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Bereiding van een diazepam-clysma 

KNUDSEN (1977) heeft in zijn onderzoek naar 
de rectale absorptie van diazepam aangetoond 
dat de absorptie uit een oplossing zo snel is dat 
coupering van door koorts geinduceerde con- 
vulsies bij kinderen met een dergelijke oplos- 
sing mogelijk is. Er  werd in deze studie gebruik 
gemaakt van Apozepam* rektal, een preparaat 
van het Apothekernes Laboratorium for Spe- 
cialpraeparater te Oslo. 

JEPPSSON en LJUNGBERG (1975) hebben glo- 
baal de samenstelling van het injectiepreparaat 
Apozepam | beschreven. De oplossing bevat, 
naast 1,5% benzylalcohol, alcohol en water, 
glycofurol, een polyethyleenglycolether van 
tetrahydrofurfurylalcohol. 

SPIEGELBERG e.a. (1956) introduceerden het 
glycofurol ter vervanging van propyleenglycol. 

Uit eigen onderzoek is gebleken dat propy- 
leenglycol en mengsels van propyleenglycol 
met alcohol na rectale applicatie bijzonder ir- 
riterend zijn voor het rectumslijmvlies en vaak 
aanleiding geven tot een defaecatiereflex. Gly- 
cofurol bleek dit nadelige effect niet te verto- 
nen. Een combinatie van 50% v/v glycofurol 
en ca. lO% v/v alcohol werd rectaal goed ver- 
dragen, waardoor wij tot de volgende samen- 
stelling kwamen van een clysma, bevattende 5 
mg diazepam per ml: 

diazepam 500 mg 
glycofurol 50 ml 
alcohol 96% v/v 1o ml 
gedestilleerd water tot IOO ml 

Bereiding: los diazepam op in her mengsel v a n  
glycofurol en alcohol 96% v/v, terwijl stikstof 
door de vloeistof wordt ge.leid. Vul aan met 
water tot volume. 

Er is gebleken dat diazepamspiegels na rectale 
toediening van een clysma met deze samen- 
stelling nagenoeg hetzelfde zijn als na toedie~ 
ning van Apozepam | rektal in 'equivalente 
dosering (mg/kg). 

Het  onderzoek naar de rectale absorptie van 
zowel diazepam als clonazepam uit het hierl 
beschreven oplosmiddel zal worden vo0rtge, 
zet. 

Glycofurol is verkrijgbaar bij Merck, arr 
821092. 
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Toedieningsvormen van diazepam 

( Overz ichtsre feraat )  

I N L E I D I N G  

Diazepam heeft  een groot toepassingsgebied: 
in de psychiatrie als tranquillizer, sedativum en 
antidepressivum, in de  gynecologie bij (pre)- 
eclampsie en premenstruele pijnen, in de pe- 

diatrie bij orthopedische ingrepen ter voorko-' 
ming van spierspasmen, in de chirurgie als pre:  
en postoperatief sedativum, in de urologie bij 
dysuria, bij spastische toestanden (tetanus e.a.), 
als anticonvulsivum ter coupering van een epi, 
leptisch insult en ter voorkoming  van 
koortsconvulsies bij kinderen etc. 

Wij kunnen 0nderscheid maken tussen di~ 
toepassingen waarbij een constante bloed~- 
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