Om een maximaal voordeel te halen voor uw gezondheid uit de effecten van het geneesmiddel Fabrazyme®, om voor
een goed gebruik ervan te zorgen en om de ongewenste effecten ervan te beperken, zijn er bepaalde maatregelen/
voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen, die in dit materiaal worden uitgelegd (RMA-versie 09/2021).

Fabrazyme® (agalsidase bèta)
Thuisinfusiebehandeling

Patiëntengids
V E R S I E N R . 2 .0

Lees aandachtig de bijsluiter alvorens u het geneesmiddel Fabrazyme® gebruikt.
De volledige en geactualiseerde tekst van deze bijsluiter is beschikbaar op
de website www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel.
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4.6 Melden van bijwerkingen

Lees al deze informatie zorgvuldig door voordat u begint met thuisinfusie.
Bewaar deze informatie op een gemakkelijk toegankelijke plaats; het kan zijn dat u deze
opnieuw moet lezen.

U heeft samen met uw behandelend arts besloten
om thuis een infusiebehandeling met Fabrazyme® te
starten. Het doel van dit document is om u richtlijnen
te geven over hoe u Fabrazyme® thuis kunt toedienen.
De processen die in dit document worden beschreven,
dienen als algemene richtlijn, maar zijn onderhevig
aan de lokale medische praktijk en nationale regels en
voorschriften. Uw behandelend arts zal u de details
geven die op uw situatie van toepassing zijn.

1.1 Ziekte van Fabry en behandeling

4.1

Toediening

1. UW ZIEKTE,
BEHANDELING
EN THUISINFUSIE

15

Patiënten met de ziekte van Fabry hebben lage of afwezige niveaus van
een enzym dat alfa-galactosidase A heet. Dit enzym is normaal gesproken
verantwoordelijk voor de afbraak van een vette stof (globotriaosylceramide) en,
als gevolg daarvan, ontstaan abnormale afzettingen van deze stof in
bloedvatwanden en andere weefsels in het hele lichaam.
De belangrijkste symptomen van de ziekte van Fabry bij mannen in de kindertijd
zijn onder meer episoden van pijn en brandend gevoel in de handen en voeten,
gastro-intestinale symptomen, huiduitslag en een verminderd vermogen om
te zweten. Ziektemanifestaties op volwassen leeftijd worden over het algemeen
gedomineerd door cardiale, renale en/of neurologische symptomen. Bij vrouwen
is het verloop van de ziekte variabel en vaak (maar niet altijd) minder ernstig dan
bij mannen met de ziekte.
Fabrazyme® is een kunstmatig geproduceerd enzym dat agalsidase bèta wordt
genoemd en dat bedoeld is om het natuurlijke enzym alfa-galactosidase A te
vervangen dat ontbreekt of niet voldoende actief is bij patiënten met de ziekte van
Fabry. Fabrazyme® wordt gebruikt voor de langdurige behandeling van patiënten
met een bevestigde diagnose van de ziekte van Fabry.

Raadpleeg de bijsluiter van Fabrazyme® voor aanvullende informatie.

- Als u nog vragen heeft, stel deze dan aan uw behandelend arts.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef het niet door aan anderen,
zelfs niet als hun symptomen hetzelfde zijn als die van u, omdat het hen kan schaden.
- Als u bijwerkingen ervaart, moeten u en/of uw zorgverlener uw behandelend arts of
infusieverpleegkundige op de hoogte stellen.
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1.2 Thuisinfusie
Momenteel krijgen mensen, in sommige landen, die lijden aan de ziekte van
Fabry en behandeld worden met Fabrazyme® hun infusies thuis. De beslissing
om thuisbehandeling te krijgen moet door u en uw behandelend arts worden
genomen na de eerste infusies in het onderzoekscentrum om er zeker van
te zijn dat u geen problemen hebt met de infusie.
Thuisinfusie met Fabrazyme® maakt het mogelijk dat u een behandeling krijgt
in uw eigen leefomgeving, wat het comfort en de flexibiliteit van de infusietijd
vergroot. Hierdoor hoeft u geen tijd te besteden aan reizen van en naar het
onderzoekscentrum en kunt u gemakkelijker een normaal schoolprogramma
volgen en/of sociale en professionele activiteiten organiseren. Thuisinfusie maakt
ook het regelen van behandeling rondom familie en vrienden mogelijk.
De thuisinfusie vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van uw behandelend
arts. Distributie van het educatieve materiaal mag alleen worden uitgevoerd als
de behandelend arts besluit dat de patiënt in aanmerking komt voor thuisinfusie.
Het is de verantwoordelijkheid van de behandelend arts om een veilige
toediening aan de patiënt te verzekeren. Dit moet worden gecontroleerd en
gedocumenteerd door de behandelend arts.
Een goed opgeleide infusieverpleegkundige zal u en/of uw verzorger(s) in het
begin training geven en helpen om een optimale behandeling te garanderen.
De mate van ondersteuning die nodig is voor thuisinfusie wordt besproken en
goedgekeurd door u en/of uw verzorger(s) en uw behandelend arts. Indien u de
voorkeur geeft aan aanvullende ondersteuning voor uw infusie thuis (na akkoord
van uw behandelend arts), kan de infusieverpleegkundige u verder helpen.
Opmerking: De dosis en snelheid van de thuisinfusie moeten de richtlijnen van
uw behandelend arts volgen zoals vermeld in het logboek, en mogen niet worden
gewijzigd zonder de voorafgaande toestemming van uw behandelend arts en
toezicht op de infusieverpleegkundige.
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1.3 Veiligheidsbeoordelingen
(bijwerkingen en medicatiefouten)
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt
niet iedereen daarmee te maken. In klinische studies werden voornamelijk
bijwerkingen waargenomen terwijl patiënten het geneesmiddel kregen of kort
daarna (‘infusiegerelateerde reacties’). Ernstige levensbedreigende allergische
reacties (‘anafylactoïde reacties’) zijn bij sommige patiënten gemeld. Als u een
ernstige bijwerking ervaart, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts.
Zeer vaak voorkomende symptomen (kunnen optreden bij meer dan 1 op de 10
mensen) zijn koude rillingen, koorts, het koud hebben, misselijkheid, braken,
hoofdpijn en abnormale gevoelens in de huid, zoals een brandend of tintelend
gevoel. Uw arts kan besluiten om de infusiesnelheid te verlagen of u aanvullende
geneesmiddelen geven om te voorkomen dat dergelijke reacties optreden. Zie
de bijsluiter voor de volledige lijst van alle bijwerkingen die met Fabrazyme® zijn
gemeld.
.

In het geval dat u zich niet goed voelt door de medicatie tijdens de
thuisinfusie of kort na de infusie, moet u onmiddellijk stoppen met
de medicatie. U moet onmiddellijk contact opnemen met de behandelend
arts, zijn/haar medische vertegenwoordiger en/of het landspecifieke
nationale noodnummer (zie instructies in het logboek). Daaropvolgende
infusies moeten mogelijk plaatsvinden in een klinische setting.

Eventuele symptomen of bijwerkingen moeten ook in het logboek worden
genoteerd. Als u merkt dat er een fout is gemaakt bij de bereiding en/of
toediening van Fabrazyme®, neem dan contact op met de infusieverpleegkundige
of de behandelend arts om de juiste maatregelen te nemen voordat u de infusie
start of voortzet.
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2. ORGANISATIE VAN
THUISBEHANDELING
De organisatie van de behandeling thuis moet worden
uitgevoerd onder toezicht van de behandelend arts.
Uw behandelend arts is verantwoordelijk voor het thuis
organiseren van de behandeling. De processen die
in dit document worden beschreven, dienen als een
algemene richtlijn, maar zijn onderhevig aan de lokale
medische praktijk en nationale regels en voorschriften.

2.1 Patiënt
• U en/of uw verzorger(s) zijn door de behandelend arts geïnformeerd over
de thuis toe te dienen behandeling, de bijbehorende risico’s, de mogelijke
complicaties en het verlenen van medische hulp thuis.
• U en/of uw verzorger(s) hebben inzicht in de ziekte van Fabry en kunnen
bijwerkingen herkennen en begrijpen welke procedures moeten worden
gevolgd als deze zich voordoen.
• De thuisomgeving moet geschikt zijn voor het verstrekken van de thuisinfusie,
waaronder een propere omgeving met elektriciteit, water, telefoontoegang,
koeling en opslagruimte voor het bewaren van Fabrazyme® en andere
infusiebenodigdheden.
• U bent erover geïnformeerd dat de infusie altijd moet worden
toegediend in aanwezigheid van een voldoende opgeleide volwassene
(infusieverpleegkundige of, als zelfinfusievaardigheden zijn verworven,
een volwassene met kennis van de infusieprocedures en voldoende geoefend in
het omgaan met een infusiegerelateerde reactie en medicatiefouten,
zoals beoordeeld door de behandelend arts of infusieverpleegkundige).

P A T I Ë N T E N H A N D L E I D I N G VO O R T H U I S I N F U S I E

• U en/of uw verzorger(s) moeten ermee akkoord gaan dat u de behandeling
thuis krijgt.
• U en/of uw zorgverlener(s) zijn voldoende opgeleid in de procedures voor de
bereiding en infusie van Fabrazyme®.

2.2		 Behandelend arts
• De behandelend arts is verantwoordelijk voor het opstarten van alle
noodzakelijke administratieve handelingen, waardoor de andere betrokken
partijen (de verpleegkundige, patiënt en/of verzorger(s) en apotheker) kunnen
starten.
• De behandelend arts is verantwoordelijk voor het bepalen van de dosis,
de infusiesnelheid, de pre-infusiebehandeling en de noodbehandeling,
te beschrijven in het logboek. Alle wijzigingen moeten duidelijk worden
doorgegeven aan de patiënt en/of verzorger(s) en worden beschreven
in het logboek.
• De thuisinfusie vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de behandelend
arts. Distributie van het educatieve materiaal mag alleen worden uitgevoerd
als de behandelend arts besluit dat de patiënt in aanmerking komt voor
thuisinfusie. Het is de verantwoordelijkheid van de behandelend arts om
een veilige toediening aan de patiënt te verzekeren. Dit moet worden
gecontroleerd en gedocumenteerd door de behandelend arts.
• De behandelend arts is verantwoordelijk voor het opzetten van
communicatielijnen voor het geval onmiddellijke medische hulp nodig is.
Dit dient beschreven te worden in het logboek.
• De juiste planning en bewaking van de infusies is de verantwoordelijkheid van
de behandelend arts en de infusieverpleegkundige.

2.3		 Apotheek en infusieapparatuur
• Behandeling en alle benodigde apparatuur worden verstrekt volgens de lokale
regelingen en voorschriften.

• U moet fysiek en mentaal in staat zijn om de infusies thuis te ondergaan.
De behandelend arts is verantwoordelijk voor het bepalen of u thuis infusies
met Fabrazyme® mag krijgen.
• U hebt toegankelijke aders waardoor een infusienaald kan worden ingebracht.
Wanneer u een centraal veneuze toegangspoort hebt, moet u weten hoe
de infusienaald in het septum moet worden ingebracht.

6

7

P A T I Ë N T E N H A N D L E I D I N G VO O R T H U I S I N F U S I E

P A T I Ë N T E N H A N D L E I D I N G VO O R T H U I S I N F U S I E

2.4 Infusieverpleegkundige

2.5 Voorbehandeling en noodbehandeling

• De infusieverpleegkundige zal samen met de behandelend arts en de patiënt
en/of verzorger(s) het niveau van ondersteuning vaststellen dat nodig
is tijdens thuisinfusies.

• Indien nodig zal uw behandelend arts medicatie voorschrijven die voorafgaand
aan de behandeling moet worden gebruikt. Uw behandelend arts zal de
informatie over deze medicatie opnemen in het logboek.

• De infusieverpleegkundige zal samen met de behandelend arts
en u en/of uw verzorger(s) een coördinerende taak hebben bij het organiseren
van de behandeling thuis.

• Uw behandelend arts zal indien nodig medicatie voorschrijven om te
reageren op een noodsituatie. Uw behandelend arts zal de informatie over
deze medicatie opnemen in het logboek. Deze noodmedicatie moet tijdens de
infusies thuis beschikbaar zijn.

• De infusieverpleegkundige is gekwalificeerd om intraveneuze (IV) infusies te geven.
• De infusieverpleegkundige is getraind in het toedienen van Fabrazyme®.
• De infusieverpleegkundige is zich bewust van de mogelijke bijwerkingen
(waaronder ernstige allergische reacties) en de te ondernemen maatregelen
als deze optreden.
• De infusieverpleegkundige zal de voorgeschreven bereidingsen toedieningsmethode voor Fabrazyme® strikt volgen, zoals vermeld
in deze handleiding.
• De infusieverpleegkundige zal de voorgeschreven dosis en infusiesnelheid
van Fabrazyme® strikt volgen, zoals vermeld in het logboek.
• De infusieverpleegkundige noteert elke toediening van Fabrazyme in het logboek.
®

• De juiste planning en bewaking van de infusies is de verantwoordelijkheid
van de behandelend arts en de infusieverpleegkundige.

• In het geval van een infusiegerelateerde reactie moet
de infusieverpleegkundige stoppen met de infusie en de behandelend
arts en/of het landspecifieke nationale noodnummer bellen dat in het
logboek wordt beschreven. De behandelend arts en/of het landspecifieke
nationale noodnummer moeten ook worden gebeld als er kort na
voltooiing van de infusie een infusiegerelateerde reactie optreedt. Elke
infusiegerelateerde reactie moet in het logboek worden vastgelegd.

2.6 Het logboek
• Uw arts heeft u een logboek gegeven. Dit zal dienen als een
communicatiemiddel voor iedereen die betrokken is bij het thuis toedienen
van Fabrazyme®.

Om een maximaal voordeel te halen voor uw gezondheid uit de effecten van het geneesmiddel Fabrazyme®, om voor
een goed gebruik ervan te zorgen en om de ongewenste effecten ervan te beperken, zijn er bepaalde maatregelen/
voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen, die in dit materiaal worden uitgelegd (RMA-versie 09/2021).

• Het logboek moet bij u thuis worden bewaard en wordt bijgehouden door u,
uw verzorger(s), uw behandelend arts en/of de infusieverpleegkundige.
• De voorgeschreven dosis en infusiesnelheid van Fabrazyme® zoals vermeld
in het logboek dient strikt te worden gevolgd. De behandelend arts is
verantwoordelijk voor het voorschrijven van de dosis en de infusiesnelheid,
evenals eventuele veranderingen.
• Elke toediening van Fabrazyme® thuis moet in het logboek worden genoteerd.

Fabrazyme® (agalsidase bèta)

Logboek voor
Fabrazyme®thuisinfusie
De processen die worden beschreven in dit document dienen als
algemene richtlijnen. Ze zijn onderworpen aan de lokale medische
praktijk en nationale wet- en regelgeving.

• U en/of uw verzorger(s) moeten het logboek bij elke afspraak meenemen naar
het onderzoekscentrum voor controle en het daarna mee naar huis nemen.
• De infusieverpleegkundige noteert de bevindingen en acties van het eerste
gesprek, en u, uw verzorger(s) of de infusieverpleegkundige noteert alle
relevante informatie van daaropvolgende bezoeken in het logboek.

Lees aandachtig de bijsluiter alvorens u het geneesmiddel Fabrazyme®
gebruikt. De volledige en geactualiseerde tekst van deze bijsluiter is
beschikbaar op de website www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITER en SKP
van een geneesmiddel.

• In het logboek dient de behandelend arts duidelijk te vermelden wat
er gedaan en toegediend moet worden bij een bijwerking van
de infusie. In geval van een reactie op een infusie, moet de infusie
worden gestopt.

• Alle infusiegerelateerde bijwerkingen en/of medicatiefouten moeten
in het logboek worden genoteerd.
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3. TRAINING IN
DE BEREIDING EN
TOEDIENING VAN
FABRAZYME®

4. HOE MOET IK
FABRAZYME®
VOORBEREIDEN
EN TOEDIENEN?

De eerste instructies worden gegeven in het
onderzoekscentrum. De mate van ondersteuning
die nodig is voor thuisinfusie wordt besproken en
overeengekomen door u en/of uw verzorger(s)
en uw behandelend arts.

4.1 Benodigdheden

• Uw behandelend arts is verantwoordelijk voor de organisatie van de
thuisinfusie en moet instemmen met de thuisinfusieprocedure.
• Als u de procedure liever zelf uitvoert of met de hulp van uw verzorger(s),
zullen u en/of uw verzorger(s) training krijgen van de infusieverpleegkundige.
De infusieverpleegkundige zal u en/of uw verzorger(s) de volledige
infusieprocedure uitleggen en demonstreren, inclusief training in handhygiëne,
de juiste desinfectie en aseptische hantering bij het voorbereiden van de infusie.
• Bij de volgende bezoeken zal de infusieverpleegkundige aanwezig zijn om u te
helpen, indien nodig, tot u en/of uw verzorger(s) zich vertrouwd voelen met de
gehele infusieprocedure.
• Bij het bereiden en toedienen van Fabrazyme® moeten de procedures
beschreven in de bijsluiter nauwgezet worden gevolgd en moeten de
procedures zoals beschreven in deze handleiding worden nageleefd.
• Elke toediening van Fabrazyme® moet in het logboek worden genoteerd.
• De infusie moet altijd worden toegediend in aanwezigheid van een volwassene
met kennis van de infusieprocedures en voldoende geoefend in wat te doen
in het geval van een infusiegerelateerde reactie en medicatiefouten (zoals
beoordeeld door de behandelend arts of infusieverpleegkundige).

Geleverd door het onderzoekscentrum/de apotheek aan u of aan een derde
partij, en zoals voorgeschreven door de behandelend arts.
• Flacons Fabrazyme® (5 mg of 35 mg per flacon); moeten worden bewaard in
een propere koelkast bij een temperatuur tussen +2°C en +8°C.
• Steriel water voor injectie om Fabrazyme® te bereiden.
• NaCl 0,9%-oplossing, 2 x 250 ml voor IV toediening.
• NaCl 0,9%-oplossing, 2 x 50 ml om de infusielijn vóór en na de infusie te spoelen.
• Chloorhexidine 0,5% in alcohol 70% (antiseptische oplossing).
• Geschikt aantal spuiten van 2 ml, 10 ml en 50 ml, afhankelijk van de dosis
Fabrazyme®.
• 3 x steriele injectienaalden (1,1 x 40 mm).
• 1 x infusienaald.
• In-line filter van 0,2 micron met lage eiwitbinding.
• Infusietoedieningsset (infusielijn).
• Plakband/tape.
• Steriele doekjes voor huidreiniging.
• Naaldencontainer.
• Handzeep.
• Tourniquet.
• Aanvullende vereisten bij gebruik van een hulpmiddel voor veneuze toegang:
	– Heparine.
– NaCl 0,9%-oplossing.
– Naalden.
– Spuiten.
– Verbandpakket.
– Steriele handschoenen.
– Grippernaald.
• Pre-behandeling medicatie (indien van toepassing).
• Noodmedicatie (zie logboek voor instructies door behandelend arts).
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4.2 Voorbereiding
OPMERKING: De gebruiksaanwijzing (bereiding, verdunning en toediening) vindt
u in de bijsluiter. In dit gedeelte vindt u een gedetailleerde beschrijving.
1.

Bereid een proper werkgebied voor en leg de benodigdheden klaar.

2.

De flacons Fabrazyme® moeten ongeveer 30 minuten vóór bereiding uit
de koelkast worden gehaald om op kamertemperatuur te komen.

3.

Controleer de vervaldatum die op de bodem van de flaconverpakking staat
(gebruik Fabrazyme® niet na de vermelde vervaldatum).

4.

Controleer of het aantal ontvangen flacons correct is.

5.

Bereid alleen het aantal flacons voor dat nodig is voor één infusie.

11.

Het wordt aanbevolen om de injectieflacons onmiddellijk na bereiding
te verdunnen om de vorming van eiwitdeeltjes na verloop van tijd te
minimaliseren.

12.

Al het ongebruikte product of afvalmateriaal dient te worden vernietigd
overeenkomstig lokale voorschriften.

4.4 Verdunning
4.2 STAP 1: Voorbereiding van de materialen

Opmerking: De bewaarinstructies zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing
in de bijsluiter moeten worden opgevolgd.

1.

Desinfecteer de dop/opening van 1 of 2 zakken 0,9% NaCl-oplossing met
chloorhexidine en laat aan de lucht drogen.

2.

Het volume van de bereide Fabrazyme®-oplossing moet gelijk zijn aan
het voorgeschreven volume in het logboek.

3.

Steek de naald in de dop van de infusiezak en trek langzaam een volume
NaCl 0,9%-oplossing op, gelijk aan het volume van de toe te voegen bereide
Fabrazyme®-oplossing.

Als het voorgeschreven bereide volume bijvoorbeeld 14 ml is, verwijder dan
14 ml NaCl-oplossing uit de zak NaCl-oplossing. Verwijder nooit meer dan
de helft van de inhoud van de zak NaCl-oplossing om ervoor te zorgen dat
ten minste de helft van de verdunde oplossing bestaat uit NaCl-oplossing.

4.3 Fabrazyme® bereiden
1.

Verwijder de flip-off-dop van de Fabrazyme®-flacon.

2.

Desinfecteer de rubberen stop van de Fabrazyme®-flacon met chloorhexidine
en laat aan de lucht drogen.

3.

Open het steriele water voor injectie.

4.

Zuig de vereiste hoeveelheid (ml) steriel water op in de spuit.

4.3 STAP 2: Desinfecteer de flacon

• Voor flacons van 35 mg, elke flacon bereiden met 7,2 ml water voor injectie.
• Voor flacons van 5 mg, elke flacon bereiden met 1,1 ml water voor injectie.
5.

Vermijd dat het water voor injectie krachtig uit de spuit op het poeder
terechtkomt, om schuimvorming tot een minimum te beperken. Zorg dat het
water voor injectie langzaam en druppelsgewijs langs de binnenkant van
de flacon wordt toegevoegd. Iedere flacon voorzichtig kantelen en rollen.
De flacon niet omdraaien, zwieren of schudden.

6.

Herhaal het proces voor meer Fabrazyme®-flacons indien nodig.

7.

Na het mengen kunnen er kleine luchtbellen verschijnen.

8.

Laat de oplossing een paar minuten rusten om eventuele aanwezige
luchtbellen te laten verdwijnen en om er zeker van te zijn dat het poeder
goed wordt bereid.

9.

10.
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4.

Verwijder de lucht in de infusiezak door de lucht op te trekken in een spuit van 50 ml.

5.

Trek langzaam de bereide oplossing uit elke flacon op tot het totale vereiste
volume. Op het moment dat deze hoeveelheden worden opgezogen, mag
het bereide product geen schuim bevatten.

6.

Injecteer het totale volume van de bereide Fabrazyme®-oplossing
voorzichtig in de infusiezak met NaCl 0,9%-oplossing.

7.

Meng deze Fabrazyme®-oplossing voorzichtig door de infusiezak rustig
om te keren of licht te masseren. De infusiezak niet schudden
of overmatig bewegen.

8.

De verdunde oplossing moet tijdens de toediening door een in-line filter van
0,2 micron met lage eiwitbinding worden gefiltreerd.

4.4 STAP 5: Trek langzaam de bereide
oplossing uit elke flacon op tot het totale
vereiste volume.

4.3 STAP 4: Zuig de vereiste hoeveelheid
steriel water op in de spuit

4.5 Toediening
4.5.1

Na bereiding moet Fabrazyme® vóór gebruik visueel worden geïnspecteerd.
De bereide oplossing moet een heldere, kleurloze vloeistof zijn zonder vreemde
deeltjes. Omdat dit een eiwitoplossing is, kan na verdunning soms lichte
vlokvorming/troebelheid (in de vorm van dunne doorzichtige vezels) optreden.
Als u vreemde stoffen of verkleuring van de vloeistof opmerkt, gebruik het
product dan niet en neem contact op met de infusieverpleegkundige en/of
behandelend arts.

4.4 STAP 3: Trek langzaam het vereiste
volume NaCl 0,9%-oplossing op, equivalent
aan het volume van de bereide Fabrazyme®.

4.3 STAP 5: Spuit het water voor injecties
niet met kracht uit de injectiespuit

4.4 STAP 5: Het bereide product mag geen
schuim bevatten.

De infusielijn vullen

1.

Haal het infusiesysteem uit de verpakking en sluit het met de rolklem. Sluit
de in-line filter aan op de infusielijn.

2.

Prik de spike in de zak met NaCl 0,9%-oplossing die geen Fabrazyme® bevat en
vul het infusiesysteem door de druppelkamer ondersteboven te houden en de
klem te openen.

3.

Vul het gehele systeem, verwijder eventueel aanwezige luchtbellen en sluit
de rolklem.

4.

Sluit de infusiezak met Fabrazyme® aan op het y-systeem. Houd de klem
gesloten.
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4.5.2 De naald in de ader inbrengen
In geval van zelfinfusie dient de volwassen persoon die aanwezig is tijdens
de infusiesessie voldoende getraind te zijn (door de infusieverpleegkundige,
behandelend arts of zijn/haar medisch aangestelde) in de techniek van
het inbrengen van de naald.
1.

Zorg ervoor dat er enkele stroken tape klaarliggen voor gebruik en dat de start
van het infusiesysteem binnen handbereik is. Leg de chloorhexidineoplossing
binnen handbereik, samen met wat gaasjes.

P A T I Ë N T E N H A N D L E I D I N G VO O R T H U I S I N F U S I E

4.5.4 Bereiding van de Fabrazyme®-infusie in geval van 		
een centraal veneuze toegangspoort
Wanneer u een hulpmiddel voor veneuze toegang hebt voor de toediening van
Fabrazyme®, zal de infusieverpleegkundige u en/of uw verzorger(s) laten zien
hoe u voor het hulpmiddel moet zorgen, als dit nog niet is uitgelegd tijdens
ziekenhuisinfusies.
De juiste zorg voor een hulpmiddel voor veneuze toegang omvat regelmatige
irrigatie met een geneesmiddel genaamd heparine om stolling te voorkomen en
aandacht voor een steriele techniek om het hulpmiddel vrij van infectie te houden.
De volgende stappen zijn nodig:

2.

Haal de naald uit de verpakking.

3.

Ga zitten en laat één arm op de tafel rusten (bij voorkeur op een propere doek).

4.

Breng de tourniquet aan, zoek een geschikte ader en desinfecteer het gebied
waar de naald moet worden ingebracht en laat drogen.

• Bedek de insteekplaats tijdens gebruik met transparant afsluitend verband.
Er is geen verband nodig wanneer ze niet in gebruik is.

5.

Trek de huid strak en steek de naald (met het oog naar boven gericht) onder
een lichte hoek door de huid en in de ader. Wanneer de naald in de ader
terecht komt, zal er bloed zichtbaar zijn bij het begin van de slang.

• Spoel voor en na elk gebruik met 5 ml NaCl 0,9%-oplossing.

6.

Breng de naald ongeveer 0,5 cm in de ader in om ervoor te zorgen dat deze er
niet onmiddellijk weer uit springt. Gebruik tape om de naald op zijn plaats
te houden. Sluit het systeem met filter aan op de naald.

7.

Verwijder de tourniquet; de slang vult zich nu met bloed. Als dit niet gebeurt,
is de naald niet correct in de ader geplaatst. Het proces moet dan worden
herhaald met een nieuwe naald. Open de klem voor NaCl 0,9% oplossing.

8.

Pas de infusiesnelheid aan volgens het voorschrift (zie het logboek), en open
de klep. Ga zitten en ontspan terwijl de infusie plaatsvindt. Houd het logboek
binnen handbereik voor het geval dat informatie over noodprocedures nodig is.

4.5.3 Toediening
• Vanuit microbiologisch oogpunt moet het product onmiddellijk worden
gebruikt. Als het niet onmiddellijk wordt gebruikt, vallen de bewaarduur
en -omstandigheden tijdens gebruik onder de verantwoordelijkheid van
de gebruiker. Het product verdund in NaCl 0,9%-oplossing behoudt tot 24 uur
zijn chemische stabiliteit indien bewaard bij een temperatuur tussen 2°C en
8°C en beschermd tegen licht.

• Spoel na elk gebruik met 5 ml heparine (100 U/ml).

4.6 Melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of
verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter
staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Federaal Agentschap
voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten – Afdeling Vigilantie – Postbus 97 –
1000 Brussel Madou – Website: www.eenbijwerkingmelden.be – E-mail: adr@fagg.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen
over de veiligheid van dit geneesmiddel.
Medicatiefouten en bijwerkingen kunnen ook gemeld worden aan de afdeling
Geneesmiddelenbewaking van Sanofi Belgium: Tel. + 32 2 710 54 00 (24/24 uur)
of pharmacovigilance.belgium@sanofi.com

• De dosis Fabrazyme®, de infusiesnelheid en eventuele veranderingen worden
bepaald door de behandelend arts. De behandeling mag niet worden gewijzigd
in de thuissituatie, tenzij medisch verantwoord naar goeddunken
van de behandelend arts.
• Nadat de Fabrazyme®-infusie is voltooid, wordt het systeem met dezelfde
snelheid gespoeld met NaCl 0,9%-oplossing en wordt de naald vervolgens
verwijderd.
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