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IJzercarboxymaltose-injectie
uitgesproken als (fer' ik) (kar box'' ee mawl' tose)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

IJzercarboxymaltose-injectie wordt gebruikt voor de behandeling van bloedarmoede door ijzertekort (een lager dan normaal aantal 

rode bloedcellen als gevolg van te weinig ijzer) bij volwassenen die het niet verdragen of die niet met succes konden worden behandeld 

met via de mond ingenomen ijzersupplementen. Dit geneesmiddel wordt ook gebruikt voor de behandeling van bloedarmoede door 

ijzertekort bij volwassenen met chronische nierziekte (schade aan de nieren die na verloop van tijd kan verergeren en ertoe kan leiden 

dat de nieren niet meer werken) die niet gedialyseerd worden. IJzercarboxymaltose-injectie zit in een klasse van medicijnen die 

ijzervervangende producten worden genoemd. Het werkt door ijzervoorraden aan te vullen, zodat het lichaam meer rode bloedcellen 

kan aanmaken.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

IJzercarboxymaltose-injectie wordt geleverd als een oplossing (vloeistof) om intraveneus (in een ader) te injecteren door een arts of 

verpleegkundige in een medisch kantoor of ziekenhuispolikliniek. Het wordt gewoonlijk gegeven als een totaal van 2 doses, met een 

tussenpoos van ten minste 7 dagen. Als uw ijzergehalte laag wordt nadat u klaar bent met uw behandeling, kan uw arts dit medicijn 

opnieuw voorschrijven.

IJzercarboxymaltose-injectie kan ernstige of levensbedreigende reacties veroorzaken tijdens en kort 
nadat u de medicatie heeft gekregen. Uw arts zal u nauwlettend in de gaten houden terwijl u elke dosis 
ijzer(III)carboxymaltose-injectie krijgt en gedurende ten minste 30 minuten daarna. Uw arts zal 
gedurende deze periode ook regelmatig uw bloeddruk controleren. Vertel het uw arts als u een van de 
volgende symptomen ervaart tijdens of na uw injectie: kortademigheid; piepende ademhaling moeite 
met slikken of ademen; heesheid; zwelling van het gezicht, de keel, de tong, de lippen of de ogen; 
netelroos; uitslag; jeuk; flauwvallen; duizeligheid; duizeligheid; blozen van het gezicht; misselijkheid; 
koude, klamme huid; snelle, zwakke pols; pijn op de borst; of verlies van bewustzijn. Als u een ernstige 
reactie ervaart,

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?
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Voordat u een ijzer(III)carboxymaltose-injectie krijgt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor ijzer(III)carboxymaltose-injectie, ferumoxytol 
(Feraheme), ijzerdextran (Dexferrum, Infed), ijzersucrose (Venofer) of natriumferrigluconaat (Ferrlecit); 
andere medicijnen of een van de ingrediënten in de injectie met ijzercarboxymaltose. Vraag uw apotheker 
om een   lijst van de ingrediënten.

vertel uw arts en apotheker welke andere 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: ifosfamide (Ifex), tenofovir (Viread) en valproïnezuur. Vertel het uw arts ook als u 
ijzersupplementen gebruikt die via de mond worden ingenomen. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw 
medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u een laag fosfaatgehalte in uw bloed heeft of niet in staat bent om gezond te eten. Vertel 
het uw arts ook als u een gastro-intestinale aandoening heeft of ooit heeft gehad waarbij u bepaalde vitamines 
niet kunt opnemen, een vitamine D-tekort, hoge bloeddruk of bijschildklier- of leverziekte.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl u 
een ijzer(III)carboxymaltose-injectie krijgt, neem dan contact op met uw arts. Controleer de zuigeling die borstvoeding krijgt 
op constipatie of diarree terwijl u een ijzer(III)carboxymaltose-injectie krijgt. Bel onmiddellijk uw arts als de zuigeling die 
borstvoeding krijgt een van deze symptomen heeft.

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?

Als u een afspraak mist om een   ijzer(III)carboxymaltose-injectie te krijgen, neem dan zo snel mogelijk contact op met 

uw arts.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

misselijkheid

braken

veranderingen in smaak

hoofdpijn

pijn of blauwe plekken in het gebied waar medicatie is geïnjecteerd

bruine verkleuring van de huid in het gebied waar de medicatie is geïnjecteerd die langdurig kan zijn

IJzercarboxymaltose-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).
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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:

gewrichtsproblemen

moeite met lopen

spier zwakte

bot pijn

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 ijzercarboxymaltose te controleren.

Vertel uw arts en het laboratoriumpersoneel voordat u een laboratoriumtest laat uitvoeren dat u een injectie met 

ijzer(III)carboxymaltose krijgt.

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.
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Injectafer®
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