
AmBisome Liposomal 50 mg 
Poeder voor dispersie voor infusie

Liposomale amfotericine B

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel krijgt toegediend want er staat 
belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien moet je het nog een keer lezen.

- Als u nog vragen heeft, raadpleeg dan uw arts.
- Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze 

bijsluiter worden vermeld. Zie rubriek 4.

Wat staat er in deze bijsluiter?
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Wat is AmBisome en waarvoor wordt het gebruikt?
Wat u moet weten voordat u AmBisome krijgt
Hoe AmBisome te gebruiken
Mogelijke bijwerkingen
Hoe bewaart u AmBisome
Inhoud van de verpakking en andere informatie

1. Wat is AmBisome en waarvoor wordt het gebruikt?

AmBisome is een antischimmel antibioticum.Het actieve ingrediënt in AmBisome is amfotericine B.

AmBisome wordt toegediend als een infusiein een ader (een infuus) in het ziekenhuis door een arts of verpleegkundige.

AmBisome wordt gebruikt voor de behandeling van ernstige infecties veroorzaakt door schimmels:

- Schimmelinfecties van een of meer diepe organen van het lichaam.

- Vermoedelijke schimmelinfectiesbij patiënten met averhoogde temperatuur en neutropenie. 
Neutropenie is een verminderd aantal witte bloedcellen, neutrofielen genaamd. Deze zijn belangrijk bij 
het bestrijden van infecties. Neutropenie kan een bijwerking zijn van kankerbehandelingen.

Voordat u AmBisome krijgt toegediend, zal uw arts controleren of uw koorts niet te wijten is aan 
bacteriën of virussen. U heeft waarschijnlijk al een of meer antibiotica gehad. Koorts die ondanks de 
behandeling aanhoudt, kan te wijten zijn aan een schimmelinfectie. Het is echter moeilijk om dit te 
bevestigen met de huidige tests.

- Viscerale leishmaniasis, een ziekte veroorzaakt door een parasiet.

2. Wat u moet weten voordat u AmBisome krijgt

Voor uw eerste behandeling
Vóór uw eerste behandeling kan uw arts u een kleine hoeveelheid AmBisome geven. Zij zullen dan 
ongeveer 30 minuten wachten om te zien of u een allergische reactie heeft, alvorens de infusie van 
de volledige dosis voort te zetten.
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Uw arts geeft u geen AmBisome
- Als u allergisch bent(overgevoelig) voor amfotericine B of voor één van de andere bestanddelen 

van AmBisome. Echter, alsuw toestand is levensbedreigendu kunt AmBisome krijgen als uw arts 
van mening is dat alleen AmBisome u kan helpen.

- Als u eerder een ernstige allergische reactie heeft gehad (anafylactisch of anafylactoïde)naar AmBisome. 
Symptomen van dergelijke onmiddellijke en levensbedreigende allergische reacties zijn onder meer:   blozen, 
jeuk, misselijkheid, zwelling van het gezicht, de mond, de tong en de luchtwegen, vaak genoeg om 
ademhalingsmoeilijkheden te veroorzaken.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Uw arts zal extra voorzichtig zijn met AmBisome
- Als u een ernstige allergische (anafylactische) reactie heeft.Als dit gebeurt, zal uw arts de 

infusie stoppen.
- Als u andere reacties krijgt die verband houden met de infusie. Als dit gebeurt, kan uw arts de 

infusie vertragen, zodat u AmBisome gedurende een langere periode krijgt toegediend (ongeveer 2 
uur). Uw arts kan u ook geneesmiddelen geven om infusiegerelateerde reacties te voorkomen of te 
behandelen, zoals difenhydramine (een antihistaminicum), paracetamol, pethidine (voor 
pijnverlichting) en/of hydrocortison (een ontstekingsremmend geneesmiddel dat werkt door de 
respons van uw immuunsysteem).

- Als u andere geneesmiddelen gebruikt die nierbeschadiging kunnen veroorzaken, see Gebruik van 
andere medicijnen,Rechtsaf. AmBisome kan schade aan de nieren veroorzaken. Uw arts of 
verpleegkundige zal regelmatig bloed afnemen. Dit is om creatinine (een chemische stof in het bloed die 
de nierfunctie weerspiegelt) en elektrolytenniveaus (met name kalium en magnesium) te testen. Beide 
kunnen abnormaal zijn als u nierproblemen heeft. Dit is vooral belangrijk als u andere geneesmiddelen 
gebruikt die schade aan de nieren kunnen veroorzaken. De bloedmonsters zullen ook worden getest op 
veranderingen in uw lever en op het vermogen van uw lichaam om nieuwe bloedcellen en bloedplaatjes 
aan te maken.

- Als bloedonderzoek een verandering in de nierfunctie laat zien,of andere belangrijke wijzigingen. Als 
dit gebeurt, kan uw arts u een lagere dosis AmBisome geven of de behandeling stopzetten.

- Als uit bloedonderzoek blijkt dat uw kaliumspiegel laag is. Als dit gebeurt, kan uw arts u 
een kaliumsupplement voorschrijven dat u kunt innemen terwijl u met AmBisome wordt 
behandeld.

- Als u een witte bloedceltransfusie heeft. Plotselinge en ernstige problemen in de longen kunnen 
optreden als u een AmBisome-infusie krijgt tijdens of kort na een witte bloedceltransfusie. Uw arts 
zal aanbevelen dat de infusies met een zo lang mogelijke periode worden gescheiden. Dit 
vermindert het risico op longproblemen en uw longen worden gecontroleerd.

- Als u nierfalen heeft gehad en dialyse ondergaat. Uw arts kan de behandeling met 
AmBisome starten nadat de procedure is beëindigd.

- Als u suikerziekte heeft. AmBisome bevat ongeveer 900 mg sucrose (suiker) in elke 
injectieflacon. Vertel het uw arts als u diabetes heeft.

Andere medicijnen en AmBisome

Vertel het uw artsals u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt 
ook voor medicijnen en kruidenproducten die u zonder recept hebt gekocht.

Geneesmiddelen die nierbeschadiging kunnen veroorzaken:

- Geneesmiddelen die het immuunsysteem onderdrukken(immunosuppressiva), zoals 
ciclosporine en tacrolimus.

- bepaalde antibioticagenaamdaminoglycosiden(waaronder gentamicine, neomycine en 
streptomycine) enpolymixins.



- pentamidineeen geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van longontsteking bij mensen met aids en 

leishmaniasis.

Vertel het uw arts als u een van deze geneesmiddelen gebruikt.AmBisome kan door het 
geneesmiddel veroorzaakte nierschade verergeren. Als u een van deze geneesmiddelen gebruikt, 
zal uw arts of verpleegkundige regelmatig bloedmonsters nemen om uw nieren te controleren.

-

Geneesmiddelen die uw kaliumspiegel kunnen verlagen:

• corticosteroïden,ontstekingsremmers die werken door de reactie van uw immuunsysteem te 
verminderen.

- Corticotropine(ACTH), gebruikt om de hoeveelheid corticosteroïden die door uw lichaam wordt aangemaakt onder controle 

te houden. Het lichaam maakt corticosteroïden aan als reactie op stress.

- diuretica,geneesmiddelen die de hoeveelheid urine die uw lichaam produceert verhogen. Dit omvat 
furosemide.

- Digitalis glycosiden,geneesmiddelen geproduceerd uit de vingerhoedskruidplant en gebruikt om hartfalen te 
behandelen. AmBisome kan de bijwerkingen van digitalis verergeren, zoals veranderingen in het hartritme.

- Spierverslappersmeestal gebruikt tijdens operaties, zoals tubocurarine. AmBisome kan het 
spierverslappende effect versterken.

Andere medicijnen:

- antischimmel medicijnen,zoals flucytosine. AmBisome kan de bijwerkingen van flucytosine verergeren. Dit 
omvat veranderingen in het vermogen van het lichaam om nieuwe bloedcellen te produceren. Dit kan worden 
gezien in bloedonderzoek.

- Bepaalde geneesmiddelen tegen kanker,zoals methotrexaat, doxorubicine, carmustine en 
cyclofosfamide. Het gebruik van dit type geneesmiddel met AmBisome kan nierbeschadiging, piepende 
ademhaling of moeite met ademhalen en lage bloeddruk veroorzaken.

- Transfusies van witte bloedcellen (leukocyten). Plotselinge en ernstige problemen in de longen 
kunnen optreden als u een AmBisome-infusie krijgt tijdens of kort na een witte bloedceltransfusie. 
Uw arts zal aanbevelen dat de infusies met een zo lang mogelijke periode worden gescheiden. Dit 
vermindert het risico op longproblemen en uw longen worden gecontroleerd.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, denkt zwanger te zijn of zwanger wilt worden, vraag dan 
uw arts om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Uw arts zal AmBisome alleen voorschrijven als hij denkt dat de voordelen van de behandeling opwegen 
tegen de risico's voor u en uw ongeboren kind of uw baby.

Rijvaardigheid en het gebruik van 

machines Rijd niet en bedien geen machines

Sommige van de mogelijke bijwerkingen van AmBisome kunnen van invloed zijn op uw rijvaardigheid of het veilig 

bedienen van machines, zie rubriek 4,Mogelijke bijwerkingen.

AmBisome bevat suiker

Vertel het uw arts als u diabetes heeft. AmBisome bevat ongeveer 900 mg suiker (sucrose) in 
elke injectieflacon.

3. Hoe wordt AmBisome gegeven?



AmBisome wordt u altijd toegediend door een arts of verpleegkundige. Het wordt toegediend in een ader (een infuus). 

AmBisome mag op geen enkele andere manier worden toegediend.

Om de infusie te bereiden, moet AmBisome worden opgelost in steriel water voor injectie en vervolgens worden 
verdund met een oplossing die dextrose bevat.
AmBisome mag niet worden gemengd met zoutoplossingen of met andere geneesmiddelen of 
elektrolyten.

AmBisome is niet uitwisselbaar met andere amfotericineproducten.

Voor uw eerste behandeling
Vóór uw eerste behandeling kan uw arts u een kleine hoeveelheid AmBisome geven. Zij zullen dan 
ongeveer 30 minuten wachten om te zien of u een allergische reactie heeft, alvorens de infusie van 
de volledige dosis voort te zetten.

Gebruik bij volwassenen

Uw dosis AmBisome hangt af van uw lichaamsgewicht.

Schimmelinfecties van een of meer diepe organen van het lichaam:
De behandeling wordt normaal gesproken gestart met 1 mg per kg lichaamsgewicht, elke dag gedurende 2 tot 4 
weken. Uw arts kan besluiten om de hoeveelheid die u krijgt te verhogen tot wel 3 mg per kg lichaamsgewicht.

Voor mucormycose is de startdosering normaal gesproken 5 mg per kg lichaamsgewicht per dag. 
De duur van de therapie wordt op individuele basis bepaald door uw arts.

Vermoedelijke schimmelinfecties bij patiënten met een verhoogde temperatuur en neutropenie:De 
aanbevolen dagelijkse dosis is 3 mg per kg lichaamsgewicht, per dag. AmBisome wordt aan u toegediend 
totdat uw temperatuur 3 dagen achter elkaar normaal is. AmBisome mag echter niet langer dan 42 dagen 
achter elkaar worden gegeven.

Viscerale leishmaniasis:
U kunt een totale dosis krijgen van tussen de 21 en 30 mg per kg lichaamsgewicht, over een periode 
van 10 tot 21 dagen. Uw arts zal beslissen over de hoeveelheid AmBisome die u krijgt en over hoeveel 
dagen het zal worden gegeven.

Gebruik bij kinderen en adolescenten

AmBisome is gebruikt om kinderen te behandelen. De dosis AmBisome voor een kind wordt op dezelfde manier 
berekend per kg lichaamsgewicht als voor volwassenen.
AmBisome wordt niet aanbevolen bij baby's jonger dan 1 maand.

Gebruik bij oudere patiënten

Voor oudere patiënten is geen wijziging van de dosis of frequentie van de infusie nodig.

Gebruik bij patiënten met nierproblemen

AmBisome is toegediend aan patiënten met nierproblemen in doses variërend van 1 tot 5 mg per kg lichaamsgewicht 
per dag. Er is geen wijziging van de dosis of frequentie van de infusie vereist. Uw arts of verpleegkundige zal 
regelmatig bloedmonsters nemen om tijdens de behandeling met AmBisome te testen op veranderingen in de 
nierfunctie.

Hoe lang duurt de infusie?



Normaal gesproken duurt de infusie 30 tot 60 minuten. Voor doses hoger dan 5 mg per kg 
lichaamsgewicht per dag kan de infusie tot 2 uur duren.

Als u een hogere dosis AmBisome krijgt dan u zou mogen
Vertel het uw arts onmiddellijk als u denkt dat u te veel AmBisome heeft gekregen. Als u nog 
vragen heeft over het gebruik van dit product, neem dan contact op met uw arts.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan AmBisome bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen tijdens de infusie
U kunt tijdens de infusie bijwerkingen krijgen:

- Heel gewoon(Deze kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen): koorts, koude rillingen en 
rillingen.

- Minder frequente infusiegerelateerde bijwerkingen zijn onder meer:beklemd gevoel op de borst, pijn op 
de borst, kortademigheid, moeite met ademhalen (mogelijk met piepende ademhaling), blozen, een snellere 
hartslag dan normaal, lage bloeddruk en musculoskeletale pijn (beschreven als gewrichtspijn, rugpijn of 
botpijn).

Deze bijwerkingen verdwijnen snel wanneer de infusie wordt gestopt. Deze reacties treden mogelijk niet op 
bij toekomstige infusies van AmBisome of bij een langzamere infusie (langer dan 2 uur). Uw arts kan u andere 
geneesmiddelen geven om infusiegerelateerde reacties te voorkomen, of om de symptomen te behandelen 
als u ze toch krijgt. Als u een ernstige infusiegerelateerde reactie heeft, zal uw arts de AmBisome-infusie 
stopzetten en mag u deze behandeling in de toekomst niet meer krijgen.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen:
- Lage kaliumspiegels in het bloed, wat leidt tot vermoeidheid, verwardheid, spierzwakte of 

krampen
- Ziek voelen of ziek zijn
- Koorts, koude rillingen of rillingen.

Vaak voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen:

- Lage magnesium-, calcium- of natriumspiegels in het bloed, wat leidt tot vermoeidheid, 
verwardheid, spierzwakte of krampen

- Hoge bloedsuikerspiegels
- Hoofdpijn
- Een snellere hartslag dan normaal
- Verwijding van de bloedvaten, waardoor lage bloeddruk en blozen
- Ademloosheid
- Diarree
- Maag (buik) pijn
- Uitslag

- pijn op de borst

- Rugpijn
- Abnormale resultaten voor de lever- of nierfunctie die worden weergegeven in bloedtesten of urinetests.

Soms voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen:

- Bloeding in de huid, ongewone blauwe plekken en langdurig bloeden na een verwonding



- Ernstige allergische (anafylactoïde) reactie
- Toevallen of toevallen (convulsies)
- Moeite met ademhalen, mogelijk met piepende ademhaling.

Andere bijwerkingen
Het is niet bekend hoe vaak deze bijwerkingen optreden:
- Bloedarmoede (laag aantal rode bloedcellen), met symptomen van overmatige vermoeidheid, 

buiten adem zijn na lichte activiteit en een bleke teint
- Ernstige allergische (anafylactische) of overgevoeligheidsreacties
- Hartaanvallen en hartritmeveranderingen
- Nierfalen en nierproblemen. Tekenen zijn onder meer vermoeidheid en minder plassen
- Ernstige zwelling van de huid rond de lippen, ogen of tong.
- Afbraak van spieren
- Botpijn en gewrichtspijn

Interferentie met resultaten van fosforbloedonderzoeken.Er kunnen valse waarden optreden die een verhoging van het 

fosfaatgehalte in uw bloed aantonen wanneer monsters van patiënten die AmBisome krijgen geanalyseerd worden met 

behulp van een specifiek systeem dat een PHOSM-assay wordt genoemd.

Als uw testresultaten hoge fosfaatgehalten laten zien, kan verdere analyse met een ander 
systeem nodig zijn om de resultaten te bevestigen.

Melding van bijwerkingen
Als u bijwerkingen krijgt, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze 
bijsluiter worden vermeld. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem:

Verenigd Koninkrijk
Gele Kaart Schema
Website: www.mhra.gov.uk/yellowcard

5. Hoe bewaart u AmBisome?

AmBisome wordt bewaard in de ziekenhuisapotheek.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik AmBisome niet meer na de datum die op het etiket staat vermeld na {EXP}. De vervaldatum verwijst 
naar de laatste dag van de maand.

Niet bewaren boven 25°C.

Bewaar gedeeltelijk gebruikte injectieflacons niet voor toekomstig gebruik door patiënten.

Geneesmiddelen niet weggooien via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met 
geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Deze maatregelen zullen helpen om het milieu te 
beschermen.

6. Inhoud van de verpakking en andere informatie

Wat bevat AmBisome



Het actieve ingrediënt isamfotericine B. Elke injectieflacon bevat 50 mg amfotericine B 
ingesloten in liposomen (kleine vetdeeltjes).
De andere ingrediënten zijn:: gehydrogeneerde sojafosfatidylcholine, cholesterol, 
distearoylfosfatidylglycerol, alfa-tocoferol, sucrose (suiker), 
dinatriumsuccinaathexahydraat, natriumhydroxide en zoutzuur.

Hoe ziet AmBisome eruit en wat is de inhoud van de verpakking

AmBisome is een steriel, heldergeel lyofilisaat (gevriesdroogd poeder) voor dispersie
voor infusie.

Het wordt geleverd in een glazen injectieflacon van 15 ml, 20 ml of 30 ml.

Elke injectieflacon bevat 50 mg van de werkzame stof amfotericine B.

De sluiting bestaat uit een rubberen stop en een aluminium ringafdichting voorzien van een verwijderbare plastic 
dop.

Elke doos bevat 10 injectieflacons en 10 filters.

Mogelijk worden niet alle verpakkingsgrootten in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de 

handel brengen Gilead Sciences International 

Ltd Granta Park

Abington
Cambridge CB21 6GT
Verenigd Koninkrijk

Fabrikant
Gilead Sciences Ierland UC, IDA 
Business & Technology Park, 
Carrigtohill,
Provincie Cork,
Ierland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de 

vergunning voor het in de handel brengen:

Verenigd Koninkrijk
Gilead Sciences Ltd
Tel: + 44 (0) 8000 113700

Deze bijsluiter is voor het laatst 

goedgekeurd in september 2020



<------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ->

De volgende informatie is alleen bedoeld voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

LEES DIT HELE SECTIE EN SECTIE 4.4 AANDACHTIG DOOR VOORDAT U 
BEGINT MET RECONSTITUTIE

AmBisome is niet gelijkwaardig aan andere amfotericineproducten.

AmBisome moet worden gereconstitueerd met steriel water voor injectie (zonder 
bacteriostatisch middel) en alleen voor infusie verdund in dextrose-oplossing (5%, 10% of 
20%).

Het gebruik van een andere dan de aanbevolen oplossing, of de aanwezigheid van een 
bacteriostatisch middel (bijv. benzylalcohol) in de oplossing, kan precipitatie van AmBisome 
veroorzaken.

AmBisome is NIET compatibel met zoutoplossing en mag niet worden gereconstitueerd of 
verdund met zoutoplossing of worden toegediend via een intraveneuze lijn die eerder voor 
zoutoplossing is gebruikt, tenzij eerst gespoeld met dextrose-oplossing (5%, 10% of 20%) voor 
infusie. Als dit niet haalbaar is, moet AmBisome via een aparte lijn worden toegediend.

Meng AmBisome NIET met andere geneesmiddelen of elektrolyten.

Aseptische technieken moeten strikt worden nageleefd bij alle handelingen, aangezien er geen 

conserveermiddel of bacteriostatisch middel aanwezig is in AmBisome, of in de materialen die gespecificeerd 

zijn voor reconstitutie en verdunning.

AmBisome moet worden gereconstitueerd door goed opgeleid personeel.

Flesjes AmBisome die 50 mg amfotericine B bevatten, worden als volgt bereid:

1. Voeg 12 ml steriel water voor injectie toe aan elke AmBisome-injectieflacon om een   preparaat te verkrijgen 
dat 4 mg/ml amfotericine B bevat.



2. ONMIDDELLIJK na het toevoegen van water, DE INJECTIEFLACON KRACHTIG SCHUDDEN gedurende 
30 seconden om de AmBisome volledig te dispergeren. Na reconstitutie is het concentraat een 
doorschijnende, gele dispersie. Inspecteer de injectieflacon visueel op deeltjes en blijf schudden 
totdat volledige dispersie is verkregen. Niet gebruiken als er tekenen zijn van neerslag van vreemde 
stoffen.

3. Bereken de hoeveelheid gereconstitueerd AmBisome (4 mg/ml) die verder moet worden verdund (zie onderstaande 

tabel).

4. De oplossing voor infusie wordt verkregen door verdunning van de gereconstitueerde AmBisome met 
tussen één (1) en negentien (19) delen dextrose-oplossing (5%, 10% of 20%) voor infusie per volume, om een   
uiteindelijke concentratie in de aanbevolen bereik van 2,00 mg/ml tot 0,20 mg/ml amfotericine B als 
AmBisome (zie onderstaande tabel).

5. Zuig het berekende volume gereconstitueerde AmBisome op in een steriele spuit. Gebruik het 
meegeleverde filter van 5 micron en druppel het AmBisome-preparaat in een steriele container met 
de juiste hoeveelheid dextrose-oplossing (5%, 10% of 20%) voor infusie.



Een in-line membraanfilter kan worden gebruikt voor intraveneuze infusie van AmBisome. De gemiddelde 
poriediameter van het filter mag echter niet kleiner zijn dan 1,0 micron.

Voorbeeld van de bereiding van AmBisome-dispersie voor infusie in een dosis van 3 
mg/kg/dag in 5% dextrose-oplossing voor infusie.

Gewicht
(kg)

Nummer
van flesjes

Hoeveelheid

AmBisome
(mg) zijn
teruggetrokken

voor verder

verdunning

Geluid uit
gereconstitueerd

AmBisome
(ml)*

Om een   concentratie van 0,2 

mg/ml te maken

Om een   concentratie van 2,0 

mg/ml te maken

(1 op 20 verdunning) (1 op 2 verdunning)

Geluid uit
5%
dextrose
nodig zijn

(ml)

Totaal

volume (ml;
AmBisome
plus 5%
dextrose)

Geluid uit
5%
dextrose
nodig zijn

(ml)

Totaal

volume (ml;
AmBisome
plus 5%
dextrose)

10 1 30 7,5 142.5 150 7,5 15
25 2 75 18,75 356,25 375 18,75 37,5
40 3 120 30 570 600 30 60
55 4 165 41.25 783,75 825 41.25 82,5
70 5 210 52.5 997,5 1050 52.5 105
85 6 255 63,75 1211.25 1275 63,75 127,5
* Elke injectieflacon AmBisome (50 mg) wordt gereconstitueerd met 12 ml water voor injectie om een   

concentratie van 4 mg/ml amfotericine B te verkrijgen.

Al het ongebruikte product of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale 
voorschriften.

Instructievideo over reconstitutie en verdunning: 
www.medicines.org.uk/emc/product/1022/video


