
Penthrox
Metoxyflurán v traumatickej bolesti



Methoxyflurán (Penthrane) – história vs. súčasnosť

História:

• 1948 objav methoxyfluránu

- 1962 inhalačné anestetikum

- 1975 vytláčaný novšími anestetikami (halotan vyvinutý 1951)

- 1970 využívanie analgetických vlastností inhalačnou cestou

- 2005 pre nefrotoxicitu vyradený z anestéziologickej praxe

- 2010 40. výročie methoxyfluránu ako analgetika v nízkych dávkach

Prarodičia: freón 1928, teflón 1938



Methoxyfluran – čo od neho očakávame?

Existuje ideálne analgetikum? Požiadavky:

Rýchly nástup účinku

Rovnaká účinnosť celý biologický polčas

Dobrá tolerancia

Netoxické

Efektívne na rôzne druhy bolesti



Methoxyflurán – molekula

Halogénovaný uhľovodík – 2-dichlóro-1-1-difluóroethyl methyl ester

Mechanizmus účinku nie je známy, predpokladá sa beta endorfínová aktivita v 
CNS

Viaže sa na ATP syntetázu a NADH dehydrogenázu

Rýchla absorpcia v pľúcach a distribúcia do krvného obehu

Eliminácia 

60% obličkami ako organické fluoridy, 

metabolizovaný v pečeni a 

vydýchaný pľúcami



Analgetiká a ich vlastnosti

Cesty podania analgetík  nástup účinku potrebné vybavenie

Bukálne minúty -

Nazálne minúty -

Perorálne, per rectum desiatky minút -

Parenterálne - s.c., i.m., i.v. minúty -

Inhalačne 

N2O – minúty tlaková fľaša, zmiešavač

Methoxyfluran – desiatky sekúnd jednorazový inhalátor



Penthrox -metoxyflurán

 ekvianalgetická dávka Penthrox 3 ml = 10 mg i.v. morfínu (štúdia z r.1972)

 žiadne oficiálne bioekvivalenčné štúdie neexistujú

 1 ampula obsahuje cca. 450 inhalačných dávok

 1 vdych = koncentrácia 0,7 %
 pri zatvorenom inhalátore 1%

pri pravidelnom vdychovaní účinok 20-30 min
pri prerušovanom až do 1 hodiny
pri prerušení – off-set 6 minút



Methoxyflurán – inhalačné analgetikum

• Dávka 3 ml (anestetická 40-60 ml), max. denná 6 ml, max. týždenná 15 ml

• Použitie pacientom po poučení, alebo first responderom

• Ekologické – výdych do kapsle s aktívnym uhlím

Indikácie – stredná až silná bolesť (VAS 6-10):

vyslobodzovanie procedurálna analgosedácia

imobilizácia pôrod

punkcie popáleniny
bolestivé preväzy bolestivé poranenia

premosťovacia analgézia transport



Traumatická bolesť

Zlomeniny Dislockácie
Bolestivé pomliaždeniny, 

vytknutia, lacerácie

Nenechajme pacienta trpieť



Methoxyflurán vs. bezpečnosť

Nežiaduce účinky

1/10-1/100 : amnézia, dysartria, eufória, bolesť hlavy, somnolencia, úzkosť, 
hypotenzia, kašeľ, sucho v ústach, nauzea, pocit opitosti, potenie

1/100-1/1 000 : parestézie, diplopia, slabosť, triaška, zvýšenie chuti do jedla

S alkoholom, opioidmi a sedatívami zvýšenie výskytu somnolencie



Penthrox balenie Penthrox Produktový popis

• Pohodlné balenie

- 1x fľaštička 3 ml methoxyfluránu

- 1x inhalátor

- 1x AC chamber 

• 36 mesačná stabilita < 30°C; 12 months at < 
40°C

Indikácia

•Rýchla úľava od stredne silnej až silnej bolesti 
u dospelých pacientov pri vedomí 
s poranením a súvisiacou bolesťou. 

•V r. 2019 : pediatrická traumatická bolesť a 
akútna bolesť  (napr. infarkt)

Hlavné charakteristiky

•Rýchly nástup (4 minúty, po 6-10 inhaláciách) 
účinok do 1 hodiny

•Neopioidné inhalačné analgetikum s nízkym 
rizikom predávkovania

• Ľahké a ľahko použiteľné,skladovateľné
prípravok na samoaplikáciu, pod dozorom 
zdravotného personálu

•Veľmi dobrý bezpečnostný profil s
minimálnym účinkom na vitálne funkcie

Penthrox je rýchlo účinkujúce, inhalačné neopioidné analgetikum s 
krátkodobou úľavou od bolesti



Jednoduchosť použitia
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Metoxyflurán v inhalačnej forme

✓ jednoduchý

✓ rýchly

✓ efektívny

✓ neopioid


