
VAPRISOL®

(conivaptan hydrochloride 

injectie)

OMSCHRIJVING

VAPRISOL®(conivaptan-hydrochloride-injectie) is een niet-peptide, 

dubbele antagonist van arginine-vasopressine (AVP) V1Aen V2receptoren.

Conivaptanhydrochloride is chemisch 

[1,1'-bifenyl]-2-carboxamide,

N-[4-[(4,5-dihydro-2-methylimidazo[4,5-d][1]benzazepin-6(1H)- 

yl)carbonyl]fenyl]-, monohydrochloride met een molecuulgewicht van 

535,04 en molecuulformule C32H26N4O2·HCl. De structuurformule van 

conivaptanhydrochloride is:

O

O N . HCl

N
H
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Conivaptan-hydrochloride is een wit tot gebroken wit of lichtoranje-wit poeder 

dat zeer slecht oplosbaar is in water (0,15 mg/ml bij 23°C). Conivaptan-

hydrochloride-injectie wordt geleverd als een steriele vloeistof in een ampul. 

Elke ampul levert 20 mg conivaptanhydrochloride, 1,2 g propyleenglycol, 0,4 g 

ethanol en water voor injectie, qs Melkzuur wordt toegevoegd voor aanpassing 

van de pH tot 3,0.
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farmacodynamiek

Conivaptan-hydrochloride is een dubbele AVP-antagonist met nanomolaire affiniteit 

voor humaan V1Aen V2receptoren in vitro. Het AVP-gehalte in circulerend bloed is 

van cruciaal belang voor de regulering van de water- en elektrolytenbalans en is 

gewoonlijk verhoogd bij zowel euvolemische als hypervolemische hyponatriëmie. 

Het AVP-effect wordt gemedieerd via V2receptoren, die functioneel gekoppeld zijn 

aan aquaporinekanalen in het apicale membraan van de verzamelbuizen van de 

nier. Deze receptoren helpen de plasma-osmolaliteit binnen het normale bereik te 

houden. Het overheersende farmacodynamische effect van 

conivaptanhydrochloride bij de behandeling van hyponatriëmie is via zijn V2

antagonisme van AVP in de nierverzamelkanalen, een effect dat resulteert in 

aquaresis of uitscheiding van vrij water. De farmacodynamische effecten van 

conivaptanhydrochloride omvatten een verhoogde excretie van vrij water (dwz 

effectieve waterklaring [EWC]) die doorgaans gepaard gaat met verhoogd netto 

vochtverlies, verhoogde urineproductie en verminderde urine-osmolaliteit. Studies 

in diermodellen van hyponatriëmie toonden aan dat conivaptanhydrochloride het 

optreden van hyponatriëmie-gerelateerde fysieke symptomen bij ratten met het 

syndroom van ongepaste antidiuretisch hormoonsecretie voorkwam.

Farmacokinetiek

De farmacokinetiek van conivaptan is gekarakteriseerd bij gezonde 

proefpersonen, speciale populaties en patiënten na zowel orale als 

intraveneuze doseringsschema's. De farmacokinetiek van conivaptan na 

intraveneuze infusie (40 mg/dag tot 80 mg/dag) en orale toediening is niet-

lineair en remming door conivaptan van zijn eigen metabolisme lijkt de 

belangrijkste factor te zijn voor de niet-lineariteit. De interindividuele 

variabiliteit van de farmacokinetiek van conivaptan is hoog (94% CV in CL).
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De farmacokinetiek van conivaptan en zijn metabolieten werd gekarakteriseerd bij 

gezonde mannelijke proefpersonen die conivaptanhydrochloride kregen toegediend als 

een oplaaddosis van 20 mg (geïnfundeerd gedurende 30 minuten) gevolgd door een 

continue infusie van 40 mg/dag gedurende 3 dagen. gemiddelde Cmaxvoor conivaptan was 

619 ng/ml en trad op aan het einde van de oplaaddosis. De plasmaconcentraties bereikten 

een minimum ongeveer 12 uur na het begin van de oplaaddosis en namen vervolgens 

geleidelijk toe gedurende de duur van de infusie tot een gemiddelde concentratie van 188 

ng/ml aan het einde van de infusie. De gemiddelde terminale eliminatiehalfwaardetijd na 

conivaptan-infusie was 5,0 uur en de gemiddelde klaring was 15,2 l/u.

In een open-label veiligheids- en werkzaamheidsonderzoek werd de farmacokinetiek van 

conivaptan gekarakteriseerd bij patiënten met hypervolemische of euvolemische 

hyponatriëmie (leeftijd 51-89 jaar) die conivaptanhydrochloride kregen als een 

oplaaddosis van 20 mg (geïnfundeerd gedurende 30 minuten) gevolgd door een continue 

infusie van 20 of 40 mg/dag gedurende 4 dagen. De medianplasma conivaptan-

concentraties zijn weergegeven in figuur 1 en farmacokinetische parameters zijn 

samengevat in tabel 1.

Figuur 1. Mediane plasmaconcentratie-tijdprofielen na 20 mg 

oplaaddosis en 20 mg/dag (open cirkel) of 40 mg/dag (dichte cirkel) 

infusie gedurende 4 dagen
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Tafel 1.

30 minuten en 20 mg/dag of 40 mg/dag infusie gedurende 4 dagen (onderzoek 087-

CL-080)

Farmacokinetische parameters na een oplaaddosis van 20 mg voor

Parameter IV conivaptan
20 mg/dag

IV conivaptan
40 mg/dag

Conivaptan-concentratie aan het einde van 
de oplaaddosis (ng/ml, na 0,5 uur)
N
Mediaan (bereik)

12
575,8 (144,5-764,3)

14
781,1 (194,5-1373,5)

Conivaptan-concentratie aan het einde van 
de infusie (ng/ml, na 96 uur)
N
Mediaan (bereik)

9
107,9 (14,7-588,8)

11
227,5 (4,5-1454,1)

Eliminatiehalfwaardetijd (uur) N

Mediaan (bereik)
12
6,7 (3,6-16,9)

14
8,6 (4,7-25,6)

Klaring (L/uur)
N
Mediaan (bereik)

12
10,1 (2,0-37,6)

14
9,5 (1,5-42,5)

Verdeling

Conivaptan wordt in hoge mate gebonden aan humane plasma-eiwitten, voor 99% 

gebonden over het concentratiebereik van ongeveer 10 tot 1000 ng/ml.

Metabolisme en uitscheiding
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CYP3A4 werd geïdentificeerd als het enige cytochroom P450-iso-enzym dat 

verantwoordelijk is voor het metabolisme van conivaptan. Er zijn vier metabolieten 

geïdentificeerd. De farmacologische activiteit van de metabolieten bij V1aen V2

receptoren varieerden van respectievelijk ongeveer 3-50% en 50-100% van die van 

conivaptan. De gecombineerde blootstelling van de metabolieten na intraveneuze 

toediening van conivaptan is ongeveer 7% van die van conivaptan en daarom is hun 

bijdrage aan het klinische effect van conivaptan minimaal.

Na intraveneuze (10 mg) of orale (20 mg) toediening van conivaptanhydrochloride in 

een massabalansonderzoek, werd ongeveer 83% van de dosis uitgescheiden in de 

feces als totale radioactiviteit en 12% in de urine gedurende meerdere dagen van 

afname. Gedurende de eerste 24 uur na toediening werd ongeveer 1% van de 

intraveneuze dosis als intact conivaptan in de urine uitgescheiden.

Speciale populaties

Leverfunctiestoornis

Het effect van een leverfunctiestoornis (inclusief ascites, cirrose of portale 

hypertensie) op de eliminatie van conivaptan na intraveneuze toediening is niet 

systematisch geëvalueerd. Verhoogde systemische blootstellingen na 

toediening van orale conivaptan (tot een gemiddelde 2,8-voudige toename) zijn 

echter waargenomen bij patiënten met stabiele cirrose en matige 

leverfunctiestoornis. Intraveneus VAPRISOL resulteerde in een hogere 

blootstelling aan conivaptan dan oraal conivaptan, bij proefpersonen zonder 

leverfunctiestoornis. Voorzichtigheid is geboden bij het toedienen van VAPRISOL 

aan patiënten met een verminderde leverfunctie.

Nierfunctiestoornis

Het effect van nierinsufficiëntie op de eliminatie van conivaptan na 

intraveneuze toediening is niet onderzocht. Na toediening van orale 

conivaptan was de AUC van conivaptan echter tot 80%

5



hoger bij patiënten met nierinsufficiëntie (CLcr< 60 ml/min/1,73 m2) in 

vergelijking met die met een normale nierfunctie. Intraveneus VAPRISOL 

resulteerde in een hogere blootstelling aan conivaptan dan oraal conivaptan bij 

proefpersonen zonder nierfunctiestoornis. Voorzichtigheid is geboden bij het 

toedienen van VAPRISOL aan patiënten met een verminderde nierfunctie.

geriatrische patiënten

Na een enkelvoudige orale dosis conivaptanhydrochloride (15, 30 of 60 mg) was de 

blootstelling aan het geneesmiddel (AUC) bij oudere mannelijke en vrouwelijke 

vrijwilligers (65 tot 90 jaar) vergelijkbaar met die bij jonge mannelijke proefpersonen voor 

de 15 en Doses van 30 mg, maar stegen bijna 2-voudig bij de dosis van 60 mg.

In een open-labelonderzoek om de veiligheid en werkzaamheid van conivaptan te 

beoordelen, ontving een subgroep van geriatrische hypervolemische of 

euvolemische hyponatriëmiepatiënten (67-89 jaar) een intraveneuze oplaaddosis van 

20 mg gevolgd door een 20 mg/dag (N=11) of 40 mg/dag (N=12) intraveneuze 

infusie gedurende 4 dagen. De mediane conivaptan plasmaconcentratie bij deze 

patiënten aan het einde van de oplaaddosis-infusie was 628 ng/ml. De mediane 

conivaptan-plasmaconcentratie aan het einde van de 4-daagse continue infusie was 

respectievelijk 117 en 258 ng/ml voor de regimes van 20 mg/dag en 40 mg/dag.

Pediatrische patiënten

De farmacokinetiek van conivaptan bij pediatrische patiënten is niet 

onderzocht.

Geneesmiddel-geneesmiddelinteracties

(zie CONTRA-INDICATIES en VOORZORGSMAATREGELEN: 

Geneesmiddelinteracties)

CYP3A4

Conivaptan is een gevoelig substraat van CYP3A4. Het effect van ketoconazol, 

een krachtige CYP3A4-remmer, op de farmacokinetiek van intraveneuze 

conivaptan is niet onderzocht. Gelijktijdige toediening van orale
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conivaptan hydrochloride 10 mg met ketoconazol 200 mg resulteerde in een 4- en 

11-voudige toename van respectievelijk de Cmax en AUC van conivaptan.

Conivaptan is een krachtige remmer van CYP3A4. Het effect van conivaptan op de 

farmacokinetiek van CYP3A4-substraten is onderzocht bij gelijktijdige toediening 

van conivaptan met midazolam, simvastatine en amlodipine. Intraveneus 

conivaptanhydrochloride 40 mg/dag verhoogde de gemiddelde AUC-waarden met 

ongeveer 2- en 3-voudig voor respectievelijk 1 mg intraveneuze of 2 mg orale doses 

midazolam. Intraveneus conivaptanhydrochloride 30 mg/dag resulteerde in een 

drievoudige verhoging van de AUC van simvastatine. Oraal 

conivaptanhydrochloride 40 mg tweemaal daags resulteerde in een 2-voudige 

toename van de AUC en de halfwaardetijd van amlodipine.

Digoxine

Gelijktijdige toediening van een dosis van 0,5 mg digoxine, een P-glycoproteïnesubstraat, met 

oraal conivaptanhydrochloride 40 mg tweemaal daags resulteerde in een 30% verlaging van 

de klaring en een stijging van respectievelijk 79% en 43% van de Cmax- en AUC-waarden van 

digoxine.

Warfarine

Het effect van intraveneuze conivaptan op de farmacokinetiek of 

farmacodynamiek van warfarine is niet onderzocht. De mogelijke 

geneesmiddelinteractie van oraal conivaptan met warfarine, dat een belangrijk 

metabolisme ondergaat door CYP2C9 en een klein metabolisme door CYP3A4, 

werd onderzocht in een klinische studie.

De effecten van oraal conivaptan hydrochloride 40 mg tweemaal daags op de 

protrombinetijd werden beoordeeld bij patiënten die een stabiele orale 

warfarinetherapie kregen. Na 10 dagen orale toediening van conivaptan waren de S- 

en Rwarfarine-concentraties 90% en 98% van die vóór toediening van conivaptan. 

De overeenkomstige protrombinetijdwaarden na 10 dagen orale toediening van 

conivaptan waren 95% van de uitgangswaarde. Geen effect van oraal

7



conivaptan op de farmacokinetiek of farmacodynamiek van warfarine werd 

waargenomen.

Captopril en furosemide

De effecten van captopril (25 mg) en furosemide (40 mg of 80 mg eenmaal daags 

gedurende 6 dagen) op de farmacokinetiek van conivaptanhydrochloride (30 mg) 

werden beoordeeld in afzonderlijke onderzoeken. De farmacokinetiek van 

conivaptan was onveranderd bij gelijktijdige toediening van captopril of furosemide.

Elektrofysiologie

Het effect van VAPRISOL 40 mg IV en 80 mg IV op het QT-interval werd geëvalueerd na 

de eerste dosis (dag 1) en op de laatste dag tijdens de behandeling (dag 4) in een 

gerandomiseerde, enkelblinde, parallelle groep, placebo- en positief-gecontroleerd 

(moxifloxacine 400 mg IV) onderzoek bij gezonde mannelijke en vrouwelijke vrijwilligers 

in de leeftijd van 18 tot 45 jaar. Digitale ECG's werden verkregen bij baseline en op dag 1 

en 4. De placebogecorrigeerde verandering ten opzichte van baseline in 

geïndividualiseerde QT-correctie (QTcI) in de VAPRISOL 40 mg- en 80 mg-dosisgroepen 

op dag 1 was respectievelijk -3,5 msec en -2,9 msec. , op dag 1 en -2,1 msec voor beide 

dosisgroepen op dag 4. Vergelijkbare resultaten werden verkregen met behulp van de 

correctiemethoden van Bazett of Fridericia. Moxifloxacine veroorzaakte een placebo-

gecorrigeerde verandering vanaf baseline in QTcI van +7 tot +10 msec op respectievelijk 

dag 1 en 4. Tabel 2: Geïndividualiseerde QT-correctie (QTcI) gemiddelde verandering 

vanaf baseline op dag 4

Geneesmiddel en dosis QTcI
Placebo - 3 msec
Vaprisol 40 mg IV - 5,1 msec
Vaprisol 80 mg IV - 5,1 msec
Moxifloxacine 400 mg IV + 7,4 msec

De resultaten van de centrale tendensanalyse van QTc geven aan dat 

VAPRISOL geen effect had op de cardiale repolarisatie.
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KLINISCHE STUDIES

In een dubbelblinde, placebogecontroleerde, gerandomiseerde, multicentrische studie 

werden 56 patiënten met euvolemische hyponatriëmie (serumnatrium 115 -130 mEq/L) 

veroorzaakt door een verscheidenheid aan onderliggende oorzaken (maligne of niet-

maligne ziekten van het centrale zenuwstelsel, long-, of buik; hypertensie; myocardinfarct; 

diabetes; osteoartritis; of idiopathisch) werden gedurende 4 dagen behandeld met 

VAPRISOL of placebo. Alle patiënten kregen standaardzorg voor hyponatriëmie, 

voornamelijk vochtbeperking (dagelijkse vochtinname beperkt tot minder dan of gelijk 

aan 2,0 liter). De deelnemers aan de studie werden gerandomiseerd om ofwel placebo IV 

(N=21), of VAPRISOL 40 mg/dag IV (N=18), of VAPRISOL 80 mg/dag IV (N=17) te krijgen. 

VAPRISOL werd toegediend als een continue infusie na een intraveneuze infusie van 30 

minuten van een oplaaddosis van 20 mg op de eerste behandelingsdag. De serum- of 

plasma-natriumconcentraties werden beoordeeld bij predosis (uur 0) en op 4, 6, 10 en 24 

uur na de dosis op alle behandelingsdagen. De gemiddelde serumnatriumconcentratie 

was

124,0 mEq/L bij binnenkomst onderzoek.

De gemiddelde verandering in de serumnatriumconcentratie ten opzichte van de uitgangswaarde gedurende de 

behandelingsperiode van 4 dagen wordt weergegeven in figuur 2.

Figuur 2: Gemiddelde (SE) verandering ten opzichte van baseline in natriumconcentraties 

met VAPRISOL 40 mg/dag
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Na behandeling met 40 mg/dag intraveneuze VAPRISOL, 52% van

patiënten bereikten een stijging van≥4 mEq/L in serumnatriumconcentratie. De gemiddelde 

verandering ten opzichte van de uitgangswaarde in de natriumconcentratie in serum aan het 

einde van 2 dagen behandeling met VAPRISOL was 5,8 mEq/l (gemiddelde concentratie 129,4 

mEq/l). Aan het einde van de behandelingsperiode van 4 dagen was de gemiddelde 

verandering ten opzichte van de uitgangswaarde 6,4 mEq/L (gemiddelde concentratie 130,0 

mEq/L). Bovendien bereikte 39% (na 2 dagen) en 67% (na 4 dagen) van de patiënten na 2 dagen 

en 4 dagen behandeling met VAPRISOL een> 6 mEq/L verhoging van de 

serumnatriumconcentratie of a

normaal serum natrium van≥135 mEq/L. Aanvullende werkzaamheidsgegevens 

zijn samengevat in tabel 3.

Tabel 3. Effectiviteitsresultaten van behandeling met VAPRISOL 40 mg/dag

werkzaamheid variabele Placebo
N=21

VAPRISOL 40 mg/d
N=18

2 dagen‡ 4 dagen 2 dagen ‡ 4 dagen

Baseline aangepast serum Na+AUC gedurende de 
behandelingsduur (mEq·hr/L)

Gemiddelde (SD)

LS gemiddelde±SE
25,8 (83,19)
42,6 ± 31,89

113,3 (256,19)
152,9 ± 70,13

222.1 (166.31)
220,4 ± 34,24***

530,8 (389,49)
519,8 ± 75,31**

Aantal patiënten (%) en mediane voorvaltijd (u) vanaf 
de eerste dosis onderzoeksmedicatie tot een 
bevestigde≥4 mEq/L verhoging vanaf baseline in 
serum Na+, [95%-BI]

8 (27,6%)
Niet in te schatten

15 (51,7%)
21.0***, [6, 30]
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Totale tijd (u) vanaf de eerste dosis onderzoeksmedicatie tot 
het einde van de behandeling waarin patiënten een 
bevestigde≥4 mEq/L verhoging van serum Na+

vanaf basislijn
Gemiddelde (SD)

LS gemiddelde±SE

2,5 (5,89)
4,0 ± 3,14

17,6 (22,19)
20,8 ± 6,34

24,5 (18,11)
24,1 ± 3,37***

52,5 (34,25)
52,1 ± 6,81**

Serum Na+(mEq/L)
Basislijn gemiddelde (SD)
Gemiddelde (SD) aan het einde van de behandeling 

Verandering van baseline tot einde van de behandeling

Gemiddelde verandering (SD)

LS Gemiddelde verandering ± SE

124,3 (3,93)
125,1 (4,32)

124,3 (3,93)
126,7 (4,82)

123,6 (4,24)
129,4 (4,43)

123,6 (4,24)
130,0 (4,27)

0,8 (2,56)
1,2 ± 0,85

2,4 (4,83)
2,8 ± 0,96

5.8 (4.23)
5,7 ± 0,91**

6.4 (5.23)
6,1 ± 1,03*

Aantal (%) patiënten bij wie een bevestigde≥6 mEq/L 
verhoging vanaf baseline in serum Na+of een 
normaal serum Na+concentratie ≥135 mEq/L tijdens 
behandeling

0 (0) 6 (28,6%) 7 (38,9%)** 12 (66,7%)*

* P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001 versus placebo
‡effectiviteitsvariabelen werden beoordeeld op dag 2 van een behandelingsperiode van 4 dagen

Het aquaretische effect van VAPRISOL wordt weergegeven in figuur 3. Conivaptan produceerde een 

baseline-gecorrigeerde cumulatieve toename van de effectieve waterklaring van meer dan 2900 ml 

vergeleken met ongeveer 1800 ml met placebo op dag 4.

Afbeelding 3. Op basislijn gecorrigeerde cumulatieve effectieve waterklaring
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⎛ jijnee + jijK⎞ ⎟EWC = V ×⎜⎜1
⎝
− , waarbij V het urinevolume (ml/d) is, Uneeis urine natriumconcentratie, UKis

Pnee+ PK
⎟⎠

urine kaliumconcentratie, Pneeis plasma/serum natriumconcentratie, en PKis de plasma-/

serumkaliumconcentratie.

In een open-label onderzoek bij patiënten met euvolemische hyponatriëmie werden 104 

patiënten gedurende 4 dagen behandeld met VAPRISOL 20 of 40 mg/dag IV als continue 

infusie na een 30 minuten durende IV-infusie van een 20 mg oplaaddosis op de eerste 

behandelingsdag. De resultaten worden getoond in Tabel 4.
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TABEL 4. WERKZAAMHEIDSUITKOMSTEN VAN DE BEHANDELING MET VAPRISOL 20 OF 40 MG/DAG

Primair werkzaamheidseindpunt 20 mg/dag
N=11

40 mg/dag
N=93

Baseline aangepast serum Na+AUC gedurende de 
behandelingsduur (mEq·hr/L) Gemiddelde (SD) 1000,2 (34,72) 648,9 (407,37)

Secundaire werkzaamheidseindpunten

Aantal patiënten (%) en mediane voorvaltijd (u) vanaf de eerste 
dosis onderzoeksmedicatie tot een bevestigde≥4 mEq/L 
verhoging vanaf baseline in serum Na+, [95%-BI]

10 (90,9)
12.0

[6.0, 24.8]

77 (82,8)
24.4

[24.0, 36.0]

Totale tijd (u) vanaf de eerste dosis onderzoeksmedicatie tot 
het einde van de behandeling waarin patiënten een bevestigde 
≥4 mEq/L verhoging van serum Na+vanaf basislijn

Gemiddelde (SD) 78,2 (27,38) 59,7 (32,94)

Serum Na+(mEq/L)
Basislijn gemiddelde (SD)

Gemiddelde (SD) aan het einde van de behandeling

Gemiddelde verandering (SD) van baseline tot het einde van de 

behandeling

Gemiddelde (SD) op follow-updag 11 
Gemiddelde verandering (SD) van baseline tot 
follow-updag 11
Gemiddelde (SD) op follow-up dag 34 
Gemiddelde verandering (SD) van baseline tot 
follow-up dag 34

121,1 (4.16)
133,5 (2,56)
12,4 (4,75)

124,1 (4,60)
132,4 (4,20)

8,4 (5,38)

130,7 (9,44)
9,5 (11,42)

131,9 (5,80)
8,0 (6,67)

135,6 (4,76)
15,1 (7,77)

134,4 (5,06)
10,6 (6,70)

Aantal (%) patiënten bij wie een bevestigde≥6 mEq/L 
verhoging vanaf baseline in serum Na+of een normaal 
serum Na+concentratie≥135 mEq/L tijdens behandeling

10 (90,9%) 68 (73,1%)

De veiligheid en werkzaamheid van VAPRISOL voor de 
behandeling van congestief hartfalen is niet vastgesteld.

AANWIJZINGEN EN GEBRUIK

VAPRISOL is geïndiceerd voor de behandeling van euvolemische hyponatriëmie (bijv. 

het syndroom van ongepaste secretie van antidiuretisch hormoon, of in het kader 

van hypothyreoïdie, bijnierinsufficiëntie, longaandoeningen, enz.) bij 

gehospitaliseerde patiënten.

VAPRISOL is niet geïndiceerd voor de behandeling van patiënten met congestief 

hartfalen (zie VOORZORGSMAATREGELEN ).

CONTRA-INDICATIES

VAPRISOL is gecontra-indiceerd bij patiënten met hypovolemische hyponatriëmie en 

bij patiënten die overgevoelig zijn voor een van de componenten.
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Gelijktijdige toediening van VAPRISOL met krachtige CYP3A4-remmers, zoals 

ketoconazol, itraconazol, claritromycine, ritonavir en indinavir, is gecontra-indiceerd. 

(Zie VOORZORGSMAATREGELEN: Geneesmiddelinteracties voor details en andere 

belangrijke overwegingen)

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Hyponatrische patiënten met onderliggend congestief 

hartfalen

De veiligheid van VAPRISOL bij hyponatriëmische patiënten met 

onderliggend congestief hartfalen is niet vastgesteld.

Te snelle correctie van serumnatrium Een te 

snelle stijging van de serumnatriumconcentratie

(>12 mEq/L/24 uur) kan leiden tot ernstige gevolgen. In 

gecontroleerde klinische onderzoeken met VAPRISOL voldeed 

ongeveer 9% van de patiënten die VAPRISOL kregen in doses van 

20-40 mg/dag IV aan laboratoriumcriteria voor een te snelle 

correctie van serumnatrium, maar geen van deze patiënten had 

blijvende neurologische gevolgen. Hoewel niet waargenomen in 

de klinische onderzoeken met VAPRISOL, is osmotisch 

demyelinisatiesyndroom gemeld na snelle correctie van lage 

serumnatriumconcentraties. De natriumconcentratie in het serum 

en de neurologische status moeten tijdens de toediening van 

VAPRISOL op passende wijze worden gecontroleerd en de 

toediening van VAPRISOL moet worden gestaakt als de patiënt 

een ongewenst snelle stijging van het natriumgehalte in het 

serum ontwikkelt. Als de serumnatriumconcentratie blijft stijgen, 

mag VAPRISOL niet worden hervat.
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Leverfunctiestoornis

Het gebruik van VAPRISOL bij patiënten met een leverfunctiestoornis 

(inclusief ascites, cirrose of portale hypertensie) is niet systematisch 

geëvalueerd.

Verhoogde systemische blootstellingen na orale toediening van conivaptan zijn 

waargenomen bij patiënten met stabiele cirrose en matige leverfunctiestoornis. 

Intraveneus VAPRISOL resulteerde in een hogere blootstelling aan conivaptan 

dan oraal conivaptan, bij proefpersonen zonder leverfunctiestoornis. 

Voorzichtigheid is geboden bij het toedienen van VAPRISOL aan patiënten met 

leverinsufficiëntie.

Nierfunctiestoornis

Het effect van nierinsufficiëntie op de eliminatie van conivaptan na intraveneuze 

toediening is niet onderzocht. Na orale toediening van conivaptan was de AUC 

van conivaptan echter tot 80% hoger na een enkelvoudige orale dosis en 35% 

hoger bij herhaalde orale toediening bij patiënten met een nierfunctiestoornis 

(CLcr< 60 ml/min/1,73 m22) in vergelijking met die met een normale nierfunctie. 

Intraveneus VAPRISOL resulteerde in een hogere blootstelling aan conivaptan 

dan oraal conivaptan bij proefpersonen zonder nierfunctiestoornis. 

Voorzichtigheid is geboden bij het toedienen van VAPRISOL aan patiënten met 

een nierfunctiestoornis.

Reacties op de injectieplaats

Conivaptan kan significante reacties op de injectieplaats veroorzaken, zelfs bij de 

juiste verdunning en infusiesnelheden (zie Bijwerkingen). Conivaptan mag alleen 

worden toegediend als het op de juiste manier is bereid en verdund (zie Bereiding) 

via grote aderen, en de infusieplaats moet om de 24 uur worden gewisseld (zie 

Dosering en toediening).
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Geneesmiddelinteracties

(zie KLINISCHE FARMACOLOGIE: Geneesmiddel-geneesmiddelinteracties) 

CYP3A4

Conivaptan is een substraat van CYP3A4. Gelijktijdige toediening van VAPRISOL 

met CYP3A4-remmers kan leiden tot een verhoging van de 

conivaptanconcentraties. De gevolgen van verhoogde conivaptanconcentraties 

zijn niet bekend. Gelijktijdig gebruik van VAPRISOL met krachtige CYP3A4-

remmers zoals ketoconazol, itraconazol, claritromycine, ritonavir en indinavir is 

gecontra-indiceerd.

Conivaptan is een krachtige remmer van CYP3A4. VAPRISOL kan de plasmaconcentraties 

verhogen van gelijktijdig toegediende geneesmiddelen die voornamelijk worden 

gemetaboliseerd door CYP3A4. In klinische onderzoeken met oraal 

conivaptanhydrochloride deden zich twee gevallen van rabdomyolyse voor bij patiënten 

die ook een CYP3A4-gemetaboliseerde HMG-CoA-reductaseremmer kregen. Gelijktijdig 

gebruik van VAPRISOL met geneesmiddelen die voornamelijk worden gemetaboliseerd 

door CYP3A4 moet nauwlettend worden gecontroleerd of de combinatie moet worden 

vermeden. Als een klinische beslissing wordt genomen om gelijktijdige medicatie in de 

aanbevolen doseringen stop te zetten, wacht dan een gepaste hoeveelheid tijd na het 

einde van de toediening van VAPRISOL alvorens deze medicatie te hervatten.

Digoxine

Gelijktijdige toediening van digoxine, een P-glycoproteïnesubstraat, met oraal 

conivaptan resulteerde in een vermindering van de klaring en een verhoging van de 

Cmax- en AUC-waarden van digoxine. Daarom moet de arts, als digoxine wordt 

toegediend met VAPRISOL, alert zijn op de mogelijkheid van verhogingen van de 

digoxinespiegels.
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Carcinogenese, mutagenese, verminderde vruchtbaarheid

Carcinogeniteitsbioassays met een standaard levensduur (104 weken) werden uitgevoerd 

bij muizen en ratten. Muizen kregen orale doses van 3, 10 of 30 mg/kg/dag bij mannetjes 

en 1, 3 of 10 mg/kg/dag bij vrouwtjes via sondevoeding. Ratten kregen orale doses van 

0,3, 1, 3 of 10 mg/kg/dag bij mannetjes en 1, 3, 10 of 30 mg/kg/dag bij vrouwtjes via 

sondevoeding. Er werd geen verhoogde incidentie van tumoren waargenomen bij doses 

tot 30 mg/kg/dag bij muizen (6 maal de humane systemische blootstelling aan een IV-

bolus van 20 mg op dag 1 gevolgd door IV-infusie 40 mg/dag gedurende 3 dagen op 

basis van AUC-vergelijking ) of ratten (2 keer humane systemische blootstelling aan een 

IV-bolus van 20 mg op dag 1 gevolgd door IV-infusie 40 mg/dag gedurende 3 dagen op 

basis van AUC-vergelijking).

Conivaptan was niet mutageen of clastogeen met of zonder metabolische 

activering in de Ames-test metSalmonella typhimuriumenEscherichia coli, in 

menselijke perifere bloedlymfocyten, ofin vivomicronucleus-test bij ratten.

In vruchtbaarheidsonderzoeken na 4 weken behandeling met een intraveneuze bolus van 0,5, 1,25 of 

2,5 mg/kg/dag, werd de mannelijke vruchtbaarheid niet beïnvloed. Bij vrouwtjes die 15 dagen voor de 

paring tot en met dag 7 van de zwangerschap IV bolusconivaptan kregen, was er echter sprake van 

verlengde diëstrus, verminderde vruchtbaarheid en verhoogd pre- en postimplantatieverlies bij 2,5 

mg/kg/dag (systemische blootstellingen lager dan de therapeutische dosis).

Zwangerschap

Zwangerschap Categorie C

Op basis van AUC-vergelijkingen is aangetoond dat conivaptan nadelige effecten heeft op de 

foetus wanneer het aan dieren wordt gegeven tijdens de dracht bij systemische 

blootstellingen die lager zijn dan die worden bereikt bij een therapeutische dosis. Er zijn geen 

adequate en goed gecontroleerde onderzoeken bij zwangere vrouwen. VAPRISOL
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mag alleen tijdens de zwangerschap worden gebruikt als het mogelijke voordeel opweegt 

tegen het mogelijke risico voor de foetus. De patiënt moet op de hoogte zijn van het mogelijke 

gevaar voor de foetus. Conivaptan passeert de placenta en wordt aangetroffen in foetaal 

weefsel bij ratten. De foetale weefselconcentraties waren <10% van de maternale 

plasmaconcentraties, terwijl de placentaconcentraties 2,2 maal hoger waren dan de maternale 

plasmaconcentraties, wat aangeeft dat conivaptan kan worden overgedragen op de foetus. 

Conivaptan dat wordt opgenomen door foetaal weefsel wordt langzaam geklaard, wat 

suggereert dat foetale accumulatie mogelijk is.Melkspiegels waren tot 3 keer hoger dan 

maternale plasmaspiegels na een intraveneuze dosis van 1 mg/kg (systemische blootstellingen 

lager dan therapeutisch gebaseerd op AUC-vergelijkingen).

Bij vrouwtjesratten die een intraveneuze bolusdosis van 0,5, 1,25 of 2,5 mg/kg/dag 

conivaptanhydrochloride kregen vóór de paring en doorgaan tot dag 7 van de dracht, 

trad een verlengde diëstrus, verminderde vruchtbaarheid en toegenomen pre- en 

postnataal implantatieverlies op bij 2,5 mg/ kg/dag (systemische blootstelling lager dan 

de therapeutische dosis).

Bij zwangere ratten die intraveneuze doses van 0,5, 1,25 of 2,5 mg/kg/dag kregen vanaf dag 7 tot 

en met 17 van de dracht (organogenese), werden op basis van AUC-vergelijkingen geen significante 

maternale of foetale effecten waargenomen bij systemische blootstellingen die lager waren dan de 

therapeutische blootstelling.

Zwangere ratten kregen intraveneus conivaptanhydrochloride toegediend in een dosis 

van 2,5 mg/kg/dag (systemische blootstellingen lager dan therapeutisch gebaseerd op 

AUC) vanaf dag 7 van de dracht tot dag 20 van lactatie (spenen), en de pups vertoonden 

verminderde neonatale levensvatbaarheid, speenindexen, vertraagde groei en 

lichamelijke ontwikkeling (inclusief seksuele rijping) en vertraagde reflexontwikkeling. Er 

werden geen waarneembare veranderingen waargenomen bij jongen van moederdieren 

die in dezelfde periode 0,5 of 1,25 mg/kg/dag conivaptan hydrochloride kregen 

toegediend. Er werden geen maternale bijwerkingen gezien
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met toediening van conivaptanhydrochloride (0,5, 1,25 of 2,5 mg/kg/dag vanaf dag 7 van 

de dracht tot dag 20 van de lactatie; systemische blootstellingen lager dan de 

therapeutische dosis op basis van AUC-vergelijkingen.)

Bij drachtige konijnen die intraveneuze doses van 3, 6 of 12 mg/kg/dag kregen vanaf dag 

6 tot 18 van de dracht (organogenese), waren er geen foetale bevindingen; in alle groepen 

werd echter maternale toxiciteit waargenomen (systemische blootstellingen lager dan de 

therapeutische dosis).

In intraveneuze bolusonderzoeken bij ratten werden verminderde neonatale 

levensvatbaarheid, verminderde speenindex, vertraagde groei/lichamelijke ontwikkeling en 

vertraagde seksuele rijping van nakomelingen waargenomen bij 2,5 mg/kg/dag 

(systemische blootstellingen lager dan de therapeutische dosis).

Bevalling
Het effect van conivaptan op de bevalling en bevalling bij mensen is niet onderzocht. 

Conivaptanhydrochloride vertraagde afgifte bij ratten die oraal werden gedoseerd 

met 10 mg/kg/dag via orale sonde (systemische blootstelling gelijk aan de 

therapeutische dosis gebaseerd op AUC-vergelijkingen). Toediening van 

conivaptanhydrochloride met 2,5 mg/kg/dag verhoogde intraveneuze 

blootstellingen waren lager dan de therapeutische dosis op basis van AUC-

vergelijkingen). Deze effecten kunnen in verband worden gebracht met de activiteit 

van conivaptan op de oxytocinereceptoren bij ratten. De relevantie voor de mens is 

onduidelijk.

Vrouwen die melk produceren

Het is niet bekend of conivaptan wordt uitgescheiden in de moedermelk. Omdat veel 

geneesmiddelen in de moedermelk worden uitgescheiden, is voorzichtigheid geboden wanneer 

VAPRISOL wordt toegediend aan een vrouw die borstvoeding geeft. Conivaptan wordt 

uitgescheiden in de melk en gedetecteerd bij pasgeborenen wanneer het wordt toegediend via 

intraveneuze toediening aan zogende ratten. De melkconcentraties van conivaptan bij ratten 

bereikten de maximale niveaus 1 uur na de dosis na intraveneuze toediening en waren tot 3
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keer hoger dan de maternale plasmaspiegels. Toediening van conivaptan 

hydrochloride van 2,5 mg/kg/dag intraveneus verhoogde de peripartum 

jongensterfte; systemische blootstellingen waren lager dan de therapeutische dosis 

op basis van AUC-vergelijkingen.

Pediatrisch gebruik

De veiligheid en werkzaamheid van VAPRISOL bij pediatrische patiënten zijn niet 

onderzocht.

Geriatrisch gebruik

In klinische onderzoeken met intraveneuze VAPRISOL toegediend als een 20 mg IV 

oplaaddosis gevolgd door 40 mg/dag IV gedurende 2 tot 4 dagen, was 52% van de 

deelnemers ouder dan of gelijk aan 65 jaar en 34% was groter dan of gelijk aan 75 

jaar oud. Over het algemeen was het bijwerkingenprofiel bij oudere patiënten 

vergelijkbaar met dat bij de algemene onderzoekspopulatie.

ONGEWENSTE REACTIES

De meest voorkomende bijwerkingen die werden gemeld bij toediening van 

VAPRISOL waren reacties op de infusieplaats. In onderzoeken bij patiënten en 

gezonde vrijwilligers traden reacties op de infusieplaats op bij 52,5% van de 

proefpersonen die werden behandeld met VAPRISOL 40 mg/dag, vergeleken met 

3,3% in de placebogroep. De meeste reacties waren mild en leidden niet tot 

stopzetting van het geneesmiddel. Er deden zich echter enkele ernstige reacties op 

de infusieplaats voor en reacties op de infusieplaats waren de meest voorkomende 

soort bijwerking die leidde tot stopzetting van VAPRISOL. (Zie DOSERING EN 

TOEDIENING)
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De bijwerkingen weergegeven in Tabel 5 zijn afgeleid van 72 gezonde vrijwilligers en 

111 patiënten met euvolemische hyponatriëmie die VAPRISOL 20 mg IV als 

oplaaddosis kregen gevolgd door 40 mg/dag IV gedurende 2 tot 4 dagen en van 40 

gezonde vrijwilligers en 21 patiënten met euvolemische hyponatriëmie die placebo 

kregen. De bijwerkingen traden op bij ten minste 2% van de met VAPRISOL 

behandelde patiënten en met een hogere incidentie voor met VAPRISOL behandelde 

patiënten dan voor met placebo behandelde patiënten.
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Tabel 5
IV VAPRISOL: Bijwerkingen die optreden bij≥2% van de patiënten of 
gezonde vrijwilligers en VAPRISOL-incidentie > Placebo-incidentie

Hyponatriëmie en gezonde vrijwilligersstudies
Placebo

N=61
n (%)

40 mg
N=183
n (%)Termijn

Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Bloedarmoede NOS

Hartaandoeningen
Atriale fibrillatie

Maagdarmstelselaandoeningen
Constipatie
Diarree NOS
Droge mond
Misselijkheid

Braken NOS
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsvoorwaarden

Reactie op de plaats van de canule

Perifeer oedeem
Erytheem op de infusieplaats

Pijn op de infusieplaats

Flebitis op de infusieplaats 

Reactie op de infusieplaats

Zwelling op de infusieplaats

Pijn NOS
Pyrexie
Dorst

Infecties en parasitaire aandoeningen

Orale candidiasis
Longontsteking NOS
Urineweginfectie NOS 

Metabolisme en voedingsstoornissen
uitdroging
Hyperglykemie NOS
Hypoglykemie NOS
Hypokaliëmie
Hypomagnesiëmie
Hyponatriëmie

Zenuwstelselaandoeningen
Hoofdpijn

Psychische stoornissen
verwarde toestand
Slapeloosheid

Nier- en urinewegaandoeningen
hematurie
Pollakisurie
Polyurie

Huid- en onderhuidaandoeningen

2 (3,3%) 7 (3,8%)

0 5 (2,7%)

2 (3,3%)
0

2 (3,3%)
2 (3,3%)

0

9 (4,9%)
10 (5,5%)
8 (4,4%)
7 (3,8%)

12 (6,6%)

0
1 (1,6%)

0
1 (1,6%)

0
0

1 (1,6%)
0
0

1 (1,6%)

10 (5,5%)
10 (5,5%)
9 (4,9%)

14 (7,7%)
29 (15,8%)
37 (20,2%)

5 (2,7%)
4 (2,2%)
7 (3,8%)

18 (9,8%)

0
0

1 (1,6%)

4 (2,2%)
5 (2,7%)
6 (3,3%)

0
0
0

1 (1,6%)
0
0

4 (2,2%)
5 (2,7%)
6 (3,3%)

18 (9,8%)
4 (2,2%)
6 (3,3%)

2 (3,3%) 22 (12,0%)

1 (1,6%)
0

7 (3,8%)
6 (3,3%)

1 (1,6%)
0
0

4 (2,2%)
11 (6,0%)
9 (4,9%)
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Erytheem
Bloedvataandoeningen

Hypertensie NOS
Hypotensie NOS

Orthostatische 
hypotensie Flebitis NOS

0 5 (2,7%)

0
1 (1,6%)

0
1 (1,6%)

10 (5,5%)
5 (2,7%)

10 (5,5%)
9 (4,9%)

Aangepast van MedDRA versie 6.0

De veiligheid van VAPRISOL bij hyponatriëmische patiënten met 

onderliggend congestief hartfalen is niet vastgesteld.

DRUGSGEBRUIK EN AFHANKELIJKHEID

VAPRISOL heeft geen bekend potentieel voor psychogene drugsmisbruik en/

of afhankelijkheid.

OVERDOSERING

Hoewel er geen gegevens beschikbaar zijn over overdosering bij mensen, is VAPRISOL 

toegediend als een oplaaddosis van 20 mg op dag 1, gevolgd door een continue infusie 

van 80 mg/dag gedurende 4 dagen bij patiënten met hyponatriëmie en tot 120 mg/dag 

gedurende 2 dagen bij CHF. patiënten. Bij deze hogere doses werden geen nieuwe 

toxiciteiten vastgesteld, maar bijwerkingen gerelateerd aan de farmacologische activiteit 

van VAPRISOL, bijv. hypotensie en dorst, kwamen vaker voor bij deze hogere doses.

In geval van overdosering wordt, op basis van de verwachte overdreven farmacologische 

activiteit, een symptomatische behandeling met frequente controle van de vitale functies 

en nauwkeurige observatie van de patiënt aanbevolen.

DOSERING EN ADMINISTRATIE

VAPRISOL is alleen voor intraveneus gebruik.
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Toediening van VAPRISOL via grote aderen en verandering van de infusieplaats 

om de 24 uur wordt aanbevolen om het risico op vasculaire irritatie te 

minimaliseren.

De behandeling met VAPRISOL moet beginnen met een oplaaddosis van 20 mg IV, 

toegediend gedurende 30 minuten.

De oplaaddosis moet worden gevolgd door 20 mg VAPRISOL, toegediend in een 

continue intraveneuze infusie gedurende 24 uur. Na de eerste behandelingsdag 

moet VAPRISOL nog 1 tot 3 dagen worden toegediend in een continue infusie 

van 20 mg/dag. Als het serumnatrium niet met de gewenste snelheid stijgt, kan 

VAPRISOL worden getitreerd tot een dosis van 40 mg per dag, opnieuw 

toegediend via een continue intraveneuze infusie.

De totale duur van de infusie van VAPRISOL (na de oplaaddosis) mag niet 

langer zijn dan vier dagen.

Bij patiënten die VAPRISOL krijgen, moet de serumnatrium- en volumestatus regelmatig 

worden gecontroleerd. Een te snelle stijging van het serumnatrium (>12 mEq/L/24 uur) 

kan leiden tot ernstige gevolgen. Bij patiënten die een ongewenst snelle stijging van het 

natriumgehalte in het serum ontwikkelen, moet de behandeling met VAPRISOL worden 

gestaakt en moeten het natriumgehalte in het serum en de neurologische status 

zorgvuldig worden gecontroleerd. Als het serumnatrium blijft stijgen, mag VAPRISOL niet 

worden hervat. Als hyponatriëmie aanhoudt of terugkeert en de patiënt geen tekenen 

heeft van neurologische gevolgen van een snelle stijging van het serumnatrium, kan 

VAPRISOL worden hervat met een lagere dosis. (zienVOORZORGSMAATREGELEN: Te 

snelle correctie van serumnatrium)

Voor patiënten die hypovolemie of hypotensie ontwikkelen terwijl ze VAPRISOL krijgen, moet 

de behandeling met VAPRISOL worden stopgezet en moet de volumestatus en
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vitale functies moeten regelmatig worden gecontroleerd. Zodra de patiënt weer 

euvolemisch is en niet langer hypotensief is, kan VAPRISOL worden hervat met een 

lagere dosis als de patiënt hyponatriëm blijft.

Voorbereiding

Compatibiliteit en stabiliteit

Let op: VAPRISOL mag alleen worden verdund met 5% dextrose-

injectie.

VAPRISOL is compatibel met 5% dextrose-injectie en is tot 24 uur na 

mengen stabiel.VAPRISOL mag niet worden gemengd of toegediend met 

Ringer-lactaat voor injectie of 0,9% natriumchloride-injectie.

Compatibiliteit met andere geneesmiddelen is niet onderzocht; daarom 

mag VAPRISOL niet worden gecombineerd met enig ander product in 

dezelfde intraveneuze lijn of zak.

Oplaad dosis

Trek 4 ml (20 mg) VAPRISOL (4 ml conivaptanhydrochloride-injectie) op en voeg 

toe aan een infuuszak met 100 ml 5% dextrose-injectie, USP. Keer de zak 

voorzichtig meerdere keren om om ervoor te zorgen dat de oplossing volledig is 

gemengd. De inhoud van de IV-zak moet gedurende 30 minuten worden 

toegediend.

Continue infusie

Om een   continue IV-infusie met 20 mg conivaptanhydrochloride te bereiden, 

trekt u 4 ml (20 mg) uit een enkele ampul VAPRISOL en verdun deze in een IV-

zak met 250 ml 5% dextrose-injectie, USP. Keer de zak voorzichtig meerdere 

keren om om ervoor te zorgen dat de oplossing volledig is gemengd. De inhoud 

van de IV-zak moet gedurende 24 uur worden toegediend.

25



Om een   continue IV-infusie met 40 mg conivaptanhydrochloride te bereiden, 

trekt u 4 ml (20 mg) uit elk van de twee ampullen VAPRISOL (8 ml [40 mg] 

conivaptanhydrochloride-injectie) en verdun deze in een IV-zak met 250 ml 

van 5% Dextrose-injectie, USP. Keer de zak voorzichtig meerdere keren om om 

ervoor te zorgen dat de oplossing volledig is gemengd. De inhoud van de IV-

zak moet gedurende 24 uur worden toegediend.

De VAPRISOL-ampul is uitsluitend voor eenmalig gebruik. Gooi ongebruikte inhoud van de 

ampul weg.

Parenterale geneesmiddelen moeten vóór toediening visueel worden geïnspecteerd op 

deeltjes en verkleuring, wanneer de oplossing en de verpakking dit toelaten. Als deeltjes 

of troebeling worden waargenomen, mag de geneesmiddeloplossing niet worden 

gebruikt.

De verdunde oplossing van VAPRISOL moet onmiddellijk worden gebruikt en de 

toediening moet binnen 24 uur na het mengen worden voltooid.
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OPSLAG

Opslaan bij 25°C (77°F); excursies toegestaan   tot 15 - 30°C (59 - 86°F), 

gecontroleerde kamertemperatuur (in overeenstemming met USP). Niet bewaren 

beneden 15°C (59°F). Ampullen moeten worden bewaard in hun kartonnen 

verpakking, beschermd tegen licht tot ze klaar zijn voor gebruik.

HOE GELEVERD

VAPRISOL®(conivaptan-hydrochloride-injectie) wordt geleverd in 4 ml 

helderglazen, op één punt gesneden ampullen. Elke ampul bevat 20 mg 

conivaptanhydrochloride.

10 ampullen/doos (NDC 0469-1601-04)

Alleen Rx

Op de markt gebracht door:

Astellas Pharma US, Inc. 

Deerfield, IL 60015-2548

Gemaakt door:

Astellas Tokai Co., Ltd. Yaizu-fabriek 

Shizuoka 425-0072, Japan

december 2005
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