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HD-Ara-C
consolidatie kuur
HOVON 105
Therapielijst/ aftekenlijst/aanvraag cytostatica

Patiëntsticker:

Datum aanvraag

Afdeling

12-NAT:

Gefaxt naar
apotheek
Ja/Nee
Pat.studienr:

Lengte (cm)

Gewicht (kg)

Lich.opp (m2)

339966A

chemo niet gem

Naam + paraaf
arts

Naam + paraaf
supervisor

Naam + paraaf
VPK1

Dosisreductie:

nee
ja:………………………..% (vul in percentage en middel)

Code kuur E2↓

Specialisme: IHM
Indicatie:Primair CNS Lymfoom 18-70 jaar bij CR/PR
Start: 4-6 weken na laatste HD-MTX (2e (R)MBVP) indien
ANC > 1.5x10^9/l en Tr > 100 x 10^9/l
Bron: HOVON 105 PCNSL/ALLG NHL 24

Opmerkingen:
*TW=toedieningsweg
Datum In EVS Dag
plaatsen

Dag 1

Tijden

GENEESMIDDEL

09.00-09.30

CYTARABINE

Naam + paraaf
VPK2

Nierfunctie (MDRD):
Leverfunctie: normaal/afwijkend
Bij klaring < 50, bilirubine > 25 en/of ASAT > 45 (i.p.) dosisaanpassing, zie
hematologiegroningen.nl

** MVK = op medicatie verantwoordingskaart aftekenen
TW Dosis
Pomp- Paraaf 1
Paraaf 2=
*
stand
aanhangen
i.v.

.………………mg

21.00-21.30

in 100 ml NaCl 0,9%
inlooptijd: 30 min
CYTARABINE

i.v.

.………………mg

09.00-09.30

CYTARABINE

i.v.

.………………mg

i.v.

.………………mg

(2dd 2000 mg/m2)

Dag 2

2000 mg/m2
2000 mg/m2

21.00-21.30

CYTARABINE
2000 mg/m2
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Hydratie en overige medicatieschema invoeren in EVS
Datum

Paraaf arts zodra in EVS geplaatst

Hydratieschema/ medicatie
Hydratie:
1L Gluc2.5%/NaCl0,45%
Dag 1 en 2: Ondansetron (zofran) 2dd 8 mg i.v./p.o.
Hypromellose 0,3% oogdruppels 6dd. Start dag 1 tot regeneratie
Norethisteron (Primolut N.) 2 x 5 mg/p.o. (bij vrouwen voor de menopauze)
Igv mucositis Penicilline 4 x 1 milj. IE/i.v. tot herstel neutropenie
S.D.D.: volgens protocol www.hematologiegroningen.nl
Valaciclovir (Zelitrex) 2dd500mg tot herstel neutropenie

MEDISCHE INSTRUCTIES
Perifeer infuus
Medicatie behorend bij kuur invoeren in EVS op stofnaam
Indien in studie voor start kuur: neurologisch onderzoek (incl. MMSE+RTOG), oogheelkundig onderzoek indien
postief bij screening, MRI cerebrum
9
9
Kuur alleen starten indien ANC>1.5x10 en Trombo’s > 100x10 (binnen 6 weken na laatste HD-MTX gift)
Evt. start G-CSF (inkorten neutropene periode)
VERPLEEGKUNDIGE INSTRUCTIES
Controleer of alle medicatie in EVS is geplaatst
Huidverzorging: Vette zalf aanbieden, evt. katoenen handschoenen geven bij rash van de huid/handen t.g.v. ARA-C.
Adviseer patiënt: voeten vettig houden en dikke sokken dragen.
Assisteer patiënt bij toedienen oogdruppels, indien hypromellose niet afdoende is (gevoel van zand in de ogen)
overleg met arts mbt andere oogdruppels zoals corticosteroïde-druppels).
Beschermende maatregelen ten aanzien van excreta mogen 3 dagen na de laatste gift Cytarabine worden
opgeheven; datum: …………………
Dagelijks wegen ten behoeve van vochtbalans.
Mucositisscore bijhouden.
ACHTERGRONDINFORMATIE

Cytarabine (ARA-C)

Synoniem: cytosine arabinoside, ARA-C

Eigenschappen: Cytostaticum behorende tot de anti-metabolieten.
Bijwerkingen: beenmergsuppressie misselijkheid en braken, afhankelijk van de hoogte van de dosering en
toedieningswijze leverfunctiestoornissen, koorts, stomatitis, haaruitval, anorexie, diarree
bij hoge dosering conjunctivitis (profylaxe met hypromellose oogdruppels)

