
De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het 
geneesmiddel BLINCYTO®. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een 

maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van BLINCYTO® te waarborgen (RMA versie 04/2019).
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Dit educatief materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees aandachtig de SKP  
vooraleer BLINCYTO® af te leveren. De volledige en geactualiseerde tekst van deze SKP is beschikbaar  

op de website www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel”.

EDUCATIEVE BROCHURE VOOR APOTHEKERS

 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

BLINCYTO® (blinatumomab)
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De infusie moet strikt aseptisch worden bereid. De bereiding van BLINCYTO® moet : 
-   onder aseptische omstandigheden worden uitgevoerd door opgeleid personeel in overeenstemming met de 

richtlijnen voor goede klinische praktijken ten aanzien van de aseptische bereiding van parenterale producten.
-   plaatsvinden in een laminaire-flowkast of biologische veiligheidskast met toepassing van de standaard 

voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van intraveneuze stoffen.

De volgende materialen heeft u ook nodig, maar zijn niet in de verpakking inbegrepen.
-   Steriele wegwerpinjectiespuiten voor eenmalig gebruik
-   Naald(en) 21-23 G (aanbevolen)
-   Water voor injecties
-   Infuuszak met 250 ml natriumchlorideoplossing 9 mg/ml (0,9%) voor injectie.

o   Gebruik een voorgevulde infuuszak van 250 ml om het aantal aseptische transfers tot een minimum te beperken. 
De doseringsberekeningen voor BLINCYTO® zijn gebaseerd op een gebruikelijke overfill van 265 tot 275 ml 
natriumchlorideoplossing 9 mg/ml (0,9%) voor injectie. 

o   Het totale volume van gereconstitueerde en verdunde BLINCYTO® is groter dan het volume dat aan de patient 
moet worden toegediend (240 ml). Dit is om te compenseren voor verlies in de intraveneuze infuuslijn en om er 
zeker van te zijn dat de patient de volledige dosis BLINCYTO® krijgt toegediend.

o   Gebruik uitsluitend infuuszakken/pompcassettes van polyolefine, diethylhexylftalaat-vrij PVC (DEHP-vrij PVC) of 
ethylvinylacetaat (EVA).

-   Intraveneuze lijn van polyolefine, DEHP-vrij PVC of EVA met een steriel, niet-pyrogeen inlinefilter met lage 
eiwitbinding (poriegrootte 0,2 micrometer).
o   Zorg ervoor dat de lijn compatibel is met de infuuspomp. 

Voor elke dosering en infusieduur worden specifieke instructies voor reconstitutie en verdunning gegeven. Controleer 
de voorgeschreven dosering en infusieduur van BLINCYTO® en zoek hieronder de rubriek die van toepassing is voor 
de bereiding van de dosering.  

Voor patiënten die 45 kg of meer wegen, gebruik tabel 1 en gids 1.
Belangrijk: Voor patiënten die minder dan 45 kg wegen, gebruik tabellen 2 tot en met 5 en gids 2.
Tabel 1. Bereiding van BLINCYTO®-oplossing voor infusie voor patiënten die 45 kg of meer wegen: volumes 
natriumchloride 9 mg/ml (0,9%) oplossing voor injectie, oplossing (stabilisator) en aan de infuuszak toe te voegen 
gereconstitueerd BLINCYTO®

Dosering Infusieduur
Fysiologische
zoutoplossing
(250 ml zak)a

Oplossing
(stabilisator)

(ml)

Aantal
BLINCYTO®-

injectieflacons

Gereconstitueerd
BLINCYTO® (ml)

Infusiesnelheid
(ml/uur)

9 
mcg /dag

24 uur 1 5,5 1 0,83 10 

48 uur 1 5,5 1 1,7 5

72 uur 1 5,5 1 2,5 3,3

96 uur 1 5,5 2 3,3 2,5

28 
mcg /dag

24 uur 1 5,5 1 2,6 10

48 uur 1 5,5 2 5,2 5

72 uur 1 5,5 3 8 3,3

96 uur 1 5,5 4 10,7 2,5

a   Fysiologische zoutoplossing (0,9% natriumchloride)

Gebruik uitsluitend infuuszakken/pompcassettes van polyolefine, diethylhexylftalaat-vrij PVC (DEHP-vrij PVC) of ethylvinylacetaat (EVA) en intraveneuze lijnen van polyolefine, 
DEHP-vrij PVC of EVA met een steriel, niet-pyrogeen inlinefilter met lage eiwitbinding (poriegrootte 0,2 micrometer).

Belangrijke informatie over de bereiding van BLINCYTO® voor intraveneuze toediening
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Gids 1. Stapsgewijze bereiding van BLINCYTO®-oplossing voor infusie onder aseptische omstandigheden met aseptische 
technieken

Stap 1 •   Raadpleeg voor de bereiding de tabellen voor dosering en verzamel het benodigd aantal injectieflacons en de 
andere hulpstoffen

Stap 2

•   Breng 5,5 ml van de oplossing (stabilisator) over in de infuuszak met natriumchlorideoplossing 9 mg/ml (0,9%)

•   Meng de inhoud van de zak voorzichtig om schuimvorming te voorkomen.

•   Gooi indien nodig de injectieflacon met de resterende oplossing (stabilisator) weg

Stap 3

•   Reconstitueer BLINCYTO® niet met de oplossing (stabilisator)

•   Reconstitueer de injectieflacon met BLINCYTO®-poeder voor concentraat voor oplossing met 3 ml water voor injecties

•   Spuit het water voor injecties tijdens reconstitutie tegen de binnenwand van de injectieflacon

•   Zwenk de inhoud voorzichtig om overmatige schuimvorming te voorkomen

•   Niet schudden

•   Reconstitueer het nodige aantal BLINCYTO®-injectieflacons (zie tabel 1). Controleer de gereconstitueerde oplossing 
visueel op deeltjes of verkleuring. De gereconstitueerde oplossing moet helder tot licht opaal, kleurloos tot gelig zijn. 
De oplossing niet gebruiken als deze troebel is of bezinksel bevat.

Stap 4

•   Breng de nodige hoeveelheid gereconstitueerde BLINCYTO®-oplossing over in de infuuszak met 
natriumchlorideoplossing 9 mg/ml (0,9%)

•   Meng de inhoud van de zak voorzichtig om schuimvorming te voorkomen

•   Gooi alle resterende gereconstitueerde BLINCYTO®-oplossing weg.

Stap 5 •   Bevestig de intraveneuze lijn met het steriele 0,2-micron inlinefilter aan de BLINCYTO®-infuuszak met oplossing voor 
infusie

Stap 6 •  Verwijder alle lucht uit de bereide BLINCYTO®-infuuszak.

Stap 7
•  Prime de intraveneuze infuuslijn met de bereide BLINCYTO®-oplossing voor infusie.

•  De intraveneuze lijn niet primen met natriumchlorideoplossing 9 mg/ml (0,9%) voor injectie.

Stap 8 •   Bewaar de BLINCYTO®-infuuszak met oplossing voor infusie bij 2 °C - 8 °C als deze niet onmiddellijk wordt gebruikt 
(voor verdere informatie, zie rubriek 6.3 van de SKP)
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a Fysiologische zoutoplossing (0,9% natriumchloride)

Gebruik uitsluitend infuuszakken/pompcassettes van polyolefine, diethylhexylftalaat-vrij PVC (DEHP-vrij PVC) of ethylvinylacetaat (EVA) en intraveneuze 
lijnen van polyolefine, DEHP-vrij PVC of EVA met een steriel, niet-pyrogeen inlinefilter met lage eiwitbinding (poriegrootte 0,2 micrometer).

Dosering Infusieduur
Fysiologische
zoutoplossing
(250 ml zak)a

Oplossing
(stabilisator)

(ml)

Aantal
BLINCYTO®-

injectieflacons

Lichaams-
oppervlak (m2)

Gereconstitueerd  
BLINCYTO®  

 (mL)

Infusiesnelheid
(ml/uur)

5 
mcg/m²/dag 24 uur 1 5,5 1

1,50 – 1,59 0,70

10

1,40 – 1,49 0,66

1,30 – 1,39 0,61

1,20 – 1,29 0,56

1,10 – 1,19 0,52

1,00 – 1,09 0,47

0,90 – 0,99 0,43

0,80 – 0,89 0,38

0,70 – 0,79 0,33

0,60 – 0,69 0,29

0,50 – 0,59 0,24

0,40 – 0,49 0,20

5 
mcg/m²/dag 48 uur 1 5,5 1

1,50 – 1,59 1,4

5

1,40 – 1,49 1,3

1,30 – 1,39 1,2

1,20 – 1,29 1,1

1,10 – 1,19 1,0

1,00 – 1,09 0,94 

0,90 – 0,99 0,85

0,80 – 0,89 0,76

0,70 – 0,79 0,67

0,60 – 0,69 0,57

0,50 – 0,59 0,48

0,40 – 0,49 0,39

Voor patiënten die minder dan 45 kg wegen, gebruik tabellen 2 tot en met 5 en gids 2. 
 
Belangrijk: Voor patiënten die 45 kg of meer wegen, gebruik tabel 1 en gids 1. 

Tabel 2. Bereiding van BLINCYTO®-oplossing voor infusie voor patiënten die minder dan 45 kg wegen: volumes 
natriumchloride 9 mg/ml (0,9%) oplossing voor injectie, oplossing (stabilisator) en aan de infuuszak toe te voegen 
gereconstitueerd BLINCYTO® voor een dosering van 5 mcg/m2/dag voor 24 en 48 uur infusie
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a Fysiologische zoutoplossing (0,9% natriumchloride)

Gebruik uitsluitend infuuszakken/pompcassettes van polyolefine, diethylhexylftalaat-vrij PVC (DEHP-vrij PVC) of ethylvinylacetaat (EVA) en intraveneuze 
lijnen van polyolefine, DEHP-vrij PVC of EVA met een steriel, niet-pyrogeen inlinefilter met lage eiwitbinding (poriegrootte 0,2 micrometer).

Dosering Infusieduur
Fysiologische
zoutoplossing
(250 ml zak)a

Oplossing
(stabilisator)

(ml)

Aantal
BLINCYTO®-

injectieflacons

Lichaams-
oppervlak (m2)

Gereconstitueerd  
BLINCYTO®  

 (mL)

Infusiesnelheid
(ml/uur)

5 
mcg/m²/dag 72 uur 1 5,5 1

1,50 – 1,59 2,1

3,3

1,40 – 1,49 2,0

1,30 – 1,39 1,8

1,20 – 1,29 1,7

1,10 – 1,19 1,6

1,00 – 1,09 1,4

0,90 – 0,99 1,3

0,80 – 0,89 1,1

0,70 – 0,79 1

0,60 – 0,69 0,86

0,50 – 0,59 0,72

0,40 – 0,49 0,59

5 
mcg/m²/dag 96 uur 1 5,5 1

1,50 – 1,59 2,8

2,5

1,40 – 1,49 2,6

1,30 – 1,39 2,4

1,20 – 1,29 2,3

1,10 – 1,19 2,1

1,00 – 1,09 1,9

0,90 – 0,99 1,7

0,80 – 0,89 1,5

0,70 – 0,79 1,3

0,60 – 0,69 1,2

0,50 – 0,59 0,97

0,40 – 0,49 0,78

Tabel 3. Bereiding van BLINCYTO®-oplossing voor infusie voor patiënten die minder dan 45 kg wegen: volumes 
natriumchloride 9 mg/ml (0,9%) oplossing voor injectie, oplossing (stabilisator) en aan de infuuszak toe te voegen 
gereconstitueerd BLINCYTO® voor een dosering van 5 mcg/m2/dag voor 72 en 96 uur infusie
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a Fysiologische zoutoplossing (0,9% natriumchloride)

Gebruik uitsluitend infuuszakken/pompcassettes van polyolefine, diethylhexylftalaat-vrij PVC (DEHP-vrij PVC) of ethylvinylacetaat (EVA) en intraveneuze 
lijnen van polyolefine, DEHP-vrij PVC of EVA met een steriel, niet-pyrogeen inlinefilter met lage eiwitbinding (poriegrootte 0,2 micrometer).

Dosering Infusieduur
Fysiologische
zoutoplossing
(250 ml zak)a

Oplossing
(stabilisator)

(ml)

Aantal
BLINCYTO®-

injectieflacons

Lichaams-
oppervlak (m2)

Gereconstitueerd  
BLINCYTO®  

 (mL)

Infusiesnelheid
(ml/uur)

15 
mcg/m²/dag 24 uur 1 5,5 1

1,50 – 1,59 2,1

10

1,40 – 1,49 2,0

1,30 – 1,39 1,8

1,20 – 1,29 1,7

1,10 – 1,19 1,6

1,00 – 1,09 1,4

0,90 – 0,99 1,3

0,80 – 0,89 1,1

0,70 – 0,79 1,00

0,60 – 0,69 0,86

0,50 – 0,59 0,72

0,40 – 0,49 0,59

15 
mcg/m²/dag 48 uur 1 5,5

2 1,50 – 1,59 4,2

5

2 1,40 – 1,49 3,9

2 1,30 – 1,39 3,7

2 1,20 – 1,29 3,4

2 1,10 – 1,19 3,1

1 1,00 – 1,09 2,8

1 0,90 – 0,99 2,6

1 0,80 – 0,89 2,3

1 0,70 – 0,79 2,0

1 0,60 – 0,69 1,7

1 0,50 – 0,59 1,4

1 0,40 – 0,49 1,2

Tabel 4. Bereiding van BLINCYTO®-oplossing voor infusie voor patiënten die minder dan 45 kg wegen: volumes 
natriumchloride 9 mg/ml (0,9%) oplossing voor injectie, oplossing (stabilisator) en aan de infuuszak toe te voegen 
gereconstitueerd BLINCYTO® voor een dosering van 15 mcg/m2/dag voor 24 en 48 uur infusie
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a Fysiologische zoutoplossing (0,9% natriumchloride)

Gebruik uitsluitend infuuszakken/pompcassettes van polyolefine, diethylhexylftalaat-vrij PVC (DEHP-vrij PVC) of ethylvinylacetaat (EVA) en intraveneuze 
lijnen van polyolefine, DEHP-vrij PVC of EVA met een steriel, niet-pyrogeen inlinefilter met lage eiwitbinding (poriegrootte 0,2 micrometer).

Dosering Infusieduur
Fysiologische
zoutoplossing
(250 ml zak)a

Oplossing
(stabilisator)

(ml)

Aantal
BLINCYTO®-

injectieflacons

Lichaams-
oppervlak (m2)

Gereconstitueerd  
BLINCYTO®  

 (mL)

Infusiesnelheid
(ml/uur)

15 
mcg/m²/dag 72 uur 1 5,5

3 1,50 – 1,59 6,3

3,3

3 1,40 – 1,49 5,9

2 1,30 – 1,39 5,5

2 1,20 – 1,29 5,1

2 1,10 – 1,19 4,7

2 1,00 – 1,09 4,2

2 0,90 – 0,99 3,8

2 0,80 – 0,89 3,4

2 0,70 – 0,79 3,0

1 0,60 – 0,69 2,6

1 0,50 – 0,59 2,2

1 0,40 – 0,49 1,8

15 
mcg/m²/dag 96 uur 1 5,5

3 1,50 – 1,59 8,4

2,5

3 1,40 – 1,49 7,9

3 1,30 – 1,39 7,3

3 1,20 – 1,29 6,8

3 1,10 – 1,19 6,2

3 1,00 – 1,09 5,7

2 0,90 – 0,99 5,1

2 0,80 – 0,89 4,6

2 0,70 – 0,79 4,0

2 0,60 – 0,69 3,4

2 0,50 – 0,59 2,9

1 0,40 – 0,49 2,3

Tabel 5. Bereiding van BLINCYTO®-oplossing voor infusie voor patiënten die minder dan 45 kg wegen: volumes 
natriumchloride 9 mg/ml (0,9%) oplossing voor injectie, oplossing (stabilisator) en aan de infuuszak toe te voegen 
gereconstitueerd BLINCYTO® voor een dosering van 15 mcg/m2/dag voor 72 en 96 uur infusie
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Stap 1 •   Raadpleeg voor de bereiding de tabellen voor dosering en verzamel het benodigd aantal injectieflacons en de 
andere hulpstoffen

Stap 2
•   Breng 5,5 ml van de oplossing (stabilisator) over in de infuuszak met natriumchlorideoplossing 9 mg/ml (0,9%)
•   Meng de inhoud van de zak voorzichtig om schuimvorming te voorkomen.
•   Gooi indien nodig de injectieflacon met de resterende oplossing (stabilisator) weg

Stap 3

•   Reconstitueer BLINCYTO® niet met de oplossing (stabilisator)
•   Reconstitueer de injectieflacon met BLINCYTO®-poeder voor concentraat voor oplossing met 3 ml water voor injecties
•   Spuit het water voor injecties tijdens reconstitutie tegen de binnenwand van de injectieflacon
•   Zwenk de inhoud voorzichtig om overmatige schuimvorming te voorkomen
•   Niet schudden
•   Reconstitueer het nodige aantal BLINCYTO®-injectieflacons (zie tabellen 2 tot en met 5 en selecteer de tabel die 

overeenkomt met de vereiste dosering en infusieduur). Controleer de gereconstitueerde oplossing visueel op deeltjes 
of verkleuring. De gereconstitueerde oplossing moet helder tot licht opaal, kleurloos tot gelig zijn. De oplossing niet 
gebruiken als deze troebel is of bezinksel bevat.

Stap 4

•   Breng de nodige hoeveelheid gereconstitueerde BLINCYTO®-oplossing over in de infuuszak met 
natriumchlorideoplossing 9 mg/ml (0,9%)

•  Meng de inhoud van de zak voorzichtig om schuimvorming te voorkomen
•  Gooi alle resterende gereconstitueerde BLINCYTO®-oplossing weg.

Stap 5 •   Bevestig de intraveneuze lijn met het steriele 0,2-micron inlinefilter aan de BLINCYTO®-infuuszak met oplossing voor 
infusie.

Stap 6 •  Verwijder alle lucht uit de bereide BLINCYTO®-infuuszak.

Stap 7
•  Prime de intraveneuze infuuslijn met de bereide BLINCYTO®-oplossing voor infusie.
•  De intraveneuze lijn niet primen met natriumchlorideoplossing 9 mg/ml (0,9%) voor injectie.

Stap 8 •   Bewaar de BLINCYTO®-infuuszak met oplossing voor infusie bij 2 °C - 8 °C als deze niet onmiddellijk wordt gebruikt 
(voor verdere informatie, zie rubriek 6.3 van de SKP)

Gids 2. Stapsgewijze bereiding van BLINCYTO®-oplossing voor infusie onder aseptische omstandigheden met aseptische 
technieken

Melden van bijwerkingen
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden 
vastgesteld. Het is belangrijk om vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen 
voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem.

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het gebruik van BLINCYTO® 
te melden aan de afdeling Vigilantie van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
(FAGG). Het melden kan online gebeuren via www.gelefiche.be of via de “papieren gele fiche” die op verzoek 
verkrijgbaar is bij het FAGG of die kan worden afgedrukt op de website van het FAGG, www.fagg.be. De gele fiche 
kan worden verzonden per post naar het adres FAGG – afdeling Vigilantie – Eurostation II – Victor Hortaplein 40/40 – 
1060 Brussel, per fax op het nummer 02/528.40.01, of per mail naar adversedrugreactions@fagg-afmps.be.

Bijwerkingen kunnen eveneens worden gemeld aan de dienst Geneesmiddelenbewaking van Amgen per fax op het 
nummer 0800 80877 of per mail naar eu-besafetybelux@amgen.com.

V.U.: Amgen n.v., Telecomlaan 5-7, 1831 Diegem


