
Ademetionine butaandisulfonaat
Transmetil

FORMULERING

Tablet:
Elke maagsapresistente tablet bevat 949 mg ademetioninebutaandisulfonaat overeenkomend met 500 mg ademetionine.

Gevriesdroogd poeder voor injectie: Elke 
injectieflacon bevat:
Ademetionine (Sulfo-Adenosyl-L-Methionine) 1,4-butaandisulfonaat 949 mg overeenkomend met 500 mg Ademetionine

Oplossing voor injectie: 
Elke ampul bevat:
L-lysine …………………………………………….... 428 mg 
Natriumhydroxide ………………………………………... 14,4 mg Water 
voor injectie ………………………………… qs 5 ml

OMSCHRIJVING

Ademetionine of S-adenosyl-L-methionine, is een derivaat van het aminozuur methionine. Vanwege structurele instabiliteit zijn stabiele zoutvormen van 
ademetionine vereist voor gebruik als oraal medicijn. Het actieve ingrediënt is het zout, ademetionine 1,4-butaandisulfonaat (ademetionine SD4). INDICATIES

Ademetionine is geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen (≥ 18 jaar oud) met:

• Intrahepatische cholestase in precirrotische en cirrotische toestanden

• Intrahepatische cholestase tijdens de zwangerschap

DOSERING EN ADMINISTRATIE

De behandeling kan worden gestart met parenterale toediening en oraal worden voortgezet of oraal worden gestart.

Gevriesdroogd poeder

Ademetionine, gelyofiliseerd poeder en oplosmiddel (wateroplossing voor injectie, L-lysine, natriumhydroxide) is verkrijgbaar in flacons van 500 mg/5 ml voor intraveneuze en 
intramusculaire injectie. Het gevriesdroogde poeder moet op het moment van gebruik worden opgelost met behulp van het meegeleverde oplosmiddel. Gooi het ongebruikte deel weg.

Ademetionine mag niet worden gemengd met een alkalische of calciumionen-bevattende oplossing. Als het gevriesdroogde poeder er anders uitziet dan wit tot geelachtig van kleur 
(door een barst in de injectieflacon of blootstelling aan hitte), mag het product niet worden gebruikt..

Intraveneuze ademetionine moet langzaam IV worden toegediend.

Tabletten

Ademetionine-tabletten zijn verkrijgbaar in een sterkte van 500 mg. Ademetionine-tabletten moeten heel worden doorgeslikt en mogen niet worden gekauwd.

Voor een betere opname van het actieve ingrediënt en een volledig therapeutisch effect, mogen ademetionine-tabletten niet bij de maaltijd worden ingenomen.

Ademetionine-tabletten moeten onmiddellijk voor gebruik uit de blisterverpakking worden gehaald. Als de tabletten er anders uitzien dan wit tot geelachtig van kleur 
(vanwege de aanwezigheid van gaten in de aluminium verpakking), wordt aanbevolen het product niet te gebruiken.

Intrahepatische cholestase

Initiële therapie:

IV of IM: de aanbevolen dosering is 5-12 mg/kg/dag IV of IM. De gebruikelijke startdosering is 500 mg/dag IV of IM, de totale dagelijkse dosis mag niet hoger zijn dan 800 mg, gedurende 
2 weken.

Oraal: De aanbevolen dosering is 10-25 mg/kg/dag oraal. De gebruikelijke startdosering is 800 mg/dag, de totale dagelijkse dosis mag niet hoger zijn dan 1600 mg.

Onderhoudstherapie:

Oraal: 800 tot 1600 mg/dag.

pediatrisch

De veiligheid en werkzaamheid van ademetionine voor gebruik bij kinderen is niet vastgesteld.

TITLE - ADEMETIONINE / SAME MEDICATION PATIENT INFORMATION IN DUTCH

Source : Abbott

www.911globalmeds.com/buy-ademetionine-same-online
https://www.medicine.abbott/content/dam/bss/divisionalsites/epd/productpdf/Transmetil%20500mg.pdf


geriatrische

Klinische onderzoeken naar ademetionine omvatten niet voldoende aantallen proefpersonen van 65 jaar en ouder om te bepalen of zij anders reageren dan jongere 
proefpersonen. Gerapporteerde klinische ervaring heeft geen verschillen in respons tussen oudere en jongere patiënten aangetoond. Over het algemeen moet de 
dosiskeuze voor een oudere patiënt voorzichtig zijn, meestal beginnend aan het lage uiteinde van het doseringsbereik, als gevolg van de grotere frequentie van 
verminderde lever-, nier- of hartfunctie en van gelijktijdige ziekte of andere medicamenteuze behandeling.

Nierfunctiestoornis

Er zijn geen onderzoeken uitgevoerd bij patiënten met een nierfunctiestoornis. Daarom is voorzichtigheid geboden bij het toedienen van ademetionine aan deze patiënten.

Leverfunctiestoornis

De farmacokinetische parameters zijn vergelijkbaar bij gezonde vrijwilligers en patiënten met chronische leverziekte.

CONTRA-INDICATIES

Ademetionine is gecontra-indiceerd bij patiënten met genetische defecten die de methioninecyclus beïnvloeden en/of 
homocystinurie en/of hyperhomocysteïnemie veroorzaken (bijv.12metabolisme defect).

Ademetionine is gecontra-indiceerd bij patiënten met een bekende overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de inactieve ingrediënten.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Intraveneuze ademetionine moet langzaam IV worden toegediend (zie:DOSERING EN ADMINISTRATIE).

Ammoniakspiegels moeten worden gecontroleerd bij patiënten met precirrotische en cirrotische toestanden van hyperammoniëmie die oraal ademetionine gebruiken.

Omdat vitamine B12en folaattekorten kunnen de ademetioninespiegels verlagen, risicopatiënten (bloedarmoede, leverziekte, zwangerschap of mogelijk vitaminetekort als 
gevolg van andere ziekten of eetgewoonten zoals veganisten) moeten routinematig bloedonderzoek ondergaan om de plasmaspiegels te controleren. Als er een tekort 
wordt gevonden, behandeling met B12en/of foliumzuur wordt aanbevolen voorafgaand aan of gelijktijdig met de toediening van ademetionine. (zie FARMACOLOGISCHE 
EIGENSCHAPPEN - Metabolisme).

Sommige patiënten kunnen duizelig worden bij het gebruik van ademetionine. Patiënten dienen te worden geadviseerd om tijdens de behandeling geen voertuigen te besturen of machines te bedienen 

totdat ze er redelijk zeker van zijn dat de behandeling met ademetionine geen invloed heeft op hun vermogen om dergelijke activiteiten uit te voeren. (zienEFFECTEN OP HET VERMOGEN OM MACHINES 

TE RIJDEN OF TE GEBRUIKEN).

Ademetionine wordt niet aanbevolen voor gebruik bij patiënten met een bipolaire aandoening. Er zijn meldingen geweest van patiënten die overschakelden van depressie naar 
hypomanie of manie bij behandeling met ademetionine.

Er is één literatuurrapport geweest over het serotoninesyndroom bij een patiënt die ademetionine en clomipramine gebruikte. Hoewel een 
mogelijke interactie wordt gepostuleerd, is voorzichtigheid geboden bij gelijktijdige toediening van ademetionine met selectieve 
serotonineheropnameremmers (SSRI's), tricyclische antidepressiva (zoals clomipramine) en zelfzorg- en kruidensupplementen die tryptofaan 
bevatten. (zienDRUG-INTERACTIES).

De werkzaamheid van ademetionine bij de behandeling van depressie is onderzocht in kortdurende klinische onderzoeken (3-6 weken). De effectiviteit van ademetionine bij 
de behandeling van depressie over langere perioden is niet bekend. Er zijn veel medicijnen om depressie te behandelen en patiënten moeten hun arts raadplegen om de 
optimale therapie te bepalen. Patiënten moeten worden aangemoedigd om hun arts te informeren als hun symptomen niet verminderen of verergeren tijdens de 
behandeling met ademetionine.

Patiënten met een depressie lopen risico op zelfmoord en andere ernstige gebeurtenissen en moeten daarom continue psychiatrische ondersteuning krijgen tijdens de behandeling met 
ademetionine om ervoor te zorgen dat de symptomen van depressie adequaat worden aangepakt en behandeld.

Er zijn meldingen geweest van voorbijgaande of verergerende angst bij patiënten die werden behandeld met ademetionine. In de meeste gevallen was onderbreking van de therapie niet 
nodig. In enkele gevallen verdween de angst na verlaging van de dosering of stopzetting van de therapie.

Interferentie met homocysteïne-immunoassays

Ademetionine interfereert met homocysteïne-immunoassays, die vals verhoogde niveaus van plasmahomocysteïne kunnen aantonen bij patiënten die met ademetionine worden 
behandeld. Bij patiënten die met ademetionine worden behandeld, wordt daarom aanbevolen om niet-immunologische methoden te gebruiken om plasmahomocysteïne te meten.

DRUG-INTERACTIES

Het serotoninesyndroom is gemeld bij een patiënt die ademetionine en clomipramine gebruikte. Daarom is, hoewel een mogelijke interactie wordt 
gepostuleerd, voorzichtigheid geboden bij gelijktijdige toediening van ademetionine met selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's), tricyclische 
antidepressiva (zoals clomipramine) en zelfzorg- en kruidensupplementen die tryptofaan bevatten. (zienWAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN).

ZWANGERSCHAP EN LACTATIE

Zwangerschap



Het gebruik van hoge doses ademetionine bij vrouwen in de laatste drie maanden van de zwangerschap leidde niet tot bijwerkingen. Het is raadzaam ademetionine in de 
eerste drie maanden van de zwangerschap alleen toe te dienen als dit absoluut noodzakelijk is.

Borstvoeding

Ademetionine mag alleen worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding als het mogelijke voordeel opweegt tegen het mogelijke risico voor de zuigeling.

EFFECTEN OP HET RIJDEN EN HET GEBRUIK VAN MACHINES

Sommige patiënten kunnen duizelig worden bij het gebruik van ademetionine. Patiënten dienen te worden geadviseerd om tijdens de behandeling geen voertuigen te besturen of machines te bedienen 

totdat ze er redelijk zeker van zijn dat de behandeling met ademetionine geen invloed heeft op hun vermogen om dergelijke activiteiten uit te voeren (zieWAARSCHUWINGEN EN 

VOORZORGSMAATREGELEN).

ONGEWENSTE REACTIES

Klinische proeven

Ademetionine werd onderzocht bij 2434 patiënten van wie 1983 werd blootgesteld aan ademetionine met een leverziekte en 817 patiënten met depressie, in gecontroleerde en open 
onderzoeken gedurende maximaal 2 jaar.

De tabel is gebaseerd op 1667 patiënten in 22 klinische onderzoeken die werden behandeld met ademetionine, van wie 121 (7,2%) in totaal 188 bijwerkingen 
ondervonden. Misselijkheid, buikpijn en diarree waren de meest gemelde bijwerkingen. Een causaal verband van de bijwerking met het geneesmiddel was niet 
altijd te beoordelen.

Systeem/orgaanklasse (SOC) Voorkeurstermijn

Infecties en parasitaire aandoeningen Urineweginfectie

Verwardheid
Slapeloosheid

Psychische stoornissen

Duizeligheid

Hoofdpijn
paresthesie

Zenuwstelselaandoeningen

Hartaandoeningen Cardiovasculaire aandoening

Opvliegers
Oppervlakkige flebitis

Bloedvataandoeningen

Abdominale distensie
Buikpijn
Diarree
Droge mond
Dyspepsie
oesofagitis
Winderigheid

Gastro-intestinale pijn
Maagdarmstelselaandoening 
Gastro-intestinale bloeding 
Misselijkheid
braken

Maagdarmstelselaandoeningen

galkoliek
LevercirroseLever- en galaandoeningen

Hyperhydrose
pruritus
Huidreacties

Huid- en onderhuidaandoeningen

Skeletspierstelsel- en 
bindweefselaandoeningen

artralgie
Spiertrekkingen

Asthenie
Rillingen

Reacties op de injectieplaats 
Griepachtige ziekte
Malaise
Perifeer oedeem
Pyrexie

Algemene aandoeningen en 
toedieningsplaatsstoornissen

Postmarketingervaring

Immuunsysteemaandoeningen
Overgevoeligheid, anafylactoïde reacties of anafylactische reacties (bijv. blozen, kortademigheid, bronchospasmen, rugpijn, ongemak op de borst, 
veranderingen in bloeddruk [hypotensie, hypertensie] of hartslag [tachycardie, bradycardie]).



Psychische stoornissen
Ongerustheid

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen Larynxoedeem

Huid- en onderhuidaandoeningen
Reactie op de injectieplaats (zeer zelden met huidnecrose), angio-oedeem, allergische huidreacties (bijv. uitslag, pruritus, urticaria, erytheem).

OVERDOSERING

Gevallen van overdosering met ademetionine lijken zeldzaam te zijn. Artsen dienen contact op te nemen met hun plaatselijke antigifcentrum. Over het algemeen moeten patiënten worden gecontroleerd 

en ondersteunende zorg worden verleend.

FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

Farmacodynamische eigenschappen

S-adenosyl-L-methionine (ademetionine) is een van nature voorkomend aminozuur dat in vrijwel alle lichaamsweefsels en vloeistoffen aanwezig is. Ademetionine 
functioneert voornamelijk als co-enzym en donoroverdracht van de methylgroep (transmethylering) is een essentieel stofwisselingsproces bij mens en dier. 
Methyloverdracht is ook essentieel voor de ontwikkeling van de fosfolipide dubbellaag van celmembranen en draagt   bij aan de vloeibaarheid van het membraan. 
Ademetionine kan de bloed-hersenbarrière binnendringen en door ademetionine gemedieerde transmethylering is van cruciaal belang bij de vorming van 
neurotransmitters in het centrale zenuwstelsel, waaronder catecholamines (dopamine, noradrenaline, adrenaline), serotonine, melatonine en histamine.

Ademetionine is ook een voorloper bij de vorming van fysiologische zwavelverbindingen (cysteïne, taurine, glutathion, CoA, enz.) via transsulfuratie. 
Glutathion, de krachtigste antioxidant in de lever, is belangrijk bij leverontgifting. Ademetionine verhoogt de glutathionspiegels in de lever bij 
patiënten met alcoholische en niet-alcoholische leverziekte. Zowel foliumzuur als vitamine B12zijn essentiële co-nutriënten in het metabolisme en de 
aanvulling van ademetionine.

Farmacokinetische eigenschappen

Absorptie

Bij mensen is het farmacokinetische profiel van ademetionine na intraveneuze toediening bi-exponentieel en bestaat het uit een snelle schijnbare 
distributiefase in de weefsels en een terminale eliminatiefase die wordt gekenmerkt door een halfwaardetijd van ongeveer 1,5 uur. Bij intramusculaire 
toediening is de absorptie van ademetionine vrijwel volledig (96%); de maximale plasmaconcentraties van ademetionine worden na ongeveer 45 minuten 
bereikt. Na orale toediening van ademetionine worden piekplasmaconcentraties 3 tot 5 uur na inname van maagsapresistente tabletten (400-1000 mg) bereikt. 
De orale biologische beschikbaarheid wordt verhoogd wanneer ademetionine wordt toegediend in nuchtere toestand. Piekplasmaconcentraties die worden 
verkregen na toediening van enterisch omhulde tabletten zijn dosisgerelateerd, met piekplasmaconcentraties van 0. 5 tot 1 mg/L bereikt 3 tot 5 uur na 
enkelvoudige doses variërend van 400 mg tot 1000 mg. Plasmaconcentraties dalen binnen 24 uur tot baseline.

Verdeling

Distributievolumes van 0,41 en 0,44 l/kg zijn gemeld voor doses van respectievelijk 100 mg en 500 mg ademetionine. Binding aan plasma-eiwitten is 
verwaarloosbaar 5%.

Metabolisme

De reacties die ademetionine produceren, consumeren en regenereren worden de ademetioninecyclus genoemd. In de eerste stap van deze cyclus gebruiken 
ademetionine-afhankelijke methylasen ademetionine als substraat en produceren S-adenosyl-homocysteïne. S-adenosyl-homocysteïne wordt vervolgens gehydrolyseerd 
tot homocysteïne en adenosine door S-adenosyl-homocysteïne-hydrolase. Het homocysteïne wordt vervolgens teruggevoerd naar methionine met de overdracht van een 
methylgroep van 5-methyltetrahydrofolaat. Ten slotte kan methionine weer worden omgezet in ademetionine, waarmee de cyclus wordt voltooid.

uitscheiding

In tracer-balansonderzoeken met oraal toegediende, radioactieve (methyl14C) SAMe bij normale vrijwilligers was de urinaire excretie van 
radioactiviteit 15,5 ± 1,5% na 48 uur en de fecale excretie was 23,5 ± 3,5% na 72 uur, waardoor ongeveer 60% opgenomen bleef in stabiele pools.

PRE-KLINISCHE VEILIGHEIDSGEGEVENS

Toxicologische onderzoeken werden uitgevoerd als enkelvoudige dosis en herhaalde dosis bij meerdere diersoorten, waaronder muizen, ratten, hamsters en honden van beide 
geslachten via de orale, subcutane, intraveneuze en intramusculaire route.

Toxiciteitstests bij herhaalde dosering gaven aan dat de nier het doelorgaan is bij ratten en hamsters en in veel mindere mate bij de hond. Mogelijk is de testis een ander doelwitorgaan 
bij de rat. Er werden geen andere significante veranderingen in lichaamsorganen waargenomen. Toxiciteit bij enkelvoudige dosering, toxiciteit bij herhaalde dosering gedurende 104 
weken, reproductietoxiciteit en mutageniteitsstudies hebben geen andere opmerkelijke tekenen van toxische effecten aangetoond.

BESCHRIJVING VAN KLINISCHE STUDIES

Talrijke wetenschappelijke studies geven aan dat ademetionine nuttig kan zijn bij de behandeling van depressie en leveraandoeningen. Een overzicht van de 
klinische werkzaamheid van ademetionine voor de behandeling van depressie, osteoartritis en leverziekte werd in 2002 gepubliceerd door de Agency for 
Healthcare Research and Quality (AHRQ). Dit rapport was gebaseerd op de literatuur over het gebruik van ademetionine voor de behandeling van depressie, 
artrose en leverziekte, gepubliceerd tot 2000. Er werden 102 relevante studies geïdentificeerd: 47 studies voor depressie, 14 studies voor artrose en 41 studies 
voor leverziekte. De meta-analyse van deze onderzoeken concludeert dat ademetionine effectiever is dan placebo voor de verlichting van symptomen van:



depressie, pijn van artrose, pruritus bij cholestase van de zwangerschap en intrahepatische cholestase. Ademetionine is werkzamer dan placebo bij het 
verlagen van serumbilirubine bij zwangerschapscholestase en bij intrahepatische cholestase. Behandeling met ademetionine was gelijkwaardig aan 
standaardtherapie voor depressie en artrose.

Intrahepatische cholestase

De ervaring die is opgedaan met oraal en parenteraal gebruik van ademetionine gedurende meer dan 20 jaar heeft aangetoond dat dit medicijn effectief is bij de 
behandeling van intrahepatische cholestase van leverziekte en van zwangerschap en andere chronische leveraandoeningen.

Intrahepatische cholestase is een complicatie van chronische leverziekten en andere oorzaken van hepatocellulaire schade. Bij leveraandoeningen wordt de 
normale hepatocytfunctie, zoals de regulatie en klaring van galzuren, aangetast, wat resulteert in cholestase.

Het gebruik van ademetionine is onderzocht bij patiënten met chronische leveraandoeningen waarbij sprake is van intrahepatische cholestase, waaronder primaire biliaire cirrose, 
primaire scleroserende cholangitis, door geneesmiddelen geïnduceerde leverbeschadiging, virale hepatitis, cholestase veroorzaakt door totale parenterale voeding, alcoholische 
leverziekte en niet-alcoholische leverziekte.

Meer dan 2.700 patiënten met intrahepatische cholestase en/of chronische leveraandoeningen zijn opgenomen in de klinische onderzoeken met ademetionine en 1983 
werd met dit medicijn behandeld. In de meeste van deze onderzoeken werd ademetionine vergeleken met placebo vanwege de bijna totale afwezigheid van alternatieve 
therapieën. In bijna 90% van de gevallen was een cholestatische component geassocieerd met chronische leveraandoeningen. De overige patiënten leden aan alcoholische 
leverziekte, acute en chronische hepatitis of intrahepatische zwangerschapscholestase. De werkzaamheidsparameters die in de klinische onderzoeken in aanmerking 
werden genomen, omvatten de belangrijkste subjectieve symptomen van cholestase (jeuk, geelzucht, vermoeidheid, terugkeer naar welzijn) en biochemische markers van 
cholestase en leverbeschadiging, zoals totaal en geconjugeerd bilirubine, alkalische fosfatase, galzouten , transaminasen, γ-glutamyltransferase. De behandeling met 
ademetionine gegeven IV, IM of oraal, verbeterde intrahepatische cholestase als gevolg van chronische leverziekte of zwangerschap, en alcoholische cirrose. De effecten 
van IV- of IM-behandeling zijn duidelijk na 1-2 weken therapie, terwijl orale behandeling geschikt is voor onderhoudstherapie.

Een dubbelblinde, placebogecontroleerde langetermijnstudie van 123 mannen en vrouwen met alcoholische levercirrose wees uit dat 1200 mg/dag 
ademetionine gedurende 2 jaar de overlevingskansen kan verbeteren en de noodzaak van levertransplantaties effectiever kan vertragen dan placebo. De totale 
mortaliteit/levertransplantatie aan het einde van de studie daalde van 30% in de placebogroep tot 16% in de ademetioninegroep, hoewel het verschil niet 
statistisch significant was. Langdurige behandeling met ademetionine verminderde de algehele mortaliteit/levertransplantatie, vooral bij patiënten met een 
minder gevorderde leverziekte.

Depressie

Ademetionine is oraal of parenteraal toegediend bij de behandeling van depressie. De resultaten van verschillende overzichtsartikelen over de werkzaamheid van 
ademetionine bij de behandeling van depressieve stoornissen en uit de meta-analyse van de klinische onderzoeken tonen aan dat ademetionine, in doses van 200-1600 
mg/dag, een uitgesproken antidepressieve werking heeft bij patiënten. lijden aan verschillende soorten depressie (uni- en bipolaire endogene, neurotische, dysthymische 
stoornissen). Verschillende dubbelblinde onderzoeken hebben aangetoond dat de werkzaamheid van ademetionine bij de behandeling van depressieve stoornissen 
superieur is aan placebo en vergelijkbaar met tricyclische antidepressiva. De antidepressieve werking is snel en manifesteert zich binnen 5 - 7 dagen behandeling in 
afwezigheid van bijwerkingen, in het bijzonder anticholinerge reacties. Ademetionine is compatibel met andere antidepressiva, in het bijzonder tricyclische antidepressiva 
en monoamineoxidaseremmers. (zienWAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN; DRUG-INTERACTIES)

Intrahepatische cholestase van de zwangerschap

De werkzaamheid van de behandeling met Ademetionine werd beoordeeld in 7 klinische onderzoeken met 264 vrouwen met intrahepatische cholestase tijdens de 
zwangerschap. Hiervan werden 156 behandeld met ademetionine, 21 kregen placebo, 60 een actieve controle (ursodeoxycholzuur) en 27 ademetionine plus 
ursodeoxycholzuur. De behandeling met ademetionine, IV, IM of oraal toegediend, was effectief bij de behandeling van intrahepatische cholestase tijdens de zwangerschap 
met verbetering van jeuk en biochemische parameters.

VOORZICHTIGHEID

De Foods, Drugs, Devices and Cosmetics Act verbiedt het verstrekken zonder recept.

OPSLAG

Bewaren bij temperaturen niet hoger dan 30°C.

HOUDBAARHEID

24 maanden

BESCHIKBAARHEID

Tablet: Alu/Alu blisterverpakking van 10 stuks in een doos

Oplossing voor injectie: Eén (1) doos bevat: Type 1 helderglazen injectieflacon (als actief) x 5's + EP Type 1 heldere glazen ampul in 5 ml (netto-inhoud) (als 
verdunningsmiddelen) x 5's

Ademetionine butaandisulfonaat (Transmetil) 500 mg tablet: 
Gefabriceerd door:
AbbVie SrL
SR 148 Pontina Km. 52 SNC
04011 Campoverde di Aprilia, Aprilia (LT) 
Italië



Ademetioninebutaandisulfonaat (Transmetil) 500 mg poeder voor oplossing voor injectie: 
Gefabriceerd door:
Famar L'Aigle
Rue de I'Isle
28380 Saint-Remy-sur-Avre 
Frankrijk

Geïmporteerd door:

Abbott Laboratoria
Venetië Corporate Center, 8 Turijn St. 
Mckinley Town Center, Fort Bonifacio 
Taguig City, Filippijnen

CCDS03650512


