Toedienlijst DDAVP (Minrin®) Proefbehandeling
Specialisme
Interval
Afspraakcode

Inloop
-tijd
(hr:min)

00:30

: ISTP
: eenmalig
: DDAVPPROEF 2 uur. Uiterlijk om 11:30 uur inplannen.

Geneesmiddel

DDAVP
NaCl 0,9%

Dosering

0,3 µg/kg
100 ml

Toediening

Pompstand
(ml/uur)

iv

TIV

Toelichting

(ml)
RR, pols
a. bloedafname
b.
c. venapunctie 1 uur na
inlopen
d. orderbrief meegeven

Verpleegkundige toedien-instructies:
•
•

•

•
•

Tijdens gift kan voorbijgaande tensiedaling en gezichtsblozen optreden
a.: betreft factor VIII, vWF-activiteit, vWF-antigeenbepaling (6 ml, citraatbuis blauwe dop) en
trombocytenbepaling (4 ml, roze buis). Deze buizen mogen uit het infuus worden afgenomen,
maar wel direct na het inbrengen van het infuus, want door de prik wordt de stolling
geactiveerd en dit kan de bepaling (nulmeting) beïnvloeden.
b.: de hoeveelheid mag afgerond worden op hele ampullen.
c.: betreft nogmaals voornoemde bepalingen.
d.: Geef orderbrief mee voor venapunctie op het priklab, 4 uur na inlopen DDAVP. Het betreft
nogmaals voornoemde bepalingen. Noteer het tijdstip van afname op de orderbrief en
adviseer de patiënt om een kwartier van te voren een nummertje te trekken bij het priklab.
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Achtergrondinformatie DDAVP (Minrin®) Proefbehandeling
Informatie over de behandeling:
• Indicatie: Het effect van DDAVP op bloedstolling kan individueel sterk verschillen. Bij hemofilie
A patiënten, patiënten met de ziekte van Von Willebrand, patiënten met uraemie,
plaatjesdefecten of een geïsoleerde verlengde bloedingstijd wordt derhalve aangeraden voor
de chirurgische ingreep een proefdosis te geven om het effect op factor VIII en/of bloedingstijd
na te gaan.

Informatie over het geneesmiddel:
• DDAVP (Desmopressine, Minrin®): een synthetische vorm van het natuurlijke menselijke
hypofyse achterkwabhormoon arginine-vasopressine.
- Het heeft een antidiuretische werking
- DDAVP is in staat de factor VIII spiegels in het plasma met gemiddeld een factor 3 te
doen stijgen. Na een enkelvoudig intraveneus infuus van 0,3 µg per kg
lichaamsgewicht houdt dit effect ca. 12 uur aan.
Voor meer informatie zie DocPortal.

Voorlichting door de verpleegkundige van het Dagcentrum:
•

Hyponatriemie (als gevolg van anti-diuretische werking) kan voorkomen, adviseer de patiënt
om na toediening DDAVP niet overmatig veel te drinken.

Levering: Standaardassortiment INDC (koelkast)

DDAVP proef/ versie 3: 27 januari 2015 /ISTP M Voskuilen/INDC Ellerkamp

UMCG Dagcentrum Pagina 2 van 2

