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INCRELEX® (mecasermine)  

DOSERINGSGIDS 

Hoe Increlex gebruiken bij de behandeling van ernstige primaire IGF-1 deficiëntie 
 
Richtlijnen voor voorschrift vindt u op het einde van dit document : hoe patiënten Increlex® 
moeten gebruiken, informatie voor ouders, zorgverstrekkers en patiënten. 
Vul de naam en dosis van de patiënt in op het laatste blad alvorens het te overhandigen aan de 
patiënt.  Dit document bevat nuttige en belangrijke informatie over hoe Increlex toe te dienen. 
 
Hoe deze gids gebruiken ? 
  
De tabellen op de volgende bladzijden zijn ontworpen om u te helpen bij het bepalen van de 
juiste dosering per injectie voor uw patiënt. Als u het gewicht van de patiënt heeft gevonden in 
de eerste kolom, is het corresponderende getal onder de mg/kg dosering het aantal toe te 
dienen eenheden voor elke injectie. 
 
De dosis (in U100 eenheden) wordt berekend met de volgende formule: 
 

gewicht (kg) x dosis (mg/kg) x 10 (E/mg)  = eenheden per injectie 
 
De aanbevolen aanvangsdosering is tweemaal daags  0,04 mg/kg via subcutane injectie. 
Als een dosering gedurende tenminste een week goed is verdragen, kan de dosis met stappen 
van 0,04 mg/kg per dosis worden verhoogd tot maximaal tweemaal daags 0,12 mg/kg. 
 
 
De dosis wordt berekend in eenheden omdat Increlex wordt toegediend via een insuline U100 
injectiespuit (100 eenheden/ml). 
Het is belangrijk dat de juiste spuit (U100) gebruikt wordt, zoniet zal de afgeleverde dosis in 
eenheden (units) niet correct zijn. 
Deze spuitjes zijn voor eenmalig gebruik en afhankelijk van de benodigde dosis kan een 
verschillend volume van spuit gekozen worden (let wel altijd dat het type U100 is): 0.5 ml voor 
een dosis tot maximaal 50 eenheden, 1 ml voor een dosis tot maximaal 84 eenheden. 
 

- De dosis kan variëren van 0,04 mg/kg t/m 0,12 mg/kg tweemaal daags  
- Spuit eenheden variëren van 2 eenheden (laagste dosis bij iemand van 5  kg) t/m 84 

eenheden (hoogste dosis bij iemand van 70kg). 
- Kies iedere ochtend en avond een andere injectieplaats volgens het rotatieschema 
- Increlex® moet altijd kort voor- of direct na een maaltijd worden toegediend. 
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Overdosering kan leiden tot suprafysiologische IGF-I-waarden en kan het risico verhogen op 

benigne en maligne neoplasieën. Daarom mag de maximale dagelijkse dosis niet worden 

overschreden.  

In geval van een acute of chronische overdosis moet INCRELEX® onmiddellijk worden stopgezet. 

Als INCRELEX® opnieuw wordt gestart, mag de dosis de aanbevolen dagelijkse dosering niet 

overschrijden.  

 
Hypoglykemie 
Acute overdosering met INCRELEX® kan tot hypoglykemie leiden.  

Behandeling van een acute overdosis dient gericht te zijn op bestrijding van hypoglykemische 

effecten. Er dient oraal glucose of voedsel te worden genuttigd. Als de overdosis tot 

bewustzijnsverlies leidt, kan intraveneuze glucose of parenteraal glucagon nodig zijn om de 

hypoglykemische effecten te keren. 

 

▼ Increlex® is onderworpen aan aanvullende monitoring als een voorwaarde van zijn 

vergunning voor het in de handel brengen in Europa.  Daardoor kan snel nieuwe 
veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden 
verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. 
 

 
Melden van bijwerkingen 

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het 
gebruik van Increlex® 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. 
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Hoe Increlex® gebruiken 
 
Naam van de patiënt : ………………………………………………. 

Dosis in units : ……………………………………………….. 

 
Contact informatie 
 
Naam arts : ……………………………………………………. 

Naam verpleegkundige : ………………………………………. 

Telefoonnummer : …………………………………………. 

 

 Increlex® moet tweemaal daags worden toegediend 

 Increlex® moet altijd kort voor- of direct na een maaltijd worden toegediend 

 Wees waakzaam voor de tekenen en symptomen van hypoglykemie waarover uw arts of 

verpleegkundige u heeft ingelicht.  Zorg voor het bijhebben van een bron van suiker 

mochten deze optreden 

 Verander van injectieplaats bij elke injectie 

  Rotatie van de injectieplaatsen 

- Buik 

- Dij 

- Bil 

- Bovenarm 

 

 Bij een vergeten dosis mag de volgende dosis niet verhoogd worden om de vergeten 

dosis in te halen. Gebruik de volgende dosis zoals gewoonlijk. 

 Increlex® moet in de koelkast bewaard worden, niet in de vriezer 

Bewaar tussen 2°C-8°C 

Dit materiaal bevat niet alle informatie.  Voor de volledige informatie:  lees aandachtig de SKP (in 
bijlage) vooraleer Increlex® 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”. 
 

http://www.fagg.be/

