
 
Remodulin® (treprostinil), oplossing voor infusie 

therapeutische indicaties 
Behandeling voor idiopathische of erfelijke pulmonale arteriële hypertensie (PAH), met de 

bedoeling om zowel de inspanningstolerantie als de symptomen van de ziekte te verbeteren bij 
patiënten geclassificeerd als New York Heart Association (NYHA) functionele klasse III. 

 
Training van professionele zorgverleners voor 

een veilige toediening van intraveneus (IV) 
treprostinil en de preventie van aan de katheter 

gerelateerde bloedbaaninfecties (CR-BSI’s) 
Afdeling Medische Zaken 

United Therapeutics Europe, Ltd 
  

De Belgische gezondheidsautoriteiten hebben enkele voorwaarden gesteld aan het in de 
handel brengen van het geneesmiddel Remodulin®. Het verplichte plan om risico’s in 
België te minimaliseren, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel die 

getroffen is om een veilig en doeltreffend gebruik te waarborgen van het geneesmiddel 
Remodulin® (RMA versie 10/2014) 

 Dit materiaal bevat niet alle informatie. Lees voor complete informatie aandachtig de SPK alvorens Remodulin® voor te 
schrijven (en/of te gebruiken en/of te overhandigen). De volledige en geactualiseerde tekst van deze SPK is beschikbaar op 

de site www.afmps.be, rubriek ‘bijsluiters’ HCP slides – BE(NL) 
EU/MA/NOV14/192b   1 

http://www.afmps.be/


Doel van dit materiaal (RMA of Risk 
Minimisation Activities):  

 Deze informatie maakt deel uit van het risicobeheersplan in België, dat 
informatiemateriaal ter beschikking stelt aan medisch personeel (en patiënten). Deze 
aanvullende activiteiten om risico’s te minimaliseren beogen een veilig en doeltreffend 
gebruik van Remodulin en moeten de volgende belangrijke delen bevatten:  

– het gebruik van getunnelde centraal veneuze katheter met een cuff en met een minimaal aantal poorten.  

– inbrengen van een centraal veneuze katheter onder uiterst hygiënische en aseptische omstandigheden. 

– gebruik van een geschikte vorm van handhygiëne en aseptische technieken bij het inbrengen van, het 
vervangen van, het toegang krijgen tot en het hanteren van het infusiecircuit en de katheter, of bij het 
onderzoeken en/of verbinden van de plaats waar de katheter is ingebracht.  

– voor het bedekken van de plaats waar de katheter is ingebracht moet een steriel gaasverband (eenmaal 
per twee dagen vervangen) of een steriel transparant semipermeabel wondverband (minimaal eenmaal 
per zeven dagen vervangen) worden gebruikt. 

– het wondverband moet worden vervangen wanneer het vochtig wordt, losraakt of vervuild is en na 
onderzoek van de inbrengplaats. 

– lokale antibioticazalf of -crème mag niet worden aangebracht omdat dit lokale schimmelinfecties en 
kolonisatie van antibioticaresistente bacteriën kan bevorderen. 
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Achtergrond 

 Voor de veilige toediening van IV treprostinil heeft United Therapeutics (UT), in overleg 
met de regelgevende instanties, een 'risicobeheersplan’ (RBP) opgesteld om het 
optreden van aan de katheter gerelateerde bloedbaaninfecties (CR-BSI’s, catheter- 
related bloodstream infections) te minimaliseren  

 Er werd een ‘Geachte dokter’-brief opgesteld voor potentiële voorschrijvers van IV 
treprostinil om hen te waarschuwen voor de risico's die met deze therapie gepaard 
gaan 

 Deze diareeks en de bijbehorende patiëntbrochure en 'Geachte dokter‘-brief werden 
goedgekeurd door uw plaatselijke regelgevende instantie voor geneesmiddelen   

 Na een behandelingsperiode van 3 - 6 maanden met IV treprostinil worden de 
patiënten opgevolgd aan de hand van een specifieke 'Patiëntenvragenlijst' om te 
bevestigen dat de technieken voor risicobeheersing werden begrepen en opgevolgd  

 Er is een gedetailleerde rapportering m.b.t. geneesmiddelenbewaking nodig bij 
vermoeden van een bloedbaaninfectie door middel van het rapporteringsformulier 
'Bijwerking van bijzonder belang'. 
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Hoofdonderdelen van deze trainingssessie 

 Achtergrond van het risico op CR-BSI’s 

 Praktische technieken voor het minimaliseren van 
CR-BSI’s 

 De treprostinil-licentie 

 Identificeren en rapporteren van vermoede CR-BSI’s, 
doseerfouten en storingen van de pomp / infusielijn   

 Overgang van SC naar IV treprostinil 

 Samenvatting 

 Aanbevolen literatuur  
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CR-BSI: catheter-related bloodstream infection/aan de katheter gerelateerde 
bloedbaaninfectie; SC, subcutaan;  IV, intraveneus 



Het risico op aan de katheter 
gerelateerde bloedbaaninfectie (CR-BSI) 
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CR-BSI's en IV prostanoïden: 
 Retrospectieve studie uitgevoerd door CDC's 

 
 

Totaal aantal 
medicatiedagen 

CR-BSI voorvallen per  
1.000 medicatiedagen 

IV epoprostenol 201.158 0,43 

IV treprostinil 51.183 1,11 

Totaal1 252.341 0,57 

• Retrospectieve analyse van patiënten uit zeven grote Amerikaanse centra die IV 
prostanoïden (epoprostenol of treprostinil) kregen tussen 2003 en 2006 

• Meer CR-BSI voorvallen waargenomen bij IV treprostinil patiënten dan bij IV 
epoprostenol patiënten 

BSI, bloodstream infection/bloedbaaninfectie; CDC, centrum voor ziektebestrijding; CR-BSI, catheter-related bloodstream infection/aan de katheter 
gerelateerde bloedbaaninfectie;  IV, intraveneus; MMWR, Morbidity and Mortality Weekly Report/wekelijks rapport  morbiditeit en mortaliteit 
 
1. Barst et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2007;56:170-172;  
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Incidentie van CR-BSI's in context 

 Patiënten die regelmatig IV behandeling krijgen via CVK’s, krijgen 
gemiddeld ~5 CR-BSI’s per 1.000 katheterdagen in de Verenigde 
Staten1 

– Resulteert in 80.000 CR-BSI’s per jaar2 

 

 

 

 

 

0

PAH

Overall

CR-BSI rate per 1,000 catheter days
(range)

(bereik, 0,3 tot 9,1) 

(bereik, 0,1 tot 1,1) 

3-5 

6,7 

CR-BSI, catheter-related bloodstream infection/aan de katheter gerelateerde bloedbaaninfectie; CVK, centrale veneuze katheter; IV, intraveneus; PAH, pulmonale arteriële 
hypertensie 
1. National Nosocomial Infections Surveillance System. Am J Infect Control. 2004;32:470-485; 2. O'Grady et al. MMWR Recomm Rep. 2002;51(RR-10):1-29;  
3. van Hoff et al. J Clin Oncol. 1990;8:1255-1262; 4. Decker et al. Pediatr Clin North Am. 1988;35:579–612; 5. Moureau et al. J Vasc Interv Radiol. 2002;13:1009-1101; 6. 
Akagi et al. Circ J. 2007;71:559-564; 7. Barst et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2007;56:170-172 
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Algemeen 

       PAH 

CR-BSI voorvallen per 1.000 katheterdagen  
(bereik) 

 



Pulmonale hypertensie associatie: 
BSI richtlijnen en katheterzorg 

Mogelijke toegangspoorten voor BSI 

 

• CVK insertieplaats in de huid 

• Aansluitingen katheterhub en slangen  

• Prostaglandineflacons en reservoirs 

CVK, centrale veneuze katheter 
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Toegang van pathogenen tot de centrale 
veneuze lijn 

Kleurstof volgt  
verbindingsdraad1 

Besmetting treedt op 
bij ontkoppeling2 

Aansluiting afgedekt door 
een plastic barrière   

 

Hier ziet u een voorbeeld van een afsluitbare plastic wikkel die kan worden gebruikt om de 
aansluiting van de katheterhub te beschermen tegen contaminatie door water2 

1. Ivy et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 2009;30:823-829; 2. Doran. Health Matters; Fall 2008. 
http://www.phassociation.org/Document.Doc?id=226. Geraadpleegd mei 2010 
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Pulmonale hypertensie associatie: 
BSI richtlijnen en katheterzorg 

Volg de richtlijnen voor preventie van CR-BSI van de 
Pulmonale hypertensie associatie1 

 

•Bescherming van katheterhubs is van cruciaal belang 

•Preventie van contact met water is essentieel 

•Houd rekening met het type verband voor de insertieplaats in de 
huid en observatie van de insertieplaats 

CR-BSI, catheter-related bloodstream infection/aan de katheter gerelateerde bloedbaaninfectie 
 
1. Doran et al. Adv Pulm Hypertens. 2008;7:245-248 
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Praktische technieken voor het 
minimaliseren van CR-BSI 
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CR-BSI, catheter-related bloodstream infection/aan de katheter gerelateerde 
bloedbaaninfectie 
 



Essentiële patiënttraining en algemene 
principes 

 Patiënten moeten zich bewust zijn van de risico’s geassocieerd met de behandeling en 
hun aandeel in het tot een minimum herleiden van de risico’s. Het verantwoordelijke 
klinische team moet haar patiënten inlichten over:  

– Handhygiëne – het belang van een goede handreiniging met geschikte reinigingsoplossingen en 
eenvoudige, effectieve technieken voor het behouden van asepsis tijdens het prepareren van hun 
infusies 

– Voorbereiding van de omgeving – het belang van een zorgvuldige voorbereiding van de 
thuisomgeving telkens vóór het vervangen van de reservoiroplossing en lijnen moet worden 
besproken 

– Onderhoud en observatie van de insertieplaats van de katheter in de huid en de frequentie van 
verversing van het gaas of transparant filmverband  

– Het belang van het droog houden van verbindingshubs en het gebruik van waterbestendig 
verband of wikkels tijdens het baden en douchen. Zwemmen moet ten stelligste worden 
afgeraden 

– Kennis van de tekenen en symptomen van vermoede CR-BSI en de procedure voor 
rapportering aan hun zorgverlener 
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CR-BSI, catheter-related bloodstream infection/aan de katheter gerelateerde 
bloedbaaninfectie 
 



 Elimineert bacteriën, gist, 
schimmels en vreemde deeltjes 
uit de infuuslijn 

 In een UT-studie werden de 
katheterlijnen opzettelijk 
gecontamineerd om de 
doeltreffendheid van de filter te 
evalueren 

 In voor pathogenen gekweekte 
post-filter vloeistofstalen was er 
geen bewijs van contaminatie1 

In-line filter van 0,2 micron 

0,2 micron filter 

UT, United Therapeutics  
 
1. Phares. Protocol: TTP-LRR-M00329.  Interne gegevens in bestand, United Therapeutics 
Corp 13 



Split septum gesloten hubsysteem 

 De katheterhub is de meest voorkomende bron van centrale lijn-
infecties1,2 

 Gesloten hubsystemen werden geïntroduceerd eind jaren 1980 

 Een split septum naaldloos apparaat verdient de voorkeur boven een 
apparaat met een mechanische klep. Als een apparaat met 
mechanische klep wordt gebruikt, dient dit een plat, glad oppervlak 
te hebben voor pre-access desinfectie3 

 Gesloten hubsystemen bieden rechtstreeks toegang tot de 
vloeistofroute voor levering van het geneesmiddel, maar sluiten 
zichzelf af bij ontkoppeling (n.b. gesloten hubsystemen voorkomen 
geen terugstroming en er is nog steeds een klem op een Hickman-
lijn vereist alvorens de infuuslijn te ontkoppelen) 

1. Sitges-Serra et al. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 1984;8:668-672 
2. Sitges-Serra et al. Surgery. 1985;97:355-357 
3. Doran et al. Adv Pulm Hypertens. 2008;7:245-248 
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 Akagi et al toonden de 
doeltreffendheid aan van 
gesloten hubsystemen1 

 20 PAH-patiënten 
(24 gevallen) geëvalueerd: 

Gesloten hub (n=13) 

Niet-gesloten hub (n=11) 

 Katheter gerelateerde BSI: 

Gesloten hub: 0,10 per 1.000 
katheterdagen 

Niet-gesloten hub: 0,89 per 
1.000 katheterdagen 

Split septum gesloten hubsystemen verminderen 
het risico op BSI 

0,2 micron filter 

Split septum dop CVK-lijn 

CVK, centrale veneuze katheter; PAH, pulmonale arteriële hypertensie 
 
1. Akagi et al. Circ J. 2007;71:559-564 
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Hub-bescherming in  
The Children’s Hospital, Denver 

 Beoordeelde CR-BSI bij patiënten die een IV 
prostanoïdebehandeling kregen vóór en na het aanbrengen 
van een gesloten hubsysteem 

 Gegevensverzameling omvatte 
– Type van IV prostanoïde (epoprostenol of treprostinil) 

– Type van bacteriële infectie (grampositief / negatief) 

– Specifieke pathogeen 

– Aantal CR-BSI’s/ katheterdagen 

– Gebruik van gesloten hubsysteem (ja of nee) 

CR-BSI, catheter-related bloodstream infection/aan de katheter gerelateerde 
bloedbaaninfectie; IV, intraveneus 
 
 Ivy et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 2009;30:823-829 16 



The Children’s Hospital, Denver 
BSI-incidentie pre- en post-hubbescherming 

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

Pre Post

Gram Pos Gram Neg

IV treprostinil IV epoprostenol 

Patiënten die werden behandeld met treprostinil na geïmplementeerde veranderingen vertoonden een significante vermindering in 
CR-BSI voorval (1,95 vs 0,19 per 1.000 katheterdagen, p<0.01).  
Statistische significantie beoordeeld door middel van χ2 test 
BSI, blood stream infection/bloedbaaninfectie; IV, intraveneus; Neg, negatief; Pos, positief 
Overgenomen uit Ivy et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 2009;30:823-829 
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Essentiële patiënttraining en algemene 
principes 

 Er werd een informatiebrochure opgesteld om u te 
helpen bij het geven van uitleg over deze 
belangrijke punten aan de patiënt. Het is belangrijk 
dat u, na uw mondelinge instructie, controleert of 
de patiënt de brochure begrijpt. 

 De extra voorlichting van de patiënt vormt een 
essentieel aspect van het risico-minimalisatieplan 
voor Remodulin, omdat de patiënt de slangen thuis 
dagelijks zelf, en zonder rechtstreeks medisch of 
verpleegkundig toezicht, moet vervangen. 
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Remodulin Samenvatting van de 
productkenmerken (SPK) 
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IV treprostinil SPK 

 De SPK stelt dat “Als gevolg van de risico's die samenhangen met 
chronische centrale veneuze verblijfskatheters, met name ernstige 
bloedbaaninfecties”: 

– subcutane infusie (onverdund) de wijze van toediening is die de voorkeur geniet 

– continue intraveneuze infusie moet worden gereserveerd voor patiënten die met 
subcutane infusie met treprostinil zijn gestabiliseerd 

– …die de subcutane route niet langer kunnen verdragen 

– …en bij wie deze risico's als acceptabel worden beschouwd 

 Het klinisch team dat verantwoordelijk is voor de behandeling moet 
verzekeren dat de patiënt volledig is getraind en competent is om het 
gekozen infusieapparaat te gebruiken  
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SPK, samenvatting van de productkenmerken 
 
SPK van Remodulin  (treprostinil) oplossing voor infusie, 23 december 2011 



IV treprostinil SPK 

Voor het minimaliseren van het risico op aan de katheter 
gerelateerde ernstige bloedbaaninfecties, is het aanbevolen 
dat: 

– de algemene principes in overeenstemming met de huidige richtlijnen voor beste 
praktijkvoering worden gevolgd 

– het gebruik van een in-line-filter van 0,2 micron, aangebracht tussen de infusieslang 
en de katheterhub  

– het gebruik van een split-septum gesloten hubsysteem om te verzekeren dat het 
lumen van de katheter wordt verzegeld telkens het infusiesysteem wordt losgekoppeld  

– bijkomende aanbevelingen om te verzekeren dat de luer-lock-verbindingen droog 
worden gehouden op het ogenblik van het vervangen van de infusielijn of de gesloten 
hub 

– de maximumduur van gebruik van de verdunde oplossing van treprostinil niet meer 
dan 24 uur bedraagt 
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IV, intraveneus  
 
SPK van Remodulin  (treprostinil) oplossing voor infusie, 23 december 2011 



 
 

Identificeren en rapporteren van vermoede 
CR-BSI’s, doseerfouten en storingen van 

de pomp / infusielijn 
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CR-BSI, catheter-related bloodstream infection/aan de katheter gerelateerde 
bloedbaaninfectie 



Patiëntenvragenlijst 

 Opdat UTEL (United Therapeutics Europe Ltd) 
de impact en aanvaardbaarheid van de risico-
minimalisatie activiteiten voor de patiënten kan 
bepalen, en kan bepalen hoe goed deze worden 
opgevolgd door de patiënt, wordt door de 
professionele zorgverlener een eenvoudige 
vragenlijst aangeboden aan elke patiënt die een 
behandeling met IV treprostinil ondergaat 

– De vragenlijst wordt aan de patiënt overhandigd 
door zijn/haar professionele zorgverlener en moet 
worden ingevuld tussen 3-6 maanden na aanvang 
van de behandeling 

– Deze vragenlijst wordt normaal slechts eenmaal 
aangeboden en alle IV-patiënten moeten 
aangemoedigd worden om te helpen bij deze 
opvolging, omdat hierdoor wordt bevestigd dat de 
patiënt de veiligheidstechnieken volledig heeft 
geleerd zoals opgedragen en bereid is er gevolg aan 
te geven, of dat extra oefening of advies vereist is. 
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IV, intraveneus  



Patiëntenvragenlijst 

 De vragenlijst zal: 
– De patiënten de nodige tijd geven om hun antwoorden zorgvuldig te overwegen zonder 

inmenging van, bijvoorbeeld, een interviewer (de antwoorden moeten een getrouwe 
weergave bieden van het inzicht en de praktijk van de patiënt en mogen niet worden 
voorgezegd). 

– Uniformiteit verschaffen doordat elke patiënt een identieke reeks vragen krijgt. Met 
hoofdzakelijk vragen in gesloten vorm zullen de antwoorden worden gestandaardiseerd, 
wat de interpretatie van de door UTEL geanonimiseerde gegevens ten goede komt 

– Op een betrekkelijk efficiënte manier een aantal problemen en belangrijke vragen 
behandelen, met de mogelijkheid tot een hoog responspercentage: artsen worden 
aangemoedigd om deze vragenlijst te beschouwen als een instrument voor het beoordelen 
van vroege therapietrouw door hun patiënt  met een goede hygiënische praktijk, 
ontworpen om het risico op het ontwikkelen van een CR-BSI te minimaliseren. 

– Ingevulde vragenlijsten worden door de plaatselijke commerciële partner verzameld en in 
een geschikt tijdskader teruggestuurd naar UTEL. De gegevens worden geanalyseerd en 
gerapporteerd door de afdeling Medische Zaken van UTEL en de afdeling 
Geneesmiddelenbewaking van UT. 
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Het IV Master patiëntenlogboek  
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 Er wordt een ‘IV Master patiëntenlogboek’ aan de voorschrijvers overhandigd om hun IV patiënten te 
registreren  en een uniek referentienummer toe te kennen, zodat de patiëntenvragenlijsten, via onze 
plaatselijke commerciële partners, kunnen worden teruggestuurd naar UTEL zonder patiënt-
identificatoren.  

 UTEL heeft geen toegang tot het logboek, zodat de vertrouwelijkheid van de patiënt wordt behouden 
terwijl UTEL toch alle verduidelijkingen kan opvragen die nadien mogelijk vereist kunnen zijn. 



Het formulier 
‘Bijwerking van bijzonder belang’ 

 Bij een vermoeden van CR-BSI zal, naast de 
normale opvolging door 
geneesmiddelenbewaking, een formulier 
‘Bijwerking van bijzonder belang’ worden 
ingevuld door de rapporterende professionele 
zorgverlener.  

 Dit formulier verzamelt aanvullende informatie 
die specifiek is voor het gebruik van het IV-
systeem door de patiënt en helpt bij het 
identificeren van mogelijke bronnen van 
microbiële contaminatie.  
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IV, intraveneus  



Het formulier 
‘Bijwerking van bijzonder belang’ 

 Naast het formulier ‘Bijwerking van bijzonder belang’ zal, bij een vermoeden 
van CR-BSI, het team van zorgverleners de Patiëntenvragenlijst nogmaals 
invullen door rechtstreekse ondervraging van de patiënt (persoonlijk in het 
ziekenhuis of via de telefoon op een geschikt tijdstip wanneer geen bezoek 
aan het ziekenhuis is gepland). 

 Deze gecombineerde informatiebronnen helpen UTEL en het team van 
zorgverleners bij het identificeren en aanpakken van mogelijke 
besmettingsbronnen en het ondernemen van de nodige stappen om de 
risico’s verder te minimaliseren. 
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Melding van bijwerkingen 

 Het medisch personeel wordt verzocht om bijwerkingen die 
gerelateerd zijn aan het gebruik van Remodulin® te melden bij het 
Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking voor 
geneesmiddelen voor Humaan gebruik (BCGH) van het Federaal 
Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 
(FAGG). De melding kan online gedaan worden via 
www.gelefiche.be of met behulp van de ‘papieren gele fiche’ die men 
kan bekomen bij het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische 
Informatie en via de Folia Pharmacotherapeutica.  

 De gele fiche kan per post gestuurd worden naar BCGH, 
adres: FAGG-BCGH-Eurostation II – Victor Hortaplein 40/40 – 
1060 Brussel, en per fax naar nummer 02/524.80.01, of per e-
mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be 
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http://www.gelefiche.be/


Toediening door continue intraveneuze 
infusie 

 IV treprostinil wordt toegediend door continue infusie via een 
centrale veneuze katheter door middel van een ambulante 
infusiepomp  

– Het kan ook tijdelijk worden toegediend via een perifere veneuze canule, bij voorkeur geplaatst in 
een grote ader  

– Toediening van een perifere infusie gedurende meer dan een paar uur kan in verband worden 
gebracht met een verhoogd risico op tromboflebitis 

 IV treprostinil moet worden toegediend door middel van een 
toepassingsgerichte IV pomp. Pompen voor subcutane infusie 
moeten worden vermeden 

– Subcutane pompen werken gewoonlijk bij 0,1 - 0,2 ml/uur en dienen het onverdunde geneesmiddel 
toe dat rechtstreeks uit de flacon in het spuitreservoir werd getrokken  

– Meer geconcentreerd geneesmiddel verhoogt het risico op overdosering wanneer accidenteel een 
bolus wordt toegediend 

– Deze pompen werken bij relatief lage infusiesnelheden, wat het risico op occlusie van de katheter 
kan verhogen 
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Toediening door continue intraveneuze 
infusie 

 Om mogelijke onderbrekingen in de levering van het geneesmiddel te 
vermijden, moet de patiënt toegang hebben tot een reserve infusiepomp en 
infusiesets voor het geval er een storing optreedt in de toedieningsapparatuur 

 In geval van problemen moet de patiënt worden geleerd: 
– de pomp- en infusie-aansluitingen te controleren bij het eerste teken van 

onverklaarbare kortademigheid of andere verergering van zijn/haar toestand 

– hoe tekenen van overdosering te herkennen (flushing, hoofdpijn, kaakpijn, 
misselijkheid, diarree, zwakte)  

– dringend medisch advies te vragen, hetgeen tijdelijke staking van het 
infusiesysteem kan vereisen tot het kan worden gecontroleerd 

 Elk vermoeden van medicatiefouten, overdosering, katheterocclusie enz. 
moet nauwlettend worden opgevolgd en gemeld aan de hand van het 
standaard post-marketing veiligheidsrapport formulier verkrijgbaar bij United 
Therapeutics of uw plaatselijke Remodulin verdeler. 
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Een geschikte infusiepomp kiezen 

 Er moet een pomp worden gekozen die specifiek is ontworpen voor het 
toedienen van continue IV infusies. Over het algemeen moet de 
ambulante infusiepomp: 
– klein en licht van gewicht zijn  

– in staat zijn om de infusiesnelheid aan te passen in stapjes van ongeveer 
0,05 ml/ uur. Normale stroomsnelheden liggen tussen 0,4 ml/uur en 2 ml/uur 

– voorzien zijn van alarmen voor occlusie / geen levering, accu bijna leeg, 
programmeringsfout en motorstoring 

– een leveringsnauwkeurigheid hebben van ± 6% of beter per uurdosis 

– worden aangedreven door positieve druk.  Het reservoir moet vervaardigd zijn 
uit polyvinylchloride, polypropyleen of glas.  
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IV, intraveneus  



Vergelijking infusiepompen 

CADD-Legacy™1,2 Canè Crono Five3 

Toediening Geschikt voor IV gebruik Geschikt voor IV gebruik 

Reservoir 50–100 ml 
Cassette 

20 ml 
Spuit 

Afmetingen 41 x 97 x 112 mm 77 x 47 x 29 mm 

Gewicht (leeg) 391 g 115 g 

 IV, intraveneus; SC, subcutaan 
CADD-MS is een handelsmerk en CADD-Legacy is een gedeponeerd handelsmerk van Smiths Medical System 
1. http://www.smiths-medical.com/catalog/ambulatory-pumps-sets/cadd-ambulatory-infusion-pumps/cadd-legacy/cadd-legacy-1-pump.html. februari 2012;  
2. http://www.firstbiomed.com/catalog_page_print.aspx?equip_id=77&id=13&key=equip_mfg_id&link=c. Geraadpleegd in februari 2012; 
3. http://www.infucare.ch/cronoFIVE.htm. Geraadpleegd in februari 2012  

Het treprostinil-reservoir moet ten minste om de 24 uur worden vervangen 
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Berekeningen IV oplossing 

 Gebruikt voorbeeld: een patiënt van 70 kg, die 30 ng/kg/min toegediend krijgt via een 20 ml 
spuitaandrijver, een slang met een primingvolume van 2 ml, en met de 2,5 mg/ml flacon 

 

 Bereken eerst de concentratie vereist in de spuit: 

     (dosis) 30 ng/kg/min x (gewicht) 70 kg x 0,00006*  = 0,15 mg/ml 

(infusiesnelheid) 0,83 ml/uur bij gebruik van een 20 ml / dag pomp 

 

 Bereken vervolgens het volume aan geneesmiddel dat uit de flacon moet worden getrokken: 

     (verdunde concentratie) 0,15 mg/ml   X (reservoir & primingvolume) 22 ml = 1,3 ml 

                   (sterkte flacon) 2,5 mg/ml 

 

 Voeg vervolgens zoutoplossing toe tot het volledige volume (1,3 ml treprostinil + 20,7 ml 
zoutoplossing) = 22 ml 
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IV, intraveneus  
 
* De vermenigvuldiger 0.00006 dient om ng/min om te zetten in mg/uur 



Overgang van SC naar IV treprostinil 
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SC, subcutaan;  IV, intraveneus 



Bio-equivalentie van SC / IV treprostinil 

 Bij patiënten met PAH leidt 
verhoging van de SC of IV dosis 
treprostinil op een rechtlijnige 
manier tot verhoogde 
plasmaconcentraties 

 Conclusie: Treprostinil 
plasmaconcentraties volgen een 
voorspelbare verhouding tot de 
dosis treprostinil 
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IV, intraveneus; PAH, pulmonale arteriële hypertensie; SC, subcutaan 
McSwain et al. J Clin Pharmacol. 2008;48:19-25 
 
SPK van Remodulin  (treprostinil) oplossing voor infusie, 23 december 2011 

35 

 



Bio-equivalentie van SC / IV treprostinil 

 

 Treprostinil plasmaconcentraties gedurende 72 uren SC of IV toediening1 

IV, intraveneus; SC, subcutaan 
 
Laliberte et al. J Cardiovasc Pharmacol. 2004;44:209-214 
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Overgang van SC naar IV treprostinil 

IV, intraveneus; SC, subcutaan; CR-BSI, catheter-related bloodstream infection/aan de katheter gerelateerde bloedbaaninfectie 
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We zijn van plan om over te schakelen van SC naar IV infusie: 
– Kies een ambulante pomp die snellere stroomsnelheden kan verschaffen dan de 

SC micro-infusiepompen die worden gebruikt voor onverdunde geneesmiddelen 

– Voorzichtigheid is geboden bij het herberekenen van concentraties en 
infusiesnelheden vereist voor de verdunde leveringssystemen 

– Zorg ervoor dat de patiënt volledig getraind en vaardig is in het gebruik van de 
nieuwe pomp, verbindingslijnen en risicobeheerstrategieën voor het voorkomen 
van CR-BSI’s 

– Voer de overgang steeds uit onder klinisch toezicht 

– Let op tekenen van voorbijgaande overdosering (hoofdpijn, flushing, enz.) en 
zorg ervoor dat u, indien nodig, de IV infusie gedurende een korte periode kunt 
stopzetten omdat er een korte depotwerking kan zijn van de oude SC plaats 
waardoor residueel geneesmiddel wordt vrijgegeven 



CR-BSI overzicht 

 CR-BSI’s zijn mogelijke ernstige complicaties bij patiënten voor wie IV 
infusietherapie moet worden toegediend via een CVK 

 In vergelijking met andere chronische ziekten zijn CR-BSI percentages zeer laag 
bij PAH1-5 , maar een juiste training en een aanhoudende waakzaamheid zijn van 
essentieel belang 

 Beschikbare gegevens suggereren dat CR-BSI percentages als gevolg van 
gramnegatieve organismen iets hoger zijn met IV treprostinil dan met IV 
epoprostenol, hoewel er geen significant verschil is5 

 CR-BSI voorvallen kunnen verder worden verminderd door 

– CVK systemen met gesloten hub4 

– Vermijding van watercontaminatie6 

– Grondige training en voorbereiding van de patiënt, gevolgd door aanhoudend 
naleven van goede hygiënenormen en waakzaamheid door zorgverleners en 
patiënten 

BSI, blood stream infection/bloedbaaninfectie; CVK, centrale veneuze katheter; IV, intraveneus; PAH, pulmonale arteriële 
hypertensie 
1. van Hoff et al. J Clin Oncol. 1990;8:1255-1262; 2. Decker et al. Pediatr Clin North Am. 1988;35:579–612; 3. Moureau et al. J 
Vasc Interv Radiol. 2002;13:1009–1101;  4. Akagi et al. Circ J. 2007;71:559-564; 5. Barst et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 
2007;56:170-172; 6. Doran et al. Adv Pulm Hypertens. 2008;7:245-248 38 



Samenvatting essentiële patiënttraining 

 Samenvatting van essentiële patiënttraining: 
– Handhygiëne 

– Voorbereiding van de omgeving 

– Onderhoud en observatie van de katheterinsertieplaats en het verband  

– Het belang en gebruik van in-line filters en gesloten hubsystemen 

– Het belang van het droog houden van verbindingshubs en het gebruik van 
waterbestendig verband of wikkels tijdens het baden of douchen 

– Het belang van het vermijden van zwemmen of andere activiteiten waarbij er 
een risico bestaat dat de infusie-aansluitingen of het verband in contact komen 
met water 

– Kennis van de tekenen van vermoede CR-BSI’s en systeemgerelateerde 
bijwerkingen van het geneesmiddel, en tijdige rapportering ervan aan de 
professionele zorgverlener 
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Samenvatting van deze sessie 

 Achtergrond van het risico op CR-BSI’s 
– Retrospectieve studie van CR-BSI door 

Centers for Disease Control 

– Context van therapiegerelateerde BSI-
incidentie 

– Richtlijnen voor katheterzorg van de 
Pulmonale hypertensie associatie 

 Praktische technieken voor het 
minimaliseren van CR-BSI 

– Essentiële patiënttraining en algemene 
principes 

– In-line filter van 0,2 micron 

– Gesloten hub split-septum verbinding en 
waterbestendig verband 

 SPK van Remodulin (treprostinil) 
oplossing voor infusie 

 Patiëntenvragenlijst 
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 Identificeren en rapporteren van 
vermoede CR-BSI’s, doseerfouten en 
storingen van de pomp / infusielijn   

– Opvolging risicominimalisatie 

– Toediening door continue intraveneuze 
infusie 

– Infusiepompen geschikt voor IV levering: 
door een spuit aangedreven en 
volumetrische apparaten  

– Berekening van de vereiste 
infusiesnelheid en concentratie  

 Overgang van SC naar IV treprostinil 
– SC en IV bio-equivalentie 

 Samenvatting: 
– CR-BSI overzicht 

– Samenvatting essentiële patiënttraining 

 Aanbevolen literatuur  

CR-BSI, catheter-related bloodstream infection/ bloedbaaninfectie gerelateerd aan katheter; BSI, blood stream 
infection/bloedbaan infectie  ; SPK, samenvatting van de productkenmerken; IV, intraveneus; SC, subcutaan 



Bestellen van educatief materiaal 
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Indien u meer informatie wilt ontvangen of extra exemplaren van het bijgevoegde 
materiaal, contacteer dan: 
 

 
Dr Marie-Joëlle Monseu 

Responsible Pharmacovigilance 
Therabel Pharma s.a.  

Rue E. Van Ophem 108  
1180 Bruxelles  

Belgique  
E-mail : marie-joelle.monseu@.therabel.com; Fax : +32 (0) 2 370 46 88  

 

mailto:marie-joelle.monseu@.therabel.com
mailto:marie-joelle.monseu@.therabel.com
mailto:marie-joelle.monseu@.therabel.com
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Aanbevolen literatuur 
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