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VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT EEN VEILIG EN 
DOELTREFFEND GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL DIE DOOR DE LIDSTATEN 

MOETEN WORDEN GEÏMPLEMENTEERD 
 
 
De lidstaten dienen zich ervan te verzekeren dat alle hieronder beschreven voorwaarden en 
beperkingen met betrekking tot een veilig en doeltreffend gebruik van het geneesmiddel worden 
geïmplementeerd: 
 
Bij aanvang moeten alle artsen die naar verwachting INCRELEX gaan voorschrijven, zijn voorzien 
van een "artseninformatiepakket" met de volgende inhoud: 
 
Productinformatie 
Informatie voor artsen over INCRELEX (informatiekaart, doseringsrichtlijnen en een dosiscalculator) 
Informatiepakket voor patiënten 
 
De informatie voor artsen over INCRELEX moet de volgende sleutelelementen bevatten: 
 

• Voorlichting voor ouders over de tekenen, symptomen en behandeling van hypoglykemie, met 
inbegrip van glucagoninjecties. 

• De oren, neus en keel van de patiënt dienen periodiek te worden onderzocht; wanneer 
klinische symptomen worden gevonden, dienen dergelijke potentiële complicaties te worden 
uitgesloten of dient een passende behandeling te worden ingesteld. 

• Het uitvoeren van een routine-fundoscopisch onderzoek vóór aanvang van de behandeling en 
periodiek tijdens de behandeling, of bij het optreden van klinische symptomen. 

• INCRELEX is gecontra-indiceerd in aanwezigheid van actieve of vermoede neoplasie en de 
behandeling dient te worden gestaakt indien zich tekenen van neoplasie ontwikkelen. 

• Bij patiënten die snel groeien kan zich afglijden van de dijbeenkop ter hoogte van de 
groeischijf en progressie van scoliose voordoen. Deze aandoeningen dienen regelmatig te 
worden gecontroleerd tijdens de behandeling met INCRELEX. 

• Ouders en patiënten dienen erop te worden gewezen dat het optreden van allergische reacties 
mogelijk is, en dat wanneer dit gebeurt de behandeling moet worden onderbroken en direct 
een arts moet worden geraadpleegd. 

• Informatie over het verzamelen van gegevens over immunogeniciteit. 
 
De informatie voor patiënten over INCRELEX moet de volgende informatie bevatten: 
 

• INCRELEX dient kort vóór of na een maaltijd of tussendoortje te worden toegediend omdat 
het insulineachtige hypoglykemische effecten heeft. 

• De tekenen en symptomen van hypoglykemie. Instructies met betrekking tot de behandeling 
van hypoglykemie. Ouders en zorgverleners moeten altijd controleren of het kind een bron 
van suiker bij zich heeft. Instructies met betrekking tot het toedienen van glucagon in het 
geval dat een ernstige hypoglykemie optreedt. 

• INCRELEX mag niet worden toegediend als de patiënt om welke reden dan ook niet in staat is 
om te eten. De dosis INCRELEX mag niet worden verdubbeld om één of meer overgeslagen 
doses in te halen. 

• De patiënt dient in de 2 tot 3 uur na toediening van de dosis activiteiten met verhoogd risico 
(bijvoorbeeld zware lichamelijke inspanning) te vermijden, in het bijzonder bij de start van de 
INCRELEX-behandeling, totdat een goed verdragen dosis van INCRELEX is vastgesteld. 

• Instructies met betrekking tot het veranderen en roteren van de injectieplaats voor elke 
injectie, om het ontwikkelen van lipohypertrofie te vermijden. 

• Instructies om het begin of een verergering van snurken te melden; dit kan wijzen op een 
toename in groei van tonsillen en/of adenoïden na aanvang van de behandeling met 
INCRELEX.  

• Het begin van ernstige hoofdpijn, wazig zien en daarmee gepaard gaande misselijkheid en 
braken dient aan de arts te worden gemeld. 
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• Het begin van mank lopen, heupklachten of pijn in de knieën moet altijd aan de arts worden 
gemeld, zodat de klachten kunnen worden beoordeeld. 

 
Daarnaast zijn er doseringsrichtlijnen en een dosiscalculator voor gebruik door artsen en patiënten, die 
informatie bevatten over de individueel aangepaste dosisverhogingen, om het risico van 
medicatiefouten en hypoglykemie tot een minimum te beperken. 
 


