
H A N D L E I D I N G
VOOR BEREIDING
EN TOEDIENING

Indicatie
SARCLISA is, in combinatie met pomalidomide en dexamethason, geïndiceerd 
voor de behandeling van volwassen patiënten met recidief en refractair multipel 
myeloom die ten minste twee eerdere behandelingen hebben gekregen, 
waaronder lenalidomide en een proteasoomremmer, en voor wie bij de laatste 
therapie ziekteprogressie is aangetoond.

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel  
nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden.
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Aanbevolen dosering voor SARCLISA
De aanbevolen dosering SARCLISA is 10 mg/kg lichaamsgewicht, toegediend als 
intraveneuze infusie in combinatie met pomalidomide en dexamethason (Pd). 
SARCLISA wordt toegediend met een vast verdunningsvolume van 250 ml.

    Isatuximab 10 mg/kg wekelijks gedurende 4 weken (d1,8,15,22), gevolgd door 
2-wekelijkse toediening (d1,15) 

    Pomalidomide: 4 mg po gedurende 3 weken (d1-21)
    Dexamethason: 40 mg po wekelijks (d1,8,15,22) (bij ouderen ≥75 jaar 20 
dexamethason) 

  
  Elke kuur bestaat uit een periode van 28 dagen.
    Behandeling met Sarclisa wordt herhaald tot sprake is van ziekteprogressie of 
onaanvaardbare toxiciteit.

    Het doseringsschema moet zorgvuldig worden gevolgd. Als een patiënt een 
geplande dosis mist, moet de infusie zo snel mogelijk alsnog worden toegediend. 
Pas het doseringsschema zonodig aan om het  behandelingsinterval in stand te 
houden. Zie pagina 7 voor informatie over dosisaanpassingen.

    Raadpleeg voor andere geneesmiddelen die in combinatie met SARCLISA 
worden toegediend de respectievelijke vigerende samenvattingen van de 
productkenmerken. 

dosering

volgende kurenkuur 1

 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4

isatuximab 10 mg/kg

Kuur 1 Volgende 
kuren

D1 D8 D15 D22

dexamethason 40 mg D1 D8 D15 D22

pomalidomide 4 mg Dag 1-21

 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4

isatuximab 10 mg/kg D1  D15 

dexamethason 40 mg D1 D8 D15 D22

pomalidomide 4 mg Dag 1-21
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40 mg oraal of intraveneus voor  
patiënten < 75 jaar

20 mg oraal of intraveneus voor  
patiënten ≥ 75 jaar

650 mg tot 1000 mg oraal 
of 

equivalent

Dexamethason Paracetamol

Ranitidine 50 mg intraveneus of 
equivalent (bijv. cimetidine)

of
orale protonpompremmers  

(bijv. omeprazol of esomeprazol)

25 mg tot 50 mg intraveneus of oraal, 
of equivalent (bijv. cetirizine, 

promethazine of dexchlorpheniramine); 
voor de eerste 4 infusies heeft de 
intraveneuze route de voorkeur

H2-antagonisten Difenhydramine

Premedicatie
Aanbevolen premedicatiemiddelen moeten worden toegediend 15 tot 60 
minuten voordat een infusie met SARCLISA wordt gestart. De volgende 
premedicatiemiddelen moeten worden gebruikt om het risico en de ernst van 
infusiereacties te verminderen:

    De hierboven aanbevolen dosis dexamethason (oraal of intraveneus) is de 
totale dosis die slechts eenmaal mag worden toegediend vóór de infusie, als 
onderdeel van de premedicatie en de combinatiebehandeling met Sarclisa en 
pomalidomide. 

    Bij patiënten die na hun eerste 4 toedieningen van SARCLISA geen infusiereactie 
ondervinden, kan toepassing van daaropvolgende premedicatie worden 
heroverwogen.

    Na toediening van SARCLISA met pomalidomide en dexamethason is geen 
post-infusie medicatie vereist.
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Bereiding van SARCLISA
De dosis (mg) SARCLISA-concentraat moet worden berekend op basis van het 
gewicht van de patiënt, dat vóór elke kuur moet worden gemeten, zodat de dosis 
dienovereenkomstig kan worden aangepast. Er kan meer dan één injectieflacon 
met SARCLISA-concentraat nodig zijn om de vereiste dosis voor de patiënt te 
bereiken.

SARCLISA-oplossing voor infusie moet onder aseptische omstandigheden  
worden bereid.

   Inspecteer de injectieflacons met SARCLISA-concentraat voorafgaand aan de 
verdunning om er zeker van te zijn dat er geen vreemde deeltjes aanwezig zijn  
en dat de oplossing niet verkleurd is.

    De injectieflacons niet schudden.

   De infusiezak moet uit polyolefinen (PO), polyethyleen (PE), polypropyleen (PP), 
polyvinylchloride (PVC) met di-(2-ethylhexyl)-ftalaat (DEHP) of ethylvinylacetaat 
(EVA) vervaardigd zijn.

    Verwijder het volume van het verdunningsmiddel overeenkomend met het 
benodigde volume SARCLISA-concentraat uit een 250 ml infuuszak met 0,9% 
natriumchlorideoplossing voor injectie of 5% glucoseoplossing.

    Het juiste volume SARCLISA-concentraat moet worden worden opgetrokken 
uit de injectieflacons en in de 250 ml infusiezak worden verdund met een 0,9% 
natriumchlorideoplossing voor injectie of een 5% glucoseoplossing.

    Homogeniseer de verdunde oplossing door de zak voorzichtig om te keren.  
Niet schudden.

Berekening van de dosering van SARCLISA

Vereiste doseringGewicht van  
de patiënt (kg)

Bijv. 80 kg 10 mg/kg

Aanbevolen 
dosering

× = 800 mg
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Toediening van SARCLISA
   Dien de infusieoplossing toe met behulp van een intraveneuze infusieset  
(van PE, PVC met of zonder DEHP, polybutadieen [PBD] of polyurethaan [PU])  
met een in-line filter (polyethersulfon [PES], polysulfon of nylon).

    Gebruik de bereide SARCLISA-infusie binnen 48 uur indien bewaard bij 
2 °C tot 8 °C, gevolgd door 8 uur bewaartijd (inclusief de infusietijd) op 
kamertemperatuur (15 °C tot 25 °C).

    Er is geen bescherming tegen licht vereist voor de bereide infusiezak in een 
standaard kunstmatig verlichte omgeving.

    Het infuus met SARCLISA-oplossing niet gelijktijdig toedienen met andere 
middelen in dezelfde intraveneuze lijn.

    De infusietijd is afhankelijk van de infusiesnelheid van de infusieoplossing 
volgens de tabel op de volgende pagina.

    Stapsgewijze verhoging van de infusiesnelheid mag alleen worden overwogen 
indien er geen infusiegerelateerde reacties optreden.

    De infusietijd kan worden verlaagd naar 75 minuten vanaf de derde infusie bij 
afwezigheid van infusiereacties. 
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Infusiesnelheid en infusieduur voor 
SARCLISA

vast infusievolume van 250 ml

EERSTE 
INFUSIE

TWEEDE 
INFUSIE

VOLGENDE  
INFUSIES

Infusie volume

250 ml 250 ml 250 ml

Aanvangssnelheid

25 ml/uur 50 ml/uur 200 ml/uur

Infusieduur (indien infusiereacties uitblijven)

Gedurende 60 min Gedurende 30 min —

Snelheidverhoging (indien infusiereacties uitblijven)

elke 30 min  
25 ml/uur

elke 30 min 50 ml/uur, 
daarna elke 30 minuten 

verhogen met 100 ml/uur
—

Maximale snelheid (indien infusiereacties uitblijven)

150 ml/uur 200 ml/uur 200 ml/uur

Infusieduur (indien infusiereacties uitblijven)

3 uur 20 min 1 uur 53 min 75 min
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Doseringsaanpassingen voor SARCLISA 
Dosisreductie van SARCLISA wordt niet aanbevolen. De toediening moet worden 
aangepast als patiënten infusiereacties of neutropenie ondervinden. Er worden 
geen dosisaanpassingen van SARCLISA  aanbevolen bij oudere patiënten, bij 
patiënten met een licht tot ernstig verminderde nierfunctie of patiënten met een 
licht afgenomen leverfunctie. 

Infusiereactie

    Bij patiënten bij wie graad 2 (matige) infusiereacties optreden moet een 
tijdelijke onderbreking van de infusie worden overwogen en kan aanvullende 
symptomatische medicatie worden toegediend.

     Na verbetering tot graad ≤ 1 (mild) kan de SARCLISA-infusie worden hervat op 
de helft van de initiële infusiesnelheid en onder nauwlettend toezicht en met 
ondersteunende zorg, waar nodig.

     Als de symptomen na 30 minuten niet terugkeren, kan de infusiesnelheid 
worden verhoogd tot de initiële snelheid en vervolgens stapsgewijs worden 
verhoogd zoals weergegeven in de tabel op pagina 6.

    Staak de behandeling met SARCLISA permanent en dien aanvullende 
ondersteunende therapie toe, waar nodig, indien de symptomen:

   –  na onderbreking van de SARCLISA-infusie niet snel verdwijnen of niet verbeteren  
tot graad ≤ 1

    –  terugkeren na aanvankelijke verbetering dankzij toediening van de juiste 
geneesmiddelen

    –  ziekenhuisopname vereisen of levensbedreigend zijn.

Neutropenie
In het geval van neutropenie graad 4 moet de toediening van SARCLISA worden 
uitgesteld totdat het aantal neutrofielen is verbeterd tot ten minste 1,0 x 109/l. 
Het gebruik van koloniestimulerende factoren (bijv. G-CSF) dient te worden 
overwogen om het risico op neutropenie te verminderen.

Raadpleeg voor andere geneesmiddelen die met SARCLISA worden toegediend 
de respectievelijke vigerende samenvatting van de productkenmerken. 

G-CSF = granulocytkoloniestimulerende factor
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Verpakking en bewaren van SARCLISA
SARCLISA wordt aangeboden als een concentraat voor oplossing voor infusie. Het 
is een kleurloze tot enigszins gele oplossing, vrij van zichtbare deeltjes. SARCLISA-
injectieflacons zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik en en worden 
geleverd in twee verpakkingsgroottes.

Opslagvereisten
    Gebruik SARCLISA niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de 
verpakking en de injectieflacon. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van 
de maand.

    Vanuit microbiologisch oogpunt moet het product na bereiding onmiddellijk 
worden gebruikt. Wordt het niet direct gebruikt, dan zijn de bewaartermijn en 
de bewaarcondities vóór gebruik de verantwoordelijkheid van de gebruiker. 
Deze zou normaal gesproken niet langer moeten zijn dan 24 uur bij 2°C tot 8°C, 
tenzij verdunning heeft plaatsgevonden onder gecontroleerde en gevalideerde 
aseptische omstandigheden.

      Gooi alle ongebruikte SARCLISA-oplossing weg. Alle materialen die zijn 
gebruikt voor verdunning en toediening moeten worden verwijderd volgens 
standaardprocedures.

1 injectieflacon,  
100 mg/5 ml

1 injectieflacon,  
500 mg/25 ml

Het concentraat met SARCLISA bevat de volgende hulpstoffen: sucrose, histidine 
hydrochloride monohydraat, histidine, polysorbaat-80 en water voor injectie.
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Interacties 
  SARCLISA heeft geen invloed op de farmacokinetiek van pomalidomide en 

omgekeerd.
  SARCLISA kan interferen met serologische tests (indirecte antiglubulinetest). 

Voorafgaande aan start van behandeling met SARCLISA dient hierom 
uitgebreide bloedtypering- en screeningstesten uitgevoerd te worden.

   SARCLISA kan interfereren met serum eiwitelektroforese en immunofixatie 
(bepaling M-proteïne) ter evaluatie van behandelrespons.
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Notities
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VERKORTE PRODUKTINFORMATIE
SARCLISA® 
       Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan 
snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via de 
website van het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl).

Samenstelling: SARCLISA® bevat 20 mg isatuximab per ml concentraat voor oplossing voor 
infusie en is beschikbaar in een flacon met 100 mg isatuximab in 5 ml concentraat (100 mg/5 ml) en 
in een flacon met 500 mg isatuximab in 25 ml concentraat (500 mg/25 ml). Indicaties: SARCLISA 
is geïndiceerd, in combinatie met pomalidomide en dexamethason, voor de behandeling van 
volwassen patiënten met gerecidiveerd en refractair multipel myeloom (MM) die minstens twee 
eerdere therapieën hebben gekregen, waaronder lenalidomide en een proteasoomremmer 
(proteasome inhibitor, PI), en bij wie ziekteprogressie is aangetoond tijdens de laatste 
behandeling. Dosering: SARCLISA moet worden toegediend door een beroepsbeoefenaar 
in de gezondheidszorg in een omgeving waar reanimatievoorzieningen beschikbaar zijn.  
De aanbevolen dosis is 10 mg/kg lichaamsgewicht, toegediend als een intraveneuze  
infusie in combinatie met pomalidomide en dexamethason volgens een doseringsschema 
(zie volledige productinformatie) van 28 dagen. Voorafgaande aan iedere infusie moet 
premedicatie worden toegediend bestaande uit dexamethason, paracetamol (of equivalent), 
H2 antagonisten of orale protonpompremmers, en difenhydramine (of equivalent). Kinderen: 
De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen jonger dan 18 jaar zijn niet vastgesteld. Ouderen, 
patiënten met verminderde lever- of verminderde nierfunctie: Er wordt geen dosisaanpassing 
aanbevolen. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de 
hulpstoffen. Waarschuwingen: De vitale functies moeten regelmatig worden gecontroleerd 
tijdens de behandeling, zodat behandeling onderbroken kan worden. Indien de symptomen 
niet verbeteren, opnieuw optreden, ziekenhuisopname vereisen of levensbedreigend zijn, 
moet SARCLISA definitief stopgezet worden en passende behandeling worden toegepast. Het 
volledig bloedbeeld moet regelmatig worden gecontroleerd vanwege het risico op neutropenie. 
Zorgvuldige controle op tekenen van infectie dient plaats te vinden vanwege een hogere incidentie 
van infecties. Vanwege de kans op tweede primaire maligniteiten dienen artsen zowel voor als 
tijdens de behandeling patiënten zorgvuldig te evalueren volgens de richtlijnen van de IMWG. 
Voorafgaand aan de eerste behandeling met SARCLISA moeten bij patiënten bloedtypering 
en screeningstest uitgevoerd worden vanwege mogelijke interferentie met serologische tests. 
Ouderen: Bij ouderen ≥ 85 jaar zijn de gegevens beperkt. Interacties: Vals-positieve reacties 
van serologische testen zijn mogelijk door expressie van CD-38 eiwit op het oppervlak van 
rode bloedcellen. Interferentie met serum eiwitelektroforese en immunofixatie is mogelijk, 
wat invloed kan hebben op de nauwkeurigheid van de responsclassificatie van de IMWG. 
Zwangerschap: Vrouwen die zwanger kunnen worden, moeten doeltreffende anticonceptie 
gebruiken tijdens en gedurende 5 maanden na stopzetting van de behandeling. Het gebruik van 
SARCLISA bij zwangere vrouwen wordt niet aanbevolen. Bijwerkingen: De vaakst voorkomende 
bijwerkingen zijn neutropenie, infusiegerelateerde reacties, pneumonie, infectie van de 
bovenste luchtwegen, diarree en bronchitis. De vaakst voorkomende ernstige bijwerkingen zijn 
pneumonie en febriele neutropenie. Voorts komen zeer vaak voor: dyspnoe, nausea en braken. 
Vaak komen voor: plaveiselcelcarcinomen van de huid, verminderde eetlust, atriumfibrilleren 
en gewichtsverlies. ATC-code: L01XC38 Verpakking: Sarclisa® 20 mg/ml concentraat voor 
oplossing voor infusie. 5 ml met 100 mg isatuximab in een flacon van 6 ml (verpakking met één 
of drie flacons) EU/1/20/1435/001 of 002. 25 ml met 500 mg isatuximab in een flacon van 30 ml 
(verpakking met één flacon) EU/1/20/1435/003. Aflevering: U.R. Voor prijzen zie de Z-index taxe.

Deze informatie is het laatst herzien in mei 2020.  
Voor meer informatie zie de geregistreerde productinformatie.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Sanofi-Aventis groupe.  
54, rue La Boétie. 75008 Parijs – Frankrijk. 

Lokale vertegenwoordiger: sanofi-aventis Netherlands B.V. Paasheuvelweg 25,  
1105 BP Amsterdam. Tel: +31 (0)20 2454000. 
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www.ema.europa.eu

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe 
veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg  
wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden.


