
MYRIN®Tabletten
(Ethambutol HCl-Rifampicine-Isoniazide)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

MYRIN®, MYRIN®FORTE

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Combinatie van Ethambutol HCl, Rifampicine, Isoniazide als:

MYRIN®, MYRIN®FORTE

Elke MYRIN®tablet bevat:

actief ingrediënt Samenstelling

Ethambutol HCl 300 mg

rifampicine 150 mg

isoniazide 75 mg

Myrin®Forte-tablet bevat:

actief ingrediënt Samenstelling

Ethambutol HCl 275 mg

rifampicine 150 mg

isoniazide 75 mg

3. FARMACEUTISCHE VORM

Tabletten

4. KLINISCHE GEGEVENS

4.1. THERAPEUTISCHE INDICATIES

MYRIN®is geïndiceerd in de vervolgfasetherapie van nieuwe en herbehandelingsgevallen. In populaties met bekende 
of vermoede hoge niveaus van resistentie tegen isoniazide kunnen nieuwe tbc-patiënten MYRIN krijgen®therapie in 
de vervolgfase een acceptabel alternatief is voor Rifampicine en Isoniazide.
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4.2. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING

MYRIN®moet 1 uur vóór of 2 uur na een maaltijd worden ingenomen. Als gastro-intestinale irritatie optreedt, mag de 
combinatie worden ingenomen met voedsel of antacida, maar niet met antacida die aluminium bevatten.

De aanbevolen dosering en het behandelingsschema voor tuberculose zijn afhankelijk van de medische geschiedenis van de patiënt, 
de respons op de behandeling en de gevoeligheid van het isolaat.

Voorgestelde dosering:

Het dagelijkse doseringsbereik voor drie essentiële geneesmiddelen die door de autoriteiten worden aanbevolen in de korte kuur 
chemotherapie zijn:

Ethambutol 15 mg – 25 mg/kg Rifampicine 
10 mg/kg tot 600 mg Isoniazide 5 mg - 10 
mg/kg tot 300 mg

Elke MYRIN®tablet bevat:
Ethambutol HCl 300 mg, Rifampicine 150 mg en Isoniazide 75 mg

Patiënten dienen de volgende enkele dagelijkse dosis van één tot twee uur te krijgen:voor een maaltijd. Eén 
tablet/15 kg lichaamsgewicht.

Als alternatief kan het volgende doseringsschema worden gebruikt.
(Bereken de dosering altijd op basis van het gewicht van de patiënt. Het gebruik van afzonderlijke geneesmiddelen wordt geadviseerd in geval 

van een verschil in de gewichtsdosering met vaste dosiscombinaties.)

PATINT LICHAAM
GEWICHT (KG)

Voortzettingsfase

04 maanden in NIEUWE GEVALLEN

05 maanden in HERBEHANDELINGSGEVALLEN

MYRIN ®

30-39
40-54

55 en hoger

02 Tabletten
03 Tabletten
04 Tabletten

Pediatrische dosering

De werkzaamheid van de combinatie is niet vastgesteld bij kinderen en dit product mag niet worden gebruikt bij 
kinderen jonger dan 13 jaar aangezien er geen veilige gebruiksvoorwaarden zijn vastgesteld.

Geriatrische dosering

Zoals met elk medicijn, is voorzichtigheid geboden bij het gebruik van MYRIN®om oudere patiënten te behandelen.

Nierinsufficiëntie

Ethambutol hoopt zich op bij patiënten met nierinsufficiëntie. Als de nierfunctiestoornis ernstig is of als patiënten trage 
acetyleerders zijn, kan een verlaging van de dosering nodig zijn.
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Leverinsufficiëntie

Dosisaanpassing van MYRIN®kan nodig zijn bij patiënten met leverinsufficiëntie of patiënten die langzame acetyleerders zijn. 
Patiënten met acute of chronische leverziekte en patiënten die langzame acetyleerders zijn, hebben hogere 
serumconcentraties van isoniazide en vertonen een langere serumhalfwaardetijd voor isoniazide. De klaring van rifampicine 
is significant verminderd bij patiënten met een leverziekte.

4.3. CONTRA-INDICATIES

MYRIN®
isoniazide, of voor een van de hulpstoffen in dit product.

mag niet worden gebruikt bij patiënten met een bekend overgevoeligheid voor ethambutol, rifampicine of

MYRIN®is ook gecontra-indiceerd in de aanwezigheid van alcoholisme, optische neuritis,
of bij patiënten met bekende retrobulbaire neuritis, tenzij de arts bepaalt dat het mag worden gebruikt.

in aanwezigheid van geelzucht,

MYRIN®is ook gecontra-indiceerd bij patiënten die visuele bijwerkingen of veranderingen in het gezichtsvermogen niet kunnen 
waarderen en melden (bijv. jonge kinderen en patiënten met een psychische aandoening of mentale deficiëntie).

4.4. SPECIALE WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

Er zijn meldingen geweest van ernstige cutane bijwerkingen (SCAR's), zoals Stevens-Johnson-syndroom (SJS), toxische 
epidermale necrolyse (TEN), geneesmiddelreactie met eosinofilie en systemische symptomen (DRESS) en acute 
gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose (AGEP) met geneesmiddelen tegen tuberculose (zie rubriek4.8 
Ongewenste effecten). Als patiënten huiduitslag krijgen, moeten ze nauwlettend worden gecontroleerd en de 
vermoedelijke medicatie moet worden stopgezet als de laesies vorderen. Het identificeren van het specifieke medicijn 
is moeilijk, omdat gelijktijdig meerdere geneesmiddelen tegen tuberculose worden voorgeschreven. Met name voor 
DRESS, een potentieel levensbedreigend SCAR met meerdere systemen, kan de tijd tot het optreden van de eerste 
symptomen langer zijn. DRESS is een klinische diagnose en de klinische presentatie ervan blijft de basis voor 
besluitvorming. Een vroege stopzetting van het verdachte medicijn is essentieel vanwege de mortaliteit en visceraal
betrokkenheid (bijv. lever, beenmerg of nier).

Ethambutolhydrochloride kan een afname van de gezichtsscherpte veroorzaken, wat lijkt te zijn veroorzaakt door optische/
retrobulbaire neuritis. Dit effect kan verband houden met de dosis en de duur van de behandeling. Dit effect is over het 
algemeen omkeerbaar wanneer de toediening van het geneesmiddel onmiddellijk wordt stopgezet. Er is echter 
onomkeerbare blindheid gemeld. (Zie sectie4.8. Ongewenste effecten).

Levertoxiciteit, inclusief dodelijke afloop, is gemeld. Uitgangspunt en periodieke beoordeling van de 
leverfunctie moet worden uitgevoerd.

Ethambutol heeft een uniek effect op het oog. Het is
een volledig oogheelkundig onderzoek ondergaan voordat de behandeling wordt gestart en periodiek tijdens de toediening van het 

geneesmiddel. Deze moet gezichtsscherpte, kleur, zicht, perimetrie en
oftalmoscopie. Bij patiënten met gezichtsstoornissen zoals cataract, terugkerende ontstekingsaandoeningen van het oog, 
optische neuritis en diabetische retinopathie is de evaluatie van veranderingen in gezichtsscherpte moeilijker. Bij een 
dergelijke patiënt moet worden overwogen:

en mogelijke visuele verslechtering

, daarom, aanbevolen dat allemaalpatiënten nemen MYRIN®

zou moeten

inspectie

de relatie tussen verwachte voordelen van MYRIN®

administratie (Zie sectie4.8. Ongewenste effecten).

Urine, feces, speeksel, sputum en tranen kunnen roodoranje gekleurd worden door de rifampicinecomponent van MYRIN®. 
Zachte contactlenzen kunnen permanent gekleurd zijn.
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Zoals met elk krachtig medicijn, moet tijdens MYRIN een periodieke beoordeling van de functies van het orgaansysteem, waaronder nier-, 

lever- en hematopoëtische eigenschappen, worden uitgevoerd.®therapie.

Pyridoxinedeficiëntie wordt soms waargenomen bij volwassenen die hoge doses isoniazide gebruiken. Behandeling 
met hoge doses vitamine B6 kan nodig zijn.

Patiënten met een risico op perifere neuropathie als gevolg van ondervoeding, chronische alcoholafhankelijkheid of 
diabetes dienen daarnaast 10 mg pyridoxine per dag te krijgen. Waar de gezondheidsstandaard in de gemeenschap 
laag is, moet dit routinematig worden aangeboden.

MYRIN®moet met zorg worden toegediend aan epileptische patiënten, aangezien het convulsies kan veroorzaken, of aan patiënten in 
psychotische toestanden die worden gekenmerkt door manie of hypomanie.

MYRIN®moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met diabetes mellitus, aangezien de behandeling moeilijker kan zijn.

MYRIN®kan de gezichtsscherpte en het kleurenzien verminderen, wat de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen kan 

beïnvloeden.

Patiënten met een verminderde nierfunctie hebben een verlaging van de dosering nodig, zoals bepaald door de serumspiegels van 

ethambutolhydrochloride, aangezien de belangrijkste weg van uitscheiding van dit geneesmiddel door de nieren is.

Zoals met elk krachtig geneesmiddel, moeten baseline en periodieke beoordeling van de functies van het orgaansysteem, inclusief nier-, lever- 

en hematopoëtische eigenschappen, worden uitgevoerd.

4.5. INTERACTIE MET ANDERE GENEESMIDDELEN EN ANDERE VORMEN VAN INTERACTIE

Interacties met betrekking tot Ethambutol

Gelijktijdige toediening van ethambutol met andere neurotoxische geneesmiddelen kan de kans op neurotoxiciteit, 
zoals optische en perifere neuritis, vergroten.

Antacida die aluminiumhydroxide bevatten, hebben de absorptie van ethambutol verminderd.

Ethambutol kan reageren met fentolamine (Rogitine) om een   vals-positieve test voor feochromocytoom uit te lokken.

Interacties met betrekking tot rifampicine

Er is waargenomen dat rifampicine het anticoagulerende effect van cumarine-achtige geneesmiddelen vermindert. 
Het wordt aanbevolen de protrombinetijd dagelijks te meten of zo vaak als nodig is om de vereiste dosis coumadin 
vast te stellen en te handhaven.

Er is gemeld dat de betrouwbaarheid van orale anticonceptiva kan worden beïnvloed bij patiënten die voor tuberculose worden 
behandeld met rifampicine in combinatie met ten minste 1 ander geneesmiddel tegen tuberculose. In dergelijke gevallen moeten 
mogelijk alternatieve anticonceptiemaatregelen worden overwogen.

Rifampicine kan het metabolisme van de volgende geneesmiddelen verhogen door inductie van microsomale leverenzymen, 
wat resulteert in lagere serumconcentraties:
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Aminophylline, theofylline, sulfonylureumderivaten orale antidiabetica, fenobarbital, 
systemische betaadrenerge blokkers, chlooramfenicol, clofibraat, corticosteroïden, 
cyclosporine, dapson, diazepam, digitalisglycosiden, disopyramide, mexiletine, fluïde, kinidine, 
tocaïne , oraal verapamil.

Gelijktijdig gebruik van clofazimine heeft geresulteerd in een verminderde absorptie van rifampicine, waardoor de tijd-tot-piekconcentratie 

wordt vertraagd en de halfwaardetijd wordt verlengd.

Het is aangetoond dat therapeutische niveaus van rifampicine de standaard microbiologische tests van serumfolaat en 
vitamine B remmen12. Alternatieve methoden moeten worden overwogen bij het bepalen van foliumzuur en vitamine B12

concentraties in aanwezigheid van rifampicine.

Probenecide kan concurreren met rifampicine voor de opname in de lever, wat resulteert in een verhoogde en langdurigere 
opname en/of toxiciteit van rifampicine; het effect is echter inconsistent en gelijktijdig gebruik van probenecide om de 
serumconcentraties van rifampicine te verhogen wordt niet aanbevolen.

Interacties met betrekking tot isoniazide

Chronisch gebruik van isoniazide kan de plasmaklaring verminderen en de werkingsduur van alfentanil, 
coumarine, anticoagulantia van indandionderivaten, benzodiazepines, carbamazepine en theofylline 
verlengen.

Het gebruik van fenytoïne moet zorgvuldig worden gecontroleerd bij patiënten die gelijktijdig isoniazide krijgen. Isoniazide 
kan de uitscheiding van fenytoïne verminderen of de effecten ervan versterken.

Gelijktijdig gebruik van chronisch paracetamol, alcohol, rifampicine en andere hepatotoxische medicatie kan de kans op door 
isoniazide geïnduceerde hepatotoxiciteit vergroten. Antacida die aluminium bevatten, kunnen de absorptie en 
serumconcentraties van isoniazide vertragen en verlagen.

Gelijktijdige inname van bepaalde soorten kaas, zoals Zwitsers of Cheshire, of vis zoals tonijn of sardines, kan 
leiden tot jeukende huid, snel of bonzend hart, koude rillingen en hoofdpijn, waarvan wordt gedacht dat het te 
wijten is aan de remming van plasmamonoamine oxidase en diamine-oxidase door isoniazide, dat het 
metabolisme van tyramine en histamine in vis en kaas verstoort.

Glucocorticoïde corticosteroïden kunnen het levermetabolisme en/of de uitscheiding van isoniazide verhogen.

Gelijktijdig gebruik met cycloserine, disulfiram en andere neurotoxische geneesmiddelen kan de kans op CZS-
toxiciteit vergroten.

Isoniazide kan de vorming van een potentieel neurotoxische anorganische fluoridemetaboliet verhogen bij gelijktijdig 
gebruik met enfluraan.

Gelijktijdig gebruik van isoniazide met ketoconazol of parenteraal miconazol wordt niet aanbevolen.

Er kunnen vals-positieve reacties optreden bij urineglucosetests met kopersulfaat.

4.6. VRUCHTBAARHEID, ZWANGERSCHAP EN LACTATIE

De componenten van MYRIN®schadelijke farmacologische effecten hebben op de zwangerschap en de foetus. Er zijn 
onvoldoende gegevens over het gebruik van rifampicine, ethambutol en isoniazide bij zwangere vrouwen. Uit dieronderzoek 
is reproductietoxiciteit gebleken. Het potentiële risico voor mensen is niet bekend.
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Het is aangetoond dat rifampicine teratogeen is bij dieren bij zeer hoge doses. Bij toediening tijdens de laatste weken 
van de zwangerschap kan rifampicine postnatale bloedingen veroorzaken bij de moeder en het kind waarvoor 
behandeling met vitamine K geïndiceerd kan zijn. Omdat is gemeld dat rifampicine de placentabarrière passeert en in 
navelstrengbloed verschijnt, moeten pasgeborenen van met rifampicine behandelde moeders zorgvuldig worden 
geobserveerd op tekenen van bijwerkingen.

Er zijn geen adequate en goed gecontroleerde onderzoeken bij zwangere vrouwen. Er zijn meldingen van oogafwijkingen die 
optreden bij zuigelingen van vrouwen die een antituberculosetherapie ondergaan, waaronder ethambutolhydrochloride. 
Ethambutolhydrochloride mag alleen tijdens de zwangerschap worden gebruikt als het voordeel opweegt tegen het 
mogelijke risico voor de foetus.

Van ethambutolhydrochloride is aangetoond dat het teratogeen is bij drachtige muizen en konijnen wanneer het in hoge doses 
wordt gegeven. Wanneer drachtige muizen of konijnen werden behandeld met hoge doses ethambutolhydrochloride, nam de 
foetale mortaliteit licht maar niet significant toe (P>0,05). Vrouwelijke ratten die werden behandeld met ethambutolhydrochloride 
vertoonden een lichte maar onbeduidende (P>0,05) afname in vruchtbaarheid en worpgrootte.

Bij foetussen geboren uit muizen die tijdens de zwangerschap met hoge doses ethambutolhydrochloride werden behandeld, 
werd een lage incidentie van gespleten gehemelte, exencefalie en afwijking van de wervelkolom waargenomen. Kleine 
afwijkingen van de halswervel werden gezien bij pasgeboren ratten die tijdens de zwangerschap met hoge doses 
ethambutolhydrochloride werden behandeld. Konijnen die tijdens de zwangerschap hoge doses ethambutolhydrochloride 
kregen, baarden twee foetussen met monoftalmie, één met een verkorte rechter onderarm vergezeld van bilaterale 
contractuur van het polsgewricht en één met hazenlip en gespleten gehemelte.

Van isoniazide is gemeld dat het embryocide is bij drachtige ratten en konijnen.

Rifampicine en isoniazide worden uitgescheiden in de moedermelk. Daarom mogen zuigelingen geen borstvoeding krijgen door 
patiënten die MYRIN . krijgen®

4.7. EFFECTEN OP HET RIJDEN EN HET GEBRUIK VAN MACHINES

MYRIN®kan de gezichtsscherpte en het kleurenzien verminderen, wat de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen kan 

beïnvloeden.

4.8. ONGEWENSTE EFFECTEN

MYRIN®is een combinatie van ethambutol, rifampicine en isoniazide. Elk bestanddeel heeft specifieke gemelde bijwerkingen die 
hieronder worden weergegeven.

Bijwerkingen met betrekking tot Ethambutol:

De volgende reacties zijn opgetreden met ethambutol. Aangezien ethambutol een bestanddeel is van MYRIN®,
deze reacties kunnen ook optreden bij het gebruik van MYRIN®.

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

Leukopenie, trombocytopenie, neutropenie.

Immuunsysteemaandoeningen
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Anafylactische/anafylactoïde reactie (inclusief shock en dodelijke afloop).

Overgevoeligheidssyndroom bestaande uit huidreactie (zoals huiduitslag of exfoliatieve dermatitis), 
eosinofilie en een of meer van de volgende: hepatitis, pneumonitis, nefritis, myocarditis en pericarditis. 
Koorts en lymfadenopathie kunnen aanwezig zijn.

Metabolisme en voedingsstoornissen

Anorexia, verhogingen van de serumurinezuurconcentratie.

Zenuwstelselaandoeningen

Duizeligheid, hypesthesie, paresthesie.

Oogaandoeningen

Ethambutol kan een vermindering van de gezichtsscherpte veroorzaken, waaronder onomkeerbare blindheid, die het gevolg 
lijkt te zijn van optische neuritis. Dit effect kan verband houden met de dosis en de duur van de behandeling, en patiënten 
die gedurende langere perioden ethambutol krijgen in doses >20 mg/kg hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van 
optische neuritis. Dit effect is over het algemeen reversibel wanneer de toediening van het geneesmiddel onmiddellijk wordt 
stopgezet, en herstel van de gezichtsscherpte treedt over het algemeen op gedurende een periode van weken tot maanden 
nadat het geneesmiddel is stopgezet. Sommige patiënten hebben na een dergelijk herstel opnieuw ethambutol gekregen 
zonder dat de gezichtsscherpte terugkeerde. In zeldzame gevallen kan het herstel echter tot een jaar of langer worden 
uitgesteld, en er is ook melding gemaakt van onomkeerbare blindheid. Bovendien kunnen kinderen en volwassenen met een 
laag lichaamsgewicht (<

Omdat ethambutol een uniek effect heeft op het oog, wordt aanbevolen dat patiënten een volledig oogheelkundig onderzoek ondergaan voordat de behandeling wordt gestart en periodiek tijdens de toediening van het 

geneesmiddel. Dit onderzoek moet gezichtsscherpte, kleurenzien, perimetrie en oftalmoscopie omvatten. Omdat dit medicijn nadelige effecten kan hebben op het gezichtsvermogen, moet lichamelijk onderzoek 

oogheelkunde, vingerperimetrie en het testen van kleurdiscriminatie omvatten. Bij patiënten met gezichtsstoornissen zoals cataracten, terugkerende ontstekingsaandoeningen van het oog, optische neuritis en diabetische 

retinopathie, is de evaluatie van veranderingen in gezichtsscherpte moeilijker en moet ervoor worden gezorgd dat variaties in het gezichtsvermogen niet te wijten zijn aan de onderliggende ziektetoestanden. Bij dergelijke 

patiënten er moet rekening worden gehouden met de relatie tussen verwachte voordelen en mogelijke visuele achteruitgang, aangezien de evaluatie van visuele veranderingen moeilijk is. De verandering in 

gezichtsscherpte kan eenzijdig of bilateraal zijn en daarom moet elk oog afzonderlijk worden getest en beide ogen samen. Het testen van de gezichtsscherpte moet worden uitgevoerd voordat de behandeling met 

ethambutol wordt gestart en periodiek tijdens de toediening van het geneesmiddel, behalve dat het eenmaal per maand moet worden gedaan wanneer de patiënt een dosering van 15 mg/kg/dag of meer gebruikt. Snellen-

oogkaarten worden aanbevolen voor het testen van de gezichtsscherpte. Klinische studies hebben aangetoond dat er duidelijke schommelingen zijn van 1 of 2 lijnen van de Snellen-kaart in de gezichtsscherpte van veel 

tuberculeuze patiënten die geen ethambutol krijgen. De verandering in gezichtsscherpte kan eenzijdig of bilateraal zijn en daarom moet elk oog afzonderlijk worden getest en beide ogen samen. Het testen van de 

gezichtsscherpte moet worden uitgevoerd voordat de behandeling met ethambutol wordt gestart en periodiek tijdens de toediening van het geneesmiddel, behalve dat het eenmaal per maand moet worden gedaan 

wanneer de patiënt een dosering van 15 mg/kg/dag of meer gebruikt. Snellen-oogkaarten worden aanbevolen voor het testen van de gezichtsscherpte. Klinische studies hebben aangetoond dat er duidelijke 

schommelingen zijn van 1 of 2 lijnen van de Snellen-kaart in de gezichtsscherpte van veel tuberculeuze patiënten die geen ethambutol krijgen. De verandering in gezichtsscherpte kan eenzijdig of bilateraal zijn en daarom 

moet elk oog afzonderlijk worden getest en beide ogen samen. Het testen van de gezichtsscherpte moet worden uitgevoerd voordat de behandeling met ethambutol wordt gestart en periodiek tijdens de toediening van 

het geneesmiddel, behalve dat het eenmaal per maand moet worden gedaan wanneer de patiënt een dosering van 15 mg/kg/dag of meer gebruikt. Snellen-oogkaarten worden aanbevolen voor het testen van de 

gezichtsscherpte. Klinische studies hebben aangetoond dat er duidelijke schommelingen zijn van 1 of 2 lijnen van de Snellen-kaart in de gezichtsscherpte van veel tuberculeuze patiënten die geen ethambutol krijgen. behalve dat het eenmaal per maand moet worden gedaan wanneer de patiënt een dosering van 15 mg/kg/dag of meer gebruikt. Snellen-oogkaarten worden aanbevolen voor het testen van de gezichtsscherpte. Klinische studies hebben aangetoond dat er duidelijke schommelingen zijn van 1 of 2 lijnen van de Snellen-kaart in de gezichtsscherpte van veel tuberculeuze patiënten die geen ethambutol krijgen. behalve dat het eenmaal per maand moet worden gedaan wanneer de patiënt een dosering van 15 mg/kg/dag of meer gebruikt. Snellen-oogkaarten worden aanbevolen voor het testen van de gezichtsscherpte. Klinische studies hebben aangetoond dat er duidelijke schommelingen zijn van 1 of 2 lijnen van de Snellen-kaart in de gezichtsscherpte van veel tuberculeuze patiënten die geen ethambutol krijgen.

De onderstaande tabel kan nuttig zijn bij het interpreteren van mogelijke veranderingen in de gezichtsscherpte die aan ethambutol kunnen worden toegeschreven.

Eerste Snellen
Waarde

Waarde die aangeeft:
Aanzienlijke afname

Aanzienlijk aantal
van lijnen

Afname-nummer
van punten

20/13 20/25 3 12
20/15 20/25 2 10
20/20 20/30 2 10
20/25 20/40 2 15
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20/30 20/50 2 20
20/40 20/70 2 30
20/50 20/70 1 20

Over het algemeen kunnen veranderingen in de gezichtsscherpte die kleiner zijn dan die aangegeven onder "Aanzienlijk aantal 
lijnen" en "Afname-aantal punten", te wijten zijn aan toevallige bevindingen, beperkingen van de testmethode of fysiologische 
variabiliteit. Omgekeerd duiden veranderingen in gezichtsscherpte die gelijk zijn aan of groter zijn dan die onder "Aanzienlijk aantal 
lijnen" en "Afname-aantal punten" erop dat opnieuw testen en zorgvuldige evaluatie van de visuele status van de patiënt nodig zijn. 
Als zorgvuldige evaluatie de omvang van de visuele verandering bevestigt en geen andere oorzaak aan het licht brengt, moet de 
behandeling met ethambutol worden stopgezet en moet de patiënt met regelmatige tussenpozen opnieuw worden beoordeeld. Er 
moet worden aangenomen dat een progressieve afname van de gezichtsscherpte tijdens de therapie te wijten is aan ethambutol.

Als er voorafgaand aan de behandeling een corrigerende bril wordt gebruikt, moet deze worden gedragen tijdens het testen van de 
gezichtsscherpte. Gedurende 1 tot 2 jaar therapie kan een brekingsfout ontstaan   die gecorrigeerd moet worden om nauwkeurige 
testresultaten te verkrijgen. Het testen van de gezichtsscherpte door een gaatje elimineert de brekingsfout. Patiënten die een visuele 
afwijking ontwikkelen tijdens de behandeling met ethambutol, kunnen subjectieve visuele symptomen vertonen vóór of gelijktijdig 
met het aantonen van verminderde gezichtsscherpte, en alle patiënten die ethambutol krijgen, moeten periodiek worden 
ondervraagd over wazig zien en andere subjectieve oogsymptomen.

Daarnaast zijn gezichtsvelddefecten, kleurenblindheid, scotoma, optische neuropathie, retrobulbaire 
neuritis en aangeboren oogafwijkingen gemeld.

Patients should be advised to report promptly to their physician any change in visual acuity.

Gastrointestinal Disorders

Epigastric distress, constipation, nausea, vomiting, abdominal pain, anorexia, metallic taste, dry mouth.

Hepatobiliary Disorders

Impairment of liver function, as indicated by abnormalities in liver function tests (aspartate 
aminotransferase increased, alanine aminotransferase increased) and liver toxicities including fatalities, 
has been reported. Jaundice and transient liver dysfunction have also been reported. Because 
ethambutol is recommended for therapy in conjunction with 1 or more other antituberculosis drugs, 
these changes may be related to concurrent therapy.

Skin and Subcutaneous Tissue Disorders

Pruritus, rash, Stevens-Johnson Syndrome, toxic epidermal necrolysis.

Musculoskeletal, Connective Tissue and Bone Disorders

Gewrichtspijn, acute jicht.

Ademhalingsaandoeningen, borstkas- en mediastinumaandoeningen

Longinfiltraten met of zonder eosinofilie.

Nier- en urinewegaandoeningen
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Jicht, hyperurikemie

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsvoorwaarden

Malaise, koorts.

Bijwerkingen met betrekking tot rifampicine:

De volgende reacties zijn opgetreden met rifampicine. Omdat rifampicine een bestanddeel is van MYRIN®kunnen 
deze reacties ook optreden bij het gebruik van MYRIN®.

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

Trombocytopenie, leukopenie, hemolytische anemie, anemie, eosinofilie. Trombocytopenie is opgetreden 
wanneer ethambutol en rifampicine gelijktijdig werden toegediend volgens een intermitterende dosis
schema tweemaal per week en in hoge doses.

Immuunsysteemaandoeningen

Overgevoeligheidsreacties

Metabolisme en voedingsstoornissen

Verhogingen in serum urinezuur.

Zenuwstelselaandoeningen

Hoofdpijn, slaperigheid, vermoeidheid, ataxie, duizeligheid, onvermogen om zich te concentreren, mentale verwarring, 
spierzwakte, algemene gevoelloosheid, pijn in de extremiteiten.

Oogaandoeningen

Visuele stoornissen, exsudatieve conjunctivitis.

Maagdarmstelselaandoeningen

Maagzuur, misselijkheid, braken, diarree, epigastrische nood, anorexia, gas, krampen, zere mond, zere tong, 
schimmelovergroei.

Lever- en galaandoeningen

Hepatitis of hepatitis prodromaal syndroom, shockachtig syndroom met leverbetrokkenheid, abnormale 
leverfunctietesten (verhoging van serumbilirubine, serumtransaminasen en alkalische fosfatase).

Hepatitis door rifampicine kan optreden bij patiënten met een normale leverfunctie. Chronische leverziekte, 
alcoholisme en ouderdom lijken de incidentie van ernstige leverproblemen te verhogen wanneer rifampicine alleen 
of gelijktijdig met isoniazide wordt gegeven.

Huid- en onderhuidaandoeningen
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Pruritus, urticaria, huiduitslag, pemfigoïde reactie, purpura.

Nier- en urinewegaandoeningen

Verhogingen van BUN, interstitiële nefritis, verandering in nierfunctie.

Hemolyse, hemoglobinurie, hematurie, nierinsufficiëntie of acuut nierfalen zijn gemeld en worden algemeen 
beschouwd als overgevoeligheidsreacties. Deze zijn opgetreden tijdens intermitterende therapie of wanneer de 
behandeling werd hervat na opzettelijke of accidentele onderbreking van een dagelijks doseringsschema en waren 
reversibel toen rifampicine werd stopgezet en een geschikte therapie werd ingesteld.

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen

Menstruele stoornissen.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsvoorwaarden

Koorts, "griepachtig" syndroom.

Bijwerkingen met betrekking tot isoniazide:

De volgende reacties zijn opgetreden met isoniazide. Omdat isoniazide een bestanddeel is van MYRIN®kunnen deze 
reacties ook optreden bij het gebruik van MYRIN®.

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

Agranulocytose,
lymfadenopathie.

eosinofilie, Bloedarmoede, trombocytopenie, methemoglobinemie, vasculitis,

Immuunsysteemaandoeningen

Allergische reacties, lupusachtig syndroom, reumatoïde syndroom.
Overgevoeligheid kan leiden tot koorts, verschillende huiduitslag, hepatitis, huiduitslag (inclusief morbilliforme, 
maculopapulaire, purpurische en urticaria), vasculitis en lymfoedeem.

Zenuwstelselaandoeningen

Perifere neuropathie is het meest voorkomende toxische effect van isoniazide. Het is dosisgerelateerd, komt het vaakst voor 
bij ondervoede mensen en bij mensen die vatbaar zijn voor neuritis (bijv. alcoholisten en diabetici), en wordt gewoonlijk 
voorafgegaan door paresthesie van de voeten en handen. De incidentie is hoger bij langzame acetyleerders. Isoniazide kan 
perifere neuritis veroorzaken door als pyridoxine-antagonist te werken. Pyridoxine is met succes gebruikt voor de profylaxe 
en behandeling van door isoniazide geïnduceerde perifere neuritis.

hoofdpijn, slapeloosheid, rusteloosheid, verwardheid, toxische psychosen, verhoogde reflexen, 
spiertrekkingen, paresthesieën)

Bij schijnbaar normale personen zijn convulsies opgetreden bij toediening van isoniazide in hoge doses.

Oogaandoeningen
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Optische neuritis en optische atrofie zijn gemeld. Oogheelkundig onderzoek moet worden uitgevoerd overal 
waar visuele klachten optreden.

Oor- en labyrintaandoeningen

Tinnitus.

Metabolisme en voedingsstoornissen

Pellagra, hyperglykemie, metabole acidose, gynaecomastie.

Maagdarmstelselaandoeningen

Epigastrische nood, misselijkheid, braken, constipatie.

Lever- en galaandoeningen

Ernstige en soms fatale hepatitis kan optreden en kan zich zelfs na vele maanden behandeling ontwikkelen. Het risico 
op het ontwikkelen van hepatitis is leeftijdsgebonden en neemt toe bij dagelijkse alcoholconsumptie.

Gevallen van pancreatitis zijn voornamelijk waargenomen bij patiënten die werden behandeld met combinatietherapie voor actieve

tuberculose.

Huid- en onderhuidaandoeningen

Huiduitslag, exfoliatieve dermatitis

Skeletspierstelsel-, bindweefsel- en botaandoeningen

Artritis symptomen.

Nier- en urinewegaandoeningen

Urinewegstoornis bij mannen (prostaatobstructiesyndroom), urineretentie.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsvoorwaarden

Koorts, droge mond.

4.9. OVERDOSERING

Overdosis MYRIN®produceert tekenen en symptomen binnen 30 minuten tot 3 uur na inname. Misselijkheid, braken, 
lethargie, duizeligheid, onduidelijke spraak, wazig zien en visuele hallucinaties behoren tot de vroege manifestaties. 
Daadwerkelijke bewusteloosheid kan optreden bij ernstige leverbetrokkenheid. Bruinrode of oranje verkleuring van 
de huid, urine, zweet, speeksel, tranen en ontlasting kan evenredig zijn met de ingenomen hoeveelheid. 
Leververgroting, mogelijk met gevoeligheid, kan zich binnen enkele uren na ernstige overdosering ontwikkelen en 
geelzucht kan zich snel ontwikkelen. Leveraantasting kan meer uitgesproken zijn bij patiënten met een eerdere 
leverfunctiestoornis. Bij een duidelijke overdosering zijn ademnood en depressie van het CZS te verwachten, die zich 
snel ontwikkelen van verdoving tot diepe coma, samen met ernstige, hardnekkige aanvallen. Ernstige metabole 
acidose, acetonurie, en hyperglykemie zijn typische laboratoriumbevindingen. Verlies van gezichtsscherpte kan 
wijzen op een overdosis ethambutol
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Behandeling

Stop met MYRIN®. Beveilig de luchtweg en zorg voor een adequate ademhalingsuitwisseling. Pyridoxine moet worden toegediend in 
een dosis van 1 gram voor elke gram isoniazide die schijnbaar wordt ingenomen. Maagspoeling binnen de eerste 2 tot 3 uur wordt 
geadviseerd, maar mag niet worden geprobeerd totdat de convulsies onder controle zijn. Maagspoeling met geactiveerde koolslurry 
die in de maag wordt gedruppeld na evacuatie van de maaginhoud kan helpen om eventueel achtergebleven geneesmiddel in het 
maagdarmkanaal te absorberen. Anti-emetische medicatie kan nodig zijn om ernstige misselijkheid/braken onder controle te 
houden.

Geforceerde osmotische diurese (met gemeten opname en output) zal de uitscheiding van het geneesmiddel helpen 
bevorderen. Extracorporale hemodialyse kan nodig zijn.

Actieve diurese (met afgemeten opname en output) zal de uitscheiding van het geneesmiddel helpen 
bevorderen. Galafvoer kan geïndiceerd zijn bij een ernstige leverfunctiestoornis die langer dan 24-48 uur 
aanhoudt. Onder deze omstandigheden kan extracorporele hemodialyse nodig zijn.

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

5.1. FARMACODYNAMISCHE EIGENSCHAPPEN

MYRIN®heeft tuberculostatische eigenschappen.

Het werkingsmechanisme van ethambutol is niet volledig bekend. Het diffundeert in mycobacteriën en lijkt de 
vermenigvuldiging te onderdrukken door de RNA-synthese te verstoren. Het is alleen effectief tegen mycobacteriën 
die actief delen.

Rifampicine remt de bacteriële RNA-synthese door sterk te binden aan de bèta-subeenheid van DNA-afhankelijke RNA-
polymerase, waardoor de aanhechting van het enzym aan DNA wordt voorkomen en zo de initiatie van RNA-transcriptie 
wordt geblokkeerd.

Isoniazide is een bacteriedodend antituberculair middel dat actief is tegen actief delende mycobacteriën, en het 
werkingsmechanisme kan verband houden met remming van de mycolzuursynthese en de verstoring van de celwand 
bij gevoelige organismen.

5.2. FARMACOKINETISCHE EIGENSCHAPPEN

Gegevens uit een onderzoek naar relatieve biologische beschikbaarheid bij gezonde vrijwilligers die MYRIN . kregen®in nuchtere 
toestand laten zien dat elk van de 3 actieve ingrediënten rifampicine, isoniazide en ethambutol, bio-equivalent is aan het respectieve 
referentiegeneesmiddel wanneer deze vier producten samen worden gegeven.

Ethambutol

Ethambutol wordt gemakkelijk geabsorbeerd uit het maagdarmkanaal. Een enkele dosis van 25 mg/kg produceert een 
piekplasmaconcentratie van 2 tot 5 mcg/ml tussen 2 en 4 uur. Het wordt gedistribueerd in de meeste weefsels, inclusief de 
longen, en gelokaliseerd in pulmonale alveolaire en axillaire lymfekliermacrofagen. Binnen 24 uur na toediening wordt bijna 
75% van een ingenomen dosis ethambutol uitgescheiden als het onveranderde geneesmiddel en tot 15% wordt 
uitgescheiden als de 2 metabolieten in de urine via glomerulaire filtratie en tubulaire secretie. De gemiddelde 
eliminatiehalfwaardetijd is ongeveer 3 uur. Ethambutol hoopt zich op bij patiënten met een verminderde nierfunctie.
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Ethambutol passeert de placenta en wordt uitgescheiden in de moedermelk.

rifampicine

Rifampicine wordt goed geabsorbeerd na orale toediening. Een piekplasmaconcentratie van 7 tot 9 mcg/ml wordt 
bereikt binnen 2 tot 4 uur na een dosis van 600 mg. Voedsel vermindert de opname van rifampicine. Rifampicine 
ondergaat enterohepatische recirculatie na absorptie. Het diffundeert goed in de meeste lichaamsweefsels, inclusief 
de cerebrospinale vloeistof, en wordt voornamelijk gemetaboliseerd tot de gedeacetyleerde metaboliet. Deze 
gedeacetyleerde metaboliet bezit de antibacteriële activiteit van het onveranderde geneesmiddel. Ongeveer 65% van 
een dosis rifampicine wordt uitgescheiden in de feces en bijna 30% in de urine, waarvan minder dan de helft 
onveranderd geneesmiddel kan zijn. De eliminatiehalfwaardetijd van rifampicine na aanvangsdoses varieert van 2 tot 
5 uur en neemt af tot 2 tot 3 uur na herhaalde toediening als gevolg van een verhoogd levermetabolisme. Hoewel de 
renale klaring van rifampicine verminderd is bij patiënten met een verminderde nierfunctie, is een dosisaanpassing 
bij deze patiënten niet nodig. De klaring van rifampicine is significant verminderd bij patiënten met een leverziekte. 
Raadpleeg secties:4.3. contra-indicaties,4.4. Speciale waarschuwingen en voorzorgen bij gebruiken
4.8. Ongewenste effectenvoor meer informatie over het gebruik van rifampicine bij patiënten met 
leverinsufficiëntie.

Rifampicine passeert de placenta en wordt uitgescheiden in de moedermelk.

isoniazide

Isoniazide wordt snel geabsorbeerd en piekplasmaconcentraties worden 1 tot 2 uur na orale inname bereikt. Voedsel vermindert de 
biologische beschikbaarheid van isoniazide. De weefseldistributie van isoniazide is uitgebreid. Aanzienlijke niveaus van isoniazide 
worden bereikt in verschillende lichaamsvloeistoffen (pleuravocht, ascites en cerebrospinale vloeistoffen) en weefsels. Isoniazide 
wordt voornamelijk gemetaboliseerd door acetylering en dehydratatie. De snelheid van acetylering is genetisch bepaald. De 
plasmaconcentraties en halfwaardetijd van het geneesmiddel zijn daarom afhankelijk van de acetyleringssnelheid van individuen. De 
gemiddelde eliminatiehalfwaardetijd bij volwassenen varieert sterk van 1,2 uur tot 5,0 uur. Bijna 75% tot 95% van een dosis 
isoniazide wordt binnen 24 uur voornamelijk als metabolieten in de urine uitgescheiden. Bij patiënten met een nierfunctiestoornis 
moet rekening worden gehouden met de accumulatie van het geneesmiddel. Patiënten met acute of chronische leverziekte hebben 
hogere serumconcentraties van isoniazide en vertonen een langere serumhalfwaardetijd voor isoniazide. Bij deze patiënten kan een 
aanpassing van de dosering nodig zijn om bijwerkingen van het geneesmiddel te voorkomen.

Isoniazide passeert de placenta en wordt uitgescheiden in de moedermelk.

5.3. PREKLINISCHE VEILIGHEIDSGEGEVENS

Informatie niet beschikbaar

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1. LIJST VAN HULPSTOFFEN

sacharose

Sorbitol-oplossing
Gelatine Bloei
Natriumzetmeelglycolaat 
Natriumlaurylsulfaat
Cellulose Microkristallijn 
magnesiumstearaat
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Stearinezuur
Opadry
Lichte minerale olie
Talk poeder: *
Gezuiverd water: *

* Gebruikt in het productieproces, maar komt niet voor in het eindproduct

6.2. INCOMPATIBILITEITEN

Informatie niet beschikbaar

6.3. HOUDBAARHEID

24 maanden

6.4. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ OPSLAG

Bewaren op een koele, droge plaats beneden 

30°C. Beschermen tegen hitte en vocht.

Geneesmiddelen moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden

6.5. AARD EN INHOUD VAN DE CONTAINER

MYRIN®:
Pakket: jaren 80

MYRIN FORTE®:
Pakket: 80's & 100's

Myrin/LPD/PK-0
Volgens Filipijnen LPD Gedateerd:

5
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Op de markt gebracht door:

Pfizer Pakistan Limited

Bezoek onze websitewww.pfizer.com.pkvoor de nieuwste versie van de productfolder.
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