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SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT 

 

1.  NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 

 

NANOCOLL 0,5 mg kit voor radiofarmaceutisch preparaat 

Kit ter bereiding van 
99m

Tc-albumine nanocolloïd (nm). 

 

 

2.  KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 

 

humaan albumine nanocolloïd deeltjes  0,5 mg/injectieflacon 

 

Tenminste 95% van de humaan albumine colloïd deeltjes hebben een diameter van ≤80 nm. 

NANOCOLL is bereid uit humaan serum albumine verkregen van menselijk donorbloed en 

volgens EEG richtlijnen onderzocht en niet reactief bevonden voor: 

 

- hepatitis B-oppervlakteantigeen (HBsAg) 

-  antistoffen tegen het humaan immunodeficiëntievirus (anti HIV 1/2) 

-  antistoffen tegen het hepatitis C-virus (anti HCV)  

 

De radionuclide is geen onderdeel van deze kit. 

 

Het product bevat vóór de reconstitutie: 

Natrium: 0,30 mg/injectieflacon. 

 

Voor een volledige lijst van hulpstoffen zie rubriek 6.1 

 

 

3.  FARMACEUTISCHE VORM 

 

Kit voor radiofarmaceutisch preparaat. 

Voor reconstitutie met natriumpertechnetaat (
99m

Tc) oplossing voor injectie (niet in deze kit 

inbegrepen). 

Wit korrelig poeder 

 

 

4.  KLINISCHE GEGEVENS 

 

4.1  Therapeutische indicaties 

 

Dit geneesmiddel is alleen voor diagnostisch gebruik. 

 

Na reconstitutie met natriumpertechnetaat [
99m

Tc]-oplossing kan de verkregen oplossing van 

Technetium 
99m

Tc-albumine nanocolloïd gebruikt worden voor: 

 

Intraveneuze toediening 

- Beenmergscan. Het product is niet geschikt voor onderzoek van de hematopoietische 

activiteit van het beenmerg. 

- Scintigrafisch onderzoek naar en aantonen van ontstekingshaarden anders dan in het 

abdomen. 

 

Subcutane toediening 

- Lymfoscintigrafie om de integriteit van het lymfevaatstelsel aan te tonen, ook om de 

schildwachtklier te detecteren bij maligne melanomen en borstkanker en om tussen 

veneuze en lymfatische obstructie te differentiëren. 

 

4.2  Dosering en wijze van toediening 
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Dosering 

 

Volwassenen 

 

De voor volwassenen aanbevolen activiteiten zijn als volgt: 

 

Beenmergscan: 185-500 MBq. 

Beeldvorming van ontstekingshaarden: 370-500 MBq. 

 

Lymfoscintigrafie: 

De voor scintigrafie van de lymfwegen aanbevolen activiteit varieert voor eenmalige of 

meervoudige subcutane (interstitiele) injectie van 18,5-110 MBq per injectieplaats. 

Voor de schildwachtklierprocedure zie hieronder. 

 

 Melanoom: 40-100 MBq. In speciale omstandigheden en/of condities kunnen 

afwijkende doses worden gebruikt. 

 

 Borstkanker: 100 - 200 MBq. In speciale omstandigheden en/of condities kunnen 

afwijkende doses worden gebruikt. 

 

Nier- en leverinsufficiëntie 

Nanocoll is niet onderzocht bij patiënten met ernstige nier- of leverinsufficiëntie. 

 

Paediatrische populatie 

Het gebruik bij kinderen en adolescenten moet zorgvuldig worden overwogen, gebaseerd op 

de klinische behoefte en de beoordeling van de risico/baten-verhouding in deze groep 

patiënten. De activiteit voor kinderen kan worden berekend aan de hand van de voor 

volwassenen aanbevolen dosering, aangepast aan het lichaamsgewicht of het 

lichaamsoppervlak. 

 

De Pediatrische werkgroep van de EANM (1990) adviseert echter de toe te dienen activiteit te 

berekenen naar het lichaamsgewicht aan de hand van onderstaande tabel. 

 

Fractie van de dosering voor volwassenen: 

 

3 Kg= 0,10 22 Kg= 0,50 42 Kg= 0,78 

4 Kg= 0,14 24 Kg= 0,53 44 Kg= 0,80 

6 Kg= 0,19 26 Kg= 0,56 46 Kg= 0,82 

8 Kg= 0,23 28 Kg= 0,58 48 Kg= 0,85 

10 Kg= 0,27 30 Kg= 0,62 50 Kg= 0,88 

12 Kg= 0,32 32 Kg= 0,65 52-54 Kg= 0,90 

14 Kg= 0,36 34 Kg= 0,68 56-58 Kg= 0,92 

16 Kg= 0,40 36 Kg= 0,71 60-62 Kg= 0,96 

18 Kg= 0,44 38 Kg= 0,73 64-66 Kg = 0,98 

20 Kg= 0,46 40 Kg= 0,76 68 Kg= 0,99 

 

Bij zeer jonge kinderen (tot een jaar) is voor beeldvorming van voldoende kwaliteit minimaal 

een dosis van 20 MBq (beenmergscan) nodig. 

Bij kinderen is het mogelijk om het product tot te verdunnen, zie rubriek 12. 

 

Dit product is niet bedoeld voor regelmatige of constante toediening. 

 

Wijze van toedieninq en beeldvorming 

Dit geneesmiddel meet worden gereconstitueerd vóór toediening aan de patiënt. 

Voor instructies over reconstitutie van het geneesmiddel voor toediening, zie rubriek 12.  

Voor patiëntvoorbereiding, zie rubriek 4.4. 
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Intraveneuze toediening 

 Beenmergscan: 

Beelden kunnen 45 - 60 minuten na toediening worden verkregen 

 Beeldvorming van ontstekingshaarden: 

Dynamische beeldvorming wordt onmiddellijk uitgevoerd. 

Statische beeldvorming omvat een vroege fase, 15 minuten na injectie, en een uitwasfase, 

30-60 minuten na injectie. 

 

Subcutane toediening 

 Scintigrafie van de lymfwegen: 

Lymfoscintigrafie: door eenmalige of meervoudige subcutane (interstitiele) injectie (18,5- 

110 MBq per injectiesite) en hangt af van de te onderzoeken anatomische gebieden en van 

het tijdsverloop tussen de injectie en de beeldvorming. De in te spuiten hoeveelheid mag 

de 0,2-0,3 ml niet overschrijden. Een maximumvolume van 0,5 ml per injectie is kritiek. 

 

De injectie wordt subcutaan gegeven nadat door middel van aspiratie is nagegaan dater 

niet per ongeluk een bloedvat is aangeprikt. 

Bij beeldvorming van de onderste extremiteiten dienen direct na injectie dynamische 

beelden te worden gemaakt en statische beelden dienen 30-60 minuten later gemaakt te 

worden. 

 

 Melanoom: Per injectie dient 0,05-0,2 ml  te worden gebruikt. De totaal toe te dienen 

activiteit dient verdeeld te worden over ten minste 4 injecties. De injectie moet 

intradermaal of peritumoraal gegeven worden. 

 

 Borstkanker: De activiteit die geïnjecteerd moet worden kan variëren, afhankelijk van 

de tijd die tussen de scintigrafie en de operatie zit. Per injectie dient 0,2-1,0 ml te 

worden gebruikt. De injectie moet in één keer gegeven worden, wanneer deze 

subdermaal en/of subareolair wordt toegediend. De totaal toe te dienen activiteit dient 

verdeeld te worden over 4 injecties, wanneer deze peritumoraal en/of circumareolair 

wordt toegediend. 

 

Bij parasternale scintigrafie van de lymfewegen kunnen herhaalde injecties en extra 

beeldvorming nodig zijn. 

 

4.3. Contra-indicaties 

 

Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel, of voor een van de in rubriek 

6.1 vermelde hulpstoffen of voor iedere component van het gelabelde 

radiofarmaceutische product. 

 

Voornamelijk is het gebruik van 
99m

Tc-humaan albumine colloïdale deeltjes gecontra-

indiceerd bij personen met een voorgeschiedenis van overgevoeligheid voor producten die 

menselijk albumine bevatten. 

 

Tijdens zwangerschap is lymfoscintigrafie, dit is dus subcutane toediening, inclusief 

detectie van metastasen in de schildwachtklier (SLN), absoluut gecontraïndiceerd 

wegens de stapeling in lymfklieren in het bekken. 
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4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 

 

Mogelijkheid van optreden van overgevoeligheid of anafylactische reacties 

Er moet altijd rekening worden gehouden met de mogelijkheid van overgevoeligheid 

waaronder ernstige levensbedreigende fatale anafylactisch/anafylactoïde reacties. 

Indien overgevoeligheid of anafylactische reacties optreden, moet de toediening van 

het geneesmiddel onmiddellijk gestopt worden en moet er - indien nodig - 

overgegaan worden naar een intraveneuze behandeling. Om in spoedgevallen hulp te 

kunnen bieden, moeten de noodzakelijke medicatie en apparatuur zoals endotracheale 

tube en een beademingsapparaat onmiddellijk voorhanden zijn. 

 

Individuele baten / risico bepaling 

Voor elke patiënt moet de blootstelling aan ioniserende straling vanuit een oogpunt 

van waarschijnlijk voordeel gerechtvaardigd zijn. De toegediende radioactiviteit moet 

zodanig zijn dat de stralingsdosis als gevolg daarvan zo laag mogelijk wordt 

gehouden, rekening houdend met het beoogde diagnostische resultaat. 

 

Nier- en leverinsufficientie 

Nanocoll is niet onderzocht bij patiënten met ernstige nier- of leverinsufficiëntie. 

 

Paediatrische patiënten 

Paediatrische patiënten, zie rubriek 4.2. 

Voorbereiding van de patiënt 

De patiënt dient vóór de aanvang van het onderzoek voldoende gehydrateerd te zijn 

en aangespoord te worden om zo veel mogelijk de blaas te ledigen gedurende de 

eerste uren na het onderzoek om de straling te verminderen. 

 

Bijzondere waarschuwingen 

Het wordt ten zeerste aanbevolen om de productnaam en het lotnummer te noteren elke keer 

als Tc-albumine nanocolloïd aan een patiënt wordt toegediend, om zo een verband tussen 

patiënt en het lotnummer van het product te behouden. 

Standaard maatregelen ter voorkoming van overdracht van infecties van de geneesmiddelen 

gemaakt van menselijk bloed of plasma, omvatten: selectie van donateurs, testen van 

individuele donateurs en plasmapools voor het vinden van bepaalde ziekteverwekkers, en ook 

effectieve stappen in het productieproces voor het inactiveren/elimineren van virussen als een 

onderdeel van het productieproces. Ondanks dat, kan het risico op overdracht van infectieuze 

stoffen niet volledig worden uitgesloten, zolang gebruik gemaakt wordt van farmaceutica 

gemaakt van menselijk bloed of plasma. Dit geldt ook voor nieuwe virussen van onbekende 

aard en andere ziekteverwekkers. 

Er zijn geen meldingen van overdracht van een virus in verband met albumine, in 

overeenstemming met de specificaties in de Ph Eur. en in overeenstemming met routinematige 

processen. 

 

Lymfoscintigrafie wordt ontraden bij patiënten met een totale afsluiting van de lymfewegen 

wegens het potentiële stralingsgevaar op de injectieplaatsen. 

 

Dit geneesmiddel bevat voor reconstitutie minder dan 1 mmol (23 mg) natrium per 

injectieflacon, d.w.z. in wezen 'natriumvrij'. Voor het natriumgehalte van de 

toegediende dosis moet echter ook rekening gehouden worden met het natrium in de 
99m

Tc-natriumpertechnetaat oplossing. De gereconstitueerde injectie bevat 0,24 mg/ml 

natrium. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd natriumdieet.  

 

Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot gevaren voor de omgeving zijn beschreven in 

rubriek 6.6. 
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4.5  lnteracties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 

 

Voor lymfoangiografie gebruikte, gejodeerde contrastmiddelen kunnen scintigrafie van de 

lymfwegen met behulp van 
99m

Tc-albumine nanocolloïd storen. 

 

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 

 

Vrouwen in de vruchtbare leeftijd 

Wanneer hetnoodzakelijk is radioactieve geneesmiddelen toe te dienen aan een vrouw in de 

vruchtbare leeftijd, dient altijd navraag te worden gedaan naar eventuele zwangerschap. Van 

iedere vrouw die overtijd is, moet worden aangenomen dat ze zwanger is totdat het tegendeel 

is aangetoond. In geval van twijfel is het uitermate belangrijk dat blootstelling aan straling niet 

groter is dan voor het verkrijgen van de gewenste klinische informatie strikt nodig is. Andere 

technieken, die niet gebruikmaken van ioniserende straling, dienen te worden overwogen. 

 

Zwangerschap 

Tijdens de zwangerschap is subcutane toediening van [
99m

Tc]-albumine nanocolloïd voor 

lymfoscintigrafie inclusief detectie van metastasen in de schildwachtklier (SLN), absoluut 

gecontra-indiceerd wegens de eventuele stapeling in de lymfklieren van het bekken zie 

rubriek 4.3. 

 

Technieken met radionucliden die bij zwangeren worden toegepast, houden in dat ook de 

foetus aan straling wordt blootgesteld. Bij zwangerschap dienen daarom slechts essentiële 

onderzoeken te worden uitgevoerd, wanneer het waarschijnlijke voordeel opweegt tegen het 

door de moeder en haar foetus gelopen risico. 

De door de uterus geabsorbeerde dosis bij intraveneuze toediening van 500 MBq 

[
99m

Tc]albumine nanocolloïd bedraagt 0,9 mGy. Door de uterus geabsorbeerde doses boven 

de 0,5 mGy worden als een potentieel risico voor de vrucht beschouwd. 

 

Borstvoeding 

Alvorens een radiofarmaceuticum toe te dienen aan een moeder die borstvoeding geeft, dient 

te worden overwogen of het toedienen van radionuclide redelijkerwijs kan worden uitgesteld 

tot de moeder de borstvoeding heeft beëindigd en of wel het geschiktste radiofarmacon is 

gekozen, rekening houdend met de afscheiding van activiteit in de borstvoeding. Indien de 

toediening noodzakelijk wordt geacht, moeten vóór de injectie enige borstvoedingen worden 

bewaard. De borstvoedingen geproduceerd na de injectie dienen te worden vernietigd. De 

borstvoeding kan 13 uur na de injectie worden hervat. 

 

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

 

Er is geen onderzoek verricht met betrekking tot de effecten op de rijvaardigheid en op het 

vermogen om machines te bedienen. 

 

4.8  Bijwerkingen 

 

De frequenties van de bijwerkingen zijn als volgt gedefinieerd: 

Zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100 tot <1/10), soms (≥1/1,000 tot <1/100), zelden (≥1/10.000 tot 

<1/1.000), zeer zelden (<1/10.000) en niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet 

worden bepaald). 

 

lmmuunsysteemaandoeningen 

Niet bekend:  Overgevoeligheid, anafylaxis 
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Blootstelling aan ioniserende straling wordt in verband gebracht met het ontstaan van kanker 

en het potentieel voor de ontwikkeling van erfelijke afwijkingen. Omdat de effectieve dosis bij 

toediening van de maximale aanbevolen activiteit van 500 MBq, 2,5 mSv bedraagt, zijn deze 

bijwerkingen met een lage waarschijnlijkheid te verwachten. 

 

Voor de veiligheid met betrekking tot overdraagbare agentia zie rubriek 4.4 

 

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 het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. 

 

Website: www.lareb.nl 

 

4.9 Overdosering 

 

Het risico van overdosering ligt in een onbedoelde hoge blootstelling aan ioniserende straling. 

In geval van een overdosis toegediende radioactiviteit bij gebruik van 
99m

Tc-albumine 

nanocolloïd kunnen geen praktische maatregelen om de weefselexpositie voldoende te 

verminderen worden aanbevolen, daar de radio-isotoop slecht in urine en faeces wordt 

uitgescheiden. 

 

 

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 

 

5.1 Farmacodynamische eigenschappen 

 

Farmacotherapeutische groep: Diagnostische radiofarmaca, hepatisch en reticuloendotheliaal 

systeem, technetium (
99m

Tc), deeltjes en colloïden, 

ATC Code: V09DB01 

 

In de voor diagnostische doeleinden gebruikte chemische concentraties en activiteiten blijkt 

[
99m

Tc]-albumine nanocolloïd geen enkel farmacodynamisch effect uit te oefenen. 

 

5.2 Farmacokinetische eigenschappen 

 

Distributie 

Na intraveneuze toediening, wordt 
99m

Tc-nanocolloïd snel geklaard uit het plasma en binnen 

15 minuten is meer dan 95% van het nanocolloïd gefixeerd door de reticulo-endotheliale 

cellen in lever, milt en het beenmerg. Ongeveer 15– 20% accumuleert in het beenmerg, de rest 

distribueert naar de lever (70%) en milt (10%), met een constante concentratie in deze 

gebieden voor een periode van 0,5 tot 2 uur. 

Na subcutane injectie in bindweefsel wordt 30-40% van de toegediende colloïdale [
99m

Tc] 

albuminedeeltjes (< 100 nm) in de lymfatische capillairen gefiltreerd; de voornaamste functie 

van deze capillairen is dat ze eiwitten uit het interstitiële vocht terug in de bloedbaan brengen. 

De colloïdale [
99m

Tc]-albuminedeeltjes worden vervolgens langs de lymfvaten naar de perifere 

lymfklieren en belangrijkste lymfvaten vervoerd en ten slotte gevangen in het reticulo-

endotheliale systeem (RES) van functionele lymfklieren. Een deel van de ingespoten dosis 

wordt op de injectieplaats door histiocyten gefagocyteerd. Een andere fractie verschijnt in het 

bloed en hoopt zich voornamelijk in het RES van de lever, de milt en het beenmerg op; een 

kleine fractie wordt via de nieren geëlimineerd. 

 

Orgaanopname 

Na intraveneuze toediening wordt de maximale concentratie in lever en milt na circa een half 

uur bereikt, maar in het beenmerg al na zes minuten. 

 

http://www.lareb.nl/
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Eliminatie 

Een kleine fractie van de 
99m

Tc-radio-activiteit passeert de nier en wordt in de urine 

uitgescheiden. De proteolytische afbraak van het colloïd begint direct na de opname in het 

RES, waarbij de afbraakproducten via de nieren worden uitgescheiden. 

 

Halfwaardetijd 

Na intraveneuze toediening ondergaat nanocolloïd een snelle plasma klaring met een 

effectieve halfwaardetijd van 2 minuten door distributie naar de weefsels. Nanocolloïd wordt 

langzaam afgebroken en de biologische halfwaardetijd is ongeveer 32 uur. 

 

Nier- en leverinsufficiëntie 

Nanocoll is niet onderzocht bij patiënten met ernstige nier- of leverinsufficiëntie. 

 

Paediatrische patiënten 

Er zijn geen farmacokinetische studies gewijd aan paediatrische patiënten. Er is geen reden 

aan te nemen dat de farmacokinetiek bij kinderen anders is dan die van volwassenen.  

 

5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 

 

Na intraveneuze injectie van 800 resp. 950 mg bij muizen resp. bij ratten is onder de dieren 

geen sterfte waargenomen.  Bij sectie zijn geen macroscopische pathologische veranderingen 

waargenomen. 

Bij muizen en ratten die subcutaan met 1 g/kg werden ingespoten, werden geen lokale reacties 

waargenomen. Deze doses komen overeen met de hoeveelheid van verscheidene tientallen 

ampullen per kg lichaamsgewicht, vergeleken met de humane dosis van colloïdaal albumine 

van 0,007 mg/kg die in het algemeen in de nucleaire geneeskunde voor diagnostische 

doeleinden wordt toegepast. 

Dit middel is niet bestemd voor regelmatige of continue toediening. 

 

Mutageniteitsstudies en langlopend onderzoek naar de carcinogeniteit zijn niet verricht. 

 

 

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 

 

6.1 Lijst van hulpstoffen 

 

tinchloride dihydraat  

glucose anhydraat  

poloxameer 238 

dinatriumwaterstoffosfaat anhydraat 

natriumfytaat anhydraat 

 

6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 

 

Dit geneesmiddel mag niet met andere geneesmiddelen gemengd worden, behalve die 

genoemd worden in rubriek 12. 

  

6.3 Houdbaarheid 

 

2 jaar 

Na reconstitutie: 6 uur. Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. 

 

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 

 

Het gevriesdroogd poeder dient bij 2°C-25°C te worden bewaard. 

 

Voor de bewaarcondities van het gereconstitueerde geneesmiddel, zie rubriek 6.3. 
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Opslag dient bovendien in overeenstemming te zijn met de nationale voorschriften voor 

radioactief materiaal. 

 

6.5  Aard en inhoud van de verpakking 

 

10 ml glazen injectieflacons (Ph. Eur.Type I) afgedicht met broombutylrubber stop en metalen 

"flip-off' kapjes. 

 

Verpakkingsgrootte: 

ledere kit bevat 5 injectieflacons 

 

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies 

 

Algemene waarschuwing 

Radiofarmaca mogen alleen worden ontvangen, gebruikt en toegediend door bevoegd 

personeel in daarvoor ingerichte klinische omstandigheden. Ontvangst, bewaring, gebruik, 

vervoer en afvoer moeten voldoen aan de reglementen en/of van toepassing zijnde 

vergunningen van plaatselijke daarvoor bevoegde officiële instanties. 

 

Radiofarmaca dienen door de gebruiker zodanig te worden bereid dat voldaan wordt aan 

veiligheidseisen ten aanzien van zowel straling als aan farmaceutische kwaliteitseisen. 

Passende voorzorgsmaatregelen aangaande de steriliteit moeten worden genomen. 

 

De inhoud van de injectieflacon is uitsluitend bestemd voor gebruik bij de bereiding van 
99m

Tc-humaan albumine nanocolloïd en dient niet rechtstreeks aan de patiënt te worden 

toegediend zonder eerst de voorbereidende procedure te ondergaan. 

 

Voor instructies over reconstitutie van het geneesmiddel voor toediening, zie rubriek 12. 

 

Als op enig moment tijdens in de bereiding van dit product de integriteit van deze 

injectieflacon is aangetast mag het niet worden gebruikt. 

 

De manier van toedienen moet rekening houden met een minimaal risico op 

contaminatie van het geneesmiddel en de stralingsblootstelling van de persoon die het 

product manipuleert. Adequate afscherming is verplicht. 

 

De inhoud van de kit vóór reconstitutie is niet radioactief. Nadat echter (
99m

Tc) 

natriumpertechnetaat toegevoegd is, moet het uiteindelijke preparaat afdoende afgeschermd 

blijven. 

 

Toediening van radiofarmaca levert voor anderen gevaar op wegens uitwendige straling of 

verontreiniging door morsen van urine, braken enz. Derhalve moeten voorzorgen ter 

bescherming tegen straling worden getroffen overeenkomstig de nationale voorschriften. 

 

Alle ongebruikte producten of afvalmaterialen dienen te worden vernietigd in 

overeenstemming met lokale voorschriften. 
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7.  HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 

 

GE Healthcare B.V.  

De Rondom 8 

5612 AP Eindhoven 

Nederland 

 

 

8.  NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 

 

RVG 16155 

 

 

9.  DATUM VAN EERSTE VERGUNNINGVERLENING/VERLENGING VAN DE 

VERGUNNING 

 

Datum van eerste verlening van de vergunning: 1 april1996 

Datum van laatste verlenging: 1 april 2016 

 

10.  DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 

 

Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 12: 10 januari 2019  

 

 

11.  DOSIMETRIE 

 

Technetium (
99m

Tc) wordt geproduceerd door een (
99

Mo/
99m

Tc) generator en vervalt onder 

emissie van gammastraling met een gemiddelde energie van 140 keV en een halveringstijd van 

6,02 uur tot (
99

Tc)-technetium, wat door zijn lange halveringstijd van 2,13 x 10
5
 jaar als bijna 

stabiel kan worden beschouwd. 

 

De geschatte stralingsdosis voor een aantal organen berust op de MIRD (medical internal 

radiation dose)-referentiewaarde voor de mens en op MIRD S waarden en is berekend aan de 

hand van biologische gegevens over de opname in de organen en de klaring uit het bloed. 

 

De door een patiënt van 70 kg geabsorbeerde stralingsdoses na intraveneuze injectie van 

colloïdale deeltjes van [
99m

Tc]-humaan albumine worden hierna vermeld. 

Orgaan  Geabsorbeerde dosis 

 µGy/MBq 

Lever  78 

Urineblaas (wand)  25 

Milt  18 

Beenmerg (rood)  14 

Ovariën  3,2 

Testikels  1,1 

Hele lichaam  5,1 

Voor dit product is het EDE ten gevolge van een intraveneus toegediende dosis van 500 MBq 

(voor een persoon van 70 kg): 2,5 mSv. 

Voor een toegediende activiteit van 500 MBq is de typerende stralingsdosis voor het kritische 

orgaan (lever) 23 mGy en voor het doelorgaan (rode beenmerg) 0,75 mGy. 
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De door een patiënt van 70 kg geabsorbeerde stralingsdoses na subcutane injectie van 

colloïdale deeltjes van [
99m

Tc]-humaan albumine worden hierna vermeld. 

 

 

 

Orgaan  Geabsorbeerde dosis 

 µGy/MBq 

Injectieplaats 12000 

Lymfklieren 590 

Lever 16 

Urineblaas (wand) 9,7 

Milt 4,1 

Beenmerg (rood) 5,7 

Ovariën 5,9 

Testikels 3,5 

Hele lichaam 4,6 

 

Voor dit product is het EDE ten gevolge van een toegediende activiteit van 110 MBq (voor 

een persoon van 70 kg): 0,44 mSv Voor een toegediende activiteit van 110 MBq is de 

kenmerkende stralingsdosis voor het doelorgaan (lymfklieren) 8,1 mGy en voor het kritische 

orgaan (injectieplaats) 183 mGy. 

 

 

12.  INSTRUCTIES VOOR DE BEREIDING VAN RADIOACTIEVE GENEESMIDDELEN 

 

Optrekkingen moeten onder aseptische omstandigheden worden uitgevoerd. De injectieflacons 

mogen niet worden geopend voordat de stop is gedesinfecteerd, de oplossing moet via de stop 

worden opgetrokken met een injectiespuit geschikt voor één dosis, die is voorzien van een 

geschikte beschermende afscherming en een wegwerpbare steriele naald of met een 

geautoriseerd geautomatiseerd toedieningssysteem. 

Als de integriteit van deze injectieflacon in gevaar is, mag het product niet worden gebruikt. 

 

Methode van bereiding 

 

- Zet een injectieflacon met albumine nanocolloïd deeltjes in een geschikte loden 

afscherming. 

- Breng op aseptische wijze 1-5 ml 
99m

Tc-natriumpertechnetaat oplossing voor injectie Ph. 

Eur., met een radioactiviteit tussen 185 en 5550 MBq (5 tot 150 mCi) in de injectieflacon. 

- Bij kinderen in het mogelijk om het product tot 1:50 te verdunnen met natriumchloride voor 

injectie. 

-  Maak geen gebruik van een beluchtingnaald. 

-  Haal de overdruk uit de injectieflacon door eenzelfde hoeveelheid gas uit de injectieflacon te 

halen met de injectiespuit. 

-  Een aantal maal voorzichtig omkeren om de albumine colloid deeltjes te suspenderen. 

Daarna ongeveer 10 minuten bij kamertemperatuur laten staan. 

-  Schudden voordat men een dosis opzuigt. 

-  In geen geval mag het preparaat met lucht in aanraking komen. 

De afvalverwijdering dient te geschieden in overeenstemming met de nationale voorschriften. 
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Methode van kwaliteitscontrole 

 

A. RCZ door middel van stijgende papierchromatografie: 

- drager papier Whatman No.1 

- loopvloeistof  methanol:water 85:15 v/v 

- tijd 1 uur 

- 
99m

Tc (nanocolloïd) ≥ 95% 

- Rf [
99m

Tc (nanocolloid)]  0,0 

- Vrij 
99m

Tc pertechnetaat migreert met een Rf waarde van 0,7 

 

B. RCZ door middel van chromatografie op TLC-SA 

- drager  TLC-SA strips; breng 1 tot 5 µl van de bereiding aan op 1,5 cm 

vanaf de onderkant) 

- loopvloeistof  methyl ethyl keton (MEK) 

- tijd 5-10 min (laat lopen tot tenminste 7 cm vanaf het begin en 

gedurende een tijd van ongeveer 10 minuten) 

- 
99m

Tc (nanocolloïd) ≥ 95% 

- Rf [
99m

Tc (nanocolloid)] 0,0-0,1 

- Vrij 
99m

Tc pertechnetaat migreert met een Rf waarde van 0,8-1,0 

 

Voor beide methodes, gebruik geen materiaal als de radiochemische zuiverheid minder 

bedraagt dan 95%. 


