
Sandostatine LAR® Samenstelling: Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, respectievelijk 10 mg, 20 mg, 
of 30 mg octreotide. Eigenschappen: Synthetisch octapeptide-analogon van natuurlijk somatostatine, met aanmerkelijk 
langere werkingsduur. Het remt de secretie van peptiden van het gastro-enteropancreatische (GEP) systeem en van 
groeihormoon. Bij patiënten met acromegalie verlaagt Sandostatine de plasmaspiegels van GH en/of IGF-1. Indicaties: 
Behandeling van acromegalie bij patiënten, bij wie chirurgie of radiotherapie onvoldoende effectief of niet geëigend 
is of die in de beginfase van radiotherapeutische behandeling zijn, totdat deze effectief is. Behandeling van patiënten 
met symptomen die samenhangen met gastro-enteropancreatische endocriene tumoren, die eerder door middel van 
subcutane toediening van Sandostatine met succes zijn behandeld. Te weten: carcinoïden met de kenmerken van 
het carcinoïd-syndroom; VIPomen; glucagonomen; gastrinomen/Zollinger-Ellison-syndroom; insulinomen, voor de pre-
operatieve beheersing van hypoglykemieën en als onderhoudstherapie; GRFomen. Behandeling van patiënten met 
gevorderde neuro-endocriene tumoren van de middendarm of onbekende primaire tumor locatie. Dosering: Behandeling 
van patiënten met acromegalie en patiënten met symptomen van GEP-NET: 10-30 mg elke 4 weken. Behandeling van 
patiënten met gevorderde neuro-endocriene tumoren van de middendarm of onbekende primaire tumor locatie: 30 mg 
elke 4 weken. Indien na 3 maanden de GH, IGF 1 en/of de klachten onvoldoende onder controle zijn bij een dosis 
van 30 mg, dan kan de dosis worden verhoogd naar 40 mg om de 4 weken. Behandeling met Sandostatine LAR voor 
tumorcontrole moet worden voortgezet in afwezigheid van progressie van de tumor. Sandostatine LAR mag alleen per 
diepe intragluteale injectie worden gegeven. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor het werkzaam bestanddeel of 
één van de hulpstoffen. Waarschuwingen/voorzorgsmaatregelen: De behandeling met Sandostatine LAR van patiënten 
met GH producerende tumoren kan levenslang noodzakelijk zijn. De schildklierfunctie moet worden gecontroleerd bij 
patiënten die langdurig behandeld worden met octreotide. Dosisaanpassingen van geneesmiddelen zoals bètablokkers, 
calciumkanaalblokkers of middelen die de vocht- en electrolytenbalans reguleren kan noodzakelijk zijn. Bij 15-30% van 
de patiënten die langdurig met Sandostatine s.c. zijn behandeld, is de vorming van galstenen beschreven; de incidentie 
bij gebruik van Sandostatine LAR is waarschijnlijk niet hoger. De glucose-regulering kan beïnvloed worden. Bij patiënten 
met diabetes mellitus type 1 heeft Sandostatine LAR waarschijnlijk invloed op de glucose-regulering. Bij niet-diabeten en 
type 2 diabeten met insulinereserves die gedeeltelijk intact zijn, kan het subcutaan toedienen van Sandostatine leiden 
tot post-prandiale glykemische toename. Aanbevolen wordt om de glucosetolerantie en de antidiabetische behandeling 
nauwkeurig te controleren. Bij patiënten met insulinomen kan octreotide de diepte van hypoglykemie vergroten en de 
duur daarvan verlengen. Controle van de B12-spiegels wordt aanbevolen bij patiënten met een voorgeschiedenis van 
vitamine B12-tekort. Vrouwen in de vruchtbare leeftijd dienen adequate anticonceptiemaatregelen te nemen tijdens de 
behandeling met octreotide. Alleen gebruiken tijdens zwangerschap in dwingende gevallen. Niet gebruiken tijdens 
borstvoeding. Interacties: Octreotide kan de enterale absorptie van ciclosporine verlagen en die van cimetidine vertragen. 
Gelijktijdig gebruik van octreotide en bromocriptine verhoogt de biologische beschikbaarheid van bromocriptine. 
Somatostatine analoga kunnen de metabole klaring van verbindingen die door cytochroom P450 enzymen worden 
gemetaboliseerd verlagen. Daarom dienen geneesmiddelen die hoofdzakelijk door CYP 3A4 worden gemetaboliseerd 
en die een lage therapeutische index hebben (bv. kinidine, terfenadine) met voorzichtigheid te worden toegepast. 
Bijwerkingen: Zeer vaak: hoofdpijn, diarree, buikpijn, misselijkheid, constipatie, fl atulentie, hyperglykemie, cholelithiasis. 
Vaak: verhoogde transaminasespiegels, bradycardie, duizeligheid, dyspnoe, dyspepsie, braken, zwelling van de buik, 
steatorroe, dunne ontlasting, verkleuring van de ontlasting, pruritus, rash, alopecia, hypothyreoïdie, schildklierdisfunctie 
(bv. verlaagd TSH, totaal T4 en vrij T4), hypoglykemie, gestoorde glucosetolerantie, anorexia, pijn op de injectieplaats, 
cholecystitis, galwegobstructie (excl. galsteen), hyperbilirubinemie. Soms: tachycardie, dehydratie. In zeldzame gevallen 
kunnen gastro-intestinale bijwerkingen optreden, lijkende op acute darmobstructie, met progressieve zwelling van de 
buik, ernstige epigastrische pijn, gevoeligheid van de buik en afweerreacties. In zeer zeldzame gevallen treedt acute 
pancreatitis op gedurende de eerste dagen of uren na Sandostatine s.c. behandeling. Bij langdurige behandeling is 
cholelithiasis geïnduceerde pancreatitis gemeld. Afl everstatus: U.R. Verpakking en Prijs: Zie Z-Index. Vergoeding: 
Sandostatine LAR 10, 20 en 30 mg worden volledig vergoed. Datering Samenvatting van de Productkenmerken: 
06 september 2013. Raadpleeg voor de volledige informatie de geregistreerde Samenvatting van de Productkenmerken. 
Te verkrijgen bij Novartis Pharma, Postbus 241, 6800 LZ Arnhem, 026-3782555, of via www.novartis.nl
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Sandostatine LAR; nu meer gemak 
voor patiënt en professional

De nieuwe 
oplossing
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1.  Breng de Sandostatine LAR injectiekit op 
kamertemperatuur (ca. 30 tot 60 minuten;  
niet langer dan 24 uur).

2. Plaats de verpakking op een schone, platte ondergrond 
en haal de verpakking van de injectiekit.

3. Verwijder het deksel van de flacon met Sandostatine 
LAR poeder.

4. Reinig de bovenkant van de flacon met een alcoholdoekje.

Opmerking: Raak de rubber afsluiting van de flacon niet aan nadat u 
het heeft gereinigd.

1. Schroef de veiligheidsnaald op de spuit.
2. Trek de beschermkap rustig van de naald en keer  

de spuit voorzichtig om zodat de oplossing gelijkmatig 
blijft.

3. Tik voorzichtig tegen de spuit om zichtbare luchtbellen 
te verwijderen. Sandostatine LAR is nu gereed voor 
direct gebruik.

Opmerking: Sandostatine LAR dient direct na het prepareren 
toegediend te worden.

1.  Keer de spuit en de flacon om.
2. Trek de zuiger geleidelijk uit totdat alle vloeistof in  

de spuit zit.
3. Schroef de spuit van de flacon af.

1.  Trek de beschermkap van de voorgevulde spuit en 
schroef deze op de flaconadaptor.

2. Druk de zuiger geleidelijk naar beneden totdat alle 
vloeistof in de flacon zit.

3. Laat de flacon staan totdat de vloeistof het poeder 
heeft bevochtigd (2 to 5 minuten); maak de patiënt 
klaar voor de injectie.

Opmerking: Het is gebruikelijk dat de zuiger van de spuit vanzelf 
omhoog beweegt. Dit wordt veroorzaakt door een lichte overdruk  
in de flacon.

1.  Nadat u heeft gewacht tot het poeder vochtig is 
geworden, drukt u de zuiger volledig terug in de spuit.

2. U houdt de zuiger ingedrukt en schudt de flacon matig 
in een horizontale beweging gedurende ongeveer een 
halve minuut.

3. U kijkt of het poeder volledig is opgelost in de vloeistof 
(tot een gelijkmatige melkachtige oplossing).  
Als het poeder niet volledig is opgelost, herhaalt u  
het horizontale schudden gedurende 30 seconden.

1. Verwijder het folie van de bovenzijde van de 
verpakking met daarin de flaconadaptor. Verwijder  
de flaconadaptor NIET uit de verpakking.

2. Terwijl u de verpakking vasthoudt, plaatst u de adaptor 
op de flacon en drukt u deze stevig aan tot u een 
duidelijke klik hoort.

3. Pak de verpakking vast en met een verticale  
beweging omhoog verwijdert u de verpakking van  
de flaconadaptor.

Opmerking: Sandostatine LAR moet worden toegediend door een diepe intragluteale injectie, NOOIT intraveneus. 

1.  Maak de huid op de plek waar u gaat injecteren schoon met een alcoholdoekje en plaats de naald volledig in  
de linker of rechter bilspier.

2. Trek de zuiger een klein stukje terug om te controleren of er geen bloedvat is geraakt; verplaats anders de naald.
3. Druk geleidelijk de zuiger in en injecteer de gehele dosis.
4. Trek de injectienaald terug uit de injectieplek.
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