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SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT 
 

 

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 

Substitutieoplossing voor Hemofiltratie BH 504, infusievloeistof 

 

 

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
 

1000 ml bevat: 

 

Werkzame bestanddelen:  BH 504  

 

Natriumchloride E.P. 5,73 g  

Kaliumchloride E.P. 0,11 g  

Calciumchloride.2H2O E.P. 0,22 g  

Magnesiumchloride.6H2O E.P. 0,10 g  

Natriumlactaat E.P. 4,69 g  

Glucose monohydraat  E.P. 2,20 g  

    

Osmolariteit (mOsmol/l)  300  

 

Overeenkomend met per liter BH 504 

 Na
+
 140 mmol (140 meq) 

 K
+
     1,5 mmol (1,5 meq) 

 Ca
++

     1,5 mmol (3 meq) 

 Mg
++

     0,5 mmol (1 meq) 

 Cl
-
 103,5 mmol (103,5 meq) 

 Lactaat
-
   42 mmol (42 meq) 

 Glucose   11,1 mmol  

 

 

3. FARMACEUTISCHE VORM 
Infusievloeistof 

 

 

4. KLINISCHE GEGEVENS 
 

4.1. Therapeutische indicaties 
Alle vormen van hemofiltratie ter vervanging van het bloedplasma dat verwijderd wordt 

gedurende de behandeling. 

 

4.2. Dosering en wijze van toediening 
Toediening en dosering zijn afhankelijk van de gebruikte methode en techniek bij hemo-

filtratie. De keuze van de hemofiltratievloeistof dient onder medische supervisie te staan 

en overeen te stemmen met de individuele behoeften van de patiënt.  

Het bloed kan verdund worden zowel vóórdat het hemofilter wordt gepasseerd 

(predilutie), als nadat dit is gebeurd (postdilutie). Afhankelijk van de gekozen methode 

en de indicatie kan het voorgeschreven volume variëren van 10 tot 30 liter per sessie. 

De hemofiltratievloeistof dient vóór het gebruik te worden verwarmd tot lichaams-

temperatuur. Hierbij kunnen als gevolg van ontgassing gasbelletjes in de oplossing 

ontstaan. 
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Vloeistofbalans, serumglucose, serumnatrium en andere elektrolyten moeten wellicht 

worden gecontroleerd voor en tijdens toediening, met name bij patiënten met een 

verhoogde niet-osmotische afgifte van vasopressine (antidiuretisch hormoon-

secretiedeficiëntiesyndroom, SIADH) en bij patiënten die gelijktijdig worden behandeld 

met vasopressine-agonisten vanwege het risico op hyponatriëmie. 

Controle van serumnatrium is vooral belangrijk voor fysiologisch hypotone vloeistoffen. 

Substitutieoplossing voor Hemofiltratie BH 504 kan uitermate hypotoon worden na 

toediening als gevolg van metabolisering van glucose in het lichaam (zie rubrieken 4.4, 

4.5 en 4.8). 

 

4.3. Contra-indicaties 
  - Ernstige hartinsufficiëntie 

  - Leverinsufficiëntie en lactaatacidose (zoals bij sepsis) 

  - Ontoereikende toegang tot bloedvaten 

  - Bloedingen van interne organen, in het bijzonder hersenbloedingen 

  - Hemorrhagische diathese wanneer antistolling tijdens de hemofiltratie noodzakelijk is 

 

 

4.4. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
 Alleen gebruiken indien de oplossing helder en de verpakking onbeschadigd is. 

  

 Bij vacuümverlies in de buitenverpakking is een beschadiging van de infuuszak waar-

schijnlijk. Wanneer dit is opgetreden dient de oplossing niet te worden gebruikt. 

Na verwijderen van de buitenzak moet de zak door middel van knijpen gecontroleerd 

worden op lekkage. 

 

Wegens het grote volume hemofiltratievloeistof dat wordt gebruikt bij een sessie moeten 

tijdens de behandeling stroomsnelheid en vochtbalans (gewicht, elektrolytenbalans) 

nauwkeurig worden gecontroleerd. 

 

Vóór en na een sessie dienen serumelektrolyten, met name kalium, te worden 

gecontroleerd. 

 

Intraveneuze glucose-infusies zijn gewoonlijk isotone oplossingen. In het lichaam 

kunnen glucosebevattende vloeistoffen echter uitermate fysiologisch hypotoon worden 

als gevolg van snelle metabolisering van glucose (zie rubriek 4.2). 

 

Intraveneuze toediening van glucose kan verstoring van de elektrolytenbalans 

veroorzaken, met name hypo- of hyperosmotische hyponatriëmie, afhankelijk van de 

toniciteit van de oplossing, het volume en de snelheid van de infusie en afhankelijk van 

de onderliggende aandoening van de patiënt en diens vermogen om glucose te 

metaboliseren. 

 

Hyponatriëmie 

Patiënten met niet-osmotische afgifte van vasopressine (bijvoorbeeld bij acute ziekte, 

pijn, postoperatieve stress, infecties, brandwonden en ziekten van het centrale 

zenuwstelsel), patiënten met hart-, lever- of nierziekten en patiënten blootgesteld aan 

vasopressine-agonisten (zie rubriek 4.5) lopen een specifiek risico op acute 

hyponatriëmie bij infusie van hypotone vloeistoffen. 

Acute hyponatriëmie kan leiden tot acute hyponatriëmische encefalopathie 

(hersenoedeem) die wordt gekenmerkt door hoofdpijn, misselijkheid, epileptische 

aanvallen, lethargie en braken. Patiënten met hersenoedeem hebben een extra hoog risico 

op ernstig, onomkeerbaar en levensbedreigend hersenletsel. 
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Kinderen, vrouwen in de vruchtbare leeftijd en patiënten met een verminderde 

hersenwerking (bijvoorbeeld meningitis, intracraniële bloeding en hersenschudding) 

hebben een extra hoog risico op ernstige en levensbedreigende hersenzwelling 

veroorzaakt door acute hyponatriëmie. 

 

4.5. Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 
 Geneesmiddelen die leiden tot een verhoogd vasopressine-effect 

De hieronder genoemde geneesmiddelen verhogen het effect van vasopressine, wat leidt 

tot verminderde renale excretie van electrolytenvrij water, en verhogen het risico op in 

het ziekenhuis opgelopen hyponatriëmie na incorrect uitgebalanceerde behandeling met 

i.v.-vloeistoffen (zie rubrieken 4.2, 4.4 en 4.8). 

• Geneesmiddelen die de afgifte van vasopressine stimuleren, bijvoorbeeld: 

chloorpropamide, clofibraat, carbamazepine, vincristine, selectieve 

serotonineheropnameremmers, 3,4-methyleendioxy-N-methamfetamine, ifosfamide, 

antipsychotica, narcotica 

• Geneesmiddelen die de werking van vasopressine versterken, bijvoorbeeld: 

chloorpropamide, NSAID’s, cyclofosfamide 

• Vasopressine-analogen, bijvoorbeeld: desmopressine, oxytocine, vasopressine, 

terlipressine 

 

Andere geneesmiddelen die het risico op hyponatriëmie verhogen zijn onder meer 

diuretica in het algemeen en anti-epileptica zoals oxcarbazepine. 

  

4.6. Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 
Er zijn tot dusver geen aanwijzingen voor schadelijkheid bij gebruik volgens voorschrift 

tijdens de zwangerschap of lactatie. 

 

Substitutieoplossing voor Hemofiltratie BH 504 dient met voorzichtigheid te worden 

toegediend bij zwangere vrouwen gedurende de bevalling, met name indien het wordt 

toegediend in combinatie met oxytocine vanwege het risico op hyponatriëmie (zie 

rubrieken 4.4, 4.5 en 4.8). 

 

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

 

4.8. Bijwerkingen 
 

Samenvatting van het veiligheidsprofiel 

Bijwerkingen kunnen optreden als gevolg van technische problemen (verstopping van 

slangen en hemofilter) of door de behandeling. In de regel zullen geen bijwerkingen 

optreden, die een direct gevolg zijn van de gebruikte hemofiltratievloeistof. 

 

Geclassificeerde lijst van bijwerkingen 

Systeem/orgaanklasse Bijwerking (MedDRA-term) Frequentie 

Voedings- en 

stofwisselingsstoornissen 

In het ziekenhuis opgelopen 

hyponatriëmie** 

Niet bekend 

 Hypokaliaemie Niet bekend 

Zenuwstelselaandoeningen Hyponatriëmische encefalopathie** Niet bekend 

 Convulsies Niet bekend 

Bloedvataandoeningen Hypotensie Niet bekend 

Ademhalingsstelsel-, borstkas- 

en mediastinumaandoeningen 

Acuut longoedeem Niet bekend 

 Abnormale adenhaling Niet bekend 
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Onderzoeken Gewichtstoename Niet bekend 

 Verstoring van bloedglucose Niet bekend 

Letsels, intoxicaties en 

verrichtingscomplicaties 

Dialyse disequilibrium syndroom Niet bekend 

** In het ziekenhuis opgelopen hyponatriëmie kan onomkeerbaar hersenletsel en 

overlijden veroorzaken door de ontwikkeling van hyponatriëmische encefalopathie (zie 

rubrieken 4.2 en 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 
Overdosering kan resulteren in overvulling en hypokaliaemie. 

 

 

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
 

5.1. Farmacodynamische eigenschappen 
Farmacotherapeutische categorie: Electrolyten, ATC-code: B05BB01. 

Hemofiltratievloeistoffen zijn steriele, pyrogeenvrije oplossingen van elektrolyten in 

water voor injectie. De samenstelling kan zijn aangepast aan de vereiste mate van 

hypertoniciteit door toevoeging van zouten of glucose. Gezien de samenstelling is een 

farmacodynamische werking niet te verwachten. 

 

5.2. Farmacokinetische eigenschappen 
De hemofiltratievloeistof vervangt in principe een gelijke hoeveelheid electrolyten en 

water als wordt verwijderd, of er worden bepaalde noodzakelijke correcties aangebracht 

door variatie in de concentratie van bepaalde electrolyten en/of osmotische stoffen. 

 

5.3. Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 
Geen bijzonderheden 

 

 

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
 

6.1. Lijst van hulpstoffen 
 Water voor injectie 

 

6.2. Gevallen van onverenigbaarheid 
Deze infuusvloeistoffen zijn niet onderzocht op verenigbaarheid met andere geneesmid-

delen. 

 

6.3 Houdbaarheid 
  

 De oplossing is gedurende 2 jaar houdbaar. Substitutieoplossingen voor hemofiltratie 

mogen na overschrijden van de vervaldatum niet meer worden toegepast. De uiterste 

gebruiksdatum is op de verpakking vermeld. 

Chemische en fysische stabiliteit tijdens gebruik is aangetoond gedurende 12 uur bij 15-

25 °C. Vanuit microbiologisch oogpunt moet het product onmiddellijk worden gebruikt 
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en zijn de bewaartijden tijdens gebruik en de omstandigheden voorafgaand aan gebruik 

de verantwoordelijkheid van deskundig personeel.  

 

6.4. Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 
Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. 

 

6.5. Aard en inhoud van de verpakking en andere instructies 
 Elke verpakking bevat 2 zakken à 4500 ml dan wel 2 zakken à 5000 ml. 

 

De infuuszak met de substitutieoplossing voor hemofiltratie is samen met de plastic 

buitenverpakking gesteriliseerd. Tijdens het transport naar, of op de dialyse-afdeling 

kunnen deze zakken beschadigd raken. Dit kan een microbiologische contaminatie van 

de oplossing tot gevolg hebben. Daarom is een uitgebreide visuele controle voor 

aansluiten van de infuuszak en het toepassen van de substitutievloeistof vereist. 

 

Na verwijderen van de buitenzak moet de zak door middel van knijpen gecontroleerd 

worden op lekkage. 

 

 Met behulp van een doseringspomp wordt de substitutieoplossing voor hemofiltratie 

intraveneus geïnfundeerd. Het bij de hemofiltratie verloren gegane bloedplasma wordt 

voorzover noodzakelijk door de substitutieoplossing vervangen. Afhankelijk van het 

voorschrift van de arts duurt een behandeling ca. 4-6 uur. 

 

 Er moet een eindstandig 5 m filter worden gebruikt. 

 

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen 

 

Niet van toepassing. 

 

 

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

 Ketelmeer 1 

 5347 JX Oss 

 Tel. +31 (0)73 5218880 

 Fax +31 (0)412 633554 

 

 

8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 RVG 18304  

 

 

9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/ 

VERLENGING VAN DE VERGUNNING 
 

Datum van eerste verlening van de vergunning: 30 oktober 1995 

Datum van laatste verlenging: 30 oktober 2015 

 

 

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 
 Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubrieken 4.2 t/m 4.6, 4.8, 5.1, 6.3, 6.5, 6.6 en 9:  

 21 november 2018 

 


