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Depramin 
 
Algemeen 
Dit geneesmiddel is receptplichtig. 
Bewaar Depramin beneden 25 °C. Houd het medicijn buiten het bereik en uit het zicht van kinderen. 
 
Samenstelling 
Een capsule Depramin bevat 10 mg ketamine HCl per capsule. 
 
Toepassing 
Depramin wordt voorgeschreven bij de behandeling van therapieresistente depressie. 
Ketamine is een NMDA-antagonist en remt de werking van de neurotransmitter glutamaat. De werking van 
glutamaat is verstoord bij depressieve patiënten. 
 
Gebruik 
Kijk voor het juiste gebruik altijd op het etiket van de apotheek. 
Tenzij uw arts anders voorschrijft, gebruikt u per kilogram lichaamsgewicht 0,5 mg ketamine. Dat komt overeen 
met een capsule voor elke 20 kilogram die u weegt. 
Neem de capsules voor het slapen gaan in. 
Uw arts zal elke maand controleren of de behandeling goed gaat en of u nog Depramin moet gebruiken. 
Gebruik Depramin zo lang als uw arts voorschrijft. 
Wanneer u teveel heeft ingenomen, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts. 
Stop in overleg met uw arts. Het is niet duidelijk wat de beste manier van stoppen is. 
 
Contra-indicaties 
Overgevoeligheid of allergie voor één van de bestanddelen. Hoge bloeddruk, andere psychiatrische 
aandoeningen dan therapieresistente depressie, lang QT-interval, verhoogd risico bij verhoogde intracraniële 
druk. 
Voorzichtig bij hartfalen, instabiele angina pectoris, onbehandelde hyperthyreoïdie, aandoeningen aan het 
centraal zenuwstelsel, aandoeningen waarbij de oogdruk niet mag stijgen, leverfunctiestoornissen, 
middelenmisbruik (ook alcohol en geneesmiddelen). 
 
Interacties 
Er zijn geen relevante wisselwerkingen bekend. 
 
Zwangerschap, borstvoeding en kinderwens 
Gebruik Depramin niet als u zwanger bent of wilt worden. Raadpleeg voor gebruik uw arts als u borstvoeding 
wilt geven. 
Zwangerschapscategorie Australië: B3. Er is geen ervaring met oraal ketamine bij zwangeren. Ketamine kan de 
frequentie en tonus van uteruscontracties verhogen. Het kan tijdens de bevalling ademhalingsproblemen bij de 
pasgeborene veroorzaken. Gaat over in de moedermelk, maar er zijn geen effecten op de zuigeling te 
verwachten. 
 
Bijwerkingen 
Bij 1-10%: diarree, slapeloosheid, moeite met zitten, dissociatieve symptomen 
Frequentie onbekend: voorbijgaande hoge bloeddruk, verlaagde bloeddruk, trage hartslag, duizeligheid, 
zichtstoornissen, hoofdpijn, misselijkheid, braken, droge mond, verminderde coördinatie, verminderde 
concentratie, rusteloosheid, verhoogde uitslagen op psychose en dissociatie schalen, voorbijgaand vreemd of 
onrealistisch gevoel, voorbijgaand verminderd geheugen, voorbijgaande zwakte, voorbijgaande vermoeidheid, 
verhoogde hartslag, slaperigheid. 
Ketamine vermindert uw reactievermogen. Rijd geen auto en bedien geen machines. 
Als u vermoedt dat u een bijwerking hebt gekregen die niet in deze bijsluiter staat, neem dan contact op met uw 
apotheker of behandelend arts. Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde 
bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.


