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Informacja o produkcie na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Weterynaryjnego na str. 2 

pl.virbac.com

Vetflurane® 1000 mg/g
płyn do sporządzania
inhalacji parowej
 

Precyzja
w regulacji głębokości znieczulenia

 

Odwracalność działania
umożliwia szybkie i płynne wybudzenie

 

Bezpieczeństwo
w trakcie przeprowadzania długich zabiegów 
operacyjnych

 

Elastyczność stosowania
na każdym etapie zabiegu chirurgicznego



NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
Vetflurane 1000 mg/g płyn do sporządzania inhalacji parowej
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Każdy g zawiera: Substancja czynna:
Izofluran 1000 mg.
POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Płyn do sporządzania inhalacji parowej.
Klarowny, bezbarwny płyn.
DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT
Konie, psy, koty, ptaki ozdobne, gady, szczury, myszy, chomiki, szynszyle, myszoskoczki, świnki morskie i fretki. 
WSKAZANIA LECZNICZE DLA POSZCZEGÓLNYCH DOCELOWYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT
Indukcja i podtrzymywanie znieczulenia ogólnego.
PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować w przypadku znanej podatności na hipertermię złośliwą.
Nie stosować w przypadkach znanej nadwrażliwości na izofluran lub na inne czynniki chlorujące.
SPECJALNE OSTRZEŻENIA DLA KAŻDEGO Z DOCELOWYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT
Spadki temperatury ciała mają większy wpływ na metabolizm ptaków oraz do pewnego stopnia małych ssaków, ze 
względu na wysoki stosunek powierzchni ciała do jego masy. Metabolizm produktów u gadów jest powolny i wysoce 
zależny od temperatury otoczenia.
Wchłanianie, dystrybucja i wydalanie izofluranu następują szybko, przy czym jest on wydalany przez płuca w zasad-
niczo niezmienionej postaci. Te właściwości należy uważać za jego zaletę przy stosowaniu u poszczególnych grup 
pacjentów takich, jak zwierzęta młode lub w starszym wieku, a także u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, 
nerek lub serca, przy czym decyzje dotyczące protokołów anestezjologicznych należy podejmować każdorazowo na 
podstawie analizy konkretnego przypadku.
SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
Izofluran posiada niewielkie bądź nie posiada żadnych właściwości przeciwbólowych. Przed zabiegiem chirurgicznym 
zawsze należy podać odpowiednie produkty o działaniu przeciwbólowym. Przed zakończeniem znieczulenia ogólnego 
należy rozważyć zapotrzebowanie pacjenta na takie produkty.
Zastosowanie tego produktu u pacjentów z chorobami serca należy brać pod uwagę wyłącznie po dokonaniu przez 
lekarza weterynarii wcześniejszej oceny bilansu korzyści/ryzyka.
Ważne jest monitorowanie częstotliwości oraz cech oddechu i tętna. Ważne jest utrzymywanie drożnych dróg odde-
chowych i prawidłowe dotlenienie tkanek podczas podtrzymywania znieczulenia. 
Stosując izofluran do znieczulenia zwierzęcia z raną głowy należy rozważyć czy właściwym jest zastosowanie sztucz-
nej wentylacji w celu utrzymania normalnych stężeń CO2, aby nie doprowadzać do zwiększenia mózgowego prze-
pływu krwi.
W związku z tym, że izofluran wywołuje depresję oddechową zaleca się monitorowanie częstotliwości i głębokości 
oddechu podczas znieczulenia.
Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom
Osoby o znanej nadwrażliwości na izofluran powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.
Nie wdychać oparów. 
Użytkownicy powinni skonsultować się z właściwymi władzami krajowymi w celu uzyskania porady na temat norm 
zawodowego narażenia na izofluran.
Sale operacyjne oraz miejsca gdzie są wybudzane zwierzęta powinny być wyposażone w należyte systemy wentylacji 
lub ewakuacji gazów, w celu zapobiegania gromadzeniu się oparów anestetycznych. Wszystkie systemy ewakuacji 
gazów/wyciągowe muszą być utrzymywane w należytym stanie.
Kobiety w ciąży i karmiące nie powinny mieć żadnej styczności z produktem, a także powinny unikać sal operacyjnych 
oraz miejsce gdzie są wybudzane zwierzęta. 
Unikać procedur stosowania maski przy przedłużonym wprowadzaniu do i podtrzymywaniu znieczulenia ogólnego. 
Zastosować intubację dotchawiczą rurką z kołnierzem gdy to możliwe, w celu podania produktu podczas podtrzymy-
wania znieczulenia ogólnego.
W celach ochrony środowiska za dobrą praktykę uważa się stosowanie filtrów z węgla drzewnego w systemach 
ewakuacji gazów.
Przy dozowaniu izofluranu należy zachować ostrożność i niezwłocznie usuwać wszelkie wycieki przy użyciu obojęt-
nego i chłonnego materiału, np. trocin.  
W przypadku zachlapania skóry i oczu należy przemyć je, unikać również kontaktu z ustami. W przypadku wystąpienia 
poważnego przypadkowego narażenia na działanie produktu należy odsunąć osobę od źródła narażenia, zwrócić się 
niezwłocznie o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi opakowanie.
Chlorowcowane anestetyki mogą powodować uszkodzenie wątroby. W przypadku izofluranu jest to reakcja idiosyn-
kratyczna, bardzo rzadko jednak obserwowana jako skutek wielokrotnego narażenia.
Zalecenie dla lekarzy: Zapewnić drożność dróg oddechowych oraz stosować leczenie objawowe i wspomagające. 
Należy zwrócić uwagę na fakt, że adrenalina i katecholaminy mogą powodować zaburzenia rytmu serca.
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE (CZĘSTOTLIWOŚĆ I STOPIEŃ NASILENIA)
Izofluran wywołuje niedociśnienie oraz depresję oddechową zależną od dawki. Rzadko zgłaszano arytmię i przej-
ściową bradykardię.
Bardzo rzadko zgłaszano hipertermię złośliwą u podatnych zwierząt.
W przypadku zatrzymania oddechu należy zastosować wentylację wspomaganą. 
W przypadku zatrzymania krążenia należy przeprowadzić kompletną resuscytację krążeniowo-oddechową.
Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane) 
– często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).
DAWKOWANIE I DROGA(I) PODAWANIA
Izofluran należy podawać przy użyciu należycie skalibrowanego parownika w odpowiednim obwodzie oddechowym 
aparatu do znieczulania, ponieważ umożliwia to szybką i łatwą zmianę poziomów znieczulenia.
Izofluran można podawać w tlenie lub mieszaninach tlenu i tlenku diazotu.
MAC (minimalne stężenie pęcherzykowe) lub wartości dawki efektywnej - ED50 i sugerowane stężenia podane poniżej 
dla gatunków docelowych należy traktować wyłącznie jako wskazówki lub punkt wyjścia. Rzeczywiste stężenia wy-
magane w praktyce zależeć będą od wielu zmiennych, w tym innych stosowanych jednocześnie produktów w trakcie 
procedury znieczulania oraz od stanu klinicznego pacjenta.
Izofluran stosować można w połączeniu z innymi produktami powszechnie stosowanymi w weterynaryjnych sche-
matach stosowania anestetyków w celu premedykacji, indukcji oraz analgezji. Niektóre konkretne przykłady podano 
w informacjach dotyczących poszczególnych gatunków. 
Wybudzenie ze znieczulenia izofluranem jest zwykle płynne i szybkie. Przed zakończeniem znieczulenia ogólnego 
należy rozważyć zapotrzebowanie pacjenta na produkty o działaniu przeciwbólowym.
Jednoczesne stosowanie produktów uspokajających lub przeciwbólowych może zmniejszyć stężenie izofluranu 
wymagane do wywołania i podtrzymania znieczulenia.
KOŃ
MAC dla izofluranu u konia wynosi około 1,31%.
Premedykacja
Izofluran stosować można wraz z innymi produktami powszechnie używanymi w weterynaryjnych schematach sto-
sowania anestetyków. Stwierdzono kompatybilność z izofluranem następujących produktów: acepromazyna, butorfa-
nol, detomidyna, diazepam, dobutamina, dopamina, gwajafenezyna, ketamina, morfina, petydyna, tiamylal, tiopental 
i ksylazyna. Produkty używane do premedykacji należy dobierać do konkretnego pacjenta. Niemniej należy zwrócić 
uwagę na potencjalne interakcje podane poniżej.
Indukcja
Jako że stosowanie izofluranu do indukcji znieczulenia u dorosłych koni nie jest zwykle praktykowane, indukcję należy 

wykonywać przy zastosowaniu barbituranu o krótkim czasie działania takiego jak tiopental sodu, także ketamina lub 
gwajafenezyna. Następnie zastosować można izofluran w stężeniu od 3 do 5% w celu osiągnięcia pożądanej głębo-
kości znieczulenia w ciągu 5 do 10 minut. Do indukcji znieczulenia u źrebiąt stosować można izofluran w stężeniu 
od 3 do 5% w tlenie o dużym przepływie.
Podtrzymanie
Znieczulenie można podtrzymywać stosując od 1,5% do 2,5% izofluranu. 
Wybudzenie
Wybudzenie jest zwykle płynne i szybkie.
PIES
MAC dla izofluranu u psa wynosi około 1,28%.
Premedykacja
Izofluran stosować można wraz z innymi produktami powszechnie używanymi w weterynaryjnych schematach stoso-
wania anestetyków. Stwierdzono kompatybilność z izofluranem następujących produktów: acepromazyna, atropina, 
butorfanol, buprenorfina, bupiwakaina, diazepam, dobutamina, efedryna, epinefryna, glikopyrrolat, ketamina, me-
detomidyna, midazolam, metoksamina, oksymorfon, propofol, tiamylal, tiopental i ksylazyna. Produkty używane do 
premedykacji należy dobierać do konkretnego pacjenta. Niemniej należy zwrócić uwagę na potencjalne interakcje 
podane poniżej.
Indukcja
Indukcja możliwa jest przy wykorzystaniu maski i użyciu do 5% izofluranu, z zastosowaniem premedykacji lub nie.
Podtrzymanie
Znieczulenie można podtrzymywać stosując od 1,5% do 2,5% izofluranu.
Wybudzenie
Wybudzenie jest zwykle płynne i szybkie.
KOT
MAC dla izofluranu u kota wynosi około 1,63%.
Premedykacja
Izofluran stosować można wraz z innymi produktami powszechnie używanymi w weterynaryjnych schematach stoso-
wania anestetyków. Stwierdzono kompatybilność z izofluranem następujących produktów: acepromazyna, atropina, 
diazepam, ketamina oraz oksymorfon. Produkty używane do premedykacji należy dobierać do konkretnego pacjenta. 
Niemniej należy zwrócić uwagę na potencjalne interakcje podane poniżej.
Indukcja
Indukcja możliwa jest przy wykorzystaniu maski i użyciu do 4% izofluranu, z zastosowaniem premedykacji lub nie.
Podtrzymanie
Znieczulenie można podtrzymywać stosując od 1,5% do 3% izofluranu.
Wybudzenie
Wybudzenie jest zwykle płynne i szybkie.
PTAKI OZDOBNE
Zanotowano niewiele wartości MAC/ED50. Przykłady to 1,34% dla żurawia kanadyjskiego, 1,45% dla gołębia spor-
towego, 0,89% zmniejszone przez podanie midazolamu oraz 1,44% dla kakadu, zmniejszone do 1,08% poprzez 
podanie produktu o działaniu przeciwbólowym, tj. butorfanolu. Były doniesienia literaturowe o zastosowaniu znieczu-
lenia izofluranem w przypadku wielu gatunków ptaków, od małych, takich jak zeberki timorskie, do dużych, takich 
jak sępy, orły i łabędzie.
Interakcje / zgodności leków
W doniesieniach literaturowych wykazano zgodność propofolu z izofluranem stosowanym do znieczulenia u łabędzi. 
Indukcja
Indukcja przy zastosowaniu od 3% do 5% izofluranu jest zwykle szybka. Istnieją doniesienia o indukcji znieczulenia 
propofolem, po której stosowano podtrzymanie izofluranem u łabędzi.
Podtrzymanie
Dawka przy podtrzymaniu zależy od gatunku oraz konkretnego osobnika. Zasadniczo, od 2% do 3% jest dawką od-
powiednią i bezpieczną. Dla niektórych gatunków bociana i czapli wystarczyć może zaledwie od 0,6% do 1%. Dawka 
od 4% do 5% może być konieczna dla niektórych sępów i orłów.
Dawka od 3,5% do 4% może być konieczna dla niektórych kaczek i gęsi. Zasadniczo, ptaki reagują bardzo szybko 
na zmiany w stężeniu izofluranu.
Wybudzenie
Wybudzenie jest zwykle płynne i szybkie.
GADY
Były doniesienia literaturowe opisujące przypadki stosowania izofluranu u wielu różnych gadów (np. różnych gatun-
ków jaszczurek, żółwi lądowych, iguan, kameleonów i węży). Wartość ED50 określono u pustyniogwana na 3,14% przy 
35˚C oraz 2,83% przy 20˚C.
Indukcja
Indukcja jest zwykle szybka przy stężeniu od 2% do 4% izofluranu.
Podtrzymanie
Dawka od 1% do 3% stanowi odpowiednie stężenie.
Wybudzenie
Wybudzenie jest zwykle płynne i szybkie.
SZCZURY, MYSZY, CHOMIKI, SZYNSZYLE, MYSZOSKOCZKI, ŚWINKI MORSKIE I FRETKI
MAC dla myszy podawano jako 1,34%, a dla szczurów 1,38%, 1,46% oraz 2,4%.
Indukcja
Stężenie izofluranu od 2% do 3%.
Podtrzymanie
Stężenie izofluranu od 0,25% do 2%.
Wybudzenie
Wybudzenie jest zwykle płynne i szybkie.

Gatunek MAC (%) Indukcja (%) Podtrzymanie (%) Wybudzenie

Koń 1,31 3,0 - 5,0 (źrebięta) 1,5 - 2,5 Płynne i szybkie

Pies 1,28 Do 5,0 1,5 - 2,5 Płynne i szybkie

Kot 1,63 Do 4,0 1,5 - 3,0 Płynne i szybkie

Ptaki ozdobne Patrz dawkowanie 3,0 - 5,0 Patrz dawkowanie Płynne i szybkie

Gady Patrz dawkowanie 2,0 - 4,0 1,0 - 3,0 Płynne i szybkie

Szczury, myszy, 
chomiki, szynszyle, 

myszoskoczki, 
świnki morskie 

i fretki

1,34 (mysz)
1,38/1,46/2,40 

(szczur)
2,0 - 3,0 0,25 - 2,0 Płynne i szybkie
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Wydawany z przepisu lekarza – Rp.
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