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1.  NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
Isofluraan, inhalatievloeistof/gas. 
 
 
2.  KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
 
Isofluraan 100%. 
 
 
3. FARMACEUTISCHE VORM 
 
Inhalatievloeistof/gas. 
 
 
4. KLINISCHE GEGEVENS 
 
4.1 Therapeutische indicaties 
 
Isofluraan is bestemd voor algemene inhalatie anesthesie. 
 
4.2 Dosering en wijze van toediening 
 
Isofluraan wordt toegediend via inhalering. Het gebruik van isofluraan-specifieke verdampers 
vergemakkelijkt de nauwkeurige regeling van de toe te dienen concentratie van het anestheticum. 
Isofluraan heeft een licht doordringende etherische geur, welke remmend kan werken op de 
inductiesnelheid. Desondanks verloopt de inductie van en vooral het ontwaken na anesthesie met 
isofluraan snel.  
Faryngeale en laryngeale reflexen worden snel verminderd waardoor intubatie vergemakkelijkt wordt. 
 
De MAC (Minimum Alveolaire Concentratie), de gebruikelijke maatstaf voor de potentie van anesthetica, is 
1,15% voor patiënten van middelbare leeftijd; de MAC is belangrijk hoger bij kinderen. 
 

KINDEREN 

Leeftijd Gemiddelde MAC waarde in 100% zuurstof 

2-5 jaar 1.60% 

 
Premedicatie: 
De premedicatie moet worden bepaald naar de behoeften van de patiënt. Er moet rekening worden 
gehouden met het onderdrukkende effect van isofluraan op de ademhaling. Het gebruik van 
anticholinergica is een kwestie van keuze, maar wordt voor inhalatie inductie bij pediatrische patiënten 
aangeraden.  
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Inductie: 
Aangezien isofluraan een licht doordringende geur heeft, verdient het aanbeveling vóór het inhaleren een 
hypnotische dosis van een kortwerkend barbituraat of ander intraveneus inductiemiddel te gebruiken, om 
hoesten te voorkomen. Het is eveneens mogelijk isofluraan in combinatie met zuurstof of met een 
mengsel van zuurstof/lachgas toe te dienen. 
Het wordt aanbevolen de inductie van isofluraan te beginnen met een concentratie van 0,5%. 
Concentraties van 1,5-3,0% produceren gewoonlijk een heelkundige anesthesie binnen 7 tot 10 minuten. 
De bloeddruk daalt tijdens de inductie, maar dit kan worden gecompenseerd door heelkundige stimulatie. 
 
Inductie bij kinderen: 
Isofluraan wordt niet aanbevolen voor inhalatie-inductie bij zuigelingen en kinderen vanwege het optreden 
van hoest, adem inhouden, de-saturatie, verhoogde speekselvorming en laryngospasme (zie rubriek 4.4 
en 5.1). 
 
Onderhoud: 
Heelkundige anesthesieniveaus kunnen worden gehandhaafd door toediening van een 
isofluraanconcentratie van 1,0-2,5% in een mengsel van zuurstof/70% lachgas. Extra toediening van 
isofluraan (0,5-1,0%) zal nodig zijn met lagere lachgas niveaus of wanneer isofluraan alleen met zuurstof 
of met een mengsel van lucht/zuurstof wordt toegediend. 
Tijdens onderhoudsanesthesie daalt de bloeddruk evenredig met de diepte van de narcose. Dat wil 
zeggen dat de bloeddruk omgekeerd evenredig is met de concentratie van isofluraan. Wanneer er geen 
verdere complicaties zijn, wordt dit waarschijnlijk veroorzaakt door perifere vaatverwijding. Het hartritme 
blijft onder normale omstandigheden stabiel. Overmatige dalingen van de bloeddruk kunnen het gevolg 
zijn van de diepte van de narcose en kunnen onder die omstandigheden gecorrigeerd worden door de 
concentratie isofluraan te verminderen. 
 
Ontwaken: 
De concentratie isofluraan kan worden teruggebracht tot 0,5% aan het einde van de operatie of tot 0% bij 
het begin van het sluiten van de operatiewond. Wanneer alle toediening van anesthetica stopgezet is, 
dienen de luchtwegen van de patiënt meerdere malen met 100% zuurstof te worden geventileerd tot 
volledig ontwaken. 
 
4.3 Contra-indicaties 
 
 Bekende overgevoeligheid voor isofluraan of voor andere gehalogeneerde anesthetica. 

 Isofluraan mag nooit worden toegediend bij patiënten met bekende of vermeende aanleg voor 
maligne hyperthermie. 

 Isofluraan mag niet worden gegeven aan patiënten die bij eerdere toepassing van isofluraan of van 
een ander gehalogeneerd anestheticum een icterus en/of onverklaarbare koorts ontwikkelden. 

 Obstetrische ingrepen. 
 Kinderen jonger dan twee jaar. 

 
4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
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Tijdens de inductiefase kunnen de speekselafscheiding en tracheobroncheale secretie geprikkeld worden, 
hetgeen kan leiden tot laryngospasme, in het bijzonder bij kinderen (zie rubriek 4.8). 
 
Omdat anesthesieniveaus snel kunnen veranderen met isofluraan, dienen alleen verdampers te worden 
gebruikt die een voorspelbare concentratie met een hoge graad van nauwkeurigheid produceren. 
Hypotensie en ademdepressie nemen toe naarmate het anesthesieniveau verdiept. Dit kan snel gewijzigd 
worden door verandering van de concentratie isofluraan. 
 
Het hartritme blijft onder normale omstandigheden stabiel. Er zijn gevallen van verlenging van het QT-
interval gemeld die gepaard gingen met torsade des pointes (in uitzonderlijke gevallen met dodelijke 
afloop). Voorzichtigheid is geboden bij toediening van isofluraan aan risicopatiënten.  
 
Isofluraan kan ademdepressie veroorzaken, hetgeen kan worden versterkt door premedicatie met 
narcotica of andere geneesmiddelen die ademdepressie veroorzaken. De ademhaling moet nauwlettend 
worden gevolgd en indien noodzakelijk, worden ondersteund (zie rubriek 4.8).  
 
Bij patiënten met mitochondriële aandoeningen dient algehele anesthesie, waaronder gebruik van 
isofluraan, met voorzichtigheid te worden toegepast.  
 
Verhoogd bloedverlies bij patiënten met een abortus provocatus is bij gebruik van isofluraan in eenzelfde 
mate waargenomen als bij andere inhalatie anesthetica.  
 
Isofluraan heeft een ontspannende werking op de uterusmusculatuur, derhalve dient bij obstetrische 
chirurgie de laagst mogelijke concentratie isofluraan gebruikt te worden (zie rubriek 4.6).  
   
Geïsoleerde gevallen van verhoogd carboxy-hemoglobine zijn gemeld bij gebruik van gehalogeneerde 
inhalatiemiddelen met een -CF2H component (te weten desfluraan, enfluraan en isofluraan). Bij gebruik 

van normaal gehydrateerde CO2-absorbentia worden geen klinisch significante concentraties van 

koolmonoxide geproduceerd. De aanwijzingen van de fabrikant van de CO2-absorbentia dienen zorgvuldig 
opgevolgd te worden. Als een patiënt aan een gesloten anesthesiesysteem een zuurstof desaturatie 
ontwikkelt die niet reageert op normale therapeutische maatregelen dienen direct 
carboxyhemoglobinespiegels bepaald te worden.  
 
Wanneer beademingsapparatuur met een gesloten circuit gedurende enige tijd niet wordt gebruikt, kan het 

materiaal dat het CO2 absorbeert uitdrogen. Er zijn zeldzame gevallen van uitzonderlijke hitte, rook en/of 

spontane ontbranding in de anesthesieapparatuur gemeld gedurende toediening van algehele anesthesie 
met middelen in deze klasse wanneer deze in combinatie met uitgedroogde CO2-absorbentia gebruikt 
werden, in het bijzonder met kaliumhydroxide bevattende absorbentia (zoals Baralyme®). Er is melding 

gemaakt van een interactie tussen gehalogeneerde anesthetica en droge CO2-absorbentia waarbij 

koolmonoxide wordt gevormd met mogelijke schadelijke effecten voor de patiënt. Er wordt daarom 

geadviseerd om gebruik te maken van verse (vochtige) CO2-absorbentia. Wanneer wordt vermoed dat het 
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CO2-absorbens is uitgedroogd, dan dient dit voorafgaand aan de toediening van isofluraan vervangen te 
worden. De  kleurindicator  van  de  meeste  CO2-absorbentia verandert niet noodzakelijkerwijs ten 
gevolge van uitdroging. Daarom moet de afwezigheid van een significante kleurverandering niet worden 
beschouwd als een garantie voor adequate hydratatie. CO2-absorbentia dienen regelmatig vervangen te 
worden, ongeacht de status van de kleurindicator.  
 
Algemeen: 
Zoals voor alle krachtige algehele anesthetica geldt, dient isofluraan alleen gebruikt te worden in 
voorzieningen met de vereiste uitrusting voor het uitvoeren van een anesthesie, door personen met kennis 
van de farmacologie van het geneesmiddel, die geschoold, vertrouwd en ervaren zijn betreffende de 
aanpak van patiënten onder anesthesie.  
 
Omdat anesthesieniveaus snel en gemakkelijk kunnen veranderen met isofluraan, dienen alleen 
verdampers te worden gebruikt die een voorspelbare concentratie met een hoge graad van 
nauwkeurigheid produceren, of technieken waarbij in- en uitgeademde concentraties gemonitord kunnen 
worden. De mate van hypotensie en ademdepressie kan een aanwijzing zijn voor de diepte van de 
anesthesie. 
 
Ongeacht het gebruikte anestheticum is het van belang om bij patiënten met coronair sclerose/coronaire 
angiopathie een normale hemodynamiek in stand te houden om myocardischemie te vermijden.  
 
Isofluraan veroorzaakt een aanzienlijk verhoogde hersendoorbloeding gedurende de diepere stadia van 
narcose (1,5%) en dit kan leiden tot een voorbijgaande verhoging van de liquordruk. Deze is volledig 
reversibel en kan indien nodig worden voorkomen of behandeld door de patiënt vóór of tijdens de narcose 
te hyperventileren. Isofluraan moet, evenals andere gehalogeneerde anesthetica, met voorzichtigheid 
worden gebruikt bij patiënten met verhoogde intracraniële druk. Hierbij kan het noodzakelijk zijn 
hyperventilatie toe te passen. 
 

Isofluraan heeft een sterk verwijdend effect op het systemisch en coronair arterieel stelsel. Het effect op 
de systemische druk kan gemakkelijk onder controle gehouden worden bij de gezonde patiënt. Echter, bij 
patiënten met coronaire hartziekten dient isofluraan met de nodige voorzichtigheid te worden toegepast. 
Isofluraan is namelijk een sterke vaatverwijder, waardoor een "steal effect" kan optreden in aanwezigheid 
van coronair sclerose. Hierdoor kan toename van de hartischemie optreden. 
 
Een voorbijgaande stijging van sulfobroomftaleïne, bloedglucose en serumcreatinine met daling van het 
serumureum-, serumcholesterol- en alkalische fosfatasegehalte zijn waargenomen. 
 
Na anesthesie met gehalogeneerde anesthetica werden stoornissen van de leverfunctie, icterus en in zeer 
zeldzame gevallen fatale levernecrose gemeld. Er is gemeld dat eerdere blootstelling aan 
halogeenkoolwaterstofanesthetica het risico van leverschade vergroot, vooral indien de tussentijd korter is 
dan 3 maanden. Een cirrose of een andere anomalie, die een stoornis van de leverfunctie ten gevolge 
heeft, met inbegrip van virale hepatitis kunnen een reden zijn om een ander anestheticum te kiezen dan 
een gehalogeneerde stof.  
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Het gebruik van isofluraan bij hypovolemische, hypotensieve of verzwakte patiënten is niet uitgebreid 
onderzocht. Het wordt aanbevolen bij deze patiënten een lagere concentratie isofluraan te gebruiken. 
 
Alle veelgebruikte spierverslappers worden door isofluraan aanzienlijk versterkt, dit effect is het meest 
uitgesproken bij de niet-depolariserende middelen.  
 
Isofluraan kan gedurende de eerste 2-4 dagen na anesthesie een lichte vermindering van het verstandelijk 
functioneren veroorzaken. Kleine veranderingen in stemmingen en symptomen kunnen tot 6 dagen na 
toediening aanhouden. Hiermee moet rekening gehouden worden bij het hervatten van de gebruikelijke 
dagelijkse werkzaamheden, waaronder het besturen van een voertuig of het bedienen van zware 
machines (zie rubriek 4.7).  
 
Bij patienten met neuromusculaire aandoeningen, zoals myasthenia gravis, kan een toegenomen 
neuromusculaire vermoeidheid worden vastgesteld. Bij deze patiënten dient isofluraan met de nodige 
voorzichtigheid te worden toegepast.  
 
Isofluraan dient met voorzichtigheid te worden toegepast bij patiënten die bronchoconstrictie kunnen 
ontwikkelen, omdat een bronchospasme kan optreden (zie rubriek 4.8).   
 
Maligne hyperthermie: 
Bij gevoelige patiënten kan isofluraan anesthesie een hypermetabole toestand van de skeletspieren 
induceren, hetgeen tot een hoog zuurstofverbruik leidt en tot een klinisch syndroom dat als maligne 
hyperthermie bekend staat. Dit syndroom omvat aspecifieke verschijnselen zoals spierstijfheid, 
tachycardie, tachypnoe, cyanose, ritmestoornissen en instabiele bloeddruk. (Veel van deze aspecifieke 
verschijnselen kunnen ook voorkomen tijdens een lichte anesthesie, bij acute hypoxie, etc.) Een 
toegenomen algemeen metabolisme kan zich uiten als een temperatuurstijging (de temperatuur kan zowel 
vroeg als laat snel stijgen, maar is doorgaans niet het eerste teken van een sneller metabolisme) en door 
een verhoogd gebruik van het CO2-absorptiesysteem (zeer warm aanvoelende absorber). De PaO2 en de 
pH kunnen dalen en er kunnen zich een hyperkaliëmie en een basetekort voordoen. Behandeling omvat 
het stopzetten van de uitlokkende stof (bijv. isofluraan), intraveneuze toediening van natriumdantroleen, 
en ondersteunende behandeling. Bij een dergelijke behandeling moet alles in het werk gesteld worden om 
de lichaamstemperatuur te doen dalen tot normale waarden, samen met maatregelen ter ondersteuning 
van de ademhaling en bloedsomloop en het herstellen van het elektrolyten- en zuur-base-evenwicht 
(Raadpleeg de bijsluiter van intraveneus natriumdantroleen voor aanvullende informatie over de 
behandeling van de patiënt). In een later stadium kan zich nierfalen voordoen. 
 
Peri-operative hyperkaliëmie: 
Het gebruik van inhalatie anesthetica is in zeldzame gevallen in verband gebracht met een verhoging van 
de serumkaliumspiegels die in de postoperatieve fase bij pediatrische patiënten hebben geleid tot 
hartaritmieën en de dood. Patiënten met een sluimerende of actieve neuromusculaire aandoening, met 
name de ziekte van Duchenne, lijken het kwetsbaarst. Tevens is het gebruik van suxamethonium hiermee 
in verband gebracht in de meeste, maar niet in alle van deze gevallen. Bij deze patiënten trad een 
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significante verhoging van het serumcreatine-kinase op en in sommige gevallen myoglobinurie.  
Ondanks de gelijkenis in presentatie traden bij deze patiënten geen klassieke tekenen of symptomen van 
maligne hyperthermie op, zoals spierrigiditeit of hypermetabolisme. Bij optreden van hyperkaliëmie en 
resistente ritmestoornissen wordt aanbevolen deze snel en agressief te behandelen. Bij verdenking op 
een latente neuromusculaire aandoening dient nadere evaluatie plaats te vinden. 
 
4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 
 
Afgeraden combinaties 
 
Bèta-sympaticomimetica zoals isoprenaline, en alfa- en bèta-sympaticomimetica zoals adrenaline en 
noradrenaline, dienen met voorzichtigheid te worden toegepast tijdens anesthesie met isofluraan vanwege 
een potentieel risico van ventriculaire aritmieën. 
 
Niet-selectieve MAO-remmers: Risico van een crisis gedurende de operatie. De behandeling dient 15 
dagen voor de chirurgische ingreep gestaakt te worden. 
 

Combinaties waarvoor voorzorgen dienen te worden genomen tijdens gebruik 
 
Indirect-werkende sympaticomimetica (amfetaminen en derivaten daarvan, psychostimulantia, 
eetlustremmers, efedrine en derivaten daarvan): Risico op peri-operatieve hypertensie. Bij patiënten die 
electieve chirurgie ondergaan dient de behandeling idealiter enkele dagen voorafgaand aan de ingreep te 
worden gestaakt.  
 
Spierverslappende middelen: De effecten kunnen aanmerkelijk versterkt worden door isofluraan. Dit 
treedt met name op bij niet-depolariserende spierverslappende middelen. Het verdient aanbeveling 
ongeveer een derde tot de helft van de gebruikelijke dosis van deze stoffen toe te dienen. De werking van 
niet-depolariserende spierverslappende middelen kan worden geantagoneerd met neostigmine, dat echter 
geen invloed heeft op de relaxerende werking van isofluraan. Het verdwijnen van de myoneurale werking 
van deze relaxantia duurt langer met isofluraan dan met andere gebruikelijke anesthetica. 
 
Sympathicomimetica: Toediening van sympathicomimetica, zoals adrenaline, ongeacht de wijze van 
toediening (subcutaan of gingivaal), kan ernstige ventriculaire aritmieën veroorzaken tijdens isofluraan 
anesthesie ten gevolge van een versnelde hartslag, hoewel de gevoeligheid van het myocard met 
betrekking tot adrenaline lager is bij gebruik van isofluraan dan bij halothaan. 
 

Vasodilatoren: Isofluraan kan ernstige hypotensie veroorzaken bij patiënten die gelijktijdig worden 
behandeld met vasodilatoren, bijv. calciumantagonisten, met name de dihydropyridinederivaten.Bij 
gelijktijdig gebruik van inhalatie anesthetica en calciumantagonisten dient de nodige voorzichtigheid in 
acht genomen te worden vanwege het risico van een additief negatief inotroop effect.  
 
Narcotische analgetica: De werking van isofluraan kan versterkt worden door narcotische analgetica. 
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Bètablokkers: Blokkade van de cardiovasculaire compensatiemechanismen kan optreden, waardoor 
negatieve inotrope, chronotrope en dromotrope effecten versterkt worden. De werking van de 
bètablokkers kan tijdens de operatie worden onderdrukt met behulp van bètasympathicomimetica. In het 
algemeen dient medicatie met een bètablokker niet te worden gestopt en een abrupte vermindering van 
de dosering te worden vermeden. 
 
Isoniazide: Een hepatotoxisch effect kan optreden met verhoogde vorming van toxische metabolieten van 
isofluraan. De behandeling met isoniazide dient 1 week voor de operatie gestaakt te worden en niet hervat 
te worden tot 15 dagen na de operatie. 
 
Indirecte sympathicomimetische middelen (amfetamine, efedrine): Gevaar voor het optreden van een 
hypertensieve periode tijdens de operatie. 
 

Opioïden, benzodiazepines en andere sedatieve stoffen zijn geassocieerd met ademdepressie en bij 
gelijktijdig gebruik met isofluraan dient voorzichtigheid in acht genomen te worden. 
 
De MAC (Minimale Alveolaire Concentratie) wordt lager bij gelijktijdige toediening van N2O bij 
volwassenen (zie rubriek 4.2).  
 
4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 
 
Zwangerschap 
Over het gebruik van isofluraan in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de 
mogelijke schadelijkheid te beoordelen. In voortplantingsstudies bij dieren werd reproductietoxiciteit 
gezien(zie rubriek 5.3). Isofluraan dient tijdens zwangerschap alleen gebruikt te worden als de voordelen 
opwegen tegen de mogelijke nadelen.  
 
Isofluraan heeft een ontspannende werking op de uterusmusculatuur, derhalve dient bij obstetrische 
chirurgie de laagst mogelijke concentratie isofluraan gebruikt te worden. 
 
Gebruik bij keizersneden: 
In concentraties van maximaal 0,75% is aangetoond dat isofluraan veilig is voor onderhoudsanesthesie 
tijdens keizersneden (zie rubriek 4.4).  
 
Borstvoeding 
De duur van de excretie van isofluraan in de moedermelk is aanzienlijk korter dan die van halothaan. Tot 
maximaal 12 uur na de beëindiging van de anesthesie mag geen borstvoeding worden gegeven. 
 
4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 
 
Isofluraan kan invloed hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Zoals 
voor andere inhalatie anesthetica verdient het aanbeveling om 24 uur te wachten alvorens auto te rijden of 
machines te bedienen. Veranderingen in gedrag en cognitief functioneren kunnen tot 6 dagen na 
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toediening aanhouden. Hiermee moet rekening gehouden worden wanneer patiënten hun gebruikelijke 
dagelijkse activiteiten hervatten, waaronder het besturen van een voertuig of het bedienen van zware 
machines.  
 
4.8 Bijwerkingen 
 
a. Samenvatting van het veiligheidsprofiel 
Bijwerkingen welke waargenomen zijn bij het gebruik van isofluraan zijn in het algemeen dosisafhankelijke 
voorzettingen van farmacologische effecten en zijn vergelijkbaar met die zijn waargenomen bij het gebruik 
van andere halogene anesthetica, zoals hypotensie, ademdepressie en aritmieën. 
Andere bijwerkingen die zich hebben voorgedaan bij het gebruik van isofluraan zijn: stijging van het aantal 
witte bloedcellen (zelfs in de afwezigheid van heelkundige stress), evenals rillingen, misselijkheid en 
braken en ileus gedurende het postoperatieve stadium. Deze bijwerkingen zijn waargenomen in een gelijk 
aantal patiënten onder behandeling van andere anesthetica. 
De kans op bronchoconstrictie bij daarvoor gevoelige patiënten kan niet worden uitgesloten. 
Leverfunctiestoornissen, icterus, hepatitis en leverbeschadiging zijn waargenomen na toediening van 
isofluraan. Andere potentieel ernstige bijwerkingen zijn onder meer maligne hyperthermie en 
anafylactische reacties (zie rubrieken 4.4 en 4.8). 
 
Hartstilstand is waargenomen bij algehele inhalatie anesthetica waaronder isofluraan.  
 
De volgende bijwerkingen kunnen optreden tijdens het gebruik van Isofluraan. 
 
De bijwerkingen staan hieronder weergegeven per systeem/orgaanklasse en frequentie. 
De frequenties zijn als volgt gedefinieerd:  
Zeer vaak (1/10) 
Vaak (1/100, <1/10) 
Soms (1/1.000, <1/100) 

Zelden (1/10.000, <1/1.000) 
Zeer zelden (<1/10.000) 
Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). 
 
 
Systeem/orgaanklasse Frequentie Bijwerking 
Bloed en lymfestelselaandoeningen Niet bekend Carboxyhemoglobinemia2 

Immuunsysteemaandoeningen Niet bekend 
Niet bekend 

Anafylactische reactie1 
Hypersensitiviteit1 

Voedings- en 
stofwisselingsstoornissen 

Niet bekend 
Niet bekend 

Hyperkaliëmie2 
Serum glucose verhoogd 

Psychische stoornissen Niet bekend  
Niet bekend 
Niet bekend  

Agitatie 
Delier 
Stemmingsverandering5 

Zenuwstelselaandoeningen Niet bekend Convulsie 
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Systeem/orgaanklasse Frequentie Bijwerking 

Niet bekend Mentale stoornis4 
Hartaandoeningen Niet bekend Aritmie 

Niet bekend Bradycardie 
Niet bekend Hartstilstand 
Niet bekend Electrocardiogram QT verlenging 
Niet bekend Tachycardie 
Niet bekend Torsade de pointes 

Bloedvataandoeningen Niet bekend 
Niet bekend 

Hypotensie2 
Bloeding3 

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en  
mediastinumaadoeningen 

Niet bekend Bronchospasme2 
mediastinumaandoeningen Niet bekend Dyspnoe1 

Niet bekend Piepende ademhaling1 
Niet bekend Ademdepressie2 
Niet bekend Laryngospasme2 

Maagdarmstelselaandoeningen Niet bekend 
Niet bekend 
Niet bekend 

Ileus 
Braken 
Misselijkheid 

Lever- en galaandoeningen Niet bekend  
Niet bekend 
Niet bekend 

Levernecrose2 
Hepatocellulaire schade2 
Serum bilirubine verhoogd 

Huid- en 
onderhuidaandoeningen 

Niet bekend  
Niet bekend 
Niet bekend 

Zwelling gelaat1 
Contactdermatitis1 
Huiduitslag1 

Skeletspier- en 
bindweefselaandoeningen 

Niet bekend 
Niet bekend 

Myoglobulinurie 
Rhabdomyolyse 

Nier- en urinewegaandoeningen Niet bekend  
Niet bekend 

Serum creatinine verhoogd 
Serum ureum verlaagd 

Algemene aandoeningen en 
toedieningsplaatsstoornissen 

Niet bekend 
Niet bekend  
Niet bekend 

Maligne hyperthermie2 
Pijn op de borst1 
Rillingen 

Onderzoeken Niet bekend Leukocytose1 
Niet bekend Leverenzymen verhoogd2 
Niet bekend Fluoride verhoogd1 
Niet bekend Electroencefalogram afwijkend 

Niet bekend Serum cholesterol verlaagd 
Niet bekend 
Niet bekend 

Serum alkalische fosphatase verlaagd 
Serum creatine fosfokinase verhoogd 

1 Zie rubriek 4.8 (c). 
2 Zie rubriek 4.4. 
3 Bij patiënten die een abortus provocatus ondergingen. Zie rubriek 4.4. 
4 Kan gedurende 2-4 dagen na de anesthesie een lichte vermindering van het verstandelijk functioneren veroorzaken. Zie 

rubriek 4.4. 
5 Geringe veranderingen in stemming en symptomen kunnen tot 6 dagen aanhouden. Zie rubriek 4.4. 
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c. Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen 
Tijdelijke stijging van het aantal witte bloedcellen werd waargenomen, zelfs bij afwezigheid van 
chirurgische stress. 
 
Zeldzame gevallen van overgevoeligheid (met inbegrip van contactdermatitis, huiduitslag, dyspnoe, 
piepende ademhaling, pijn op de borst, gezwollen gelaat of anafylactische reactie) werden gemeld, vooral 
in verband met langdurige beroepsmatige blootstelling aan inhalatie-anesthetica zoals isofluraan. Deze 
reacties werden bevestigd middels klinische tests (bijv. provocatietest met metacholine). De precieze 
oorzaak van anafylactische reacties tijdens blootstelling aan inhalatie-anesthetica is echter nog niet 
achterhaald vanwege de gelijktijdige blootstelling aan meerdere geneesmiddelen waarvan van vele 
bekend is dat zij dergelijke reacties kunnen uitlokken.  
 
Zeer kleine stijgingen van de serumspiegel van anorganisch fluoride komen voor tijdens en na anesthesie 
met isofluraan als gevolg van de biologische afbraak van de stof. Het is onwaarschijnlijk dat de 
waargenomen lage serumspiegels van anorganisch fluoride (gemiddelde waarde 4,4 µmol/l in een studie) 
aanleiding zouden geven tot niertoxiciteit, omdat zij beduidend lager zijn dan de grenswaarden voor 
niertoxiciteit. 
  
d. Pediatrische patiënten 
Het gebruik van inhalatie-anesthetica is in verband gebracht met zeldzame verhogingen in de 
serumkaliumconcentratie die bij pediatrische patiënten resulteerden in hartritmestoornissen en overlijden 
in de postoperatieve periode (zie rubriek 4.4). 
 
Tijdens de inleiding van de anesthesie kunnen speekselproductie en tracheobroncheale secreties 
toenemen. Dit kan een laryngospasme veroorzaken, vooral bij kinderen (zie rubriek 4.4). 
 
e. Andere bijzondere populaties 
 
Neuromusculaire ziekte: 
Het gebruik van inhalatie-anesthetica is in verband gebracht met zeldzame verhogingen in de 
serumkaliumconcentratie die bij pediatrische patiënten resulteerden in hartritmestoornissen en overlijden 
in de postoperatieve periode. Patiënten met een latente of actieve neuromusculaire aandoening, met 
name Duchenne spierdystrofie, blijken het kwetsbaarst te zijn. Vroege en agressieve behandeling van 
hyperkaliëmie en resistente ritmestoornissen wordt aanbevolen, alsook nadere evaluatie van latente 
neuromusculaire aandoeningen (zie rubriek 4.4). 
 
Ouderen: 
Doorgaans zijn lagere concentraties isofluraan vereist om bij oudere patiënten heelkundige anesthesie te 
onderhouden (zie rubriek 4.2.). 
 
Melding van vermoedelijke bijwerkingen 
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze 
wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden 
gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te 
melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, Website: www.lareb.nl. 
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4.9 Overdosering 
 
Overdosering veroorzaakt een sterke depressie van het cardiovasculaire systeem. Hypotensie en 
ademdepressie zijn waargenomen. Het wordt aanbevolen de bloeddruk en ademhaling nauwlettend te 
volgen. Ondersteunende maatregelen kunnen noodzakelijk zijn om hypotensie en ademdepressie ten 
gevolge van te diepe anesthesie te corrigeren. In geval van overdosering dient de toediening van het 
anestheticum onmiddellijk te worden gestopt. Men moet zich ervan vergewissen dat de luchtwegen vrij zijn 
en overgaan tot een gecontroleerde beademing met zuivere zuurstof.  
 
 
5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
5.1 Farmacodynamische eigenschappen 
 
Isofluraan is een algemeen inhalatie anestheticum dat snelle inductie en tevens snel ontwaken verschaft.  
Isofluraan heeft een licht prikkelende geur welke de snelheid van inductie kan beperken. 
Onder isofluraan worden de narcosediepten snel gewijzigd. Zoals met andere gehalogeneerde 
anesthetica het geval is, vermindert het ademvolume en blijft het ademhalingsritme ongewijzigd, wanneer 
men de dosis isofluraan verhoogt. Ofschoon isofluraan een sterke depressie van de ademhaling 
veroorzaakt, wordt deze depressie gedeeltelijk gecompenseerd door heelkundige stimuli en dit zelfs bij de 
diepste anesthesiestadia. De ademhaling dient nauwlettend te worden gevolgd en ondersteund, indien 
noodzakelijk. 
Isofluraan verwekt een zuchtreflex, die kan worden vergeleken met die welke onder diethylether en 
enfluraan werd geobserveerd.  
De bloeddruk daalt tijdens de inductie, maar komt terug tot bijna normale waarden bij heelkundige 
stimulatie. Het progressief verdiepen van de narcose verwekt overeenkomstige dalingen van de 
bloeddruk. De combinatie lachgas/ isofluraan veroorzaakt doorgaans minder daling van de bloeddruk dan 
de toediening van isofluraan met enkel zuurstof. 
Het ECG toont aan dat het hartritme stabiel blijft. Er zijn gevallen van verlenging van het QT-interval 
gemeld die gepaard gingen met torsade des pointes. Onder gecontroleerde ademhaling en onder normaal 

PaCO2, blijft het hartdebiet behouden, niettegenstaande dieper worden van de narcose, vooral door 

versnelling van het hartritme, die de vermindering aan uitgestoten volume compenseert. De hypercapnie, 
die samengaat met spontane ademhaling tijdens een isofluraan anesthesie, versnelt nog het hartritme en 
doet het hartdebiet stijgen boven de waarden die men waarneemt in wakkere toestand. 
Gedurende de diepere stadia van narcose veroorzaakt isofluraan een aanzienlijk verhoogde 
hersendoorbloeding. Dit kan leiden tot een voorbijgaande verhoging van de liquordruk. Deze is volledig 
reversibel en kan indien nodig worden voorkomen of behandeld door de patiënt vóór of tijdens de narcose 
te hyperventileren.  
 
De MAC (Minimum Alveolaire Concentratie), de gebruikelijke maatstaf voor de potentie van anesthetica, is 
1,15% voor patiënten van middelbare leeftijd; de MAC is belangrijk hoger bij kinderen. 
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PEDIATRISCHE PATIËNTEN 

Leeftijd Gemiddelde MAC-waarde 
in 100% zuurstof 

Premature neonaten < 32 weken zwangerschap 1.28% 

Premature neonaten 32-37 weken zwangerschap 1.41% 

0-1 maanden 1.60% 

1-6 maanden 1.87% 

6-12 maanden 1.80% 

1-5 jaar 1.60% 

 
Ontwaken uit de anesthesie is vlug en duidelijk sneller dan met halothaan. 
 
5.2 Farmacokinetische eigenschappen 
 
Isofluraan heeft een zeer lage oplosbaarheid in bloed en lichaamsweefsels, veel lager dan met enfluraan 
en halothaan. Deze lage oplosbaarheid heeft een snel ontwikkelen van een alveolaire partiële druk die 
voldoende is om anesthesie te verkrijgen tot gevolg. 
De biotransformatie van isofluraan is uitzonderlijk laag; slechts 0,2% van de toegediende isofluraan wordt 
gemetaboliseerd. Isofluraan wordt gemetaboliseerd tot trifluoroazijnzuur en difluoromethanol, hetgeen 
hydrolyseert tot mierenzuur en fluoride ion. De eliminatiehalfwaardetijd voor fluoride en organische fluor 
via de urine is respectievelijk 36 en 41 uur. 
 
5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 
 
Gepubliceerde onderzoeken bij dieren (inclusief primaten) met doseringen die resulteerden in lichte tot 
matige anesthesie tonen aan dat het gebruik van anesthetica, tijdens de periode van snelle hersengroei of 
synaptogenese, resulteert in celverlies in de zich ontwikkelende hersenen, wat geassocieerd kan worden 
met langdurige cognitieve deficiënties. De klinische significantie van deze niet klinische bevindingen is 
onbekend.   
 
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
 
6.1 Lijst van hulpstoffen 
 
Geen.  
 
6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 
 
Isofluraan is geheel verenigbaar met andere anesthetische gassen en etherische stoffen, maar moet 
gemengd en toegediend worden door middel van agens-specifieke verdampers. 
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6.3 Houdbaarheid 
 
5 jaar. 
 
6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 
 
Bewaren beneden 25°C, in de goed gesloten verpakking.  

 
6.5 Aard en inhoud van de verpakking 
 
Amberkleurige glazen flacon à 100 ml of 250 ml met schroefdop en polyethyleen inlage. 
 
6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies 
 
Isofluraan moet toegediend worden door gebruik van agens-specifieke verdampers. 
 
Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale 
voorschriften. 
 
 
7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
Teva BV 
Swensweg 5 
2031 GA  Haarlem 
Nederland 
 
 
8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
RVG 16756. 
 
 
9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/VERLENGING VAN DE 
VERGUNNING 
 
Datum van eerste verlening van de vergunning: 10 mei 1994 
Datum van laatste verlenging: 10 mei 2014 
 
 
10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 
 
Laatste gedeeltelijke wijziging betreft de rubriek 7: 3 juli 2019 
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