
   
   

   
M

icr
on

utriënten TOEVOEGEN

 (indien nodig)

 P
eri

OLIM
EL / OLIMEL TOEDIENEN

   
   

   
   

   
   

    
    

    M
ENG de inhoud

CONTROLEER de oxydetect

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
     

   ROL de zak op

Open de beschermverpakking aan de hand van de 
inkepingen. Gooi de beschermverpakking en het zakje 
met zuurstofabsorbeerder weg.

Leg de zak plat en rol de zak met 
de hand op, vanaf de bovenkant 
van de zak (ophangoogje).
Rol de zak verder op totdat 
de lasnaden tot ongeveer 
halverwege hun lengte 
geopend zijn.

De capaciteit van de zak is groot genoeg om er supplementen aan toe 
te voegen, zoals vitaminen, elektrolyten en sporenelementen.

Vitaminen kunnen aan het glucosecompartiment worden toegevoegd 
voordat het mengsel wordt gereconstitueerd.

Andere supplementen kunnen in het gereconstitueerde mengsel plaatsvinden.
Na toevoeging van alle supplementen, moet de inhoud van de zak met de supplementen 
worden gemengd.

Meng door de zak 
minstens 3 keer om 

te draaien.

Controleer de kleur van de 
zuurstofi ndicator voordat de 
beschermverpakking wordt 

geopend.

Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over PeriOLIMEL N4E en OLIMEL N5E, N7E, N7, N9E of N9, emulsies voor infusie, de betreffende Samenvatting van de productkenmerken. Niet alle formuleringen worden in de handel gebracht.
Melden van bijwerkingen: De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht bijwerkingen van OLIMEL/PERIOLIMEL te melden aan het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking voor geneesmiddelen voor humaan gebruik (BCGH) van het FAGG. Het melden kan online gebeuren via  www.gelefi che.be of via de 
“papieren gele fi che” beschikbaar via het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium en drie maal per jaar via de Folia Pharmacotherapeutica. De gele fi che 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

Baxter, PeriOLIMEL en OLIMEL zijn handelsmerken van Baxter International Inc.

Handleiding voor de gebruiker

Hang de zak op.
Verwijder de beschermdop 
van de toedieningspoort en 

plaats de spike van de infusieset 
stevig in de toedieningspoort.

De aanbevolen infusieduur 
ligt tussen 12 en 24 uur.
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R de beschermverpakking open  

• Het wordt aanbevolen het product onmiddellijk 
te gebruiken nadat de niet-permanente lasnaden 

tussen de 3 compartimenten geopend zijn. Het 
is echter aangetoond dat de gereconstitueerde 
emulsie stabiel blijft gedurende 7 dagen (bij 2°C 

tot 8°C) gevolgd door 48 uur bij een temperatuur 
beneden 25°C.

Goed gebruik 
van PeriOLIMEL/OLIMEL

• Zorg ervoor dat het product bij het openen van de niet-permanente 
lasnaden op kamertemperatuur is.

• Controleer of de zak en de niet-permanente lasnaden intact zijn. 
Gebruik het product alleen als de zak niet beschadigd is, de niet-

permanente lasnaden intact zijn (d.w.z. de inhoud van de 
3 compartimenten is niet gemengd), de aminozurenoplossing en de 

glucoseoplossing helder, kleurloos of lichtgeel en vrij van zichtbare deeltjes 
zijn, en de lipidenemulsie een homogene vloeistof 

is met een melkachtig uiterlijk.

Toedieningsweg

Samenstelling :
stikstof, totaal aantal kcal,
niet proteïnecalorieën

Volume

Hoeveelheid stikstof g/l

Injectiepoort
(voor toevoegingen)

Bevat al dan niet 
elektrolyten

Toedieningspoort

Inhoud per compartiment

VÓÓR TOEDIENING :
Controleer de 

toedieningsweg, de 
snelheid en duur van 

toediening.

O K

Per 1000 ml

PeriOLIMEL 
N4E

OLIMEL 
N5E

OLIMEL 
N7E

OLIMEL 
N9E

OLIMEL 
N7

OLIMEL 
N9

 Bevat elektrolyten Bevat elektrolyten -

Aanwezige inhoud Maximale 
c 

verdere toevoeging
Maximale 

c 
totale inhoud

Aanwezige inhoud Maximale 
c 

verdere toevoeging
Maximale 

c 
totale inhoud

Aanwezige inhoud Maximale 
c 

verdere toevoeging
Maximale 

c 
totale inhoud

Natrium 21 mmol 129 mmol 150 mmol 35 mmol 115 mmol 150 mmol 0 mmol 150 mmol 150 mmol

Kalium 16 mmol 134 mmol 150 mmol 30 mmol 120 mmol 150 mmol 0 mmol 150 mmol 150 mmol

Magnesium 2,2 mmol 3,4 mmol 5,6 mmol 4,0 mmol 1,6 mmol 5,6 mmol 0 mmol 5,6 mmol 5,6 mmol

Calcium 2,0 mmol 3,0 (1,5 a) mmol 5,0 (3,5 a) mmol 3,5 mmol 1,5 (0,0 a) mmol 5,0 (3.5 a) mmol 0 mmol 5,0 (3,5 a) mmol 5,0 (3,5 a) mmol

Anorganisch fosfaat 0 mmol 8,0 mmol 8,0 mmol 0 mmol 3,0 mmol 3,0 mmol 0 mmol 8,0 mmol 8,0 mmol

of organisch fosfaat 8,5 mmol b 15,0 mmol 23,5 mmol b 15 mmol b 10 mmol 25 mmol b 3 mmol b 22 mmol 25 mmol b

       a: Waarde overeenkomend met de toevoeging van anorganisch fosfaat.                  b: Inclusief fosfaat uit de lipidenemulsie.                  c: Overeenkomstig het maximale totale niveau dat in stabiliteitsstudies is getest.

Elektrolyten-supplementatie

• Nooit aan de lasnaden trekken.

PeriOLIMEL 
N4E

OLIMEL 
N5E

OLIMEL 
N7E

OLIMEL 
N7

OLIMEL 
N9E

OLIMEL 
N9

 Bevat elektrolyten  Bevat elektrolyten  Bevat elektrolyten -  Bevat elektrolyten -

Toedieningsweg
Intraveneus gebruik  
via een centrale 
of perifere vene

Intraveneus gebruik 
uitsluitend via 

een centrale vene

Intraveneus gebruik 
uitsluitend via 

een centrale vene

Intraveneus gebruik 
uitsluitend via 

een centrale vene

Intraveneus gebruik 
uitsluitend via 

een centrale vene

Intraveneus gebruik 
uitsluitend via 

een centrale vene

Max. snelheden 
per uur : 
vloeistoffen (ml/kg/u)

2 tot 
11 jaar

12 tot 
18 jaar

Volwas-
senen

2 tot 
11 jaar

12 tot 
18 jaar

Volwas-
senen

2 tot 
11 jaar

12 tot 
18 jaar

Volwas-
senen

2 tot 
11 jaar

12 tot 
18 jaar

Volwas-
senen

2 tot 
11 jaar

12 tot 
18 jaar

Volwas-
senen

2 tot 
11 jaar

12 tot 
18 jaar

Volwas-
senen

4,3 4,3 3,2 3,3 3,3 2,1 3,3 2,7 1,7 3,3 2,7 1,7 3,3 2,1 1,8 3,3 2,1 1,8

Aanbevolen 
toedieningssnelheid

Volwassenen : De toedieningssnelheid moet in het eerste uur geleidelijk worden opgevoerd. Daarna moet de toedieningssnelheid zo worden aangepast, dat rekening 
wordt gehouden met de toegediende dosis, de dagelijkse volume-inname en de infusieduur.
Kleine kinderen : Start de infusie voor kleine kinderen met een lage dagelijkse dosis en verhoog deze geleidelijk tot de maximale dosering.

Aanbevolen 
infusieduur 12-24 uur

OLIMEL 
PeriOLIMEL & OLIMEL, emulsies voor infusie

Uitsluitend voor eenmalig gebruik

De Belgische gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel OLIMEL/PERIOLIMEL. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel 
genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van OLIMEL/PERIOLIMEL te waarborgen (RMA versie 03/2015).


