
Productnaam→                             

Kenmerk ↓                                    

Uitleg klik hier

Minrin injectie vloeistof Octostim neusspray Octostim injectie 

vloeistof

Houdbaarheid gekoeld (2-8 °C) 48 maanden 36 maanden 48 maanden

Houdbaarheid 

kamertemperatuur

nvt 36 maanden nvt

Beschikbare afvullingen (IE) / 

samenstelling

4 μg/ml 150 μg/pufje 15 μg/ml

fabrikant -> importeur Ferring Ferring Ferring

Werkzame stof
DDAVP, desmopressine DDAVP, desmopressine DDAVP, desmopressine

Datum eerste 

handelsvergunning

20-4-1982 9-5-1994 3-6-1994

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

Extra monitoring Bij langer gebruik is het 

zinvol de plasma-natrium 

of -osmolaliteit te 

controleren

Natriumspiegels Bij langer gebruik is het 

zinvol de plasma-natrium 

of -osmolaliteit te 

controleren

Toediening injectie intraveneus of 

intramusculair

pufje via de neus injectie intraveneus of 

subcutaan
Link naar SmPC SmPC Minrin SmPC Octostim neusspray SmPC Octostim 

injectievloeistof

Productiemethode

Toedieningsvolumes Afhankelijk van benodigde 

dosis desmopressine

0,1ml = 150mcg/pufje; 1 a 2 

pufjes a 0,1ml

Afhankelijk van 

benodigde dosis 

desmopressine

Prijs 1) per eenheid FVIII 61,95 euro (10 ampullen 1 

ml 4mcg/ml)

386,65 euro (flacon 2,5 ml 

1,5mg/ml)

928,40 euro (10 ampullen 

2 ml 15mcg/ml)

Stollingspoeder 10 ampullen met 

oplossing voor injectie

1 flacon met neusspray 10 ampullen met 

oplossing voor injectie

Naald niet aanwezig nvt niet aanwezig

Ontsmetting niet aanwezig nvt niet aanwezig

Verbandmiddel niet aanwezig nvt niet aanwezig

Partijnummer staat op: titel 

partijnummer

Doosje en ampul: Charge Doosje en flacon: Charge Doosje en ampul: Charge

ATC-code H01BA02 H01BA02 H01BA02

Registratienummer RVG 08868 RVG 16175 RVG 16174

Deze info is voor het laatst 

bijgewerkt op 25-3-2019 25-3-2019 25-3-2019

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. 

DDAVP of desmopressine is een synthetisch peptidehormoon dat de afgifte van de 

eigen stollingsfactoren factor VIII en Von Willebrand factor stimuleert.

1) 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.
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