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 De Belgische gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan 

het in de handel brengen van het geneesmiddel Paracetamol B. Braun 10 mg/ml 

oplossing voor infusie. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan 

deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en 

doeltreffend gebruik van Paracetamol B. Braun 10 mg/ml oplossing voor infusie te 

waarborgen (RMA versie 04/2019). 

 

 

 

 

 

 

UPDATE- DHPC 
 
Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) in het kader van RMA (Risk Minimisation 

Activities) over Paracetamol B. Braun 10 mg/ml, oplossing voor infusie:  

 

Belangrijke veiligheidsinformatie met betrekking tot het 

risico op accidentele overdosering bij pasgeborenen, 

zuigelingen en volwassenen met ondergewicht. 
            

        

Mei 2019  

Geachte gezondheidszorgbeoefenaars, 

 

Tot voor kort waren slechts 50 en 100 ml presentaties van deze oplossing in Ecoflac ter beschikking, vanaf nu 

wordt ook een 10 ml versie in een polyethyleenampul (Mini-Plasco) in de handel gebracht. Deze presentatie is 

met name geschikt voor de toepassing van Paracetamol B. Braun 10 mg/ml, oplossing voor infusie bij voldragen 

pasgeborenen, zuigelingen en peuters die maximaal 10 kg wegen. 

 

Omdat nu naast de 50 en 100 ml presentaties ook een 10 ml presentatie beschikbaar is, actualiseren wij onze 

eerdere informatie over de veiligheid van dit product. 

 
Paracetamol B. Braun 10 mg/ml, oplossing voor infusie is geïndiceerd voor: 

 kortdurende behandeling van matig ernistige pijn, met name na operatieve ingrepen 

 kortdurende behandeling van koorts 

als toediening langs intraveneuze weg klinisch gerechtvaardigd is vanwege een dringende behoefte om pijn of 

hyperthermie te behandelen en/of andere toedieningswegen zijn uitgesloten. 

           

In akkoord met het FAGG wensen wij uw aandacht te vestigen op de volgende aanbevelingen om risico’s te 

minimaliseren en dit naar aanleiding van voortdurende meldingen van accidentele overdosering met intraveneus 

paracetamol bij neonaten en zuigelingen. Bovendien willen wij uw aandacht vestigen op accidentele 

overdosering bij volwassenen met ondergewicht en u herinneren aan de huidige doseringsaanbevelingen. 
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1) Het voorkomen van accidentele overdosering bij neonaten en zuigelingen:  

 De concentratie van de oplossing is 10 mg paracetamol per ml. Om fouten met de 

dosering bij neonaten en zuigelingen, als gevolg van verwarring tussen milligram (mg) en 

milliliter (ml), te voorkomen wordt aanbevolen het gewenste volume voor toediening te 

specificeren in milliliter. 

 Bij neonaten en zuigelingen zijn zeer kleine volumes nodig. 

 

2) Algemene aanbeveling voor dosering op basis van gewicht (zie tabel): 

 De voorgeschreven dosis moet worden gebaseerd op het gewicht voor patienten, < 10 kg, 

> 10 kg tot  33 kg, > 33 kg tot  50 kg en > 50 kg 

 Vanwege het risico dat accidentele overdosering kan leiden tot ernstige leverschade, 

worden de voorschrijvers eraan herinnerd dat het van groot belang is om zowel de 

doseringsaanbevelingen op basis van het gewicht te volgen alsook de individuele 

risicofactoren per patiënt voor hepatotoxiciteit in acht te nemen, waaronder 

leverinsufficiëntie, chronisch alcoholisme, chronische ondervoeding ( lage reserves van 

hepatisch glutathion) en uitdroging 

 

 De 100 ml fles is alleen bedoeld voor volwassenen, adolescenten en kinderen die meer dan 33 kg 

wegen.  

 De 50 ml fles is alleen bedoeld voor peuters en kinderen die meer dan 10 kg en maximaal 33 kg wegen.  

 De 10 ml ampul is alleen bedoeld voor voldragen pasgeborenen, zuigelingen en peuters die maximaal 

10 kg wegen. 

 

Voor patienten met een lichaamsgewicht van 10 kg: 

 Het toe te dienen volume dient te worden opgetrokken uit de ampul en maximaal één op tien (één 

volume-eenheid Paracetamol B.Braun op negen volume-eenheden verdunningsmiddel) te worden 

verdund in een 9 mg/ml (0,9%) natriumchlorideoplossing of een 50 mg/ml (5%) glucoseoplossing of 

een combinatie van beide oplossingen, en over een tijdsbestek van 15 minuten te worden toegediend. 

 Een spuit van 5 of 10 ml dient te worden gebruikt om de dosis die is aangewezen bij het gewicht van 

het kind en het gewenste volume aan te passen. Het volume mag echter niet meer dan 7,5 ml per dosis 

bedragen. 

 

Doseringsinformatie uit de samenvatting van de productkenmerken wordt hieronder in het kort weergegeven. 

Raadpleeg de samenvatting van de productkenmerken (SPK) voor meer informatie.  

 

De volgende doseringsaanbevelingen zijn van toepassing: 

 

10 ml ampul 

Gewicht van de 

patiënt 

Dosis 

per 

toediening 

Volume per 

toediening 

Maximale volume Paracetamol B. 

Braun (10 mg/ml) per toediening op 

basis van bovenste gewichtslimiet 

van de groep (ml)*** 

Maximale 

dagelijkse 

dosis** 

 10 kg* 7,5 mg/kg 0,75 ml/kg 7,5 ml 30 mg/kg 

 

 

50 ml flacon 

Gewicht van de 

patiënt 

Dosis 

per 

toediening 

Volume per 

toediening 

Maximale volume Paracetamol B. 

Braun (10 mg/ml) per toediening op 

basis van bovenste gewichtslimiet 

van de groep (ml)*** 

Maximale 

dagelijkse 

dosis** 

> 10 kg tot  33 kg 15 mg/kg 1,5 ml/kg 49,5 ml 60 mg/kg  



 
 

3/4 

 

 

100 ml flacon 

Gewicht van de 

patiënt 

Dosis 

per 

toediening 

Volume per 

toediening 

Maximale volume Paracetamol B. 

Braun (10 mg/ml) per toediening op 

basis van bovenste gewichtslimiet 

van de groep (ml)*** 

Maximale 

dagelijkse 

dosis** 

> 33 kg tot  50 kg 15 mg/kg 1,5 ml/kg 75 ml 
60 mg/kg 

maximaal 3 g  

> 50 kg met extra 

risicofactoren voor 

hepatotoxiciteit 

1 g 100 ml 100 ml 3 g 

> 50 kg en geen extra 

risicofactoren voor 

hepatotoxiciteit 

1 g 100 ml 100 ml 4 g 

 

*Te vroeg geboren zuigelingen: 

Er zijn geen gegevens beschikbaar over veiligheid en werkzaamheid bij te vroeg geboren zuigelingen. 

 

** Maximale dagelijkse dosering:  

De maximale dagelijkse dosering zoals weergegeven in de bovenstaande tabel is bedoeld voor patiënten die geen 

andere geneesmiddelen met paracetamol gebruiken en dient overeenkomstig te worden aangepast, rekening 

houdend met dergelijke middelen. 

 

***Patiënten die minder wegen, hebben kleinere volumes nodig.  

Het interval tussen twee toedieningen moet minstens 4 uur bedragen.  

Het interval tussen twee toedieningen bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie moet minstens 6 uur bedragen.  

Er mogen niet meer dan 4 doses gegeven worden in 24 uur. 

 

B.Braun Medical N.V./S.A. heeft ook volgende bijkomende materialen beschikbaar: 

 poster met gedetailleerde doseringsinstructies 

 doseringscalculator 

 SKP 

 

De lijst met goedgekeurde RMA materiaal kunt u terugvinden op www.fagg.be – informatie voor professionelen 

– goedgekeurde RMA-Materialen. Wenst u een geprinte versie van het materiaal ontvangen, kan u dat aanvragen 

via de contactgegevens die u op het einde van deze brief vindt. 

 

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees aandachtig de SKP (in bijlage) 

vooraleer Paracetamol B. Braun 10mg/ml voor te schrijven (en/of te gebruiken en /of af te leveren). De 

volledige en geactualiseerde tekst van deze SKP is beschikbaar op de website www.fagg.be, rubriek 

‘BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel”. 

 

Daarnaast willen we u erop wijzen dat dit nieuwe materiaal het oude materiaal vervangt, en het oude 

materiaal daarom niet meer gebruikt mag worden. 

  

Om het risico op medicatiefouten met Paracetamol B Braun 10mg/ml te minimaliseren, willen wij u vragen om 

deze nieuwe aanbevelingen onder de aandacht te brengen van alle gezondheidsbeoefenaars die zijn betrokken bij 

het voorschrijven, het afleveren en het toedienen van dit geneesmiddel. 

 

Het melden van bijwerkingen. 

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het gebruik van 

Paracetamol B. Braun 10mg/ml te melden aan de afdeling Vigilantie van het FAGG. Het melden kan 

maximaal 2 g  

http://www.fagg.be/
http://www.fagg.be/
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online gebeuren via www.gelefiche.be of via de “papieren gele fiche” die op verzoek verkrijgbaar is via 

het FAGG of die kan worden afgedrukt op de website van het FAGG, www.fagg.be . De gele fiche kan 

worden verzonden per post naar het adres FAGG – afdeling Vigilantie– Eurostation II – Victor 

Hortaplein 40/40 – 1060 Brussel, per fax op het nummer 02/528.40.01, of per mail naar: 

adversedrugreactions@fagg-afmps.be.  

 

Gelieve bij deze melding zo veel mogelijk informatie, inclusief gegevens over de medische voorgeschiedenis, 

eventuele samengaande medicatie en de data van de eerste symptomen en van de behandeling, te geven.  

 

Bijwerkingen kan men ook melden aan B. Braun Medical via e-mail complainthandling.benelux@bbraun.com.  

 

 

Contact: 

Als u vragen heeft, meer posters of doseringscalculators wilt aanvragen of meer informatie wenst met betrekking 

tot Paracetamol B. Braun 10 mg/ml, kunt u contact opnemen met de customer service afdeling van B. Braun 

Medical, rechtstreeks te bereiken via 02/712.86.50 of via customercare.be@bbraun.com  

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 
Iov Apr Paul Geelen      

Regulatory Affairs Manager 

B. Braun Medical NV/SA 
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