Longoncologie behandeling SCLC Teniposide

Kuur/cyclus:

e

2 lijns bij SCLC, met name bij hersenmetastasen. 4 kuren à 3 weken

Patiëntsticker:

Datum aanvraag

Dosisreductie:

Afdelingscode

nee

Afspraakcode dagcentrum:
TENIPOSIDE: 1 uur

ja:………………………..%

Kreatinineklaring
………………………………………. ml/min
Lengte (cm)

Gewicht (kg)

Toedieningswijze

IV, tenzij anders vermeld
339966B

Lich.opp (m²)

chemo gemetast

Naam + paraaf arts
Gefaxt/gescand

datum

dag

inlooptijd

geneesmiddel

dosering

Paraaf:

dosis

pompstand toelichting

Par.1

Par.2

(hr:min)
1
Dexamethason
00:30

TENIPOSIDE

8 mg
120 mg/m²

in 500 ml NaCl 0,9%

RR, pols,
temp
bolus
in folie

mg
RR, pols

2
Dexamethason
00:30

TENIPOSIDE

8 mg
120 mg/m²

in 500 ml NaCl 0,9%

RR, pols,
temp
bolus
in folie

mg
RR, pols

3
Dexamethason
00:30

TENIPOSIDE
in 500 ml NaCl 0,9%

8 mg
120 mg/m²

RR, pols,
temp
bolus
in folie

mg
RR, pols

Verpleegkundige toedien-instructies
 Bij infusie via CVC: spoel infuus systeem vooraf met 50 ml infusie vloeistof.
anti-emetica thuisadvies:
- dag 4 en 5 om 08:00 uur dexamethason 8 mg p.o.
- zo nodig metoclopramide 3 dd 10 mg p.o. of 10 mg supp
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Achtergrondinformatie SCLC Teniposide

Informatie over de kuur:
 Indicatie: 2e lijns behandeling bij kleincellig longcarcinoom. Met name bij hersenmetastasen.
 Evaluatie: na 2 en na 4 weken

Informatie over het geneesmiddel:
 Teniposide: cytostaticum behorende tot de topoisomerase 2-remmers
- Heparine kan neerslaan van teniposide veroorzaken.
- Teniposide is zeer slecht oplosbaar in water, het oplosmiddel bestaat daarom uit Cremophor EL, dimethylacetamide
en ethanol. De oppervlakte actieve stoffen vertonen na verdunning een geringe opalescentie. De oplossingen moeten
echter wel helder zijn.
- Teniposide is slecht oplosbaar in water, hierdoor kunnen neerslagen ontstaan in de infusen. Het ontstaan van
neerslagen is zeer onvoorspelbaar. Infuus niet toedienen wanneer er neerslagen zijn ontstaan.
Voor meer informatie zie DocPortal.

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:
 DocPortal: longoncologie – voorlichting - Teniposide

Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)
 Anti-emetica zie pagina 1
 Zo nodig:
o Movicolon 1 – 2 x daags 1 sachet
o XPrep 1 – 3 x daags 10 ml
o Microlax
 Bij hersenmetastasen wordt vaak Fenytoïne gegeven. In combinatie met Teniposide versnelt dit het metabolisme. Teniposide
kan de bloedspiegels van Fenytoïne verlagen, waardoor het effect van Fenytoïne minder wordt en dus de kans op aanvallen
toeneemt.
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