GEMTUZUMAB OZOGAMYCINE compassionate use
Therapielijst/ aftekenlijst/aanvraag cytostatica
Patiëntgegevens:

Specialisme: IHMP
Indicatie: recidief APL
Cyclusduur:2- 3 weken
(afhankelijk bloedbeeld)
Totaal: 2-4
Bron: Lo Coco F et al. Blood. 2004 Oct

Afspraakcodes DC:
Gemtuzumab: 7 uur

Datum aanvraag

Afdeling

Lengte (cm)

Gewicht (kg)

Lich.opp (m²)

Code kuur E2:

339966C

chemo acute leukemie

Naam + paraaf arts

Naam + paraaf
supervisor

Dosisreductie:

Gefaxt naar
apotheek
Ja/Nee

nee
ja:………………………..% (vul in percentage en middel)

1;104(7):1995-9

Kuurnummer: ………

opmerkingen:

*TW=toedieningsweg

DATUM

DAG INLOOPTIJD GENEESMIDDEL
(hr:min)

TW
*

DOSIS

POMPSTAND

TIV

TOELICHTING Paraaf 1 Paraaf 2

a. RR, pols,
temp
CLEMASTINE
PARACETAMOL

iv

2 mg

p.o

1000 mg

00:30
02:00

bolus

wachten
GEMTUZUMAB
6 mg/m²
t/m 11,7 mg in 50 ml NaCl 0,9%
>11,7 mg in 100ml NaCl 0,9%

In folie
0,22µg filter
a. RR, pols,
temp
Observatie

PARACETAMOL

b.

04:00

iv

…

mg

Verpleegkundige instructies:
 a. Controles vooraf, 1 uur na start en direct na inloop Gemtuzumab ozogamycine.
 b. Na overleg met behandelend arts: Zo nodig paracetamol na 4 uur herhalen bij koorts.
 Observeer de patiënt gedurende de aangegeven tijdsduur op infusie gerelateerde bijwerkingen.
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patiëntgegevens

Achtergrondinformatie Gemtuzumab ozogamycine compassionate use

Informatie over de behandeling:
 Zie link naar webpagina hematologiegroningen.nl:
 Indicatie: APL
 Evaluatie: bij het bereiken van moleculair remissie start in overleg met arts stamcel transplantatie traject

Informatie over de geneesmiddelen:
 Gemtuzumab
- Synoniem: Gemtuzumab Ozogamicin (GO), Mylotarg® of anti CD33
- Eigenschappen: geconjugeerd monoklonaal antilichaam, bestaande uit een monoklonaal antilichaam gekoppeld aan
een cytostaticum (anthracycline).

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:
 Gemtuzumab
- beenmergsuppressie
- misselijkheid en braken
- hoofdpijn
- leverproblemen
- infusie-gerelateerde bijwerkingen, zoals koude rillingen, koorts, lage bloeddruk en benauwdheid.

Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)
 SDD: Ciproxin: 500mg/p.o 2dd
 Fluconazol 500mg/p.o 1dd

Overige informatie:



Gemtuzumab is 6 uur bij kamertemperatuur houdbaar inclusief toediening.
Gemtuzumab is lichtgevoelig en moet dus beschermd worden tegen licht gedurende bereiding en toediening. De
infuuslijnenhoeven niet tegen licht te worden beschermd.
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