
 
De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de 
handel brengen van het geneesmiddel CINRYZE®. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, 
waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend 
gebruik van CINRYZE® te waarborgen (RMA gewijzigde versie 07/2014). 

 

CINRYZE® (C1-REMMER [HUMAAN]) 
 

 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.   

INSTRUCTIES VOOR RECONSTITUTIE EN TOEDIENING VAN 
CINRYZE® VOOR BEROEPSBEOEFENAARS IN DE 
GEZONDHEIDSZORG 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees aandachtig de 
SKP (in bijlage) vooraleer CINRYZE® voor te schrijven (of te gebruiken). 
De volledige en geactualiseerde tekst van deze SKP is beschikbaar op de website 
www.fagg.be, rubriek “bijsluiters”.” 



Doel van dit materiaal 

Deze informatie maakt deel uit van het Belgische risicobeheerplan, dat informatiemateriaal 
beschikbaar stelt aan gezondheidszorgbeoefenaars (en patiënten). Deze bijkomende 
risicobeperkende activiteiten hebben als doel een veilig en doeltreffend gebruik van CINRYZE® te 
waarborgen en moeten volgende belangrijke onderdelen bevatten: 

- De gegevens i.v.m. het thuisgebruik of het zelf toedienen van CINRYZE® zijn beperkt. 
- Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijvende arts om te bepalen welke patiënten 

gebaat zijn bij thuisgebruik of het zelf toedienen van CINRYZE®. 
- Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijvende arts om een geschikte vorming te 

geven aan niet-beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg die de behandeling bij de patiënt 
thuis zullen toedienen, alsook aan de patiënt in geval van zelftoediening of een familielid. 

- Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijvende arts om zich ervan te vergewissen dat 
de niet-beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg over alle vereiste competenties beschikt 
en dat CINRYZE®  thuis op een veilige en doeltreffende wijze kan toegediend worden. 

- Bij de te geven training dienen de volgende elementen aan de orde te komen: doses en 
indicaties van behandeling. 



 

Instructies voor gebruik 

De volgende procedures gelden als algemene richtlijnen voor de reconstitutie en toediening van 
CINRYZE® (C1-remmer [humaan]). 

• CINRYZE® poederflacons en injectieflacons met water voor injecties: bewaren beneden 25 °C . Niet 
in de vriezer bewaren. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. 

• Men dient voorzichtig te zijn bij de reconstitutie, toediening van het product en hantering van de 
toedieningsset. 

• Gebruik het bij CINRYZE® meegeleverde filtertransferhulpmiddel of een op de markt verkrijgbare 
naald met dubbele punt. 

 
• Alle ongebruikte producten of afvalmaterialen dienen te worden vernietigd overeenkomstig lokale 
voorschriften. 

Bereiding en hantering 
CINRYZE® is bedoeld voor intraveneuze toediening na reconstitutie met water voor injectie. De 
CINRYZE®-injectieflacon is uitsluitend voor eenmalig gebruik. 

Benodigdheden 

  

 

2 injectieflacons met CINRYZE® 
(500 eenheden elk) 

2 injectieflacons met water 
voor injectie, 

(oplosmiddel, 5 ml elk) 

2 transferhulpmiddelen 

 
 

2 desinfectiegaasjes Mat 
 

1 



 

 

Reconstitutie 

Elke productflacon dient te worden 
gereconstitueerd met 5 ml water voor injecties. 
 
Twee injectieflacons met CINRYZE® worden 
gecombineerd voor EEN dosis 
(1000 eenheden/10 ml). 
 
EEN injectieflacon met gereconstitueerde 
CINRYZE® bevat 500 eenheden C1-remmer in 
5 ml, wat overeenkomt met een concentratie 
van 100 eenheden/ml. 
 

 

1. Werk op de meegeleverde mat en was uw 
handen alvorens de volgende handelingen uit te 
voeren. 
 
2. Tijdens de reconstitutieprocedure dient 
aseptische techniek te worden gebruikt. 
 
3. Breng vóór gebruik de poederflacon en de 
oplosmiddelflacon op kamertemperatuur (15°C –
 25°C). 
 

 

4. Maak het etiket op de poederflacon los door 
de geperforeerde strip aangeduid met de 
omgekeerde driehoek los te scheuren. Op dit 
etiket is een sticker met het partijnummer 
bevestigd die uw patiënt dient bij te houden in 
zijn/haar dagboek. 

 
5. Verwijder de kunststofkapjes van de 
injectieflacons met poeder en oplosmiddel. 

 
 

 
6. Reinig de stoppen met een desinfectiegaasje 
en laat ze voor het gebruik drogen. 

 

 



 

 

 
7. Verwijder de bescherming van de bovenkant 
van de verpakking van het transferhulpmiddel. 
Verwijder het hulpmiddel niet uit te verpakking. 

 
8. Opgelet: het transferhulpmiddel moet 
worden aangesloten op de oplosmiddelflacon 
alvorens het wordt bevestigd op de 
poederflacon, zodat het vacuüm in de 
poederflacon niet verdwijnt. 
 
Plaats de oplosmiddelflacon op een vlak 
oppervlak, houd het transferhulpmiddel verticaal 
en breng het blauwe uiteinde in de 
oplosmiddelflacon, druk omlaag tot de punt door 
het midden van de stop van de 
oplosmiddelflacon gaat en het hulpmiddel op 
zijn plaats klikt.  

 

9. Verwijder de kunststof verpakking van het 
transferhulpmiddel en gooi hem weg. Zorg 
ervoor dat u het uiteinde van het 
transferhulpmiddel niet aanraakt.  

 
10. Plaats de poederflacon op een vlak 
oppervlak. Keer het transferhulpmiddel en de 
oplosmiddelflacon met water voor injecties om 
en houd verticaal. Breng het transparante 
uiteinde van het transferhulpmiddel in de 
poederflacon, druk omlaag tot de punt door de 
rubberen stop gaat en het transferhulpmiddel op 
zijn plaats klikt.  
 
Het water voor injecties zal automatisch in de 
injectieflacon met CINRYZE® stromen door het 
vacuüm in de poederflacon. Als dit niet gebeurt, 
mag u het product niet gebruiken. 

 

 



 

11. Draai de poederflacon voorzichtig rond 
totdat het poeder helemaal is opgelost. De 
poederflacon niet schudden.  
 
Controleer of al het poeder volledig is opgelost, 
door de oplossing te inspecteren via het 
transparante deel van de injectieflacon. 

 
12. Maak de oplosmiddelflacon los door tegen 
de wijzers van de klok in te draaien. Het 
transparante uiteinde van het 
transferhulpmiddel niet verwijderen van de 
poederflacon. 
 
Controleer de verkregen oplossing vóór gebruik 
om na te gaan of CINRYZE® volledig is opgelost. 
Wanneer CINRYZE® is opgelost, is de oplossing in 
de injectieflacon met CINRYZE® kleurloos tot 
lichtblauw en helder. Gebruik het product niet, 
als de oplossing troebel of verkleurd is of 
partikels bevat. 
 
TWEE injectieflacons met CINRYZE® poeder 
moeten gereconstitueerd worden om één dosis 
(1000 eenheden/10 ml) te verkrijgen. Daarom 
moet u de stappen 4 – 12 hierboven herhalen. 
Gebruik het tweede transferhulpmiddel om de 
twee volgende injectieflacons te reconstitueren. 
U mag het eerste transferhulpmiddel niet 
hergebruiken. 

 

 

 



 

 
Toedieningsproces 

1. Tijdens de toedieningsprocedure dient aseptische techniek te worden gebruikt. 

2. Na reconstitutie zijn de CINRYZE®-oplossingen kleurloos tot lichtblauw en helder. Gebruik het 
product niet als de oplossingen troebel of verkleurd zijn. 

Benodigdheden 

   
1 siliconenvrije wegwerpspuit 

van 10 ml  

 

2 injectieflacons met 
gereconstitueerde 

CINRYZE® 

1 venapunctieset 
(vleugelnaald met slang) 

 
 

 
Stuwband Desinfectiegaasjes Afvalbak voor scherpe 

voorwerpen 

 
 

 
Medische tape Pleisters en droge gaasjes Horloge 

 

 



 

 

3. Gebruik een steriele wegwerpspuit van10 ml, 
trek de plunjer op en laat ongeveer 5 ml lucht in 
de injectiespuit komen. 

 
4. Bevestig de injectiespuit op het transparante 
uiteinde van het transferhulpmiddel door met de 
wijzers van de klok mee te draaien. 

 
5. Keer de injectieflacon om en injecteer lucht in 
de oplossing. Trek vervolgens de 
gereconstitueerde CINRYZE®-oplossing langzaam 
op in de injectiespuit. 

 
6. Maak de injectiespuit los van de injectieflacon 
door tegen de wijzers van de klok in te draaien 
en verwijder ze van het transparante uiteinde 
van het transferhulpmiddel. 
 
7. Gebruik dezelfde injectiespuit en herhaal 
stappen 3 tot 6 met een tweede injectieflacon 
met gereconstitueerde CINRYZE® om een 
volledige dosis van 10 ml te verkrijgen. 
 
Verwijder luchtbellen door zachtjes met uw 
vingers op de injectiespuit te tikken en de lucht 
langzaam uit de injectiespuit te drukken. 
 
Inspecteer de gereconstitueerde 
Cinryze®-oplossing voorafgaand aan 
toediening op partikels; niet gebruiken 

 

 



 

wanneer partikels worden opgemerkt. 
 
8. Bevestig de venapunctieset op de injectiespuit 
met CINRYZE®-oplossing en injecteer de 
oplossing intraveneus bij de patiënt. Dien 
1000 eenheden CINRYZE® (gereconstitueerd in 
10 ml water voor injecties) toe via intraveneuze 
injectie aan een snelheid van 1 ml per minuut 
gedurende 10 minuten. 
 
De gereconstitueerde CINRYZE®-oplossing moet 
onmiddellijk gebruikt worden. Als dit echter niet 
mogelijk is, kan de bereide CINRYZE®-oplossing 
tot maximum 3 uur bij kamertemperatuur (15°C-
25°C) worden bewaard. Daarna moet de 
oplossing, indien niet gebruikt, worden 
weggegooid. 

 

9. Alle ongebruikte producten of afvalmaterialen 
dienen te worden vernietigd overeenkomstig 
lokale voorschriften. 

 
 

 

 

 



 

Dagboek voor de patiënt 
 
Het is noodzakelijk om de patiënt erop te wijzen dat hij/zij een dagboek dient bij te houden waarin 
elke thuisbehandeling moet worden genoteerd en om het dagboek bij elk doktersbezoek mee te 
brengen.  
De volgende informatie moet worden genoteerd: 

– Datum en tijdstip van de behandeling 
– Partijnummer en ontvangen dosis 
– Indicatie voor behandeling (acute aanval, preventief vóór een ingreep of routinepreventie) 
– Reactie op de behandeling 
– Bijwerkingen 

            

 
 
 
 
 
 
De instructies voor de patiënten alsook de bijsluiter dienen systematisch overhandigd te worden 
aan elke patiënt aan wie u CINRYZE® voorschrijft.  
Het geschikt aantal exemplaren van deze documenten worden direct ter uwer beschikking gesteld; 
denk eraan op tijd nieuwe exemplaren te bestellen!  

 

Gelieve nieuwe exemplaren te bestellen via:  
 
ViroPharma BVBA 
Montoyerstraat 47 
1000 Brussel 
 
Telefoon: 02/747 09 71 
Fax: 02/706 24 21 
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Melden van bijwerkingen 

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht bijwerkingen van CINRYZE® te melden aan het 
Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking voor geneesmiddelen voor humaan gebruik 
(BCGH) van het FAGG. Het melden kan online gebeuren via www.gelefiche.be of via de “papieren 
gele fiche” beschikbaar via het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium en drie maal per 
jaar via de FoliaPharmacotherapeutica. De gele fiche kan worden verzonden naar het BCGH per 
post naar het adres FAGG – BCGH – Eurostation II – Victor Hortaplein 40/40 – 1060 Brussel, per fax 
op het nummer 02/254.80.01, of per mail naar: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. 

 

 

 

http://www.gelefiche.be/
mailto:adversedrugreactions@fagg-afmps.be

