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SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 

 

 

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 

 

Lipoplus 200 mg/ml, emulsie voor infusie. 

 

 

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 

 

1000 ml emulsie bevat: 

 

Middellangeketentriglyceriden 100,0 g 

Sojaolie, geraffineerd 80,0 g 

Omega-3-triglyceriden 20,0 g 

 

Gehalte aan triglyceriden 200 mg/ml (20%) 

 

Gehalte aan essentiële vetzuren  

Linolzuur (omega-6) 38,4 tot 46,4 g/l 

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

Eicosapentaeenzuur en docosahexaeenzuur 8,6 tot 17,2 g/l 

(omega-3) 

 

Hulpstof(fen) met bekend effect: 

1000 ml emulsie bevat 2,6 mmol natrium (natriumhydroxide en natriumoleaat). 

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 

 

 

3. FARMACEUTISCHE VORM 

 

Emulsie voor infusie. 

 

Melkwitte, olie-in-wateremulsie. 

 

Calorieën     7990 kJ/l ≙ 1910 kcal/l 

Osmolaliteit     ongeveer 410 mosm/kg 

Aciditeit of alkaliteit (titratie tot pH 7,4)  minder dan 0,5 mmol NaOH/l of HCl/l 

pH      6,0-8,5 

 

 

4. KLINISCHE GEGEVENS 

 

4.1 Therapeutische indicaties 

 

Bron van calorieën, waaronder een snel voor verbranding beschikbare vetcomponent 

(middellangeketentriglyceriden) en essentiële omega-6-vetzuren en omega-3-vetzuren, als onderdeel 

van parenterale voeding als orale of enterale voeding onmogelijk, onvoldoende of gecontra-indiceerd 

is. 

 

Lipoplus is geïndiceerd bij volwassenen, premature en aterme neonaten, zuigelingen en peuters, 

kinderen en adolescenten. 

 

4.2 Dosering en wijze van toediening 
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Dosering 

 

De dosering moet worden aangepast aan de individuele behoeften van de patiënt. 

 

De maximale dagdosis dient alleen te worden toegediend na stapsgewijze verhoging waarbij 

zorgvuldig wordt gecontroleerd of de infusies worden verdragen. 

 

Het gebruik van de intraveneus toegediende vetten hangt af van bijvoorbeeld de ernst van de 

onderliggende ziekte, het lichaamsgewicht, zwangerschapsduur en postnatale leeftijd en specifieke 

lichaamsfuncties. 

 

Afhankelijk van de caloriebehoefte worden de volgende dagdoseringen aanbevolen: 

 

Volwassenen 

 

De gebruikelijke dosis is 0,7 tot 1,5 g vet/kg lichaamsgewicht (lg) per dag. In gevallen zoals een grote 

behoefte aan calorieën of een toegenomen verbranding van vet (bijvoorbeeld oncologie-patiënten) 

mag de maximale dosis niet hoger zijn dan 2,0 g vet/kg lg/dag. Voor langdurige thuisbehandeling met 

parenterale voeding (> 6 maanden) en bij patiënten met het kortedarmsyndroom mag er niet meer dan 

1,0 g vet/kg lg/dag intraveneus worden toegediend. 

Voor een patiënt die 70 kg weegt, komt een dagdosis van 2,0 g/kg lg/dag overeen met een maximale 

dagdosis van 700 ml Lipoplus. 

 

Pediatrische patiënten 

 

Bij een geleidelijke verhoging van de toediening van vet met verhogingsstappen van 0,5-1,0 g/kg 

lg/dag kan de verhoging van het gehalte aan triglyceriden in het plasma beter worden gevolgd en 

hyperlipidemie worden voorkomen. 

 

Premature neonaten, aterme neonaten, zuigelingen en peuters 

Het is aan te raden geen hogere dagdosis dan 2,0-3,0 g vet/kg lg/dag te geven. 

Bij premature neonaten, aterme neonaten, zuigelingen en peuters, moet de dagdosis van vet continu 

gedurende ongeveer 24 uur via infusie worden toegediend. 

 

Kinderen en adolescenten 

Het is aan te raden geen hogere dagdosis dan 2,0-3,0 g vet/kg lg/dag te geven. 

 

Oudere patiënten 

In principe geldt dezelfde dosering als die voor volwassenen, maar er dient voorzichtigheid te worden 

betracht bij patiënten met bijkomende aandoeningen die op gevorderde leeftijd frequent voor kunnen 

komen, zoals hartinsufficiëntie of nierinsufficiëntie. 

 

Patiënten met diabetes mellitus, hartinsufficiëntie of nierinsufficiëntie 

Zie rubriek 4.4. 

 

Patiënten met leverinsufficiëntie 

Zie rubriek 4.4 (“Patiënten met een vetstofwisselingsstoornis”). 

 

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. 

De patiënt moet zorgvuldig worden gecontroleerd op bijwerkingen. 

 

Maximale infusiesnelheid 



SKP 

3/12 

 

 

 

Volwassenen 

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

 

Voor een patiënt die 70 kg weegt, komt dit overeen met een maximale infusiesnelheid van 52,5 ml 

Lipoplus per uur. De hoeveelheid vet die dan wordt toegediend, is 10,5 g per uur. 

 

Premature neonaten, aterme neonaten, zuigelingen en peuters 

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

 

Kinderen en adolescenten 

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

 

Wijze van toediening 

 

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. 

Voor verdere instructies over het omgaan met het geneesmiddel vóór toediening, zie rubriek 6.6. 

 

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

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

rubriek 4.4, 6.3 en 6.6). 

 

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. 

 

4.3 Contra-indicaties 

 

− Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen, voor ei, vis, pinda of soja-eiwit of voor een van de 

in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen 

− Ernstige hyperlipidemie gekenmerkt door hypertriglyceridemie (≥ 1000 mg/dl of 11,4 mmol/l) 

− Ernstige coagulopathie 

− Intrahepatische cholestase 

− Ernstige leverinsufficiëntie 

− Ernstig nierinsufficiëntie bij afwezigheid van nierfunctievervangende therapie 

− Acute trombo-embolische voorvallen, vetembolie 

− Acidose 

 

Algemene contra-indicaties voor parenterale voeding zijn: 

 

− Instabiele circulatoire toestand met levensgevaar (toestand van collaps en shock) 

− Acute fase van myocardinfarct of beroerte 

− Verstoorde stofwisseling (bijv. gedecompenseerde diabetes mellitus, ernstige sepsis, coma door 

onbekende oorzaak) 

− Inadequate cellulaire oxygenatie 

− Elektrolytstoornissen en verstoorde vochtbalans 

− Acuut longoedeem 

− Gedecompenseerde hartinsufficiëntie 
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4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 

 

Tijdens de infusie van Lipoplus moet de concentratie aan serumtriglyceriden worden gecontroleerd. 

 

Bij patiënten bij wie een vetstofwisselingsstoornis wordt vermoed, moet voordat met de infusie wordt 

begonnen hyperlipidemie in nuchtere toestand worden uitgesloten. 

 

Afhankelijk van de stofwisselingstoestand van de patiënt kan er soms hypertriglyceridemie optreden. 

Het is aan te raden om de infusiesnelheid te verlagen als bij volwassenen tijdens toediening van vet het 

gehalte aan triglyceriden in het plasma hoger wordt dan 4,6 mmol/l (400 mg/dl). De infusie moet 

worden onderbroken als het gehalte aan triglyceriden in het plasma hoger wordt dan 11,4 mmol/l 

(1.000 mg/dl), omdat er bij dit gehalte een verhoogd risico op acute pancreatitis is. 

 

Elektrolytstoornissen, een verstoorde vochtbalans en verstoord zuur-basenevenwicht moeten worden 

gecorrigeerd voordat met de infusie wordt begonnen. 

 

Hervoeding of overmatige voeding van onevenwichtig gevoede of ondervoede patiënten kan 

hypokaliëmie, hypofosfatemie en hypomagnesiëmie veroorzaken. Er moeten elektrolyten worden 

gegeven in overeenstemming met de afwijking van normale waarden. 

 

De serumelektrolyten, de vochtbalans, het zuur-basenevenwicht, de aantallen bloedcellen, de 

stollingsstatus en de lever- en nierfunctie moeten worden gecontroleerd. 

 

Bij klachten of symptomen van een anafylactische reactie (zoals koorts, rillingen, uitslag of dyspneu) 

moet de infusie onmiddellijk worden stopgezet. 

 

Bij gebruik van vetemulsies als de enige bron van calorieën kan metabole acidose optreden. Het is 

daarom aan te raden om samen met de vetemulsie een voldoende hoeveelheid koolhydraten of een 

aminozuuroplossing met koolhydraten via intraveneuze infusie toe te dienen. 

 

Aan patiënten die volledige parenterale voeding nodig hebben, moeten aanvullende supplementen van 

koolhydraten, aminozuren, elektrolyten, vitamines of sporenelementen worden gegeven. Er moet ook 

voor worden gezorgd dat er voldoende vocht wordt opgenomen. 

 

Als triglyceriden in verminderde mate uit bloed kunnen worden opgenomen, kan dit leiden tot het 

“vetoverbelastingssyndroom”, dat ook het gevolg kan zijn van een overdosering (zie rubriek 4.8 

en 4.9). 
 

De emulsie kan uiteenvallen of er kunnen deeltjes gaan neerslaan bij menging met onverenigbare 

stoffen (zie rubriek 6.2 en 6.6), wat in beide gevallen een hoog risico op embolie met zich meebrengt. 

 

Er is vooralsnog een beperkte ervaring met gebruik van Lipoplus langer dan zeven dagen. 

 

Voor de infusie van Lipoplus zijn, zoals bij alle intraveneuze oplossingen, in het bijzonder voor 

parenterale voeding, strikte aseptische voorzorgsmaatregelen nodig. 

 

Patiënten met diabetes mellitus, hartinsufficiëntie of nierinsufficiëntie 

Lipoplus moet zoals alle infusieoplossingen met een relatief groot volume met voorzichtigheid worden 

toegediend aan patiënten met hart- of nierinsufficiëntie. 

Er is slechts beperkte ervaring met het gebruik van Lipoplus bij patiënten met diabetes mellitus of 

nierfalen. 

 

Patiënten met een vetstofwisselingsstoornis 
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Lipoplus moet met voorzichtigheid worden toegediend aan patiënten met een vetstofwisselingsstoornis 

waarbij het triglyceridengehalte in het serum is verhoogd, bijvoorbeeld bij nierinsufficiëntie, diabetes 

mellitus, pancreatitis, verminderde leverfunctie, hypothyroïdie (met hypertriglyceridemie), sepsis en 

metabool syndroom. Als Lipoplus aan patiënten met deze aandoeningen wordt gegeven, moeten de 

serumtriglyceriden vaker worden gecontroleerd om na te gaan of de triglyceriden uit het bloed zijn 

opgenomen en te zorgen voor een stabiel gehalte aan triglyceriden onder de 11,4 mmol/l (1000 mg/dl). 

Bij vormen van gecombineerde hyperlipidemie en bij het metabool syndroom wordt het gehalte aan 

triglyceriden beïnvloed door glucose, vetten en overvoeding. Pas de dosis dienovereenkomstig aan. 

Andere bronnen van vet en glucose moeten worden bepaald en bijgehouden evenals geneesmiddelen 

die de vet- en glucosestofwisseling verstoren. 

Bij hypertriglyceridemie 12 uur na toediening van vet kan er ook sprake zijn van een 

vetstofwisselingsstoornis. 

 

Pediatrische patiënten 

Tussen vrije vetzuren (FFA) en bilirubine is er sprake van competitieve bezetting van de 

bindingsplaatsen op albumine. Bij een hoge ratio FFA/albumine, door een hoog gehalte aan uit 

triglyceriden vrijgekomen FFA, kan met name bij zeer premature zuigelingen het risico op 

hyperbilirubinemie verhoogd zijn. Bij parenteraal gevoede zuigelingen met een risico op 

hyperbilirubinemie moet het gehalte aan trygliceriden en bilirubine in het serum worden gecontroleerd 

en de infusiesnelheid van vet zo nodig worden aangepast. 

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

mogelijk schadelijke hydroperoxiden van triglyceriden te verminderen. 

Het gehalte aan triglyceriden in het serum moet tijdens de infusie van Lipoplus regelmatig worden 

gecontroleerd (vooral bij zeer kleine premature zuigelingen), vooral als er een verhoogd risico op 

hyperlipidemie is (bijvoorbeeld in situaties met stress of infectie). Een stapsgewijze verhoging van de 

dagdosis kan aangewezen zijn. 

Afhankelijk van de stofwisselingstoestand van de patiënt kan er soms hypertriglyceridemie optreden. 

Bij zuigelingen moet een verlaging van de dosis worden overwogen als het gehalte aan triglyceriden in 

het plasma tijdens de infusie hoger wordt dan 2,8 mmol/l (250 mg/dl). Bij oudere kinderen en 

adolescenten moet een verlaging van de dosis worden overwogen als het gehalte aan triglyceriden in 

het plasma tijdens de infusie hoger wordt dan 4,6 mmol/l (400 mg/dl). 

 

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 -tegen omgevingslicht worden 

beschermd totdat de toediening is voltooid (zie rubriek 4.2, 6.3 en 6.6). 

 

Bijzondere waarschuwingen/voorzorgen met betrekking tot hulpstoffen 

Dit geneesmiddel bevat 59,8 mg natrium per 1.000 ml, overeenkomend met 3% van de door de WHO 

aanbevolen maximale dagelijkse inname van 2 g natrium voor een volwassene. 

 

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. 

 

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 

 

Er is geen onderzoek naar interactiestudies uitgevoerd. 

 

Bij toediening van heparine in een klinische dosering wordt tijdelijk lipoproteïnelipase aan het bloed 

afgegeven. Dit kan in eerste instantie leiden tot een verhoogde lipolyse in het plasma en worden 

gevolgd door een tijdelijk tragere triglyceridenklaring. 
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Sojaolie heeft een natuurlijk gehalte aan vitamine K1. Dit kan het therapeutische effect van 

cumarinederivaten verstoren, wat bij patiënten die met deze geneesmiddelen worden behandeld, 

zorgvuldig gecontroleerd moet worden. 

 

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 

 

Zwangerschap 

Er zijn geen of een beperkte hoeveelheid gegevens over gebruik van Lipoplus bij zwangere vrouwen. 

De resultaten van dieronderzoek dat is gedaan met een vetemulsie met twee keer zo veel omega-3-

triglyceriden als in Lipoplus en een daaraan evenredige kleinere hoeveelheid omega-6-triglyceriden 

duiden niet op directe of indirecte schadelijke effecten wat betreft reproductietoxiciteit (zie 

rubriek 5.3). 

Tijdens de zwangerschap kan parenterale voeding noodzakelijk worden. Lipoplus mag alleen aan 

zwangere vrouwen worden toegediend na zorgvuldige afweging van de risico's tegen de voordelen. 

 

Borstvoeding 

Er worden componenten/metabolieten van Lipoplus in de moedermelk uitgescheiden, maar er worden 

bij therapeutische doseringen geen effecten op de met de borst gevoede pasgeboren/zuigelingen 

verwacht. In het algemeen wordt het moeders die met parenterale voeding worden behandeld, 

afgeraden om borstvoeding te geven. 

 

Vruchtbaarheid 

Er zijn gegevens over het gebruik van Lipoplus beschikbaar. 

 

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

 

Niet van toepassing. 

 

4.8 Bijwerkingen 

 

In de volgende lijst staan een aantal systemische bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van 

Lipoplus. Bij juist gebruik wat betreft de dosering, controle, inachtneming van de beperkingen met 

betrekking tot de veiligheid en de instructies, zijn de meeste van deze bijwerkingen zeer zeldzaam (< 

1/10.000). 

 

Bijwerkingen worden als volgt volgens hun frequentie van optreden vermeld: 

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) 

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

 

Bloed- en lymfestelselaandoeningen  

Zeer zelden: Hypercoagulabililiteit 

Onbekend: Leukopenie, trombocytopenie 

 

Immuunsysteemaandoeningen 

Zeer zelden: Allergische reacties (bijvoorbeeld anafylactische reacties, huiduitslag, oedeem in de 

larynx, mondholte en in het gezicht) 

 

Voedings- en stofwisselingsstoornissen 

Zeer zelden: Hyperlipidemie, metabole acidose 

De frequentie van deze bijwerkingen is dosisafhankelijk en kan hoger zijn bij absolute 

of relatieve overdosering. 
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Zeer zelden: Hyperglykemie 

 

Zenuwstelselaandoeningen 

Zeer zelden: Hoofdpijn, slaperigheid 

 

Bloedvataandoeningen 

Zeer zelden: Hypertensie of hypotensie, rood aanlopen 

 

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen 

Zeer zelden: Dyspneu, cyanose 

 

Maagdarmstelselaandoeningen 

Zeer zelden: Misselijkheid, braken, gebrek aan eetlust 

 

Huid- en onderhuidaandoeningen 

Zeer zelden:  Erytheem, transpireren 

 

Lever- en galaandoeningen 

Onbekend:  Cholestase 

 

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen 

Zelden:  Pijn in de rug, botten, borstkas en lumbale gebied 

 

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen 

Zeer zelden: Verhoogde lichaamstemperatuur, het koud hebben, koude rillingen, 

vetoverbelastingssyndroom (zie hieronder). 

 

Indien er bijwerkingen optreden, moet de infusie worden stopgezet.  

 

Indien het gehalte aan triglyceriden tijdens de infusie hoger wordt dan 11,4 mmol/l (1.000 mg/dl), 

moet de infusie worden stopgezet. Bij een gehalte boven de 4,6 mmol/l (400 mg/dl) kan de infusie 

worden voortgezet met een lagere dosering (zie rubriek 4.4). 

 

Als er weer met de infusie wordt begonnen, moet de patiënt nauwkeurig worden gecontroleerd, vooral 

in het begin, en de serumtriglyceriden moeten met korte tussenpozen worden bepaald. 

 

Informatie over bepaalde bijwerkingen 

Misselijkheid, braken en gebrek aan eetlust zijn symptomen die vaak voorkomen in verband met 

aandoeningen waarvoor parenterale voeding is geïndiceerd, terwijl die symptomen ook het gevolg 

kunnen zijn van parenterale voeding. 

 

Vetoverbelastingssyndroom 

Als triglyceriden in verminderde mate uit bloed kunnen worden opgenomen, kan dit leiden tot het 

“vetoverbelastingssyndroom”, dat ook het gevolg kan zijn van een overdosering. Er moet worden gelet 

op mogelijke aanwijzingen voor overbelasting van de stofwisseling. De oorzaak kan genetisch zijn 

(individueel andere stofwisseling) of de vetstofwisseling kan zijn verstoord door huidige of vroegere 

ziekten. Dit syndroom kan zich ook voordoen bij ernstige hypertriglyceridemie, zelfs bij de 

aanbevolen infusiesnelheid, en bij een plotse verandering in de klinische toestand van de patiënt, zoals 

een nierfunctiedaling of een infectie. Het vetoverbelastingssyndroom is gekenmerkt door 

hyperlipidemie, koorts, vettige infiltratie, hepatomegalie met of zonder icterus, splenomegalie, anemie, 

leukopenie, trombocytopenie, stollingsstoornissen, hemolyse en reticulocytose, afwijkende 

leverfunctietests en coma. De symptomen verdwijnen doorgaans weer als de infusie van de vetemulsie 

wordt gestaakt. 

Indien er verschijnselen van het vetoverbelastingssyndroom optreden, moet de infusie van Lipoplus 

onmiddellijk worden gestaakt. 
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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 Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb  

website: www.lareb.nl. 

 

4.9 Overdosering 

 

Symptomen 

Hyperlipidemie, metabole acidose. 

Ook kan het vetoverbelastingssyndroom optreden. Zie rubriek 4.8. 

 

Behandeling 

Bij overdosering moet de infusie onmiddellijk worden beëindigd. Andere therapeutische maatregelen 

zijn afhankelijk van de specifieke symptomen van een patiënt en de ernst daarvan. Als de infusie 

wordt hervat nadat de symptomen zijn verdwenen, is het aan te bevelen om de infusiesnelheid 

geleidelijk te verhogen en de patiënt veelvuldig te controleren. 

 

 

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 

 

5.1 Farmacodynamische eigenschappen 

 

Farmacotherapeutische categorie: oplossingen voor parenterale voeding, vetemulsies. 

ATC-code: B05BA02. 

 

Lipoplus is bedoeld als bron van calorieën en meervoudig onverzadigde (“essentiële”) omega-6- en 

omega-3-vetzuren als onderdeel van parenterale voeding. Daartoe bevat Lipoplus 

middellangeketentriglyceriden, sojaolie (langeketentriglyceriden, hoofdzakelijk omega-6) en 

triglyceriden met omega-3-vetzuren (langeketentriglyceriden). 

 

Middellangeketentriglyceriden worden sneller gehydroliseerd, sneller opgenomen uit de circulatie en 

vollediger geoxideerd dan langeketentriglyceriden. Om die reden genieten ze de voorkeur als substraat 

voor calorieën, in het bijzonder bij een verstoring van de afbraak en/of het gebruik van 

langeketentriglyceriden, bijvoorbeel bij lipoproteïnelipasedeficiëntie, deficiëntie van cofactoren van 

lipoproteïnelipase, carnitinedeficiëntie en verstoring van het carnitineafhankelijke transportsysteem. 

 

Meer specifiek zijn meervoudig onverzadigde langeketenomega-3-vetzuren precursors voor 

ontstekingsremmende eicosanoïden. Ze verminderen de vorming van ontstekingsstimulerende 

cytokinen uit arachidonzuur en verhogen de vorming van ontstekingsremmende cytokinen uit 

eicosapentaeenzuur en docosahexaeenzuur. Hier kunnen patiënten met een risico op het optreden van 

verhoogde ontstekingsactiviteit of sepsis baat bij hebben. 

 

Omdat meervoudig onverzadigde vetzuren alleen uit de langeketentriglyceriden met omega-6 en 

omega-3 komen, zijn die in de eerste plaats in de oplossing opgenomen voor profylaxe en behandeling 

van deficiëntie van essentiële vetzuren en pas in de tweede plaats als bron van calorieën. Lipoplus 

bevat essentiële omega-6-vetzuren, voornamelijk in de vorm van linolzuur, en omega-3-vetzuren in de 

vorm van alfa-linoleenzuur, eicosapentaeenzuur en docosahexaeenzuur. 

 

Fosfatiden, die ook als emulgeermiddel voor de triglyceriden fungeren, vormen een component van de 

celmembranen en garanderen hun plooibaarheid en biologische functies. 

 

http://www.lareb.nl/
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Glycerol, dat is toegevoegd om de emulsie isotoon met bloed te maken, is een fysiologische 

intermediair in de glucose- en vetstofwisseling: het wordt gemetaboliseerd om er energie uit vrij te 

maken of het wordt gebruikt voor de synthese van glucose, glycogeen en triglyceriden. 

 

De verhouding omega-6-/omega-3-vetzuren in Lipoplus is ongeveer 2,5:1. 

 

Onderzoek op het gebied van veiligheidsfarmacologie heeft geen andere specifieke effecten aan het 

licht gebracht dan de bovengenoemde uitwerking van de voedingssubstraten, die hetzelfde is als bij 

orale toediening van de betreffende substraten. 

 

5.2 Farmacokinetische eigenschappen 

 

Distributie 

 

De dosis, infusiesnelheid, stofwisselingstoestand en individuele factoren betreffende de patiënt (hoe 

lang nuchter) zijn de belangrijkste factoren die het maximale gehalte aan triglyceriden in het serum 

bepalen. 

 

De meervoudig onverzadigde langeketenvetzuren worden bij voorkeur door het placentaweefsel uit 

het bloed opgenomen en in het placentaweefsel wordt hun transport naar de foetale circulatie 

gereguleerd. 

Biotransformatie 

 

Na infusie worden triglyceriden gehydrolyseerd tot glycerol en vetzuren. Beide worden opgenomen in 

fysiologische stofwisselingsroutes voor de vrijmaking van energie, synthese van moleculen met een 

biologische functie, gluconeogenese en resynthese van lipiden. 

 

Eliminatie 

 

Zowel de triglyceriden van sojaolie als de middellangeketentriglyceriden worden volledig 

gemetaboliseerd tot CO2 en H2O. Omega-3-triglyceriden worden of volledig geoxideerd tot CO2 en 

water of opgenomen in celmembranen en in dat geval gemetaboliseerd tot eicosanoïden en cytokinen. 

Maximaal 30% tot 70% van de via infusie toegediende lipiden wordt binnen 24 uur geoxideerd, terwijl 

de eliminatiesnelheid grotendeels afhangt van de voedingstoestand, de hormoonbalans, gelijktijdige 

infusie van glucoseoplossing, enz. Er is vrijwel geen uitscheiding via de nieren. 

 

5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 

Preklinische studies, waaronder studies op het gebied van veiligheidsfarmacologie, 

reproductietoxiciteit en ontwikkelingstoxiciteit, met een vetemulsie met twee keer zoveel omega-3-

triglyceriden als in het uiteindelijke product en een daaraan evenredige kleinere hoeveelheid omega-6-

langeketentriglyceriden heeft geen andere effecten aan het licht gebracht dan die worden verwacht na 

toediening van een hoge dosis lipiden. In een onderzoek naar reproductietoxiciteit bij het konijn zijn 

geen aanwijzingen gevonden voor embryotoxiciteit of teratogeniteit bij een dosis van 2 g vet/kg 

lichaamsgewicht per dag gedurende 12 dagen. 

 

In diverse plantaardige oliën, voornamelijk in sojaolie, kunnen fyto-oestrogenen zoals ß-sitosterol 

aanwezig zijn. Na subcutane en intravaginale toediening van ß-sitosterol werd een verminderde 

vruchtbaarheid waargenomen bij ratten en konijnen. Na toediening van zuivere ß-sitosterol kon een 

lager gewicht van de testikels en een lagere zaadcelconcentratie bij mannetjesratten en een lager aantal 

zwangerschappen bij vrouwtjeskonijnen worden vastgesteld. Volgens de huidige stand van kennis 

lijken de waargenomen effecten bij dieren echter niet van belang voor het klinisch gebruik. 

 

 

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
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6.1 Lijst van hulpstoffen 

 

Eifosfolipiden voor injectie 

Glycerol 

Natriumoleaat 

Ascorbylpalmitaat 

all-rac-α-Tocoferol 

Natriumhydroxide (voor instelling van de pH) 

Water voor injecties 

 

6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 

 

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

geneesmiddelen gemengd worden. 

 

6.3 Houdbaarheid 

 

Ongeopend 

2 jaar 

 

Na eerste opening van de fles 

Na de eerste opening dient het geneesmiddel onmiddellijk te worden gebruikt. 

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 4.2, 4.4 en 6.6). 

 

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. 

 

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 

 

Bewaren beneden 25 °C. 

Niet in de vriezer bewaren. Als het product per ongeluk in de vriezer is bewaard, doe het dan bij het 

afval. 

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. 

 

6.5 Aard en inhoud van de verpakking 

 

Glazen fles (type II-glas) met een stop van gehalogeneerd butylrubber. 

 

Verpakkingsgrootten: 

   100 ml, verkrijgbaar in verpakkingen van 10 x 100 ml  

   250 ml, verkrijgbaar in verpakkingen van 1 x 250 ml en 10 x 250 ml 

   500 ml, verkrijgbaar in verpakkingen van 1 x 500 ml en 10 x 500 ml 

  1.000 ml, verkrijgbaar in verpakkingen van 1 x 1.000 ml en 6 x 1.000 ml 

 

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 

 

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies 

 

Geen bijzondere vereisten voor verwijdering. 
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Als er 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 gecontroleerd worden, 

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

toegevoegd. Bijzondere voorzichtigheid moet worden betracht bij gezamenlijke infusie van 

oplossingen met tweewaardige kationen (zoals calcium of magnesium). 

 

Voorzichtig schudden voor gebruik. 

 

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. 

 

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. 

 

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 en verkleuring (oliedruppels, olielaag). 

 

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 (zie 

rubriek 4.2, 4.4 en 6.3). 

 

 

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

B. Braun Melsungen AG 

Carl-Braun-Straße 1 

34212 Melsungen 

Duitsland 

 

Postadres 

B. Braun Melsungen AG 

34209 Melsungen 

Duitsland 

 

Telefoon: +49-5661-71-0 

Fax: -+49-5661-71-4567 

 

 

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

 

RVG 31376 

 

 

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

DE VERGUNNING 

 

Datum van eerste verlening van de vergunning: 5 januari 2006 

Datum van laatste verlenging: 25 juni 2019 



SKP 

12/12 

 

 

 

 

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 

 

Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 9: 28 oktober 2020 

 


