
ANTIBIOTICA

Overzicht bereide 
en onbereide medicatie 

Bij Mediq doen we er alles aan om infuuszorg op een aangename en veilige manier 
naar huis te brengen. Daarom bieden we een zeer ruime keus aan bereide en onbereide 
(intraveneuze) medicatie voor een infuuspomp of elastomeer. Zo kan uw patiënt de 
infuusbehandeling thuis, in zijn vertrouwde omgeving, voortzetten.
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Mediq biedt een zeer uitgebreid assortiment 

aan bereide en onbereide medicatie die we op 

het door u gewenste tijdstip en locatie kunnen 

leveren. Voor alle therapieën geldt: op werkdagen 

voor 16 uur aangevraagd, betekent de volgende 

dag bij uw patiënt in huis. Is snelheid gewenst, 

dan vernemen wij dat graag. Uw bestelling kan 

via track & trace worden gevolgd. Zo kunt u 

iedere patiënt de juiste oplossing bieden.

Infuuspomp en hulpmiddelen
We helpen u graag om infuustherapie thuis 

mogelijk te maken. Om de druk op u als 

zorgprofessional te verlichten en bedden in het 

ziekenhuis vrij te maken. Mediq heeft jarenlange 

kennis, ervaring en alle hulpmiddelen in huis 

om u hierbij te ondersteunen. Ons assortiment 

infuuspompen en hulpmiddelen is breed en onze 

voorraad groot. Wij hebben vrijwel altijd een 

oplossing voor specifieke wensen en behoeften. 

Hierdoor kunnen patiënten snel starten met 

de infuustherapie thuis. Vaak al binnen 24 uur. 

Doordat veel thuiszorgorganisaties en instellingen 

onze infuuspompen in consignatie hebben, krijgt 

uw patiënt snel de zorg die hij nodig heeft. Onze 

startpakketten zorgen ervoor dat zorgverleners 

thuis meteen bij de start van de therapie over het 

juiste materiaal kunnen beschikken. 

We helpen u graag
We doen alles voor een zo’n aangenaam 

mogelijke start van de therapie. Bestelt u naast 

medicatie ook een pomp en hulpmiddelen voor 

uw patiënt, dan zorgen wij dat alles tijdig bij de 

patiënt thuis geleverd wordt. Uw patiënt kan 

na ontslag uit het ziekenhuis dan direct zijn 

therapie thuis veilig en effectief voortzetten. 

Wilt u medicatie aanvragen die niet op het 

overzicht staat? Neem dan contact op met 

onze klantenservice via 030 282 12 04 of 

infuustherapie@mediq.com

Steeds meer zieken huizen maken 
gebruik van intraveneuze therapie in 
de thuis situatie. Veilig, effectief en 
comfortabel voor uw patiënt. 

030 282 12 04  |  infuustherapie@mediq.com |  www.mediq.nl

Alles in huis voor 
infuustherapie thuis

Download medicatie overzicht



IV-medicatie in infuuszak, medicatiecassette en elastomeerpompen Toedieningsvorm
Geneesmiddel Max. conc. (mg/ml) Sterkte (mg) Volume (ml) Infuuszak Cassette Elastomeerpomp* HBH en bewaarconditie Continu toe diening mogelijk

BEREIDE MEDICATIE ANTIBIOTICA
Amoxicilline 5 < 1250 250 ✔ ✔ ✔ 5 dagen koel,  24 uur KT Ja, 2 tot 3 maal daagse dosering in verband met maximaal volume 

infuus.1250-2500 500 ✔

2500-5000 1000 ✔

5750 1150 ✔

Benzylpenicilline 100.000IE/ml <10 MIE 100 ✔ ✔ ✔ 15 dagen koel, 24 uur KT Ja
12-24 MIE 250 ✔ ✔ ✔

Cefazoline 60 < 6000 100 ✔ ✔ ✔ 14 dagen koel,  24 uur KT Ja
Cefotaxim 40 < 4000 100 ✔     ✔ ** ✔ 14 dagen koel,  12 uur KT (24 uur indien gekoeld 

toegediend(!)) ** Gekoeld toediening alleen van 
toepassing op 100 & 250ML cassettes

Ja, 2 maal daags dosering en 12 uur houdbaar bij KT, continue 
toediening niet noodzakelijk. Aanbevolen toedieningsduur 50 – 60 
minuten. Gekoelde toediening via 100 of 250ML cassette.

4000-10000 250 ✔     ✔ ** ✔

> 10000 500 ✔

Ceftazidim 60 < 6000 100 ✔ ✔ ✔ 8 dagen koel,  24 uur KT Ja
6000-15000 250 ✔ ✔ ✔

Ceftriaxon 50 < 5000 100 ✔ ✔ ✔ 14 dagen koel,  24 uur KT Ja, 1 maal daagse dosering, continue toediening niet noodzakelijk 
Toedieningsduur van min. 30 minuten bij doseringen > 1 gram.

Cefuroxim 90 < 9000 100 ✔ ✔ ✔ 8 dagen koel,  24 uur KT Ja
Clindamycine 12 < 1200 100 ✔ ✔ ✔ 10 dagen koel,  24 uur KT Ja

1200-3000 250 ✔ ✔ ✔  
Colistine 2,4 < 240 100 ✔ ✔ ✔ 8 dagen koel,  24 uur KT Ja
Ertapenem 20 < 2000 100 ✔ ✔ ✔ 5 dagen koel,  6 uur KT Ja, 1 maal daagse dosering en 6 uur houdbaar bij KT, continue 

toediening niet noodzakelijk. Aanbevolen toedieningsduur is 30 
minuten.

Flucloxacilline 50 < 5000 100 ✔ ✔ ✔ 7 dagen koel,  24 uur KT Ja
5000-12500 250 ✔ ✔ ✔

> 12500 500 ✔

Gentamicine 10 < 500 50 ✔ ✔ ✔ 10 dagen koel,  24 uur KT Nee, aanbevolen toedieningsduur is 30 minuten.
500-1000 100 ✔ ✔ ✔

Meropenem 20 ≤ 2000 100 ✔     ✔ ** ✔ 5 dagen koel waarvan max. 12 uur KT (24 uur 
indien gekoeld toegediend(!))  
** Gekoeld toediening alleen van toepassing op 
100 & 250ML cassettes

Ja, 12 uur houdbaar bij KT, dus 2 maal daags 12 uur aanhangen bij 
kamertemperatuur of 24 uur bij gekoelde infusie via 100 of 250ML 
cassette. Bij toediening via elastomeerpomp alleen giften waarbij 
de medicatie 6 uur houdbaar is op KT. (ivm geen mogelijkheid tot 
gekoelde toediening)

2000-5000 250 ✔     ✔ ** ✔

5000-10000 500 ✔

Piperacilline/tazobactam 90 mg/ml (80mg/ 4500 (4/0,5 g) 50 ✔ ✔ ✔ 8 dagen koel,  24 uur KT Ja
ml en 10mg/ml) 1 9000 (8/1 g) 100 ✔ ✔ ✔

13500 (12/1,5g) 250 ✔ ✔ ✔

18000 (16/2g) 250 ✔ ✔ ✔

Teicoplanine 11 < 1100 100 ✔ ✔ ✔ 8 dagen koel,  24 uur KT Ja, 1 maal daagse dosering, dus continue toediening niet 
noodzakelijk. Toedieningsduur van 30 minuten.1100-2750 250 ✔ ✔ ✔

Tobramycine 10 < 1000 100 ✔ ✔ ✔ 14 dagen koel,  48 uur KT Nee, aanbevolen toedieningsduur is 20-60 minuten.
Vancomycine 5 < 500 100 ✔ ✔ ✔ 14 dagen koel,  24 uur KT Ja

500-1250 250 ✔ ✔ ✔

1250-2500 500 ✔

2500-5000 1000 ✔

40 2 < 4000 100 ✔ ✔ ✔

4000 - 10000 250 ✔ ✔ ✔

BEREIDE MEDICATIE OVERIG
Aciclovir 10 < 1000 100 ✔ ✔ ✔ 14 dagen koel,  7 dagen KT Ja

1000-2500 250 ✔ ✔ ✔

2500-5000 500 ✔

5000-10000 1000 ✔

Amfotericine B 0,5 < 50 100 ✔ ✔ ✔ 5 dagen koel,  24 uur KT Ja, 1 maal daagse dosering, continue toediening niet noodzakelijk. 
Aanbevolen toedieningsduur is 2 tot 6 uur.50-125 250 ✔ ✔ ✔

Dobutamine 10 < 1000 100 ✔ ✔ ✔ 14 dagen koel,  7 dagen KT Ja
Esketamine 5 500 100 ✔ 14 dagen koel,  7 dagen KT Ja
Hydromorfon 80 < 8000 100 ✔ ✔ ✔ 14 dagen koel,  7 dagen KT Ja
Fentanyl 50 mcg/ml < 5000 mcg 100 ✔ ✔ ✔ 14 dagen koel,  7 dagen KT Ja
Furosemide 10 < 1000 100 ✔ ✔ ✔ 14 dagen koel,  7 dagen KT Ja
Midazolam 5 mg/ml 500 100 ml ✔ 14 dagen koel,  7 dagen KT
Metoclopramide 5 < 500 100 ✔ 14 dagen koel,  7 dagen KT Ja
Morfine 10 mg/ml 1000 100 ml ✔ 14 dagen koel,  7 dagen KT

2000-5000 250 ✔ ✔ ✔ 14 dagen koel,  7 dagen KT Ja
Oxycodon 50 < 5000 100 ✔ ✔ ✔ 14 dagen koel,  7 dagen KT Ja
Piritramide 10 < 1000 100 ✔ ✔ ✔ 14 dagen koel,  7 dagen KT Ja
Voriconazol 4 < 400 100 ✔ ✔ ✔ 8 dagen koel, 7 dagen KT Ja

400-1000 250 ✔ ✔ ✔ 8 dagen koel, 7 dagen KT
Sufentanil 20 mcg/ml < 2000 mcg 100 ✔ ✔ 14 dagen koel,  3 dagen KT Ja

ONBEREIDE MEDICATIE Ampul
Amoxicilline/Clavulaanzuur ✔

Bumetanide ✔

Cilastatine / imipenem ✔

Furosemide ✔

*Elastomeerpompen hebben een vaste inloopsnelheid. Aan de hand van de dosering en het volume kan dit afwijken van de volumes zoals 
hierboven gemeld.

1. Vanwege osmotische waarde hebben de doseringen een vast volume, hiervan kan niet worden afgeweken. 
2. Centraal toedienen (o.a. via PICC) van vancomycine is mogelijk tot een maximale concentratie van 40mg/ml.  Handboek Parenteralia


