Toedienlijst Belatacept

Specialisme
Interval
Afspraakcode

Inloop
-tijd
(hr:min)

: ILTP
: 1 x per 4 weken
: Belatacept: 1 uur

Geneesmiddel

Dosering

Toediening

Pompstand
(ml/uur)

TIV

Toelichting

(ml)
a.
b.

00:30

Belatacept

5 mg/kg

iv

0,2 µm filter,
b.

Verpleegkundige toedien-instructies:




a. Controleer de checklist infecties. Geef ook een checklist aan de patiënt. Indien de patiënt een
vraag met ‘ja’ beantwoordt overleg dan met de specialist van het Longtransplantatieteam en /of
de verpleegkundig specialist van de longtransplantatie of de belatacept gegeven mag worden.
Tel: 68464 of pieper 55793
b. Controle RR vooraf en nadien.
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Achtergrondinformatie Belatacept
Informatie over het geneesmiddel:
Belatacept: is ontwikkeld uit Abatacept. Het blokkeert de CD86-CD28 gemedieerde T-cell pathway. Het
remt de activatie van T-cellen door blokkade van CD28 gemedieerde co-stimulatie. Geactiveerde T-cellen
zijn de voornaamste mediators van een immunologische respons op de getransplanteerde long.
Indicatie: immunologische problemen bij patiënten na een longtransplantatie.
Bijwerkingen:
diarree, anemie, urineweginfectie, perifeer oedeem, constipatie, hypertensie, koorts, misselijkheid, graft
dysfunctie, hoesten, braken, leukopenie, hypofosfatemie en hoofdpijn.

Bereiding: Los 250 mg belatacept op in 10,5 ml oplosmiddel onder voorzichtig omzwenken.
Niet schudden.
Gebruik hiervoor de mee verpakte siliconenvrije wegwerpspuit (nodig om aggregaat vorming te
voorkomen).
De concentratie is dan 25mg/ml.
De oplossing is helder tot enigszins opalescent en kleurloos tot lichtgeel.
Voeg de benodigde hoeveelheid belatacept met behulp van dezelfde siliconen vrije wegwerpspuit toe aan
100ml NACL 0,9% tot een eind concentratie van 2 tot 10mg/ml.
Informatie: zie ook DocPortal

Evaluatie: afspraak op de poli wordt geregeld door arts of verpleegkundige van longtransplantatie.

Levering:
Belatacept dient door arts of verpleegkundig specialist voorgeschreven te worden op een groene lijst.
Het wordt besteld door een verpleegkundige middels een bestelbon Apotheek Distributie: AP102.
Daarop noteren: leveren voor (datum) op het dagcentrum.

Contactpersonen:
ILTX: verpleegkundig specialist Longtransplantatie: 68464, pieper 55793 , eventueel kliniekarts
Longtransplantatie 77034
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