Ohje terveydenhuollon ammattilaisille
®

DEHYDROBENZPERIDOLIN 2,5 MG/ML, INJEKTIONESTE, LIUOS, KÄYTTÖ LEIKKAUKSEN JÄLKEISEN
PAHOINVOINNIN JA OKSENTELUN (PONV) EHKÄISYYN JA HOITOON

Dehydrobenzperidol
Noudata käyttöaiheita
•

Aikuiset:

•

Lapset (> 2-vuotiaat) ja nuoret:

Leikkauksen jälkeisen pahoinvoinnin ja oksentelun (PONV)
ehkäisy ja hoito
Leikkauksen jälkeisen pahoinvoinnin ja oksentelun (PONV)
ehkäisy ja hoito toisen linjan vaihtoehtona

Noudata annostusta
•

Ehkäisy:

•
•
•
•

Hoito:
Aikuiset:
Iäkkäät potilaat:
Potilaat, joilla on munuaisten tai maksan
vajaatoiminta:
Lapset (> 2-vuotiaat) ja nuoret:
Kerta-annos enintään:

•
•

Annetaan 30 minuuttia ennen anestesian
päättymisajankohtaa
Kuuden tunnin välein tarpeen mukaan
0,625–1,25 mg
0,625 mg
0,625 mg

arvioitua

10–50 mikrogrammaa/painokg, enintään 1,25 mg
1,25 mg

Huomioi vasta-aiheet
®

Älä anna Dehydrobenzperidolia potilaille
•
jotka ovat yliherkkiä droperidolille, jollekin valmisteen sisältämälle apuaineelle tai butyrofenoneille
•
joiden QT-ajan tiedetään tai epäillään olevan pidentynyt (QTc > 450 ms naisilla, > 440 ms miehillä)
•
joilla on hypokalemia tai hypomagnesemia
•
joilla on bradykardia (syke < 55 lyöntiä minuutissa)
•
jotka saavat samanaikaisesti hoitoa, jonka tiedetään aiheuttavan bradykardiaa
•
joilla on feokromosytooma
•
jotka ovat koomassa
•
joilla on Parkinsonin tauti
•
jotka sairastavat vaikeaa masennusta.

Kiinnitä erityistä huomiota potilaisiin, joilla on seuraavia sydämen rytmihäiriöiden riskitekijöitä
•
•
•
•
•

aikaisempi merkittävä sydänsairaus
suvussa esiintynyt äkkikuolema
munuaisten vajaatoiminta
merkittävä krooninen keuhkoahtaumatauti ja hengitysvajaus
elektrolyyttihäiriöiden riskitekijöitä, esim. diureettien tai laksatiivien pitkäaikaiskäyttö, glukokortikoidien käyttö tai
insuliinin anto akuuttitilanteissa, pitkään jatkunut oksentelu tai ripuli.

Näiden potilasryhmien hoidossa
•
arvioi elektrolyytti- ja kreatiniinipitoisuus ennen leikkausta
•
sulje pois pidentynyt QTc-aika ennen droperidolin antoa
•
seuraa tilaa jatkuvalla pulssioksimetrialla 30 minuutin ajan jokaisen droperidoliannoksen jälkeen.
®

Jos Dehydrobenzperidolia käytetään yhdessä sytokromi P450 1A2- ja 3A4-isoentsyymien estäjien
kanssa, varaudu farmakologisen vaikutuksen pidentymiseen.

* Ehkäisyyn = Postoperatiivinen pahoinvointi ja oksentelu
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