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Introducties
Onlangs geïntroduceerd
ZI-nummer Product Verpakking RVG
16636414 Aripiprazol Sandoz 30 tabletten EU/1/15/1029/005
16651812 Hyrimoz® 40 injvlst 50 mg/ml, 

wegwerpspuit 0,8 ml
2 stuks EU/1/18/1286/002

16651804 Hyrimoz® 40 Sensoready injvlst  
50 mg/ml, pen 0,8 ml  

2 stuks EU/1/18/1286/005

16736591 UNIEK GENERIEK*   
Paliperidon Sandoz retard 3 mg

28 tabletten met verlengde 
afgifte

121621

16736605 UNIEK GENERIEK*    
Paliperidon Sandoz retard 6 mg

28 tabletten met verlengde 
afgifte

121622

16736613 UNIEK GENERIEK*    
Paliperidon Sandoz retard 9 mg

28 tabletten met verlengde 
afgifte

121623

 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld.

Herintroducties
ZI-nummer Product Verpakking RVG

15716139 Olanzapine Sandoz 5 mg 28 orodispergeerbare tabletten 107681
15716155 Olanzapine Sandoz 15 mg 28 orodispergeerbare tabletten 107683
15213501 Sulfasalazine Sandoz 500 mg 30 maagsapresistente tabletten 15836
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Introductie
Introductie Paliperidon Sandoz retard 3 – 6 – 9 mg,  
28 tabletten met verlengde afgifte
Allen met volledige vergoeding1

UNIEK GENERIEK*      

Sandoz breidt haar portfolio verder uit met een uniek generiek* product: Paliperidon Sandoz retard 3-6-9 mg,  
28 tabletten met verlengde afgifte.

Hieronder vindt u de belangrijkste productgegevens:
 

Product: Paliperidon Sandoz retard 3 mg, 28 tabletten met 
verlengde afgifte

ZI-Nr. 16736591
RVG: 121621
EAN: 8712371018073
Formaat: 54x36x135
Blister: Unit dose blister
Uiterlijk: Witte tot grijsachtige, ronde filmomhulde tabletten, 

die bol zijn aan beide zijden, met een mogelijk ongelijk 
oppervlak met de opdruk “P3” aan één zijde van de 
tablet.

Product: Paliperidon Sandoz retard 6 mg, 28 tabletten met 
verlengde afgifte

ZI-Nr. 16736605
RVG: 121622
EAN: 8712371018080
Formaat: 54x36x135
Blister: Unit dose blister
Uiterlijk: Bruin-gele, ronde, filmomhulde tabletten, die bol zijn aan 

beide zijden met een mogelijk ongelijk oppervlak met de 
opdruk “P6” aan één zijde van de tablet.

Product: Paliperidon Sandoz retard 9 mg, 28 tabletten met 
verlengde afgifte

ZI-Nr. 16736613
RVG: 121623
EAN: 8712371018097
Formaat: 54x36x135
Blister: Unit dose blister
Uiterlijk: Rozige, ronde, filmomhulde tabletten, die bol zijn aan 

beide zijden met een mogelijk ongelijk oppervlak met  
de opdruk “P9”aan één zijde van de tablet.

Paliperidon Sandoz is bestemd voor de behandeling van schizofrenie bij volwassenen en adolescenten van 15 jaar 
en ouder. Paliperidon Sandoz is bestemd voor de behandeling van schizoaffectieve stoornis bij volwassenen.  
Voor de belangrijkste bijwerkingen, waarschuwingen en overige productinformatie verwijzen we u naar de SmPC  
op www.cbg-meb.nl.

*Op basis van Z-index november 2018
¹ Z-index oktober 2018
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Introductie
Hyrimoz® (adalimumab)

HET NIEUWE HOOFDSTUK  
BINNEN HET SANDOZ  
IMMUNOLOGIE PORTFOLIO

Sandoz is verheugd per 16 oktober 2018 wederom een biosimilar te introduceren: 

Hyrimoz® (adalimumab)
Sandoz heeft in Europa al 7 biosimilars geregistreerd. Met meer dan 10 jaar biosimilar ervaring in 86 landen zijn 
wij de onbetwiste leider in dit segment1,2.

De adalimumab van Sandoz3

• Met bewezen effectiviteit en veiligheid, vergelijkbaar met referentie adalimumab3,4

• In de unieke en gewaardeerde SensoReady® auto-injector met ergonomische vormgeving3,5

• Ondersteund met een uitgebreid servicepakket voor u en uw patienten
•  Verruimt de behandelmogelijkheden, geeft sneller toegang tot biologische geneesmiddelen en dat leidt tot 

betere zorguitkomsten3,6

Hieronder vindt u de productgegevens:

Product: Hyrimoz 40 Sensoready injvlst 50 mg/ml, pen 0,8 ml
ZI-Nr. 16651804
RVG: EU/1/18/1286/005
EAN: 07613421017866
Verpakking: 2 stuks
Formaat: 188x85x33
Uiterlijk: Heldere tot licht opalescente, kleurloze of lichtgele oplossing

Product: Hyrimoz 40 injvlst 50 mg/ml, wegwerpspuit 0,8 ml
ZI-Nr. 16651812
RVG: EU/1/18/1286/002
EAN: 07613421017873
Verpakking: 2 stuks
Formaat: 67,5x56,5x178,5
Uiterlijk: Heldere tot licht opalescente, kleurloze of lichtgele oplossing

De buitenverpakking is voorzien van een 2D Matrix barcode.

Hyrimoz is opgenomen in de Z-index, add-on vergoeding per 1 november 2018.  
Voor de volledige omschrijving van de indicaties, belangrijkste bijwerkingen, waarschuwingen en overige 
productinformatie verwijzen wij u naar de verkorte SmPC elders in dit Assortimentsnieuws. 

Voor meer informatie over Hyrimoz®, neemt u contact op met uw Key Accountmanager of stuur een mail 
naar info.sandoz-nl@sandoz.com

1. https://www.sandoz.com/our-work/biopharmaceuticals/sandoz-biosimilars
2. https://www.sandoz.com/our-work/biopharmaceuticals/manufacturing-biosimilars
3. Hyrimoz Summary of Product Characteristics https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/nl/
4. Blauvelt A et al. British Journal of Dermatology (2018). DOI 10.1111/bjd.16890.
5. Tischer B and Mehl A. Patient Preference and Adherence 2018:12:1413-1424.
6. MS IIMS Institute for Healthcare Informatics: Delivering on the Potential of Biosimilar Medicines report. IMS Institute Report. Available from:  

www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2016/03/IMS-Institute-Biosimilar-Report-March-2016-FINAL.pdf (Accessed March 2018)   
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Verkorte productinformatie Hyrimoz® (adalimumab)
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe  

veiligheidsinformatie worden vastgesteld.

Naam: Hyrimoz 40 mg oplossing voor injectie in voorgevulde spuit / in voorgevulde pen (SensoReady). 
Samenstelling: Elke voorgevulde spuit of pen van 0,8 ml bevat een enkele dosis van 40 mg adalimumab. 
Indicaties: Behandeling, al dan niet in combinatie met methotrexaat, van volwassen patiënten met matige  
tot ernstige, actieve reumatoïde artritis wanneer de respons op antireumatische geneesmiddelen, 
waaronder methotrexaat, ontoereikend is gebleken en voor volwassen patiënten met ernstige, actieve en 
progressieve reumatoïde artritis die niet eerder behandeld zijn met methotrexaat. Juveniele idiopathische 
artritis (I) Behandeling, al dan niet in combinatie met methotrexaat, van actieve polyarticulaire juveniele 
idiopathische artritis, bij patiënten vanaf 2 jaar die een ontoereikende respons hebben gehad op één of 
meerdere antireumatische middelen. (II) Behandeling van actieve enthesitis-gerelateerde artritis bij patienten 
vanaf 6 jaar die een ontoereikende respons hebben gehad op conventionele therapie of deze niet verdragen. 
Axiale spondylartritis: (I) Behandeling van ernstige actieve spondylitis ankylopoetica (AS) bij volwassenen die 
onvoldoende gereageerd hebben op conventionele therapie. (II) Behandeling van volwassenen met ernstige 
axiale spondylartritis zonder röntgenologisch bewijs van AS, maar met objectieve tekenen van ontsteking 
door verhoogde CRP en/of MRI, die een inadequate respons hebben gehad op, of die intolerant zijn voor, 
non steroïde anti inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s). Behandeling van actieve en progressieve artritis 
psoriatica bij volwassen patiënten wanneer de respons op eerdere therapie met antireumatische geneesmiddelen ontoereikend is gebleken. Behandeling 
van matige tot ernstige chronische plaque psoriasis bij volwassen patiënten die in aanmerking komen voor systemische therapie. Behandeling van ernstige 
chronische plaque psoriasis bij kinderen vanaf 4 jaar die een ontoereikende respons hebben gehad op, of niet geschikt zijn voor, topicale therapie en lichtthe-
rapieën. Behandeling van actieve matige tot ernstige hidradenitis suppurativa (HS) bij volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende respons 
op een conventionele systemische HS behandeling. Behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn, bij volwassen patiënten die niet gereageerd 
hebben op een volledige en adequate behandeling met een corticosteroïde en/of een immunosuppressivum, bij kinderen (vanaf 6 jaar) die een ontoereikende 
respons hebben gehad op conventionele behandeling waaronder primaire voedingstherapie en een corticosteroïde en/of een immuno- 
modulator, of indien dergelijke behandelingen niet verdragen worden of een contra indicatie bestaat. Behandeling van matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa 
bij volwassen patiënten met een ontoereikende respons op conventionele therapie, waaronder corticosteroïden en 6 mercaptopurine (6 MP) of azathioprine 
(AZA), of die dergelijke behandelingen niet verdragen of bij wie hiertegen een contra indicatie bestaat. Behandeling van niet infectieuze uveïtis intermediair, 
uveïtis posterior en panuveïtis bij volwassen patiënten met een ontoereikende respons op corticosteroïden, bij patiënten die minder corticosteroïden moeten 
gebruiken of voor wie een corticosteroïde behandeling niet geschikt is. Behandeling van juveniele chronische niet infectieuze uveïtis anterior bij patiënten van-
af twee jaar die een ontoereikende respons hebben gehad op conventionele behandeling of deze niet verdragen, of voor wie conventionele behandeling niet 
geschikt is. Dosering: De juiste dosering, het doseringsschema en de duur van de behandeling moet op de individuele patiënt worden afgestemd en hangt 
af van de indicatie. Hyrimoz is alleen verkrijgbaar als 40 mg oplossing in een voorgevulde spuit of pen. Het is dus niet mogelijk om Hyrimoz toe te dienen aan 
patiënten die minder dan de volledige dosis van 40 mg moeten krijgen. Contra-Indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of één of meer van de 
hulpstoffen. Actieve tuberculose of andere ernstige infecties zoals sepsis en andere opportunistische infecties. Matig tot ernstig hartfalen (NYHA klasse III/
IV). Waarschuwingen en voorzorgen: Alle patiënten moeten zorgvuldig worden gecontroleerd op infecties, waaronder tuberculose, voor, tijdens en geduren-
de 4 maanden na de behandeling met Hyrimoz. Een verminderde longfunctie kan het risico op het ontwikkelen van infecties vergroten.  
De behandeling mag niet worden geïnitieerd bij patiënten met actieve infecties, waaronder chronische of gelokaliseerde infecties, tot deze infecties onder 
controle zijn gebracht. Treedt een nieuwe infectie op tijdens de behandeling dan dient een volledige diagnostische evaluatie te worden uitgevoerd en de 
behandeling te worden stopgezet. Reactivering en het ontstaan van tuberculose zijn gemeld. In de volgende situaties dienen de voordelen van behandeling 
zorgvuldig te worden afgewogen tegen de risico’s ervan. Bij patiënten die zijn blootgesteld aan tuberculose of bij patiënten die hebben gereisd in gebieden 
met een hoog risico op tuberculose of endemische mycosen. Als latente tuberculose wordt gediagnosticeerd, moet vóór het begin van de behandeling met 
Hyrimoz gestart worden met antituberculeuze behandeling. Patiënten dienen het advies te krijgen een arts te raadplegen als tijdens of na de behandeling 
tekenen/symptomen optreden die wijzen op een tuberculose infectie. Patiënten die tekenen en symptomen ontwikkelen zoals koorts, malaise, gewichts- 
verlies, zweten, hoesten, dyspnoe en/of pulmonaire infiltraten of andere ernstige systemische ziekte al dan niet gepaard gaand met shock, dienen verdacht  
te worden van een invasieve schimmelinfectie en de toediening van Hyrimoz dient onmiddellijk te worden gestaakt. Patiënten dienen getest te worden op 
hepatitis B infectie voordat met de behandeling begonnen wordt. Dragers van het hepatitis B virus die behandeling met Hyrimoz nodig hebben, dienen  
zorgvuldig te worden gemonitord op symptomen van actieve hepatitis B infectie gedurende de behandeling en verschillende maanden na beëindiging  
daarvan. Bij reactivering van hepatitis B dient de behandeling te worden gestaakt. Voorzichtigheid dient in acht te worden genomen bij patiënten met  
demyeliniserende aandoeningen van het centrale of perifere zenuwstelsel en stopzetten van de behandeling dient overwogen te worden indien een van  
deze aandoeningen zich ontwikkelt. Als een anafylactische reactie of andere ernstige bijwerking optreedt, dient de toediening onmiddellijk te worden 
gestaakt. Maligniteiten, waarvan sommige fataal, zijn in postmarketingverband gemeld bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen (tot 22 jaar) die 
werden behandeld met TNF antagonisten vanaf een leeftijd ≤ 18 jaar. Het mogelijke risico van de combinatie van azathioprine of 6 mercaptopurine en  
Hyrimoz moet zorgvuldig worden overwogen. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een achtergrond van maligniteiten. Dit geldt ook voor COPD 
patiënten en patiënten met een verhoogd risico op een maligniteit door zwaar roken. Alle patiënten dienen vóór en tijdens de behandeling te worden onder-
zocht op de aanwezigheid van niet melanoom huidkanker. Alle patiënten met colitis ulcerosa met een verhoogd risico op dysplasie of coloncarcinoom of een 
voorgeschiedenis hiervan, dienen voor de behandeling en gedurende hun ziekteverloop met regelmaat te worden onderzocht op dysplasie. Bij symptomen 
die duiden op bloeddyscrasie dienen patiënten onmiddellijk medisch advies te vragen. Overweeg stopzetten van de behandeling bij patiënten met bewezen 
significante hematologische afwijkingen. Vaccinaties kunnen gelijktijdig worden toegediend, behalve levende vaccins. Toediening van levende vaccins aan  
zuigelingen die in utero aan adalimumab zijn blootgesteld, wordt niet aanbevolen gedurende 5 maanden na de laatste adalimumabinjectie van de moeder 
tijdens de zwangerschap. Bij nieuwe of verergerende symptomen van congestief hartfalen dient de behandeling te worden gestaakt. Als een patiënt na 
behandeling symptomen ontwikkelt die wijzen op een lupusachtig syndroom en als deze patiënt positief bevonden wordt voor antilichamen tegen dubbel-
strengs DNA, dient behandeling te worden gestaakt. De frequentie van ernstige infecties (waarvan enkele fataal) tijdens adalimumab behandeling was hoger 
bij patiënten ouder dan 65 jaar dan bij jongere patiënten. Interacties: Gelijktijdige toediening van Hyrimoz met andere biologische DMARD’s (bijv. anakinra en 
abatacept) of andere TNF antagonisten wordt niet aanbevolen vanwege een mogelijk toegenomen risico van infecties en andere potentiële farmacologische 
interacties. Zwangerschap en borstvoeding: Behandeling tijdens de zwangerschap wordt niet aanbevolen. Omdat humane immunoglobulinen worden  
uitgescheiden in de melk, mogen vrouwen gedurende tenminste vijf maanden na de laatste behandeling geen borstvoeding geven. Bijwerkingen: De meest 
gemelde bijwerkingen zijn infecties (zoals nasofaryngitis, infectie van de bovenste luchtwegen en sinusitis), reacties op de injectieplaats (erytheem, jeuk,  
bloeding, pijn of zwelling), hoofdpijn en skeletspierpijn. TNF antagonisten zoals adalimumab hebben een effect op het immuunsysteem en het gebruik kan  
de afweer van het lichaam tegen infecties en kanker beïnvloeden. Meldingen betroffen ook fatale en levensbedreigende infecties, HBV reactivatie,  
diverse maligniteiten en ernstige hematologische, neurologische en auto immuunreacties. Overige informatie: Dit geneesmiddel mag niet met andere  
geneesmiddelen worden gemengd. Bewaren in een koelkast (2°C–8°C). Niet in de vriezer bewaren. De voorgevulde spuiten en de voorgevulde pennen in  
de doos bewaren ter bescherming tegen licht. Registratienummer: EU/1/18/1286/001-006. Afleveringsstatus: U.R. Afleveringsstatus: U.R. Raadpleeg  
voor de volledige informatie de geregistreerde Samenvatting van de Productkenmerken juli 2018, op aanvraag verkrijgbaar bij Sandoz BV, Veluwezoom 22, 
1327 AH Almere. Verkorte productinformatie augustus 2018 -  NL1809006430
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Informatie
Op de hoogte van VORTEX® aluminium antistatische voorzetkamer

Wist u dat de lage luchtvochtigheid in de winterperiode kan leiden tot veel medicatieverlies in de plastic 
voorzetkamer1? Bij een lagere luchtvochtigheid is er sprake van een hogere staticiteit, waardoor meer medicatie 
naar de wanden wordt aangetrokken.2

Een metalen antistatische voorzetkamer zorgt voor een consistente afgifte van de dosis1,3. Metalen voorzetkamers 
zijn antistatisch en hoeven niet op een speciale manier (voor)behandeld en/of gereinigd te worden3,4.

Training via www.ApoWeb.nl

Voor medewerkers in de apotheek, die graag meer willen weten over de invloed van luchtvochtigheid op 
medicatieverlies in de voorzetkamer, is er sinds medio september een nieuwe online ApoWeb training beschikbaar. 
In deze training wordt theoretische kennis gecombineerd met praktische tips, die de apothekersassistent direct in 
de apotheek kan toepassen om de patiënt verder op weg te helpen bij een goede inhalatie instructie en techniek. 

Voor de VORTEX zijn verschillende ondersteuningsmaterialen beschikbaar.

Zo zijn er voor de uitleg van VORTEX aan uw patiënten de (mede  
door IMIS ontwikkelde) inhalatie-instructiekaarten beschikbaar.  
Deze mooie aanvulling op de IMIS Inhalatie Instructie Zorgatlas  
kunt u bij Sandoz aanvragen. Ook zijn deze kaarten terug te vinden  
op www.inhalatorgebruik.nl. 

Meer weten of een afspraak met uw Sandoz Accountmanager?

Uiteraard lichten onze Accountmanagers de VORTEX aluminium voorzetkamer graag nader toe. Een afspraak 
maken, of meer informatie aanvragen, kan via info.sandoz-nl@sandoz.com. Meer informatie kunt u ook vinden  
op www.mijnvortex.nl.

Wist u dat de VORTEX voorzetkamer:

•  simpel te reinigen is en met een schone doek kan worden afgedroogd
•  een flexibele aansluitring heeft en met alle gangbare dosisaerosolen kan worden gebruikt
•  o.a. geschikt is voor reiniging in de autoclaaf 
•  gebruikt kan worden met een unieke bedieningshulp* 

1) Hagedoorn P, Klemmeier-Boekhout T. Inhalatie technologie en instructie, tweede editie. Beuningen: Esculaap Media; 2016: pag 28-39.
2) Hagedoorn P, Klemmeier-Boekhout T. Inhalatie – Veelgestelde vragen en casuïstiek. Beuningen: Esculaap Media; 2016: pag 32.
3)  Wildhaber JH, et al. Effect of electrostatic charge, flow, delay and multiple actuations on the in vitro delivery of salbutamol from different small  

volume spacers for infants. Thorax 1996;51:985-988.
4) Hagedoorn P, Klemmeier-Boekhout T. Inhalatie – Veelgestelde vragen en casuïstiek. Beuningen: Esculaap Media; 2016: pag 26-27.

HEEFT U
DE INHALATIE- 
INSTRUCTIE- 

KAARTEN
NIEUW! VOOR DE 

VORTEX AL?

SANDOZ B.V.
Postbus 10332
1301 AH Almere
T +31 (0)36 524 16 01
F +31 (0)36 537 33 22
info.sandoz-nl@sandoz.com

Naam Achternaam
Testerstraat 01
1234 AB Testerstad

N
L1
80

90
07

04
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Drs. K.G. van Poelvoorde
Productmanager

Almere, 25 oktober 2018

Geachte <mevrouw testklant>

Nu beschikbaar: Inhalatie-Instructiekaarten VORTEX® aluminium voorzetkamer
Bij de behandeling met longmedicatie is het doel om zoveel mogelijk werkzame stof in de longen te 
krijgen.1 Om dit te bewerkstelligen wordt bij het gebruik van dosisaerosolen veelal het gebruik van een 
voorzetkamer geadviseerd.2 

De VORTEX® aluminium voorzetkamer is de enige in Nederland verkrijgbare metalen voorzetkamer. 
Metalen voorzetkamers zijn antistatisch en hoeven niet op een speciale manier (voor)behandeld en/of 
gereinigd te worden.3 VORTEX® is geschikt voor gebruik met alle gangbare dosisaerosolen dankzij de 
flexibele aansluitring. 

Voorlichting voor uw patiënt
Sandoz hecht veel waarde aan goede en voor iedereen begrijpelijke voorlichting. Om die reden stellen 
wij verschillende materialen beschikbaar. Met bijgevoegde antwoordkaart kunt u de inhalatieprotocollen 
en inhalatie-instructiekaarten van de VORTEX met mondstuk en masker aanvragen. Deze zijn mede 
ontwikkeld door IMIS (Stichting Inhalatie Medicatie Instructie School). Zo is uw Zorgatlas Inhalatie-
Instructies weer up to date.

U ontvangt één pakket bestaande uit:
• Inhalatieprotocol VORTEX® met mondstuk
• Inhalatieprotocol VORTEX® met masker
• 15 Inhalatie-Instructiekaarten VORTEX® met mondstuk
• 15 Inhalatie-Instructiekaarten VORTEX® met masker
• 2 tabbladen voor de Zorgatlas Inhalatie-Instructies

Meer weten?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen? Stuur dan een e-mail naar  
info.sandoz-nl@sandoz.com Meer informatie kunt u ook vinden op www.mijnvortex.nl  
of op www.inhalatorgebruik.nl.

Met vriendelijke groet,

Drs. Karla van Poelvoorde,
Productmanager

Sandoz B.V 
Veluwezoom 22
Postbus 10332
1301 AH Almere

T +31 (0) 36 524 16 00
F +31 (0)36 537 33 22
info.sandoz-nl@sandoz.com
www.sandoz.nl

Handelsregister Flevoland
nr. 32039918

A Novartis Division

BNP Paribas
IBAN NL08 BNPA 0227 9855 08
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Wijzigingen
Wijziging formaat verpakking
ZI-nummer product Formaat oud Formaat nieuw

15667987 Bisoprololfumaraat Sandoz 2,5, 30 filmomhulde tabletten 58x18x115 58x21x115
15715531 Bisoprololfumaraat Sandoz 5, 28 filmomhulde tabletten 58x18x115 58x21x115
15668010 Bisoprololfumaraat Sandoz tablet 10 mg,  

30 filmomhulde tabletten 
58x18x115  58x21x115

15548740 Colchicine Sandoz 0,5 mg, 30 tabletten 38x20x93  38x20x93
15999270 Diltiazem HCl Sandoz retard 300 mg, 28 harde capsules 

met verlengde afgifte
79x37x166 75x35x145

15081052 Glimepiride Sandoz 3, 30 tabletten 47x20x85 46x21x97
15822842 Ipratropiumbromide/Salbutamol Sandoz 0,5 mg/2,5 mg 

per 2,5 ml Unit Dose, 20 ml verneveloplossing
75x30x185 78x30x190

15822834 Ipratropiumbromide/Salbutamol Sandoz 0,5 mg/2,5 mg 
per 2,5 ml Unit Dose, 60 ml verneveloplossing

77.5x84.5x188.5 78x85x190

15753271 Latanoprost Sandoz 0,05 mg/ml, 2,5 ml oogdruppels 30x30x72 32,5x29x67
15415392 Mitoxantron Sandoz 2 mg/ml, 10 ml concentraat voor 

oplossing voor infusie 
38x38x70 44x44x83

15813932 Oxycodon HCl Sandoz retard 5 mg, 100 tabletten met 
verlengde 

38x40x80 45x45x95

15813835 Oxycodon HCl Sandoz retard 20 mg, 100 tabletten met 
verlengde afgifte

38x40x80 45x45x95

13654322 Propranolol HCl Sandoz retard 160 mg, 30 capsules met 
gereguleerde afgifte 

62x30x114 45x25x115

14984946 Spironolacton Sandoz 100 mg, 30 filmomhulde tabletten 50x30x117 49x30x118
15155285 Timolol Sandoz 5 mg/1 ml, oogdruppels 28x28x70 36x36x82
1550868  Topiramaat Sandoz tablet 25 mg, 60 filmomhulde 

tabletten in pot 
42x45x75 45x45x75
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Wijzigingen
Overgang Pregabaline Sandoz  

Specificaties oud Specificaties nieuw

Omschrijving Pregabaline Sandoz 300 mg, 56 harde 
capsules

Pregabaline Sandoz 300 mg, 56 harde 
capsules

ZI nummer 16160835 16519701
RVG EU/1/15/1012/072 EU/1/15/1012/072
EAN nummer 8712371015775 8712371017243
Formaat 72x88x99 72x88x99

Overgang Budesonide Sandoz  
Specificaties oud Specificaties nieuw

Omschrijving Budesonide Sandoz 0,5 mg/ml,  
2 ml vernevelsuspensie in ampul

Budesonide Sandoz 0,5 mg/ml,  
2 ml vernevelsuspensie in ampul

ZI nummer 15824365 15824365
RVG 32123 32123
EAN nummer 8712371013214 7613421021306

Overgang Gabapentine Sandoz  
Specificaties oud Specificaties nieuw

Omschrijving Gabapentine Sandoz 600 mg,  
100 filmomhulde tabletten

Gabapentine Sandoz 600 mg,  
100 filmomhulde tabletten 

Zi nummer 15683184 15683184
RVG 108587 108587
EAN nummer 8712371011388 7613421020392

Uit het assortiment 
ZI nummer Product

15195384 Betamethason Sandoz zalf 1 mg/g, 30 gr hydrofiele zalf
15195392 Betamethason Sandoz zalf 1 mg/g, 100 gr hydrofobe zalf
15195368 Betamethasone Sandoz crème 1 mg/g, 30 gr hydrofiele creme
15824365 Budesonide Sandoz 0,5 mg/ml, 2 ml vernevelsuspensie in ampul
15756742 Latanoprost Sandoz 0,05 mg/ml, 3x 2,5 ml oogdruppels oplossing
15558010 Levocetirizine diHCl Sandoz 5 mg, 30 filmomhulde tabletten
16374193 Olmesartan medoxomil Sandoz 10 mg, 98 filmomhulde tabletten
16374207 Olmesartan medoxomil Sandoz 20 mg, 98 filmomhulde tabletten 
15196771 Quinapril/Hydrochloorthiazide Sandoz 20/12,5 mg, 30 filmomhulde tabletten


