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Eletriptan
uitgesproken als (el ih trip' tan)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Eletriptan wordt gebruikt om de symptomen van migrainehoofdpijn te behandelen (ernstige, kloppende hoofdpijn die soms 

gepaard gaat met misselijkheid en gevoeligheid voor geluid en licht). Eletriptan zit in een klasse van geneesmiddelen die 

selectieve serotoninereceptoragonisten worden genoemd. Het werkt door de bloedvaten in de hersenen te vernauwen, te 

voorkomen dat pijnsignalen naar de hersenen worden gestuurd en door de afgifte van bepaalde natuurlijke stoffen te 

blokkeren die pijn, misselijkheid en andere symptomen van migraine veroorzaken. Eletriptan Sandoz voorkomt geen 

migraineaanvallen en vermindert het aantal hoofdpijnen dat u heeft niet.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Eletriptan wordt geleverd als een tablet om via de mond in te nemen. Het wordt meestal ingenomen bij het eerste teken van 

migrainehoofdpijn. Als uw symptomen verbeteren nadat u eletriptan heeft ingenomen, maar na 2 uur of langer terugkeren, mag 

u een tweede tablet innemen. Als uw symptomen echter niet verbeteren nadat u eletriptan heeft ingenomen, neem dan geen 

tweede tablet in voordat u uw arts heeft gebeld. Uw arts zal u vertellen hoeveel tabletten u maximaal in een periode van 24 uur 

mag innemen. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat 

u niet begrijpt. Neem eletriptan precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw arts 

heeft voorgeschreven.

U mag uw eerste dosis eletriptan innemen in een spreekkamer of een andere medische instelling waar u gecontroleerd kunt 

worden op ernstige reacties.

Bel uw arts als uw hoofdpijn niet beter wordt of vaker optreedt na het innemen van eletriptan.

Als u eletriptan vaker of langer gebruikt dan de aanbevolen tijdsduur, kan uw hoofdpijn erger worden of 
vaker voorkomen. U mag eletriptan of andere hoofdpijnmedicatie niet langer dan 10 dagen per maand 
gebruiken. Bel uw arts als u eletriptan moet gebruiken om meer dan drie hoofdpijnen in een periode van 
1 maand te behandelen.

Vraag uw apotheker of arts om een   kopie van de informatie van de fabrikant voor de patiënt.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.
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hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u eletriptan inneemt,

vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor eletriptan, andere medicijnen of een van de bestanddelen 
van eletriptan-tabletten. Vraag uw apotheker om een   lijst van de ingrediënten.

neem geen eletriptan in als u de afgelopen 24 uur een van de volgende geneesmiddelen heeft ingenomen: 
andere selectieve serotoninereceptoragonisten zoals almotriptan (Axert), frovatriptan (Frova), naratriptan 
(Amerge), rizatriptan (Maxalt), sumatriptan (Imitrex, in Treximet), of zolmitriptan (Zomig); of ergot-achtige 
medicijnen zoals bromocriptine (Parlodel), cabergoline, dihydro-ergotamine (DHE 45, Migranal), ergoloïde 
mesylaten (Hydergine), ergonovine (Ergotrate), ergotamine (Cafergot, Ergomar), methylergonovine 
(Methergine), methysergide (Sansert), en pergolide (Permax). Neem eletriptan niet in binnen 72 uur na 
claritromycine (Biaxin), itraconazol (Sporanox), ketoconazol (Nizoral), nefazodon (Serzone), nelfinavir 
(Viracept), ritonavir (Norvir) en troleandomycine (TAO).

vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt. 

Zorg ervoor dat u een van de volgende vermeldt: paracetamol (Tylenol); antidepressiva zoals amitriptyline (Elavil), amoxapine (Asendin), clomipramine (Anafranil), 

desipramine (Norpramin), doxepin (Adapin, Sinequan), imipramine (Tofranil), nortriptyline (Aventyl, Pamelor), protriptyline (Vivactil) en trimipramine ( Surmontil); 

aspirine en andere niet-steroïde ontstekingsremmende medicijnen (NSAID's) zoals ibuprofen (Advil, Motrin) en naproxen (Aleve, Naprosyn); erytromycine (EES, E-

Mycin, Erythrocine); fluconazol (Diflucan); selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's) zoals citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetine (Prozac, 

Sarafem), fluvoxamine (Luvox), paroxetine (Paxil) en sertraline (Zoloft); selectieve serotonine-/noradrenalineheropnameremmers (SNRI's) zoals desvenlafaxine 

(Pristiq), duloxetine (Cymbalta), sibutramine (Meridia) en venlafaxine (Effexor); en verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan). Vertel het uw arts of apotheker ook als u 

de volgende medicijnen gebruikt of de afgelopen twee weken bent gestopt met het gebruik ervan: isocarboxazid (Marplan), fenelzine (Nardil), selegiline (Eldepryl) en 

tranylcypromine (Parnate). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. Vertel het uw arts of 

apotheker ook als u de volgende medicijnen gebruikt of de afgelopen twee weken bent gestopt met het gebruik ervan: isocarboxazid (Marplan), fenelzine (Nardil), 

selegiline (Eldepryl) en tranylcypromine (Parnate). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. 

Vertel het uw arts of apotheker ook als u de volgende medicijnen gebruikt of de afgelopen twee weken bent gestopt met het gebruik ervan: isocarboxazid (Marplan), 

fenelzine (Nardil), selegiline (Eldepryl) en tranylcypromine (Parnate). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op 

bijwerkingen.

vertel het uw arts als u een hartaandoening heeft of ooit heeft gehad; een hartaanval; angina (pijn op de borst); onregelmatige 
hartslagen; beroerte of 'mini-beroerte'; of problemen met de bloedsomloop zoals spataderen, bloedstolsels in de benen, de 
ziekte van Raynaud (problemen met de bloedtoevoer naar de vingers, tenen, oren en neus) of ischemische darmziekte 
(bloederige diarree en maagpijn veroorzaakt door verminderde bloedtoevoer naar de ingewanden). Uw arts kan u vertellen 
om geen eletriptan te gebruiken.

vertel het uw arts als u rookt of overgewicht heeft; als u hoge bloeddruk, diabetes, hoog cholesterol of nier- of 
leverziekte heeft of ooit heeft gehad; als u door de menopauze bent gegaan (verandering van leven); of als 
familieleden een hartaandoening of beroerte hebben of ooit hebben gehad.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u van plan bent seksueel 
actief te zijn terwijl u dit medicijn gebruikt, overleg dan met uw arts over effectieve anticonceptiemethoden. Als u zwanger 
wordt terwijl u eletriptan gebruikt, neem dan contact op met uw arts.

u moet weten dat eletriptan u slaperig kan maken. Bestuur geen auto of bedien geen machines totdat u weet 
welke invloed dit medicijn op u heeft.

praat met uw arts over uw hoofdpijnsymptomen. Eletriptan mag niet worden gebruikt voor de behandeling van 
bepaalde soorten migrainehoofdpijn (hemiplegische of basilaire migraine) of andere soorten hoofdpijn (zoals 
clusterhoofdpijn).

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Praat met uw arts over het drinken van grapefruitsap terwijl u dit geneesmiddel gebruikt.
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wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Eletriptan kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen 
ernstig is of niet weggaat:

zwakheid

vermoeidheid

maagklachten

maagzuur

duizeligheid

slaperigheid

hoofdpijn

droge mond

misselijkheid

warm of koud voelen

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk 
contact op met uw arts of vraag een medische spoedbehandeling:

beklemd gevoel, pijn, druk of zwaarte in de borst, keel, nek of kaak

langzame of moeilijke spraak

zwakte of gevoelloosheid van een arm of been

braken

plotselinge of ernstige maagpijn

bloederige diarree

constipatie

snelle, bonzende of onregelmatige hartslag

kortademigheid

uitbrekend in het koude zweet

duizeligheid

koud zweet

moeite met ademhalen of slikken

zwelling van het gezicht, keel, tong, lippen, ogen, handen, voeten, enkels of onderbenen

heesheid

netelroos

uitslag

jeuk
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bleekheid of blauwe kleur van de vingers en tenen

pijn, branderig gevoel of tintelingen in de handen of voeten

Eletriptan kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het gebruik 

van dit medicijn.

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse 

Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA)
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) of telefonisch 
(1-800-332-1088).

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het op 

kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer).

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere 

mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de beste manier 

om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw apotheker of neem 

contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over terugnameprogramma's in uw 

gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) voor meer 

informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals wekelijkse 

piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze gemakkelijk 

kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen sluiten en de 

medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en bereik is.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op:

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft 

gehad, moeite heeft met ademhalen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts. Uw bloeddruk moet regelmatig worden gecontroleerd.

U dient een hoofdpijndagboek bij te houden door op te schrijven wanneer u hoofdpijn heeft en wanneer u eletriptan 

gebruikt.

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Stel uw apotheker al uw vragen over het bijvullen van uw 
recept.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle receptplichtige en niet-voorgeschreven medicijnen (zonder recept 

verkrijgbaar) die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere voedingssupplementen.
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supplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het 
is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen

Relpax®

Laatst herzien - 15-03-2016

Leer hoe u deze pagina kunt citeren

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
AHFS®Informatie over patiëntmedicatie™. © Copyright, 2022. De American Society of Health-System 

Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alle rechten voorbehouden. duplicatie
voor commercieel gebruik moet worden geautoriseerd door ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

Nationale gezondheidsinstituten

Pagina laatst bijgewerkt: 25 maart 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a603029.html 5/5

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

