
041805KB0320H17 

 

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker 

 

Lipoplus 200 mg/ml, emulsie voor infusie 

Middellangeketentriglyceriden / sojaolie, geraffineerde / omega-3-triglyceriden 

 

Lees goed de hele bijsluiter voordat dit geneesmiddel aan u wordt toegediend want er staat 

belangrijke informatie in voor u. 

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. 

- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan 

schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben ze dezelfde klachten als u. 

- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet 

in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

 

Inhoud van deze bijsluiter:  

1. Wat is Lipoplus 200 mg/ml en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 

2. Wanneer mag dit middel niet aan u worden toegediend of moet men er extra voorzichtig mee zijn? 

3. Hoe gebruikt u dit middel? 

4. Mogelijke bijwerkingen 

5. Hoe bewaart u dit middel? 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 

 

 

1. Wat is Lipoplus 200 mg/ml en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 

 

Dit middel is een emulsie van oliën in water. De oliën in dit middel zijn een bron van calorieën en 

bevatten essentiële vetzuren die nodig zijn voor de groei en het herstel van uw lichaam. 

Dit middel wordt gebruikt voor toediening van vet aan patiënten die moeten worden gevoed met een 

intraveneus druppelinfuus omdat normale voedselopname bij hen niet mogelijk of onvoldoende is. 

Dit middel is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen, pasgeboren (zowel op tijd als te vroeg) baby's, 

zuigelingen en peuters, kinderen en jongeren tot 18 jaar. 

 

 

2. Wanneer mag dit middel niet aan u worden toegediend of moet men er extra voorzichtig mee 

zijn? 

 

Dit middel mag NIET worden gebruikt 

bij een of meer van de volgende aandoeningen: 

- u bent allergisch voor eieren, vis of soja-eiwit of voor een van de andere stoffen in dit 

geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.  

- abnormaal hoog vetgehalte in het bloed (ernstige hyperlipidemie gekenmerkt door 

hypertriglyceridemie) 

- aandoeningen waarbij het bloed niet naar behoren stolt (ernstige coagulopathie) 

- belemmerde galstroom (intrahepatische cholestase) 

- ernstig leverfalen (ernstige leverinsufficiëntie) 

- ernstig nierfalen (ernstige nierinsufficiëntie) zonder de mogelijkheid van behandeling met een 

kunstnier (hemofiltratie of dialyse) 

- afsluiting van bloedvaten door bloedproppen of vet (acute trombo-embolische voorvallen, 

vetembolie) 

- abnormaal hoog gehalte aan zure stoffen in het bloed (acidose) 

 

Patiënten mag in het algemeen geen kunstmatige voeding worden gegeven via een intraveneus 

druppelinfuus (parenterale voeding)  

bij een of meer van de volgende aandoeningen: 

- levensbedreigende problemen met de bloedsomloop, zoals een tot stilstand gekomen of sterk 

verminderde bloedsomloop (circulatoire collaps of shock) 

- acute fase van een hartaanval (myocardinfarct) of beroerte 



041805KB0320H17 

 

- onstabiel metabolisme, bijvoorbeeld door diabetes mellitus, infecties waarbij het hele lichaam 

betrokken is (ernstige sepsis) of coma door onbekende oorzaak 

- onvoldoende toevoer van zuurstof naar de weefsels 

- verstoringen in de samenstelling van de lichaamszouten 

- een tekort of een teveel aan vocht in het lichaam 

- vocht in de longen (acuut longoedeem) 

- ernstig hartfalen (gedecompenseerde hartinsufficiëntie) 

 

Wanneer moet men extra voorzichtig zijn met dit middel? 

 

Neem contact op met uw arts voordat dit middel aan u wordt toegediend. 

 

Controle 

- Tijdens de infusie moet de hoeveelheid vet (serumtriglyceriden) in uw bloed door uw arts worden 

gecontroleerd. Als de waarden voor vet in het bloed te hoog worden, kan uw arts de infusiesnelheid 

verlagen of de infusie stopzetten. 

- Tijdens behandeling met deze oplossing moet uw arts het vochtgehalte van uw lichaam, de zouten 

in het bloed en het zuur-basenevenwicht controleren. Uw lever- en nierfunctie en uw 

bloedstollingsfunctie moeten worden gecontroleerd en er moeten bloedceltellingen worden verricht. 

- Als u bij behandeling met dit geneesmiddel verschijnselen van een allergische reactie krijgt – zoals 

koorts, rillen, huiduitslag of ademhalingsproblemen – moet de infusie onmiddellijk door uw arts 

worden stopgezet. 

 

Aanvullende maatregelen 

- Voordat dit geneesmiddel aan u wordt toegediend, zullen aanwezige afwijkingen van het 

vochtgehalte of het gehalte aan zouten in uw lichaam en een verstoring van het zuur-

basenevenwicht door uw arts worden gecorrigeerd. 

- Naast Lipoplus 200 mg/ml kunt u een oplossing met koolhydraten en een aminozuuroplossing 

krijgen om een stofwisselingstoestand waarbij uw bloed verzuurt (metabole acidose), te 

voorkomen. 

- U kunt ook oplossingen met koolhydraten en aminozuuroplossingen krijgen om uw intraveneuze 

voeding volledig te maken. Het verpleegkundig personeel kan ook maatregelen nemen om ervoor te 

zorgen dat er wordt voldaan aan de behoefte van uw lichaam aan vocht, elektrolyten, vitaminen en 

sporenelementen. 

 

Ouderen 

Bij sommige aandoeningen kan het vermogen van het lichaam om vet op de juiste wijze te verwerken, 

verminderd zijn. Uw arts zal er rekening mee houden dat sommige van deze aandoeningen vaak op 

gevorderde leeftijd voorkomen, bijvoorbeeld een verminderde hart- of nierfunctie. 

 

Patiënten met een hart- of nierprobleem 

Als u een hart- of nierprobleem heeft, zal uw arts bij behandeling met dit geneesmiddel bijzondere 

voorzichtigheid in acht nemen. 

 

Patiënten met een vetstofwisselingsstoornis 

Bij sommige aandoeningen kan het vermogen van het lichaam om vet op de juiste wijze te verwerken, 

verminderd zijn en kunnen de waarden voor vet in het bloed te hoog zijn. Het is daarom belangrijk dat uw 

arts ervan op de hoogte is: 

- als u diabetes mellitus heeft 

- als u een ontsteking van de pancreas (pancreatitis) heeft 

- als u een verminderde lever- of nierfunctie (nierinsufficiëntie, leverinsufficiëntie) heeft 

- als u een te langzaam werkende schildklier (hypothyreoïdie) heeft 

- als u bloedvergiftiging (sepsis) heeft 

- als u een aandoening heeft met een combinatie van 3 of meer van de volgende afwijkingen: 

overtollig buikvet, een laag gehalte aan “goed cholesterol” (HDL-C), een hoog vetgehalte in het 

bloed, een hoge bloeddruk en een hoog bloedsuikergehalte (metabool syndroom) 
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Als het vermogen van uw lichaam om vet op de juiste wijze te verwerken, is verminderd, moet uw arts het 

gehalte aan vet (triglyceriden) in het bloed heel zorgvuldig controleren. 

 

Kinderen en jongeren tot 18 jaar 

Bij zuigelingen met een risico op geelzucht moet het gehalte aan vet (serumtriglyceriden) en het 

bilirubinegehalte in het bloed worden gecontroleerd. Mogelijkerwijs moet uw arts de dagdosis van vet 

aanpassen.  

Deze oplossing moet tijdens infusie worden afgeschermd van het licht van fototherapie om de vorming 

van mogelijk schadelijke stoffen (hydroperoxiden van triglyceriden) te verminderen. 

 

Bij gebruik bij pasgeborenen en  kinderen jonger dan 2 jaar moet de oplossing (in flessen en 

toedieningssets) tegen blootstelling aan licht worden beschermd totdat de toediening is voltooid. 

Blootstelling van Lipoplus aan omgevingslicht leidt, met name na bijmenging van spoorelementen en/of 

vitaminen, tot vorming van peroxiden en andere afbraakproducten, wat kan worden verminderd door 

bescherming tegen blootstelling aan licht. 

 

Neemt u nog andere geneesmiddelen in? 

 

Neemt u naast Lipoplus 200 mg/ml nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of 

bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan 

uw arts of apotheker. 

 

Er kan interactie optreden tussen Lipoplus 200 mg/ml en sommige andere geneesmiddelen. Breng uw arts 

ervan op de hoogte als u bepaalde geneesmiddelen inneemt of krijgt die ongewenste stolling van het bloed 

voorkomen, namelijk 

● heparine 

● cumarinederivaten, bijvoorbeeld warfarine. 

Het kan nodig zijn de stolling van uw bloed te controleren door regelmatig bloedstalen te nemen. 

 

Zwangerschap en borstvoeding 

 

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan 

contact op met uw arts voor advies voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 

Zwangerschap 

Als u zwanger bent, krijgt u dit geneesmiddel alleen als uw arts dit absoluut noodzakelijk acht voor uw 

herstel. Er zijn geen gegevens over het gebruik van Lipoplus 200 mg/ml bij zwangere vrouwen.  

Borstvoeding 

Het wordt moeders die met parenterale voeding worden behandeld, afgeraden om borstvoeding te geven. 

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 

 

U krijgt dit geneesmiddel in een gecontroleerde opstelling, dat wil zeggen in een ziekenhuis of onder een 

andere vorm van medische toezicht, waarbij het besturen van een voertuig of bedienen van machines 

gewoonlijk is uitgesloten. 

 

Lipoplus 200 mg/ml bevat natrium 

 

Dit middel bevat 59,8 mg natrium (een belangrijk bestanddeel van keukenzout/tafelzout) per 1.000 ml. Dit 

komt overeen met 3% van de aanbevolen maximale dagelijkse hoeveelheid natrium in de voeding voor 

een volwassene. 

 

 

3.  Hoe gebruikt u dit middel? 

 

Dosering 
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Uw arts zal bepalen hoeveel u van dit geneesmiddel nodig heeft en hoe lang u met dit geneesmiddel moet 

worden behandeld. 

 

De dagdosis zal worden aangepast aan uw behoeften, uw leeftijd en uw lichaamsgewicht. De dosering 

wordt normaliter berekend op basis van “gram vet per kg lichaamsgewicht”. Er zal voor worden gezorgd 

dat de gebruikte doseringen en infusiesnelheden voor u geschikt zijn, zodat het vermogen van uw lichaam 

om het toegediende vet te verwerken niet wordt overbelast.  

 

Hoe wordt dit middel toegediend? 

 

Dit middel wordt toegediend door middel van een intraveneus druppelinfuus in het kader van een 

voedingsschema. Daartoe wordt een slangetje (katheter) in een ader gebracht, waardoorheen de 

vetemulsie afzonderlijk of samen met andere vloeistoffen kan worden toegediend. 

 

Bij gebruik bij pasgeborenen en kinderen jonger dan 2 jaar moet de oplossing (in flessen en 

toedieningssets) tegen blootstelling aan te worden beschermd totdat de toediening is voltooid (zie rubriek 

2). 

 

Is er te veel van dit middel aan u toegediend? 

 

Als er te veel van dit middel aan u is toegediend, kan het gehalte aan vet in uw bloed abnormaal hoog 

worden (hyperlipidemie), kan uw bloed verzuren (metabole acidose) of kan het zogenaamde 

“vetoverbelastingssyndroom” bij u optreden. Zie rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen” voor symptomen 

van het vetoverbelastingssyndroom. 

 

Als er te veel van dit middel aan u is toegediend, wordt de infusie onmiddellijk gestopt. Er zal pas weer 

met de infusie worden begonnen wanneer u bent hersteld. Mogelijkerwijs moet uw arts de dagdosis van 

vet aanpassen. Uw arts zal bepalen of er nog verdere behandeling nodig is. 

 

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of 

apotheker. 

 

 

4. Mogelijke bijwerkingen 

 

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te 

maken. 

 

De volgende bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als een van de volgende bijwerkingen optreedt, 

neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, de toediening van het geneesmiddel zal dan door uw 

arts worden gestaakt: 

Zeer zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten 

- allergische reacties, bijvoorbeeld huidreacties, kortademigheid, gezwollen lippen, zwelling in de 

mondholte en keel, moeite met ademhalen 

- ademhalingsproblemen (dyspneu) 

- blauwachtige huid (cyanose) 

 

Andere bijwerkingen zijn 

Zeer zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten 

- vetoverbelastingssyndroom (zie “Vetoverbelastingssyndroom” hieronder) 

- verhoogde stollingsneiging van uw bloed (hypercoagulabiliteit) 

- een abnormaal hoog vetgehalte in het bloed (hyperlipidemie) 

- een abnormaal hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) 

- hoog gehalte aan zure stoffen in uw bloed (metabole acidose) 

- daling of stijging van de bloeddruk 

- slaperigheid 

- misselijkheid, braken, gebrek aan eetlust 
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- hoofdpijn 

- blozen 

- rood worden van de huid (erytheem) 

- koorts 

- zweten 

- het koud hebben, koude rillingen 

 

Zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten 

- pijn in de rug, botten, borstkas en lumbale gebied 

 

Onbekend: op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld 

- een belemmerde galstroom (cholestase) 

- een lager aantal witte bloedcellen (leukopenie) 

- een lager aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) 

 

Als er zich bijwerkingen bij u voordoen, wordt de infusie stopgezet. 

 

Vetoverbelastingssyndroom: 

 

Het “vetoverbelastingssyndroom” kan bij u optreden als er te veel van dit middel aan u is toegediend of 

als uw lichaam niet goed in staat is om vet te verwerken. Het vermogen van uw lichaam om vet te 

verwerken, kan worden beïnvloed door een plotselinge verandering in uw lichamelijke toestand (vanwege 

nierproblemen of een infectie). De symptomen verdwijnen gewoonlijk weer als de infusie wordt gestaakt. 

Het vetoverbelastingssyndroom kenmerkt zich door de volgende symptomen: 

 

- een hoog vetgehalte in het bloed (hyperlipidemie) 

- koorts 

- afzetting van vet in de lever of andere organen (vettige infiltratie) 

- vergroting van de lever (hepatomegalie), wat soms gepaard kan gaan met geelzucht (icterus) 

- vergroting van de milt (splenomegalie) 

- een lager aantal rode bloedcellen (anemie) 

- een lager aantal witte bloedcellen (leukopenie) 

- een lager aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) 

- afwijkende stolling van het bloed (stollingsstoornis) 

- beschadiging van bloedcellen (hemolyse) 

- toename van onrijpe rode bloedcellen (reticulocytose) 

- afwijkende leverfunctietesten 

- bewustzijnsverlies (coma) 

 

Het melden van bijwerkingen 

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor 

mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via 

het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt 

u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.  

 

 

5.  Hoe bewaart u dit middel 

 

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 

 

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en 

de buitendoos. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste 

houdbaarheidsdatum. 

 

Na de eerste opening dient Lipoplus 200 mg/ml onmiddellijk worden gebruikt. 

 

Bewaren beneden 25 °C.  

http://www.lareb.nl/
http://www.lareb.nl/
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De fles in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht. 

Niet in de vriezer bewaren. Producten die in de vriezer zijn bewaard,moeten worden afgevoerd. 

 

Gebruik dit geneesmiddel niet als u het volgende merkt: 

- grote oliedruppels in de emulsie of twee afzonderlijke vloeistoflagen 

- verkleuring 

- beschadiging van de fles of afsluiting. 

 

Bij gebruik bij pasgeborenen en kinderen jonger dan 2 jaar moet de oplossing (in flessen en 

toedieningssets) tegen blootstelling aan licht worden beschermd totdat de toediening is voltooid (zie 

rubriek 2). 

 

 

6.  Inhoud van de verpakking en overige informatie 

 

Welke stoffen zitten er in dit middel? 

- De werkzame stoffen in 1.000 ml Lipoplus 200 mg/ml zijn: 

 

Middellangeketentriglyceriden 100,0 g 

Sojaolie, geraffineerd   80,0 g 

Omega-3-triglyceriden 20,0 g 

 

Hieruit volgt het volgende gehalte aan essentiële vetzuren per liter: 

Linolzuur (omega-6)   38,4 - 46,4 g 

Alfa-linoleenzuur (omega-3)   4,0 - 8,8 g 

Eicosapentaeenzuur en  

docosahexaeenzuur (omega-3)  8,6 - 17,2 g 

 

200 mg/ml (20%) komt overeen met het totale gehalte aan triglyceriden. 

 

Calorieën [kJ/l (kcal/l)] 7.990 (1.910) 

Osmolaliteit [mosm/kg], ongeveer 410 

Aciditeit of alkaliteit (titratie tot pH 7,4) [mmol/l NaOH of HCl] < 0,5 

pH 6,0 - 8,5 

 

- De andere stoffen in dit middel zijn glycerol, eifosfolipiden voor injectie, all rac-α-tocoferol, 

ascorbylpalmitaat, natriumoleaat, natriumhydroxide (voor instelling van de pH) en water voor injecties. 

 

Hoe ziet Lipoplus 200 mg/ml eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 

Lipoplus 200 mg/ml is een melkwitte, steriele olie-in-wateremulsie voor infusie (voor toediening met een 

veneus druppelinfuus). 

 

Het wordt geleverd in glazen flessen met rubber stoppen, verpakkingsgrootten: 

10 × 100 ml, 1 × 250 ml, 10 × 250 ml, 1 × 500 ml, 10 × 500 ml, 1 × 1.000 ml, 6 × 1.000 ml  

 

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 

 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 

B. Braun Melsungen AG 

Carl-Braun-Strasse 1 

34212 Melsungen, Duitsland 

 

Postadres 

34209 Melsungen, Duitsland 
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Voor informatie met betrekking tot dit geneesmiddel kunt u, voor Nederland, contact opnemen 

met: 

B. Braun Medical BV      

Postbus 659      

5340 AR Oss      

Tel: 0412-672411      

Fax: 0412-672490 

Lipoplus 200 mg/ml is in het register ingeschreven onder nummer RVG 31376 

 

 

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen: 

 

Oostenrijk: Lipidem Emulsion zur Infusion 

  

Tsjechië: Lipoplus 20% 

Duitsland: Lipidem Emulsion zur Infusion 

Denemarken: Lipidem 

Estland Lipidem 

Spanje: Lipoplus 20% 

Finland: Lipoplus 200 mg/ml 

Frankrijk: Lipidem 200 mg/ml 

Verenigd Koninkrijk: Lipidem 200 mg/ml Emulsion for infusion  

  

Italië: Lipidem 200 mg/ ml 

Luxemburg: Lipidem 

Nederland: Lipoplus 200 mg/ml 

Noorwegen: Lipidem  

Polen Lipidem 

Portugal: Lipoplus  

Zweden: Lipoplus  

Slowakije: Lipoplus 20% 

 

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2020. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De volgende informatie is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg: 

 

Wijze van toediening en speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies 

Intraveneus gebruik. 

Vetemulsies zijn geschikt voor perifeer-veneuze toediening en kunnen in het kader van volledige 

parenterale voeding ook afzonderlijk via een perifere vene worden toegediend. 

De Y-aansluiting of zijaansluiting moet zo dicht mogelijk bij de patiënt worden geplaatst als een 

vetemulsie samen met een aminozuuroplossing en/of oplossing met koolhydraten wordt toegediend. 

Bij gebruik bij pasgeborenen en kinderen jonger dan 2 jaar moet de oplossing (in flessen en 

toedieningssets) tegen blootstelling aan licht worden beschermd totdat de toediening is voltooid. 

 

Uitsluitend voor eenmalig gebruik. De fles en ongebruikte resterende oplossing moeten na gebruik bij het 

afval worden gedaan. Sluit gedeeltelijk gebruikte flessen niet opnieuw aan. Voorzichtig schudden voor 

gebruik. 

 

Gebruik alleen flessen die niet zijn beschadigd en die een homogene en melkwitte emulsie bevatten. 

Controleer de emulsie voorafgaand aan toediening door middel van een visuele inspectie op fasescheiding 

(oliedruppels, olielaag) en verkleuring. 

 

De emulsie moet voorafgaand aan infusie zonder hulpmiddelen op kamertemperatuur worden gebracht, 

d.w.z. het product mag niet in een verwarmingsapparaat (zoals een oven of magnetron) worden geplaatst. 
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Wanneer filters worden gebruikt, moeten die doorlaatbaar zijn voor vetten. 

 

Voordat een vetemulsie samen met een andere oplossing via een set met een Y-aansluiting of 

zijaansluiting wordt toegediend, moet de verenigbaarheid van die vloeistoffen worden gecontroleerd, 

vooral wanneer de vetemulsie samen wordt toegediend met een oplossing waaraan een geneesmiddel is 

toegevoegd. Bijzondere voorzichtigheid dient in acht te worden genomen bij gezamenlijke infusie van 

oplossingen met tweewaardige kationen (zoals calcium of magnesium). 

 

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies 

Bij gebruik bij pasgeborenen en kinderen jonger dan 2 jaar tegen blootstelling aan licht beschermen totdat 

de toediening is voltooid. Blootstelling van Lipoplus  200 mg/ml aan omgevingslicht leidt, met name na 

bijmenging van spoorelementen en/of vitaminen, tot vorming van peroxiden en andere afbraakproducten, 

wat kan worden verminderd door bescherming tegen blootstelling aan licht.  

 

Duur van de behandeling 

Aangezien de klinische ervaring met langdurig gebruik van Lipoplus beperkt is, dient het normaliter niet 

langer dan een week te worden toegediend. Als parenterale voeding met een vetemulsie daarna nog 

geïndiceerd is, kan Lipoplus langer worden toegediend mits er adequaat toezicht op wordt gehouden. 

 

Infusiesnelheid 

Het infuus moet worden toegediend met de laagst mogelijke infusiesnelheid. De infusiesnelheid tijdens de 

eerste 15 minuten mag slechts 50% bedragen van de maximaal te gebruiken infusiesnelheid. 

 

Maximale infusiesnelheid voor volwassenen 

Maximaal 0,15 g vet/kg lichaamsgewicht/uur. 

 

Maximale infusiesnelheid voor premature neonaten, aterme neonaten, zuigelingen en peuters 

Maximaal 0,15 g vet/kg lichaamsgewicht/uur. 

 

Maximale infusiesnelheid voor kinderen en adolescenten 

Maximaal 0,15 g vet/kg lichaamsgewicht/uur. 

 

Verstoring van laboratoriumtesten 

Vetten kunnen bepaalde laboratoriumtesten (zoals bilirubine, lactaatdehydrogenase, zuurstofsaturatie) 

verstoren wanneer het bloedmonster wordt genomen voordat de vetten uit het bloed zijn opgenomen, dat 

kan 4 tot 6 uur duren. 

 

Gevallen van onverenigbaarheid 

Bij gebrek aan onderzoek naar onverenigbaarheden, mag dit geneesmiddel niet met andere 

geneesmiddelen gemengd worden. 

 

Houdbaarheid na menging met een verenigbare toevoeging 

Vanuit microbiologisch oogpunt dient het product na menging met een toevoeging onmiddellijk te worden 

gebruikt. Als het product na menging met een toevoeging niet onmiddellijk wordt gebruikt, vallen de 

bewaringstijd en bewaringscondities na menging en voorafgaand aan gebruik onder de 

verantwoordelijkheid van de gebruiker. 

 

Raadpleeg voor de volledige informatie over dit product de Samenvatting van de productkenmerken van 

Lipoplus 200 mg/ml. 

 

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: 

Blootstelling aan licht van oplossingen voor intraveneuze parenterale voeding kan, met name na 

bijmenging van spoorelementen en/of vitaminen, ongewenste effecten hebben op de klinische uitkomst bij 

pasgeborenen, vanwege vorming van peroxiden en andere afbraakproducten. Bij gebruik bij pasgeborenen 

en kinderen jonger dan 2 jaar moet Lipoplus 200 mg/ml worden beschermd tegen omgevingslicht totdat 

de toediening is voltooid.  

 


