przechowywania

Przechowywac ampulki w opakowaniu zewnytrznym w celu ochrony przed swiatlem.
Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozcienczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5

Rodzaj i zawartosc opakowania

Ampulka 2 ml ze szkla oranzowego (typu I).
Zawatiosc opakowania - 5, 50 lub 100 ampulek.
Nie wszystkie wielkosci opakowan musz'! znajdowac siy w obrocie.
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6.6

Specjalne srodki ostroznosci
do stosowania

dotycz~ce

usuwania i przygotowania produktu Ieczniczego

Furosemide Kabi moze byc mieszany z obojytnymi i slabo zasadowymi roztworami 0 pH
wynosz1!cym 7-10, takimijak 0,9% roztw6r chlorku sodu i roztw6r plynu Ringera z mleczanami.
Nie naleZy stosowac roztworu z widocznymi zanieczyszczeniami.
Produkt leczniczy przeznaczony jest do jednorazowego stosowania, niewykorzystany roztw6r naleZy
usun1!c.
Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady naleZy usun1!c zgodnie
z lokalnymi przepisami.

7.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJi\CY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Fresenius Kabi Polska Sp. z 0.0.
AI. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

8.

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie or 14348

9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO
OBROTU I DATA PRZEDLUZENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 05.02.2008
Data ostatniego przedluzenia pozwolenia: 19.12.2014

10.

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZF;SCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

16.02.2018 r.
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