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Hoge dosis Melfalan met ASCT
Therapielijst/ aftekenlijst/aanvraag cytostatica

Patiëntsticker:

Datum aanvraag

Afdeling

12-NAT:

Gefaxt naar
apotheek
Ja/Nee
Pat.studienr:

Lengte (cm)

Gewicht (kg)

Lich.opp (m2)

339966B

chemo gemetast

Naam + paraaf
arts

Naam + paraaf
supervisor

Naam + paraaf
VPK1

Dosisreductie:

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

Code kuur E2↓

Specialisme: IHM
Indicatie: : Multiple Myeloom 18 -70 jaar
Cyclusduur: dit schema starten 4 tot max. 6 weken na
stamcelaferese
Totaal: 1
Bron: www.hovon.nl/HOVON 95

Naam + paraaf
VPK2

# kuur (dag -3)niet starten op dinsdag of woensdag

Opmerkingen:
*TW=toedieningsweg
Datum In EVS Dag
plaatsen

Tijden

Dag -4
Dag -3 10.00-10.30
*IJs in de
mond
Dag -2 10.00-10.30

GENEESMIDDEL
Time out procedure en
plaatsen CVK
MELFALAN *
1 x 100 mg/m2

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

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

i.v.
mg
i.v.

1 x 100 mg/m2

ja

Dag -1
Dag 0

rustdag
TERUGGAVE STAMCELLEN
Premedicatie: 1 uur voor
teruggave:
Solucortef (hydrocortison)
Clemastine (Tavegil)

Hoge dosis Melfalan+ ASCT
C.W. Choi/E. Vellenga/ Y. van der Iest/ M. Gelderloos/ M.Maurer
Versie: 3.0
18-07-2017

mg

i.v.

i.v.
i.v.

100 mg
2 mg

blz. 1 van 2
Hematologie E2VA

patiëntensticker

Hydratie en overige medicatieschema invoeren in EVS
Datum

Paraaf
arts zodra
in EVS
geplaatst

Hydratieschema/ medicatie

Hydratie: één uur voor voor toediening Melfalan: 500 ml NaCl 0,9% + 20 mmol KCl
Dag-3 en -2: Ondansetron 2 dd 8 mg
Dag -3: Aprepitant 125 mg en Dexamethason 12 mg p.o.
Dag -2 en dag -1: Aprepitant 80 mg en Dexamethason 8 mg p.o.
Metoclopramide 3dd 10 mg (zn).
Dag 0: 1 dd 100mg Hydrocortison (Solucortef®) 1 uur voor teruggave
Dag 0: 1 dd 2 mg Clemastine (Tavegil®) 1 uur voor teruggave
S.D.D.: volgens protocol www.hematologiegroningen.nl
Norethisteron (Primolut N.) 2 x 5 mg/p.o. (bij vrouwen voor de menopauze)
Penicilline 4 x 1 milj. IE/i.v. Start dag + 1 t/m herstel bloedwaarden (CAVE-ALLERGIE)
Bestraalde bloedproducten tot 1 jaar na TX
Valaciclovir (Zelitrex) profylaxe na ontslag, gedurende 3 mnd. (2 dd 500mg/p.o.)
MEDISCHE INSTRUCTIES
 CVK
 Medicatie behorend bij kuur invoeren in EVS op stofnaam
 Bij (geschatte) kreatinineklaring < 40 ml/min, wordt dosisreductie aanbevolen: 1dd 70 mg/m2 op dag -3 en -2 (of bij
andere comorbiditeit evt nog lager: 100 mg/m2 op dag -3 alleen).
 Vochtbalans aanpassen cq extra lasix geven, o.g.v. diurese, gewicht en RR
 Indien geen inname mogelijk van SDD per os, dan over op i.v.
 Bij penicilline allergie: Bactrimel 3dd 960 mg p.o.
 Herpes profylaxe na ontslag; gedurende 3 maanden Valaciclovir (Zelitrex) 2 x 250 mg/p.o.
TRANSPLANTATIETEAM
 Check: Focus onderzoek: KNO en MHK, Stamceltransplantaat OK?
VERPLEEGKUNDIGE INSTRUCTIES
 Controleer of alle medicatie in EVS is geplaatst
 Mondhygiëniste inschakelen bij opname voor poetsinstructie en mondverzorging
 Bij *Melfalan toediening en bij spoelen de patiënt ijs in de mond geven.
 Melfalan is onverenigbaar met glucose-oplossingen
 Beschermende maatregelen ten aanzien van excreta mogen 2 dagen na de laatste gift Melfalan worden opgeheven;
datum: …………………
 Dagelijks wegen t.b.v. vochtbalans
 dagelijkse observatie en inspectie mucositis en instructie mondverzorging.
 Tijd transplantatie staat vermeld in afdelingsagenda, i.p. is standaardtijd autologe transplantatie 10.30 u
 Materiaal klaarzetten voor transplantatie:
o Dag voor TX: zuigerij (vacuümklok, zuig- en verbindingsslang, yankauer, afzuigpot+zak) O2(O2-klok, O2masker)
o Dag van TX: spoedkar: intraveneus: ampul clemastine 2mg, ampul Prednisolon 25 mg, Adrenaline Sterile
solution mini-jet (1mg/10ml). Opzuignaalden (2 stuks) spuiten (2 stuks), toediennaalden (3 stuks) in
bekkentje klaarleggen bij de patiënt.
 Transplantatielijn zonder filter, gevuld met NaCl 0,9%. Geen bionecteur ertussen.
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