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PENADUR L.A.® 1.200.000 IE + 5 ml solv. 
 
Stofnaam benzylpenicilline benzathine (penicilline G) 

  

Klasse Infecties – Antibacteriële middelen – penicillinase-gevoelige 
smalspectrumpenicillines 

  

Farmaceutische vorm poeder voor oplossing voor injectie en water voor I.M. 
injectie 

  

Bereiden  

         Oplossen met  
      o  SC NVT 

      o  IM 5 ml bijgeleverd solvens (water voor injectie) 
      o  IV bolus NVT 
      o  IV perfusie NVT 

 
Verder verdunnen met  

      o  SC NVT 
      o  IM NVT 
      o  IV bolus NVT 

      o  IV perfusie NVT 

  

Toedienen  

      o  SC NVT 

      o  IM diep intramusculair toedienen in het bovenbuitenkwadrant 
van de bil. Bij pasgeborenen, zuigelingen en kleine kinderen 
kan de anterolaterale zijde van de dij te verkiezen zijn. Bij 
herhaalde toedieningen moet van prikplaats worden 
gewisseld. Als een dosis van 2.400.000 I.E. moet worden 
toegediend, moet in het bovenbuitenkwadrant van de twee 
billen 1 PENADUR LA worden ingespoten. 

      o  IV bolus NVT 

      o  IV perfusie NVT 

  

Houdbaarheid/Bewaarcondities 

         Product beneden 25°C 
         Na oplossen   onmiddellijk gebruiken 
         Na verdunnen NVT 

  

Verenigbare infusen NVT 
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Onverenigbare infusen NVT 

  

Bijzonderheden - Nooit injecteren t.h.v. een slagader of zenuw. Injectie 
t.h.v. een zenuw kan irreversibele neurologische letsels 
veroorzaken. 

- Plaatselijke pijnreacties kunnen worden voorkomen door 
toevoeging van 10 mg prednisolon of 25 mg suspensie 
hydrocortisoneacetaat in de spuit bij elke injectie van 
Penadur L.A.®. 

- Gezien de hoge concentratie van materiaal in suspensie in 
dit product zou de naald kunnen verstoppen als de 
injectie niet traag en gestaag wordt toegediend. 

- pH = 5,5 – 7,5 
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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. 


