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Introducties
Onlangs geïntroduceerd
ZI-nummer Product Verpakking RVG
16382250 Bupropion HCL Sandoz retard 150 mg 90 tabletten met gereguleerde 

afgifte in pot
11487

16519043 Entecavir Sandoz 0,5 mg 30 filmomhulde tabletten 119701
16519051 Entecavir Sandoz 1 mg 30 filmomhulde tabletten 119702
16528026 Etoricoxib Sandoz 30 mg 30 filmomhulde tabletten 114108
16528042 Etoricoxib Sandoz 60 mg 30 filmomhulde tabletten 114109
16528034 Etoricoxib Sandoz 60 mg  100 filmomhulde tabletten in pot 114109
16528069 Etoricoxib Sandoz 90 mg 30 filmomhulde tabletten 114110
16528050  Etoricoxib Sandoz 90 mg  100 filmomhulde tabletten in pot 114110
16528018 Etoricoxib Sandoz 120 mg 30 filmomhulde tabletten 114111
16260368 Quetiapine Sandoz SR 150 mg 60 tabletten met verlengde 

afgifte in pot
117555

BINNENKORT  verwacht
ZI-nummer Product Verpakking RVG

16315464 Abacavir Sandoz 300 mg 60 filmomhulde tabletten 117142
16382250 Calcium/Vitamine D3 Sandoz 500 mg/800 IE 30 kauwtabletten 117421

Omeprazol (als magnesium) Sandoz MUT  
nu ook geregistreerd voor gebruik in de sonde
Al enige tijd is Omeprazol (als magnesium) Sandoz MUT (Uniek Generiek*) beschikbaar in Nederland.  
Sinds 5 januari heeft Omeprazol (als magnesium) Sandoz MUT in de sterktes 10 mg, 20 mg én 40 mg  
de registratie voor gebruik in de maagsonde.

Sandoz heeft een korte handleiding gemaakt voor het gebruik van het geneesmiddel in de maagsonde.  
Wilt u deze handleiding aanvragen of heeft u andere vragen? Neem contact op met uw Accountmanager  
van Sandoz.

*  op basis van de Z-index juli 2017
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Introductie
BINNENKORT  in het Virologie assortiment: 

Abacavir Sandoz 300 mg, filmomhulde 
tabletten - voor oraal gebruik
Hieronder vindt u de belangrijkste productgegevens: 

ZI-nr: 16315464

RVG: 117142

EAN: 8712371016994

Formaat: 86x64x172

Blister: Strooidruk

Uiterlijk: Gele, capsulevormige, filmomhulde, biconvexe tabletten met 
de inscriptie “H” aan de ene zijde en “A” en “26”, gescheiden 
door een breukgleuf, aan de andere zijde (19 mm x 7 mm).   
De tablet kan worden verdeeld in gelijke doses.

Indicatie: behandeling van Humaan Immunodeficiëntie Virus  
(hiv-) infecties bij volwassenen, adolescenten en kinderen

BELANGRIJK Omdat dit middel abacavir bevat, kunnen sommige patiënten 
die dit middel gebruiken een overgevoeligheidsreactie (ernstige allergische 
reactie) ontwikkelen die levensbedreigend kan zijn als de behandeling met 
dit middel wordt voortgezet.

 In de verpakking van dit middel zit een Waarschuwingskaart om de patiënt en medische hulpverleners 
opmerkzaam te maken op overgevoeligheid voor abacavir. Patiënten wordt geadviseerd deze kaart altijd bij 
zich te dragen.

NIEUW  Entecavir Sandoz 0,5 mg en 1 mg filmomhulde tabletten -  
voor oraal gebruik 
ZI-nr: 16519043 (0,5 mg) en 16519051(1mg)

RVG: 119701 (0,5 mg) en 119702 (1 mg)

EAN: 8712371017380

Uiterlijk: Entecavir Sandoz 0,5 mg filmomhulde tabletten 
Witte, ronde, filmomhulde tabletten met inscriptie aan beide 
zijden, “SZ” aan de ene zijde en “108” aan de andere zijde,  
met een doorsnee (diameter) van ongeveer 8,0 mm.

Entecavir Sandoz 1 mg, filmomhulde tabletten 
Roze, ronde, filmomhulde tabletten met inscriptie aan beide 
zijden, “SZ” aan de ene zijde en “109” aan de andere zijde,  
met een doorsnee (diameter) van ongeveer 10,0 mm

Blister Strooidrukblister

Indicatie langdurige (chronische) hepatitis B-virusinfectie (HBV-infectie) 
bij volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar
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Sandoz in Virologie
Anti-HIV 
preparaten

ZI Nummer Artikelomschrijving
16315464 BINNENKORT  Abacavir Sandoz 300 mg, filmomhulde tabletten

16315480
BINNENKORT  Abacavir Lamivudine Sandoz 600 mg/300 mg, filmomhulde 

tabletten
15919935 Nevirapine Sandoz 200 mg, tabletten
15950387 Lamivudine Sandoz 150 mg, filmomhulde tabletten
1550409 Lamivudine Sandoz 300 mg, filmomhulde tabletten
15868095 Lamivudine Zidovudine Sandoz 150 mg/300 mg
16058550 Efavirenz Sandoz 600 mg, filmomhulde tabletten

Anti-virus 
preparaten 
excl anti-HIV 

16519043 NIEUW  Entecavir Sandoz 0,5 mg, filmomhulde tabletten
16519051 NIEUW  Entecavir Sandoz 1 mg, filmomhulde tabletten
15950352 Lamivudine Sandoz 100 mg, filmomhulde tabletten

Introductie
Erelzi® ▼ (etanercept) en Rixathon® ▼ (rituximab) 
Sandoz is verheugd dat per 1 augustus 2017 a.s. twee nieuwe biosimilar producten in Nederland beschikbaar 
zijn. Met 11 jaar biosimilar ervaring in meer dan 70 landen is Sandoz de onbetwiste pionier en wereldleider in dit 
segment. Door het beschikbaar maken van biosimilars dragen we bij aan het betaalbaar houden van de 
gezondheidszorg voor alle patiënten wereldwijd en een duurzame toekomst. Door het gebruik maken van 
biosimilars kunnen middelen worden vrijgemaakt om toepassing van innovatieve middelen mogelijk te maken 
doordat bespaard kan worden op de oplopende kosten van de gezondheidszorg.  
 

®

Erelzi

ZI nummer Artikelomschrijving Eenheid
16410602 Erelzi injvlst 50 mg/ml, wegwerpspuit 0,5 ml 4 st
16410629 Erelzi injvlst 50 mg/ml, wegwerpspuit 1 ml 4 st
16410610 Erelzi SensoReady injvlst 50 mg/ml, pen 1 ml 4 st

Erelzi® is geregistreerd voor de volgende indicaties: Behandeling van reumatoïde artritis en axiale 
spondyloartritis bij volwassenen, juveniele idiopathische artritis bij kinderen en adolescenten vanaf 2 jaar,  
artritis psoriatica en enthesitis-gerelateerde artritis bij volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar, plaque 
psoriasis bij volwassenen en kinderen en adolescenten vanaf 6 jaar.*

Rixathon

ZI nummer Artikelomschrijving Eenheidg
16373146 Rixathon infvlst concentraat 100 mg/10 ml 2 flacons 2 st
16374851 Rixathon infvlst concentraat 100 mg/10 ml 3 flacons 3 st
16374878 Rixathon infvlst concentraat 500 mg/50 ml 1 flacon 1 st
16374975 Rixathon infvlst concentraat 500 mg/50 ml 2 flacons 2 st

Alle flacons zijn voorzien van een 2D Matrix barcode.

Rixathon® is geregistreerd  voor de volgende indicaties: Non Hodgkin Lymfoom (NHL), chronische Lymfatische 
Leukemie  (CLL), reumatoïde artritis (RA) en granulomatose met polyangiitis en microscopische polyangiitis.*

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

* Voor de belangrijkste bijwerkingen, waarschuwingen en overige productinformatie verwijzen wij u naar  
de verkorte SmPC elders in dit Assortimentsnieuws.
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Uitgelicht
Introductie
Mondstukken (per 10 stuks) voor  
de VORTEX® aluminium voorzetkamer
Recent introduceerde Sandoz de VORTEX® aluminium  
voorzetkamer in Nederland. De VORTEX voorzetkamer:

•  bevat een flexibele aansluitring en kan met alle gangbare 
dosisaerosolen worden gebruikt

• is simpel te reinigen én af te drogen met een schone doek
• is o.a. geschikt voor reiniging in de autoclaaf 
• bevat een unieke eenhandbedieningshulp*. 

De VORTEX is beschikbaar in 4 varianten en biedt daarmee 
een oplossing voor jong én oud. De maskers van de VORTEX 
voorzetkamer zijn afneembaar en ook los na te bestellen. 

Mondstukken
Speciaal voor gebruik op de longfunctie afdeling of in de huisartsenpraktijk introduceert Sandoz per direct 
VORTEX mondstukken, verpakt per 10 mondstukken. Voor iedere patiënt een schoon mondstuk bij de hand.
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VORTEX met mondstuk      VORTEX mondstukken (1 zak van 10 stuks) 

ZI-nummer: 16231422      ZI-nummer: 16405218 

Simpel te reinigen én af te drogen 
De VORTEX is simpel te reinigen. Zo kan de voorzetkamer onder andere schoongemaakt worden in een 

sopje of de vaatwasser (tot hoge temperaturen). Door de antistatische eigenschappen van de aluminium 

behuizing kan de VORTEX met een schone theedoek worden afgedroogd én direct weer worden 

gebruikt.  
 
De VORTEX voorzetkamer kan tevens gereinigd worden in de autoclaaf. Vervang de VORTEX na 30x 

reinigen in de autoclaaf.  

Meer weten? 
Wilt u graag nog meer weten over de VORTEX voorzetkamer, dan kan dit via info.sandoz-

nl@sandoz.com. Graag lichten wij u de VORTEX voorzetkamer nader toe. Meer informatie kunt u ook 

vinden op www.mijnvortex.nl 

*obv Z-Index mei 2017 
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Wijzigingen
Overgang naar een nieuwe registratie
Overgang Acetylsalicylzuur Sandoz cardio 80 mg, dispergeerbare tabletten naar 
Acetylsalicylzuur Sandoz 80 mg cardio, tabletten

Acetylsalicylzuur Sandoz cardio 80 mg, dispergeerbare tabletten zullen binnenkort overgaan naar een 
andere registratie. Belangrijkste wijziging hierbij is het veranderen van het type tablet van dispergeerbaar naar 
regulier.

Hierbij wijzigen vrijwel alle productvariabelen zoals het ZI-nummer, EAN-code en formaat van de verpakking. 
Door de overgang naar een ander type toedieningsvorm wijzigt tevens het PRK-cluster van 68632 naar 68624. 
De overige condities blijven ongewijzigd. De overgang betreft alle presentatievormen waarvan de 1000 stuks 
potverpakking als eerste overgaat. De 30 en 90 stuks blister volgen later dit jaar. Wij zullen u hierover tijdig 
informeren.

OUD NIEUW
Naam Acetylsalicylzuur Sandoz cardio 80 mg Acetylsalicylzuur Sandoz 80 mg cardio
Verpakking 30 dispergeerbare tabletten in strip 30 tabletten in strip
Material 44035262 44075341
ZI-nummer 15689859 16348265
PRK-code 68632 68624
Registratienummer 102646 119637=26865
EAN-code 8712371010442 8712371017557
Formaat 40 x 21 x 90 mm 46 x 20 x 100 mm
Blister Unit dose blister Unit dose blister
Uiterlijk witte platte dispergeerbare tabletten  

(9 mm) met een breukstreep en een 
inscriptie met '80'

Ronde, platte, vrijwel witte tabletten met 
breukstreep. De tablet kan verdeeld 
worden in gelijke helften.

Naam Acetylsalicylzuur Sandoz cardio 80 mg Acetylsalicylzuur Sandoz 80 mg cardio

Verpakking 90 dispergeerbare tabletten in strip 90 tabletten in strip

Material 44035263 44075350

ZI-nummer 15689875 16348273

PRK-code 68632 68624

Registratienummer 102646 119637=26865

EAN-code 8712371010459 8712371017564

Formaat 40 x 45 x 90 mm 46 x 42,5 x 100 mm

Blister Unit dose blister Unit dose blister

Uiterlijk witte platte dispergeerbare tabletten  
(9 mm) met een breukstreep en een 
inscriptie met '80'

Ronde, platte, vrijwel witte tabletten met 
breukstreep. De tablet kan verdeeld 
worden in gelijke helften.

Naam Acetylsalicylzuur Sandoz cardio 80 mg Acetylsalicylzuur Sandoz 80 mg cardio

Verpakking 1000 dispergeerbare tabletten in pot 1000 tabletten in pot

Material 44035264 44075324

ZI-nummer 15688984 16348257

PRK-code 68632 68624

Registratienummer 102646 119637=26865

EAN-code 8712371010466 8712371017571

Formaat na na

Blister nvt nvt

Uiterlijk witte platte dispergeerbare tabletten (9 
mm) met een breukstreep en een inscriptie 
met '80'

Ronde, platte, vrijwel witte tabletten met 
breukstreep. De tablet kan verdeeld 
worden in gelijke helften.
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Wijzigingen formaat verpakking
ZI-nummer Product Formaat oud Formaat nieuw

14023008 Bromazepam Sandoz 3 mg, 30 tabletten 38 x 25 x 93 mm  38 x 20 x 93 mm

14023024 Bromazepam Sandoz 6 mg, 30 tabletten 45 x 25 x 115 mm 62 x 20 x 114 mm

14281414 Bumetanide Sandoz 5 mg, 30 tabletten Blister: strooidruk 
Verpakking:  
38 x 25 x 93 mm

Blister: Unit dose 
blister. Verpakking:  
46 x 20 x 110 mm

15753662 Candesartancilexetil/Hydrochloorthiazide 
Sandoz 16/12,5 mg  30 tabletten 

54 x 22 x 136 mm 54 x 33 x 136 mm

14279711 Diclofenacnatrium Sandoz 100 mg,  
30 tabletten met gereguleerde afgifte 

43 x 20 x 100 mm 46 x 29 x 97 mm

15145247 Enalaprilmaleaat Sandoz 10 mg,  
100 tabletten in pot 

Pot: 50 ml 
41 x 41 x 95 mm

Pot: 30 ml
45 x 45 x 85 mm

15145255 Enalaprilmaleaat Sandoz 20 mg,  
100 tabletten in pot 

Pot: 75 ml
Verpakking:  
45 x 45 x 85 mm 

Pot: 60 ml
Verpakking:  
55 x 55 x 80 mm

15724948 Levetiracetam Sandoz 250 mg,  
100 filmomhulde tabletten in pot

48 x 50 x 95 mm 55 x 55 x 80 mm

15724964 Levetiracetam Sandoz 500 mg,  
100 filmomhulde tabletten in pot

48 x 50 x 112 mm 55 x 55x 115 mm

15356175 Nifedipine Sandoz 30 mg, 90 tabletten  
met gereguleerde afgifte

38 x 55 x 93 mm 38 x 50 x 93 mm

15356175 Nifedipine Sandoz retard 30 mg,  
90 tabletten met reguleerde afgifte 

38 x 55 x 93 mm 38 x 50 x 93 mm

15356183 Nifedipine Sandoz retard 60 mg,  
90 tabletten met reguleerde afgifte 

45 x 60 x 115 mm 45 x 60 x 115 mm

15206483 Pravastatinenatrium Sandoz 10 mg,  
100 tabletten in pot

41 x 41 x 95 mm 45 x 45 x 95 mm

15192318 Pravastatinenatrium Sandoz 20 mg,  
100 talbetten in pot                                   

41 x 41 x 95 mm 45 x 45 x 95 mm

14346923 Clomipramine HCL Sandoz 10 mg, 
30 filmomhulde tabletten 

37 x 20 x 87 mm 47 x 22 x 99 mm

Wijzigingen uiterlijk tablet
ZI-nummer Product Uiterlijk oud Uiterlijk nieuw

15753662 Candesartancilexetil/Hydrochloorthiazide 
Sandoz 16/12,5 mg  30 tabletten 

Formaat tablet:
lengte: 8,7-8,9 mm
breedte: 4,3-4,5 mm
dikte: 2,9-3,5 mm

Formaat tablet:
lengte: 7,9-8,2 mm
breedte: 4,7-5,0 mm
dikte: 2,9-3,6 mm

Diverse ZI-nummers Enalapril 5 mg, 10 mg en 20 mg, tabletten Snap tab Reguliere 
breukstreep

Wijziging Timolol
ZI-nummer Product Uiterlijk oud Uiterlijk nieuw

15155277

15155285

Timolol Sandoz 2,5 mg/ml 
5 ml oogdruppels

Timolol Sandoz 5 mg/ml,  
5 ml oogdruppels

Flesje: LDPE flacon
Houdbaarheid na openen:  
6 weken
Hulpstoffen:  
- Benzalkoniumchloride
- Dinatriumfosfaat 
- Natriumfosfaat 
- Gezuiverd water

Flesje: Droptainer
Houdbaarheid na openen:  
28 dagen
Hulpstoffen:  
- Benzalkoniumchloride
- Dinatriumfosfaat 
- Natriumfosfaat 
- Zoutzuur en/of natriumhydroxide 
- Gezuiverd water
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Verkorte productinformatie Erelzi® (etanercept)

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

Naam: Erelzi 25 mg/50 mg, oplossing voor injectie Samenstelling: voorgevulde spuit met 25 mg etanercept in 0,5 ml oplossing/50 mg etanercept in 1,0 ml oplossing, 
voorgevulde pen met 50 mg etanercept in 1,0 ml oplossing Indicaties: Behandeling van reumatoïde artritis en axiale spondyloartritis bij volwassenen, juveniele 
idiopathische artritis bij kinderen en adolescenten vanaf 2 jaar, artritis psoriatica en enthesitis-gerelateerde artritis bij volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar, 
plaque psoriasis bij volwassenen en kinderen en adolescenten vanaf 6 jaar. Dosering: De aanbevolen dosering is 25 mg etanercept tweemaal per week of 50 mg 
eenmaal per week middels subcutane injectie. Pediatrische patiënten die minder wegen dan 62,5 kg, moeten nauwkeurig gedoseerd worden op basis van mg/kg 
met de presentatie poeder met of zonder oplosmiddel voor oplossing voor injectie. Contra-Indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de 
hulpstoffen. Sepsis of een risico op sepsis. Erelzi mag niet worden begonnen bij actieve infecties, met inbegrip van chronische of lokale infecties. Waarschuwingen 
en voorzorgen: Patiënten dienen voor, tijdens en na de behandeling met Erelzi op infecties te worden gecontroleerd. Voorafgaand aan de behandeling met Erelzi 
moeten alle patiënten gecontroleerd worden op actieve en inactieve tuberculose en worden getest op HBV-infectie. Er zijn meldingen van verergering van hepatitis 
C bij patiënten die etanercept kregen. Als een ernstige allergische of anafylactische reactie optreedt, dient de behandeling met Erelzi onmiddellijk te worden 
gestopt en een passende behandeling te worden gestart. De veiligheid en werkzaamheid van etanercept is niet geëvalueerd voor patiënten met immunosuppressie. 
Voorzichtigheid dient in acht genomen te worden wanneer een behandeling met TNF-antagonisten wordt overwogen voor patiënten met een voorgeschiedenis van 
maligniteiten of wanneer voortzetting van de behandeling wordt overwogen bij patiënten die een maligniteit ontwikkelen. Levende vaccins dienen niet gelijktijdig met 
Erelzi worden gegeven. Behandeling met Erelzi zou kunnen resulteren in de vorming van auto-immuunantilichamen. Zeldzame gevallen van pancytopenie en zeer 
zeldzame gevallen van aplastische anemie zijn gemeld, sommige met fatale afloop, bij patiënten die werden behandeld met etanercept. Zeldzame gevallen van CZS 
demyeliniserende aandoeningen en zeer zeldzame meldingen van perifere demyeliniserende polyneuropathieën zijn gemeld bij patiënten die werden behandeld 
met etanercept. Voorzichtigheid is geboden bij toepassing van Erelzi bij patiënten die aan congestief hartfalen (CHF) lijden. Erelzi dient niet gebruikt te worden 
voor de behandeling van alcoholische hepatitis en wordt niet aanbevolen voor de behandeling van Wegener-granulomatose. Er zijn meldingen van hypoglykemie 
na de initiatie van etanercept bij patiënten die medicijnen kregen voor diabetes. Er zijn gevallen van inflammatoire darmziekte (IBD) en uveïtis gemeld bij JIA-
patiënten tijdens de behandeling met etanercept. Interacties: Gelijktijdige toediening van etanercept en anakinra is in verband gebracht met een verhoogd risico 
op ernstige infecties en neutropenie en wordt niet aanbevolen. Gelijktijdige toediening van abatacept en etanercept heeft geleid tot een toename van de incidentie 
van bijwerkingen en wordt niet aanbevolen. Artsen dienen voorzichtigheid in acht te nemen wanneer zij een combinatietherapie met sulfasalazine overwegen.  
Zwangerschap en borstvoeding: Vrouwen in de vruchtbare leeftijd dient geadviseerd te worden om geschikte anticonceptie te gebruiken tijdens behandeling 
met Erelzi en gedurende drie weken na het stoppen van de behandeling. Het gebruik van Erelzi wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap. Borstvoeding of 
Erelzi-therapie moet worden gestaakt. Bijwerkingen: De meest gemelde bijwerkingen zijn reacties op de injectieplaats, infecties, allergische reacties, vorming 
van autoantilichamen, jeuk en koorts. TNF-antagonisten, zoals etanercept hebben effect op het immuunsysteem en hun gebruik kan de afweer van het lichaam 
tegen infecties en kanker beïnvloeden. Meldingen betroffen ook fatale en levensbedreigende infecties, sepsis, diverse malgniteiten 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/1/17/1195/004 Afleveringsstatus: U.R. Raadpleeg voor de volledige informatie de geregistreerde Samenvatting van de Productkenmerken mei 2017, op aanvraag 
verkrijgbaar bij Sandoz BV, Veluwezoom 22, 1327 AH Almere. NL1706000732 Verkorte productinformatie juni 2017

Verkorte productinformatie Rixathon® (rituximab)

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

Naam: Rixathon 100 mg/500 mg concentraat voor oplossing voor infusie Samenstelling: Injectieflacon met 100 mg/10 ml of 500 mg/50 ml rituximab Indicaties: 
Rixathon is geïndiceerd voor volwassenen met Non-Hodgkinlymfoom (NHL), chronische lymfatische leukemie (CLL), reumatoïde artritis of ranulomatose met 
polyangiitis en microscopische polyangiitis. Dosering: De juiste dosering en de duur van de behandeling moet op de individuele patiënt worden afgestemd en 
hangt af van de indicatie. Contra-Indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor muizeneiwitten of voor een van de hulpstof(fen). Actieve, ernstige 
infecties. Ernstig immuungecompromitteerde patiënten. Ernstig hartfalen of ernstige, ongecontroleerde cardiale aandoeningen. Waarschuwingen en voorzorgen: 
Zeer zeldzame gevallen van progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML) zijn gemeld na gebruik van rituximab. Indien een patiënt PML ontwikkelt, moet 
de toediening van Rixathon permanent gestaakt worden. Bij NHL en CLL wordt het gebruik van rituximab in verband gebracht met infusiegerelateerde reacties 
(IRR’s), die gerelateerd kunnen zijn aan het vrijkomen van cytokines en/of andere chemische mediatoren. Het “cytokine release syndrome” kan klinisch niet te 
onderscheiden zijn van acute overgevoeligheidsreacties. Geneesmiddelen voor de behandeling van overgevoeligheidsreacties dienen beschikbaar te zijn voor 
onmiddellijk gebruik bij een allergische reactie tijdens de toediening van rituximab. Angina pectoris, hartritmestoornissen zoals boezemfladderen en fibrilleren, 
hartfalen en/of myocardinfarct zijn voorgekomen bij met rituximab behandelde patiënten. Daarom dienen patiënten met een cardiale aandoening in de anamnese en/
of cardiotoxische chemotherapie nauwgezet gevolgd te worden. Ernstige infecties, waaronder met dodelijke afloop, kunnen optreden gedurende de behandeling 
met rituximab. Rixathon mag niet worden toegediend aan patiënten met een actieve, ernstige infectie. Gevallen van hepatitis B-reactivatie zijn gemeld bij patiënten 
die rituximab toegediend kregen, waaronder plotseling optredende hepatitis met fatale afloop. Patiënten dienen gescreend te worden op het hepatitis B-virus 
(HBV) voorafgaande aan een behandeling met rituximab. Regelmatige bepalingen van het volledige bloedbeeld, waaronder neutrofielen en bloedplaatjes, dienen te 
worden uitgevoerd tijdens therapie met Rixathon. Vaccinatie met levende vaccins wordt niet aanbevolen. Patiënten, behandeld met Rixathon kunnen niet-levende 
vaccinaties krijgen. De respons-snelheden met niet-levende vaccins kunnen echter verminderd zijn. Ernstige huidreacties, zoals toxische epidermale necrolyse 
en stevensjohnsonsyndroom, waarvan sommige met een fatale afloop, zijn gemeld. Het gebruik van rituximab wordt niet aanbevolen bij MTX-naïeve patiënten. 
Interacties: Momenteel zijn er beperkte gegevens beschikbaar aangaande mogelijke interacties met andere geneesmiddelen en rituximab. Patiënten met humane 
antimuis antilichaam- of humane anti-chimerische antilichaam titers kunnen allergische of overgevoeligheidsreacties vertonen, wanneer ze behandeld worden 
met andere diagnostische of therapeutische monoklonale antilichamen. Zwangerschap en borstvoeding: Vrouwen in de vruchtbare leeftijd dienen effectieve 
anticonceptie te gebruiken en borstvoeding dient gestaakt te worden tijdens en gedurende 12 maanden na Rixathon-therapie. Rixathon mag niet toegediend worden 
aan zwangere vrouwen tenzij het mogelijke voordeel opweegt tegen het potentiële risico. Bijwerkingen: De meest frequent waargenomen bijwerkingen bij patiënten 
die rituximab kregen, waren IRR’s die bij de meerderheid van de patiënten optraden tijdens de eerste infusie. Infecties traden op bij 30-55% van de patiënten met 
NHL en bij 30-50% van de patiënten met CLL. Cardiovasculaire bijwerkingen werden ook frequent gemeld. Andere ernstige bijwerkingen die gemeld zijn waren 
hepatitis B-reactivatie en PML. Overige informatie: Rituximab kan geringe invloed hebben op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. 
Bewaar in de koelkast. Bewaar de injectieflacons in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht. Registratienummers: EU/1/17/1185 /001, EU/1/17/1185 /002, 
EU/1/17/1185 /003, EU/1/17/1185 /004. Afleveringsstatus: U.R. Raadpleeg voor de volledige informatie de geregistreerde Samenvatting van de Productkenmerken 
mei 2017, op aanvraag verkrijgbaar bij Sandoz BV, Veluwezoom 22, 1327 AH Almere. NL1706000731 Verkorte productinformatie juni 2017
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Uit het assortiment
ZI-nummer Product

14287137 Amoxicilline Sandoz disper tablet 375, 20 tabletten

14046407 Cimetidine Sandoz bruis 800 mg, 30 bruistabletten

15842045 Fluticasonpropionaat Sandoz 50, neusspray 150 doses


