
Cinryze▼ (C1-remmer [humaan])

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring

Instructiemateriaal voor 
beroepsbeoefenaars in  
de gezondheidszorg

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees aandachtig de SKP  
(in bijlage) vooraleer CINRYZE voor te schrijven (en/of te gebruiken en/of 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”. 

EXA/BE//0063

De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel 
brengen van het geneesmiddel CINRYZE. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze 
informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van CINRYZE 
te waarborgen (RMA versie 08/2020).
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Therapeutische indicaties: 
• Behandeling en pre-procedure preventie van angio-oedeemaanvallen bij 

volwassenen, adolescenten en kinderen (2 jaar en ouder) met hereditair angio-
oedeem (HAE).

• Routinepreventie van angio-oedeemaanvallen bij volwassenen, adolescenten en 
kinderen (6 jaar en ouder) met ernstige en recidiverende aanvallen van hereditair 
angio-oedeem (HAE) die geen orale preventiebehandelingen verdragen of er 
onvoldoende door beschermd worden, of patiënten die ontoereikend worden 
behandeld met herhaalde acute behandeling.

Er is beperkte informatie over het gebruik van dit geneesmiddel bij thuis- of 
zelftoediening.

Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijvende arts te bepalen welke patiënten 
in aanmerking kunnen komen voor thuis- of zelftoediening van Cinryze.

Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijvende arts de niet-
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die de behandeling thuis zullen toedienen, 
zoals de patiënt voor zelftoediening of een familielid, de juiste training te geven.  
De toediening door de patiënt/verzorger dient regelmatig te worden beoordeeld om 
handhaving van de optimale praktijk zeker te stellen.

Uw patiënt moet rechtstreeks contact met u opnemen als hij/zij er niet in slaagt 
om een ader te vinden; als hij/zij een hevige bloeding, pijn, zwelling of ernstige 
bloeduitstorting krijgt; of als hij/zij niet in slaagt om C1-remmer op de juiste manier  
in zijn ader te injecteren. 

U moet verifiëren of alle noodzakelijke vaardigheden zijn verworven door de niet-
beroepsbeoefenaar en of Cinryze thuis veilig en effectief kan worden toegediend.

Er is een postmarketingregistratie van HAE patiënten die met Cinryze of Firazyr zijn 
behandeld. U bent aangemoedigd om uw patiënten in dit register in te voeren.
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Doseren voor volwassenen en adolescenten  
(12 jaar en ouder)

Cinryze is niet goedgekeurd voor gebruik bij kinderen jonger dan 6 jaar voor 
de routinepreventie van angio-oedeemaanvallen.

Doseren voor kinderen (2-11 jaar oud)
De aanbevolen dosis Cinryze is:

2 t/m 11 jaar, 10-25 kg: 2 t/m 11 jaar, >25 kg:

500 IE Cinryze bij het eerste teken van het 
begin van een acute aanval.
Er kan een tweede dosis van 500 IE worden 
toegediend als de patiënt na 60 minuten niet 
adequaat heeft gereageerd.

500 IE Cinryze binnen 24 uur vóór een 
medische, tandheelkundige of chirurgische 
procedure.

1.000 IE Cinryze binnen 24 uur vóór een 
medische, tandheelkundige of chirurgische 
procedure.

1.000 IE Cinryze bij het eerste teken van het 
begin van een acute aanval.
Er kan een tweede dosis van 1.000 IE worden 
toegediend als de patiënt na 60 minuten niet 
adequaat heeft gereageerd.

Behandeling van 
angio-oedeemaanvallen

Pre-procedure preventie 
van angiooedeemaanvallen

6 t/m 11 jaar:

500 IE Cinryze om de 3 of 4 dagen is de aanbevolen aanvangsdosis voor routinepreventie van 
angiooedeemaanvallen. 
Het doseringsinterval en de dosis moeten mogelijk worden aangepast in overeenstemming met 
de individuele respons. De voortdurende behoefte aan regelmatige profylaxe met Cinryze dient 
regelmatig opnieuw te worden beoordeeld.

Routinepreventie van 
angiooedeemaanvallen

Doseren voor volwassenen en adolescenten (12 jaar en ouder)

1.000 IE Cinryze bij het eerste teken van het begin van een angio-oedeemaanval.
Er kan een tweede dosis van 1.000 IE worden toegediend wanneer de patiënt na 60 minuten 
niet adequaat heeft gereageerd.
Voor patiënten die laryngeale aanvallen ondervinden of wanneer het instellen van de 
behandeling wordt vertraagd, kan de tweede dosis sneller worden gegeven dan na 60 minuten.

1.000 IE Cinryze binnen 24 uur vóór een medische, tandheelkundige of chirurgische procedure.

Behandeling van 
angio-oedeemaanvallen

Pre-procedure preventie 
van angiooedeemaanvallen

1.000 IE Cinryze om de 3 of 4 dagen is de aanbevolen aanvangsdosis voor routinepreventie 
van angio-oedeemaanvallen. Het doseringsinterval moet mogelijk worden aangepast in 
overeenstemming met de individuele respons. De voortdurende behoefte aan regelmatige 
profylaxe met Cinryze dient geregeld opnieuw te worden beoordeeld.

Routinepreventie van 
angio-oedeemaanvallen

2 t/m 11 jaar, 10-25 kg: 2 t/m 11 jaar, >25 kg:

500 IE Cinryze bij het eerste teken van het 
begin van een acute aanval.
Er kan een tweede dosis van 500 IE worden 
toegediend als de patiënt na 60 minuten niet 
adequaat heeft gereageerd.

500 IE Cinryze binnen 24 uur vóór een 
medische, tandheelkundige of chirurgische 
procedure.

1.000 IE Cinryze binnen 24 uur vóór een 
medische, tandheelkundige of chirurgische 
procedure.

1.000 IE Cinryze bij het eerste teken van het 
begin van een acute aanval.
Er kan een tweede dosis van 1.000 IE worden 
toegediend als de patiënt na 60 minuten niet 
adequaat heeft gereageerd.

Behandeling van 
angio-oedeemaanvallen

Pre-procedure preventie 
van angiooedeemaanvallen

6 t/m 11 jaar:

500 IE Cinryze om de 3 of 4 dagen is de aanbevolen aanvangsdosis voor routinepreventie van 
angiooedeemaanvallen. 
Het doseringsinterval en de dosis moeten mogelijk worden aangepast in overeenstemming met 
de individuele respons. De voortdurende behoefte aan regelmatige profylaxe met Cinryze dient 
regelmatig opnieuw te worden beoordeeld.

Routinepreventie van 
angiooedeemaanvallen

Doseren voor volwassenen en adolescenten (12 jaar en ouder)

1.000 IE Cinryze bij het eerste teken van het begin van een angio-oedeemaanval.
Er kan een tweede dosis van 1.000 IE worden toegediend wanneer de patiënt na 60 minuten 
niet adequaat heeft gereageerd.
Voor patiënten die laryngeale aanvallen ondervinden of wanneer het instellen van de 
behandeling wordt vertraagd, kan de tweede dosis sneller worden gegeven dan na 60 minuten.

1.000 IE Cinryze binnen 24 uur vóór een medische, tandheelkundige of chirurgische procedure.

Behandeling van 
angio-oedeemaanvallen

Pre-procedure preventie 
van angiooedeemaanvallen

1.000 IE Cinryze om de 3 of 4 dagen is de aanbevolen aanvangsdosis voor routinepreventie 
van angio-oedeemaanvallen. Het doseringsinterval moet mogelijk worden aangepast in 
overeenstemming met de individuele respons. De voortdurende behoefte aan regelmatige 
profylaxe met Cinryze dient geregeld opnieuw te worden beoordeeld.

Routinepreventie van 
angio-oedeemaanvallen

2 t/m 11 jaar, 10-25 kg: 2 t/m 11 jaar, >25 kg:

500 IE Cinryze bij het eerste teken van het 
begin van een acute aanval.
Er kan een tweede dosis van 500 IE worden 
toegediend als de patiënt na 60 minuten niet 
adequaat heeft gereageerd.

500 IE Cinryze binnen 24 uur vóór een 
medische, tandheelkundige of chirurgische 
procedure.

1.000 IE Cinryze binnen 24 uur vóór een 
medische, tandheelkundige of chirurgische 
procedure.

1.000 IE Cinryze bij het eerste teken van het 
begin van een acute aanval.
Er kan een tweede dosis van 1.000 IE worden 
toegediend als de patiënt na 60 minuten niet 
adequaat heeft gereageerd.
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angio-oedeemaanvallen

Pre-procedure preventie 
van angiooedeemaanvallen

6 t/m 11 jaar:
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angiooedeemaanvallen. 
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de individuele respons. De voortdurende behoefte aan regelmatige profylaxe met Cinryze dient 
regelmatig opnieuw te worden beoordeeld.
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angiooedeemaanvallen

Doseren voor volwassenen en adolescenten (12 jaar en ouder)

1.000 IE Cinryze bij het eerste teken van het begin van een angio-oedeemaanval.
Er kan een tweede dosis van 1.000 IE worden toegediend wanneer de patiënt na 60 minuten 
niet adequaat heeft gereageerd.
Voor patiënten die laryngeale aanvallen ondervinden of wanneer het instellen van de 
behandeling wordt vertraagd, kan de tweede dosis sneller worden gegeven dan na 60 minuten.
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overeenstemming met de individuele respons. De voortdurende behoefte aan regelmatige 
profylaxe met Cinryze dient geregeld opnieuw te worden beoordeeld.

Routinepreventie van 
angio-oedeemaanvallen
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Instructies voor gebruik
De volgende procedures worden gegeven als algemene richtlijnen voor de 
reconstitutie en toediening van Cinryze (C1-remmer [humaan]).

• Cinryze poederflacons en flacons met water voor injectie moeten te allen tijde 
worden bewaard beneden 25°C. Niet invriezen. Bewaren in de oorspronkelijke 
verpakking ter bescherming tegen licht.

• Men dient voorzichtig te zijn bij de reconstitutie, het toedienen van het product en 
het hanteren van de toedieningsset en naalden.

• Gebruik alleen het bij Cinryze meegeleverde transferhulpmiddel.

• Al het ongebruikte geneesmiddel en afvalmateriaal dient te worden vernietigd 
overeenkomstig lokale voorschriften.

Bereiding en hantering

1 of 2 flacons Cinryze  
(elk 500 IE)

1 of 2 flacons water voor injectie 
(oplosmiddel 5 ml per stuk)

2 desinfectiegaasjes (niet 
meegeleverd in de verpakking)

1 of 2 transferhulpmiddelen

mat

Cinryze is bestemd voor intraveneuze toediening na reconstitutie met water voor injecties.

De Cinryze-injectieflacon is voor éénmalig gebruik.

Benodigdheden
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Reconstitutie

Voor de bereiding van één dosis van 
500 IE zijn nodig: 1 flacon met poeder,  
1 flacon met oplosmiddel,  
1 filtertransferhulpmiddel,  
1 wegwerpspuit van 10 ml,  
1 venapunctieset en 1 beschermmat.

Bewaar de niet gebruikte flacons en 
toedieningsbenodigheden voor de volgende 
dosis.

Voor de bereiding van één dosis van 
1.000 IE zijn nodig: 2 flacons met poeder,  
2 flacons met oplosmiddel,  
2 filtertransferhulpmiddelen,  
1 wegwerpspuit van 10 ml,  
1 venapunctieset en 1 beschermmat 

Elke flacon poeder moet worden opgelost 
in 5 ml water voor injectie. Een flacon 
opgeloste Cinryze komt overeen met een 
dosis van 500 IE. 

Twee flacons opgeloste Cinryze komen 
overeen met een dosis van 1000 IE. 

4. Maak het etiket van de 
poederflacon los met behulp van de 
geperforeerde strip in de richting 
van de omgekeerde driehoek.Het 
etiket bevat een sticker met het 
batchnummer die uw patiënt in 
zijn/haar dagboek moet opnemen.

1. Werk op de meegeleverde mat 
en was uw handen alvorens de 
volgende handelingen uit te voeren.

2. Tijdens de reconstitutieprocedure 
dient een aseptische techniek te 
worden gebruikt.

3. Breng voor gebruik de poederflacon 
en de oplosmiddelflacon op 
kamertemperatuur (15°C – 25°C).
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5. Verwijder de kunststofkapjes van 
de injectieflacons met poeder en 
oplosmiddel.

6. Reinig de rubberen stoppen met 
een desinfectiegaasje en laat deze 
drogen voor gebruik.
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9. Verwijder de plastic verpakking 
van het transferhulpmiddel en 
gooi deze weg. Pas op dat u het 
blootgestelde uiteinde van het 
transferhulpmiddel niet aanraakt.

8. Opgelet: Het transferhulpmiddel 
moet worden aangesloten 
op de oplosmiddelflacon 
alvorens het wordt bevestigd 
op de poederflacon, zodat het 
vacuüm in de poederflacon niet 
verdwijnt.

 Plaats de oplosmiddelflacon op een 
vlak oppervlak en steek de blauwe 
kant van het transferhulpmiddel 
in de oplosmiddelflacon. Duw 
deze omlaag tot de punt door het 
midden van de rubberen stop van 
de oplosmiddelflacon gaat en het 
hulpmiddel op zijn plaats klikt.  
Het transferhulpmiddel moet 
verticaal zijn alvorens het door de 
sluiting van de stopper dringt.

7. Verwijder de bescherming van de 
bovenkant van de verpakking van 
het transferhulpmiddel. Neem het 
hulpmiddel niet uit de verpakking.
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10. Plaats de poederflacon op een vlak 
oppervlak. Keer het transferhulpmiddel 
en de oplosmiddelflacon met 
water voor injecties om en steek 
het transparante uiteinde van het 
transferhulpmiddel in de poederflacon. 
Duw deze omlaag tot de pen door 
de rubberen stop gaat en het 
transferhulpmiddel op zijn plaats klikt.

 Als gevolg van het vacuüm in de 
poederflacon zal het water voor injectie 
automatisch in de flacon Cinryze 
stromen. Als dit niet gebeurt, mag 
u het product niet gebruiken.

11. Draai de poederflacon voorzichtig 
rond tot al het poeder is opgelost. 
De poederflacon niet schudden. 
Controleer of al het poeder volledig 
is opgelost. door de oplossing te 
inspecteren via het transparante 
deel van de injectieflacon.

12. Maak de oplosmiddelflacon los door deze 
linksom te draaien. Het transparante 
uiteinde van het transferhulpmiddel niet 
verwijderen van de poederflacon.

  Controleer de verkregen oplossing 
vóór gebruik om na te gaan of  
Cinryze volledig is opgelost. Als 
Cinryze is opgelost, is de oplossing 
in de injectieflacon met Cinryze 
kleurloos tot lichtblauw en helder. 
Gebruik het product niet als de 
oplossing troebel of verkleurd is of 
deeltjes bevat.

 EEN flacon met gereconstitueerde  
Cinryze bevat 500 IE  
Cinryze in 5 ml, hetgeen resulteert in 
een concentratie van 100 IE/ml. 

Voor het klaarmaken van een dosis van 1000 IE gebruikt u het tweede 
transferhulpmiddel om de tweede flacon poeder te reconstitueren, door de stappen  

4-12 te herhalen. Het transferhulpmiddel mag niet hergebruikt worden.

Voor het klaarmaken van een dosis van 500 IE gaat u verder naar het 
toedieningsproces.
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Toedieningsproces

1 luer-lock siliconenvrije wegwerpspuit  
van 10 ml

Stuwband 
(niet meegeleverd)

Medisch tape 
(niet meegeleverd)

1 of 2 flacons opgeloste Cinryze

Desinfectiegaasjes  
(niet meegeleverd in de verpakking)

Pleisters en droge gaasjes  
(niet meegeleverd in de verpakking)

1 venapunctieset  
(vleugelnaald met slang)

Naaldencontainer  
(niet meegeleverd in de verpakking)

Horloge 
(niet meegeleverd)

Benodigdheden

1. Tijdens de toedieningsprocedure dient een aseptische techniek te worden gebruikt.

2. Na reconstitutie zijn de Cinryze-oplossingen kleurloos tot iets lichtblauw en 
transparant.  
Het product niet gebruiken wanneer de oplossingen troebel of verkleurd zijn.



9

EXA/BE//0063

1. Gebruik een steriele luer-lock 
wegwerpspuit van 10 ml die in de 
toedieningsset is meegeleverd. 
Trek de plunjer naar achteren en 
laat ongeveer 5 ml lucht in de 
injectiespuit komen.

 

2. Bevestig de injectiespuit op de 
bovenkant van het transparante 
uiteinde van het transferhulpmiddel 
door deze naar rechts te draaien.

 
 
 
 
 

3. Keer de flacon om en injecteer 
lucht in de oplossing en zuig dan 
voorzichtig de gereconstitueerde 
Cinryze-oplossing in de 
injectiespuit.
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4. Maak de injectiespuit los van de 
flacon door deze naar links te draaien 
en los te maken van het transparante 
uiteinde van het transferhulpmiddel.

5. Verwijder eventuele luchtbellen 
door voorzichtig met uw vingers 
tegen de spuit te tikken en de lucht 
langzaam uit de spuit te duwen.

6. Inspecteer de gereconstitueerde 
Cinryze oplossing voorafgaand 
aan de toediening op partikels; 
niet gebruiken wanneer partikels 
aanwezig zijn.

7. Bevestig de venapunctieset aan de 
injectiespuit met Cinryze-oplossing  
en injecteer de oplossing intraveneus 
in de patiënt. 
Dien Cinryze toe via intraveneuze 
injectie met een snelheid van  
1 ml per minuut (1000 IE in  
10 minuten of 500 IE in 5 minuten).

 Opmerking: De gereconstitueerde 
Cinryze-oplossing moet 
onmiddellijk worden gebruikt.  

8. Al het ongebruikte geneesmiddel 
en afvalmateriaal dient te worden 
vernietigd overeenkomstig lokale 
voorschriften.

Voor het klaarmaken van een dosis van 
1000 IE herhaalt u de stappen  

1 tot 4 met een tweede flacon opgeloste 
Cinryze, met behulp van dezelfde spuit.

Voor het klaarmaken van een dosis van 
500 IE gaat u verder naar stap 5.



Dagboek voor de patiënt 
Het is noodzakelijk om de patiënt erop te wijzen dat hij/zij een dagboek dient bij te 
houden waarin elke thuisbehandeling moet worden genoteerd en om het dagboek bij 
elk doktersbezoek mee te brengen. 

De volgende informatie moet worden genoteerd: 

• Datum en tijdstip van de behandeling 

• Flacon batchnummers en ontvangen dosis 

• Indicatie voor behandeling (acute aanval, preventief vóór een ingreep of 
routinepreventie) 

• Reactie op de behandeling 

• Bijwerkingen

Aanvullende informatie
De instructies voor de patiënten alsook de bijsluiter dienen systematisch overhandigd 
te worden aan elke patiënt aan wie u CINRYZE voorschrijft. 

Het geschikt aantal exemplaren van deze documenten worden direct ter uwer 
beschikking gesteld; denk eraan op tijd nieuwe exemplaren te bestellen.

Gelieve nieuwe exemplaren te bestellen via:
Takeda Belgium  
L. Da Vincilaan 7 
1930 Zaventem 
Tel: 02 464 06 11

Ernstige Bijwerkingen
Uw patiënt moet onmiddelijk contact met u opnemen als hij/zij na gebruik van Cinryze 
een van de volgende symptomen heeft. Hoewel ze zelden optreden, kunnen de 
symptomen ernstig zijn.

Plotseling piepend ademhalen, ademhalingsproblemen, zwelling van oogleden, gezicht 
of lippen, uitslag of jeuk (met name op het hele lichaam).

Melden van bijwerkingen  
De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd 
met het gebruik van Cinryze te melden aan de afdeling Vigilantie van het FAGG. 
Het melden kan bij voorkeur online gebeuren via www.eenbijwerkingmelden.be of 
anders 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 ingevulde 
gele fiche kan per post verzonden worden 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: adr@fagg-afmps.be. 

Het postbusadres van het FAGG (Postbus 97, 1000 Brussel Madou) kan ook gebruikt 
worden. 

Meld eventuele bijwerking(en) ook aan Takeda op drugsafety@shire.com.
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