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PATIENTENKAART 

Belangrijke nieuwe informatie voor patiënten 

die Flolan gebruiken 

GSK heeft Flolan aangepast, om betere bewaar- en temperatuur-
mogelijkheden te bieden ten opzichte van uw oorspronkelijk 
geneesmiddel Flolan, door de vloeistof, waarin u het poeder oplost (het 
oplosmiddel), aan te passen om de stabiliteit van de oplossing te 
verhogen. Het nieuwe oplosmiddel wordt “pH 12 oplosmiddel” 
genoemd. 

Wat houdt deze aanpassing in? 

 U hoeft uw oplossingen minder vaak te bereiden vergeleken met uw 
oorspronkelijke Flolan oplossing. 

 U kan Flolan met pH 12 oplosmiddel langer bewaren en bij hogere 
temperaturen gebruiken dan voorheen. 

Het geneesmiddel en de bereiding blijven hetzelfde 

 De werkzame stof in uw injectieflacon met poeder (epoprostenol) is 
precies dezelfde als in uw oorspronkelijke Flolan oplossing. 

 U zal uw geneesmiddel op dezelfde manier als voorheen bereiden. 
 Uw arts zal u zeggen of u uw dosis of het debiet van uw pomp moet 

aanpassen. 
 Bij patiënten die overschakelden van Flolan op Flolan met pH 12 

oplosmiddel bleek het niet nodig de dosis Flolan significant aan te 
passen. 

Wat is er veranderd? 

 In een klinische studie waarin patiënten overschakelden van Flolan 
naar Flolan met pH 12 oplosmiddel verbeterde het gebruiksgemak 
zonder negatieve impact op de levenskwaliteit van de mensen. 

 Het geneesmiddel blijft even doeltreffend. 

natriumepoprostenol 



 

E.R./V.U.: GlaxosmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v., Site Apollo, Avenue Pascal 2-4-6, B-1300 Wavre 
 

Bewaring en gebruik van Flolan met pH 12 oplosmiddel 

Na reconstitutie en verdunning, mag Flolan met pH 12 oplosmiddel 
binnen dezelfde tijdspanne en bij dezelfde temperatuur gebruikt worden 
nadat het nieuw bereid is of na bewaring in the koelkast:  

 
FLOLAN met pH 12 

oplosmiddel 
Originele FLOLAN 

Nieuw bereide oplossing Kan gebruikt worden gedurende 
maximaal:  

72 uur bij maximaal 25°C 
48 uur bij maximaal 30°C 
24 uur bij maximaal 35°C 
12 uur bij maximaal 40°C 

Moet worden gebruikt 
binnen: 

12 uur bij maximaal 25°C 
 

Na bewaring bij 2°C - 8°C  
in de koelkast 

(bescherm de verdunde 
oplossing tegen licht) 

Kan, na maximaal 8 dagen 
bewaring, gebruikt worden 
gedurende maximaal: 

72 uur bij maximaal 25°C 
48 uur bij maximaal 30°C 
24 uur bij maximaal 35°C 
12 uur bij maximaal 40°C 

Na bewaring gedurende 
maximaal 40 uur, moet de 
oplossing binnen 8 uur bij 
25°C gebruikt worden. 

Gebruik van koelhoezen Koelhoezen zijn niet nodig Koelhoezen moeten om de 
12 uur vervangen worden 

Kleur van de verwijderbare 
plastic afsluitdop van de 
flacon met oplosmiddel 

 

Paars 

 

Geel 

 

 
Op de verpakking van uw Flolan geneesmiddel staat nu “Nieuwe 

formulering van het oplosmiddel (pH 12) – lees voor gebruik de bijsluiter.“. 
Indien er op de verpakking een andere naam staat, vraag dan raad aan 
uw arts. 
 
Wanneer u vragen heeft of zich zorgen maakt tijdens of na uw overgang 
naar Flolan met pH12 oplosmiddel, neem dan contact op met uw arts of 
verpleegkundige voor advies. 
 


