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1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 

Aminosteril
R
 N Hepa 8% 

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 

1 liter bevat : 

L-isoleucine 10,40 g 

L-leucine 13,09 g 

L-lysinemonoacetaat ( 6,88 g L-lysine) 9,71 g 

L-methionine 1,10 g 

Acetylcysteïne ( 0,52 g L-cysteïne) 0,70 g 

L-fenylalanine 0,88 g 

L-threonine 4,40 g 

L-tryptofaan 0,70 g 

L-valine 10,08 g 

L-arginine 10,72 g 

L-histidine 2,80 g 

Aminoazijnzuur (glycine) 5,82 g 

L-alanine 4,64 g 

L-proline 5,73 g 

L-serine 2,24 g 

Azijnzuur 4,42 g 

  

Totaal stikstofgehalte 12,9 g/l 

 

3. FARMACEUTISCHE VORM 

Oplossing voor intraveneuze infusie. 



   

 

Product   

Aminosteril
R
 N Hepa. 8% 1 B tekst  2 (2) 

 

Page 2 of 2  8732SKPB 

 

4. KLINISCHE GEGEVENS 

4.1. Therapeutische indicaties 

Parenterale aminozurensuppletie bij alle ernstige vormen van leverinsufficiëntie al dan niet 

met encefalopathie voor oudere kinderen (vanaf 12 jaar) en volwassenen. 

4.2. Dosering en wijze van toedienen 

Toediening door middel van intraveneuze infusie. 

1,3 – 1,5 ml per kg lichaamsgewicht per uur resp. 30-35 druppels per minuut bij een 

lichaamsgewicht van 70 kg. 

Maximale dosis : 1,5 g aminozuren per kg lichaamsgewicht per dag resp. 1300 ml per dag bij 

patiënten met een lichaamsgewicht van 70 kg. 

4.3. Contra-indicaties 

Zoals voor alle aminozuren geldt is de toediening van Aminosteril N Hepa 8% in de volgende 

gevallen gecontra-indiceerd: 

Verstoring van het aminozuurmetabolisme, metabole acidose, nierinsufficiëntie zonder een 

hemodialyse- of hemofiltratiebehandeling, vergevorderde leverinsufficiëntie, overvulling, 

shock, hypoxie, decompensatio cordis. 

4.4. Speciale waarschuwingen en bijzondere voorzorgen voor gebruik 

Toediening van Aminosteril N Hepa 8% is slechts zinvol bij de vermelde indicaties. 

Over de toepassing bij kinderen zijn nog geen gegevens beschikbaar. Voor het parenteraal 

voeden van baby’s, peuters en kinderen tot 12 jaar, moeten de pediatrische 

aminozuurproducten worden gebruikt die zijn ontwikkeld om tegemoet te komen aan de 

specifieke metabole behoeften bij kinderen. 

Slechts toe te passen, indien de vloeistof helder en de fles onbeschadigd is. 

Serum electrolyten, de vochtbalans en de nierfunctie moeten worden gecontroleerd. 
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In geval van een hypokaliëmie en/of een hyponatriëmie moeten adequate hoeveelheden 

kalium en/of natrium tegelijkertijd worden toegediend. 

Aminozuuroplossingen kunnen een acute foliumzuur deficiëntie oproepen. Daarom moet er 

dagelijks foliumzuur gegeven worden. 

Voorzichtigheid is geboden bij de toediening van grote volumina infusievloeistoffen bij 

patiënten met hartfalen. 

4.5. Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 

Tot heden zijn er geen interacties bekend. 

Raadpleeg ook sectie 6.2. Gevallen van onverenigbaarheid 

4.6. Gebruik bij zwangerschap en het geven van borstvoeding 

Er is geen onderzoek uitgevoerd met dit product bij zwangere vrouwen en vrouwen die 

borstvoeding geven. Echter, de klinische ervaring met vergelijkbare parenterale 

aminozuuroplossingen duidt niet op een risico in gebruik bij zwangeren en bij vrouwen die 

borstvoeding geven. Vóór het toedienen van dit product in de zwangerschap of bij het geven 

van borstvoeding moet er een risico afweging gemaakt worden tussen de voor- en nadelen.  

4.7. Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 

Niet van toepassing. 

4.8. Bijwerkingen 

Er zijn geen bijwerkingen gemeld, wanneer dit product op de juiste wijze gebruikt wordt. De 

verschijnselen die optreden bij overdosering (zie beneden) zijn gewoonlijk reversibel en 

verdwijnen als de therapie wordt stopgezet. Infusie via perifere venen kan over het algemeen 

irritatie veroorzaken van de vaatwand en thrombophlebitis. 

De intraveneuze toediening van Aminosteril N Hepa 8% kan leiden tot toename van de 

maagzuurproductie en het ontstaan van stress-ulcus. 

Aanbevolen wordt om na te gaan of profylactisch H2-antagonisten moeten worden gegeven. 
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4.9. Overdosis 

Zoals ook bij andere oplossingen van aminozuren het geval is, kunnen rillingen, braken, 

misselijkheid en verhoogd renaal aminozuurverlies optreden, wanneer Aminosteril N Hepa 

8% wordt overgedoseerd of de maximale infusiesnelheid wordt overschreden. In zo’n geval 

dient de infusie direct gestaakt te worden. Mogelijk kan worden overgegaan naar een lagere 

dosering. 

Een te snel inlopend infuus kan overvulling en verstoring van de electrolyten te zien geven. 

Er is geen specifiek antidotum bij overdosering. Noodmaatregelen zijn algemeen 

ondersteunende maatregelen met speciale aandacht voor het respiratoire en cardiovasculaire 

systeem. Nauwkeurige biochemische monitoring is essentieel en specifieke abnormaliteiten 

moeten op de juiste wijze worden behandeld. 

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 

5.1. Farmacodynamische eigenschappen 

B05B A01 – aminozuur – oplossingen voor parenterale voeding. 

Aminosteril N Hepa is een aminozurenoplossing die parenterale voeding met aminozuren bij 

patiënten met leverinsufficiëntie met of zonder encefalopathie mogelijk maakt. Aminosteril N 

Hepa voorkomt of verbetert cerebrale symptomen bij ernstige leveraandoeningen, waarbij 

afwijkende concentraties van neurologisch relevante plasma-aminozuren zoveel mogelijk 

worden gecorrigeerd en de ammoniak-concentraties worden verlaagd. 

Aminosteril N Hepa bevat derhalve een zeer geringe hoeveelheid methionine, fenylalanine 

(tyrosine ontbreekt) en tryptofaan, terwijl de concentraties van de vertakte aminozuren 

(leucine, isoleucine en valine) daarentegen verhoogd zijn. De overige aminozuren zijn in 

zodanige hoeveelheden aanwezig, dat een normalisatie van de pathologische plasma-

aminozurenspiegel wordt bevorderd. 

5.2. Farmacokinetische eigenschappen 

De farmacokinetische eigenschappen van Aminosteril N Hepa 8% zijn in beginsel gelijk aan 

die van aminozuren in gewoon voedsel. 

De aminozuren uit gewoon voedsel passeren eerst de poortader en komen dan in de 

systemische circulatie. De aminozuren uit parenterale voeding komen direct in de systemische 

circulatie terecht. 
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Kenmerkende veranderingen in de fysiologische aminozuurpool van het plasma zijn alleen te 

voorzien wanneer de regulerende functie van essentiële organen zoals lever en nieren ernstig 

verstoord is. In zulke gevallen kunnen speciaal ontwikkelde aminozuuroplossingen  

aanbevolen zijn om de homeostase te herstellen.  

Slechts een klein deel van de geïnfundeerde aminozuren wordt uitgescheiden via de nieren. 

Voor de meerderheid van de aminozuren zijn plasmahalfwaardetijden van 10 tot 30 minuten 

gemeld. 

5.3. Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 

Geen bijzonderheden. 

6. FARMACEUTISCHE EIGENSCHAPPEN 

6.1 Lijst van hulpstoffen 

Water voor injecties 

6.2. Gevallen van onverenigbaarheid 

Omdat er een verhoogd risico op microbiologische contaminatie en onverenigbaarheden 

bestaat, moeten aminozuuroplossingen niet gemengd worden met andere geneesmiddelen.  

Dit product mag alleen gemengd worden met andere geneesmiddelen als de verenigbaarheid 

gedocumenteerd is. 

6.3 Houdbaarheid 

a) Houdbaarheid van het product in de handelsverpakking 

3 jaar. 

b) Houdbaarheid van het product na eerste opening van de verpakking  

Aminosteril N Hepa 8% moet meteen na opening gebruikt worden via een steriel 

infusietoedieningssysteem. Niet gebruikte oplossingen  moeten weggegooid worden. 

c) Houdbaarheid na toevoeging van andere bestanddelen 
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Over het algemeen kunnen mengsels met totale parenterale voeding maximaal 24 uur bij 2
o
C 

tot 8
o
C bewaard worden, behalve als er een langere periode van houdbaarheid bewezen is.  

6.4 Bijzondere maatregelen bij bewaring 

Niet bewaren boven 25°C. 

Niet bevriezen 

6.5 Aard en inhoud van de verpakkingen 

Glazen flessen van 500 ml. 

6.6     Instructies voor gebruik en verwerking 

Direct gebruiken na aanprikken van de fles. 

Uitsluitend voor eenmalig gebruik. 

Gebruik het product niet na de op de verpakking aangegeven datum. 

Gebruik alleen heldere oplossingen vrij van zichtbare deeltjes in onbeschadigde 

verpakkingen. 

Gooi niet-gebruikte oplossingen weg. Het restant van iedere bijspuiting moet worden 

weggegooid. 

 

Vanwege een verhoogd risico op onverenigbaarheden en microbiologische contaminatie, 

moeten aminozuurmengsels niet met geneesmiddelen gemengd worden. Als de toevoeging 

van andere nutriënten  (bijv. koolhydraten, vetemulsies, electrolyten, vitamines, 

sporenelementen) aan Aminosteril N Hepa 8%  noodzakelijk is dient er gezorgd te worden dat 

de toevoeging aseptisch gebeurt. 

7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 

Fresenius Kabi Nederland b.v. 

Amersfoortseweg 10 E 

3712BC Huis ter Heide 
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8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN  

In het register ingeschreven onder RVG 08732. 

 

9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/VERLENGING VAN 

DE VERGUNNING 

Datum van eerste verlening van de vergunning: 15 april 1981 

Datum van laatste verlenging: 15 april 2016 

 

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 

Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 7: 17 september 2018 


