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1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 

Neuraceq 300 MBq/mL oplossing voor injectie 
 
 

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
 

Elke mL oplossing voor injectie bevat op de dag en het tijdstip van kalibratie 300 MBq 
florbetaben (18F). 

 
De activiteit per injectieflacon varieert op de dag en het tijdstip van kalibratie van 300 MBq tot 
3000 MBq. 

 
Fluorine (18F) vervalt tot het stabiele zuurstof (18O) met een halveringstijd van ongeveer 110 minuten, 
door eerst een positronstraling van 634 keV en vervolgens een fotonen-annihilatiestraling van 
511 keV uit te zenden. 

 
Hulpstof(fen) met bekend effect 
Dit geneesmiddel bevat maximaal 1,2 g ethanol en maximaal 33 mg natrium per dosis (zie 
rubriek 4.4). 

 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 

 
 

3. FARMACEUTISCHE VORM 
 

Oplossing voor injectie. 

Heldere, kleurloze oplossing. 

 
4. KLINISCHE GEGEVENS 

 
4.1 Therapeutische indicaties 

 
Dit geneesmiddel is uitsluitend voor diagnostisch gebruik. 

 
Neuraceq is een radiofarmacon dat geïndiceerd is voor gebruik bij PET-beeldvorming (positron- 
emissietomografie) van de dichtheid van bèta-amyloïde neuritische plaques in de hersenen van 
volwassen patiënten met een cognitieve stoornis die worden onderzocht op de ziekte van Alzheimer 
(AD) en andere oorzaken van een cognitieve stoornis. Neuraceq dient te worden gebruikt in 
combinatie met een klinische evaluatie. 

 
Een negatieve scan betekent weinig of geen plaques, hetgeen niet consistent is met een diagnose AD. 
Voor de beperkingen bij de interpretatie van een positieve scan zie rubriek 4.4 en 5.1. 

 
4.2 Dosering en wijze van toediening 

 
Een PET-scan met florbetaben (18F) dient te worden aangevraagd door een arts die ervaren is in de 
klinische behandeling van neurodegeneratieve aandoeningen. 

 
Neuraceq-beelden mogen alleen worden geïnterpreteerd door personen die getraind zijn in het 
interpreteren van PET-beelden met florbetaben (18F). Het wordt aanbevolen om PET-CT- of PET-MR- 
fusiebeelden te verkrijgen met behulp van een recente, tegelijkertijd opgenomen CT-scan of 
MRI-opname in geval van twijfel over de locaties van de grijze substantie en van de grens tussen 
grijze en witte substantie op de PET-scan (zie rubriek 4.4). 
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Dosering 
De aanbevolen hoeveelheid activiteit is voor een volwassene 300 MBq florbetaben (18F). De 
maximale dosis mag niet hoger zijn dan 360 MBq en mag op het moment van toediening niet lager 
zijn geworden dan 240 MBq. Het volume Neuraceq dat moet worden geïnjecteerd kan variëren van 
0,5 tot 10 mL, om op het moment van intraveneuze toediening de gewenste activiteit van 300 MBq te 
bereiken. 

 
Specifieke populaties 

 

Oudere patiënten Er wordt geen dosisaanpassing aanbevolen op basis van leeftijd. 
 

Nier- en leverfunctiestoornissen 
De toe te dienen hoeveelheid activiteit dient zorgvuldig te worden bepaald, omdat de 
stralingsblootstelling bij deze patiënten verhoogd kan zijn (zie rubriek 4.4). 

 
Er is met dit geneesmiddel geen uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar dosisbereiken en 
dosisaanpassingen bij normale en bijzondere populaties. De farmacokinetiek van florbetaben (18F) bij 
patiënten met nier- of leverfunctiestoornis is niet vastgesteld. 

 
Pediatrische patiënten 
Er is geen relevante toepassing van Neuraceq bij pediatrische patiënten. 

 
Wijze van toediening 
Neuraceq is voor intraveneus en multidoseringsgebruik. 

 
De activiteit van florbetaben (18F) moet vlak vóór de injectie worden gemeten met een dosiskalibrator. 

Neuraceq mag niet worden verdund. 

De dosis moet via een intraveneuze, langzame bolusinjectie (6 sec/mL) worden toegediend en worden 
gevolgd door een spoeling met ongeveer 10 mL natriumchloride 9 mg/mL (0,9%) oplossing voor 
injectie, om te verzekeren dat de dosis volledig is toegediend. Als het injectievolume tussen de 0,5 
mL en 1 mL ligt, mogen alleen injectiespuiten van de juiste grootte (1 mL) worden gebruikt en dient 
de spuit te worden uitgespoeld met natriumchlorideoplossing (zie rubriek 12). 

 
Florbetaben (18F) moet intraveneus worden geïnjecteerd om bestraling als gevolg van lokale 
extravasatie en beeldvormingsartefacten te vermijden. 

 
Beeldacquisitie 
Er dient een PET-scan van 20 minuten te worden opgenomen, die ongeveer 90 minuten na 
intraveneuze injectie van florbetaben (18F) moet worden gestart. 

 
Patiënten dienen op hun rug te liggen, met het hoofd zodanig gepositioneerd dat de hersenen, inclusief 
het cerebellum, centraal in het beeldveld van de PET-scanner liggen. Bewegingen van het hoofd 
kunnen worden tegengegaan met tape of een andere flexibele hoofdband. Bij beeldreconstructie dient 
te worden gecorrigeerd voor attenuatie, met resulterende transaxiale pixelgrootten tussen 
2,0 en 3,0 mm. 

 
4.3 Contra-indicaties 

 
Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor (één van) de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. 
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4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
 

Rechtvaardiging van individuele voordelen/risico's 
Voor elke patiënt moet de stralingsblootstelling te rechtvaardigen zijn door het verwachte voordeel. 
De toegediende activiteit moet in elk geval zo laag zijn als redelijkerwijs mogelijk is voor het 
verkrijgen van de gewenste diagnostische informatie. 

 
Nier- en leverfunctiestoornissen 
Bij deze patiënten moeten de voor- en nadelen zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen, omdat de 
stralingsblootstelling verhoogd kan zijn. Florbetaben (18F) wordt hoofdzakelijk via het hepatobiliaire 
systeem uitgescheiden en bij patiënten met leverfunctiestoornis kan de stralingsblootstelling verhoogd 
zijn (zie rubriek 4.2). 

 
Pediatrische patiënten 
Voor informatie over gebruik bij pediatrische patiënten, zie rubriek 4.2 of 5.1. 

 
Interpretatie van Neuraceq-beelden 
Neuraceq-beelden mogen alleen worden geïnterpreteerd door personen die getraind zijn in het 
interpreteren van PET-beelden met florbetaben (18F). Een negatieve scan betekent een lage of geen 
dichtheid van corticale bèta-amyloïde plaques. Een positieve scan betekent een matige tot hoge 
dichtheid. Er zijn fouten waargenomen in de beeldinterpretatie bij het schatten van het aantal 
neuritische bèta-amyloïde plaques in de hersenen, met inbegrip van fout-negatieve en fout-positieve 
waarnemingen. 

 
PET-beelden worden in transaxiale oriëntatie afgelezen met behulp van een grijsschaal. De persoon 
die de beelden beoordeelt, dient de signaalintensiteit in de corticale grijze substantie te vergelijken 
met de maximale signaalintensiteit in de witte substantie. De beelden dienen systematisch te worden 
bekeken (afbeelding 1), te beginnen ter hoogte van het cerebellum en vandaar omhoogscrollend, door 
de laterale temporale en frontale kwabben, vervolgens naar het gebied van de posterieure cingulaire 
cortex en precuneus, en ten slotte naar de pariëtale kwab. 

 
De interpretatie van de beelden kan visueel worden gemaakt door de activiteit in de corticale grijze 
substantie te vergelijken met de activiteit in de naastliggende corticale witte substantie. Elk van deze 
hersengebieden, de laterale temporale, frontale, posterieure cingulaire en pariëtale kwabben en de 
precuneus, dienen systematisch visueel te worden beoordeeld en er dient telkens een score te worden 
vastgesteld volgens de RCTU-schaal (RCTU: Regional Cortical Tracer Uptake, opname van tracer in 
cortexgebieden) (Tabel 1). 
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Tabel 1: Definities van regionale corticale opname van tracer (RCTU, regional cortical tracer 
uptake) 

 
RCTU-score Voorwaarde bij beoordeling 
 
1 (Geen opname van tracer) 

De opname van tracer (d.w.z. de signaalintensiteit) 
is in de grijze substantie lager dan in de witte 
substantie. 

 
 
2 (Matige opname van tracer) 

In kleiner(e) gebied(en) is de opname van tracer 
gelijk aan of hoger dan die in de witte substantie: 
doorlopend tot voorbij de rand van de witte 
substantie naar de buitenste rand van de cortex, in 
de meerderheid van de coupes binnen het 
desbetreffende gebied. 

 
 
3 (Duidelijke opname van tracer) 

Er is een groot, samenvloeiend gebied met opname 
van tracer gelijk aan of hoger dan die in de witte 
substantie, doorlopend tot voorbij de rand van de 
witte substantie naar de buitenste rand van de 
cortex en in het gehele gebied, in de meerderheid 
van de coupes binnen het desbetreffende gebied. 

Opmerking: Voor een score van opname van tracer in de cortex moet de bevinding in de 
meerderheid van de coupes binnen het desbetreffende gebied aanwezig zijn. 

 

Afbeelding 1. Neuraceq PET-scans met voorbeelden van een negatieve florbetaben (18F)- 
PET-scan (bovenste rij) en een positieve scan (onderste rij) 

 

 
De totale uitslag van de visuele beoordeling van de PET-scan wordt vastgesteld op individuele basis 
en op basis van een binaire uitslag als "positief" of "negatief". Een persoon krijgt de classificatie 
"positief" of "negatief" op basis van de BAPL-score (BAPL: Brain Amyloid Plaque Load, belasting 
van de hersenen met amyloïde plaques) (tabel 2), die is afgeleid van de RCTU-scores in de vier 
hersengebieden (tabel 1). 
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Tabel 2: Definities van BAPL (brain amyloid plaque load) 
 

Beoordeling BAPL-score Regel voor beoordeling 

 
 
Negatieve scan 

1 Scan zonder afzetting van 
bèta-amyloïd 

RCTU-score 1 in elk van de 
4 hersengebieden (laterale temporale 
kwabben, frontale kwabben, posterieure 
cingulaire cortex/precuneus, pariëtale 
kwabben) 

 
 
Positieve scan 

2 Scan met matige afzetting 
van bèta-amyloïd 

RCTU-score 2 in een of meer van de 
4 hersengebieden en geen score 3 in deze 
4 hersengebieden 

3 Scan met duidelijke 
afzetting van bèta-amyloïd 

RCTU-score 3 in minimaal één van de 
4 hersengebieden 

 
Gebruik van kwantitatieve informatie als aanvulling op visuele beoordeling 
Kwantitatieve informatie gegenereerd met CE-gemarkeerde beeldkwantificeringsoftware voor de 
kwantificering van bèta-amyloïde PET-scans mag worden gebruikt als aanvulling op visuele interpretatie 
(zie rubriek 5.1). Gebruikers van de CE-gemarkeerde software moeten worden opgeleid door de fabrikant 
en de kwantificering uitvoeren volgens de instructies van de fabrikant, met inbegrip van 
kwaliteitscontroles van het kwantitatieve proces. Lezers moeten de scan visueel interpreteren en 
vervolgens het kwantificeringsresultaat vergelijken met het normale bereik voor negatieve en positieve 
scans. Als de kwantificeringswaarden niet overeenkomen met de visuele beoordeling, moet de lezer de 
volgende aspecten doornemen: 

 
1. Indien van toepassing, onderzoek van plaatsing in de grijze substantie van de hersenen in het gebied 

van interesse (region of interest, ROI) zonder belangrijke gebieden van de witte substantie of CSF 
te includeren. De mogelijke impact van atrofie en ventriculaire vergroting op de kwantificering 
moet in overweging worden genomen. 

 
2. De plaatsing in de ROI(’s) van het referentiegebied, indien van toepassing, dient te worden 

onderzocht om de pasvorm van het gebied te bevestigen. De potentiële impact van mogelijke 
structurele afwijkingen moet bij de kwantificering in overweging worden genomen. 

 
3. De basis voor een visuele positieve of negatieve bepaling moet worden doorgenomen: 

a. In geval van een amyloïde positieve eerste visuele lezing en negatieve kwantificering, moet 
de lezer overwegen of de positieve visuele interpretatie mogelijk is uitgevoerd op basis van 
tracer-retentie in gebieden die niet beoordeeld zijn door de kwantitatieve software. Een 
focale opname kan ook een negatieve kwantificering opleveren, wanneer een groot gebied 
wordt beoordeeld met de software. Ernstige atrofie kan ook leiden tot een vermindering van 
het signaal en negatieve kwantitatieve resultaten.  

b. In geval van een amyloïde negatieve eerste visuele lezing en een amyloïde positieve 
kwantificering moet de nauwkeurigheid van de positionering in de ROI's in de 
referentiegebieden en de cortex worden gecontroleerd om te bepalen of er een monster van 
de witte substantie is genomen die de kwantificeringswaarden kan verhogen. 

 
4. Een definitieve interpretatie van de PET-beeldvorming moet gebaseerd zijn op visuele lezing met 

beoordeling zoals samengevat in stap 1 t/m 3. 
 
Beperkingen van het gebruik 
Met alleen een positieve scan kan geen diagnose van AD of een andere cognitieve stoornis worden 
gesteld, omdat afzetting van neuritische plaques in de grijze substantie aanwezig kan zijn bij 
asymptomatische ouderen en bij sommige neurodegeneratieve vormen van dementie (ziekte van AD, 
‘Lewy body’-dementie, dementie bij de ziekte van Parkinson). 
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Voor de beperkingen van het gebruik bij patiënten met een lichte cognitieve stoornis (MCI), zie 
rubriek 5.1. 

 
De effectiviteit van florbetaben (18F) bij het voorspellen van de ontwikkeling van AD of bij het 
monitoren van de respons op behandeling is niet vastgesteld (zie rubriek 5.1). 

 
Het kan voorkomen dat sommige scans moeilijk te interpreteren zijn vanwege beeldruis, atrofie met 
een verdunde cortexrand of wazige beelden, wat tot interpretatiefouten zou kunnen leiden. Voor die 
gevallen waarin er twijfel bestaat over de locaties van de grijze substantie en van de grens tussen 
grijze en witte substantie op de PET-scan en er een gelijktijdig opgenomen recente CT-scan of 
MRI-opname beschikbaar is, dient degene die de beelden interpreteert het PET-CT- of 
PET-MRI-fusiebeeld te onderzoeken om de relatie tussen de radioactiviteit op de PET-scan en de 
anatomie van de grijze substantie op te helderen. 

 
Er is in sommige gevallen een toegenomen opname vastgesteld in extracerebrale structuren, 
bijvoorbeeld in het gezicht, in de hoofdhuid en in bot. Soms kan er restactiviteit worden waargenomen 
in de midsagittale sinus (zie rubriek 5.2). 

 
Na de procedure 
Nauw contact met jonge kinderen en zwangere vrouwen dient gedurende de eerste 24 uur na de 
injectie te worden beperkt. 

 
Specifieke waarschuwingen 
Dit geneesmiddel bevat 33 mg natrium per dosis, overeenkomend met 1,6% van de door de WHO 
aanbevolen maximale dagelijkse inname van 2 g voor een volwassene. 

 
Dit geneesmiddel bevat 15% v/v ethanol (alcohol), d.w.z. maximaal 1,2 g per dosis, overeenkomend 
met 24 mL bier of 12,5 mL wijn per dosis. 

 
Schadelijk bij alcoholisme. 
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Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en 
hoog-risico groepen, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie. 

 
Voor voorzorgsmaatregelen met betrekking tot milieugevaren, zie rubriek 6.6. 

 
4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 

 
Er is geen onderzoek naar interacties in vivo uitgevoerd. 

 
In radioligand-bindingsassays, met gebruik van een breed panel van dierlijke en humane receptoren, 
ionenkanalen en transporteiwitten, is geen significante binding gevonden. 

 
In vitro onderzoeken met humane levermicrosomen duidden niet op enig potentieel om het 
cytochroom P450-enzymsysteem te remmen. 

 
4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 

 
Vrouwen die zwanger kunnen worden 
Wanneer men radiofarmaca wil toedienen aan een vrouw die zwanger kan worden, is het belangrijk 
om te bepalen of zij wel of niet zwanger is. Van elke vrouw die een menstruatie heeft overgeslagen, 
moet worden aangenomen dat zij zwanger is totdat is aangetoond dat dit niet zo is. Wanneer er twijfel 
bestaat over haar mogelijke zwangerschap (als de vrouw een menstruatie heeft overgeslagen, als zij 
een zeer onregelmatige cyclus heeft, enz.) dienen, indien deze beschikbaar zijn, andere technieken, 
waarbij geen gebruik wordt gemaakt van ioniserende straling, aan de vrouw te worden aangeboden. 

 
Zwangerschap 
Bij radionuclideprocedures die worden uitgevoerd bij zwangere vrouwen ontvangt de foetus ook een 
dosis straling. Uitsluitend absoluut noodzakelijke onderzoeken mogen daarom worden uitgevoerd 
tijdens de zwangerschap, wanneer de waarschijnlijke voordelen veel groter zijn dan de risico's voor de 
moeder en foetus. 

 
Er zijn geen onderzoeken uitgevoerd bij zwangere vrouwen. Er zijn geen dieronderzoeken uitgevoerd 
om de effecten van florbetaben (18F) op de reproductie te onderzoeken (zie rubriek 5.3). 

 
Borstvoeding 
Het is onbekend of florbetaben (18F) in de moedermelk wordt uitgescheiden. Voordat radiofarmaca 
worden toegediend aan een vrouw die borstvoeding geeft, dient de mogelijkheid te worden overwogen 
de toediening van radionucleïden uit te stellen totdat de vrouw is gestopt met het geven van 
borstvoeding. Tevens dient te worden overwogen wat de beste keuze van radiofarmaca is, waarbij 
rekening moet worden gehouden met de uitscheiding van radioactiviteit in de moedermelk. Als 
toediening noodzakelijk wordt geacht, moet het geven van borstvoeding gedurende 24 uur worden 
onderbroken en moet de afgekolfde moedermelk van deze periode worden weggegooid. 

Nauw contact met jonge kinderen dient gedurende de eerste 24 uur na de injectie te worden beperkt. 

Vruchtbaarheid 
Er zijn geen vruchtbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. 

 
4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 

 
Neuraceq heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. 
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4.8 Bijwerkingen 
 

Samenvatting van het veiligheidsprofiel 
Het totale veiligheidsprofiel van Neuraceq is gebaseerd op gegevens van 1.295 toedieningen van 
Neuraceq aan 1.077 personen en 12 personen die alleen vehikel kregen. Herhaalde dosering met 
intervallen van één jaar liet zien dat er geen verschil is in het veiligheidsprofiel na eerste, tweede of 
derde toediening. 

 
Tabel met lijst van bijwerkingen 
De bijwerkingen worden ingedeeld naar frequentie volgens de volgende definitie: zeer vaak (≥ 1/10), 
vaak (≥ 1/100, < 1/10), soms (≥ 1/1.000, < 1/100), zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000), zeer 
zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Binnen elke 
frequentiegroep, worden de bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst. 

 
Tabel 3: Lijst van bijwerkingen 
Systeem/orgaanklasse Vaak Soms 

Zenuwstelselaandoeningen  Neuralgie 
Hoofdpijn 
Branderig gevoel 
Tremor 

Bloedvataandoeningen  Hypotensie 
Opvliegers 
Hematoom 

Maagdarmstelselaandoeningen  Diarree 
Nausea 

Lever- en galaandoeningen  Afwijkende leverfunctie 

Huid- en onderhuidaandoeningen  Toxische huideruptie 
Huiduitslag 
Hyperhidrose 

Skeletspierstelsel- en 
bindweefselaandoeningen 

 Pijn in extremiteiten 
Ongemak in ledematen 

Algemene aandoeningen en 
toedieningsplaatsstoornissen 

Pijn op de injectieplaats 
Erytheem op de 
injectieplaats/ 
toedieningsplaats 

Pyrexie 
Vermoeidheid 
Gevoel van warmte 
Pijn op de plaats van het 
aanprikken van het bloedvat 
Pijn op de plaats van de 
katheter 
Hematoom op de injectieplaats 
Irritatie op de injectieplaats 
Reactie op de prikplaats 
Ongemak op de injectieplaats 
Warmte op de injectieplaats 

Onderzoeken  Verhoogd creatinine in bloed 

 
Blootstelling aan ioniserende straling is gekoppeld aan de inductie van kanker en aan de mogelijkheid 
van het ontwikkelen van erfelijke defecten. Omdat de effectieve dosis ongeveer 5,8 mSv bedraagt 
wanneer de maximale aanbevolen activiteit van 300 MBq florbetaben (18F) wordt toegediend, is de 
waarschijnlijkheid dat deze bijwerkingen optreden laag. 

 
Melding van vermoedelijke bijwerkingen 
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Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op 
deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden 
gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen 
te melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. 

 

4.9 Overdosering 
 

Vanwege de geringe hoeveelheid florbetaben (18F) in elke dosis, is niet te verwachten dat 
overdosering zal leiden tot farmacologische effecten. In geval van toediening van een overdosis 
straling moet de geabsorbeerde dosis in de patiënt zo laag mogelijk worden gehouden. Dit wordt 
gedaan door verhoging van de eliminatie van de radionucliden uit het lichaam door frequente mictie 
en defecatie. Het kan nuttig zijn om de toegepaste effectieve dosis te schatten. 

 
5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 

 
5.1 Farmacodynamische eigenschappen 

 
Farmacotherapeutische categorie: radiofarmaca voor diagnostiek, centraal zenuwstelsel, ATC- 
code: V09AX06. 

 
Werkingsmechanisme 
Florbetaben (18F) bindt aan neuritische bèta-amyloïde plaques in de hersenen. In vitro vertoont 
florbetaben (18F) een nanomolaire bindingsaffiniteit voor synthetische bèta-amyloïde fibrillen en voor 
homogenaat van hersenen van AD-patiënten. Daarnaast is in post-mortem hersencoupes van AD- 
patiënten binding van florbetaben (18F) aan bèta-amyloïde plaques aangetoond met behulp van 
autoradiografie. Deze bevinding wordt ondersteund door immunohistochemie of bielschowski- 
kleuring. 

 
De kwantitatieve correlatie tussen de opname van florbetaben (18F) in de corticale grijze substantie en 
de afzetting van bèta-amyloïd in autopsiemonsters is niet in vivo beoordeeld bij patiënten die aan het 
eind van hun leven waren. De in vivo binding van florbetaben (18F) aan andere amyloïde structuren of 
andere hersenstructuren of receptoren blijft onbekend. 

 
Farmacodynamische effecten 
Bij de lage chemische concentraties die in Neuraceq aanwezig zijn, heeft florbetaben (18F) geen 
enkele detecteerbare farmacodynamische activiteit. 

 
In afgeronde klinische onderzoeken is de opname van florbetaben (18F) in 7 vooraf gedefinieerde 
corticale hersengebieden (frontaal, pariëtaal, lateraal en mediaal temporaal, occipitaal, caudatus, 
posterior cingulair/precuneus, en anterieure cingulaire gyrus) en in de cerebellaire cortex kwantitatief 
gemeten met gebruik van gestandaardiseerde opnamewaarden (SUV, Standardised Uptake Values). 
Corticale SUV-ratio's (SUVR's, in verhouding tot de cerebellaire cortex) zijn bij AD-patiënten hoger 
dan bij gezonde vrijwilligers. 

 
Klinische werkzaamheid 
Er is een hoofdonderzoek uitgevoerd bij 31 patiënten die aan het eind van hun leven waren, om de 
diagnostische prestaties van florbetaben (18F) wat betreft het vaststellen van de dichtheid van corticale 
neuritische plaques (geen of laag vs. matig of hoog) volgens de CERAD-criteria. De resultaten van de 
PET-scans werden bij de autopsie van de patiënt vergeleken met de maximale dichtheid van 
neuritische plaques die werd gemeten op coupes van de middelste frontale gyrus, bovenste en 
middelste temporale gyrus, inferieure deel van de pariëtale kwab, hippocampus en andere 
hersengebieden. De cognitieve status van de patiënten kon niet betrouwbaar worden vastgesteld. Bij 
alle 31 personen leidde een geblindeerde visuele beoordeling van de PET-scans op persoonsniveau, 
door 3 geblindeerde beoordelaars, in een bij meerderheid beoordeelde sensitiviteit van 
100% (95% BI: 80,5-100%) en een specificiteit van 85,7% (95% BI: 67,4-100%). In een post-hoc- 
analyse bedroegen de sensitiviteit en specificiteit van de bij meerderheid beoordeelde visuele 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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beoordeling van de PET-scans op persoonsniveau, vs. histopathologie, in een grotere populatie 
(74 patiënten) 97,9% (95% BI: 93,8-100%) en 88,9% (95% BI: 77-100%). 

 
De sensitiviteit en specificiteit van florbetaben (18F) voor het schatten van de hoeveelheid afzetting 
van bèta-amyloïd is verder onderzocht in een aanvullend onderzoek, waarin een andere groep van 
5 elektronisch getrainde, geblindeerde beoordelaars beelden interpreteerde van 54 personen die in het 
hoofdonderzoek tot en met de autopsie werden gevolgd. De histopathologische criteria weken af van 
de CERAD-criteria. De resultaten waren lager dan de resultaten die in het hoofdonderzoek werden 
verkregen: de sensitiviteit varieerde van 77,5% tot 90% en de specificiteit van 62,5 tot 85,7%. De 
overeenkomst tussen beoordelaars varieerde, bij gebruikmaking van de kappawaarden van Fleiss, van 
0,68 tot 0,87. Wanneer de resultaten van de PET-scanmeting voor alle patiënten (dezelfde als die 
werden gebruikt voor het oorspronkelijke hoofdonderzoek en de daarbij horende post-hoc-analyse) 
werden vergeleken met de beoordeling van de histopathologie, bedroegen de bij meerderheid 
beoordeelde sensitiviteit en specificiteit respectievelijk 100% (95% BI: 89,4-100%) en 71,4% 
(95% BI: 52,1-90,8%). 

 
In een longitudinaal onderzoek werden bij 45 personen met een klinische diagnose van milde 
cognitieve functiestoornis (MCI, mild cognitive impairment) bij aanvang van het onderzoek 
florbetaben (18F)-PET-scans opgenomen, en deze personen werden gedurende 24 maanden gevolgd 
om de relatie tussen beeldvorming met florbetaben (18F) en veranderingen in de status van de diagnose 
te evalueren. 29 (64,4%) van de MCI-patiënten had een positieve florbetaben (18F)-PET-scan. Bij de 
follow-up na 24 maanden waren 19 patiënten (42,2%) geconverteerd naar klinische AD. Van de 
29 MCI-patiënten met een positieve PET-scan waren er na 24 maanden 19 (65,5%) klinisch 
geclassificeerd als geconverteerd naar klinische AD, vergeleken met 0 (0%) van de 16 patiënten met 
een negatieve scan. De sensitiviteit van florbetaben (18F)-scans voor het aantonen van het 
conversiepercentage van MCI naar AD was bij 19 patiënten met conversie 100%, de specificiteit was 
bij 26 patiënten zonder conversie 61,5% (95% BI: 42,8-80,2%) en de positieve 
waarschijnlijkheidsratio bedroeg 2,60 (1,60-4,23). Door de gebruikte opzet van dit onderzoek is het 
niet mogelijk om een schatting te maken van het risico van progressie van MCI tot klinische AD. 

 
Aanvullend gebruik van kwantitatieve informatie over beeldinterpretatie 
De betrouwbaarheid van het gebruik van kwantitatieve informatie als aanvulling op visuele inspectie 
werd geanalyseerd in een retrospectief klinisch onderzoek waarin het volgende werd beoordeeld: (i) de 
diagnostische prestaties (d.w.z. gevoeligheid en specificiteit) van de kwantitatieve beoordeling van 
florbetaben PET-scans vergeleken met de histopathologische bevestiging bij de detectie van bèta-
amyloïde neuritische plaques in de hersenen van patiënten aan het einde van hun leven (n=81) en jonge, 
cognitief normale, gezonde controles (n=10) en (ii) de overeenstemming tussen de meerderheid van de 
visuele lezing van vijf onafhankelijk geblindeerde lezers en kwantitatieve beoordeling van florbetaben 
PET-scans (n=386). Drie CE-gemarkeerde softwarepakketten, gebruikmakend van het hele cerebellum 
als referentiegebied, werden gebruikt voor het inschatten van bèta-amyloïde lading met 
gestandaardiseerde opnamewaarden (Hermes Brass v.5.1.1, Neurocloud v.1,4) of centiloiden (MIMneuro 
v.7.1.2). Alle scans werden gecontroleerd op kwaliteit om te zorgen voor correcte positionering van de 
gebieden van interesse; casussen die niet door de kwaliteitscontrole kwamen, werden uitgesloten van de 
analyse (bij gemiddeld 2,6% van de gevallen geanalyseerd met CE-gemarkeerde software). De 
gemiddelde gevoeligheid en specificiteit in drie CE-gemarkeerde softwarepakketten voor 
amyloïdkwantificering was respectievelijk 95,8 ±1,8% en 98,1 ±1,4%. De drempelwaarden voor 
kwantificering van amyloïde plaques werden afgeleid van monsters met postmortem-bevestiging van de 
amyloïde status van de hersenen als de waarheidsnorm (standard of truth) (uit pivotaal klinisch 
autopsiecohort) met behulp van analyse van de ROC-curve (Receiver Operating Characteristics). In een 
tweede dataset werden de afgeleide drempels gebruikt voor het categoriseren van een testcohort en voor 
het vergelijken van de binaire kwantitatieve beoordeling en visuele lezing. In een op kwaliteit 
gecontroleerde dataset was de gemiddelde overeenstemming tussen de visuele lezing en de CE-
gemarkeerde softwarepakketten 91,2 ±1,7% en 96,2 ±1,8% in een subgroep waarin een groep lezers 
consensus hadden tussen de visuele beoordeling, dat wil zeggen, alle lezers beoordeelde de scans op 
dezelfde manier. 
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Pediatrische patiënten 
Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft besloten af te zien van de verplichting voor de fabrikant 
om de resultaten in te dienen van onderzoek met florbetaben (18F) in alle subgroepen van pediatrische 
patiënten, omdat de ziekte of aandoening waarvoor het specifieke geneesmiddel is bedoeld alleen bij 
volwassenen voorkomt en het specifieke geneesmiddel geen significant therapeutisch voordeel 
vertegenwoordigt ten opzichte van bestaande behandelingen voor pediatrische patiënten (zie rubriek 
4.2 voor informatie over pediatrisch gebruik). 

 
5.2 Farmacokinetische eigenschappen 

 
Distributie 
Na intraveneuze bolusinjectie wordt 10 min na de injectie een concentratie radioactiviteit van 
2-3% geïnjecteerde dosis/l bereikt in arterieel plasma. 

Florbetaben (18F) is voor een groot deel gebonden aan plasma-eiwitten (> 98,5%). 

Opname in organen 
De opname van radioactiviteit in de hersenen verloopt snel, waarbij 10 minuten na de injectie een 
waarde van ongeveer 6% van de geïnjecteerde hoeveelheid radioactiviteit wordt bereikt. 

 
Gezonde controles vertonen relatief lage hoeveelheden retentie van florbetaben (18F) in de cortex. De 
hoogste opname vindt plaats in de pons en in andere gebieden met witte substantie. Bij personen met 
AD vertonen de corticale en striatale gebieden een significant grotere opname dan bij controles. Bij 
personen met AD is er, evenals bij controles, een hoge retentie in de pons en in andere gebieden met 
witte substantie. 
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Er is in sommige gevallen ook opname vastgesteld in extracerebrale structuren, bijvoorbeeld in het 
gezicht, in de hoofdhuid en in bot. De reden van deze accumulatie is niet bekend, maar hij kan worden 
veroorzaakt door accumulatie van florbetaben (18F) of een van zijn radioactieve metabolieten, of door 
radioactiviteit van bloed. Restactiviteit in de midsagittale sinus kan soms worden waargenomen, 
waarschijnlijk als gevolg van de aanwezigheid van tracer in de bloedpool. 

 
De biofysische basis van de retentie van florbetaben (18F) in de witte substantie van levende humane 
hersenen kan niet met zekerheid worden verklaard. Er is een hypothese gesteld dat aspecifieke 
binding van het radiofarmacon aan de lipidenbevattende myelineschacht kan bijdragen aan de retentie 
in de witte substantie. 

 
Eliminatie 
Florbetaben (18F) wordt uit plasma van AD-patiënten geëlimineerd met een gemiddelde biologische 
halfwaardetijd van ongeveer 1 uur. Ongeveer 4 uur na de injectie kon er geen radioactiviteit meer 
worden gemeten in bloed. 

 
Op basis van in vitro onderzoeken wordt florbetaben (18F) voornamelijk gemetaboliseerd door 
CYP2J2 en CYP4F2. 

 
12 uur na de injectie is tot ongeveer 30% van de geïnjecteerde radioactiviteit uitgescheiden in de 
urine. Op latere tijdstippen was het niet meer mogelijk de activiteit in de urine te kwantificeren. 

 
Halveringstijd 
Fluorine (18F) heeft een fysische halveringstijd van 110 minuten. 

 
12 uur na de injectie is 98,93% van de activiteit vervallen, en 24 uur na de injectie is 99,99% van de 
activiteit vervallen. 

 
Nier- en leverfunctiestoornissen 
De farmacokinetiek bij patiënten met nier- of leverfunctiestoornis is niet vastgesteld. 

 
5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 

 
Niet-klinische gegevens duiden niet op een speciaal risico voor mensen. Deze gegevens zijn afkomstig 
van conventioneel onderzoek op het gebied van veiligheidsfarmacologie, toxiciteit bij enkelvoudige  
en herhaalde dosering, en genotoxiciteit. De potentiële toxiciteit van herhaalde intraveneuze injecties 
met florbetaben (18F) gedurende 28 dagen is getest bij ratten en honden, waarbij werd vastgesteld dat 
de NOAEL ten minste 20 maal de maximale dosis voor mensen was. 

 
Er zijn geen langetermijnonderzoeken en carcinogeniciteitsonderzoeken uitgevoerd, omdat het 
geneesmiddel niet bedoeld is voor regelmatige of continue toediening. 

 
Er zijn geen onderzoeken naar reproductietoxiciteit uitgevoerd. 

 
 

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
 

6.1 Lijst van hulpstoffen 
 

Ascorbinezuur 
Watervrije ethanol 
Macrogol 400 
Natriumascorbaat (voor pH-instelling) 
Water voor injecties 
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6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 
 

Bij gebrek aan onderzoek naar onverenigbaarheden, mag dit geneesmiddel niet met andere 
geneesmiddelen gemengd worden. 

 
6.3 Houdbaarheid 

 
Maximaal 10 uur vanaf het einde van de synthese. 

 
6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 

 
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. 

 
Radiofarmaca dienen te worden bewaard in overeenstemming met de landelijke regelgeving voor 
radioactieve materialen. 

 
6.5 Aard en inhoud van de verpakking 

 
Kleurloos 15 mL type I-glas injectieflacon, afgesloten met een chlorobutylrubberen stop en aluminium 
verzegeling. 

 
Elke multidoseringsinjectieflacon bevat 1 tot 10 mL oplossing, op de datum en het tijdstip van 
kalibratie (ToC) overeenkomend met 300 tot 3000 MBq. 

 
Als gevolg van verschillen in het fabricageproces is het mogelijk dat sommige injectieflacons met een 
doorgeprikte rubberen stop worden geleverd. 

 
Verpakkingsgrootte: één injectieflacon. 

 
6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies 

 
Algemene waarschuwing 
Radiofarmaca mogen alleen in ontvangst worden genomen, worden gebruikt en worden toegediend 
door hiertoe bevoegde personen in een hiervoor bestemde klinische setting. De ontvangst, de opslag, 
het gebruik, het vervoer en de verwijdering ervan vallen onder de voorschriften en/of de 
desbetreffende vergunningen van de officiële bevoegde instantie. 

 
Radiofarmaca dienen op zodanige wijze te worden bereid dat zowel aan de eisen van 
stralingsveiligheid als aan de eisen ten aanzien van de farmaceutische kwaliteit wordt voldaan. Er 
dienen gepaste aseptische voorzorgsmaatregelen te worden genomen. 

 
Als de injectieflacon op enige manier beschadigd is, mag hij niet worden gebruikt. 

 
Toedieningsprocedures moeten zo worden uitgevoerd, dat de risico's van contaminatie van het 
geneesmiddel en van bestraling van de gebruiker tot een minimum worden beperkt. Toereikende 
afscherming is verplicht. 

 
De toediening van radiofarmaca genereert risico's voor andere personen (met inbegrip van zwangere 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg) van uitwendige straling of contaminatie door morsen van 
urine, braken, enz. Daarom moeten voorzorgen worden genomen ter bescherming tegen straling, in 
overeenstemming met de landelijke regelgeving. 

 
Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale 
voorschriften. 
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7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 

Life Radiopharma Berlin GmbH 
Max-Planck-Str. 4 
12489 Berlin 
Duitsland 
e-mail: gra@life-mi.com 

 
 

8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 

EU/1/13/906/001 
 
 

9. DATUM EERSTE VERGUNNINGVERLENING/VERLENGING VAN DE 
VERGUNNING 

 
Datum eerste vergunningverlening: 20. februari 2014 
Datum verlenging van de vergunning: 20. november 2018 

 
10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 

 
 

11. DOSIMETRIE 
 

De onderstaande tabel laat de dosimetrie zien zoals is berekend met de OLINDA-software (Organ 
Level INternal Dose Assessment). 

 
De geschatte geabsorbeerde stralingsdoses in organen staan vermeld in Tabel 4, met gegevens 
afkomstig van blanke gezonde vrijwilligers (n=17). De dosimetrieberekeningen werden aangepast aan 
het volwassenenmodel (met een lichaamsgewicht van 70 kg). 

 
Tabel 4: Geschatte geabsorbeerde stralingsdoses na intraveneuze injectie van Neuraceq bij 
blanke personen 

 

Orgaan Geabsorbeerde dosis per toegediende 
hoeveelheid activiteit [mGy/MBq] 

Bijnieren 0,0130 
Hersenen 0,0125 
Borsten 0,0074 
Galblaas 0,137 
Maag-darmkanaal 

Onderste deel van de 
dikke darm 0,0351 

Dunne darm 0,0314 
Maag 0,0116 
Bovenste deel van de 
dikke darm 0,0382 

Hart 0,0139 
Nieren 0,0238 
Lever 0,0386 
Longen 0,0148 
Spieren 0,00948 
Ovaria 0,0156 
Pancreas 0,0139 
Rood beenmerg 0,0122 

mailto:gra@life-mi.com
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Osteogene cellen 0,0148 
Huid 0,00689 
Milt 0,0102 
Testes 0,00913 
Thymus 0,00892 
Schildklier 0,00842 
Blaas 0,0695 
Uterus 0,0163 
Andere organen 0,0110 
Effectieve dosis (mSv/MBq) 0,0193 

 

De effectieve dosis na toediening van een dosis met de maximale aanbevolen hoeveelheid activiteit 
van 360 MBq voor een volwassene van 70 kg bedraagt ongeveer 7,0 mSv. Indien als onderdeel van de 
PET-procedure tegelijkertijd een CT-scan wordt opgenomen, zal de blootstelling aan ioniserende 
straling stijgen in een mate die afhankelijk is van de instellingen die bij de CT-opname worden 
gebruikt. Voor een toegediende activiteit van 360 MBq is de typische stralingsdosis voor het 
doelorgaan (hersenen) 4,5 mGy. 

 
Voor een toegediende activiteit van 360 MBq zijn de kenmerkende stralingsdoses voor de kritische 
organen, galblaas, urineblaas, wand van het bovenste deel van de dikke darm, wand van het onderste 
deel van de dikke darm, dunne darm en lever respectievelijk 49,3 mGy, 25,0 mGy, 13,8 mGy, 
12,6 mGy, 11,3 mGy en 13,9 mGy. 

 
 

12. INSTRUCTIES VOOR DE BEREIDING VAN RADIOACTIEVE GENEESMIDDELEN 
 

Wijze van bereiding 
Vóór gebruik moet de verpakking worden gecontroleerd en moet de activiteit met een dosiskalibrator 
worden gemeten. 

 
Opzuigen dient te gebeuren onder aseptische omstandigheden. De injectieflacons mogen niet worden 
geopend voordat de stop is gedesinfecteerd. De oplossing dient door de stop heen te worden 
opgezogen met een injectiespuit voor een enkelvoudige dosis die is voorzien van een geschikt 
veiligheidsscherm en een steriele wegwerpnaald, of met een goedgekeurd geautomatiseerd 
toedieningssysteem. Als de injectieflacon op enige manier beschadigd is, mag het geneesmiddel niet 
worden gebruikt. 

 
Florbetaben (18F) mag niet worden verdund. 

 
De dosis wordt via een intraveneuze, langzame bolusinjectie (6 sec/mL) toegediend, gevolgd door 
een spoeling met ongeveer 10 mL natriumchloride 9 mg/mL (0,9%) oplossing voor injectie, om te 
verzekeren dat de dosis volledig is toegediend. Als het injectievolume tussen de 0,5 mL en 1 mL ligt, 
mogen alleen injectiespuiten van de juiste grootte (1 mL) worden gebruikt en dient de spuit te worden 
uitgespoeld met natriumchlorideoplossing. 

 
Florbetaben (18F) moet intraveneus worden geïnjecteerd om bestraling als gevolg van lokale 
extravasatie en beeldvormingsartefacten te vermijden. 

 
Kwaliteitscontrole 
De oplossing dient vóór gebruik visueel te worden gecontroleerd. Alleen heldere oplossingen waar 
geen zichtbare deeltjes in aanwezig zijn, mogen worden gebruikt. 

 
Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale 
voorschriften. 
Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees 
Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu). 

http://www.ema.europa.eu/
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A. FABRIKANT(EN) VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE 
 

Naam en adres van de fabrikant(en) verantwoordelijk voor vrijgifte 
 

BV Cyclotron VU 
De Boelelaan 1081 
1081 HV Amsterdam 
Nederland 

 
Curium PET France  
CHU Brabois 
4 rue du Morvan 
54500 Vandoeuvre les Nancy  
Frankrijk 

 
Curium PET France 
Parc scientifique Georges Besse 
180 allée Von Neumann 
30000 Nîmes 
Frankrijk 

 
Curium PET France 
14 rue de la Grange aux Belles 
75010 Paris 
Frankrijk 

 
Curium PET France  
avenue de la Bataille Flandres Dunkerque, CS 44229  
35000 Rennes 
Frankrijk 

 
Curium PET France  
CHU Xavier Arnozan  
avenue du Haut-Lévèque  
33604 Pessac  
Frankrijk 

 
Life Radiopharma Berlin GmbH 
Max-Planck-Strasse 4 
12489 Berlin 
Duitsland 

 
Life Radiopharma Warszawa Sp. z o.o. 
ul. Szeligowska 3 
05-850 Szeligi 
Polen 
 
Life Radiopharma Bonn GmbH 
Spessartstr. 9 
53119 Bonn 
Duitsland 

 
Curium Italy S.R.L.  
via Pergolesi, 33 
20900 Monza  
Italië 
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Curium Italy S.R.L.  
Viale Oxford 81 (loc. Tor Vergata)  
00133 Rome 
Italië 

 
Curium Italy S.R.L. 
Piazzale Santa Maria della Misericordia, 15 
33100 Udine 
Italië 
 
ITEL Telecomunicazioni S.R.L. 
Via Antonio Labriola Zona Industriale SNC 
70037 Ruvo di Puglia (BA) 
Italië 
  
Curium Pharma Ireland Limited 
Blackrock Clinic 
Blackrock 
Co. Dublin, A94 E4X7 
Ierland 

 
Curium Pharma Spain, S.A. 
Thomas Alba Edison, s/n 
41092 Seville 
Spanje 

 
Curium Pharma Spain, S.A. 
Pol. Ind. Conpisa, C/ Veguillas, 2 Nave 16, 
Ajalvir 28864 (Madrid) 
Spanje 

 
Seibersdorf Labor GmbH 
Grundstueck Nr. 482/2 EZ 98 KG 
2444 Seibersdorf 
Oostenrijk 

 
BetaPlus Pharma SA 
Avenue Hippocrate 10 bte 1527 
1200 Brussels 
België 

 
Institut Radiofarmacia Aplicada Barcelona-IRAB 
c/Doctor Aiguader 88, planta -1 
08003 Barcelona 
Spanje 

 
In de gedrukte bijsluiter van het geneesmiddel moeten de naam en het adres van de fabrikant die 
verantwoordelijk is voor vrijgifte van de desbetreffende batch zijn opgenomen 

 
 

B. VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN 
LEVERING EN GEBRUIK 

 
Aan beperkt medisch voorschrift onderworpen geneesmiddel (zie bijlage I: Samenvatting van de 
productkenmerken, rubriek 4.2) 
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C. ANDERE VOORWAARDEN EN EISEN DIE DOOR DE HOUDER VAN 
DE HANDELSVERGUNNING MOETEN WORDEN NAGEKOMEN 

 
• Periodieke veiligheidsverslagen 

 
De vereisten voor de indiening van periodieke veiligheidsverslagen worden vermeld in de lijst met 
Europese referentiedata (EURD-lijst), waarin voorzien wordt in artikel 107c, onder punt 7 van 
Richtlijn 2001/83/EG en eventuele hierop volgende aanpassingen gepubliceerd op het Europese 
webportaal voor geneesmiddelen. 

 
 

D. VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT EEN 
VEILIG EN DOELTREFFEND GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL 

 
• Risk Management Plan (RMP) 

 
De vergunninghouder voert de verplichte onderzoeken en maatregelen uit ten behoeve van de 
geneesmiddelenbewaking, zoals uitgewerkt in het overeengekomen RMP en weergegeven in module 
1.8.2 van de handelsvergunning, en in eventuele daaropvolgende overeengekomen RMP- 
aanpassingen. 

 
Een aanpassing van het RMP wordt ingediend: 
• op verzoek van het Europees Geneesmiddelenbureau; 
• steeds wanneer het risicomanagementsysteem gewijzigd wordt, met name als gevolg van het 

beschikbaar komen van nieuwe informatie die kan leiden tot een belangrijke wijziging van de 
bestaande verhouding tussen de voordelen en risico’s of nadat een belangrijke mijlpaal (voor 
geneesmiddelenbewaking of voor beperking van de risico’s tot een minimum) is bereikt. 

 
• Extra risicobeperkende maatregelen 

 
Voorafgaand aan lancering per lidstaat zal de vergunninghouder met de nationale bevoegde autoriteit 
overeenstemming bereiken over het definitieve voorlichtingsprogramma. 

 
De vergunninghouder zal ervoor zorgen dat na bespreking en overeenstemming met de nationale 
bevoegde autoriteit in elke lidstaat waar Neuraceq op de markt wordt gebracht, alle artsen die naar 
verwachting Neuraceq gaan gebruiken bij en na de lancering toegang tot een trainingsprogramma 
hebben om een accurate en betrouwbare interpretatie van de PET-beelden te verzekeren. 

 
Het trainingsprogramma dient de volgende sleutelonderdelen te bevatten: 
• Informatie over amyloïdpathologie bij de ziekte van Alzheimer; 
• Relevante informatie over Neuraceq als een PET-tracer voor bèta-amyloïd, waaronder de 

toegelaten indicatie volgens de Samenvatting van de productkenmerken, beperkingen van het 
gebruik van Neuraceq, interpretatiefouten, veiligheidsinformatie en de resultaten van klinisch 
onderzoek met betrekking tot informatie over het diagnostische gebruik van Neuraceq; 

• Bespreking van de criteria voor de PET-scanmeting, waaronder de methode voor het 
beoordelen van de beelden, criteria voor de interpretatie, en beelden die de methodologie van 
de meting laten zien; 

• In het trainingsmateriaal dienen voorbeelden te zijn opgenomen van Neuraceq PET-scans met 
correcte interpretatie door een ervaren beoordelaar, evenals Neuraceq PET-scans voor eigen 
beoordeling en een procedure om zichzelf te kwalificeren, die aan elke trainee moeten worden 
aangeboden. In de training dienen voldoende duidelijk positieve en duidelijk negatieve gevallen 
te zijn opgenomen, evenals intermediaire gevallen. De gevallen dienen indien mogelijk 
histopathologisch bevestigd te zijn. 

• De deskundigheid en kwalificatie van de trainers dienen verzekerd te zijn. 
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ETIKETTERING EN BIJSLUITER 
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A. ETIKETTERING 
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Neuraceq 300 MBq/mL oplossing voor injectie. 
florbetaben (18F) 

 
 

 

Elke mL oplossing voor injectie bevat op de dag en het tijdstip van kalibratie 300 MBq 
florbetaben (18F). 

 
 

 

Ascorbinezuur, watervrije ethanol, macrogol 400, natriumascorbaat (voor pH-instelling), water voor 
injecties. 
Lees voor meer informatie de bijsluiter. 

 
 

 

Oplossing voor injectie 
Klantref. 

 
Activiteit: {XXX} MBq in {XX} mL 

 
ToC: {DDMMJJJJ} {XX}u{XX} {Tijdzone} 

 
Volume: {XX} mL 

 
 

 

Lees voor het gebruik de bijsluiter. 
Intraveneus gebruik. 
Multidosis 

 
 

 

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
 
 

 
 

Radioactief materiaal. 

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD 
 
METALEN DOOS (met Blue Box) 

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN) 

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN 

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD 

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN) 

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET 
ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN 

6. 

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG 
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BV Cyclotron VU, Nederland 
 

Curium PET France, Nancy, Frankrijk 
 

Curium PET France, Nîmes, Frankrijk 
 

Curium PET France, Paris, Frankrijk 
 

Curium PET France, Rennes, Frankrijk 
 

Curium PET France, Pessac, Frankrijk 
 

Life Radiopharma Berlin GmbH, Duitsland 
 

Life Radiopharma Warszawa Sp. z o.o., Polen 
 

Life Radiopharma Bonn GmbH, Duitsland 
 

Curium Italy S.R.L., Monza, Italië 
 

Curium Italy S.R.L., Rome, Italië 
 

Curium Italy S.R.L., Udine, Italië 
 

Curium Pharma Spain, S.A., Seville, Spanje 
 

Curium Pharma Spain, S.A., Madrid, Spanje 
 

Seibersdorf Labor GmbH, Oostenrijk 
 

BetaPlus Pharma SA, Brussels, België 
 

Institut Radiofarmacia Aplicada Barcelona-IRAB, Barcelona, Spanje 
 

ITEL Telecomunicazioni S.R.L., Bari, Italië 
 

Curium Pharma Ireland Limited, Dublin, Ierland 
 

 

EXP {DD/MM/JJJJ} {XX}u{XX} {Tijdzone} 
 
 

 
 

 

Al het ongebruikte materiaal dient te worden vernietigd overeenkomstig landelijke regelgeving. 

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM 

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING 

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN 
NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE 
AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING) 
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Life Radiopharma Berlin GmbH, Max-Planck-Str. 4, 12489 Berlin, DE 
 
 

 

EU/1/13/906/001 
 
 

 

Batch 
 
 

 

Geneesmiddel op medisch voorschrift. 
 
 

 
 

 

<Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar> 
 
 

 

<Niet van toepassing.> 
 
 

 

<Niet van toepassing.> 

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 
HANDEL BRENGEN 

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 

13. BATCHNUMMER 

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING 

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 

16. INFORMATIE IN BRAILLE 

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE 

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS 
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Neuraceq 300 MBq/mL oplossing voor injectie. 
florbetaben (18F) 

 
 

 

Elke mL oplossing voor injectie bevat op de dag en het tijdstip van kalibratie 300 MBq 
florbetaben (18F). 

 
 

 

Ascorbinezuur, watervrije ethanol, macrogol 400, natriumascorbaat, water voor injecties. 
Lees voor meer informatie de bijsluiter. 

 
 

 

Oplossing voor injectie 
 

Activiteit: {XXX} MBq in {XX} mL 
 

ToC: {DDMMJJJJ} {XX}u{XX} {Tijdzone} 
 

Volume: {XX} mL 
 
 

 

Lees voor het gebruik de bijsluiter. 
Intraveneus gebruik. 
Multidosis 

 
 

 

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
 
 

 
 

Radioactief materiaal. 
 

BV Cyclotron VU, Nederland 
 

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD 
 
LODEN POT (zonder Blue Box) 

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN) 

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN 

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD 

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN) 

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET 
ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN 

6. 

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG 
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Curium PET France, Nancy, Frankrijk 
 

Curium PET France, Nîmes, Frankrijk 
 

Curium PET France, Paris, Frankrijk 
 

Curium PET France, Rennes, Frankrijk 
 

Curium PET France, Pessac, Frankrijk 
 

Life Radiopharma Berlin GmbH, Duitsland 
 

Life Radiopharma Warszawa Sp. z o.o., Polen 
 

Life Radiopharma Bonn GmbH, Duitsland 
 

Curium Italy S.R.L., Monza, Italië 
 

Curium Italy S.R.L., Rome, Italië 
 

Curium Italy S.R.L., Udine, Italië 
 

Curium Pharma Spain, S.A., Seville, Spanje 
 

Curium Pharma Spain, S.A., Madrid, Spanje 
 

Seibersdorf Labor GmbH, Oostenrijk 
 

BetaPlus Pharma SA, Brussels, België 
 

Institut Radiofarmacia Aplicada Barcelona-IRAB, Barcelona, Spanje 
 

ITEL Telecomunicazioni S.R.L., Bari, Italië 
 

Curium Pharma Ireland Limited, Dublin, Ierland 
 

 

EXP {DD/MM/JJJJ} {XX}u{XX} {Tijdzone} 
 
 

 

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen ioniserende straling (loden 
afscherming). 

 
 

 

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale 
voorschriften. 

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM 

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING 

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN 
NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE 
AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING) 
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Life Radiopharma Berlin GmbH, Max-Planck-Str. 4, 12489 Berlin, DE 
 
 

 

EU/1/13/906/001 
 
 

 

Batch 
 
 

 

Geneesmiddel op medisch voorschrift. 
 
 

 
 

 

<Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar> 
 
 

 

<Niet van toepassing.> 
 
 

 

<Niet van toepassing.> 

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 
HANDEL BRENGEN 

16. INFORMATIE IN BRAILLE 

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE 

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS 

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 

13. BATCHNUMMER 

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING 

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 
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Neuraceq 300 MBq/mL oplossing voor injectie 
florbetaben (18F) 
Intraveneus gebruik 

 
 

 
 

 

EXP: ToC + 6 u 
 
 

 

Batch 
 
 

 

Act.: ≤ 3000 MBq op ToC (zie buitenverpakking) 
 
 

 
 

Radioactief materiaal. 
 

BV Cyclotron VU, Nederland 
 

Curium PET France, Nancy, Frankrijk 
 

Curium PET France, Nîmes, Frankrijk 
 

Curium PET France, Paris, Frankrijk 
 

Curium PET France, Rennes, Frankrijk 
 

Curium PET France, Pessac, Frankrijk 
 

Life Radiopharma Berlin GmbH, Duitsland 

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN 
WORDEN VERMELD 

 
INJECTIEFLACON 

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN) 

2. WIJZE VAN TOEDIENING 

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM 

4. BATCHNUMMER 

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID 

6. OVERIGE 
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Life Radiopharma Warszawa Sp. z o.o., Polen 
 

Life Radiopharma Bonn GmbH, Duitsland 
 

Curium Italy S.R.L., Monza, Italië 
 

Curium Italy S.R.L., Rome, Italië 
 

Curium Italy S.R.L., Udine, Italië 
 

Curium Pharma Spain, S.A., Seville, Spanje 
 

Curium Pharma Spain, S.A., Madrid, Spanje 
 

Seibersdorf Labor GmbH, Oostenrijk 
 

BetaPlus Pharma SA, Brussels, België 
 

Institut Radiofarmacia Aplicada Barcelona-IRAB, Barcelona, Spanje 
 

ITEL Telecomunicazioni S.R.L., Bari, Italië 
 

Curium Pharma Ireland Limited, Dublin, Ierland 
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B. BIJSLUITER 
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Bijsluiter: informatie voor de patiënt 
 

Neuraceq 300 MBq/mL oplossing voor injectie 
florbetaben (18F) 

 
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel krijgt toegediend want er staat 
belangrijke informatie in voor u. 

 
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien hebt u hem later weer nodig. 
- Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met uw nucleair-geneeskundig arts die de leiding 

heeft bij de procedure. 
- Krijgt u last van bijwerkingen? Neem dan contact op met uw nucleair-geneeskundig arts. Dit 

geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Zie rubriek 4. 
 

Inhoud van deze bijsluiter 
 

1. Wat is Neuraceq en waarvoor krijgt u dit middel toegediend? 
2. Wanneer mag u Neuraceq niet toegediend krijgen of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 
3. Hoe krijgt u Neuraceq toegediend? 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe wordt Neuraceq bewaard? 
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 

 
 

1. Wat is Neuraceq en waarvoor krijgt u dit middel toegediend? 
 

Dit geneesmiddel is een radiofarmaceutisch middel, het is uitsluitend bedoeld voor diagnostisch 
gebruik. 

 
Neuraceq bevat de werkzame stof florbetaben (18F). 

 
Neuraceq wordt gegeven aan mensen met geheugenproblemen, zodat artsen een type hersenscan die 
PET-scan wordt genoemd, kunnen maken. Een Neuraceq-PET-scan kan uw arts, in combinatie met 
andere tests voor hersenfuncties, helpen om te bepalen of u wel of geen bèta-amyloïde plaques in uw 
hersenen hebt. Dit geneesmiddel is uitsluitend bedoeld voor gebruik bij volwassenen. 

 
U dient de resultaten van de test te bespreken met de arts die de scan heeft aangevraagd. 

 
Bij het gebruik van Neuraceq wordt u blootgesteld aan kleine hoeveelheden radioactiviteit. Uw arts en 
de nucleair-geneeskundig arts zijn van mening dat het klinische voordeel van deze procedure met het 
radiofarmaceutische middel opweegt tegen het risico van blootstelling aan straling. 

 
 

2. Wanneer mag u Neuraceq niet toegediend krijgen of moet u er extra voorzichtig mee 
zijn? 

 
Wanneer mag u dit middel niet toegediend krijgen? 
- u bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in 

rubriek 6. 
 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
Neem in de volgende situaties contact op met uw nucleair-geneeskundig arts voordat u dit middel 
krijgt toegediend: 
- U hebt een nieraandoening 
- U hebt een leveraandoening 
- U bent zwanger of u denkt zwanger te zijn 



33  

- U geeft borstvoeding. 
 

Kinderen en jongeren tot 18 jaar 
Neuraceq is niet bedoeld voor gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. 

 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Vertel het uw nucleaire geneeskundige als u andere medicijnen gebruikt, onlangs heeft gebruikt of 
mogelijk kunt gebruiken omdat ze de interpretatie van de beelden van de PET-scan kunnen 
beïnvloeden. 

 
Zwangerschap en borstvoeding 
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem 
dancontact op met uw nucleair-geneeskundig arts voordat u dit geneesmiddel krijgt toegediend. 

 
Is er een kans dat u zwanger bent, hebt u een menstruatie overgeslagen of geeft u borstvoeding? Dan 
moet u dit aan uw nucleair-geneeskundig arts vertellen voordat u Neuraceq krijgt toegediend. Als u 
twijfelt, is het belangrijk dat u contact opneemt met uw nucleair-geneeskundig arts die de leiding 
heeft over de procedure. 

 
Zwanger 
De nucleair-geneeskundig arts zal dit geneesmiddel alleen tijdens de zwangerschap toedienen als 
verwacht wordt dat het voordeel opweegt tegen de risico's. 

 
Borstvoeding 
U mag gedurende 24 uur na de injectie geen borstvoeding geven. Kolf de moedermelk in deze periode 
af en gooi de afgekolfde moedermelk weg. Als u weer begint met het geven van borstvoeding moet de 
nucleair-geneeskundig arts die de leiding heeft over de procedure dit goedkeuren. 

 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Neuraceq heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. 

 
Neuraceq bevat ethanol en natriumascorbaat 
- Dit middel bevat 15 vol % ethanol (alcohol), d.w.z. max. 1,2 g per dosis, overeenkomend met 

30 mL bier of 12,5 mL wijn per dosis. 
Schadelijk bij alcoholisme. 
Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, 
kinderen en hoog-risico groepen, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie. 

- Dit middel bevat 33 mg natrium (een belangrijk bestanddeel van keukenzout/tafelzout) per 
dosis. Dit komt overeen met 1,6% van de aanbevolen maximale dagelijkse hoeveelheid natrium 
in de voeding voor een volwassene. 

 
 

3. Hoe krijgt u Neuraceq toegediend? 
 

Er bestaan strenge wetten over het gebruik, de hantering en de afvoer van radiofarmaceutische 
producten. Neuraceq wordt alleen gebruikt in speciale, gecontroleerde ruimten. Dit geneesmiddel 
wordt alleen gehanteerd en aan u toegediend door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die 
opgeleid en bevoegd zijn om het op een veilige manier te gebruiken. Deze mensen dragen speciale 
zorg voor het veilige gebruik van dit geneesmiddel en zullen u op de hoogte houden van wat zij doen. 

 
Dosering 
De nucleair-geneeskundig arts die de leiding heeft over de procedure zal beslissen hoeveel Neuraceq 
in uw geval moet worden gebruikt. Dit zal de kleinste hoeveelheid zijn die nodig is om de gewenste 
informatie te verkrijgen. 
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De toe te dienen hoeveelheid die doorgaans voor een volwassene wordt aanbevolen is 300 MBq 
(megabecquerel, de eenheid waarmee de hoeveelheid radioactiviteit wordt aangegeven). 

 
Het toedienen van Neuraceq en uitvoeren van de procedure 
Neuraceq wordt gegeven als een injectie in uw ader (intraveneuze injectie), gevolgd door een spoeling 
met een natriumchloride-oplossing om te verzekeren dat de volledige dosis wordt toegediend. 

 
Eén injectie is genoeg om de scan te maken die uw arts nodig heeft. 

 
Duur van de procedure 
Een hersenscan wordt meestal 90 minuten nadat Neuraceq is gegeven, opgenomen. 
Uw nucleair-geneeskundig arts laat u weten hoe lang de procedure meestal duurt. 

 
Na de toediening van Neuraceq moet u: 
elk nauw contact met jonge kinderen en zwangere vrouwen vermijden, gedurende 24 uur na de 
injectie. 

 
De nucleair-geneeskundig arts zal het u vertellen als u speciale voorzorgsmaatregelen moet nemen 
nadat dit geneesmiddel aan u is toegediend. Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met uw 
nucleair-geneeskundig arts. 

 
Hebt u te veel van dit middel toegediend gekregen? 
Het is onwaarschijnlijk dat u een overdosis krijgt, omdat u alleen een eenmalige dosis Neuraceq krijgt 
toegediend, die nauwgezet gecontroleerd wordt door de nucleair-geneeskundig arts die de leiding 
heeft bij de procedure. 

 
In geval van overdosering krijgt u echter de gepaste behandeling. In het bijzonder kan de nucleair- 
geneeskundig arts die de leiding heeft bij de procedure u mogelijkheden geven om meer te kunnen 
plassen en meer ontlasting te krijgen, om de radioactiviteit uit uw lichaam te helpen verwijderen. 

 
Hebt u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met de 
nucleair-geneeskundig arts die de leiding heeft over de procedure. 

 
 

4. Mogelijke bijwerkingen 
 

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen 
daarmee te maken. 

 
Mogelijke bijwerkingen zijn: 

 
Vaak (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen): 
- Reacties op de injectieplaats: pijn op de injectieplaats, roodheid van de huid op de 

injectieplaats (erytheem op de injectieplaats / toedieningsplaats) 
 

Soms (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen): 
- Branderig gevoel, hoofdpijn, neuralgie (hevige pijn, kenmerkend met tussenpozen optredend, 

langs een zenuwbaan), tremor (een onvrijwillige trillende beweging) 
- Bloedvaten: blozen (plotseling rood worden van het gezicht en/of de hals), hematoom (een 

bloeduitstorting, een blauwe plek), hypotensie (lage bloeddruk) 
- Buik: diarree, misselijkheid 
- Lever: afwijkende leverfunctie 
- Huid: hyperhidrose (overmatig transpireren), huiduitslag, toxische huideruptie (acute 

huidaandoening met mazelenachtige uitslag (erytheem) van de huid, mogelijk met blaren en 
zweren) 

- Spieren en botten: ongemak en/of pijn in armen en benen 
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- Aandoeningen op de injectieplaats: irritatie op de injectieplaats, pijn en ongemak rond de 
injectieplaats, hematoom op de injectieplaats (een bloeduitstorting, een blauwe plek op de 
injectieplaats), warmte op de injectieplaats, vermoeidheid, het heet hebben, pyrexie (verhoogde 
lichaamstemperatuur, koorts) 

- Afwijkende uitslagen van bloedonderzoek: verhoogd bloedcreatininegehalte (verminderde 
nierfunctie) 

 
Dit radiofarmaceutische middel geeft kleine hoeveelheden ioniserende straling af. Deze hoeveelheid 
gaat gepaard met een minimale kans op kanker en erfelijke afwijkingen. 

 
Het melden van bijwerkingen 
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw nucleair-geneeskundig arts. Dit geldt ook 
voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks 
melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, 
kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel. 

 
 

5. Hoe wordt Neuraceq bewaard? 
 

U hoeft dit geneesmiddel niet te bewaren. Dit geneesmiddel wordt bewaard onder 
verantwoordelijkheid van de specialist, in een hiervoor geschikte ruimte. Radiofarmaca dienen te 
worden bewaard in overeenstemming met de landelijke regelgeving voor radioactieve materialen. 

 
De volgende informatie is alleen bestemd voor de specialist: 
- Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
- Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de 

doos, het etiket van de shielding of het etiket van de injectieflacon na EXP. 
- Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. 
- Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig 

lokale voorschriften. 
 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 

Welke stoffen zitten er in dit middel? 
- De werkzame stof in dit middel is florbetaben (18F). Elke mL oplossing voor injectie bevat op 

de dag en het tijdstip van kalibratie 300 MBq florbetaben (18F). De activiteit per injectieflacon 
varieert van 300 MBq tot 3000 MBq op de datum en het tijdstip van kalibratie. 

- De andere stoffen in dit middel zijn ascorbinezuur, watervrije ethanol, macrogol 400, 
natriumascorbaat en water voor injecties (zie rubriek 2 'Neuraceq bevat ethanol en 
natriumascorbaat'). 

 
Hoe ziet Neuraceq eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
Neuraceq is een heldere, kleurloze oplossing voor injectie. Het wordt geleverd in een kleurloos 15 mL 
glazen injectieflacon met een rubber stop en aluminium verzegeling. 
Elke multidoseringsinjectieflacon bevat 1 tot 10 mL oplossing, op de datum en het tijdstip van 
kalibratie overeenkomend met 300 tot 3000 MBq florbetaben (18F). 

 
Verpakkingsgrootte met 1 injectieflacon. 

 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
Life Radiopharma Berlin GmbH 
Max-Planck-Str. 4 
D- 12489 Berlin 
Duitsland 
e-mail: gra@life-mi.com 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
mailto:gra@life-mi.com
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Fabrikant 
BV Cyclotron VU 
De Boelelaan 1081 
1081 HV Amsterdam 
Nederland 

 
Curium PET France  
CHU Brabois  
4 rue du Morvan 
54500 Vandoeuvre les Nancy  
Frankrijk 

 

Curium PET France 
Parc scientifique Georges Besse 
180 allée Von Neumann 
30000 Nîmes 
Frankrijk 

 

Curium PET France 
14 rue de la Grange aux Belles 
75010 Paris 
Frankrijk 

 

Curium PET France  
avenue de la Bataille Flandres Dunkerque, CS 44229  
35000 Rennes 
Frankrijk 

 
Curium PET France  
CHU Xavier Arnozan  
avenue du Haut-Lévèque  
33604 Pessac   
Frankrijk 

 

Life Radiopharma Berlin GmbH 
Max-Planck-Strasse 4 
12489 Berlin 
Duitsland 

 

Life Radiopharma Warszawa Sp. z o.o. 
ul. Szeligowska 3 
05-850 Szeligi 
Polen 
 
Life Radiopharma Bonn GmbH 
Spessartstr. 9 
53119 Bonn 
Duitsland 

 

Curium Italy S.R.L.  
via Pergolesi, 33 
20900 Monza  
Italië 
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Curium Italy S.R.L.  
Viale Oxford 81 (loc. Tor Vergata)  
00133 Rome 
Italië 

 

Curium Italy S.R.L. 
Piazzale Santa Maria della Misericordia, 15 
33100 Udine 
Italië 

 

Curium Pharma Spain, S.A. 
Thomas Alba Edison, s/n 
41092 Seville 
Spanje 

 

ITEL Telecomunicazioni S.R.L. 
Via Antonio Labriola Zona Industriale SNC 
70037 Ruvo di Puglia (BA)  
Italië 

 

Curium Pharma Ireland Limited 
Blackrock Clinic 
Blackrock 
Co. Dublin, A94 E4X7 
Ierland 

 

Curium Pharma Spain, S.A. 
Pol. Ind. Conpisa, 
C/ Veguillas - 2 Nave 16, 
Ajalvir 28864 (Madrid) 
Spanje 

 

Seibersdorf Labor GmbH 
Grundstueck Nr. 482/2 EZ 98 KG2444 Seibersdorf 
Oostenrijk 

 

BetaPlus Pharma SA 
Avenue Hippocrate 10 bte 1527 
1200 Brussels 
België 

 

Institut Radiofarmacia Aplicada Barcelona-IRAB 
c/Doctor Aiguader 88, planta -1 
08003 Barcelona 
Spanje 

 
 

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de houder van de 
vergunning voor het in de handel brengen: 

 
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in {maand JJJJ} 

 
Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees 
Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu). 

 
De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg: 

http://www.ema.europa.eu/
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De volledige Samenvatting van de productkenmerken van Neuraceq is als afzonderlijk document in de 
productverpakking opgenomen, met als doel om beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg verdere 
aanvullende wetenschappelijke en praktische informatie te verstrekken over de toediening en het 
gebruik van dit radiofarmacon. 

 

Raadpleeg de Samenvatting van de productkenmerken {de Samenvatting van de productkenmerken 
moet in de doos zijn meegeleverd}. 
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