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(tinzaparine natrium injectie)

Voor Subcu-taneous (SC) Alleen gebruiken
Rxenkel en alleen

SPINALE/EPIDURAL HEMATOMEN

Wanneer neuraxiale anesthesie (epidurale/spinale anesthesie) of spinale punctie wordt 
toegepast, lopen patiënten die anticoagulant zijn of waarvoor een anticoagulans is gepland met 
laagmoleculaire heparines of heparinoïden ter preventie van trombo-embolische complicaties 
het risico een epiduraal of spinaal hematoom te ontwikkelen, wat kan leiden tot langdurige of 
blijvende verlamming.

Het risico op deze voorvallen wordt verhoogd door het gebruik van epidurale verblijfskatheters voor de 
toediening van analgesie of door het gelijktijdige gebruik van geneesmiddelen die de hemostase 
beïnvloeden, zoals niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's), bloedplaatjesremmers of 
andere anticoagulantia. Het risico lijkt ook te worden verhoogd door een traumatische of herhaalde 
epidurale of spinale punctie.

Patiënten moeten regelmatig worden gecontroleerd op tekenen en symptomen van neurologische stoornissen. 
Als een neurologisch compromis wordt opgemerkt, is een dringende behandeling noodzakelijk.

De arts moet het potentiële voordeel versus risico overwegen vóór neuraxiale interventie bij patiënten 
die anticoagulantia krijgen of die anticoagulantia krijgen voor tromboprofylaxe (zie ook 
WAARSCHUWINGEN, Bloeding en VOORZORGSMAATREGELEN, Geneesmiddelinteracties).

OMSCHRIJVING

INNOHEP- is een steriele oplossing die tinzaparine-natrium bevat, een heparine met een laag molecuulgewicht. Het is 
verkrijgbaar in een flacon van 2 ml met meerdere doses.

Elke injectieflacon van 2 ml bevat 20.000 anti-factor Xa IE (anti-Xa) tinzaparine-natrium per ml, voor een totaal 
van 40.000 IE, en 3,1 mg/ml natriummetabisulfiet als stabilisator. De injectieflacon bevat 10 mg/ml 
benzylalcohol als conserveermiddel. Natriumhydroxide kan worden toegevoegd om een   pH-bereik van 5,0 tot 
7,5 te bereiken.
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tafel 1
Samenstelling van 20.000 antiXa IE / ml INNOHEP- (tinzaparine-natriuminjectie)

onderdeel Hoeveelheid per ml

Tinzaparine-natrium 20.000 anti-Xa IU
Benzylalcohol, USP 10 mg
Natriummetabisulfiet, USP 3.106 mg1

Natriumhydroxide, USP als nodig
Water voor injectie, USP qs tot 1 ml

1Komt overeen met 3,4 mg/ml natriumbisulfiet

Tinzaparine-natrium is het natriumzout van een heparine met laag molecuulgewicht dat wordt verkregen 
door gecontroleerde enzymatische depolymerisatie van heparine uit het darmslijmvlies van varkens met 
behulp van heparinase uitFlavobacterium heparinum.De meeste componenten hebben een 2-O-sulfo-4-
enepyranosuronzuurstructuur aan het niet-reducerende uiteinde en een 2-N,6-O-disulfo-D-
glucosaminestructuur aan het reducerende uiteinde van de keten.

De potentie wordt bepaald door middel van een biologische test en geïnterpreteerd door de eerste 
International Low Molecular Weight Heparine Standard als eenheden van anti-factor Xa (anti-Xa) 
activiteit per milligram. De gemiddelde anti-factor Xa-activiteit van tinzaparine-natrium is ongeveer 100 
IE per milligram. Het gemiddelde molecuulgewicht varieert tussen 5.500 en 7.500 dalton. De 
molecuulgewichtsverdeling is:

<2.000
2.000 tot 8.000
> 8.000

Daltons
Daltons
Daltons

<10% 
60% tot 72% 
22% tot 36% 

Structurele Formule:



KLINISCHE FARMACOLOGIE

Tinzaparine-natrium is een heparine met een laag molecuulgewicht met antitrombotische eigenschappen. 
Tinzaparine-natrium remt reacties die leiden tot bloedstolling, waaronder de vorming van fibrinestolsels, zowel
in vitroenin levende lijve.Het werkt als een krachtige co-remmer van verschillende geactiveerde 
stollingsfactoren, met name de factoren Xa en IIa (trombine). De primaire remmende activiteit wordt 
gemedieerd door de plasmaproteaseremmer, antitrombine.

De bloedingstijd wordt meestal niet beïnvloed door tinzaparine-natrium. De geactiveerde partiële tromboplastinetijd 
(aPTT) wordt verlengd door therapeutische doses tinzaparine-natrium die worden gebruikt bij de behandeling van 
diepe veneuze trombose (DVT). De protrombinetijd (PT) kan enigszins worden verlengd bij behandeling met 
tinzaparine-natrium, maar blijft gewoonlijk binnen het normale bereik. Noch aPTT noch PT kunnen worden gebruikt 
voor therapeutische monitoring van tinzaparine-natrium.

Noch ongefractioneerde heparine noch tinzaparine-natrium hebben intrinsieke fibrinolytische activiteit; 
daarom lyseren ze geen bestaande stolsels. Tinzaparine-natrium induceert de afgifte van 
weefselfactorremmer, wat kan bijdragen aan het antitrombotische effect. Van heparine is ook bekend dat 
het verschillende werkingen heeft die onafhankelijk zijn van de anticoagulerende effecten. Deze omvatten 
interacties met groeifactoren van endotheelcellen, remming van proliferatie van gladde spiercellen, 
activering van lipoproteïnelipase, onderdrukking van aldosteronsecretie en inductie van 
bloedplaatjesaggregatie.

Farmacokinetiek/farmacodynamiek
Anti-Xa- en anti-IIa-activiteiten zijn de primaire biomarkers voor het beoordelen van de blootstelling aan 
tinzaparine-natrium, omdat plasmaconcentraties van heparines met laag molecuulgewicht niet direct kunnen 
worden gemeten. Vanwege analytische analysebeperkingen is anti-Xa-activiteit de meer algemeen gebruikte 
biomarker. De metingen van anti-Xa- en anti-IIa-activiteiten in plasma dienen als surrogaten voor de 
concentraties van moleculen die de bindingsplaats met hoge affiniteit voor antitrombine (anti-Xa- en anti-IIa-
activiteiten) bevatten. Het monitoren van patiënten op basis van anti-Xa-activiteit wordt over het algemeen niet 
aangeraden. De gegevens zijn weergegeven in Afbeelding 1 en Tabel 2 hieronder.

Er zijn onderzoeken uitgevoerd met tinzaparine-natrium bij gezonde vrijwilligers en patiënten met zowel 
vaste als voor gewicht aangepaste doseringen. De aanbevolen therapie met tinzaparine-natrium is 
gebaseerd op een voor het gewicht aangepaste dosering (zie:DOSERING EN ADMINISTRATIE).



Figuur 1.
Gemiddelde en standaarddeviatie van AntiXa-activiteit na subcutane toediening van een enkele dosis 
van 4.500 IE* en eenmaal daagse meervoudige subcutane dosis van 175 IE/kg tinzaparine-natrium 
aan gezonde vrijwilligers
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* Dosering gebaseerd op een enkele dosis van 4.500 IE. De gemiddelde toegediende dosis was 64,3 IE/kg.

tafel 2
Samenvatting van farmacokinetische parameters (gemiddelde en standaarddeviatie) op basis van 
AntiXa-activiteit na eenmalige en eenmaal daagse meervoudige dosis SC toediening van 
tinzaparine-natrium aan gezonde vrijwilligers

Parameter (Eenheden) Enkele dosis (N=23) Meerdere doses (N=14)
Dag 1

(175 IE/kg)
Dag 5

(175 IE/kg)4.500 IE*
Cmax(IE/ml) 0,25 (0,05) 0,87 (0,15) 0,93 (0,15)
Tmax(uur) 3,7 (0,9) 4,4 (0,7) 4,6 (1,0)
AUC 2,0 (0,5) 9,0 (1,1) 9,7 (1,4)0-∞ (IE*uur/ml)
Halfwaardetijd (uur) 3,4 (1,7) 3,3 (0,8) 3,5 (0,6)

* Dosering gebaseerd op een enkele dosis van 4.500 IE. De gemiddelde toegediende dosis was 64,3 IE/kg.

Absorptie
De plasmaspiegels van anti-Xa-activiteit nemen toe in de eerste 2 tot 3 uur na subcutane injectie van 
tinzaparine-natrium en bereiken een maximum binnen 4 tot 5 uur. Maximale concentraties (Cmax) van 
0,25 en 0,87 IE/ml worden bereikt na een enkele SC vaste dosis van respectievelijk 4.500 IE (ongeveer 
64,3 IE/kg) en een voor het gewicht aangepaste dosis van 175 IE/kg natriumtinzaparine. Op basis van de 
mate van absorptie (AUC0-∞), geeft een vergelijking van 4.500 IE en 12.250 IE enkelvoudige doses aan dat 
verhogingen van anti-Xa-activiteit groter zijn dan dosisproportioneel ten opzichte van de 
dosisverhoging. Na een enkelvoudige subcutane injectie van tinzaparine-natrium, was de gemiddelde 
anti-Xa tot anti-IIa activiteitsverhouding, gebaseerd op het gebied onder de anti-Xa en



anti-IIa-tijdprofielen, is 2,8 en is hoger dan die van ongefractioneerde heparine (ongeveer 1,2). De 
absolute biologische beschikbaarheid (na 4.500 IE SC en intraveneuze [IV] toedieningen) is 86,7% 
op basis van anti-Xa-activiteit.

Verdeling
Het distributievolume van tinzaparine-natrium varieert van 3,1 l tot 5,0 l. Deze waarden zijn vergelijkbaar 
in grootte met het bloedvolume, wat suggereert dat de distributie van anti-Xa-activiteit beperkt is tot het 
centrale compartiment.

Metabolisme
Heparines met een laag molecuulgewicht worden gedeeltelijk gemetaboliseerd door desulfatie en 
depolymerisatie.

Eliminatie
Bij gezonde vrijwilligers is de eliminatiehalfwaardetijd na subcutane toediening van 4.500 IE of 175 IE/kg 
tinzaparine-natrium ongeveer 3-4 uur op basis van anti-Xa-activiteit. De klaring na intraveneuze 
toediening van 4.500 IE tinzaparine-natrium is ongeveer 1,7 l/uur. De primaire eliminatieroute is via de 
nieren. Anti-Xa-activiteit accumuleerde niet bij een eenmaal daagse dosering van 175 IE/kg gedurende 
vijf dagen bij gezonde vrijwilligers. (Zie Afbeelding 1 en Tabel 2.)

Speciale populaties

Populatiefarmacokinetiek
Anti-Xa-concentraties van ongeveer 180 patiënten die SC tinzaparine natrium eenmaal daags (175 IE/kg 
lichaamsgewicht) kregen als behandeling van proximale DVT en ongeveer 240 patiënten die een electieve 
heupvervangende operatie ondergingen die SC tinzaparine natrium eenmaal daags kregen (~65 IE/kg 
lichaamsgewicht). gewicht) werden geanalyseerd met farmacokinetische populatiemethoden. De resultaten 
geven aan dat noch leeftijd, noch geslacht de klaring van natrium van tinzaparine significant verandert op basis 
van anti-Xa-activiteit (zie:VOORZORGSMAATREGELEN, Algemeen).Er werd echter een vermindering van de 
klaring van natriumtinzaparine waargenomen bij patiënten met een verminderde nierfunctie (verminderde 
berekende creatinineklaring) (ziespeciale populaties,nierfunctiestoornis). Gewicht is ook een belangrijke factor 
voor de voorspelling van de klaring van tinzaparine-natrium, in overeenstemming met de aanbeveling dat de 
INNOHEP-therapie gebaseerd is op een voor het gewicht aangepaste dosering (zieDOSERING EN 
ADMINISTRATIE).

Nierfunctiestoornis
Populatiefarmacokinetiek
Bij patiënten die werden behandeld met tinzaparine-natrium (175 IE/kg) voor DVT, wees een farmacokinetische 
populatie-analyse (PK) uit dat de klaring van tinzaparine-natrium op basis van anti-Xa-activiteit verband hield 
met de creatinineklaring berekend met de Cockroft Gault-vergelijking. In deze PK-analyse werd een afname van 
de klaring van tinzaparine-natrium waargenomen bij matige (30-50 ml/min) en ernstige (<30 ml/min) 
nierinsufficiëntie. Patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis vertoonden een afname van 24% in de klaring 
van tinzaparine-natrium in vergelijking met patiënten met een normale nierfunctie (>80 ml/min).

Hemodialyseonderzoeken
In een onderzoek bij 12 patiënten met chronisch nierfalen die hemodialyse ondergingen, was de anti-Xa-klaring met 28% 
verminderd, in overeenstemming met schattingen van de farmacokinetische populatieanalyses. In een andere



onderzoek bij 6 patiënten die hemodialyse ondergingen, was de halfwaardetijd van anti-Xa-activiteit na een 
enkele IV-dosis van 75 IE/kg tinzaparine-natrium op een dag zonder dialyse verlengd in vergelijking met die voor 
gezonde vrijwilligers (5,2 versus 1,6 uur).

INNOHEP® kan het risico op overlijden verhogen, vergeleken met ongefractioneerde heparine (UFH), wanneer het 
wordt toegediend aan oudere patiënten met nierinsufficiëntie (zieWAARSCHUWINGENen PREVENTIEVE 
MAATREGELEN).

Leverfunctiestoornis
Er zijn geen prospectieve onderzoeken die de farmacokinetiek of farmacodynamiek van tinzaparine-natrium bij 
patiënten met een leverfunctiestoornis hebben beoordeeld. De hepatische route is echter geen belangrijke 
eliminatieroute van heparines met een laag molecuulgewicht (zie:WAARSCHUWINGEN, Bloeding).

ouderen
In een gecontroleerd klinisch onderzoek bij oudere patiënten met nierinsufficiëntie overleden meer patiënten na 
behandeling met INNOHEP®, vergeleken met patiënten die behandeld werden met UFH (zie WAARSCHUWINGENen
PREVENTIEVE MAATREGELEN).

Aangezien de nierfunctie met de leeftijd afneemt, kan de eliminatie van natriumtinzaparine bij oudere patiënten 
verminderd zijn. In een prospectieve studie van 30 oudere patiënten [6 mannen, 24 vrouwen; 87,0 jaar oud ±5,9 
jaar; gemiddeld lichaamsgewicht 62,7±14,6 kg; creatinineklaring 40,6±15,3 ml/min (bereik 20-72)] behandeld 
met tinzaparine-natrium 175 IE/kg eenmaal daags gedurende tien dagen voor acute veneuze trombo-embolie, 
was er geen accumulatie van anti-Xa-activiteit op basis van piek-anti-Xa-activiteitsniveaus.

zwaarlijvigheid

Op basis van de resultaten van een prospectieve klinische studie en de farmacokinetische populatieanalyses is een op 
gewicht gebaseerde dosering geschikt voor zware/zwaarlijvige patiënten. Tinzaparine-natrium PK-parameters op basis 
van anti-Xa-activiteit zijn onafhankelijk van het lichaamsgewicht en de body mass index (BMI) wanneer tinzaparine-
natrium wordt gedoseerd op gewichtsbasis van 175 IE/kg of 75 IE/kg. In een prospectieve studie van zware/zwaarlijvige 
proefpersonen (101 tot 165 kg; BMI 26-61 kg/m2), waren anti-Xa-activiteitstijdprofielen vergelijkbaar met die in 
onderzoeken met vrijwilligers met een normaal gewicht. Gegevens bij de dosis van 175 IE/kg worden weergegeven in 
figuur 2. Ervaring in klinische onderzoeken is beperkt bij patiënten met een BMI
> 40 kg/m2.



Figuur 2
Gemiddelde en standaarddeviatie van AntiXa-activiteit na een enkele subcutane toediening van 
175 IE/kg tinzaparine-natrium aan zwaarlijvige proefpersonen en vrijwilligers met een normaal 
gewicht
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Zwangerschap
De dispositie van INNOHEP- werd onderzocht bij 54 zwangere patiënten in elk trimester. In deze open-
label, prospectieve, dosisbepalingsstudie hadden degenen die werden behandeld met een INNOHEP-dosis 
van 175 IE/kg vergelijkbare 24-uurs anti-Xa-curves bij 28 (n=17) en 36 (n=20) weken zwangerschap. De 
dosis van 175 IE/kg resulteerde 4 uur na toediening in een gemiddelde anti-Xa-spiegel van 0,3 tot 1,0 IE/
ml. Gemiddelde anti-Xa-spiegels 4 uur na de dosis suggereren dat naarmate de zwangerschap vordert, er 
geen klinisch significante afname van anti-Xa-spiegels is. Zwangerschap heeft weinig of geen invloed op 
de farmacokinetiek van INNOHEP- en er is geen dosisaanpassing nodig voor zwangerschap. (ZienDosering 
en administratie.)



KLINISCHE STUDIES

Behandeling van acute diepe veneuze trombose (DVT) met of zonder longembolie 
(PE)

In een gerandomiseerde, multicenter, dubbelblinde studie werd INNOHEP- (tinzaparine-natriuminjectie) 
vergeleken met niet-gefractioneerde heparine bij 435 gehospitaliseerde patiënten met symptomatische, 
proximale DVT. Zes procent van de ingeschreven patiënten had symptomatische longembolie bevestigd 
door een segmentaal of groter longscandefect. De studiepatiënten varieerden in leeftijd van 19 tot 92 
jaar (gemiddeld 61±17 jaar), 55% was man, 88% was blank en 8% zwart. Patiënten kregen ofwel 
INNOHEP-SC eenmaal daags volgens lichaamsgewicht (175 IE/kg) en een placebo IV-bolus gevolgd door 
continue placebo IV-infusie, of niet-gefractioneerde heparine als een initiële IV-bolusdosis (5.000 IE) 
gevolgd door continue IV-infusie van niet-gefractioneerde heparine met de snelheid aangepast volgens 
de aPTT (1,5 tot 2,5 maal de controlewaarde) en een eenmaal daagse SC placebo-injectie. De 
behandeling werd ongeveer 6 dagen voortgezet en beide behandelingsgroepen kregen ook oraal 
warfarine-natrium vanaf dag 2, dat werd voortgezet tot dag 90 met doses die werden getitreerd tot een 
doel-INR van 2,0 tot 3,0.

Het 90-dagen cumulatieve trombo-embolische (TE) percentage [recidiverende DVT of PE] met INNOHEP was 
niet significant verschillend van het percentage met ongefractioneerde heparine. De gegevens staan   in 
tabel 3.

tafel 3
Werkzaamheid van eenmaal daags INNOHEP- bij de behandeling van acute diep-veneuze trombose

Dosering regime
Heparine1

5.000 IE bolus
dan aPTT aangepast
Continue infusie

IV
n (%)

Indicatie INNOHEP-1

175 IE/kg
Een keer per dag

SC
n (%)

Behandeling van acute DVT

Intentie om de bevolking te behandelen2 216 (100%) 219 (100%)
Patiëntresultaat na 90 dagen

Totaal TE3Evenementen 6 (2,8%)4 15 (6,8%)4

DVT's 3 (1,4%) 9 (4,1%)
PE's 3 (1,4%) 6 (2,7%)

1 Patiënten werden ook behandeld met warfarine-natrium, beginnend binnen 24-48 uur na
tinzaparine-natrium of standaard heparinetherapie.

2 Alle gerandomiseerde patiënten die ten minste één dosis van het actieve onderzoeksgeneesmiddel kregen.

3 TE = trombo-embolische voorvallen (DVT en/of PE).
4 Het 95%-betrouwbaarheidsinterval (BI) voor het totale verschil in TE-eventpercentage (4,0%) was

0,07%, 8,07%.



De mortaliteit met INNOHEP- was 4,6% (10 patiënten) en met heparine 9,6% (21 patiënten). Het 
95%-betrouwbaarheidsinterval (BI) voor het sterfteverschil was 0,16%, 9,76%.

In een multicenter, open-label, gerandomiseerde klinische studie werd INNOHEP- vergeleken met 
ongefractioneerde heparine als initiële behandeling voor gehospitaliseerde patiënten met symptomatische PE 
die geen trombolytische therapie, embolectomie of onderbreking van de vena cava nodig hadden. Patiënten 
werden uitgesloten als ze een ongewoon hoog risico hadden op trombo-embolische en/of bloedingen of andere 
complicaties. Van de 608 behandelde patiënten hadden 422 DVT gedocumenteerd. Voorafgaand aan het 
bepalen van de geschiktheid van het onderzoek en randomisatie, mochten patiënten ongefractioneerde 
heparine krijgen; 78% van de patiënten kreeg gedurende maximaal 24 uur niet-gefractioneerde heparine in 
therapeutische doses, en nog eens 4% kreeg gedurende meer dan 24 uur heparine in therapeutische doses. Na 
randomisatie werd INNOHEP- eenmaal daags SC toegediend, 175 IE/kg lichaamsgewicht; heparine als een 
initiële IV-bolus (50 IE/kg) gevolgd door continue IV-infusie met de snelheid aangepast volgens de aPTT (2 tot 3 
maal de controlewaarde). Voor beide groepen werd de behandeling ongeveer 8 dagen voortgezet. Alle 
patiënten kregen ook een behandeling met orale anticoagulantia, beginnend in de eerste 3 dagen, die doorging 
tot dag 90.

Trombo-embolische voorvallen waren zeldzaam voor beide behandelingsgroepen. Er werd geen verschil waargenomen 
tussen de twee behandelingsgroepen voor wat betreft de incidentie van herhaling van trombo-embolische voorvallen.

AANWIJZINGEN EN GEBRUIK

INNOHEP- is geïndiceerd voor de behandeling van acute symptomatische diep-veneuze trombose met 
of zonder longembolie wanneer het wordt toegediend in combinatie met warfarine-natrium. De 
veiligheid en werkzaamheid van INNOHEP- werden vastgesteld bij gehospitaliseerde patiënten.

CONTRA-INDICATIES

INNOHEP- is gecontra-indiceerd bij patiënten met actieve ernstige bloedingen, bij patiënten met (of 
voorgeschiedenis van) heparine-geïnduceerde trombocytopenie, of bij patiënten met overgevoeligheid voor 
tinzaparine-natrium.

Patiënten met een bekende overgevoeligheid voor heparine, sulfieten, benzylalcohol of varkensvleesproducten 
mogen niet worden behandeld met INNOHEP-.

WAARSCHUWINGEN

INNOHEP- is niet bedoeld voor intramusculaire of intraveneuze toediening.

INNOHEP- kan niet door elkaar worden gebruikt (eenheid voor eenheid) met heparine of andere heparines 
met laag molecuulgewicht, aangezien deze verschillen in fabricageproces, molecuulgewichtsverdeling, anti-
Xa- en anti-IIa-activiteiten, eenheden en dosering. Elk van deze medicijnen heeft zijn eigen 
gebruiksaanwijzing.



INNOHEP- mag niet worden gebruikt bij patiënten met een voorgeschiedenis van door heparine 
geïnduceerde trombocytopenie (zie CONTRA-INDICATIES ).

Verhoogd risico op overlijden bij oudere patiënten met nierinsufficiëntie:INNOHEP® kan het risico op 
overlijden verhogen, vergeleken met UFH, wanneer het wordt toegediend aan oudere patiënten met 
nierinsufficiëntie.

Een klinische studie vergeleek INNOHEP® (175 IE/kg eenmaal daags; N = 269) en UFH (N = 268) bij de 
initiële behandeling van diepe veneuze trombose (DVT) en/of longembolie (PE) bij oudere patiënten 
met nierinsufficiëntie (dwz patiënten van 70 jaar of ouder met een geschatte creatinineklaring van ≤ 
30 ml/min of patiënten van 75 jaar of ouder met een geschatte creatinineklaring van ≤ 60 ml/min). 
Orale anticoagulantia werden gelijktijdig toegediend vanaf dag 1-3 en de onderzoeksbehandeling 
werd gedurende ten minste vijf dagen voortgezet totdat de internationale genormaliseerde ratio 
(INR) op twee opeenvolgende dagen tussen 2-3 was; orale anticoagulantia werden vervolgens alleen 
voortgezet en patiënten werden gevolgd tot 90 dagen na het begin van de behandeling. De totale 
sterftecijfers waren 6,3% bij patiënten die werden behandeld met UFH en 11,2% bij patiënten die 
werden behandeld met INNOHEP®.

Bloeding:INNOHEP- moet, net als andere anticoagulantia, met uiterste voorzichtigheid worden gebruikt bij 
aandoeningen met een verhoogd risico op bloedingen, zoals bacteriële endocarditis; ernstige 
ongecontroleerde hypertensie; aangeboren of verworven bloedingsstoornissen waaronder leverfalen en 
amyloïdose; actieve ulceratieve en angiodysplastische gastro-intestinale ziekte; hemorragische beroerte; kort 
na een hersen-, ruggengraat- of oogheelkundige operatie, of bij patiënten die gelijktijdig worden behandeld 
met bloedplaatjesremmers. Tijdens de behandeling met INNOHEP- kan bloeding optreden in elk weefsel of 
orgaan van het lichaam. Er is gemeld dat bloeding in sommige gevallen de dood of blijvende invaliditeit tot 
gevolg heeft. Een hemorragische gebeurtenis moet serieus worden overwogen in de aanwezigheid van een 
onverklaarbare daling van hematocriet, hemoglobine of bloeddruk. Als er een ernstige bloeding optreedt, moet 
INNOHEP- worden stopgezet.

Spinale of epidurale hematomen kunnen optreden bij het bijbehorende gebruik van heparines of 
heparinoïden met een laag molecuulgewicht en spinale/epidurale anesthesie of spinale punctie, wat 
kan leiden tot langdurige of permanente verlamming. Het risico op deze voorvallen is groter bij het 
gebruik van postoperatieve epidurale verblijfskatheters of bij gelijktijdig gebruik van aanvullende 
geneesmiddelen die de hemostase beïnvloeden, zoals NSAID's (zie de omkaderde WAARSCHUWING 
en VOORZORGSMAATREGELEN, Geneesmiddelinteracties).

Trombocytopenie:Trombocytopenie kan optreden bij de toediening van INNOHEP-.

In klinische onderzoeken werd trombocytopenie (aantal bloedplaatjes < 100.000/mm3als basiswaarde ≥
150.000/mm3,≥50% afname als baseline <150.000/mm3) werd vastgesteld bij 1% van de patiënten die 
INNOHEP- kregen; ernstige trombocytopenie (aantal bloedplaatjes minder dan 50.000/mm3) kwam voor in 
0,13%.

Trombocytopenie van welke graad dan ook moet nauwlettend worden gevolgd. Als het aantal bloedplaatjes 
onder de 100.000/mm . daalt3, INNOHEP- moet worden stopgezet. Gevallen van trombocytopenie met 
gedissemineerde trombose zijn in de klinische praktijk ook waargenomen met heparines en heparines met een 
laag molecuulgewicht, waaronder tinzaparine-natrium. Sommige van deze gevallen waren:



gecompliceerd door een orgaaninfarct met secundaire orgaandisfunctie of ischemie van de ledematen, en 
hebben geleid tot de dood.

Overgevoeligheid:INNOHEP- bevat natriummetabisulfiet, een sulfiet dat allergische reacties kan 
veroorzaken, waaronder anafylactische symptomen en levensbedreigende astmatische episodes bij 
bepaalde gevoelige personen. De algemene prevalentie van sulfietgevoeligheid in de algemene 
bevolking is onbekend, maar is waarschijnlijk laag. Sulfietgevoeligheid komt vaker voor bij astmatische 
mensen dan bij niet-astmatische mensen.

Priapisme:Priapisme is zelden gemeld tijdens postmarketingsurveillance. In 
sommige gevallen was een chirurgische ingreep nodig.

Diversen:INNOHEP-flacon met meerdere doses bevat benzylalcohol als conserveermiddel. De toediening van 
medicijnen die benzylalcohol bevatten als conserveermiddel aan premature pasgeborenen is in verband 
gebracht met een fataal "hijgend syndroom". Omdat benzylalcohol de placenta kan passeren, dient INNOHEP-
geconserveerd met benzylalcohol met voorzichtigheid te worden gebruikt bij zwangere vrouwen alleen als dit 
duidelijk nodig is (zienVOORZORGSMAATREGELEN, Zwangerschap).

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Algemeen:INNOHEP- mag niet worden gemengd met andere injecties of infusies.

INNOHEP- moet met zorg worden gebruikt bij patiënten met een bloedingsdiathese, ongecontroleerde 
arteriële hypertensie of een voorgeschiedenis van recente gastro-intestinale ulceratie, diabetische 
retinopathie en bloeding.

In overeenstemming met verwachte leeftijdsgerelateerde veranderingen in de nierfunctie, kunnen oudere 
patiënten en patiënten met nierinsufficiëntie een verminderde eliminatie van natriumtinzaparine vertonen. 
INNOHEP- moet met zorg worden gebruikt bij deze patiënten (zie:WAARSCHUWINGENenKLINISCHE 
FARMACOLOGIE,speciale populaties).

Laboratorium testen:Periodieke volledige bloedtellingen inclusief het aantal bloedplaatjes en 
hematocriet of hemoglobine, en ontlastingstests voor occult bloed worden aanbevolen tijdens de 
behandeling met INNOHEP-. Bij toediening in de aanbevolen doses zijn routinematige 
antistollingstesten zoals protrombinetijd (PT) en geactiveerde partiële tromboplastinetijd (aPTT) 
relatief ongevoelige metingen van INNOHEP-activiteit en daarom ongeschikt voor monitoring.

Geneesmiddelinteracties:Vanwege het verhoogde risico op bloedingen moet INNOHEP- met voorzichtigheid 
worden gebruikt bij patiënten die orale anticoagulantia, bloedplaatjesremmers (bijv. salicylaten, dipyridamol, 
sulfinpyrazon, dextran, NSAID's waaronder ketorolac, tromethamine, ticlopidine en clopidogrel) en trombolytica 
krijgen. Als gelijktijdige toediening essentieel is, wordt nauwgezette klinische en laboratoriumcontrole van deze 
patiënten geadviseerd (zie:VOORZORGSMAATREGELEN, laboratoriumtests).

Laboratoriumtestinteracties
Verhoging van serumtransaminasen:Asymptomatische omkeerbare verhogingen van aspartaat- 
(ASAT [SGOT]) en alanine (ALT [SGPT]) aminotransferasespiegels zijn opgetreden bij patiënten tijdens 
behandeling met INNOHEP- (zieBIJWERKINGEN, verhogingen van serum



aminotransferasen).Vergelijkbare verhogingen van de transaminasespiegels zijn ook waargenomen bij patiënten en 
vrijwilligers die werden behandeld met heparine en andere heparines met een laag molecuulgewicht.

Aangezien aminotransferasebepalingen belangrijk zijn bij de differentiële diagnose van myocardinfarct, 
leverziekte en longembolie, moeten verhogingen die kunnen worden veroorzaakt door geneesmiddelen zoals 
INNOHEP- met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.

Carcinogenese, mutagenese, verminderde vruchtbaarheid:Er zijn geen langetermijnstudies bij 
dieren uitgevoerd om het carcinogene potentieel van tinzaparine-natrium te evalueren.

Tinzaparine-natrium vertoonde geen genotoxische potentie in eenin vitrobacteriële celmutatietest 
(AMES-test),in vitroChinese hamster eierstokcel voorwaartse genmutatietest,in vitro menselijke 
lymfocyten chromosomale aberratie-assay, enin vivomuis micronucleus test. Tinzaparine-natrium bij 
subcutane doses tot 1800 IE/kg/dag bij ratten (ongeveer 2 keer de maximaal aanbevolen dosis voor de 
mens op basis van het lichaamsoppervlak) bleek geen effect te hebben op de vruchtbaarheid en 
reproductieve prestaties.

Zwangerschap
Zwangerschap:Categorie B:
Alle zwangerschappen hebben een achtergrondrisico op geboorteafwijkingen, verlies of andere nadelige 
gevolgen, ongeacht de blootstelling aan geneesmiddelen. De foetale risicosamenvatting hieronder beschrijft het 
potentieel van INNOHEP- om het risico op ontwikkelingsafwijkingen boven het achtergrondrisico te verhogen.

Samenvatting van het foetale risico

Er wordt niet voorspeld dat INNOHEP- het risico op ontwikkelingsafwijkingen verhoogt. 
INNOHEP- passeert de placenta niet, gebaseerd op studies bij mensen en dieren, en vertoont 
geen bewijs van teratogene effecten of foetotoxiciteit.

Klinische overwegingen
Zwangerschap alleen geeft een verhoogd risico op trombo-embolie, dat zelfs hoger is voor vrouwen met een reeds 
bestaande trombo-embolische aandoening, bepaalde zwangerschapsaandoeningen met een hoog risico en een 
voorgeschiedenis van complicaties tijdens een eerdere zwangerschap.

Alle patiënten die anticoagulantia zoals tinzaparine krijgen, inclusief zwangere vrouwen, lopen risico op 
bloedingen. Zwangere vrouwen die tinzaparine krijgen, moeten zorgvuldig worden gecontroleerd op 
tekenen van bloeding of overmatige antistolling. Bloeding kan op elke plaats optreden en kan leiden tot de 
dood van moeder en/of foetus. Zwangere vrouwen moeten worden geïnformeerd over het mogelijke gevaar 
voor de foetus en de moeder als tinzaparine tijdens de zwangerschap wordt toegediend. Overweging voor 
het gebruik van een korter werkend middel moet specifiek worden aangepakt als de levering nadert.

Gegevens

Menselijke gegevens - Vierenvijftig vrouwen die zwanger zijn of van plan zijn zwanger te worden 
met aandoeningen die antistolling vereisen, ontvingen INNOHEP- in een open-label, prospectief, 
dosisbepalingsonderzoek voor de zwangerschap. (ZienKlinische Farmacologie,speciale populaties,
Zwangerschap.)Patiënten kregen 50 tot 175 IE/kg/dag, waarbij de dosering al vóór de conceptie of 
pas bij 32 weken zwangerschap werd gestart. De blootstellingsduur varieerde van 3 tot 463 dagen 
(mediaan 159 dagen). Vanaf 55 zwangerschappen waren er



50 levendgeborenen, 3 miskramen in het eerste trimester en 2 intra-uteriene sterfgevallen na 17 
en 30 weken. Ongeveer 6% van de zwangerschappen werd gecompliceerd door foetale nood.

Ongeveer 10% van de zwangere vrouwen die INNOHEP kregen, had significante vaginale 
bloedingen. Een oorzaak-gevolg relatie voor de bovenstaande waarnemingen is niet 
vastgesteld.

Dierlijke gegevens - Teratogeniteitsonderzoeken zijn uitgevoerd bij ratten met subcutane doses tot 1800 
IE/kg/dag (ongeveer 2 keer de maximaal aanbevolen dosis voor de mens op basis van lichaamsoppervlak) 
en bij konijnen met subcutane doses tot 1900 IE/kg/dag (ongeveer 4 maal de maximaal aanbevolen dosis 
voor de mens op basis van het lichaamsoppervlak) en er zijn geen aanwijzingen gevonden voor 
verminderde vruchtbaarheid of schade aan de foetus als gevolg van tinzaparine-natrium. Er zijn echter 
geen adequate en goed gecontroleerde onderzoeken bij zwangere vrouwen. Omdat reproductiestudies 
bij dieren niet altijd voorspellend zijn voor de respons van de mens, mag dit medicijn alleen tijdens de 
zwangerschap worden gebruikt als dit duidelijk nodig is. INNOHEP- passeert de placenta niet.

Er zijn gevallen van "hijgend syndroom" opgetreden bij premature baby's wanneer grote hoeveelheden 
benzylalcohol werden toegediend (99 - 404 mg/kg/dag). De injectieflacon van 2 ml INNOHEP bevat 20 mg 
benzylalcohol (10 mg benzylalcohol per ml) (zieWAARSCHUWINGEN, Diversen).Als INNOHEP- wordt 
gebruikt tijdens de zwangerschap, of als de patiënte zwanger wordt tijdens het gebruik van dit 
geneesmiddel, moet de patiënte op de hoogte zijn van mogelijke gevaren voor de foetus.

Moeders die borstvoeding geven:In onderzoeken waarbij tinzaparine-natrium subcutaan werd toegediend aan zogende 
ratten, werden zeer lage niveaus van tinzaparine-natrium gevonden in de moedermelk. Het is niet bekend of 
tinzaparine-natrium wordt uitgescheiden in de moedermelk. Omdat veel geneesmiddelen worden uitgescheiden in de 
moedermelk, is voorzichtigheid geboden wanneer INNOHEP- wordt toegediend aan vrouwen die borstvoeding geven.

Pediatrisch gebruik:De veiligheid en werkzaamheid van tinzaparine-natrium bij pediatrische patiënten zijn niet 
vastgesteld.

Geriatrisch gebruik:INNOHEP® kan het risico op overlijden verhogen, vergeleken met UFH, wanneer het wordt 
toegediend aan oudere patiënten met nierinsufficiëntie (zieWAARSCHUWINGENen PREVENTIEVE 
MAATREGELEN).

In de klinische onderzoeken voor de behandeling van DVT beschreven in deKLINISCHE STUDIES sectie was 
58% van de patiënten 65 jaar of ouder en 29% was 75 jaar en ouder. In deze onderzoeken werden geen 
significante algemene verschillen in veiligheid of werkzaamheid waargenomen tussen deze proefpersonen en 
jongere proefpersonen.

ONGEWENSTE REACTIES

Bloeden : Bloeding is de meest voorkomende bijwerking die wordt geassocieerd met INNOHEP- (injectie 
met tinzaparine-natrium); de incidentie van ernstige bloedingen is echter laag. In klinische onderzoeken 
omvatte de definitie van ernstige bloeding een bloeding die gepaard ging met een afname van ≥ 2 gram/dl 
in hemoglobine, waarbij transfusie van 2 of meer eenheden bloedproducten nodig was, of



bloeding die intracraniaal, retroperitoneaal of in een belangrijk prothetisch gewricht was. De gegevens 
staan   in tabel 4.

Tabel 4
Grote bloedingen1bij de behandeling van acute diepe veneuze trombose met of 
zonder longembolie

Indicatie Behandelingsgroep1

Behandeling van acute DVT
Met of zonder PE

INNOHEP-
N=519

%

Heparine
N=524

%
Grote bloedingen2 0,83 2.73

1INNOHEP- 175 IE/kg eenmaal daags SC. Ongefractioneerde heparine initiële IV bolus van 5.000 IE
gevolgd door continue IV-infusie aangepast tot een aPTT van 1,5 tot 2,5 of initiële IV-bolus van 50 IE/
kg gevolgd door continue IV-infusie aangepast tot een aPTT van 2,0 tot 3,0. In alle groepen werd de 
behandeling ongeveer 6 tot 8 dagen voortgezet en alle patiënten kregen een orale 
anticoagulantiabehandeling die in de eerste 2 tot 3 dagen begon.
Bloeding die gepaard gaat met een afname van ≥2 gram/dL in hemoglobine, waarbij transfusie van 2 of 
meer eenheden bloedproducten nodig is, of bloeding die intracraniaal, retroperitoneaal of in een 
belangrijk prothetisch gewricht was.
Het 95%-BI op het verschil in incidentie van ernstige bloedingen (1,9%) was 0,33%, 3,47%.

2

3

Er kan een fatale of niet-fatale bloeding uit elk weefsel of orgaan optreden. De tekenen, symptomen en 
ernst variëren afhankelijk van de locatie en de mate of omvang van de bloeding. Hemorragische 
complicaties kunnen zich voordoen als, maar zijn niet beperkt tot, verlamming; paresthesie; hoofdpijn, 
borst-, buik-, gewrichts-, spier- of andere pijn; duizeligheid; kortademigheid, moeilijk ademen of slikken; 
zwelling; zwakheid; hypotensie, shock of coma. Daarom moet de mogelijkheid van een bloeding worden 
overwogen bij het evalueren van de toestand van elke patiënt die anticoagulantia heeft gekregen met 
klachten die geen duidelijke diagnose aangeven (zie WAARSCHUWINGEN, Bloeding).

Trombocytopenie : In klinische onderzoeken werd trombocytopenie vastgesteld bij 1% van de met INNOHEP- 
behandelde patiënten. Ernstige trombocytopenie (aantal bloedplaatjes < 50.000/mm3) kwam voor in 0,13% (zie
WAARSCHUWINGEN, Trombocytopenie).

Verhogingen van serumaminotransferasen : Asymptomatische verhogingen van aspartaat- (AST [SGOT]) en/of 
alanine (ALT [SGPT]) aminotransferasespiegels van meer dan 3 keer de bovengrens van de normaalwaarde van 
het laboratoriumreferentiebereik zijn gemeld tot 8,8% en 13% voor ASAT en ALT respectievelijk van patiënten 
die tinzaparine-natrium kregen voor de behandeling van DVT. Vergelijkbare verhogingen van 
aminotransferasespiegels zijn ook waargenomen bij patiënten en gezonde vrijwilligers die werden behandeld 
met heparine en andere heparines met een laag molecuulgewicht. Dergelijke verhogingen zijn omkeerbaar en 
worden zelden geassocieerd met verhogingen van bilirubine (zie:VOORZORGSMAATREGELEN, 
laboratoriumtests).

Lokale reacties : Milde lokale irritatie, pijn, hematoom en ecchymose kunnen volgen op SC-injectie van 
INNOHEP-. Hematoom op de injectieplaats is gemeld bij ongeveer 16% van de patiënten die met 
INNOHEP- werden behandeld.



overgevoeligheid : Anafylactische/anafylactoïde reacties kunnen optreden in verband met het 
gebruik van INNOHEP (zie:CONTRA-INDICATIESenWAARSCHUWINGEN).

Bijwerkingen : Bijwerkingen met INNOHEP- of heparine gemeld met een frequentie van ≥1% in klinische 
onderzoeken met patiënten die een behandeling ondergaan voor proximale DVT met of zonder PE, wordt 
gegeven in Tabel 5.

Tabel 5
Bijwerkingen die zich voordoen in≥ 1% bij de behandeling van acute diepe veneuze 
trombose met of zonder longemboliestudies

Behandelingsgroep1

INNOHEP-
N=519
n (%)

Heparine
N=524
n (%)

Bijwerkingen

Urineweginfectie 19 (3,7%) 18 (3,4%)
Longembolie 12 (2,3%) 12 (2,3%)
Pijn op de borst 12 (2,3%) 8 (1,5%)
Epistaxis 10 (1,9%) 7 (1,3%)
Hoofdpijn 9 (1,7%) 9 (1,7%)
Misselijkheid 9 (1,7%) 10 (1,9%)
Bloeding NOS 8 (1,5%) 23 (4,4%)
Rugpijn 8 (1,5%) 2 (0,4%)
Koorts 8 (1,5%) 11 (2,1%)
Pijn 8 (1,5%) 7 (1,3%)
Constipatie 7 (1,3%) 9 (1,7%)
Uitslag 6 (1,2%) 8 (1,5%)
Dyspnoe 6 (1,2%) 9 (1,7%)
braken 5 (1,0%) 8 (1,5%)
hematurie 5 (1,0%) 6 (1,1%)
Buikpijn 4 (0,8%) 6 (1,1%)
Diarree 3 (0,6%) 7 (1,3%)
Bloedarmoede 0 7 (1,3%)

NOS = niet anders vermeld
1 INNOHEP- 175 IE/kg eenmaal daags SC. Ongefractioneerde heparine initiële IV bolus van 5.000 IE

gevolgd door continue IV-infusie aangepast tot een aPTT van 1,5 tot 2,5 of initiële IV-bolus van 50 IE/
kg gevolgd door continue IV-infusie aangepast tot een aPTT van 2,0 tot 3,0. In alle groepen werd de 
behandeling ongeveer 6 tot 8 dagen voortgezet en alle patiënten kregen een orale 
anticoagulantiabehandeling die in de eerste 2 tot 3 dagen begon.

Andere bijwerkingen in voltooide of lopende onderzoeken : Andere bijwerkingen gemeld met een frequentie 
van≥1% van de 4.000 patiënten die INNOHEP- kregen in voltooide of lopende klinische onderzoeken, wordt 
weergegeven per lichaamssysteem:

Lichaam als geheel:hematoom op de injectieplaats, reactie niet geclassificeerd.



Cardiovasculaire aandoeningen, algemeen:hypotensie, hypertensie. 

Aandoeningen van het centrale en perifere zenuwstelsel:duizeligheid. 

Maagdarmstelselaandoeningen:winderigheid, gastro-intestinale stoornis (niet anders)  
gespecificeerd), dyspepsie. 

Hartslag- en ritmestoornissen:tachycardie. 

Myo-, endo-, pericardiale en klepaandoeningen:angina pectoris. 

Bloedplaatjes-, bloedings- en stollingsstoornissen:hematoom, trombocytopenie. 

Psychische stoornissen:slapeloosheid, verwarring. 

Rode bloedcellen aandoeningen:Bloedarmoede. 

Weerstandsmechanisme-stoornissen:genezing verminderd, infectie. 

Ademhalingsstelselaandoeningen:longontsteking, ademhalingsstoornis. 

Huid- en aanhangselsaandoeningen:huiduitslag erythemateuze, pruritus, bulleuze eruptie, huid  
wanorde. 

Urinewegaandoeningen:urineretentie, dysurie. 

Vasculaire (extracardiale) aandoeningen:tromboflebitis diep, tromboflebitis been diep. 

Ernstige bijwerkingen die zijn gemeld in klinische onderzoeken of uit postmarketingervaring zijn:  
opgenomen in respectievelijk Tabellen 6 en 7: 



Tabel 6
Ernstige bijwerkingen geassocieerd met INNOHEP- in klinische onderzoeken

Categorie Ernstige bijwerking
Bloeding-gerelateerd Anorectale bloeding

Cerebrale/intracraniële bloeding 
Epistaxis
Gastro-intestinale bloeding 
Hemartrose
hematemesis
hematurie
Hemopericardium
Bloeding NOS
Bloeding op de 
injectieplaats Melena
Purpura
Retroperitoneale/intra-abdominale bloeding 
Vaginale bloeding
Wond hematoom

orgaan disfunctie Angina pectoris
Hartritmestoornissen
Afhankelijk oedeem
Myocardinfarct/coronaire trombose 
Trombo-embolie

Foetaal/neonataal Aangeboren afwijking
foetale dood
Foetale nood

huid Bulleuze uitbarsting
Erythemateuze uitslag
Maculopapuleuze uitslag
Huidnecrose

hematologisch granulocytopenie
Trombocytopenie

Allergische reacties Allergische reactie
Reactie op de injectieplaats Cellulitis
neoplastisch Neoplasma



Tabel 7
Andere ernstige bijwerkingen die verband houden met INNOHEP - van 
postmarketingsurveillance

Categorie Ernstige bijwerking
orgaan disfunctie cholestatische hepatitis

Toename van leverenzymen 
Perifere ischemie
Priapisme

Bloeding-gerelateerd hematoom
Bloedspuwing
oogbloeding
Anale bloeding

huidreacties Epidermale necrolyse
ischemische necrose
Stevens-Johnson-syndroom 
Urticaria

hematologisch Agranulocytose
pancytopenie
Trombocytemie

Reacties op de injectieplaats Abces
necrose

Allergische reacties allergische purpura
Angio-oedeem

Foetaal/neonataal Cutis aplasie van de hoofdhuid 
Neonatale hypotonie

Algemeen Acute koortsreactie

Doorlopend veiligheidstoezicht : Wanneer neuraxiale anesthesie (epidurale/spinale anesthesie) of 
ruggenmergpunctie wordt toegepast, lopen patiënten die anticoagulant zijn of waarvoor een anticoagulans is 
gepland met laagmoleculaire heparines of heparinoïden ter preventie van trombo-embolische complicaties het 
risico een epiduraal of spinaal hematoom te ontwikkelen, wat kan leiden tot langdurige -terminale of blijvende 
verlamming (ziein een doos WAARSCHUWING).

Spinaal epiduraal hematoom in combinatie met neuraxiale anesthesie of spinale punctie 
met INNOHEP® is gemeld.

Spinaal epiduraal hematoom met INNOHEP- toegediend in een therapeutische dosis is gemeld bij 
ten minste één patiënt die geen neuraxiale anesthesie of spinale punctie had gekregen.



OVERDOSERING

Symptomen/behandeling:Accidentele overdosering van INNOHEP- (injectie met tinzaparine-natrium) kan leiden tot 
bloedingscomplicaties (zie:WAARSCHUWINGEN, Bloeding).Neusbloedingen, bloed in de urine of teerachtige ontlasting 
kunnen de eerste tekenen van bloeding zijn. Gemakkelijke blauwe plekken of petechiale bloedingen kunnen 
voorafgaan aan een openhartige bloeding. In geval van lichte bloeding moet de patiënt worden gecontroleerd op 
tekenen van ernstigere bloedingen.

Van de patiënten waarvan bekend is dat ze in klinische onderzoeken een overdosis tinzaparine-natrium 
hebben gekregen, gedefinieerd als een of meer doses >200 IE/kg voor de behandeling van DVT of >100 IE/
kg voor de preventie van DVT, ondervond ongeveer 16% een bloedingscomplicatie .

Van spontane meldingen van waarschijnlijke overdosering met tinzaparine-natrium ging ongeveer 81% gepaard 
met bloeding, meestal hematoom. De meeste patiënten die bloedingscomplicaties hebben terwijl ze INNOHEP- 
krijgen, kunnen onder controle worden gehouden door INNOHEP- te staken, indien mogelijk druk uit te oefenen 
op de plaats en indien nodig het volume en de hemostatische bloedelementen (bijv. rode bloedcellen, vers 
ingevroren plasma, bloedplaatjes) te vervangen. In het geval dat dit niet effectief is, kan protaminesulfaat 
worden toegediend.

In gevallen van ernstige bloeding of grote overdosering kan protaminesulfaat (1% oplossing) worden 
gegeven door middel van langzame IV-infusie in een dosis van 1 mg protamine voor elke 100 anti-Xa 
IE INNOHEP die wordt gegeven. Een tweede infusie van 0,5 mg protaminesulfaat per 100 anti-Xa IE 
INNOHEP- kan worden toegediend als de aPTT gemeten 2 tot 4 uur na de eerste infusie verlengd 
blijft. Zelfs met de extra dosis protamine kan de aPTT langer blijven dan gewoonlijk zou worden 
gevonden na toediening van protamine om ongefractioneerde heparine om te keren. Protamine 
neutraliseert de anti-Xa-activiteit van tinzaparine-natrium niet volledig (maximaal ongeveer 60%).

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het vermijden van overdosering met protaminesulfaat. 
Toediening van protaminesulfaat kan ernstige hypotensieve en anafylactoïde reacties veroorzaken. 
Omdat er dodelijke reacties zijn gemeld met protaminesulfaat, mag het alleen worden gegeven als 
reanimatiefaciliteiten direct beschikbaar zijn. Raadpleeg voor meer informatie de etikettering van 
Protamine Sulfate Injection, USP, producten.

Enkelvoudige subcutane doses tinzaparine-natrium van 22.000 en 7.700 IE/kg (respectievelijk ongeveer 10 en 7 
keer de maximaal aanbevolen dosis voor de mens, gebaseerd op het lichaamsoppervlak) waren dodelijk voor 
respectievelijk muizen en ratten. Symptomen van acute toxiciteit waren hematoomvorming en bloeding op de 
injectieplaats, bloedarmoede, verminderde motorische activiteit, onvaste gang, pilo-erectie en ptosis.

DOSERING EN ADMINISTRATIE

Alle patiënten moeten vóór toediening van INNOHEP- worden onderzocht op bloedingsstoornissen. 
Aangezien stollingsparameters ongeschikt zijn voor het bewaken van de INNOHEP-activiteit, is 
routinematige monitoring van stollingsparameters niet vereist (zieVOORZORGSMAATREGELEN, 
laboratoriumtests).



Dosering voor volwassenen

De aanbevolen dosis INNOHEP- voor de behandeling van DVT met of zonder PE is 175 anti-Xa IE/kg 
lichaamsgewicht, SC eenmaal daags toegediend gedurende ten minste 6 dagen en totdat de patiënt 
voldoende anticoagulant is met warfarine (INR ten minste 2,0 gedurende twee opeenvolgende dagen). 
De behandeling met warfarine-natrium moet indien nodig worden gestart (meestal binnen 1-3 dagen na 
de start van INNOHEP). Zwangerschap heeft weinig of geen invloed op de farmacokinetiek van 
INNOHEP- en er is geen dosisaanpassing nodig voor zwangerschap.

Aangezien INNOHEP- in theorie de PT/INR kan beïnvloeden, moet bij patiënten die zowel INNOHEP- als 
warfarine krijgen, bloed worden afgenomen voor de PT/INR-bepaling vlak voor de volgende geplande 
dosis INNOHEP-.

Tabel 8 geeft INNOHEP-doses voor de behandeling van DVT met of zonder PE. Het is noodzakelijk om de 
juiste INNOHEP-dosis te berekenen voor patiëntgewichten die niet worden weergegeven in Tabel 8.

Er moet een correct gekalibreerde spuit worden gebruikt om te verzekeren dat het juiste volume geneesmiddel 
uit de INNOHEP-flacons wordt opgetrokken.



Tabel 8
INNOHEP- Op gewicht gebaseerde dosering voor de behandeling van diepe veneuze trombose 
met of zonder symptomatische longembolie

DVT-behandeling

175 IE/kg SC eenmaal daags
20.000 IE per mlLichaam van de patiënt

Gewicht in
ponden

Lichaam van de patiënt

Gewicht in
kilo'sDosis

(IE)
Hoeveelheid

(ml)
68-80 6.000 0.3 31-36
81-94 7.000 0.35 37-42

95-107 8.000 0,4 43-48
108-118 9.000 0.45 49-53
119-131 10.000 0,5 54-59
132-144 11.000 0,55 60-65
145-155 12.000 0,6 66-70
156-168 13.000 0,65 71-76
169-182 14.000 0,7 77-82
183-195 15.000 0,75 83-88
196-206 16.000 0,8 89-93
207-219 17.000 0,85 94-99
220-232 18.000 0,9 100-105
233-243 19.000 0,95 106-110
244-256 20.000 1 111-116
257-270 21.000 1.05 117-122
271-283 22.000 1.1 123-128
284-294 23.000 1.15 129-133
295-307 24.000 1.2 134-139
308-320 25.000 1.25 140-145
321-331 26.000 1.3 146-150
332-344 27.000 1.35 151-156
345-358 28.000 1.4 157-162

Om het volume (ml) van een INNOHEP-175 anti-Xa IE per kg SC-dosis voor de behandeling van diepe 
veneuze trombose te berekenen:

Gewicht patiënt (kg) X 0,00875 ml/kg = subcutaan toe te dienen volume (ml)

Administratie

INNOHEP- is een heldere, kleurloze tot lichtgele oplossing en moet, net als bij andere 
parenterale geneesmiddelen, vóór toediening visueel worden geïnspecteerd op deeltjes en 
verkleuring.

INNOHEP- wordt toegediend via SC-injectie. Het mag niet worden toegediend via intramusculaire of 
intraveneuze injectie.



Subcutane injectietechniek:Patiënten moeten liggen (liggend) of zitten en INNOHEP moet worden 
toegediend via een diepe SC-injectie. De toediening moet worden afgewisseld tussen de linker en rechter 
anterolaterale en linker en rechter posterolaterale buikwand. De injectieplaats moet dagelijks worden 
gevarieerd. De hele lengte van de naald moet worden ingebracht in een huidplooi die tussen duim en 
wijsvinger wordt gehouden; de huidplooi moet tijdens de injectie worden vastgehouden. Om kneuzingen 
tot een minimum te beperken, mag u niet wrijven over de injectieplaats na voltooiing van de injectie.

HOE GELEVERD

INNOHEP- is verkrijgbaar in een flacon van 2 ml met meerdere doses in de volgende verpakkingen:

Doos van 1 2 ml injectieflacon (20.000 anti-Xa IE per ml) 
NDC 59572-342-08 

Doos van 10 2 ml injectieflacons (20.000 anti-Xa IE per ml) 
NDC 59572-342-53 

Opslaan bij 25°C (77°F); excursies toegestaan   tot 15°-30°C (59°-86°F) [Zie USP-gecontroleerde 
kamertemperatuur].

Buiten het bereik van kinderen houden.

VERVAARDIGD VOOR:
Celgene Corporation
Top, NJ 07901

GEMAAKT DOOR:
LEO Farmaceutische Producten 
DK-2750 Ballerup, Denemarken

Innohep- is een geregistreerd handelsmerk van LEO Pharmaceutical Products.
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