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Introductie begin april 

Omnitrope® 15 mg/1,5 ml, oplossing voor injectie 
(voor SurePal™ 15)

Product Omnitrope® 15 mg/1,5 ml, oplossing voor injectie  
(voor SurePalTM 15)

ZI-nr 16004299

rVG eu/1/06/332/011

eAn 8712371012743

Product SurePalTM 15 injectiepen

ZI-nr 16004280

eAn 8712371012774

 
Verkorte productinformatie Omnitrope®, oplossing voor injectie in een patroon voor Omnitrope® Pen en SurePal™
 
Naam en samenstelling: Omnitrope 5 mg/1,5 ml (voorheen omnitrope 3,3 mg/ml) oplossing voor injectie (een patroon bevat 1,5 ml overeen-
komend met 5 mg somatropine (15 Ie)), Omnitrope 10 mg/1,5 ml (voorheen omnitrope 6,7 mg/ml) oplossing voor injectie (een patroon bevat 1,5 
ml overeenkomend met 10 mg somatropine (30 Ie)) en Omnitrope 15mg/1,5 ml oplossing voor injectie (een patroon bevat 1,5 ml overeenkomend 
met 15 mg somatropine (45 Ie)). Indicaties: Voor groeistoornissen bij zuigelingen, kinderen en adolescenten ten gevolge van groeihormoondeficiëntie 
(GHd), turner-syndroom, chronische nierinsufficiëntie, bij kinderen met sGA (small for gestational age), die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 
inhaalgroei hebben vertoond, bij Prader-willi-syndroom. Voor groeistoornissen bij volwassenen met GHd als suppletietherapie, met ernstige GHd bij 
aanvang op volwassen leeftijd als gevolg van bekend hypothalamisch of hypofysair lijden, met GHd stammend uit de kindertijd na herbeoordeling. Do-
sering: de diagnose en behandeling met somatropine dienen uitsluitend te worden gestart en gecontroleerd door artsen met de daarvoor aangewezen 
opleiding en ervaring in de diagnostiek en behandeling van patiënten met groeistoornissen. de dosering en het toedieningsschema moeten op elke patiënt 
afzonderlijk worden afgestemd. Contra-indicaties: overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen (o.a.benzylalcohol), aan-
wijzingen voor tumoractiviteit, antitumortherapie, gesloten epifysairschijven, acute levensbedreigende aandoening met complicaties na een openhart- of 
buikoperatie, meervoudig trauma na een ongeval en acute ademhalingsinsufficiëntie of vergelijkbare aandoeningen. Waarschuwingen en voorzor-
gen: Bij volwassenen: somatropine kan insulineresistentie induceren. Vanwege effect op t3 en t4 de schildklieractiviteit monitoren. In onder meer de vol-
gende gevallen kan het nodig zijn aanvullend onderzoek te doen, speciale voorzorgsmaatregelen te treffen of af te zien van behandeling met somatropine: 
maligne aandoeningen, epifysiolyse van de femurkop, benigne intracraniale hypertensie, leukemie, anti-lichaamvorming, patiënten ouder dan 80 jaar, 
zeer ernstig zieke volwassen patiënten als gevolg van complicaties na een openhart of buikoperatie, meervoudig trauma als gevolg van een ongeval of 
acute ademhalingsinsufficiëntie. Bij kinderen met Pws: gewichtsproblemen, voorgeschiedenis van ademhalingsproblemen, of slaapapnoe, of een niet-ge-
identificeerde luchtweginfectie, obstructie van de bovenste luchtwegen, (tekenen van) scoliose. Bij sGA: (verhoogd risico op) diabetes mellitus, beperkte 
ervaring met patiënten met het silver-russell-syndroom, chronische nierinsufficiëntie. Bij kinderen: kans op pancreatitis. Interacties: Glucocorticoïden kunnen 
de groeistimulerende effecten van somatropine remmen. somatropine zou de klaring van stoffen die door cytochroom P450 3A4 worden gemetaboliseerd 
(zoals geslachtshormonen, corticosteroïden, anticonvulsiva en ciclosporine) kunnen verhogen. Zwangerschap en borstvoeding: somatropine wordt 
niet aanbevolen voor gebruik tijdens de zwangerschap. Zorgvuldigheid dient te worden betracht bij het gebruik van somatropine tijdens het geven van 
borstvoeding. Bijwerkingen: Bij volwassen patiënten komen bijwerkingen gerelateerd aan vochtretentie, zoals perifeer oedeem, stijfheid van de ske-
letspieren, artralgie, myalgie en paresthesie, vaak voor. In het algemeen zijn deze bijwerkingen licht tot matig, ontstaan ze binnen de eerste maanden van 
behandeling en nemen spontaan of door dosisvermindering af. de incidentie van deze bijwerkingen is gerelateerd aan de toegediende dosis, de leeftijd 
van de patiënt en mogelijk omgekeerd evenredig aan de leeftijd van de patiënt op het moment dat de groeihormoondeficiëntie begint. Bij kinderen komen 
dergelijke bijwerkingen niet vaak voor. Verder zijn gemeld bij kinderen of volwassenen: voorbijgaande lokale huidreacties, vorming van antilichamen zon-
der aantoonbare klinische veranderingen, carpaal-tunnelsyndroom, type-2-diabetes mellitus, benigne intracraniale hypertensie, pancreatitis, leukemie en 
verlaagd bloedcortisol. Overige informatie: omnitrope is een steriele, gebruiksklare oplossing voor subcutane injectie in een glazen patroon. de pa-
troon is voor meervoudig gebruik bedoeld. Afhankelijk van de soort patroon moet de omnitrope 5 mg/1,5 ml oplossing voor injectie worden toegediend 
met de omnitrope Pen 5 of de surePal 5. de omnitrope 10 mg/1,5 ml oplossing voor injectie mag alleen worden toegediend met de omnitrope Pen 10 
of de surePal 10. omnitrope 15 mg/1,5 ml oplossing voor injectie mag alleen worden toegediend met de surePal 15 (afhankelijk van de soort patroon).
Registratienummer: eu/1/06/332/005 en eu/1/06/332/008 (voor omnitrope Pen),  eu/1/06/332/014, eu/1/06/332/017 en 
eu/1/06/332/011 (voor surePal). Afleveringsstatus: u.r. raadpleeg voor de volledige informatie de geregistreerde samenvatting van de Product-
kenmerken. op aanvraag verkrijgbaar bij sandoz BV, postbus 10332, 1301 AH Almere, tel. 036-5241600.Verkorte productinformatie V6-apr 2015. 

Productwijzigingen
Wijziging formaat verpakking

Product Acenocoumarol Sandoz 1 mg, 50 tabletten

ZI-nr 15411583

Oud Nieuw

145 x 60 x 60 mm 136 x 44 x 54 mm

Product Alprazolam Sandoz 0,25 mg, 30 tabletten

ZI-nr 15206289

Oud Nieuw

38 x 20 x 98 mm 43 x 20 x 100 mm

Product Pantoprazol Sandoz 40 mg, 90 maagsapresistente tabletten

ZI-nr 15724662

Oud Nieuw

77 x 38 x 132 mm 66 x 44 x 140 mm

Overgang van UA naar UR registratie

Product Domperidon Sandoz 10 mg,  30 tabletten

ZI-nr 15055248

rVG 30008

Uit het assortiment

Product Indapamide Sandoz 2,5, 30 tabletten 2,5 mg

ZI-nr 14896087

rVG 21025

sP
31

50
65



Lifeminine
Life en feminine, oftewel Lifeminine is de overkoepelende naam voor alle geneesmiddelen en initiatieven van sandoz op het 
gebied van vrouw & gezondheid. Hierbij willen wij de apotheek (en andere zorgprofessionals) ondersteunen ‘With you’, zodat u 
uw vrouwelijke patiënten nog beter kunt helpen ‘With her’.

Vorig jaar werd onder de Lifeminine vlag Tibolinia 2,5 mg (werkzame stof tibolon) geïntroduceerd voor de behandeling van 
oestrogeen deficiëntie bij postmenopauzale vrouwen meer dan een jaar na de menopauze. Het otc pakket werd uitgebreid met 
Isteranda 1,5 mg (werkzame stof levonorgestrel 1,5 mg/tablet) als noodanticonceptie. Heeft u ze al aan uw assorti-
ment toegevoegd?

Nu introduceert Sandoz in het Lifeminine assortiment

Strelicia 0,15/0,02 mg en 0,15/0,03 mg, filmomhulde tabletten
strelicia heeft als werkzame stof: desogestrel/ ethinylestradiol en is geïndiceerd als orale anticonceptie.

Product Strelicia 0,15/0,02 mg, 63 filmomhulde tabletten

ZI-nr 16058569

rVG 112439

eAn 8712371011241

Formaat 60 x 23 x 139 mm

Blister unit dose Blister

uiterlijk witte, ronde, biconvexe, filmomhulde tabletten, met ‘dt’ op de ene zijde en ‘ee1’ op de  
andere zijde

Product Strelicia 0,15/0,03 mg,  63 filmomhulde tabletten

ZI-nr 16058577

rVG 112440

eAn 8712371011258

Formaat 60 x 23 x 139 mm

Blister unit dose Blister

uiterlijk wit gekleurde, ronde, biconvexe, filmomhulde tabletten, met ‘dt’ op de ene zijde en ‘ee2’  
op de andere zijde

Voor de belangrijkste bijwerkingen, waarschuwingen en overige productinformatie verwijzen we u naar de sPc op www.cbg-meb.nl.
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Nieuw in maart

Kaliumlosartan Sandoz 25 mg, filmomhulde tabletten
Product Kaliumlosartan sandoz 25 mg, 30 filmomhulde tabletten

ZI-nr 16095901

rVG 31868

eAn 8712371015713

Formaat 47 x 33 x 99 mm

Blister strooidruk

uiterlijk witte, ovale tablet met breukgleuf aan beide zijden en inscriptie 2

Kaliumlosartan sandoz 25 mg is geïndiceerd voor de:
•	 	Behandeling	van	essentiële	hypertensie	bij	volwassenen	en	bij	kinderen	en	adolescenten	van	6	-18	jaar	oud.
•	 	Behandeling	van	nierziekte	bij	volwassen	patiënten	met	hypertensie	en	type	2-diabetes	mellitus	met	proteïnurie	≥	0,5	g/dag	

als onderdeel van een antihypertensieve behandeling.
•	 	Behandeling	van	chronische	hartfalen	(bij	patiënten	≥	60	jaar),	als	behandeling	met	angiotensineconversie-enzym	 

(Ace)-remmers op grond van een onverenigbaarheid, met name hoest, of contra-indicatie ongeschikt wordt geacht.  
Patiënten met hartfalen die met een Ace-remmer gestabiliseerd zijn, moeten niet naar Kaliumlosartan worden overgezet.

 Patiënten moeten een linkerventrikelejectiefractie ≤ 40% hebben en onder behandeling klinisch stabiel zijn.
•	 	Vermindering	van	het	risico	op	beroerte	bij	volwassen	hypertensieve	patiënten	met	op	ECG	vastgestelde	linkerventrikel- 

hypertrofie (zie rubriek 5.1: LIFe-studie, ras).

Voor de belangrijkste bijwerkingen, waarschuwingen en overige productinformatie verwijzen we u naar de sPc op www.cbg-meb.nl. 

Nieuw Origineel Fabrikaat

Corbilta (werkzame stof levodopa/carbidopa/entacapon), 
filmomhulde tabletten

Product Corbilta 50mg/12,5mg/200 mg, 100 filmomhulde tabletten in pot

ZI-nr 16107349

rVG eu/1/13/859/003

eAn 8712371014761

Formaat 55 x 55 x 102 mm

uiterlijk bruinachtige of grijsrode, ronde, bolle, filmomhulde tabletten zonder breuklijn met aan één 
zijde de inscriptie ‘Lce 50’

Product Corbilta 75mg/18,75mg/200 mg, 100 filmomhulde tabletten in pot

ZI-nr 16107357

rVG eu/1/13/859/009

eAn 8712371014785

Formaat 55 x 55 x 102 mm

uiterlijk lichtbruinachtige rode, ovale filmomhulde tabletten zonder breuklijn met aan één zijde de  
inscriptie ‘Lce 75’

Product Corbilta 100mg/25mg/200mg, 100 filmomhulde tabletten in pot

ZI-nr 16107365

rVG eu/1/13/859/014

eAn 8712371014778

Formaat 58 x 58 x 106

uiterlijk bruinachtige of grijsrode, ovale, filmomhulde tabletten zonder breuklijn met aan één zijde de  
inscriptie ‘Lce 100’

Product Corbilta 125mg/31,25mg/200mg, 100 filmomhulde tabletten in pot

ZI-nr 16107373

rVG eu/1/13/859/020

eAn 8712371014792

Formaat 58 x 58 x 106 mm

uiterlijk lichtbruinachtig rode, ovale, filmomhulde tabletten zonder breuklijn met aan één zijde de  
inscriptie ‘Lce 125’

Product Corbilta 150mg/37,5mg/200mg, 100 filmomhulde tabletten in pot

ZI-nr 16107381

rVG eu/1/13/859/025

eAn 8712371014808

Formaat 58 x 58 x 106 mm

uiterlijk bruinachtige of grijsrode, langwerpige, ellipsvormige, filmomhulde tabletten zonder breuklijn  
met aan één zijde de inscriptie ‘Lce 150’

Product Corbilta 200mg/50mg/200mg, 100 filmomhulde tabletten in pot

ZI-nr 16107403

rVG eu/1/13/859/036

eAn 8712371014754

Formaat 58 x 58 x 106 mm

uiterlijk donkerbruinrode, ovale, filmomhulde tabletten zonder breuklijn met aan één zijde de inscriptie  
‘Lce 200’

corbilta bevat drie werkzame bestanddelen (levodopa, carbidopa en entacapon) in één filmomhulde tablet. corbilta is geïndiceerd 
voor de behandeling van volwassen patiënten met de ziekte van Parkinson en ‘end-of-dose’ motorische fluctuaties die niet door middel 
van behandeling met levodopa/dopa decarboxylase-remmer zijn gestabiliseerd.
Voor de belangrijkste bijwerkingen, waarschuwingen en overige productinformatie verwijzen we u naar de sPc op www.cbg-meb.nl. 

Origineel 
Fabrikaat

Voor patiënten is een patiënten informatie folder beschikbaar.  
Wilt u folders bestellen? Neem dan contact op met Sales 
support 036 524 16 01 of uw accountmanager

Informatie voor  

gebruikers van 

Corbilta®

Ook kan spierpijn of diarree optreden. De volle-

dige lijst van bijwerkingen kunt u vinden in de bij-

sluiter in de verpakking. Als u last heeft van een 

bijwerking of niet tevreden bent over het effect van 

Corbilta, neem dan contact op met uw arts. Uw 

arts kan adviseren de dosis aan te passen of de 

bijwerkingen te verlichten dan wel het effect te ver-

groten.

Het is onverstandig om op eigen initiatief, 

zonder overleg met uw arts, de dosis te ver-

anderen of te stoppen met het innemen van 

geneesmiddelen.

Wanneer mag u Corbilta niet gebruiken?

In sommige gevallen is het niet verstandig om  

Corbilta te gebruiken. Dat is bijvoorbeeld als u 

allergisch bent voor levodopa/carbidopa/enta- 

capon of een van de hulpstoffen, of als u lijdt aan 

bepaalde aandoeningen. Meer informatie kunt u 

lezen in de bijsluiter bij de verpakking.

Als u zwanger bent of u denkt dat u mogelijk zwan-

ger bent, neem dan contact op met uw arts voor-

dat u Corbilta gebruikt. Tijdens de behandeling 

met Corbilta mag u geen borstvoeding geven.

Vanwege bepaalde bijwerkingen waaronder 

bloeddrukdaling, moet u bijzonder voorzichtig zijn 

als u autorijdt of als u machines of gereedschap 

gebruikt.

Bij sommige aandoeningen en bij bepaalde ge-

neesmiddelen, moet extra worden opgelet met het 

gebruik van Corbilta. Uw arts weet precies in welke 

gevallen dat is. Licht uw arts en apotheker altijd in 

over andere geneesmiddelen die u gebruikt (ook 

over vitaminepreparaten, kruidengeneesmiddelen 

en geneesmiddelen die u bij de drogist haalt).

Waar kunt u meer informatie krijgen?

Meer informatie over Corbilta vindt u in de bijslui-

ter bij de verpakking. Voor informatie over het om-

gaan met de ziekte van Parkinson en contact met 

lotgenoten kunt u terecht bij de Parkinson Patiënten 

Vereniging. Zij hebben ook een afdeling die zich 

inzet voor patiënten die jonger zijn dan 55 jaar; de 

Yoppers (Young Onset Parkinsonians). 

In deze brochure leest u over de behandeling 

met Corbilta. De volledige informatie over  

Corbilta kunt u lezen in de bijsluiter bij de  

verpakking. Het is verstandig de bijsluiter  

regelmatig te lezen, dan bent u altijd op de 

hoogte van de nieuwste informatie. Volgt u  

altijd de adviezen van uw arts op, ook als deze 

anders zijn dan wat in de brochure of in de 

bijsluiter is vermeld. Als u vragen heeft over  

Corbilta of uw ziekte, neem dan contact op met 

uw arts of verpleegkundige.

Parkinson Patiënten Vereniging

Postbus 46

3980 CA Bunnik

Telefoon: 030 – 6561369

E-mail: info@parkinson-vereniging.nl

Website: www.parkinson-vereniging.nl

Sandoz B.V.

Veluwezoom 22

Postbus 10332

1301 AH Almere

SP
31

50
47

Corbilta bevat levodopa/carbidopa/entacapon


