CNK: 0035469
ATC: S01EC01

DIAMOX® 500mg
Stofnaam

Acetazolamide (natrium)

Klasse

Cardiovasculair stelsel – Diuretica –
Koolzuuranhydrase-inhibitoren

Farmaceutische vorm

Poeder voor oplossing voor injectie

Bereiden
Oplossen met
o SC
o IM

o IV bolus

o IV perfusie

NVT
Minimum5ml water voor injectie (max. conc.: 100 mg/ml)
(Indien slechts deel van de flacon dient toegediend te worden:
Reconstitueer de flacon met 4,64 ml water voor injectie om een
oplossing van 100 mg/ml te verkrijgen)
Minimum5ml water voor injectie (max. conc.: 100 mg/ml)
(Indien slechts deel van de flacon dient toegediend te worden:
Reconstitueer de flacon met 4,64 ml water voor injectie om een
oplossing van 100 mg/ml te verkrijgen)
NVT

Verder verdunnen met
o SC
NVT
o IM
NVT
o IV bolus
NVT
o IV perfusie NVT

Toedienen
o SC
o IM

o IV bolus
o IV perfusie

NVT
Niet aan te raden wegens pijnlijk
Toedienen in een grote spier zoals vb. de grote dijbeenspier
Volumes > 4ml dienen verdeeld te worden over twee
injectieplaatsen.
over 3 tot 5min.
NVT

CNK: 0035469
ATC: S01EC01

Houdbaarheid/Bewaarcondities
Product
Na oplossen
Na verdunnen

onder 25°C
3 dagen bij 2-8°C of 12 uur onder 25°C
NVT

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden.
Oplossingen bereid in niet-aseptisch milieu zijn maximaal 24 uur houdbaar.

Verenigbare infusen

glucose 10%, glucose 5% in NaCl 0,9%, glucose 5% in
NaCl 0,45%

Onverenigbare infusen
Bijzonderheden

Gelijktijdige toediening van acetazolamide en acetylsalicylzuur
kan ernstige toxiciteit veroorzaken.
Opgelet voor overgevoeligheidsreacties (bij een sterke daling
van de gevormdebloedcelelementen of bij toxische
huidreacties moet de behandeling met Diamox® onmiddellijk
gestopt worden).
pH = 9.6
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DISCLAIMER
Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting.
Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze
aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.

