
PENTHROX® (Methoxyfluraan)
Controlesteekkaart

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees aandachtig de SKP 
vooraleer PENTHROX® voor te schrijven. De volledige en geactualiseerde tekst van deze SKP is 
beschikbaar op de website www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel”
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NIET GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET: 

• Enzyminductoren van CYP 450 (bijvoorbeeld: 
alcohol, isoniazide, rifampicine of fenobarbital).

• Geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze 
een nefrotoxisch effect hebben (bijvoorbeeld: 
contrastmiddelen of bepaalde antibiotica zoals 
tetracycline, gentamicine, colistine, polymyxine 
B of amfotericine B).

• Sevofluraananesthesie (verhoogde 
concentraties van fluoride-ionen in het serum 
vanwege de nefrotoxiciteit van methoxyfluraan).  

Gelijktijdig gebruik van methoxyfluraan met 
onderdrukkers van het centrale zenuwstelsel (CZS) kan 
de onderdrukkende effecten verhogen. Deze patiënten 
moeten nauwlettend worden opgevolgd.

TE CONTROLEREN VOORAFGAANDELIJK AAN DE TOEDIENING
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR RISICOBEPERKING VOOR GEZONDHEIDSZORGBEOEFENAARS
Deze lijst is van essentieel belang om het juiste gebruik van methoxyfluraan en de passende risicobeheersmaatregelen te garanderen.
Voorafgaandelijk aan het gebruik van methoxyfluraan gaarne … TE CONTROLEREN!:

Leg aan de patiënt de instructies uit voor een juiste toediening van PENTHROX®.
HERINNERING:
• Zorg ervoor om de laagste effectieve dosis toe te dienen en dat de maximale dosis van 6 ml (of 2 flesjes per toediening) niet wordt overschre

Materiaal bestellen: U kunt steeds extra exemplaren van de informatiebrochure voor gezondheidszorgbeoefenaars, controlesteekkaarten en waarschuwingskaarten voor patiënten 
bestellen door te mailen naar SafetyMDI.Belgium@pharmalex.com of te bellen naar het nummer +32 800 72 208.

Dien methoxyfluraan NIET toe als de patiënt één van deze risico’s vertoont 
of één van de geneesmiddelen neemt die aan de ommezijde van deze 
kaart vermeld staan

Lever (voorgeschiedenis van levertoxiciteit met methoxyfluraan of gehalogeneerde 
koolwaterstofanesthesica) 

Beademing (Klinisch manifeste respiratoire depressie)

Toestand van veranderd bewustzijn (waaronder als gevolg van hoofdtrauma, medicijnen, alcohol)

Nieren (klinisch aanzienlijke aantasting van de nierfunctie)

Interacties met andere geneesmiddelen (zie ommezijde)

Leeftijd jonger dan 18 jaar

Klinisch manifeste cardiovasculaire instabiliteit

Verhoogde lichaamstemperatuur (maligne hyperthermie of bekende genetische predispositie)

Bekende overgevoeligheidsreactie voor methoxyfluraan of één van de hulpstoffen

Toediening: niet meer dan 2 flesjes per toediening en 5 flesjes per week
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