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Palonosetron-injectie
uitgesproken als (pal" oh noe' se tron)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Palonosetron-injectie wordt gebruikt om misselijkheid en braken te voorkomen die kunnen optreden binnen 24 uur na 

chemotherapie of chirurgie bij kanker. Het wordt ook gebruikt om vertraagde misselijkheid en braken te voorkomen die enkele 

dagen na ontvangst van bepaalde chemotherapiemedicatie kunnen optreden. Palonosetron-injectie zit in een klasse medicijnen 

die 5-HT . wordt genoemd3receptorantagonisten. Het werkt door de werking van serotonine te blokkeren, een natuurlijke stof die 

misselijkheid en braken kan veroorzaken.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Palonosetron-injectie wordt geleverd als een oplossing (vloeistof) die intraveneus (in een ader) moet worden geïnjecteerd door een 

zorgverlener in een ziekenhuis of kliniek. Wanneer palonosetron wordt gebruikt om misselijkheid en braken veroorzaakt door 

chemotherapie te voorkomen, wordt het gewoonlijk ongeveer 30 minuten voor het begin van de chemotherapie als een enkele dosis 

gegeven. Als u meer dan één chemotherapiekuur krijgt, kunt u vóór elke behandelingscyclus een dosis palonosetron krijgen. Wanneer 

palonosetron wordt gebruikt om misselijkheid en braken veroorzaakt door een operatie te voorkomen, wordt het gewoonlijk als een 

enkele dosis vlak voor de operatie gegeven.

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.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u palonosetron-injectie krijgt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor palonosetron, alosetron (Lotronex), dolasetron 
(Anzemet), granisetron (Kytril, Sancuso), ondansetron (Zofran) of voor andere medicijnen of voor een van de 
bestanddelen van de palonosetron-injectie. Vraag uw apotheker of raadpleeg de patiënteninformatie van de 
fabrikant voor een lijst met ingrediënten.

vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, 
voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u een van de 
volgende vermeldt: fentanyl (Abstral, Actiq, Duragesic, Fentora, Lazanda, Onsolis, Subsys), lithium (Lithobid); 
medicijnen om migraine te behandelen zoals almotriptan (Axert), eletriptan (Relpax), frovatriptan (Frova), 
naratriptan (Amerge), rizatriptan (Maxalt), sumatriptan (Imitrex) en zolmitriptan (Zomig);
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methyleenblauw; mirtazapine (Remeron); monoamineoxidase (MAO) -remmers waaronder isocarboxazid 
(Marplan), linezolid (Zyvox), fenelzine (Nardil), selegiline (Eldepryl, Emsam, Zelapar) en tranylcypromine 
(Parnate); selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's) zoals citalopram (Celexa), escitalopram 
(Lexapro), fluoxetine (Prozac, Sarafem, in Symbyax), fluvoxamine (Luvox), paroxetine (Brisdelle, Paxil, 
Pexeva) en sertraline (Zoloft); en tramadol (Conzip, Ultram, in Ultracet). Uw arts moet mogelijk de dosering 
van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldiger controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u een medische aandoening heeft of ooit heeft gehad.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl 
u een palonosetron-injectie krijgt, neem dan contact op met uw arts.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Ga door met uw normale dieet, tenzij uw arts u anders vertelt.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

hoofdpijn

constipatie

pijn, roodheid of zwelling op de injectieplaats

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

netelroos

uitslag

jeuk

moeite met ademhalen of slikken

pijn op de borst

zwelling van het gezicht

veranderingen in hartslag of hartritme

duizeligheid of licht gevoel in het hoofd

flauwvallen

snelle, langzame of onregelmatige hartslag

agitatie

verwardheid

misselijkheid, braken en diarree

verlies van coördinatie

stijve of spiertrekkingen
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toevallen

coma (verlies van bewustzijn)

Palonosetron-injectie 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).

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.

Symptomen van een overdosis kunnen zijn:

toevallen

flauwvallen

moeite met ademhalen

bleke of blauwgekleurde huid

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts.

Stel uw arts al uw vragen over uw medicatie.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle receptplichtige en niet-receptplichtige 
(zelfzorg)geneesmiddelen die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere 
voedingssupplementen. 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

Aloxi®
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