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Belangrijke documentatie-update betreffende de 
voorbereidende primebolus bij het 
SynchroMed® II-infusiesysteem
Naar aanleiding van de correctiebrief betreffende medische apparatuur van juni 2013 is 
informatie over de voorbereidende primebolus gewijzigd in de volgende handleidingen bij 
het SynchroMed® II-infusiesysteem:

Informatiehandleiding voor voorschrijvend artsen bij het implanteerbare SynchroMed®- en 
IsoMed®-infusiesysteem

Implantatiehandleiding bij de programmeerbare SynchroMed® II-pomp Model 8637

Programmeerhandleiding bij het N'Vision®-artsenprogrammeerapparaat Model 8840 met 
software Model 8870 voor SynchroMed® II-infusiesystemen

De nieuwe inhoud in de handleiding geeft belangrijke veiligheidsinformatie over de voorbereidende 
primebolus, behandelingsstrategie en aanbevelingen betreffende bewaking, alsmede instructies 
m.b.t. de procedure. 

Opmerking: Het doel van dit referentieboekje is u te verwijzen naar de nieuwe inhoud in de 
handleiding. Het dient niet ter vervanging van de volledige instructies in de handleidingen.

Belangrijke veiligheidsinformatie
Een waarschuwing over de vermenging van vloeistoffen tijdens de voorbereidende 
primebolus is toegevoegd aan de informatiehandleiding voor voorschrijvend artsen en de 
artsenprogrammeerhandleiding.

Waarschuwingen
Voorbereidende primebolus (SynchroMed-pompen)�Het geneesmiddel wordt 
bij een hoge infusiesnelheid (gebruikt voor een voorbereidende primebolus) 
gemengd met steriel water of CSF. Door het mengen kan de patiënt al 
geneesmiddel toegediend krijgen voordat de voorbereidende primebolus is 
afgerond, of kan de geneesmiddelconcentratie direct na een voorbereidende 
primebolus tijdelijk lager zijn. Hierdoor kunnen bijwerkingen optreden zoals 
overdosering, onderdosering en abstinentie. Deze bijwerkingen zijn afhankelijk 
van het toegediende geneesmiddel, en kunnen onder meer zijn: geen 
therapeutisch effect, verwardheid of verminderd bewustzijn, slaperigheid, 
misselijkheid, ademhalingsdepressie, coma of overlijden. Raadpleeg voor 
specifieke symptomen en behandelingsmethoden van over- en onderdosering de 
noodprocedures in de handleiding voor indicaties, geneesmiddelenstabiliteit en 
noodprocedures, en de bijsluiter bij het desbetreffende geneesmiddel.

Medtronic adviseert supervisie van de patiënt na toediening van enige primebolus 
bij intrathecale therapie. Raadpleeg "Behandelingsstrategie en supervisie van de 
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patiënt bij aanvang of hervatting van intrathecale therapie" in de handleiding met 
informatie voor voorschrijvend artsen.

Aanbevelingen betreffende behandelingsstrategie en supervisie 
van de patiënt
Aanbevelingen in verband met de voorbereidende primebolus zijn toegevoegd aan de 
informatiehandleiding voor voorschrijvend artsen.

Behandelingsstrategie en supervisie van de patiënt bij 
aanvang of hervatting van intrathecale therapie
Medtronic adviseert de volgende behandelingsstrategie voor alle patiënten met 
intrathecale therapie:

Dien een voorbereidende primebolus toe bij aanvang van intrathecale therapie 
terwijl de patiënt onder medische supervisie staat.
Beperk het risico op een overdosering tijdens een voorbereidende primebolus als 
volgt:
� Vermijd een hoge geneesmiddelconcentratie in combinatie met een lage 

dagdosering.
� Overweeg tijdens pompimplantatie of -vervanging een voorbereidende 

primebolus vóórdat de katheter op de pomp wordt aangesloten (back table 
prime). Raadpleeg de artsenprogrammeerhandleiding voor informatie over het 
programmeren van een voorbereidende primebolus.

Bewaak de patiënt na toediening van enige primebolus bij intrathecale therapie 
volgens onderstaande richtlijnen.
� Opioïden: Zorg voor patiëntbewaking met een pulse-oxymeter gedurende 

minimaal 24 uur in een omgeving waar luchtwegondersteuning, zuurstof, 
naloxane voor de behandeling van een overdosis opioïden, en andere 
noodvoorzieningen aanwezig zijn.

� Baclofen: Zorg voor patiëntbewaking door getrainde verplegers in een 
omgeving waar luchtwegondersteuning en beademing onmiddellijk kunnen 
worden toegepast in noodgevallen. Bewaak patiënten gedurende minimaal 
8 uur totdat hun neurologische functies, ademhalingsfunctie en hartfunctie 
stabiel zijn.

� Ziconotide: Er zijn geen richtlijnen gedocumenteerd voor supervisie van de 
patiënt bij aanvang of hervatting van ziconotidetherapie. In gepubliceerde 
richtlijnen wordt een nachtopname aanbevolen.

Informeer zorgverleners en familie over de signalen en symptomen van 
overdosering, onderdosering en abstinentie van intrathecale geneesmiddelen. Leg 
uit dat zij contact met de arts van de patiënt moeten opnemen als dergelijke 
signalen of symptomen optreden, en indien nodig het alarmnummer moeten 
bellen.

De volgende patiëntgroepen zijn bekend met een verhoogd risico op bijwerkingen als 
gevolg van een over- of onderdosering:

Ouderen.
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Patiënten met een verminderde functie van luchtwegen, nieren, lever of hart.
Patiënten die middelen gebruiken die het depressie-effect van intrathecale morfine 
op het centrale zenuwstelsel versterken, zoals systemische opioïden, alcohol, 
verdovende middelen, antihistaminen of psychotrope geneesmiddelen.
Opioïd-naïeve en opioïd-sensitieve patiënten bij wie een nieuwe pomp en katheter 
geïmplanteerd worden, met name bij toepassing van een hoge 
geneesmiddelconcentratie in combinatie met een lage dagdosering.
Patiënten die gevoelig zijn voor baclofen en een lage dagdosering nodig hebben.
Bij baclofenpatiënten die een pomp- of katheterrevisie ondergaan, kan het enige 
tijd duren voordat de gewenste therapeutische dosis wordt bereikt, waardoor hun 
symptomen tijdelijk kunnen terugkeren (verergering van de spasticiteit of 
baclofenabstinentie).

Opmerking: Naast deze voorbeelden kunnen er nog andere klinisch relevante 
patiëntgroepen bestaan.

Definitie van "voorbereidende primebolus"
De definitie van "voorbereidende primebolus" is gewijzigd in de 
artsenprogrammeerhandleiding.

Voorbereidende primebolus�Hiermee wordt het geneesmiddel vanuit het 
pompreservoir via de interne pompslang en/of katheter in het systeem opgestuwd 
voor een snelle start of herstart van de behandeling terwijl de patiënt onder 
medisch toezicht staat. Het primevolume is afhankelijk van waar het geneesmiddel 
zich in het systeem bevindt en van het type procedure (bv. eerste implantatie van 
het systeem, vervanging van de pomp/katheter, revisie van de katheter, 
kathetercontrastmiddelstudie). Als de voorbereidende primebolus voltooid is, keert 
de pomp terug naar de geprogrammeerde infusiemodus.

Definitie van "back table prime"
De definitie van "back table prime" is toegevoegd aan de artsenprogrammeerhandleiding. 

Back table prime�Een voorbereidende primebolus die wordt uitgevoerd voordat 
de pomp bij de patiënt wordt geïmplanteerd en het geneesmiddel vanuit het 
pompreservoir via de interne pompslang opstuwt. Ook wel pompvulling vóór 
implantatie genoemd.
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Instructies voorbereidende primebolus
Instructies voor het primen van de pomp VOORAFGAAND aan implantatie (back table prime) 
zijn toegevoegd aan de implantatiehandleiding bij de pomp.

De pomp primen voorafgaand aan implantatie (indien van 
toepassing)

Waarschuwing: Als de pomp voorafgaand aan implantatie wordt geprimed, 
wacht dan tot de primebolus helemaal klaar is vóórdat u de katheter aansluit 
op de pomp. Als de primebolus nog niet voltooid is, kan geneesmiddel in de 
katheter terechtkomen, wat kan leiden tot een klinisch significante of fatale 
overdosering.

Opmerking: Raadpleeg de artsenprogrammeerhandleiding voor informatie over 
het programmeren van een voorbereidende primebolus.

Bij een volledige systeemimplantatie of pompvervanging met geaspireerde 
katheter

1. Overweeg een voorbereidende primebolus van 0,300 ml om de interne pompslang 
met geneesmiddel te vullen vóórdat u de katheter aansluit en de pomp implanteert 
(back table prime), om het risico op een overdosering te beperken.

[Een deel van de handleidinginhoud wordt niet weergegeven]

Instructies voor het primen van het systeem NA implantatie (met of zonder back table prime) 
zijn toegevoegd aan de implantatiehandleiding bij de pomp.

Pomp programmeren
Bij een volledige systeemimplantatie of pompvervanging met geaspireerde 
katheter

1. Voer in het artsenprogrammeerapparaat de volgende gegevens in: de gegevens van 
de patiënt, het modelnummer van de katheter, de geïmplanteerde katheterlengte (in 
centimeter), de naam en concentratie van het geneesmiddel en het volume van de 
voorgeschreven vloeistof die bij implantatie in het pompreservoir is geïnjecteerd.

[Een deel van de handleidinginhoud wordt niet weergegeven]

2. Programmeer een primebolus voor toediening door de geïmplanteerde 
pomp. Raadpleeg de artsenprogrammeerhandleiding voor informatie over 
het berekenen en programmeren van een voorbereidende primebolus.

a. Als de pomp voorafgaand aan implantatie geprimed is, noteer dan het 
kathetervolume als het totale primevolume.

Waarschuwing: Als de katheter nieuw of geaspireerd is en de pomp 
voorafgaand aan implantatie geprimed is, prime dan alleen de 
katheter nadat u de katheter heeft aangesloten en de pomp heeft 
geïmplanteerd. Reken het interne pompslangvolume niet mee bij de 
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berekening van het totale primevolume. Een onnauwkeurige 
berekening van het totale primevolume kan leiden tot een klinisch 
significante of fatale overdosering.

b. Als de pomp voorafgaand aan implantatie niet geprimed is, noteer dan de 
som van het interne pompslangvolume en het kathetervolume als het totale 
primevolume.

[Een deel van de handleidinginhoud wordt niet weergegeven]
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