
Productnaam→   

Kenmerk ↓        

Uitleg klik hier.

AlprolIX BenefIX Idelvion RefIXia RIXubis Mononine

Recombinant of uit 

bloed bereid

Recombinant Recombinant Recombinant Recombinant Recombinant Uit bloed bereid

Humaan of dierlijk 

eiwit gebruikt in

eindprod.: nee

celkweek: nee

zuivering: nee

eindprod.: nee

celkweek: nee

zuivering: nee

eindprod.: nee

celkweek: nee

zuivering: nee

eindprod.: nee

celkweek: nee

zuivering: nee

eindprod.: nee 

celkweek: nee

zuivering: nee

nvt

Houdbaarheid 

gekoeld (2-8 °C)

ongeopend 4 jaar 24 maanden 36 maanden 24 maanden 36 maanden 24 maanden

Houdbaarheid 

kamertemperatuur
6 maanden

1)
 tot 

30°C

24 maanden tot 

25°C

36 maanden tot 

25°C
6 maanden

1)
 tot 

30°C

6 maanden
1)

 tot 

30°C

1 maand
1)

 tot 25°C

Beschikbare 

afvullingen (IE)

250-500-1000-

2000-3000

250-500-1000-

2000-3000

250-500-1000-

2000

500-1000-2000 250-500-1000-

2000-3000

1000

Profylaxe 

doseringsadvies 

volwassenen2)

50 IE/kg 

lichaamsgewicht         

elke week.

13 tot 78 IE/kg 

lichaamsgewicht          

elke 3 tot 4 dagen.

35 tot 50 IE/kg 

lichaamsgewicht       

elke week.

40 IE/kg 

lichaamsgewicht          

elke week.

40 tot 60 IE/kg 

lichaamsgewicht          

elke 3 tot 4 dagen.

20 tot 40 IE/kg 

lichaamsgewicht           

elke 3 tot 4 dagen

Fabrikant-> 

importeur

Sobi Pfizer CSL Behring Novo Nordisk Baxalta CSL Behring

Werkzame stof Eftrenonacog alfa Nonacog alfa Recombinante 

stollingsfactor IX-

eiwit gekoppeld 

aan albumine (rIX-

FP), 

(INN = albutrepe- 

nonacog alfa)

Nonacog beta 

pegol

Nonacog gamma Humaan 

stollingsfactor IX

Datum eerste 

handelsvergunning

12-5-2016 27-8-1997 11-5-2016 2-6-2017 19-12-2014 24-5-1993

Goedgekeurd voor 

kinderen

Ja, alle leeftijden Ja, alle leeftijden Ja, alle leeftijden Goedgekeurd voor 

patiënten van 12 

jaar en ouder

ja, alle leeftijden Ja, alle leeftijden

Extra monitoring ja nee ja ja ja nee

Link naar 

instructiefilm

Film Alprolix beschikbaar op 

verzoek

Film Mix2 Vial Film ReFIXia nvt Film Mix2 Vial

https://www.nvhp.nl/images/Productoverzicht/Prodov2019_Uitleg_kenmerken.pdf
https://www.nvhp.nl/images/Productoverzicht/Prodov2019_Uitleg_kenmerken.pdf
https://www.nvhp.nl/images/Productoverzicht/Prodov2019_Uitleg_kenmerken.pdf
https://alprolix-instructions.com/alprolixr-dutch
https://www.novonordisk.nl/geneesmiddelen/hemofilie/refixia/instructievideo-refixia.html


Link naar SmPC SmPC AlprolIX SmPC BeneFIX SmPC Idelvion SmPC ReFIXia SmPC Rixubis SmPC Mononine

Productiemethode 

plasmaproduct

nvt nvt nvt nvt nvt Immuno-affiniteits-

chromatografie

Methode van 

halfwaardetijd

Volledig 

recombinant fusie 

eiwit dat bestaat uit 

humane 

stollingsfactor IX, 

covalent gekoppeld 

aan het Fc domein 

van humaan 

immuno-globuline 

G1

nvt Fusie met 

recombinant 

albumine

Recombinant 

humane factor IX, 

geproduceerd met 

recombinant-DNA-

techniek in ovarium-

cellen van de 

Chinese hamster 

(CHO), covalent 

geconjugeerd met 

40 kDa polyethyleen-

glycol (PEG)

nvt nvt

Virusinactivatie/ 

verwijdering

Solvent/detergent

Nanofiltratie

nvt Solvent/detergent 

nanofiltratie

Solvent/detergent

/ 

verhitting/nanofilt

ratie (20 nm)

solvent/detergent 

treatment en

15 nm nano-

filtration

Monoclonaal 

NaSCN-incubatie, 

dubbele 

nanofiltratie

Gebruikte cellijn Humane 

embryonale 

niercellen (HEK)

Chinese Hamster 

Ovary cells (CHO)

Chinese Hamster 

Ovary cells (CHO)

Chinese Hamster 

Ovary cells (CHO)

Chinese Hamster 

Ovary cells (CHO)

nvt

Donorinformatie nvt nvt nvt nvt nvt Onbetaalde 

Europese & 

Amerikaanse 

donoren
Toedieningsvolume 5 ml 5 ml 2,5 ml / 5 ml 4 ml 5 ml 10 ml

Prijs 3
)
 per eenheid 

FIX

2,033 euro 1,02 euro 2,35 euro 2,26 euro 1,02 euro 0,90 euro

Stollingspoeder 1 injectieflacon flacon flacon 1 flacon 1 flacon 1 flacon

https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/alprolix-epar-product-information_nl.pdf
https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,70136
https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/idelvion-epar-product-information_nl.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/refixia-epar-product-information_nl.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003771/WC500182066.pdf
https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,16875


Oplosmiddel 1 voorgevulde 

spuit

voorgevulde 

injectiespuit

flacon 1 voorgevulde 

spuit met 

oplosmiddel 

1 flacon 1 flacon

Koppeling 1 injectieflacon 

adapter (20 mm 

FLL SIL met 5µm 

Filter – VF, 

Medimop Medical 

projects Ltd)

Flaconadapter 

(Medimop Medical 

Projects Ltd.) met 

luer lock

Mix2Vial™ 

overhevelsy-steem 

met filter 20/20, 1 

wegwerpinjectiesp

uit van 5 / 10 ml

 1 voorgevulde 

spuit met 

oplosmiddel - vial 

adapter with 25 

µm filter, West 

Pharmaceutical 

Services

BAXJECT II met 1 

wegwerp-

spuit van 10 ml

Mix2Vial™ 

overhevelsy-

steem met filter 

20/20, 1 

wegwerpinjecties

puit van 10 ml

Naald 1 Vlindernaald 

(0.6 x 19 mm, 

type Surflo, 

Terumo; Ref: SV-

S23BL35)

1 vlindernaald met 

naaldbescherming, 

Terumo Surflo, 

REF SV-S23WL35

1 vlindernaald 

(8890707, NIPRO, 

Safe touch vein 

set, 0,5x19mm)

1 vlindernaald 

(Terumo), 

meegeleverd in 

aparte 

toedieningsset

1 vlindernaald 

(0,6 x 19 mm)

Terumo ref. SV-

S25BL35

1 vlindernaald 

(8890707, NIPRO, 

Safe touch vein 

set, 0,5x19mm)

Ontsmetting 2 alcoholdoekjes 2 alcohol-doekjes 

(Buttner-Frank 

GmbH)

2 steriele 

desinfectie doekjes 

(SAFTA, 60x35mm)

2  alcoholdoekjes, 

meegeleverd in 

aparte 

toedieningsset

2 Covidien 

alcoholdoekjes, 

type Webcol Skin 

Cleansing Alcohol 

Preps.

2 steriele 

desinfectie 

doekjes (SAFTA, 

60x35mm)

Verbandmiddel 2 pleisters + 1 

gaasverband

1 pleister (Askina 

Med) en 1 gaasje 

(Biofarmitalia 

S.p.A.)

1 pleisterverband 

(niet steriel), 

(Homann-Medical, 

72x19)

2 gaaskompres-

sen, meegeleverd 

in aparte 

toedieningsset

2 pleisters - 

Hartmann

1 pleisterverband 

(niet steriel), 

(Homann-Medical, 

72x19)

Partijnummer/titel Op doosje en 

flacon: Lot

Op doos en flacon: 

Lot. Op spuit: Lot

Op doos en ampul: 

Lot

Op doos, flacon en 

spuit: Charge

Op doos en flacon: 

Lot

Op doos en 

ampul: Lot

ATC-code B02BD04 B02BD09 B02BD04 B02BD04 B02BD04 B02BD04

Registratienummer EU 

1/16/1098/001 

t/m 005

EU 1/99/103/001 

t/m 009

EU 1/16/1095/001 

t/m 004

EU 

1/17/1193/001 

t/m 003 

EU 1/14/970/001 

t/m 005

RVG 16876

Deze info is voor het 

laatst bijgewerkt op

7-3-2019 5-3-2019 15-2-2019 30-1-2020 26-2-2019 18-2-2019

1) Het product mag gedurende één enkele periode maximaal de aangegeven duur bij kamertemperatuur worden bewaard. Na deze periode 

mag het product niet terug in de koelkast worden geplaatst, maar moet het worden gebruikt of weggegooid.



3) De prijs is het bedrag (per eenheid product) dat een ziekenhuis maximaal mag declareren bij de zorgverzekeraar van de patient. In 

werkelijkheid kunnen ziekenhuizen en farmaceuten lagere prijsafspraken maken. Zorgverzekeraars leggen ziekenhuizen daarom op die te 

declareren prijzen een kortingspercentage vanaf 25% over alle stollingsfactoren op.

Alle gegevens zijn door de fabrikanten/importeurs aangeleverd. De producten staan alfabetisch gerangschikt op 

productnaam. Welk product de voorkeur geniet moet onderwerp van gesprek zijn tussen arts en patiënt.                         De 

NVHP aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden in dit overzicht. 

2) Dit doseringsadvies betreft volwassen patienten en is een gemiddelde. Alleen uw behandelend arts kan in overleg met u de voor u juiste 

doses vaststellen. De frequentie in de adviezen laten zien of een product een verlengde werking heeft.


