Voorschrift prednisolon-oplossing voor gebruik in ulcera
Indicatie:
Ulcera veroorzaakt door een inflammatoir proces zoals pyoderma gangrenosum, erosive pustular
dermatosis van de scalp of vasculitis; waarbij behandeling met systemische immunosuppresiva
niet gewenst of niet mogelijk is.
Instructie:
De ulcera worden 2-3x per dag bedekt met hydrofiele gazen gedrenkt in een verdunde prednisolon
oplossing (prednisolon-natriumsuccinaat). Per 10x10 cm gaaskompres wordt 25 mg prednisolon
aangebracht, opgelost in 10 ml 0.9% NaCl oplossing. De prednisolonoplossing wordt via de wond
opgenomen en heeft een lokaal effect. Een klein deel wordt ook systemisch opgenomen, hoeveel
is niet precies bekend en hangt onder andere af van de grootte van de wond. Gebruik niet meer
dan 3 ampullen (75 mg) per verbandwisseling, 6-9 ampullen per dag, voldoende voor de
behandeling 2-3 dd van ulcera tot 10x30 cm. Gebruik een goedkope oplossing zoals prednisolonnatriumsuccinaat CF 25 mg van Centrafarm (verpakking met 10 ampullen van 25 mg, € 2.55 per
ampul). Gebruik de echte katoenen (hydrofiele) gaaskompressen. De goedkopere nonwoven
gazen nemen minder vocht op en zijn minder geschikt voor het schoonmaken van ulcera. De ruwe
katoenen gazen hechten zich vast aan het wondbed en bij elke verbandwisseling worden dood
materiaal, eiwitbeslag en korsten mechanisch verwijderd met het gaas.
Benodigdheden:
- prednisolon-natriumsuccinaat CF 25 mg ampullen
- natriumchloride (NaCl) oplossing flacons a 10 ml
- een spuit van 10 ml om het geheel in op te lossen (of een schoon plastic bekertje)
- gaaskompressen hydrofiel 10 x 10 cm

Open de ampul met het poeder. Voeg minimaal 1 ml NaCl oplossing toe om het poeder goed op te
lossen (schudden). Giet de inhoud van de flacon in een schoon plastic bekertje (of trek het op in
een 10 ml spuit) en voeg de rest van de 10 ml flacon NaCl er aan toe. Deze oplossing, 25 mg
prednisolon opgelost in 10 ml NaCl is voldoende om 1 gaas van 10 x 10 cm goed vochtig te maken
(of 4 gaasjes van 5 x 5 cm). Bedek de wond met het vochtige gaas direct op het wondbed. Fixeer
met een windsel of secundair verband naar keuze. Verschoon het gaas 2-3 keer per dag.

