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SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 

1 NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 

BioThrax suspensie voor injectie 

Miltvuurvaccin, geadsorbeerd (gezuiverd, celvrij filtraat). 

2 KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 

Eén dosis (0,5 ml) bevat 50 microgram (50 mcg) miltvuur antigeen filtraat a, b. 

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 

 

a Geproduceerd uit celvrije filtraten van een avirulente stam van Bacillus anthracis 
b Geadsorbeerd op aluminiumhydroxide, gehydrateerd (0,6 mg Al3+) 

3 FARMACEUTISCHE VORM 

Suspensie voor injectie. 

Steriele, melkwitte, vloeibare suspensie, wanneer gemengd.  

4 KLINISCHE GEGEVENS 

4.1 Therapeutische indicaties 

BioThrax is geïndiceerd voor de preventie van miltvuur, veroorzaakt door Bacillus anthracis, 

bij volwassenen die risico lopen op blootstelling. 

BioThrax moet gebruikt worden in overeenstemming met officiële aanbevelingen. 

4.2 Dosering en wijze van toediening 

Dosering 

Primaire vaccinatie:  

3 doses van elk 0,5 ml, toegediend in maand 0, 1 en 6.  

Boostervaccinatie:  

0,5 ml met intervallen van drie jaar OF volgens officiële aanbevelingen.  

 

Wijze van toediening  

Het vaccin wordt toegediend via diepe intramusculaire (IM) injectie in de deltaspier.  

Het vaccin kan via subcutane injectie (SC) toegediend worden (zie rubriek 5.1) wanneer 

medisch geïndiceerd (bijvoorbeeld bij personen met stollingsaandoeningen), gebruikmakend 

van hetzelfde vaccinatieschema.  

Indien meer dan één vaccin tegelijk wordt toegediend, moeten aparte injectieplaatsen gebruikt 

worden.  

Het vaccin mag niet met andere vaccins in dezelfde spuit gemengd worden. 
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Zie rubriek 6.6 voor instructies voor hantering van het vaccin voorafgaand aan toediening. 

4.3 Contra-indicaties 

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde 

hulpstoffen.  

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 

Net als bij andere vaccins moet toediening van BioThrax worden uitgesteld bij personen die 

aan een acute, ernstige en met koorts gepaard gaande ziekte lijden. De aanwezigheid van een 

lichte infectie, zoals verkoudheid, is geen reden voor uitstel van vaccinatie. 

Niet intravasculair injecteren. 

Bij subcutane toediening is er een hogere incidentie van bijwerkingen op de plek van injectie 

vergeleken met intramusculaire toediening. 

Vóór toediening moet de medische inentingsvoorgeschiedenis worden nagelopen op 

mogelijke vaccinovergevoeligheden en/of eerdere vaccinatiegerelateerde bijwerkingen, om 

het bestaan van contra-indicaties voor inenting vast te stellen. 

Net als bij alle injecteerbare vaccins moet er altijd gepaste medische behandeling en toezicht 

beschikbaar zijn voor het geval een zeldzame anafylactische reactie optreedt na toediening 

van het vaccin. 

Personen met een verminderde immuunrespons door aangeboren of verworven 

immuundeficiëntie of door immunosuppresieve behandeling kunnen een verminderde 

antilichaamrespons hebben op actieve inenting. Vaccinatie tijdens chemotherapie, tijdens 

behandeling met hoge doses corticosteroïden die meer dan 2 weken duurt, of tijdens 

bestralingstherapie, kan leiden tot suboptimale respons. Uitstel van vaccinatie tot 3 maanden 

na voltooiing van dergelijke behandelingen kan overwogen worden. 

Net als bij andere vaccins wordt mogelijk niet bij alle individuen een immuunrespons 

opgewekt. 

De veiligheid en werkzaamheid van BioThrax bij kinderen zijn niet vastgesteld. 

De veiligheid en werkzaamheid van BioThrax bij patiënten > 65 jaar zijn niet vastgesteld. 

De stop van de flacon kan natuurlijke rubber (latex) bevatten. Hoewel het risico op het 

ontwikkelen van allergische reacties heel klein is, moeten beroepsbeoefenaren in de 

gezondheidszorg de risico-batenverhouding overwegen alvorens dit vaccin toe te dienen bij 

personen met een bekende voorgeschiedenis van overgevoeligheid voor latex. 

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 

Gebruik met andere vaccins: 

BioThrax kan tegelijk toegediend worden met elk van de volgende monovalente of 

gecombineerde vaccins: bof, cholera, difterie, gele koorts, hepatitis A en B, influenza, Japanse 

encefalitis, mazelen, meningitis, pertussis, pest, pokken, polio, rabies, rodehond, tetanus en  

varicella.  

Er zijn geen gegevens bekend over de effecten op de immuunrespons bij gelijktijdige 

toediening van BioThrax met andere vaccins. 
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Bij gelijktijdige toediening met andere vaccins moet BioThrax toegediend worden op een 

aparte injectieplaats (zie rubriek 6.2). 

 

Gebruik met antibiotica: 

BioThrax kan gelijktijdig worden toegediend met ciprofloxacine.  

 

Overige geneesmiddelen: 

De immuunrespons kan verminderd zijn als de patiënt immunosuppressieve behandeling 

ondergaat (zie rubriek 4.4). 

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 

Zwangerschap 

BioThrax mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap tenzij de mogelijke voordelen 

van vaccinatie duidelijk zwaarder wegen dan de mogelijk risico’s voor het ongeboren kind.  

Een retrospectief, gecontroleerd onderzoek rapporteerde aangeboren afwijkingen (bijv. 

foramen ovale) bij vrouwen die ondanks hun zwangerschap toch gevaccineerd werden in het 

eerste trimester.  

Er zijn geen effecten op zwangerschap, moederlijk gedrag, vrouwelijke vruchtbaarheid, of 

postnatale ontwikkeling waargenomen in onderzoeken bij dieren (konijnen) (zie rubriek 5.3).  

 

Borstvoeding: 

Het effect op baby’s die borstvoeding krijgen is niet onderzocht na toediening van BioThrax 

aan hun moeder. Het is niet bekend of BioThrax uitgescheiden wordt in de moedermelk.  

 

Vruchtbaarheid: 

Er zijn beperkte gegevens over de vruchtbaarheid bij de mens. 

Een retrospectief, gecontroleerd onderzoek naar eerdere toediening van BioThrax aan de 

mannelijke partner in een in vitro bevruchtingskliniek toonde geen effect op 

spermaconcentratie, bevruchtingspercentage, kwaliteit van het embryo of klinische 

zwangerschapspercentages. 

Er zijn geen vaccingerelateerde reproductieve effecten gevonden in onderzoek bij konijnen 

(zie rubriek 5.3). 

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

BioThrax heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen 

om machines te bedienen. Echter, sommige van de effecten genoemd in rubriek 4.8 kunnen 

tijdelijk de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen, beïnvloeden. 

4.8 Bijwerkingen 

Samenvatting van het veiligheidsprofiel: 

De veiligheid van BioThrax werd geëvalueerd in een gecontroleerd klinisch onderzoek bij 

1.563 volwassenen; 1.044 kregen behandeling toegewezen met tussen de 1 en 8 

intramusculaire (IM) injecties. Het klinische onderzoek toonde aan dat bijwerkingen minder 



 

  Pagina 4 van 11 
 

vaak voorkwamen na elke opeenvolgende toegediende IM dosis. Verdere veiligheidsgegevens 

werden geëvalueerd aan de hand van postmarketingervaring waarbij meer dan 14 miljoen 

doses BioThrax zijn toegediend aan meer dan 3 miljoen volwassenen. De vaakst 

voorkomende bijwerkingen die zijn waargenomen, zijn reacties op de plek van injectie, 

hoofdpijn, spierpijn en vermoeidheid. 

Tabel met lijst van bijwerkingen: 

Bijwerkingen (na primaire of boostervaccinatie) beschouwd als op zijn minst mogelijk 

gerelateerd aan vaccinatie zijn gerangschikt op frequentie. Frequenties zijn gedefinieerd, aan 

de hand van de volgende conventie: 

Zeer vaak: (≥1/10) 

Vaak: (≥1/100, <1/10) 

Soms: (≥1/1.000, <1/100) 

Zelden: (≥1/10.000, <1/1.000) 

Zeer zelden: (<1/10.000, inclusief geïsoleerde meldingen) 

Niet bekend: (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) 

Binnen elke frequentiegroep, worden de bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst. 

Naast meldingen in klinische onderzoeken zijn wereldwijde vrijwillige meldingen van 

bijwerkingen opgenomen in de lijst. Omdat deze reacties vrijwillig zijn gerapporteerd uit een 

onbekende populatieomvang, is het moeilijk de frequentie van voorvallen betrouwbaar vast te 

stellen, daarom worden deze geclassificeerd als “Niet bekend”.  

Tabel 1 Bijwerkingen uit klinische onderzoeken en postmarketingervaring (volwassenen) 

Systeem/orgaanklasse Frequentie Bijwerkingen  

Infecties en parasitaire 

aandoeningen 

Vaak Rhinitis, sinusitis, luchtweginfectie 

Soms Herpes zoster 

Neoplasmata, benigne, 

maligne en niet-gespecificeerd 

(inclusief cysten en poliepen) 

Zelden Ductaal carcinoom borst 

Bloed- en 

lymfestelselaandoeningen 

Niet bekend Vergrote axillaire lymfeklier 

Immuunsysteemaandoeningen Zelden Overgevoeligheid (waaronder 

ademhalingsproblemen, zwakte, heesheid 

of piepende adem, een snelle hartslag, 

netelroos, duizeligheid, bleekheid of 

opzwellen van de keel, lippen of het 

gezicht.) 

Zeer zelden Anafylactische reactie 

Psychische stoornissen Vaak Slapeloosheid 

Zenuwstelselaandoeningen Zeer vaak Hoofdpijn 

Vaak Duizeligheid 

Soms Syncope 

Zelden Pseudotumor cerebri met bilateraal 

papiloedeem, aquaductale stenose met 

gegeneraliseerde aanvallen 

Niet bekend Syndroom van Guillan-Barre, insult, 

brachiale radiculitis, slaperigheid 

Oogaandoeningen Soms Oogallergie 

Hartaandoeningen Soms Snellere hartslag 

Niet bekend Hartkloppingen, langzamere hartslag 
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Systeem/orgaanklasse Frequentie Bijwerkingen  

Ademhalingsstelsel-, borstkas- 

en mediastinumaandoeningen 

Vaak Hoesten 

Soms Congestie van de luchtwegen, dyspneu, 

niezen 

Niet bekend Dysfonie 

Maagdarmstelselaandoeningen Vaak Misselijkheid, dyspepsie 

Soms Pijn in de bovenbuik, braken 

Niet bekend Diarree, dysfagie 

Huid- en 

onderhuidaandoeningen 

Vaak Uitslag, pruritus 

Zelden Koud zweet 

Niet bekend Angio-oedeem, alopecia, eczeem, droge 

huid 

Skeletspierstelsel- en 

bindweefselaandoeningen 

Zeer vaak Myalgie 

Vaak Artralgie, rugpijn, nekpijn 

Soms Stijfheid van gewrichten, musculoskeletale 

stijfheid 

Zelden Rotator cuff-syndroom 

Niet bekend Rabdomyolyse 

Voortplantingsstelsel- en 

borstaandoeningen 

Soms Dysmenorroe 

Algemene aandoeningen en 

toedieningsplaatsstoornissen 

Zeer vaak Pijn op de plaats van de injectie (brandend 

gevoel direct nadat de injectie is 

toegediend; pijn die verminderde mobiliteit 

van de geïnjecteerde arm veroorzaakt), 

opzwellen van de plaats van de injectie, 

verharden van de plaats van injectie, 

erytheem op de plaats van injectie, blauwe 

plek op de plaats van injectie, pruritus op 

de plaats van injectie, warm gevoel op de 

plaats van injectie, vermoeidheid. 

Vaak Koorts, rillingen, okselpijn 

Soms Griepachtige ziekte, malaise, 

gevoelloosheid/tintelingen op de plaats van 

injectie 

Niet bekend Netelroos op de plaats van injectie 

 

Baby’s en kinderen (tot 10 jaar oud) 

De veiligheid en werkzaamheid van BioThrax bij kinderen zijn niet vastgesteld. 

 

Adolescenten (vanaf 11 jaar oud) 

De veiligheid en werkzaamheid van BioThrax bij adolescenten zijn niet vastgesteld. 

 

Melding van vermoedelijke bijwerkingen 

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te 

melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel 

voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle 

vermoedelijke bijwerkingen te melden via hetNederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, 

website www.lareb.nl. 

http://www.lareb.nl/
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4.9 Overdosering 

Ervaring met overdosering is beperkt. In het geval van overdosering wordt monitoring van 

vitale functies en mogelijk symptomatische behandeling aanbevolen. 

5 FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 

5.1 Farmacodynamische eigenschappen 

Farmacotherapeutische categorie: miltvuurvaccins, ATC-code: J07AC 

Werkingsmechanisme 

Bacillus anthracis bevat drie eiwitten bekend als beschermend antigeen (protective antigen, 

PA), lethal factor (LF) en edemafactor (EF). Op zichzelf zijn deze eiwitten niet cytotoxisch, 

maar de combinatie van PA met LF of EF resulteert in de vorming van toxinen. BioThrax 

werkt door de natuurlijke afweer te stimuleren om beschermende antilichamen te produceren 

tegen PA. Bij blokkering van PA is er geen wisselwerking meer tussen LF en EF met PA en 

zijn de toxinen geneutraliseerd. 

Klinische werkzaamheid en veiligheid 

De werkzaamheid van BioThrax is niet geëvalueerd aan de hand van klinische onderzoeken. 

De werkzaamheid van het vaccin is afgeleid van immunogeniciteitsgegevens waaronder anti-

PA IgG en toxineneutraliserende titers. 

Een eerdere versie van miltvuurvaccin, geadsorbeerd (SC toegediend in week 0, 2 en 4 en 

maand 6, 12 en 18) werd geëvalueerd op klinische werkzaamheid in een blootgestelde, 

vatbare, gecontroleerde populatie van 1.249 fabrieksarbeiders tussen 1955-1959. Er waren 

zesentwintig gevallen van besmetting: 4 individuen die onvolledige inenting hadden, 21 

werknemers die niet ingeënt waren en een  gevaccineerde werknemer. De gegevens duidden 

op een effectiviteit van het vaccin van 92,5 procent (95% lager CI = 65%).  

Bewakingsgegevens verzameld door de Amerikaanse Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) tussen 1962 en 1974 identificeerde 27 gevallen van miltvuur: 24 bij niet 

gevaccineerde individuen en 3 waarbij het vaccinatieschema niet was voltooid. Er werden 

geen gevallen van miltvuur gedocumenteerd voor individuen die ten minste drie van de zes 

doses miltvuurvaccin hadden ontvangen (voorloper of BioThrax).  

Immunogeniciteit: 

De immunogeniciteit van BioThrax is geëvalueerd bij ingeënte proefpersonen en dieren door 

kwantificering van de anti-beschermend antigeen (anti-protective antigen, PA) IgG 

immuunrespons en door het vermogen van die antilichamen om het dodelijke toxine van 

miltvuur te neutraliseren. Anti-PA IgG antilichamen bleken een zeer groot verband te hebben 

met niveaus van toxineneutraliserend antilichaam (TNA). Anti-PA IgG en TNA-antilichamen 

hangen samen  met overleving en bescherming tegen miltvuur.  

Onderzoeken bij niet-menselijke primaten (non-human primates, NHP) toont aan dat inenting 

tegen miltvuur beschermt tegen anders dodelijke hoeveelheden miltvuursporen en dat het in 

verband staat met een beschermende immuunrespons zoals gemeten door anti-PA IgG of 

TNA-titers. Het is niet ethisch verantwoord om vergelijkbare onderzoeken uit te voeren bij 

gezonde vrijwilligers, dus is de werkzaamheid van BioThrax gebaseerd op extrapolatie van 

overlevingspercentages en beschermende antilichaamniveaus uit NHP-onderzoeken. Derhalve 

worden de NHP-onderzoeken gebruikt om de vermeende beschermende antilichaamniveaus 

bij mensen in te schatten. Antilichaamniveaus bij mensen werden gemeten tijdens het 

primaire vaccinatieschema en na verloop van tijd gevolgd om de respons op een 

boostervaccinatie van het vaccin te omvatten. Gegevens verworven uit NHP-onderzoeken 
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maken extrapolatie mogelijk om in te schatten wat de menselijke overleving van ingeënte 

proefpersonen is op verschillende tijdspunten tijdens de vaccinatieschema’s. Proefpersonen 

die de primaire vaccinatie van 6 maanden krijgen, hebben naar schatting een overlevingskans 

van 86,8% indien blootgesteld aan miltvuursporen tot 3 jaar later; de  overlevingskans neemt 

toe tot 99,7% bij blootstelling na een maand (d.w.z. na 43 maanden) na een enkele 

boostervaccinatie, toegediend 3 jaar na het primaire vaccinatieschema (d.w.z. een 

boostervaccinatie na 42 maanden). 

Tabel 2 hieronder vat de reactie op het antilichaam samen bij mensen voor en na voltooiing 

van het primaire vaccinatieschema (0, 1, 6 maanden) bij verschillende doseerschema’s en de 

voorspelde overlevingspercentages bij mensen op basis van NHP-onderzoeken werden 

gebruikt. Tabel 3 vat de respons op het antilichaam samen bij mensen voor en na 

boostervaccinatie (na 3 jaar na primaire vaccinatie) waarbij verschillende doseringsschema’s 

en de voorspelde overlevingspercentages bij mensen op basis van NHP-onderzoeken werden 

gebruikt. 

Tabel 2 Serum anti-PA IgG GMC antilichaam en TNA ED50 Resultaten per vaccinatieregime 

Primair schema met 95% betrouwbaarheidsinterval 

Schema Maand 1 Maand 2 Maand 6 1 maand na voltooiing primaire serie 

(maand 7) 

Anti-

PA 

(µg/

ml) 

TNA Anti-PA 

(µg/ml) 

TNA Anti-PA 

(µg/ml) 

TNA Anti-PA 

(µg/ml) 

TNA % Voor-

spelde 

overleving 

7-5-4 IM 

(n=782) 

2,6 

(2,4; 

2,9) 

20,2 

(19,2; 

21,3) 

46,4 

(42,2; 

51,0) 

165,5 

(146,2; 

187,4) 

3,9 

(3,6; 4,3) 

22,2 

(20,8; 

23,6) 

206.9 

(187.1; 

227,0) 

1423,9 

(1253,1; 

1617,9) 

99,4% 

(98,0, 

99,9%) 

Anti-PA IgG = anti-beschermend antigeen immunoglobuline G (geometrische gemiddelde concentratie) 

TNA ED50 = toxineneutralisatie-antilichaam (geometrische gemiddelde titer) 

 

Tabel 3 Serum Anti-PA IgG GMC antilichaam en TNA ED50 Resultaten per vaccinatieregime  

Boostervaccinatie met 95% betrouwbaarheidsinterval 

Schema Maand 42 (Vóór herhaling) Maand 43 (1 maand na herhaling) 

Anti-PA 

(µg/ml) 

TNA % Voorspelde 

overleving 

Anti-PA 

(µg/ml) 

TNA % 

Voorspelde 

overleving 

4-IM1 6,0 

(5,3, 6.9) 

(n=161) 

42,7 

(33,8, 54,0) 

(n=70) 

86,8% 

(80,8, 92,1) 

433,2  

(379,6, 494,4) 

(n=157) 

2825,9 

(2175,2, 3671,3) 

(n=66) 

99,7% 

(98,7, 100,0) 

5-IM 21,6 

(18,9, 24,7) 

(n=145) 

174,1 

(139,3, 217,6) 

(n=72) 

95,8% 

(91,6, 98,5) 

310,0 

(270,5, 355,3) 

(n=141) 

1876,2 

(1603,1, 2195,9) 

(n=67) 

99,7% 

(98,5, 100,0) 

7-IM 35,7 

(31,2, 40,9) 

(n=147) 

215,2 

(166,4, 278,4) 

(n=67) 

98,1% 

(94,9, 99,5) 

254,8  

(222,0, 292,4) 

(n=139) 

1451,0 

(1139,5, 1847,7) 

(n=56) 

99,7% 

(98,5, 100,0) 

1 – Dit is het geregistreerdevaccinatieschema voor BioThrax zoals vastgelegd in rubriek 4.2 

Anti-PA IgG = anti-beschermend antigeen immunoglobuline G (geometrische gemiddelde concentratie) 

TNA ED50 = toxineneutralisatie-antilichaam (geometrische gemiddelde titer) 

 

Figuur 1 toont de anti-PA IgG antilichaamconcentratie en Figuur 2 de TNA-titer na verloop 

van tijd, voor de verschillende vaccinatieschema’s. De 0, 1 en 6-maanden tijdspunten komen 

overeen met het primaire vaccinatieschema en een boostervaccinatie wordt toegediend na 42 

maanden (3 jaar na het primaire vaccinatieschema). Het 7-maanden tijdspunt komt overeen 
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met één maand na voltooing van het primaire vaccinatieschema en het 43-maanden tijdspunt 

met één maand na de boostervaccinatie. 

Figuur 1 Anti-PA IgG antilichaamconcentratie na verloop van tijd 

NB: Ondergrens van kwantificatie (lower limit of quantification, LLOQ) voor de test is 1,8 mcg/ml 
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Figuur 2 TNA ED50-titer na verloop van tijd 

 
NB: Ondergrens van kwantificatie (lower limit of quantification, LLOQ) voor de test is TNA ED50 = 18  

5.2 Farmacokinetische eigenschappen 

Niet van toepassing.  

5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 

Niet-klinische gegevens duiden niet op een speciaal risico voor mensen. Deze gegevens zijn 

afkomstig van conventioneel onderzoek op het gebied van farmacologie, toxiciteit bij enkele 

en herhaalde dosering.  

Er waren geen effecten op de vrouwelijke vruchtbaarheid, reproductieve of postnatale 

ontwikkeling in onderzoeken bij dieren (konijnen) bij doseringen relevant voor de klinische 

dosis (zie rubriek 4.6).  

6 FARMACEUTISCHE GEGEVENS 

6.1 Lijst van hulpstoffen 

Benzethoniumchloride  

Formaldehyde 

Natriumchloride 

Water voor injectie 
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Voor adsorbens, zie rubriek 2. 

6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 

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

geneesmiddelen gemengd worden, zie rubriek 4.5. 

6.3 Houdbaarheid 

4 jaar  

Na opening moet de flacon binnen 28 dagen gebruikt worden en worden bewaard zoals 

beschreven in rubriek 6.4. 

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren. 

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. 

6.5 Aard en inhoud van de verpakking 

5 ml (10 doses van 0,5 ml) suspensie in een multidosis flacon (type 1 glas) met stop 

(chloorbutylrubber) in een verpakkingsgrootte van 1. 

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen <en andere instructies> 

De flacon moet voor gebruik goed geschud worden om een homogene suspensie te verkrijgen. 

Het vaccin moet voor gebruik visueel geïnspecteerd worden. Als het product verkleurd lijkt of 

zichtbare deeltjes heeft, gooit u de flacon weg. 

Schrijf de datum en tijd van openen op de flacon. 

Gebruik een aparte steriele naald en spuit voor elke persoon om overdracht van virale 

hepatitis en andere besmettelijke agentia te voorkomen.  

Bewaar de multidosis flacon uit de buurt van de directe omgeving van de patiënt in 

overeenstemming met de bewaaromstandigheden zoals beschreven in rubriek 6.4. 

Overgebleven inhoud nooit samenvoegen of combineren voor later gebruik. 

 

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig 

lokale voorschriften. 

7 HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 

Emergent Sales and Marketing Germany GmbH 

Vichystraße 14 

76646 Bruchsal 

Duitsland 

Tel: 0049 7251 32197031 

Fax: 0049 7251 32197010 
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8 NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN  

RVG 122270 

9 DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/VERLENGING 

VAN DE VERGUNNING 

Datum van eerste verlening van de vergunning:  15 Mei 2018 

Datum van laatste verlenging van de vergunning: 08 april 2023 

10 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 

Laatste gedeeltelijke herziening betreft rubriek 9: 13 december 2022. 


