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REMICADE® 100 mg 
 
Stofnaam Infliximab (biosynthetisch) 

  

Klasse Middelen bij chronische immuungemedieerde aandoeningen 
– TNF-remmers 

  

Farmaceutische vorm Poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie 

  

Bereiden  

         Oplossen met  
      o  SC NVT 

      o  IM NVT 

      o  IV bolus NVT 

      o  IV perfusie 10 ml water voor injectie; gebruik een injectienaald van 21 G 
(0,8 mm) 
richt de stroom water voor injectie langs de glazen wand van 
de injectieflacon; flacon voorzichtig ronddraaien zonder te 
schudden; laat de oplossing 5 min. staan 

 
Verder verdunnen met  

      o  SC NVT 

      o  IM NVT 

      o  IV bolus NVT 

      o  IV perfusie leng aan met NaCl 0,9% tot 250 ml.  
Trek eerst het volume NaCl 0,9% gelijk aan het volume toe te 
dienen Remicade®-oplossing uit de infuuszak van 250 ml, 
voeg vervolgens langzaam het volume van de Remicade®-
oplossing toe aan de infuuszak en meng. Controleer of de 
oplossing kleurloos tot lichtgeel is. De oplossing kan een 
aantal kleine doorschijnende deeltjes bevatten. Niet 
gebruiken wanneer ondoorzichtige deeltjes, verkleuring of 
andere vreemde deeltjes zichtbaar zijn. 

  

Toedienen  

      o  SC NVT 

      o  IM NVT 

      o  IV bolus NVT 
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      o  IV perfusie over minstens 2 uur (max. 2 ml/min) m.b.v. een infuusset 
met een in-line, steriele, niet-pyrogeen filter met een lage 
eiwitbinding (poriegrootte 1,2 mc of kleiner). Het is 
aangeraden dat alles met de fabrikant van de filters 
besproken wordt zodat de specificaties overeenkomen met 
de filters. Bv.: micron low protein binding filter 0,2 mcm van 
Carefusion (referentienummer: C20350) OF Intrapur lipid 1,2 
mcm van Braun (referentienummer: 4099702) 

  

Houdbaarheid/Bewaarcondities 

         Product bewaren in de koelkast (2 – 8°C), maximaal 6 maanden bij 
25°C 

         Na oplossen   max. 24 uur bij 2 – 8°C (bij voorkeur binnen 3 uur na 
bereiding) 

         Na verdunnen max. 24 uur bij 2 – 8°C (bij voorkeur binnen 3 uur na 
bereiding toedienen) 

  

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden.  

  

Verenigbare infusen NVT 

  

Onverenigbare infusen  

  

Bijzonderheden - Bij volwassen patiënten die minimaal 3 initiële infusies 
van 2 uur met Remicade hebben verdragen en die 
onderhoudstherapie krijgen, kan overwogen worden om 
volgende infusies te geven in een tijdsduur van niet 
minder dan 1 uur. Als in samenhang met een verkorte 
infusie een infusiereactie optreedt, kan voor volgende 
infusies een lagere infusiesnelheid overwogen worden als 
de behandeling moet worden voortgezet. Verkorte 
infusies met doses > 6 mg/kg zijn niet onderzocht. 

- pH = 7,2 
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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. 


