
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 gewijzigde versie 07/2014). 

 

CINRYZE® (C1-REMMER [HUMAAN])  
 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.   

 

INSTRUCTIES VOOR BEREIDING EN ZELFTOEDIENING VOOR 
PATIËNTEN 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. 



 
Doel van dit educatief materiaal 

Deze informatie maakt deel uit van het Belgische risicobeheerplan, dat informatiemateriaal 
beschikbaar stelt aan gezondheidszorgbeoefenaars en patiënten. Deze bijkomende 
risicobeperkende activiteiten hebben als doel een veilig en doeltreffend gebruik van CINRYZE® te 
waarborgen en moeten volgende belangrijke onderdelen bevatten: 

- De gegevens i.v.m. het thuisgebruik of het zelf toedienen van CINRYZE® zijn beperkt. 
- Voor sommige patiënten kan de voorschrijvende arts beslissen dat CINRYZE® thuis 

toegediend mag worden door een niet-beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, zoals een 
familielid, of dat het door de patiënt zelf toegediend mag worden. 

- Voordat CINRYZE® op een veilige en doeltreffende wijze kan toegediend worden, dient de 
niet-beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg over de vereiste competenties te 
beschikken. 

- Hun voorschrijvende arts zal hen een vorming geven. 
- Een handleiding die gedetailleerde informatie bevat over de belangrijkste elementen van de 

vorming dient thuis bewaard te worden zodat men deze later nog kan raadplegen. 
- Bij de te geven training dienen de volgende elementen aan de orde te komen: doses en 

indicaties van behandeling. 
 



Bereiding van uw CINRYZE® medicatie 

Opmerking: er zijn beperkte gegevens over het gebruik van dit geneesmiddel thuis of bij 
zelftoediening. 

• Uw behandelende arts (specialist Hereditair Angio-oedeem) heeft besloten dat u moet aanleren 
hoe u CINRYZE® (een geneesmiddel dat C1-remmer bevat als werkzaam bestanddeel, en dat wordt 
gebruikt om Hereditair Angio-oedeemaanvallen te behandelen) bij uzelf moet toedienen, of u heeft 
een familielid die kan aanleren om uw CINRYZE® medicatie thuis toe te dienen. 

• Probeer dit geneesmiddel niet bij uzelf toe te dienen, tenzij uw behandelende arts u dit heeft 
geleerd. 

• CINRYZE® poederinjectieflacons en water voor injecties bewaren beneden 25 °C. Niet in de vriezer 
bewaren. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. 

• Men dient voorzichtig te zijn bij de reconstitutie, toediening van het product en hantering van de 
toedieningsset en naalden. Gebruik het bij CINRYZE® meegeleverde transferhulpmiddel of een op de 
markt verkrijgbare naald met dubbele punt. 
 
• Wanneer u heeft geleerd hoe u dit geneesmiddel bij uzelf moet toedienen, kunt u de instructies in 
deze brochure volgen. Bewaar deze brochure zorgvuldig zodat u hem altijd kan raadplegen indien 
nodig. Gebruik CINRYZE® niet na de uiterste houdbaarheidsdatum die vermeld staat op de 
injectieflacon. 

• Zorg ervoor dat de plaats waar u CINRYZE® zult bereiden grondig is schoongemaakt voordat u 
begint. Was uw handen en houd de plaats schoon en bacterievrij terwijl u de oplossing bereidt.  

Bereiding en hantering 

CINRYZE® is bedoeld voor intraveneuze toediening na reconstitutie met water voor injecties. Elke 
injectieflacon met CINRYZE® is uitsluitend voor eenmalig gebruik. 

  

 

2 Injectieflacons met CINRYZE® 
(500 eenheden elk) 

2 Injectieflacons met water 
voor injecties 

(oplosmiddel, 5 ml elk) 
2 Transferhulpmiddelen 

  
 

Desinfectiegaasjes Mat 1 siliconenvrije 
wegwerpinjectiespuit van 



10 ml  
 

Reconstitutie 

Elke injectieflacon met het product dient te worden gereconstitueerd met 5 ml water voor 
injecties. 

Twee injectieflacons met CINRYZE® worden gecombineerd voor EEN dosis (1000 eenheden/10 ml). 
Eén injectieflacon met opgelost CINRYZE® bevat 500 eenheden C1-remmer in 5 ml, wat een 
concentratie van 100 eenheden/ml oplevert. 
 
1. Neem de oorspronkelijke verpakking. 
 
2. Breng de injectieflacon met CINRYZE® en de 
injectieflacon met oplosmiddel (water voor 
injecties) op kamertemperatuur (15°C – 25°C) 
alvorens toe te dienen. 
 
3. Werk op de meegeleverde mat en was uw 
handen alvorens de volgende handelingen uit 
te voeren. 
 
4. Zorg ervoor dat de reconstitutie in een 
schone ruimte plaatsvindt. 
 

 

5. Maak het etiket van de injectieflacon met 
CINRYZE® los door de geperforeerde strip 
aangeduid met de omgekeerde driehoek los te 
scheuren. Op dit etiket is een sticker met het 
partijnummer bevestigd die u dient bij te 
houden in uw dagboek. 

 
6. Verwijder het kapje van de injectieflacon met 
CINRYZE® zodat het midden van de rubberen 
stop zichtbaar wordt. Plaats de injectieflacon 
met CINRYZE® op een vlak oppervlak. Vermijd 
aanraking van de rubberen stop. 

 
7. Verwijder het kapje van de injectieflacon met 
water voor injecties zodat het midden van de 
rubberen stop zichtbaar wordt. Plaats de 
injectieflacon met water voor injecties op een 
vlak oppervlak. Vermijd aanraking van de 
rubberen stop.  



8. Reinig de stop op de injectieflacon met 
CINRYZE® met een desinfectiegaasje en laat 
drogen. Blaas niet op de stop. Na reiniging mag 
de rubberen stop niet meer in aanraking komen 
met uw handen of een ander oppervlak. 

 
9. Reinig de stop op de injectieflacon met water 
voor injecties met hetzelfde desinfectiegaasje 
en laat drogen. Blaas niet op de stop. Na 
reiniging mag de rubberen stop niet meer in 
aanraking komen met uw handen of een ander 
oppervlak. 

 
10. Verwijder de bescherming van de 
bovenkant van de verpakking van het 
transferhulpmiddel. Verwijder het hulpmiddel 
niet uit te verpakking. 

 
11. Opgelet: de injectieflacon met water voor 
injecties moet aangeprikt worden voor de 
injectieflacon met CINRYZE®, zodat het 
vacuüm niet verdwijnt. Plaats de injectieflacon 
met water voor injecties op een vlak oppervlak, 
houd het transferhulpmiddel verticaal en plaats 
het blauwe uiteinde van het transferhulpmiddel 
erover, druk vervolgens omlaag tot de punt 
door het midden van de rubberen stop gaat en 
het hulpmiddel op zijn plaats klikt. 

 

12. Verwijder de kunststof verpakking van het 
transferhulpmiddel en gooi hem weg. Zorg 
ervoor dat u het uiteinde van het 
transferhulpmiddel niet aanraakt. 

 



13. Plaats de injectieflacon met CINRYZE® op 
een vlak oppervlak. Keer het 
transferhulpmiddel en de injectieflacon met 
water voor injecties om en houd verticaal. 
Breng het transparante uiteinde van het 
transferhulpmiddel in de injectieflacon met 
CINRYZE®, druk omlaag tot de punt door de 
rubberen stop gaat en het transferhulpmiddel 
op zijn plaats klikt.  
Het water voor injecties zal automatisch in de 
injectieflacon met CINRYZE® stromen door het 
vacuüm in de poederflacon. Als dit niet 
gebeurt, mag u het product niet gebruiken. 

 
14. Wanneer al het water voor injecties in de 
injectieflacon met CINRYZE® is gelopen, draait u 
de injectieflacon met CINRYZE® voorzichtig 
rond (niet schudden), totdat al het poeder is 
opgelost.  
Kijk door het transparante deel van de 
injectieflacon, waar het etiket is bevestigd, om 
te controleren of de oplossing helemaal is 
opgelost. 

 
15. Maak de injectieflacon met water voor 
injecties los door tegen de wijzers van de klok 
in te draaien (links). Het transparante uiteinde 
van het transferhulpmiddel niet verwijderen 
van de injectieflacon met CINRYZE®. 
Controleer de verkregen oplossing vóór gebruik 
om na te gaan of CINRYZE® volledig is opgelost. 
Wanneer 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. 
 
Opgelet: Eén injectieflacon met opgelost 
CINRYZE® bevat 500 eenheden C1-remmer in 
5 ml, wat een concentratie van 
100 eenheden/ml oplevert. 
 
Bereid de tweede injectieflacon met CINRYZE® 
door stappen 5 – 15 te herhalen met een 
nieuw transferhulpmiddel.  
U mag het transferhulpmiddel of gaasje niet 
hergebruiken. 

 



16. Wanneer beide injectieflacons met 
CINRYZE®-poeder gereconstitueerd zijn, trekt u 
de plunjer van de injectiespuit naar achteren en 
laat ongeveer 5 ml lucht in de injectiespuit. 

 
17. Bevestig de injectiespuit op het 
transparante uiteinde van het 
transferhulpmiddel door met de wijzers van de 
klok mee te draaien (rechts). 

 
18. Keer de injectieflacon met CINRYZE® om en 
injecteer de lucht in de injectieflacon door de 
plunjer zachtjes in te drukken. 

 
 

 
19. Trek dan langzaam de gereconstitueerde 
CINRYZE®-oplossing op in de injectiespuit door 
de plunjer zachtjes naar achteren te trekken. 

 



20. Houd de injectieflacon nog steeds 
ondersteboven en maak de injectiespuit los van 
de injectieflacon door tegen de wijzers van de 
klok in te draaien (links) en de injectiespuit van 
het transferhulpmiddel los te maken. 

 
21. Houd de injectiespuit met de punt naar 
boven gericht en verwijder de luchtbelletjes 
door zachtjes met uw vingers op de 
injectiespuit te tikken en de lucht langzaam uit 
de injectiespuit te drukken. Opgelet: Gebruik 
dezelfde injectiespuit en herhaal stappen 16 – 
21 met een tweede injectieflacon met 
CINRYZE® om een volledige dosis van 10 ml te 
verkrijgen. 
Inspecteer de verkregen CINRYZE® oplossing 
voorafgaand op de toediening op partikels, niet 
gebruiken wanneer partikels worden 
opgemerkt. 
 

 

22. Gooi de injectieflacons met het 
transferhulpmiddel eraan vast weg. Opgelet: de 
gereconstitueerde CINRYZE®-oplossing moet 
onmiddellijk gebruikt worden. Als dit echter 
niet mogelijk is, kan de bereide CINRYZE®-
oplossing tot maximum 3 uur bij 
kamertemperatuur (15°C – 25°C) worden 
bewaard. Daarna moet de oplossing, indien niet 
gebruikt, worden weggegooid. 

 

 



Zelftoediening (intraveneuze injectie) van CINRYZE® 

Probeer dit geneesmiddel niet bij uzelf toe te dienen, tenzij een beroepsbeoefenaar in de 
gezondheidszorg u dit heeft geleerd. 

Het is belangrijk dat CINRYZE® rechtstreeks in een ader wordt geïnjecteerd. Het is aanbevolen om 
thuisbehandeling uitsluitend te laten plaatsvinden wanneer een persoon die met dit proces 
vertrouwd is, aanwezig is in geval van een ongeluk. 

Zorg dat de omgeving grondig is schoongemaakt voordat u met de injectie van CINRYZE® begint. 

 

Andere benodigdheden 

  
 

Opgelost CINRYZE® in een 
siliconenvrije injectiespuit van 

10 ml  

1 Venapunctieset (vleugelnaald 
met slang) Stuwband 

 

 
 

Desinfectiegaasjes Afvalbak voor scherpe 
voorwerpen Medische tape 

  

Pleisters en droge gaasjes Horloge 

 



 

1. Verwijder het kapje op het uiteinde van de 
venapunctieset, waar de injectiespuit met 
opgeloste CINRYZE® moet worden bevestigd. 
Laat het kapje op de vleugelnaald zitten. 
 
Opgelet: Voor gebruik moet u het slangetje 
voldoende uitrekken om ervoor te zorgen dat er 
geen knikken in zitten zodat de opgeloste 
CINRYZE® er makkelijk door kan stromen.  
2. Bevestig de venapunctieset op de injectiespuit 
met de opgeloste CINRYZE®. 
 

  
3. Vul het slangetje met de opgeloste CINRYZE® 
door de plunjer van de injectiespuit zachtjes in te 
drukken totdat er een kleine bel vloeistof op de 
punt van de naald verschijnt. De lucht in het 
slangetje wordt op deze manier vervangen door 
de opgeloste CINRYZE®. 
 
Zorg ervoor dat u geen opgeloste CINRYZE® 
morst.   
4. Plaats een stuwband boven de injectieplaats. 

 
5. Maak de injectieplaats klaar door de huid 
voorzichtig schoon te vegen met een 
desinfectiegaasje. Gebruik bij elke toediening 
van CINRYZE® een nieuwe, steriele naald. 
Gebruik naalden of injectiespuiten nooit meer 
dan één keer.  
6. Verwijder het kapje van de vleugelnaald en 
breng de naald zo horizontaal mogelijk in een 
ader, zoals u dit geleerd heeft van uw 
beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. 

 



7. Verwijder de stuwband en controleer of de 
naald zich in een ader bevindt, door de plunjer 
zachtjes op te trekken (nu moet er wat bloed in 
het buisje bij de naald terugstromen). 
 
Om te vermijden dat de naald zich tijdens de 
injectie verplaatst, kleeft u de vleugeladaptor 
aan uw huid vast met medische tape. 
 
Injecteer de opgeloste CINRYZE® langzaam 
gedurende 10 minuten (ongeveer 1 ml per 
minuut). Houd uw arm tijdens de injectie 
gestrekt en stil. 
 
Op het einde van de injectie is het normaal dat 
er nog wat geneesmiddel in de venapunctieset 
achterblijft. Dit heeft geen invloed op uw 
behandeling. 
 
Als u er niet in slaagt om toegang tot een ader 
te krijgen; als u een hevige bloeding, pijn, 
zwelling of ernstige bloeduitstorting krijgt; of 
als u er niet in slaagt om CINRYZE® op de juiste 
manier in uw ader te injecteren, neem dan 
onmiddellijk contact op met uw behandelende 
arts. 

 

8. Nadat u CINRYZE® heeft geïnjecteerd, 
verwijdert u de venapunctieseten bedekt u de 
injectieplaats met een droog gaasje. Verwijder 
de naald en druk gedurende een aantal minuten 
met het droge gaasje op de injectieplaats. 
Vervolgens kleeft u een kleine kleefpleister op de 
injectieplaats. 

 
9. Verwijder alle ongebruikte oplossing, lege 
injectieflacons, gebruikte naalden en 
injectiespuit in een afvalbak voor scherpe 
voorwerpen, zodat dit afval correct verwijderd 
kan worden zonder dat iemand zich eraan 
verwondt. Als een verzorger zich aan een naald 
prikt, is het aanbevolen om onmiddellijk naar 
spoedgevallen te gaan en de medicatie die werd 
toegediend, mee te nemen.  
 



Belangrijke informatie 

• Uw behandelende arts zal u een dagboek bezorgen dat u bij elk bezoek moet meenemen. In het 
dagboek noteert u het partijnummer van elke injectieflacon met CINRYZE® die u gebruikt (te vinden 
op het etiket); de dosis die u gebruikt; de datum en het tijdstip van elke behandeling; en de reden 
voor de behandeling (een acute aanval of routinepreventie). U dient ook uw reactie op de 
behandeling te noteren evenals gedetailleerde informatie over eventuele bijwerkingen die u krijgt. 

•Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? 
Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of andere beroepsbeoefenaar in de 
gezondheidszorg. Hoewel ze zelden optreden, kunnen de symptomen ernstig zijn. U kunt 
bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem:  

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie 

EUROSTATION II  

Victor Hortaplein, 40/ 40  

B-1060 Brussel 

Website: www.fagg.be - e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be 

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van 
dit geneesmiddel. 

• Als u er niet in slaagt om toegang tot een ader te krijgen; als u hevige bloeding, pijn, zwelling of 
ernstige bloeduitstortingen ontwikkelt; of als u er niet in slaagt om CINRYZE® op de juiste manier in 
uw ader te injecteren, neem dan onmiddellijk contact op met uw behandelende arts. 

Belangrijke telefoonnummers 

Neem telefonisch contact op met uw beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg als u vragen heeft. 

Behandelende arts (specialist Hereditair Angio-oedeem): ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Huisarts: __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

In geval van nood: ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

http://www.fagg.be/
mailto:patientinfo@fagg-afmps.be


Voorbeeld dagboekpagina 

Uw behandelende arts dient u een dagboek te geven om uw CINRYZE®-injecties bij te houden. Dit 
dagboek dient u bij elk bezoek mee te brengen. 

In dit dagboek noteert u het volgende: het partijnummer van elke injectieflacon met CINRYZE® die u 
gebruikt (te vinden op het etiket); de dosis die u gebruikt; de datum en het tijdstip van elke 
behandeling; en de reden voor de behandeling (een acute aanval of routinepreventie). U dient ook 
uw reactie op de behandeling te noteren evenals gedetailleerde informatie over eventuele 
bijwerkingen die u krijgt. 

Een voorbeeld van een dagboek ziet u hieronder. 

Patiëntendagboek 
Datum 

van 
toediening 

Tijdstip 
van 

toediening 

Partijnummers 
van de 

injectieflacons 

Dosis 
(E) & 

ml 

Reactie op 
de 

behandeling 

Acute 
Behandeling of 

routinepreventie 

Bijwerkingen 

       
       
       
       
       
       
       
 

07/2014 

 


