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Pamidronaat-injectie
uitgesproken als (pa mi droe' nate)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Pamidronaat wordt gebruikt voor de behandeling van hoge calciumspiegels in het bloed die door bepaalde soorten kanker 

kunnen worden veroorzaakt. Pamidronaat wordt ook samen met kankerchemotherapie gebruikt voor de behandeling van 

botschade veroorzaakt door multipel myeloom (kanker die begint in de plasmacellen [een type witte bloedcel die stoffen 

produceert die nodig zijn om infecties te bestrijden]) of door borstkanker die zich heeft uitgezaaid naar de botten. . Pamidronaat 

wordt ook gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Paget (een aandoening waarbij de botten zacht en zwak zijn en 

vervormd, pijnlijk of gemakkelijk kunnen breken). Pamidronaat-injectie zit in een klasse medicijnen die bisfosfonaten worden 

genoemd. Het werkt door de botafbraak te vertragen, de botdichtheid (dikte) te verhogen en de hoeveelheid calcium die 

vrijkomt uit de botten in het bloed te verminderen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Pamidronaat-injectie wordt geleverd als een oplossing (vloeistof) om langzaam, gedurende 2 tot 24 uur, in een ader te injecteren. 

Het wordt meestal geïnjecteerd door een zorgverlener in een spreekkamer, ziekenhuis of kliniek. Het kan eenmaal per 3 tot 4 weken 

worden gegeven, eenmaal per dag gedurende 3 dagen achter elkaar, of als een enkele dosis die na 1 week of langer kan worden 

herhaald. Het behandelschema is afhankelijk van uw aandoening.

Uw arts kan u aanraden om tijdens uw behandeling een calciumsupplement en een multivitamine met 

vitamine D in te nemen. U moet deze supplementen elke dag innemen zoals voorgeschreven door uw arts.

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 pamidronaatinjectie krijgt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor injectie met pamidronaat, alendronaat (Fosamax), 
etidronaat (Didronel), risedronaat (Actonel), tiludronaat (Skelid), zoledroninezuur (Zometa), andere medicijnen 
of een van de bestanddelen van pamidronaat injectie. Vraag uw apotheker om een   lijst van de 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: medicijnen voor kankerchemotherapie; orale steroïden zoals dexamethason (Decadron,
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Dexon), methylprednisolon (Medrol) en prednison (Deltason); en thalidomide (Thalomid). Uw arts moet mogelijk 
de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. Veel andere medicijnen 
kunnen ook een wisselwerking hebben met pamidronaat-injectie, dus vertel uw arts over alle medicijnen die u 
gebruikt, zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen.

vertel het uw arts als u wordt behandeld met bestralingstherapie en als u een schildklieroperatie, toevallen of 
lever- of nierziekte heeft of ooit heeft gehad.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. U moet een betrouwbare 
anticonceptiemethode gebruiken om zwangerschap te voorkomen terwijl u pamidronaat krijgt. Als u zwanger wordt terwijl u 
pamidronaat krijgt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Neem contact op met uw arts als u van plan bent in de 
toekomst zwanger te worden, omdat pamidronaat nog jaren in uw lichaam kan blijven nadat u bent gestopt met het gebruik 
ervan.

u moet weten dat pamidronaat ernstige problemen met uw kaak kan veroorzaken, vooral als u een tandheelkundige 
ingreep of behandeling ondergaat terwijl u de medicatie gebruikt. Een tandarts moet uw tanden onderzoeken en 
eventuele noodzakelijke behandelingen uitvoeren voordat u pamidronaat gaat gebruiken. Zorg ervoor dat u uw 
tanden poetst en uw mond goed reinigt terwijl u pamidronaat krijgt. Praat met uw arts voordat u tandheelkundige 
behandelingen ondergaat terwijl u dit medicijn krijgt.

u moet weten dat een injectie met pamidronaat ernstige bot-, spier- of gewrichtspijn kan veroorzaken. U kunt deze pijn 
beginnen te voelen binnen dagen, maanden of jaren nadat u voor het eerst een injectie met pamidronaat heeft 
gekregen. Hoewel dit soort pijn kan beginnen nadat u enige tijd een injectie met pamidronaat heeft gekregen, is het 
belangrijk dat u en uw arts zich realiseren dat dit kan worden veroorzaakt door pamidronaat. Bel onmiddellijk uw arts 
als u op enig moment tijdens uw behandeling met pamidronaatinjectie ernstige pijn ervaart. Uw arts kan stoppen met 
het toedienen van een injectie met pamidronaat en uw pijn kan verdwijnen nadat u stopt met de behandeling met dit 
medicijn.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

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

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Bel uw arts als u een dosis pamidronaat mist of een afspraak heeft gemaakt om een   dosis pamidronaat te krijgen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

roodheid, zwelling of pijn op de injectieplaats

buikpijn

verlies van eetlust

constipatie

misselijkheid

braken

maagzuur

verandering in het vermogen om voedsel te proeven
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zweren in de mond

koorts

hoofdpijn

duizeligheid

overmatige vermoeidheid

moeite met inslapen of doorslapen

hoesten

moeite met urineren of pijnlijk urineren

zwelling van de handen, armen, voeten, enkels of onderbenen

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

pijnlijk of gezwollen tandvlees

losraken van de tanden

gevoelloosheid of zwaar gevoel in de kaak

slechte genezing van de kaak

braaksel dat bloederig is of eruitziet als koffiedik

bloederige of zwarte en teerachtige ontlasting

kortademigheid

snelle hartslag

flauwvallen

plotseling aanspannen van spieren

gevoelloosheid of tintelingen rond de mond

oogpijn of tranen

Pamidronaat-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).

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

Als u dit medicijn thuis toedient, zal uw zorgverlener u vertellen hoe u het moet bewaren. Volg deze 
instructies zorgvuldig.
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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.

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:

koorts

verandering in het vermogen om voedsel te proeven

plotseling aanspannen van de spieren

gevoelloosheid of tintelingen rond de mond

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal bepaalde laboratoriumtests bestellen om de reactie van 

uw lichaam op de injectie met pamidronaat te controleren.

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

Aredia®

andere namen

ADP Natrium

AHPrBP-natrium
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