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Ixabepilone-injectie
uitgesproken als (ix'' ab ep' i lone)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Vertel het uw arts als u een leverziekte heeft of ooit heeft gehad. Uw arts zal laboratoriumtests bestellen om te 
zien hoe goed uw lever werkt voor en tijdens uw behandeling. Als uit de tests blijkt dat u leverproblemen heeft, 
zal uw arts u waarschijnlijk geen injectie met ixabepilone en capecitabine (Xeloda) toedienen. Behandeling met 
zowel ixabepilone-injectie als capecitabine kan ernstige bijwerkingen of overlijden veroorzaken bij mensen met 
een leveraandoening.

Praat met uw arts over de risico's van het ontvangen van ixabepilone-injectie.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Ixabepilone-injectie wordt alleen of in combinatie met capecitabine gebruikt om borstkanker te behandelen die niet met andere 

medicijnen kan worden behandeld. Ixabepilone zit in een klasse van medicijnen die microtubuli-remmers worden genoemd. Het werkt 

door kankercellen te doden.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Ixabepilone-injectie wordt geleverd als een poeder dat aan vloeistof moet worden toegevoegd en gedurende 3 uur intraveneus (in een ader) moet 

worden geïnjecteerd door een arts of verpleegkundige. Het wordt meestal eenmaal per 3 weken geïnjecteerd.

Het kan zijn dat uw arts uw behandeling moet uitstellen en uw dosis moet aanpassen als u bepaalde bijwerkingen 
ervaart. Uw arts zal u ongeveer een uur voordat u elke dosis ixabepilone-injectie krijgt, andere medicijnen geven om 
bepaalde bijwerkingen te voorkomen of te behandelen. Vertel uw arts hoe u zich voelt tijdens uw behandeling met 
ixabepilone-injectie.

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.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608042.html 1/4

TITLE - IXABEPILONE / IXEMPRA MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN DUTCH

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-ixabepilone-ixempra-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608042.html


14/4/22, 15:48 Ixabepilone-injectie: MedlinePlus-geneesmiddelinformatie

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u ixabepilone-injectie krijgt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor ixabepilone, andere medicijnen, Cremophor EL 
(gepolyoxyethyleerde ricinusolie) of medicijnen die Cremophor EL bevatten, zoals paclitaxel (Taxol). Vraag 
uw arts of apotheker als u niet weet of een geneesmiddel waarvoor u allergisch bent Cremophor EL bevat.

vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines en 
voedingssupplementen u gebruikt, onlangs heeft ingenomen of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u een 
van de volgende vermeldt: bepaalde antibiotica zoals claritromycine (Biaxin) en telithromycine (Ketek); 
bepaalde antischimmelmiddelen zoals itraconazol (Sporanox), ketoconazol (Nizoral) en voriconazol (Vfend); 
delavirdine (Rescriptor); dexamethason (Decadron, Dexpak); erytromycine (EES, E-Mycin, Ery-Tab, Erythrocin); 
fluconazol (Diflucan); bepaalde medicijnen voor aanvallen zoals carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Tegretol), 
fenobarbital (Luminal) en fenytoïne (Dilantin, Phenytek); nefazodon; proteaseremmers die worden gebruikt 
voor de behandeling van het humaan immunodeficiëntievirus (hiv), zoals amprenavir (Agenerase), atazanavir 
(Reyataz), indinavir (Crixivan), ritonavir (Norvir, in Kaletra), nelfinavir (Viracept) en saquinavir (Invirase); 
rifabutine (Mycobutine); rifampicine (Rifadin, Rimactane, in Rifamate en Rifater); en verapamil (Calan, Covera, 
Isoptin, Verelan, in Tarka). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig 
controleren op bijwerkingen.

vertel uw arts welke kruidenproducten u gebruikt, vooral sint-janskruid.

vertel het uw arts als u diabetes heeft of ooit heeft gehad; elke aandoening die gevoelloosheid, branderigheid of tintelingen 
in uw handen of voeten veroorzaakt; of hartziekte.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. U mag niet 
zwanger worden terwijl u ixabepilone-injectie krijgt. Praat met uw arts over anticonceptiemethoden die voor u 
werken. Als u zwanger wordt terwijl u een injectie met ixabepilone krijgt, neem dan contact op met uw arts. 
Ixabepilone-injectie kan de foetus schaden.

u moet weten dat ixabepilone-injectie alcohol bevat en u slaperig kan maken. Bestuur geen auto of bedien geen 
machines totdat u weet welke invloed dit medicijn op u heeft. Praat met uw arts over het veilige gebruik van 
alcoholische dranken of medicijnen die uw denken of beoordelingsvermogen kunnen beïnvloeden tijdens uw 
behandeling met ixabepilone-injectie.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Drink geen grapefruitsap terwijl u dit medicijn krijgt.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

hoofdpijn

haaruitval

schilferige of donkere huid

problemen met teennagels of vingernagels

zachte, rode handpalmen en voetzolen

zweren op de lip of in de mond of keel
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moeite met het proeven van voedsel

waterige ogen

verlies van eetlust

gewichtsverlies

maagzuur

misselijkheid

braken

diarree

constipatie

buikpijn

gewrichts-, spier- of botpijn

verwardheid

moeite met inslapen of doorslapen

zwakheid

vermoeidheid

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

gevoelloosheid, branderig gevoel of tintelingen in de handen of voeten

moeite met ademhalen

netelroos

uitslag

jeuk

plotselinge roodheid van het gezicht, de nek of de bovenborst

plotselinge zwelling van gezicht, keel of tong

bonzende hartslag

duizeligheid

flauwvallen

pijn of benauwdheid op de borst

ongebruikelijke gewichtstoename

koorts (100,5 ° F of hoger)

rillingen

hoesten

branderig gevoel of pijn bij het plassen
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Ixabepilone-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:

spierpijn

vermoeidheid

wat moet ik nog meer weten?

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

Ixempra®
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