Toedienlijst Patisiran (Onpattro)
Specialisme
Cyclusduur
Totaal
Afspraakcode

Inloop
-tijd
(hr:min)

: IALP
: 3 weken
: tot progressie of onacceptabele toxiciteit
: Patisiran-1: 3 uur, Patisiran-2: 2 uur

Geneesmiddel

Dosering

*Dexamethason
*Ranitidine
*Cetirizine
*Paracetamol
00:15

Patisiran
In 200ml NaCl 0,9%

0.3 mg/kg

Toediening

Pompstand
(ml/uur)

p.o
p.o
p.o
p.o
iv

339957B

TIV

Toelichting

(ml)
a. let op belangrijk!
b. RR, P, T, Gewicht
c. Lab afname
a. Arts regelt recept

60

15

d. 1,2 µm (PES-filter)

(max. 30 mg)

01:05

180

Rest (totale inloop tijd 80
min.)

01:00

e. Observatie

Verpleegkundige toedien-instructies:


a. patiënt dient de pre-medicatie (Dexamethason 10 mg, Ranitidine 150 mg, Cetirizine 10 mg,
Paracetamol 500 mg ) vooraf te hebben ingenomen. Dit wordt door de behandelend arts goed
door gesproken met de patiënt. Mocht de patiënt de medicatie niet minimaal een uur van te voren
hebben ingenomen dan kan de behandeling niet plaats vinden.






b. controles vooraf en bij klachten.
c. hoeft niet gewacht te worden op de uitslag voor start medicatie.
d. Plaats een 1,2 µm (PES-filter) aan de infuuslijn, net vóór het kraantje en ontlucht deze.
e. Observatie alleen gift 1 en vervolgens op indicatie van de arts.
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Achtergrondinformatie Toedienlijst Patisiran (Onpattro)
Informatie over de behandeling:
 Indicatie: Erfelijke ATTR-amyloïdose, als gevolg van een (autosomaal dominant) erfelijke
puntmutatie van het voorlopereiwit transthyretine (TTR). Klinisch wordt dit type vooral gekenmerkt
door (familiaire) zenuwschade aan de uitwendige en inwendige zenuwen, maar ook wel door
betrokkenheid van hart, nieren, darm en ogen.
Voor meer informatie over amyloïdose zie: amyloïdose

Informatie over de geneesmiddelen:
 Patisiran (ALN-TTR02)(Onpattro) : een zogeheten small interfering RNA (siRNA), een nieuw
geneesmiddel voor ATTR amyloïdose om daarmee de ernstige verschijnselen zoals
polyneuropathie (en mogelijk cardiomyopathie) te stoppen.
o Bijwerkingen:
- Infusiereacties: koorts, gewrichtspijn, benauwdheid, hoesten, duizeligheid,
vermoeidheid, hoofdpijn, hypertensie, hypotensie, spierpijn, misselijkheid, jeuk,
huiduitslag, rillingen, transpireren, tachycardie, urticaria, braken
- Zeer zeldzaam: ernstig overgeven/misselijkheid. Soms huiderytheem.
Voor meer informatie zie: Doc Portal

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:
 informatie uitgereikt door arts
Co-medicatie:
 2,500 IU vitamine A

Contact:
 Dr HLA Nienhuis tel: 69648

Overige verpleegkundige informatie:


Bestelling gaat via therapieplan, receptuur steriel doet de bereiding (tel 14091). Zakje wordt
zonder filter geleverd (zie verpleegkundige toedien instructies c.
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