
Trometamol 

 (ADDEX®-THAM) 

Afleveringsvorm 
Flacon met oplossing van 20 g trometamol per 50 ml (150 mmol trometamol) voor 
intraveneuze infusie. 

Bereiden 
De flacon van 50 ml aanvullen met 450 ml glucose 5%. Verwijder daartoe eerst de nodige 
hoeveelheid uit een verpakking van 500 ml glucose 5%.  De eindconcentratie bedraagt 
0.3 mmol/ml.  
Bij snelle toediening (15 minuten; zie rubriek “Toedienen”) is het aangewezen twee 
flacons aan te vullen met 400 ml glucose 5%. Verwijder daartoe eerst de nodige 
hoeveelheid uit een verpakking van 500 ml glucose 5%. De eindconcentratie bedraagt 
0.6 mmol/ml.  

Toedienen 
Intraveneus als infuus: duur van de perfusie: niet minder dan 1 uur.  
Indien een snellere toediening vereist is (15 minuten in acute situatie) is het aangewezen 
de 0.6 molaire oplossing te gebruiken (zie bereidingswijze hierboven). 
Indien een dergelijke hoge dosis snel wordt gegeven, moet men een tussentijd van 12 
uur in acht nemen eer een volgende dosis te geven. 
Meestal wordt niet langer dan één dag behandeld, behalve in levensbedreigende 
situaties. 
 
Een debiet van 5 mmol/kg/uur niet overschrijden.  
 
Pediatrie: een totale dagdosis van 12 mmol/kg/dag niet overschrijden. 
Volwassenen: een totale dagdosis 18 mmol/kg/dag niet overschrijden. 

Infuusvloeistoffen 
Glucose 10% (telkens twee flacons in 1L ) en glucose 5% (zie bereidingswijze 
hierboven). 

Onverenigbaar met 
Geneesmiddelen die resulteren in een lage pH. 

Acute reacties 
In  het geval van een respiratoire acidose treedt respiratoire depressie op en moet de 
patiënt adequaat geventileerd worden met een respiratoire behandeling. Bij metabole 
acidose is niet onmiddellijk respiratoire depressie te verwachten maar voorzichtigheid is 
geboden. 
 
Bij hoge concentraties: verstoorde glycemie, hyperkaliemie, thromboflebitis. 
 
Lokaal: vasculaire irritatie met spasmen en thrombose.   
Extravasculaire infusie kan weefselnecrose geven.    
Hepatische necrose bij boorlingen. 

Bijzonderheden en bewaring 
De oplossing moet binnen 1 uur voor gebruik aangemaakt worden.  
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met nierinsufficiëntie (kaliumspiegels en 
trometamine-excretie). 
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