
 

 

De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden 
aan het in de handel brengen van het geneesmiddel Zalviso. Het verplicht plan 
voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een 
maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van Zalviso te 
waarborgen (RMA versie 03/2016). 

 
 

ZALVISO
®
 15 microgram tabletten voor sublinguaal gebruik 

(sufentanil) 
 

Voorlichtingsmateriaal voor 
gezondheidszorgbeoefenaars 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grunenthal nv/sa 
 
Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees aandachtig de SKP 
vooraleer Zalviso 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”. 
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Doel van dit materiaal (RMA of Risk Minimisation Activities): 
Deze informatie maakt deel uit van het Belgische risicobeheerplan, dat informatiemateriaal 
beschikbaar stelt aan gezondheidszorgbeoefenaars. Deze bijkomende risicobeperkende 
activiteiten hebben als doel een veilig en doeltreffend gebruik van Zalviso te waarborgen en 
moeten volgende belangrijke onderdelen bevatten: 

- Informatie over de indicatie en hoe geschikte patiënten te selecteren;  
- Gebruik Zalviso volgens de richtlijnen in de SmPC om geschikt gebruik te verzekeren 

en om risico’s te minimaliseren. 
 
Zalviso is geïndiceerd voor de behandeling van acute, matig ernstige tot ernstige post-
operatieve pijn bij volwassen patiënten. 
 
Neem de volgende informatie in acht vooraleer Zalviso voor te schrijven/te gebruiken.  
 
GEBRUIK 

 Zalviso sufentanil tabletten voor sublinguaal gebruik dienen enkel gebruikt te worden in 
combinatie met het bijbehorende toedieningsapparaat. 

 Gebruik Zalviso niet voor de behandeling van pijn die niet gerelateerd is aan een operatie, 
zoals hoofdpijn, rugpijn, tandpijn etc. 

 Zalviso is niet bedoeld voor gebruik langer dan 72 uur en dient uitsluitend in een 
ziekenhuisomgeving te worden toegediend. 

 Zalviso mag alleen worden voorgeschreven door artsen die ervaren zijn met 
opioïdtherapie, in het bijzonder met bijwerkingen van opioïden, zoals 
ademhalingsdepressie. 

 Zalviso mag enkel door de patiënt zelf worden toegediend. Adviseer hen om het product 
nooit door iemand anders te laten toedienen of gebruiken. 

 Houd Zalviso buiten het bereik van kinderen aangezien het schadelijk voor hen kan zijn. 
 
SELECTIE VAN DE PATIENTEN 
Voorschrijvers dienen patienten te selecteren volgens de volgende criteria: 

 Volwassen patiënten met acute, matig ernstige tot ernstige post-operatieve pijn 

 Uitsluitend patiënten die in een ziekenhuisomgeving zijn opgenomen 

 Patiënt mag geen overgevoeligheid hebben voor de werkzame stof of hulpstoffen 

 Patiënt mag geen ernstige ademhalingsdepressie hebben 

 Alleen patiënten die in staat zijn de instructies voor het gebruik van het 
toedieningssysteem te begrijpen en op te volgen, mogen Zalviso gebruiken.  

Voorschrijvers dienen ervoor te zorgen dat de patiënten zorgvuldig worden opgevolgd. 
 
ALVORENS ZALVISO VOOR TE SCHRIJVEN / TE GEBRUIKEN 

 Maak uzelf bekend met het toedieningssysteem voor de sufentanil tabletten voor 
sublinguaal gebruik en zorg ervoor dat u in staat bent om het juiste gebruik te 
demonstreren aan patiënten. U kan hiervoor steeds de “Gebruiksinstructies” consulteren, 
deze worden geleverd bij elk apparaat. 

 Leid de patiënten door de ‘Handleiding Patiënt’ en zorg ervoor dat de patiënt een 
kopie/exemplaar ontvangt. De “Handleiding patient” zit inbegrepen bij elke verpakking van 
de dispenser (deel van het Zalviso toedieningssysteem). 

 Informeer patiënten over mogelijke bijwerkingen (de meest frequente bijwerkingen zijn: 
misselijkheid, braken, koorts, verwardheid, duizeligheid, hoofdpijn, sufheid, verhoogde 
hartslag, hoge bloeddruk, lage bloeddruk, verstopping, spijsverteringsproblemen, jeukende 
huid, onwillekeurige spierkrampen, spiertrekkingen, moeilijk plassen) en verzoek hen om 
onmiddellijk een arts te contacteren in geval van ernstige ademhalingsproblemen zoals 
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een trage of oppervlakkige ademhaling, aangezien dit kan leiden tot een 
ademhalingsstilstand.   

 Schrijf geen Zalviso voor als de patiënt allergisch is voor een van de ingrediënten, de 
hulpstoffen of het materiaal van het toedieningsapparaat.  

 De professionele zorgverlener moet er voor zorgen dat de patiënten voorafgaand aan het 
gebruik van Zalviso goed zijn geïnstrueerd over het gebruik van het Zalviso-
toedieningssysteem, zodat ze zichzelf naar behoefte tabletten voor de behandeling van 
hun post-operatieve pijn toe kunnen dienen. Alleen patiënten die in staat zijn de instructies 
voor het gebruik van het toedieningssysteem te begrijpen en op te volgen, mogen Zalviso 
gebruiken. De professionele zorgverlener moet een inschatting maken van het vermogen 
(bijv. visueel of cognitief) van de patiënt om het systeem op een juiste manier te 
gebruiken. 

 Zorg ervoor dat het verplegend personeel de tekenen en symptomen van opioïde toxiciteit 
en ontwenning herkennen, en in staat zijn om het onderscheid te maken tussen over-
sedatie, ademhalingsdepressie en andere pulmonaire, neurologische, of cardiovasculaire 
complicaties.  

 Zorg ervoor dat de behandelaar bekend is met het ziekenhuisprotocol met betrekking  tot 
het behandelen van overdosering van opioïden. De meest ernstige tekenen van 
overdosering van opioïden zijn:  

o Ernstige ademhalingsdepressie. Volgens de individele gevoeligheid, kan de 
intensiteit van de ademhalingsdepressie gaan van hypoventilatie tot 
ademhalingsstilstand.  

o Coma 
o Cardiovasculaire shock   
o Verhoogde spierspanning 
o Bewustzijnsverlies 

    
ALS U ZALVISO VOORSCHRIJFT/GEBRUIKT 

 Overweeg andere medicatie die de patiënt gekregen heeft (bijv., analgetica die thuis 
genomen werd, intraoperatieve medicatie) of momenteel neemt (bijv., sedativa, opioïden).  

 Herevalueer de geschiktheid van de behandeling periodiek. 

 Houd zuurstof en opioïde antagonisten (bijv. naloxon) beschikbaar, volg hierbij het 
ziekenhuisprotocol met betrekking tot behandeling van overdosering van opioïden.  

 
TIJDENS HET MONITOREN VAN DE EFFECTEN VAN ZALVISO 

 Sufentanil kan ademdepressie veroorzaken, waarvan de mate/ernst gerelateerd is aan de 
dosering. De effecten van sufentanil op de ademhaling moeten worden vastgesteld door 
middel van klinische controle, bijv. van de ademhalingsfrequentie, het sedatieniveau en de 
zuurstofsaturatie. Patiënten met respiratoire insufficiëntie of een verminderde 
ademhalingsreserve lopen een hoger risico. Door sufentanil veroorzaakte ademdepressie 
kan worden opgeheven met behulp van opioïdreceptorantagonisten. Herhaalde toediening 
van een antagonist kan noodzakelijk zijn omdat de duur van de ademdepressie langer kan 
zijn dan de werkingsduur van de antagonist.  

 Monitor patiënten meer frequent tijdens de eerste 24 uur en ‘s nachts, wanneer 
hypoventilatie en nachtelijke hypoxie voor kunnen komen.  

 In geval van disfunctioneren van het apparaat (defect of foutmelding), controleer de patiënt 
op symptomen van overdosering, of andere bijwerkingen van sufentanil en verzeker een 
snelle voortzetting van de analgetische behandeling om een potentiële periode van 
inadequate pijnstilling te voorkomen. 

 
Melden van bijwerkingen  
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De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het 
gebruik van Zalviso te melden aan de afdeling Vigilantie van het federaal agentschap voor 
geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg). Het melden kan online gebeuren via 
www.gelefiche.be of via de “papieren gele fiche” beschikbaar via het Gecommentarieerd 
Geneesmiddelenrepertorium en via de Folia Pharmacotherapeutica. 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 .   
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