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SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 
 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
Furosemide Fresenius Kabi 20 mg/2 ml, oplossing voor injectie 
 
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
 
Elke ampul van 2 ml bevat 20 mg furosemide, overeenkomend met 10 mg furosemide 
per ml.  
 
Hulpstoffen met bekend effect:  
Dit medicijn bevat 3,7 mg natrium per ml. 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 
 
3. FARMACEUTISCHE VORM 
 
Oplossing voor injectie. 
Heldere, kleurloze tot bijna kleurloze oplossing. 
 
4. KLINISCHE GEGEVENS 
 
4.1 Therapeutische indicaties 
 
- Oedeem en/of ascites veroorzaakt door een hart- of leveraandoening 
- Oedeem veroorzaakt door een nieraandoening (in geval van nefrotisch syndroom 

is behandeling van de onderliggende aandoening van essentieel belang) 
- Longoedeem (bv. in geval van acuut hartfalen)  
- Hypertensieve crisis (naast andere therapeutische maatregelen) 
 
De parenterale toediening van furosemide is geïndiceerd voor gebruik bij gevallen 
waarbij een onmiddellijke en effectieve diurese vereist is of waarbij orale toediening 
niet mogelijk of niet doeltreffend is. 
 
4.2 Dosering en wijze van toediening 
 
Dosering: 
De laagste dosis waarbij het gewenste effect wordt bereikt, moet altijd worden gebruikt. 
De duur van de behandeling moet door de arts worden bepaald en moet aangepast zijn 
aan het type en de ernst van de aandoening. 
 
De parenterale toediening van furosemide is geïndiceerd in gevallen waarbij orale 
toediening niet mogelijk of niet doeltreffend is (bijvoorbeeld in geval van gereduceerde 
intestinale absorptie) of wanneer een snel effect vereist is. Wanneer parenterale 
toediening wordt gebruikt, wordt aanbevolen om zo snel mogelijk op orale toediening 
over te schakelen. 
 
Voor een optimale doeltreffendheid en om tegenregulatie te onderdrukken wordt 
meestal de voorkeur gegeven aan een continu infuus met furosemide ten opzichte van 
herhaalde bolusinjecties. 
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Als een continue infusie van furosemide niet mogelijk is tijdens de follow-
upbehandeling na één of meerdere acute bolusdoses wordt de voorkeur gegeven aan 
een follow-upschema met lage doses die met korte tussenperioden (ongeveer 4 uur) 
worden gegeven boven een schema met hogere bolusdoses met langere tussenperioden. 
 
De intraveneuze toediening van furosemide moet traag gebeuren; de snelheid van 4 mg 
per minuut mag niet worden overschreden en het mag nooit in combinatie met andere 
geneesmiddelen in dezelfde injectiespuit worden gegeven. 
 
Intramusculaire toediening moet tot uitzonderlijke gevallen worden beperkt wanneer 
noch een orale noch een intraveneuze toediening mogelijk is. Denk eraan dat een 
intramusculaire injectie niet geschikt is voor de behandeling van acute aandoeningen 
zoals longoedeem. 
 
Zonder medisch tegenadvies bedraagt de aanbevolen aanvangsdosis voor volwassenen 
en adolescenten ouder dan 15 jaar, 20 tot 40 mg (1 of 2 ampullen) door  intraveneuze 
(of in uitzonderlijke gevallen intramusculaire) toediening; de maximumdosis varieert 
op basis van de individuele respons. Als grotere doses vereist zijn, moeten die worden 
toegediend met stapsgewijze verhogingen van 20 mg en niet vaker dan om de twee uur. 
 
Bij volwassenen bedraagt de aanbevolen maximale dagelijkse dosis voor furosemide 
1500 mg. 
 
Gewichtsverlies veroorzaakt door versterkte diurese mag niet meer dan 1 kg/dag 
bedragen. 
 
Pediatrische populatie 
 
Kinderen en adolescenten (tot 18 jaar):  
De intraveneuze toediening van furosemide bij kinderen en adolescenten jonger dan 
15 jaar wordt alleen bij uitzonderlijke gevallen aanbevolen. 
 
De dosering wordt aan het lichaamsgewicht aangepast en de aanbevolen dosis varieert 
van 0,5 tot 1 mg/kg lichaamsgewicht per dag tot een totale maximale dagelijkse dosis 
van 20 mg. 
 
Patiënten met een verstoorde nierfunctie: 
Bij patiënten met een ernstig verstoorde nierfunctie (serumcreatinine > 5 mg/dl) 
verdient het aanbeveling een infusiesnelheid van 2,5 mg per minuut niet te 
overschrijden. 
 
Ouderen:  
De doseringsaanbevelingen voor volwassenen zijn van toepassing, maar bij ouderen 
wordt furosemide doorgaans langzamer geëlimineerd. De aanbevolen aanvangsdosis is 
20 mg/dag, die geleidelijk aan moet worden verhoogd tot de vereiste respons, wordt 
bereikt. 
 
Speciale doseringsaanbevelingen 
Voor volwassenen is de dosis gebaseerd op de volgende aandoeningen: 
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Oedeem als gevolg van chronisch en acuut congestief hartfalen 
De aanbevolen aanvangsdosis bedraagt 20 tot 40 mg per dag. Indien nodig, kan deze 
dosis aan de respons van de patiënt worden aangepast. De dosis moet in twee of drie 
afzonderlijke doses per dag worden gegeven bij chronisch congestief hartfalen en als 
een bolus bij acuut congestief hartfalen. 
 
Oedeem als gevolg van een nieraandoening 
De aanbevolen aanvangsdosis bedraagt 20 tot 40 mg per dag. Indien nodig, kan deze 
dosis aan de respons worden aangepast. De totale dagelijkse dosis kan worden 
toegediend als een enkelvoudige dosis of als meerdere doses verdeeld over de dag. 
 
Als dit niet tot een optimale verhoging van de vochtuitscheiding leidt, moet furosemide 
via een continu intraveneus infuus worden toegediend met een aanvangssnelheid van 
50 mg tot 100 mg per uur. 
 
Alvorens furosemide toe te dienen moeten hypovolemie, hypotensie en verstoringen in 
de zuur-base-balans en de elektrolytenhuishouding worden gecorrigeerd. 
 
Bij patiënten die dialyse ondergaan, varieert de gebruikelijke onderhoudsdosis van 
250 mg tot 1500 mg per dag. 
 
Bij patiënten met nefrotisch syndroom moet de dosering met de nodige 
voorzichtigheid worden bepaald omwille van het risico van een hogere incidentie van 
bijwerkingen. 
 
Hypertensieve crisis (naast andere therapeutische maatregelen) 
De aanbevolen aanvangsdosis bedraagt in geval van hypertensieve crisis 20 mg tot 
40 mg, toegediend als intraveneuze bolusinjectie. Indien nodig, kan deze dosis aan de 
respons worden aangepast. 
 
Oedeem als gevolg van een leveraandoening 
Wanneer een intraveneuze behandeling absoluut noodzakelijk is, dient de 
aanvangsdosis te liggen tussen 20 en 40 mg. Indien nodig, kan deze dosis aan de 
respons worden aangepast. De totale dagelijkse dosis kan worden toegediend als een 
enkelvoudige dosis of als meerdere doses. 
 
Furosemide kan in combinatie met aldosteronantagonisten worden gebruikt in geval 
deze geneesmiddelen als monotherapie niet voldoende zijn. Om complicaties te 
vermijden, zoals orthostatische intolerantie of verstoorde zuur-base-balans of 
elektrolytenhuishouding of hepatische encefalopathie, moet de dosis zorgvuldig worden 
aangepast om een geleidelijk vochtverlies te bereiken. Deze dosis kan bij volwassenen 
leiden tot een dagelijks verlies aan lichaamsgewicht van ongeveer 0,5 kg. 
 
Longoedeem (bij acuut hartfalen): 
De aanvangsdosis die moet worden toegediend bedraagt 40 mg furosemide via 
intraveneuze toediening. Als de toestand van de patiënt het vereist, wordt na 30-
60 minuten nog een injectie met 20 tot 40 mg furosemide gegeven. 
Furosemide moet naast andere therapeutische maatregelen worden gebruikt. 
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Wijze van toediening 
Voor intramusculaire of intraveneuze toediening.  
Voor aanwijzingen over de verdunning van het medisch product vóór toediening, zie 
rubriek 6.6. 
 
 
4.3 Contra-indicaties 
 

- Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de 
hulpstoffen vermeld in rubriek 6.1 

- Overgevoeligheid voor sulfonamiden (bijv. Sulfonylureums of antibiotica van 
de sulfonamidegroep) 

- Nierfalen met oligo-anurie die niet op furosemide reageren. 
- Nierfalen als gevolg van vergiftiging door nefrotoxische of hepatotoxische 

middelen. 
- Precomateuze en comateuze toestand als gevolg van hepatische encefalopathie.  
- Ernstige hypokaliëmie (zie rubriek 4.8),  

 
- Ernstige hyponatriëmie,  

 
- Hypovolemie met of zonder hypotensie  

 
- Dehydratie. 
- Tijdens borstvoeding (zie rubriek 4.6). 

 
4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
 
Een zorgvuldige controle is vereist in geval van:  
- Patiënten met partiële obstructie van de urinewegen (bv. patiënten met hypertrofie 

van de prostaat). De urinelozing moet gegarandeerd worden. 
- Patiënten met hypotensie of een verhoogd risico op een uitgesproken daling van de 

bloeddruk (patiënten met coronaire arteriële stenose of cerebrale arteriële stenose) 
- Patiënten met manifeste of latente diabetes mellitus of variatie in glykemie (de 

bloedsuikerspiegels moeten regelmatig worden gecontroleerd) 
- Patiënten met jicht en hyperurikemie (de urinezuurspiegels in serum moeten 

regelmatig worden gecontroleerd) 
- Patiënten met een leveraandoening of hepatorenaal syndroom (verstoorde 

nierfunctie als gevolg van een ernstige leveraandoening) 
- Hypoproteïnemie (als gevolg van nefrotisch syndroom kan het effect van furosemide 

gereduceerd zijn en de ototoxiciteit ervan verhoogd) 
- Gelijktijdige toediening met lithiumzouten (controle van de lithiumspiegel is vereist, 

zie rubriek 4.5) 
- Acute porfyrie (het gebruik van diuretica wordt als onveilig beschouwd bij acute 

porfyrie en de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen). 
- Premature baby’s (mogelijke ontwikkeling van nefrocalcinose/nefrolithiase; de 

nierfunctie moet worden gecontroleerd en er moet een echo van de nieren worden 
uitgevoerd). Bij premature baby’s met “respiratory distress syndrome” kan een 
diuretische behandeling met furosemide tijdens de eerste levensweken het risico van 
persisterende ductus arteriosus Botalli verhogen. 
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- NSAID’s kunnen het diuretisch effect van furosemide en andere diuretica 
antagoniseren. Gebruik van NSAID’s  met diuretica kan het risico op nefrotoxiciteit 
verhogen. 
 

Voorzichtige dosistitratie is noodzakelijk . 
- Wijzigingen in elektrolytenconcentraties (bv. hypokaliëmie, hyponatriëmie) 
- Wijzigingen in de vochtbalans, dehydratie, bloedvolumereductie met circulatoire 

collaps en mogelijk trombose en embolie, vooral bij ouderen, bij overmatig gebruik  
- Ototoxiciteit (indien sneller dan 4 mg/ml toegediend) – andere ototoxische 

geneesmiddelen die gelijktijdig worden toegediend, kunnen dit risico verhogen; zie 
rubriek 4.5. 

- Toediening van hoge doseringen 
- Toediening bij een progressieve en ernstige nieraandoening  
- Toediening met sorbitol. Gelijktijdige toediening van beide middelen kan tot 

sterkere dehydratatie leiden (sorbitol kan bijkomend vochtverlies veroorzaken omdat 
het diarree veroorzaakt). 

- Toediening bij patiënten met systemische lupus erythematodes vanwege de 
mogelijkheid van verergering of activatie van SLE 

- Medicatie die het QT-interval verlengt  
 
Speciale voorzorgsmaatregel en/of dosisverlaging vereist 
Symptomatische hypotensie die leidt tot duizeligheid, flauwvallen of verlies van 
bewustzijn kan optreden bij patiënten die zijn behandeld met furosemide, met name 
ouderen, bij patiënten die behandeld worden met andere medicatie die hypotensie kan 
veroorzaken, en bij patiënten met andere medische aandoeningen die risico lopen op 
hypotensie. 
 
Over het algemeen wordt tijdens een behandeling met furosemide een regelmatige 
controle van natrium, kalium en creatinine in serum aanbevolen. Een zorgvuldige 
controle is voonamelijk vereist bij patiënten met een groot risico om een verstoorde 
elektrolytenhuishouding te ontwikkelen of bij gevallen met een significant bijkomend 
vochtverlies (bv. als gevolg van braken of diarree). 
Hypovolemie of dehydratie evenals elke significante verstoorde 
elektrolytenhuishouding of zuur-base-balans moeten worden gecorrigeerd. 
 
Lichtgevoeligheid  
Er zijn gevallen van lichtgevoeligheid gerapporteerd met thiazidediuretica (zie rubriek 
4.8). Als er tijdens de behandeling een lichtgevoeligheidsreactie optreedt, wordt 
aanbevolen om de behandeling stop te zetten. Als het nodig wordt geacht om thiazide 
opnieuw toe te dienen wordt aanbevolen om plaatsen die aan de zon of aan kunstmatig 
UVA-licht worden blootgesteld te beschermen. 
 
 
Gelijktijdig gebruik met risperidon 
In placebogecontroleerde risperidon-onderzoeken bij oudere patiënten met dementie 
werd een hogere incidentie van mortaliteit waargenomen bij patiënten behandeld met 
furosemide plus risperidon (7,3%; gemiddelde leeftijd 89 jaar, range 75-97 jaar) in 
vergelijking met patiënten behandeld met risperidon alleen (3,1%, gemiddelde leeftijd 
84 jaar, range 70-96 jaar) of alleen furosemide (4,1%, gemiddelde leeftijd 80 jaar, 
range 67-90 jaar). Gelijktijdig gebruik van risperidon met andere diuretica 
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(voornamelijk thiazidediuretica gebruikt in een lage dosis) werd niet geassocieerd met 
vergelijkbare bevindingen.  
Er is geen pathofysiologisch mechanisme geïdentificeerd om deze bevinding te 
verklaren en er is geen consistent patroon voor de doodsoorzaak waargenomen. 
Niettemin moet voorzichtigheid worden betracht en de risico's en voordelen van deze 
combinatie of co-behandeling met andere krachtige diuretica moeten worden 
overwogen voordat het besluit wordt genomen om te gebruiken. Er was geen 
verhoogde incidentie van mortaliteit bij patiënten die andere diuretica namen als 
gelijktijdige behandeling met risperidon. Ongeacht de behandeling was dehydratie een 
algemene risicofactor voor mortaliteit en moet daarom worden vermeden bij oudere 
patiënten met dementie .(zie rubriek 4.3 Contra-indicaties). 
 
Natriumgehalte 
Dit geneesmiddel bevat 3,7 mg natrium per ml, overeenkomend met 0,2% van de door 
de WHO aanbevolen maximale dagelijkse inname van 2 g voor een volwassene. 
 
4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 
 
Niet aanbevolen combinaties 
Lithium 
De lithiumexcretiespiegels kunnen door furosemide verminderd zijn, wat leidt tot 
verhoogde cardiotoxische effecten en lithiumtoxiciteit. Daarom is deze combinatie niet 
aanbevolen. Als deze combinatie toch noodzakelijk wordt geacht, dan moeten de 
lithiumspiegels zorgvuldig gevolgd worden en moet de lithiumdosering worden 
aangepast. 
 
Risperidon 
Voorzichtigheid is geboden en de risico's en voordelen van de combinatie of co-
behandeling met furosemide of met andere krachtige diuretica moeten worden 
overwogen voordat de beslissing tot gebruik wordt genomen. Zie rubriek 4.4. Speciale 
waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik met betrekking tot verhoogde mortaliteit bij 
oudere patiënten met dementie die gelijktijdig risperidon krijgen. 
 
Levothyroxine  
Hoge dosissen furosemide kunnen de binding van schildklierhormonen aan hun 
bindingsproteïnen remmen en hierdoor een initiële verhoging van vrije 
schildklierhormonen veroorzaken, gevolgd door een algehele daling van de totale 
schildklierhormoonspiegels. De schildklierhormoonspiegels moeten worden 
gecontroleerd. 
 
 
Combinaties waarbij voorzichtigheid is geboden bij gebruik 
Geneesmiddelen met een verhoogd risico op QTc verlenging en op “torsades de 
pointes” geassocieerd met hypokaliëmie  
Door furosemide geïnduceerde elektrolytenstoornissen (hypokaliëmie, 
hypomagnesiëmie en hypocalciëmie) kunnen QT verlenging veroorzaken en daardoor 
is het risico op hartritmestoornissen verhoogd wanneer furosemide gelijktijdig wordt 
toegediend met actieve substanties die de QT interval verlengen of die hypokaliëmie 
teweegbrengen, zoals:  
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• klasse I en klasse III anti-aritmica (bijvoorbeeld kinidine, hydrokinidine, 
disopyramide, amiodaron, sotalol, ibutilide, dofetilide) 

• hartglycosiden (digoxine), gelijktijdige toediening van furosemide verhoogt de 
cardiotoxiciteit van hartglycosiden en kan leiden tot fatale hartritmestoornissen 

• antipsychotica (zoals sultopride, fenothiazinen (bijvoorbeeld chloorpromazine, 
thioridazine, trifluoperazine), benzamides (amisulpride, sulpiride), 
butyrofenonen (bv. droperidol, haloperidol)  

• andere neuroleptica (pimozide) 
• andere diverse substanties (bijvoorbeeld bepridil, cisapride, erythromycine, 

halofantrine, sparfloxacine, pentamidine, quinolone enz.).  
Daarom moeten de kaliumplasmaspiegels gecontroleerd worden en moet een ECG 
gemaakt worden wanneer deze geneesmiddelen gelijktijdig worden voorgeschreven.   
 
Geneesmiddelen die het kaliumgehalte in het serum verlagen 
Het gelijktijdig toedienen van furosemide met amfotericine B, glucocorticoïden, 
carbenoxolon, tetracosactide of laxativa kan leiden tot een groter kaliumverlies. 
Zoethout heeft hetzelfde effect als carbenoxolon. Bij furosemide in combinatie met 
glucocorticoïden moet men rekening houden met hypokaliëmie en het verergeren ervan 
bij overmatig gebruik van laxativa. Aangezien dit kan leiden tot irreversibele 
gehoorschade, mag deze combinatie enkel toegediend worden om ernstige medische 
redenen.   De kaliumspiegels moeten regelmatig gecontroleerd worden. 

 
Geneesmiddelen die het natriumgehalte in het serum verlagen 
Gelijktijdige toediening van carbamazepine of aminoglutethimide kan het risico op 
hyponatriëmie verhogen. 

 
Niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen en hoge dosissen van salicylaten 
Niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen, (inclusief coxibs) kunnen acuut 
nierfalen induceren bij patiënten die al hypovolemie hebben en het diuretische, 
natriuretische en het antihypertensieve effect van furosemide verminderen. Wanneer 
hoge doses van salicylaten gelijktijdig worden toegediend, kan de predispositie voor 
een salicylaattoxiciteit toegenomen zijn ten gevolge van een verminderde renale 
excretie of een gewijzigde nierfunctie. 
 
Angiotensineconversie-enzyminhibitoren (ACE) en angiotensine-II-antagonisten 
(ARA) 
De hypotensieve en/of renale effecten worden versterkt bij gelijktijdige toediening met 
furosemide.  Het wordt aanbevolen ten minste 3 dagen vóór de start van de behandeling 
met ACE-inhibitoren en ARA’s, de toediening van furosemide te verminderen of te 
onderbreken.  Nierinsufficiëntie kan ook optreden bij de eerste gelijktijdige toediening 
of bij de eerste toediening van hoge doses van een ACE-inhibitor of een angiotensine-
II-receptorantagonist.   
 
Geneesmiddelen die het antihypertensief effect van furosemide verhogen 
Het effect van andere antihypertensiva (andere diuretica en andere geneesmiddelen die 
de bloeddruk verlagen zoals bèta-blokkers) kan versterkt worden door gelijktijdige 
toediening van furosemide.  
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Het is mogelijk dat er een additief effect met betrekking tot de hypotensieve effecten 
optreedt tussen furosemide en amifostine, baclofen of een alfa-blokker.   
 
Er is een verhoogd risico op posturale hypotensie wanneer lisdiuretica zoals furosemide 
en tricyclische antidepressiva (bijvoorbeeld imipramine, nortriptyline, amitriptyline) of 
antipsychotica gelijktijdig worden toegediend. 
 
Antidiabetische geneesmiddelen 
Het is mogelijk dat er verminderde glucosetolerantie optreedt, aangezien furosemide 
het effect van antidiabetische geneesmiddelen kan verminderen. Een dosisaanpassing 
van het antidiabeticum kan eventueel nodig zijn.   
 
Chloralhydraat 
In geïsoleerde gevallen kan de intraveneuze toediening van furosemide binnen 24 uur 
voorafgaand aan de toediening van chloralhydraat leiden tot flush, hyperhidrose, angst, 
misselijkheid, een verhoging van de arteriële bloeddruk en tachycardie. Bijgevolg 
wordt het niet aanbevolen om furosemide gelijktijdig te gebruiken met chloralhydraat.   
 
Fibraten 
Bloedspiegels van furosemide en van fibrinezuurderivaten (zoals clofibraat en 
fenofibraat)  kunnen verhoogd zijn bij gelijktijdige toediening (vooral in het geval van 
hypoalbuminemie, bijvoorbeeld bij het nefrotisch syndroom). De verhoging van deze 
effecten (verhoogde diurese en spiersymptomen) moeten gecontroleerd worden.   
 
Jodiumcontraststoffen 
Bij patiënten met risicofactoren, zoals verhoogde S-creatininespiegels, dehydratatie,  
congestieve hartinsufficiëntie, een leeftijd boven de 70 jaar of een gelijktijdige 
toediening van nefrotoxische geneesmiddelen, kan de gelijktijdige toediening van 
furosemide en jodiumcontraststoffen het risico verhogen op acuut nierfalen 
geïnduceerd door contraststoffen en  moet daarom vermeden worden.  
 
Metformine 
De bloedspiegels van metformine kunnen verhoogd worden door furosemide.  
Omgekeerd kan metformine de furosemideconcentratie verlagen. Dit risico heeft te 
maken met een verhoogd optreden van melkzuuracidose in het geval van functionele 
nierinsufficiëntie.   
 
Colestyramine en colestipol 
Deze geneesmiddelen kunnen de biobeschikbaarheid van furosemide doen dalen. 
 
Nefrotoxische / ototoxische geneesmiddelen 
Furosemide kan de nefrotoxische effecten van nefrotoxische geneesmiddelen 
versterken (bijvoorbeeld cefaloridine, cefalotine, ceftazidim, polymyxinen, 
aminoglycosiden, organoplatinen, immunosuppressiva, foscarnet, pentamidine).  
 
Antibiotica zoals cefalosporines – nierfalen kan optreden bij patiënten behandeld met 
furosemide en hoge doses van bepaalde cefalosporines.    
 
Bij de gelijktijdige toediening van cisplatine en furosemide is er een risico van 
ototoxische effecten. Bovendien kan de nefrotoxiciteit van cisplatine toenemen 
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wanneer furosemide niet toegediend wordt in lage doses (bijvoorbeeld 40 mg bij 
patiënten met een normale nierfunctie) en met een positieve vochtbalans wanneer deze 
behandeling wordt toegepast om een geforceerde diurese te verkrijgen tijdens de 
behandeling met cisplatine. 
 
Furosemide kan ook de ototoxiciteit van bepaalde geneesmiddelen verhogen, 
bijvoorbeeld aminoglycosiden en antibiotica zoals kanamycine, gentamicine en 
tobramycine, vooral dan bij patiënten met nierinsufficiëntie.  Aangezien dit kan leiden 
tot irreversibele schade, mogen deze geneesmiddelen alleen toegediend worden in 
combinatie met furosemide om ernstige medische redenen.  
 
Neuromusculaire blokker 
Lage doses van furosemide (minder dan 100 µg/kg) kunnen de neuromusculaire 
blokkade van een competetieve neuromusculaire blokker (curariserende spierrelaxantia 
zoals atracurium en tubocurarine) en depolariserende neuromusculaire blokker (zoals 
succinylcholine) versterken.  Hoge doses, daarentegen, kunnen een neuromusculaire 
blokkade antagoneren.  De kaliumdepletie veroorzaakt door diuretica kan het effect van 
de competitieve neuromusculaire blokker versterken.    
 
Andere diuretica (kaliumsparende diuretica zoals amiloride, triamtereen) 
Het gelijktijdig toedienen van furosemide en kaliumsparende diuretica kan leiden tot 
een synergetisch effect van de diurese.  Het is mogelijk dat de natriumexcretie verhoogt 
en de kaliumexcretie verlaagt.  
 
Theofylline 
De theofyllineklaring blijkt verlaagd te zijn met ongeveer 20 % wanneer furosemide 
gelijktijdig wordt toegediend waardoor dus  het effect van theofylline wordt versterkt.  
Er is een verhoogd risico van hypokaliëmie wanneer het gelijktijdig met furosemide 
wordt toegediend.  
 
Thiaziden 
Een synergetisch effect van diurese en natrium- en kaliumexcretie doet zich voor als 
resultaat van de interactie tussen furosemide en thiaziden. Dit resulteert in een 
verhoogd risico op dehydratatie, hyponatriëmie en hypokaliëmie. 
 
Geneesmiddelen met een significante tubulaire niersecretie 
Probenecide, methotrexaat en andere geneesmiddelen die, net als furosemide, een 
significante tubulaire niersecretie ondergaan, kunnen het effect van furosemide 
verminderen. Omgekeerd kan furosemide de eliminatie van deze geneesmiddelen via 
de nieren verminderen.  Bij een behandeling met een hoge dosis (voornamelijk van 
zowel furosemide als de andere geneesmiddelen) kan dit verhoogde serumspiegels 
geven en de kans op bijwerkingen van furosemide of van het gelijktijdig toegediende 
geneesmiddel verhogen.   
 
Anti-epileptica 
De combinatie van anti-epileptica (bijvoorbeeld fenytoïne, fenobarbital) en furosemide 
kan het effect van furosemide verminderen.    
 
Pressoraminen (bijvoorbeeld epinefrine, norepinefrine) 
Gelijktijdig gebruik van furosemide kan het effect van pressoraminen verminderen.   
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Andere interacties 
Het gelijktijdig toedienen van ciclosporine  en diuretica gaat gepaard met een verhoogd 
risico op jichtartritis en hogere serumcreatininewaarden bij het individu. 
 
4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 
 
Zwangerschap 
Aangezien furosemide de placenta passeert, mag het enkel gedurende korte perioden en 
bij ernstige redenen tijdens de zwangerschap worden gebruikt. 
 
Diuretica zijn niet geschikt als routinematige behandeling van hypertensie en oedeem 
tijdens de zwangerschap omdat deze de placentaire perfusie en bijgevolg de groei van 
de foetus verstoren. 
 
Een behandeling tijdens de zwangerschap vereist een controle van de elektrolyten, het 
hematocrietgehalte en de groei van de foetus. 
 
Uit experimenteel onderzoek bij dieren is reproductietoxiciteit gebleken (zie rubriek 
5.3). 
 
Furosemide bereikt 100% van de serumspiegel van de moeder in het bloed van de 
navelstreng. Tot nu toe zijn er bij de mens geen misvormingen gerapporteerd die in 
verband zouden kunnen worden gebracht met blootstelling aan furosemide. De ervaring 
is echter beperkt om met zekerheid te kunnen stellen dat er een mogelijk nadelig effect 
is voor het embryo/de foetus. 
 
Als furosemide tijdens de zwangerschap wordt gebruikt, kan het ertoe leiden dat de 
foetus een grotere neiging vertoont voor hypercalciurie, nefrocalcinose en secundaire 
hyperparathyreoïdie. Bovendien kan de urineproductie in de foetus in de uterus 
gestimuleerd zijn. 
 
Borstvoeding 
Furosemide komt in de moedermelk terecht en heeft een remmend effect op de 
borstvoeding. In dergelijke gevallen is borstvoeding gecontra-indiceerd (zie rubriek 
4.3). 
 
4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 
 
Furosemide Fresenius Kabi heeft een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en 
het vermogen om machines te bedienen. 
Patiënten vertonen een individuele respons op furosemide en kunnen door het 
veroorzaken van bloeddrukdaling de rijvaardigheid of het vermogen om gevaarlijke 
machines te bedienen verminderen. Dit risico is hoger bij aanvang van de behandeling, 
bij wijzigingen in geneesmiddelen en met alcoholgebruik . 
 
 
4.8 Bijwerkingen 
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Samenvatting van het veiligheidsprofiel 
 
De meest frequent gemelde bijwerking van Furosemide is hepatische encefalopathie bij 
patiënten met hepatocellulaire insufficiëntie (zie rubriek 4.3). 
In zeldzame gevallen is melding gemaakt van doofheid die soms omkeerbaar is. 
 
Lijst met bijwerkingen in tabelvorm. 
 
De evaluatie van bijwerkingen is gebaseerd op de volgende definitie van frequentie: 
Zeer vaak (≥ 1/10) 
Vaak (≥ 1/100 tot < 1/10) 
Soms (≥ 1/1.000 tot < 1/100) 
Zelden (≥ 1/10.000 tot < 1/1.000) 
Zeer zelden (< 1/10.000);  
Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). 
 
Zoals ook bij het gebruik van andere diuretica kunnen er bepaalde bijwerkingen 
optreden, zoals: 
 

System Orgaan 
klasse 

Vaak 
≥ 1/100 

to < 1/10 

Soms 
≥ 1/1,000 to 

< 1/100 

Zelden 
≥ 1/10,000 to 

 < 1/1,000 

Zeer zelden 
(<1/10,000) 

Niet bekend, (kan 
met de 

beschikbare 
gegevens niet 

worden bepaald) 
Bloed- en 
lymfestelselaandoe
ningen 

 Thrombocytopenie1 Beenmerg-depressie2, 
eosinofilie, 
leukopenie 

Hemolytische 
anemie, 
aplastische 
anemie, 
agranulocytose 

 

Immuunsysteem-
aandoeningen 

  Ernstige anafylactie 
en anafylactische 
reacties zoals 
anafylactische shock3 

 Verergering of 
activatie van 
systemische lupus 
erythematosus 

Zenuwstelsel-
aandoeningen 

Hepatische 
encefalopathie 
bij patiënten met 
hepatocellulaire 
insufficiëntie4 

 Paresthesie, vertigo, 
slaperigheid, 
verwardheid, gevoel 
van druk in het hoofd 

 Duizeligheid, 
flauwvallen en 
verlies van 
bewustzijn 
(veroorzaakt door 
symptomatische 
hypotensie of door 
andere oorzaken), 
hoofdpijn 

Oogaandoeningen   Wazig zicht, 
visusstoornissen met 
symptomen van 
hypovolemie 

  

Evenwichtsorgaan- 
en 
ooraandoeningen 
 

 Doofheid (soms 
onomkeerbaar) 

dysacusis en/of 
syrigmus (tinnitus 
aurium)5 
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Maagdarmstelsel-
aandoeningen 

  Misselijkheid, 
overgeven, diarree, 
maagklachten, 
constipatie, droge 
mond 

acute 
pancreatitis 

 

Huid- en 
onderhuidaandoeni
ngen 
 

 Jeuk, huid- en 
slijmvliesreacties6 

Vasculitis  Syndroom van 
Stevens-Johnson, 
toxische 
epidermale 
necrolyse, acute 
gegeneraliseerde 
exanthemateuze 
pustulosis (AGEP), 
DRESS 
(geneesmiddeluitsl
ag met eosinofilie 
en systemische 
symptomen) 

Skeletspierstelsel- 
en bindweefsel-
aandoeningen 
 

  Beenspier-krampen, 
asthenie, afname van 
calciumserumspiegels
, chronische artritis 

tetanie gevallen van 
rhabdomyolysis 
zijn gemeld, vaak 
gerelateerd aan 
ernstige 
hypokaliëmie (zie 
rubriek 4.3) 

 
Nier- en urineweg-
aandoeningen 
 

  Interstitiële nefritis   

Algemene 
aandoeningen en 
toedieningsplaats-
stoornissen 

  Febriele 
aandoeningen, lokale 
pijn volgend op 
injectie 

  

Onderzoeken   Verhoogd serum 
cholesterol en 
triglyceride 

  

1 Kan manifest worden, vooral met een toename van de bloeding. 
2. Als dit gebeurt, dient de behandeling te worden gestaakt. 
3. Voor behandeling, zie rubriek 4.9 
4. Zie paragraaf 4.3 
5. Tinnitus kan van voorbijgaande aard zijn. 
6. Bijvoorbeeld bulleus exantheem, huiduitslag, urticaria, purpura, erythema multiforme, 
exfoliatieve dermatitis, lichtgevoeligheid. 
 
 
Beschrijving van de geselecteerde bijwerkingen 
 
Bloed- en lymfestelselaandoeningen 
De diuretische werking van furosemide kan leiden tot of bijdragen tot hypovolemie en 
in ernstige gevallen tot uitdroging, vooral bij oudere patiënten. Ernstige vochtdepletie 
kan leiden tot hemoconcentratie met de neiging tot de ontwikkeling van trombose. 
 
Endocriene aandoeningen 
Glucosetolerantie kan afnemen met furosemide. Bij patiënten met diabetes mellitus kan 
dit leiden tot een verslechtering van de metabolische controle; latente diabetes mellitus 
kan manifest worden. 
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Stofwisselings- en voedingsstoornissen. 
De elektrolyten- en waterhuishouding kan verstoord zijn (hypokaliëmie, hyponatriëmie 
en metabole alkalose), vooral na langdurige behandeling of wanneer hoge doses 
worden toegediend. Derhalve is een regelmatige controle van serumelektrolyten 
(voornamelijk kalium, natrium en calcium) geïndiceerd.  Kaliumdepletie kan optreden, 
vooral als gevolg van een kaliumarm dieet. Vooral wanneer de toevoer van kalium 
gelijktijdig gereduceerd en/of het extrarenale kaliumverlies toegenomen is (bv. bij 
braken of chronische diarree), kan hypokaliëmie optreden als gevolg van een 
toegenomen renaal kaliumverlies. Dit uit zich als neuromusculaire (myasthenie, 
paresthesie, parese), intestinale (braken, constipatie, meteorisme), renale (polyurie, 
polydipsie) en cardiale (verstoord opgelegd hartritme en geleidingsstoornissen) 
symptomen. Ernstig kaliumverlies kan leiden tot paralytische ileus of verstoord 
bewustzijn, met coma in extreme gevallen. Bovendien kunnen onderliggende 
aandoeningen (bv. cirrotische aandoening of hartfalen), gelijktijdige medicatie (zie 
rubriek 4.5) en voeding een neiging tot kaliumdeficiëntie veroorzaken. In dergelijke 
gevallen is een adequate controle noodzakelijk evenals vervanging van de behandeling.  
 
Als gevolg van een verhoogd renaal natriumverlies kan hyponatriëmie met 
desbetreffende symptomen optreden, vooral als de toevoer van natriumchloride beperkt 
is. Algemeen waargenomen symptomen van natriumdeficiëntie zijn apathie, 
systremma, geen eetlust, asthenie, somnolentie, braken en verwardheid. 
 
Verhoogd renaal calciumverlies kan leiden tot hypocalciëmie, wat in zeldzame gevallen 
tot tetanie kan leiden. 
 
Bij patiënten met een toegenomen renaal magnesiumverlies werden in zeldzame 
gevallen als gevolg van hypomagnesiëmie tetanie of hartaritmie waargenomen. 
 
Bepaalde patiënten kunnen verhoogde urinezuurniveaus vertonen en jichtaanvallen 
kunnen optreden.  
 
Metabole alkalose kan optreden of een reeds bestaande metabole alkalose (bij bv. 
gedecompenseerde levercirrose) kan erger worden met furosemide. 
 
Oor- en evenwichtsaandoeningen. 
De incidentie van tinnitus aurium is hoger bij snelle intraveneuze toediening, vooral bij 
patiënten met nierfalen of hypoproteïnemie (bijvoorbeeld bij nefrotisch syndroom). 
 
Hartaandoeningen 
In het bijzonder bij de aanvangstoestand van de behandeling en bij ouderen, kan een 
zeer intense diurese een verlaging van de bloeddruk veroorzaken die, indien 
uitgesproken, tekenen en symptomen kan veroorzaken zoals orthostatische hypotensie, 
acute hypotensie, gevoel van druk in het hoofd, duizeligheid, circulatoire collaps, 
tromboflebitis of plotse dood (met intramusculaire of intraveneuze toediening) 
 
Lever – en galaandoeningen 
Intrahepatische cholestase, cholestatische geelzucht, hepatische ischemie, toename van 
hepatische transaminase. 
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Nier- en urinewegaandoeningen 
Diuretica kunnen acute retentie van urinesymptomen (blaasledigingsstoornissen, 
prostaathyperplasie of vernauwing van de urethra) verergeren of onthullen, vasculitis, 
glucosurie, transitorische toename van bloedcreatinine en ureumniveaus. 
 
Zwangerschap, perinatale periode en puerperium  
Premature baby’s die worden behandeld met furosemide kunnen nefrolithiasis en/of 
nefrocalcinose ontwikkelen als gevolg van calciumafzetting in nierweefsel. 
 
Bij premature baby’s met ‘respiratory distress syndrome’ kan diuretische behandeling 
in de eerste weken van het leven met furosemide het risico op persisterende ductus 
arteriosus Botalli verhogen. 
 
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 
 
4.9 Overdosering 
 
Het klinische beeld bij een acute of chronische overdosering hangt hoofdzakelijk af van 
de mate en de gevolgen van verlies van elektrolyten en vocht (bv. hypovolemie, 
dehydratie, hemoconcentratie, hartaritmieën waaronder AV-blok en 
ventrikelfibrilleren) ten gevolge van  excessieve diurese. 
 
a) Symptomen 
-  Symptomen van deze aandoeningen bestaan uit een toestand van delirium, ernstige 
hypotensie (overgaand in shock), acuut nierfalen, trombose, slappe paralyse, apathie en 
verwardheid. 
 
b) Behandeling 
-  Bij de eerste tekenen van shock (hypotensie, sudoresis, misselijkheid, cyanose) moet 
de injectie onmiddellijk worden onderbroken, plaats de patiënt met het hoofd naar 
beneden en laat hem/haar vrij ademen. 
-  Vervanging van vocht en correctie van de gestoorde elektrolytenhuishouding; 
controle van metabole functies en handhaving van de urinestroom. 
-  Medicamenteuze behandeling in geval van anafylactische shock: verdun 1 ml van 
1:1000 adrenalineoplossing in 10 ml en injecteer langzaam 1 ml van de oplossing 
(overeenkomend met 0,1 mg adrenaline), controleer de polsslag en de bloeddruk en 
controleer een eventuele aritmie. Indien nodig kan de toediening van adrenaline worden 
herhaald. Injecteer vervolgens intraveneus een glucocorticoïde (bijvoorbeeld 250 mg 
methylprednisolon) en herhaal, indien nodig. 
 
Pas de hierboven vermelde doseringen op basis van het lichaamsgewicht aan voor 
kinderen. 
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Corrigeer hypovolemie met de beschikbare middelen en vul die aan met kunstmatige 
beademing, zuurstof en – in geval van anafylactische shock – met antihistaminica.  
 
Er is geen specifiek antidotum voor furosemide bekend. Als er tijdens een parenterale 
behandeling overdosering heeft plaatsgevonden, bestaat de behandeling in principe uit 
een follow-up en een ondersteunende therapie.  
Hemodialyse heeft geen stimulerend effect op de eliminatie van furosemide. 
 
5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
5.1 Farmacodynamische eigenschappen 
 
Farmacotherapeutische categorie: lisdiuretica 
ATC-code: C03C A01 Furosemide 
 
Werkingsmechanisme 
 
Furosemide Fresenius Kabi is een sterk diuretisch middel met furosemide een snelle 
werking. Vanuit farmacologisch standpunt remt furosemide het co-transportsysteem 
(reabsorptie) van de elektrolyten Na+, K+ en 2Cl- op het celmembraan van het lumen op 
het stijgende been van de lis van Henle. Derhalve hangt de doeltreffendheid van 
furosemide af van de concentratie aan geneesmiddel dat het tubulaire lumen bereikt via 
een anionisch transportmechanisme. Het diuretische effect leidt tot de remming van de 
reabsorptie van natriumchloride in dit segment van de lis van Henle. Als resultaat kan 
de fractie van geëxcreteerd natrium stijgen tot 35% van de glomerulaire filtratie van 
natrium. De secundaire effecten van een verhoogde uitscheiding van natrium zijn: 
verhoogde excretie van urine en toename van distale kaliumsecretie in de distale 
tubulus. Ook de excretie van calcium- en magnesiumzouten is verhoogd. 
 
Furosemide remt het feedbackmechanisme in de macula densa en veroorzaakt een 
dosisafhankelijke stimulatie van het renine-angiotensine-aldosteronsysteem. 
 
In geval van hartfalen veroorzaakt furosemide een acute vermindering van de pre-load 
van het hart (door de vergroting van de capaciteit van de bloedvaten). Dit vroege 
vasculaire effect lijkt gemedieerd te zijn door prostaglandines en veronderstelt een 
adequate nierfunctie met activering van het renine-angiotensinesysteem en een intacte 
synthese van prostaglandines. Door het natriuretische effect van furosemide vermindert 
het de vasculaire reactiviteit voor catecholamine die bij patiënten met hypertensie hoger 
is. 
 
Het antihypertensieve effect van furosemide wordt toegeschreven aan de toename van 
natriumexcretie, aan de reductie van het bloedvolume en aan de respons van de 
vasculaire gladde spier op vasoconstrictiestimulatie. 
 
Farmacodynamische effecten 
 
Het diuretische effect van furosemide treedt binnen 15 minuten via een intraveneuze 
toediening en binnen 1 uur via een orale toediening in . 
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Een dosisafhankelijke toename van diurese en natriurese werd vastgesteld bij gezonde 
personen die furosemide toegediend hadden gekregen (doses tussen 10 en 100 mg). De 
duur van de werking bij gezonde personen na intraveneuze toediening van een dosis 
furosemide van 20 mg bedraagt ongeveer 3 uur en 3 tot 6 uur wanneer een orale dosis 
van 40 mg wordt gegeven. 
 
Bij zieke patiënten wordt het verband tussen tubulaire concentratie van vrij furosemide 
en gebonden furosemide (bepaald door de excretiesnelheid van urine) en het 
natriuretische effect ervan vertaald in een S-vormige grafiek met een minimale 
effectieve excretiesnelheid van ongeveer 10 microgram per minuut. Derhalve is een 
continu infuus met furosemide doeltreffender dan herhaalde bolusinjecties. Wanneer 
meer dan een bepaalde bolusdosis wordt toegediend, stijgen de effecten van het 
geneesmiddel niet significant. De werkzaamheid van furosemide is minder bij gevallen 
met een verminderde tubulaire secretie of bij gevallen van binding van het 
geneesmiddel aan albumine in de tubuli. 
 
5.2 Farmacokinetische eigenschappen 
 
Distributie 
Het verdelingsvolume van furosemide is 0,1 tot 1,2 liter per kg lichaamsgewicht. Het 
verdelingsvolume kan stijgen, afhankelijk van de comorbiditeit. 
 
Eiwitbinding (meestal aan albumine) ligt hoger dan 98%. 
 
Furosemide wordt in de moedermelk uitgescheiden. Het passeert de placentabarrière 
waarbij het zichzelf langzaam naar de foetus transporteert. Furosemide bereikt 
vergelijkbare concentraties bij de moeder, foetus of pasgeborene. 
 
Eliminatie 
Furosemide wordt grotendeels als de niet-geconjugeerde vorm uitgescheiden, 
hoofdzakelijk door secretie in de proximale tubulus. Na intraveneuze toediening wordt 
60 tot 70% furosemide op deze manier uitgescheiden. Het glucuroniseerde  metaboliet 
van furosemide vertegenwoordigt 10% tot 20% van de in de urine teruggevonden 
werkzame stoffen. De resterende dosis wordt in feces uitgescheiden, waarschijnlijk na 
biliaire secretie. 
Na intraveneuze toediening varieert de plasmahalfwaardetijd van furosemide van 1 tot 
1,5 uur. 
 
Verstoorde nierfunctie 
Bij een verstoorde nierfunctie verloopt de uitscheiding van furosemide langzamer en is 
de halfwaardetijd ervan hoger. De terminale halfwaardetijd kan 24 uur bedragen bij 
patiënten met een verstoorde nierfunctie. 
 
In geval van nefrotisch syndroom leidt de lagere concentratie van plasmaeiwitten tot 
hogere concentraties van niet-geconjugeerd furosemide (vrij). De doeltreffendheid van 
furosemide is bij deze patiënten daarentegen verminderd als gevolg van een 
intratubulaire binding aan albumine en van een verminderde tubulaire secretie. 
 
Bij patiënten die hemodialyse, peritoneale of CAPD (continue ambulante peritoneale 
dialyse) ondergaan wordt furosemide vertraagd gedialyseerd.  



Page 17 of 19  34774SKPG 
 

 
Verstoorde leverfunctie 
Bij een verstoorde leverfunctie stijgt de halfwaardetijd van furosemide van 30 tot 90%, 
hoofdzakelijk als gevolg van een hoger verdelingsvolume. Het is mogelijk dat de 
uitscheiding via de gal verminderd is (tot 50%). Bij deze groep patiënten is er meer 
variabiliteit in de farmacokinetische parameters. 
 
Congestief hartfalen, ernstige hypertensie, ouderen 
De uitscheiding van furosemide is langzamer als gevolg van een verminderde 
nierfunctie bij patiënten met congestief hartfalen, ernstige hypotensie of bij ouderen. 
 
Premature baby’s en pasgeborenen 
Afhankelijk van de maturatie van de nieren kan de uitscheiding van furosemide 
langzaam verlopen. Bij kinderen met een onvoldoende capaciteit tot glucuronidering is 
ook het metabolisme van het geneesmiddel verminderd. Bij neonaten bedraagt de 
halfwaardetijd over het algemeen minder dan 12 uur. Bij kinderen die 2 maanden of 
ouder zijn, is de terminale klaring identiek aan die van volwassenen. 
 
5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 
 
Bij alle geteste soorten was de acute orale toxiciteit laag. Chronische toxiciteitsstudies 
bij de rat en de hond leidden tot veranderingen van de nieren (waaronder fibrineuze 
degeneratie en renale calcificatie). 
 
In vitro en in vivo tests inzake genetische toxicologie hebben geen klinisch relevant 
bewijs van een potentieel genotoxiciteit  van furosemide aangetoond. 
 
Lange termijn studies bij muizen en ratten brachten geen relevant bewijs van een 
carcinogeen potentieel aan het licht. 
 
Bij studies inzake reproductietoxicologie trad na toediening van hoge doses bij 
foetussen van de rat een verminderd aantal gedifferentieerde glomeruli, 
skeletafwijkingen van de scapulae, humerus en ribben (veroorzaakt door hypokaliëmie) 
op, evenals hydronefrose bij foetussen van de muis en het konijn.  
 
De resultaten van een studie met muizen en één van de drie studies met konijnen 
vertoonden een verhoogde incidentie en ernst van hydronefrose (zwelling van het 
nierbekken en in sommige gevallen van de urineleiders) bij foetussen, afkomstig van 
behandelde moederdieren, ten opzichte van de incidentie bij foetussen van de 
controlegroep. 
 
Premature konijnen die furosemide kregen toegediend, vertoonden een hogere 
incidentie van intraventriculaire hemorragie dan nestgenoten die met een fysiologische 
zoutoplossing werden behandeld, mogelijk als gevolg van intracraniale hypotensie die 
door furosemide werd veroorzaakt. 
 
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
 
6.1 Lijst van hulpstoffen 
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Natriumchloride 
Natriumhydroxide (voor pH instelling) 
Water voor injectie  
 
6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 
 
Furosemide mag niet met sterk zure oplossingen (pH lager dan 5,5) worden gemengd, 
zoals oplossingen die ascorbinezuur, noradrenaline en adrenaline bevatten, vanwege het 
risico op neerslag vorming. 
 
Dit geneesmiddel mag niet gemengd worden met andere geneesmiddelen dan die 
vermeld onder rubriek 6.6. 
 
6.3 Houdbaarheid 
 
Houdbaarheid van het geneesmiddel: 3 jaar 
 
Na eerste opening: na opening moet het product onmiddellijk worden gebruikt. 
 
Na verdunning: 
Chemische en fysische houdbaarheid bij gebruik werd vastgelegd op 24 uur bij 25°C, 
beschermd tegen licht. 
Vanuit microbiologisch standpunt moet het product onmiddellijk worden gebruikt. Als 
het niet onmiddellijk wordt gebruikt, vallen de bewaarperiodes en -condities voor 
gebruik onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker en mogen normaal niet langer 
dan 24 uur bij 2 tot 8°C bedragen, tenzij er verdunning heeft plaatsgevonden bij 
gecontroleerde en gevalideerde aseptische condities. 
 
6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 
 
De ampullen in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht. 
 
Voor bewaarcondities na verdunning van het  geneesmiddel, zie rubriek 6.3. 
 
 
6.5 Aard en inhoud van de verpakking 
 
Type I geelbruine glazen ampullen van 2 ml. 
 
Elke verpakkingsgrootte bevat: 
5 ampullen 
50 ampullen 
100 ampullen  
 
Mogelijk worden niet alle verpakkingsgrootten op de markt gebracht. 
 
6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies 
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Furosemide injectie kan met een neutrale en zwak alkalische oplossing met een pH 
tussen 7 en 10 worden gemengd, zoals 0,9% natriumchloride en Ringer-lactaat-
oplossing. 
 
Als het product zichtbare deeltjes vertoont, mag het niet worden gebruikt. 
 
Uitsluitend voor eenmalig gebruik; de achtergebleven inhoud na gebruik weggooien. 
 
Alle ongebruikte medische producten en afvalmaterialen dienen te worden vernietigd 
overeenkomstig lokale voorschriften. 
 
7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
Fresenius Kabi Nederland B.V. 
Amersfoortseweg 10E 
3712 BC Huis ter Heide 
Nederland 
 
8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN 
 
In het register ingeschreven onder  RVG nummer 34774  
 
9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE 
VERGUNNING/VERLENGING VAN DE VERGUNNING 
 
Datum van eerste verlening van de vergunning: 29 januari 2008 
Datum van laatste hernieuwing: 19 augustus 2018 
 
10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 
 
Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 2, 4.4, 4.5, 4.8: 28 juni 2021. 
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