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uitgesproken als (it'' ra kon' a zole)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Itraconazol kan hartfalen veroorzaken (aandoening waarbij het hart niet genoeg bloed door het lichaam kan 

pompen). Vertel het uw arts als u hartfalen heeft of ooit heeft gehad. Uw arts kan u vertellen om itraconazol 

niet in te nemen. Vertel het uw arts ook als u een hartaanval heeft of ooit heeft gehad; een onregelmatige 

hartslag; of een ander type hart-, long-, lever- of nierziekte. Als u een van de volgende symptomen ervaart, 

stop dan met het gebruik van itraconazol en bel onmiddellijk uw arts: kortademigheid; wit of roze slijm 

ophoesten; zwakheid; overmatige vermoeidheid; snelle hartslag; zwelling van de voeten, enkels of benen; 's 

nachts wakker worden; en plotselinge gewichtstoename.

Gebruik geen cisapride (Propulsid) (niet verkrijgbaar in de VS), disopyramide (Norpace), dofetilide 
(Tikosyn), dronedarone (Multaq), eplerenon (Inspra), ergot-achtige medicijnen zoals dihydro-ergotamine 
(DHE, Migranal), ergotamine ( Ergomar, in Cafergot, in Migergot), methylergometrine (Methergine); 
felodipine (Plendil), irinotecan (Camptosar), ivabradine (Corlanor), levomethadylacetaat (Orlaam) (niet 
verkrijgbaar in de VS), lovastatine (Altoprev, in Advicor), lurasidon (Latuda), methadon (Dolophine, 
Methadose), midazolam ( oraal ingenomen), nisoldipine (Sular), pimozide (Orap), kinidine (in Nuedexta), 
ranolazine (Ranexa), simvastatine (Zocor, in Simcor, in Vytorin), ticagrelor (Brilinta) en triazolam (Halcion) 
tijdens het gebruik van itraconazol en voor 2 weken daarna. Vertel het uw arts als u een nier- of 
leverziekte heeft en een van de volgende medicijnen gebruikt: colchicine (Colcrys, Mitigare), fesoterodine 
(Toviaz), solifenacine (Vesicare) of telithromycine (Ketek). Het gebruik van deze medicijnen met 
itraconazol kan ernstige hartproblemen veroorzaken, waaronder QT-verlenging (een onregelmatig 
hartritme dat kan leiden tot flauwvallen, bewustzijnsverlies, toevallen of plotselinge dood).

Praat met uw arts over de risico's van het gebruik van itraconazol.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Itraconazol-capsules worden gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties in de longen die zich door het lichaam kunnen 

verspreiden. Itraconazol-capsules worden ook gebruikt om schimmelinfecties van de vingernagels te behandelen. Itraconazol-tabletten en 

-capsules worden gebruikt om schimmelinfecties van de teennagels te behandelen. Itraconazol drank (vloeibaar)
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wordt gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties van de mond en keel of van de slokdarm (buis die de keel met de maag 

verbindt). Itraconazol zit in een klasse van antischimmelmiddelen die triazolen worden genoemd. Het werkt door de groei van 

schimmels die infecties veroorzaken te vertragen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Itraconazol wordt geleverd als een capsule, een tablet en een oplossing (vloeistof) om via de mond in te nemen. Als u itraconazol gebruikt om schimmelinfecties in de 

longen te behandelen, worden de capsules gewoonlijk één of twee keer per dag gedurende of direct na een volledige maaltijd ingenomen gedurende ten minste 3 

maanden. Als u itraconazol echter gebruikt om een   ernstige schimmelinfectie in de longen te behandelen, mogen de capsules gedurende de eerste 3 dagen van de 

behandeling driemaal daags bij een maaltijd worden ingenomen en daarna één of twee keer per dag bij een maaltijd gedurende ten minste 3 maanden. Als u itraconazol 

gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties van de teennagels (inclusief of zonder vingernagelinfecties), worden de capsules of tabletten gewoonlijk eenmaal per 

dag ingenomen bij een volledige maaltijd gedurende 12 weken. Als u itraconazol alleen gebruikt om schimmelinfecties van de vingernagels te behandelen, de capsules 

worden meestal twee keer per dag ingenomen bij een volledige maaltijd gedurende 1 week, worden gedurende 3 weken overgeslagen en vervolgens twee keer per dag 

ingenomen bij een maaltijd gedurende een week. Itraconazol drank wordt gewoonlijk één of twee keer per dag op een lege maag ingenomen gedurende 1 tot 4 weken of 

soms langer. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem itraconazol precies 

zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven. en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk 

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

en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem itraconazol precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem 

het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Slik itraconazol-capsules heel door; niet openen, kauwen of pletten.

Uw arts kan u vertellen om itraconazol capsules in te nemen met een cola frisdrank als u bepaalde medische 
aandoeningen heeft of een van de volgende medicijnen gebruikt: cimetidine; famotidine (Pepcid); nizatidine 
(Axid); protonpompremmers zoals esomeprazol (Nexium, in Vimovo), lansoprazol (Prevacid, in Prevpac), 
omeprazol (Prilosec, in Zegerid), pantoprazol (Protonix), rabeprazol (AcipHex) of ranitidine (Zantac). Volg deze 
aanwijzingen zorgvuldig.

Om itraconazol drank voor schimmelinfecties van de mond of keel in te nemen, spoelt u 10 milliliter (ongeveer 2 theelepels) 

van de oplossing enkele seconden in uw mond en slikt u deze door. Herhaal indien nodig om uw volledige dosis in te 

nemen.

Itraconazol-capsules en drank worden op verschillende manieren in het lichaam opgenomen en werken om 

verschillende aandoeningen te behandelen. Vervang de capsules niet door de vloeistof of de vloeistof door de capsules. 

Zorg ervoor dat uw apotheker u het product itraconazol geeft dat uw arts heeft voorgeschreven.

Als u itraconazol gebruikt om een   nagelinfectie te behandelen, zullen uw nagels er waarschijnlijk pas gezonder uitzien als er 

nieuwe nagels groeien. Het kan tot 6 maanden duren om een   nieuwe vingernagel te laten groeien en tot 12 maanden om een   

nieuwe teennagel te laten groeien, dus u mag geen verbetering verwachten tijdens uw behandeling of gedurende enkele 

maanden daarna. Blijf itraconazol innemen, ook als u geen verbetering ziet.

Ga door met het innemen van itraconazol totdat uw arts u zegt te stoppen, ook als u zich goed voelt. Stop niet met het innemen 

van itraconazol zonder met uw arts te overleggen. Als u te snel stopt met het innemen van itraconazol, kan uw infectie na korte 

tijd terugkomen.

Vraag uw apotheker of arts om een   kopie van de informatie van de fabrikant voor de patiënt.
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andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Itraconazol wordt soms ook gebruikt om andere soorten schimmelinfecties te behandelen en om schimmelinfecties te 

voorkomen bij mensen met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) of het verworven immunodeficiëntiesyndroom (aids). 

Praat met uw arts over de mogelijke risico's van het gebruik van dit medicijn voor uw aandoening.

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u itraconazol inneemt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor itraconazol; andere antischimmelmedicijnen zoals 
fluconazol (Diflucan), ketoconazol (Nizoral) of voriconazol (Vfend); andere medicijnen of een van de 
ingrediënten in itraconazol-producten. Als u itraconazol drank gebruikt, vertel het dan aan uw arts als u 
allergisch bent voor sacharine- of sulfamedicatie. Vraag uw apotheker om een   lijst van de ingrediënten.

vertel het uw arts en apotheker als u de volgende medicijnen gebruikt of deze in de laatste 2 weken voor 
aanvang van de behandeling met itraconazol heeft gebruikt: carbamazepine (Epitol, Tegretol, Teril, anderen); 
efavirenz (Sustiva, in Atripla); isoniazide (Laniazid, in Rifamate, in Rifater); rifabutine (Mycobutine); rifampicine; 
nevirapine (Viramune); fenobarbital; en fenytoïne (Dilantin, Phenytek).

vertel het uw arts of apotheker als u de volgende medicijnen gebruikt: aliskiren (Tekturna, in Amturnide, 
Tekamlo en Tekturna HCT), apixaban (Eliquis), axitinib (Inlyta), colchicine (Colcrys, Mitigare), dabrafemob 
(Taflinar), darifenacine (Enablex), dasatinib (Sprycel), everolimus (Afinitor, Zortress), ibrutinib (Imbruvica), 
nilotinib (Tasigna), rivaroxaban (Xarelto), salmeterol (Serevent), sildenafil (alleen Revatio-merk gebruikt 
voor longziekte), simeprevir (Olysio ), sunitinib (Sutent), tamsulosine (Flomax, in Jalyn), temsirolimus 
(Torisel), trabectedine (Yondelis) en vardenafil (Staxyn, Levitra). Uw arts kan u vertellen deze medicijnen 
niet te gebruiken tijdens uw behandeling en gedurende 2 weken na uw behandeling met itraconazol.

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 de medicijnen 
vermeldt die worden vermeld in de sectie BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN en een van de volgende: antibiotische 
medicijnen zoals ciprofloxacine (Cipro), claritromycine (Biaxin, in PrevPac), erytromycine (EES Ery-Tab, anderen) en 
telithromycine (Ketek) ; anticoagulantia (''bloedverdunner'') zoals warfarine (Coumadin, Jantoven); alprazolam (Xanax); 
aprepitant (Emend); aripiprazol (Abilify); atorvastatine (Lipitor, in Caduet, in Liptruzet); bortezomib (Velcade); bosentan 
(Tracleer); budesonide (Entocort EC, Pulmicort, Uceris); buprenorfine (Buprenex, Butrans, in Bunavail; anderen); 
buspiron; ciclesonide (Alvesco, Omnaris, Zetonna); cilostazol (pletal); cinacalcet (Sensipar); ciclosporine (Gengraf, Neoral, 
Sandimmune); dabigatran (Pradaxa); dexamethason; diazepam (valium); digoxine (Lanoxine); docetaxel (Docefrez, 
Taxotere); eletriptan (Relpax); erlotinib (Tarceva); fentanyl (Actiq, Duragesic, Fentora, Subsys, anderen); fesoterodine 
(Toviaz); fluticason (Flovent, in Advair); gefitinib (Iressa); haloperidol (Haldol); HIV-proteaseremmers waaronder indinavir 
(Crixivan), darunavir (Prezista) ingenomen met ritonavir, fosamprenavir (Lexiva) ingenomen met ritonavir en saquinavir 
(Invirase); imatinib (Gleevac); ixabepilon (Ixempra-kit); lapatinib (Tykerb); maraviroc (Selzentry); meloxicam (Mobisch); 
methylprednisolon (Medrol); nadolol (Corgard, in Corzide); oxybutynine (Ditropan XL, Oxytrol); oxycodon (Oxaydo, 
Oxycontin, in Percodan; anderen); ponatinib (Iclusig); praziquantel (Biltricide); quetiapine (Seroquel); ramelteon 
(Rozerem); repaglinide (Prandin, in Prandimet); riociguat (Adempas); risperidon (Risperdal); saxagliptine (Kombiglyze XR, 
Onglyza); sirolimus (Rapamune); solifenacine (Vesicare); tacrolimus (Astagraf, Prograf); tadalafil (Adcirca, Cialis); 
tolterodine (Detrol); vardenafil (Levitra, Staxyn); verapamil (Calan, Covera, Verelan PM, in Tarka), vinblastine, vincristine 
(Marqibo Kit) en vinorelbine (Navelbine). Uw arts moet mogelijk veranderen vincristine (Marqibo Kit) en vinorelbine 
(Navelbine). Uw arts moet mogelijk veranderen vincristine (Marqibo Kit) en vinorelbine (Navelbine). Uw arts moet 
mogelijk veranderen
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de doses van uw medicijnen of controleer u zorgvuldig op bijwerkingen. Veel andere medicijnen kunnen ook een 
wisselwerking hebben met itraconazol, dus vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt, zelfs degenen die 
niet op deze lijsten voorkomen.

als u een maagzuurremmer gebruikt, neem deze dan 1 uur vóór of 2 uur nadat u itraconazol heeft ingenomen.

vertel het uw arts als u de in de rubriek BELANGRIJKE WAARSCHUWING genoemde aandoeningen heeft of ooit heeft 
gehad, cystische fibrose (een aangeboren ziekte die problemen veroorzaakt met ademhalen, spijsvertering en 
voortplanting), elke aandoening die de hoeveelheid zuur in uw maag vermindert, of hiv.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. U mag geen itraconazol gebruiken om 

nagelschimmel te behandelen als u zwanger bent of zwanger zou kunnen worden. U mag pas op de tweede of derde dag van uw 

menstruatie beginnen met het innemen van itraconazol voor de behandeling van schimmelnagels, als u zeker weet dat u niet zwanger 

bent. U moet effectieve anticonceptie gebruiken tijdens uw behandeling en gedurende 2 maanden daarna. Als u zwanger wordt terwijl 

u itraconazol gebruikt om een   aandoening te behandelen, neem dan contact op met uw arts.

u moet weten dat itraconazol u duizelig kan maken of wazig of dubbel zien kan veroorzaken. Bestuur geen 
auto of bedien geen machines totdat u weet welke invloed dit medicijn op u heeft.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Praat met uw arts over het drinken van grapefruitsap terwijl u dit medicijn gebruikt.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de 

gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een   vergeten 

dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

diarree

constipatie

gas of een opgeblazen gevoel

maagzuur

onaangename smaak

pijnlijk of bloedend tandvlees

hoofdpijn

duizeligheid

zweten

spierpijn of zwakte

gewrichtspijn
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verminderd seksueel verlangen of vermogen

nervositeit

depressie

loopneus en andere verkoudheidsverschijnselen

koorts

haaruitval

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

wazig zien of dubbel zien

oorsuizen

onvermogen om het plassen onder controle te houden of meer dan normaal te plassen

Als u een van de volgende symptomen ervaart, of de symptomen die worden vermeld in de rubriek 
BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN, stop dan met het gebruik van itraconazol en bel onmiddellijk uw 
arts of zoek medische noodhulp:

overmatige vermoeidheid

verlies van eetlust

misselijkheid

buikpijn

braken

geel worden van de huid of ogen

donkere urine

bleke ontlasting

gevoelens van gevoelloosheid, tintelingen, prikken, branden of kruipen op de huid

gehoorverlies

verhoogde gevoeligheid voor licht

ernstige huidaandoening

gehoorverlies

uitslag

netelroos

jeuk

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

heesheid

moeite met ademhalen of slikken
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Een van de ingrediënten in itraconazol drank veroorzaakte kanker bij sommige soorten proefdieren. Het is niet bekend of 

mensen die itraconazol-oplossing gebruiken een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van kanker. Praat met uw 

arts over de risico's van het gebruik van itraconazol-oplossing.

Itraconazol 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, licht en vocht (niet in de badkamer).

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]

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.

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal bepaalde laboratoriumtests bestellen om uw 
reactie op itraconazol te controleren.

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Stel uw apotheker al uw vragen over het bijvullen van uw recept. 
Als u nog steeds symptomen van infectie heeft nadat u klaar bent met itraconazol, neem dan contact op met uw 
arts.
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Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle geneesmiddelen op recept en zonder recept 
(zelfzorg) 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

Onmel®

Sporanox®
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