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Lanthaan
uitgesproken als (lan' tha num)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Lanthaan wordt gebruikt om de fosfaatspiegels in het bloed te verlagen bij mensen met een nieraandoening. Hoge 

niveaus van fosfaat in het bloed kunnen botproblemen veroorzaken. Lanthaan zit in een groep medicijnen die 

fosfaatbinders worden genoemd. Het bindt fosfor dat u uit voedsel in uw dieet haalt en voorkomt dat het in uw 

bloedbaan wordt opgenomen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Lanthaan wordt geleverd als een kauwtablet en als oraal poeder om via de mond in te nemen. Het wordt gewoonlijk 

meerdere keren per dag met of direct na de maaltijd ingenomen, zoals voorgeschreven door uw arts. Volg de 

aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. 

Neem lanthaan precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw arts heeft 

voorgeschreven.

Kauw de tabletten volledig voordat u ze doorslikt; slik de tabletten niet in hun geheel door. Als u moeite heeft met het 

kauwen van de tabletten, kunt u ze fijnmaken voordat u gaat kauwen.

Strooi het poeder voor oraal gebruik op een kleine hoeveelheid appelmoes of iets dergelijks en neem het mengsel onmiddellijk in, 

samen met uw maaltijd. Bewaar het bereide mengsel niet voor toekomstig gebruik na het mengen. Open de verpakking met poeder 

voor oraal gebruik pas als u klaar bent om de medicatie te gebruiken. Meng lanthaanpoeder voor oraal gebruik niet met een vloeistof.

Uw arts zal u waarschijnlijk starten met een lage dosis lanthaan en uw dosis geleidelijk verhogen, niet 
vaker dan eenmaal per 2 tot 3 weken.

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 lanthaan neemt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor lanthaan, andere medicijnen of een van de 
ingrediënten in lanthaan kauwtabletten of oraal poeder. Vraag uw apotheker om een   lijst van de
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ingrediënten.

vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, 
voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Uw arts kan u 
vertellen om uw medicijnen op bepaalde tijdstippen in te nemen voor of nadat u lanthaan heeft 
ingenomen, de dosering van uw medicijnen te wijzigen of u zorgvuldiger te controleren op 
bijwerkingen. Zorg ervoor dat u een van de volgende vermeldt: calciumkanaalblokkers zoals 
amlodipine (Norvasc), diltiazem (Cardizem, Cartia, Diltzac, anderen), felodipine, isradipine, nicardipine 
(Cardene), nifedipine (Adalat, Afeditab, Procardia), nimodipine ( Nymalize), nisoldipine (Sular) of 
verapamil (Calan, Covera, Verelan, in Tarka). Als u een angiotensine-converterend enzym (ACE)-remmer 
gebruikt, zoals benazepril (Lotensin, in Lotrel), captopril, enalapril (Epaned, Vasotec), fosinopril, 
lisinopril (Qbrelis, Prinivil, in Zestoretic), moexipril of perindopril (Aceon, in Prestalia); ampicilline; een 
tetracycline-antibioticum zoals demeclocycline, doxycycline (Doryx, Monodox, Oracea, anderen), 
minocycline (Dynacin, Minocin) of tetracycline (Achromycin V, in Pyrera); een cholesterolverlagend 
medicijn (statines) zoals atorvastatine (Lipitor) of rosuvastatine (Crestor); een medicijn voor de 
behandeling van malaria; of een schildkliermedicijn zoals levothyroxine (Levo-T, Synthroid, Tirosint, 
anderen), moet u het ten minste 2 uur vóór of 2 uur nadat u lanthaan heeft ingenomen, innemen. 
Neem fluoroquinolon-antibiotica zoals ciprofloxacine (Cipro), gemifloxacine (Factive), levofloxacine 
(Levaquin) of moxifloxacine (Avelox, Moxeza) minstens 1 uur vóór of 4 uur na inname van lanthaan. 
Veel andere medicijnen kunnen interageren met lanthaan,

vertel het uw arts als u paralytische ileus heeft (aandoening waarbij verteerd voedsel niet door de darmen beweegt), of een 
aandoening waarbij de darmen geblokkeerd zijn, inclusief fecale impactie (een grote hoeveelheid droge, harde ontlasting die 
vastzit in het rectum). Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen om geen lanthaan in te nemen.

vertel het uw arts als u een zweer heeft of ooit heeft gehad, colitis ulcerosa (een aandoening die zwelling en 
zweren veroorzaakt in het slijmvlies van de dikke darm [dikke darm] en het rectum), peritonitis (ontsteking van 
het slijmvlies van de maag), de ziekte van Crohn (een aandoening waarbij het lichaam de darmwand aanvalt en 
pijn, diarree, gewichtsverlies en koorts veroorzaakt), maag- of darmkanker, diabetes, gastroparese (vertraagde 
verplaatsing van voedsel van de maag naar de dunne darm), of als u gastro-intestinale problemen heeft, zoals 
aanhoudende constipatie. Vertel het uw arts ook als u ooit een operatie aan uw maag of darmen heeft 
ondergaan.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt 
terwijl u lanthaan gebruikt, neem dan contact op met uw arts.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Uw arts kan u instrueren om een   fosforarm dieet te volgen. Volg deze aanwijzingen zorgvuldig. Praat met uw 

arts over voedingsmiddelen die grote hoeveelheden fosfor bevatten.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Sla 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?

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

misselijkheid

braken
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abdominale (maagstreek) pijn

diarree

constipatie

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

hevige buikpijn of krampen

opgeblazen gevoel

pijn en zwelling van de buik

onvermogen om gas te geven of een stoelgang te hebben

Lanthaan 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 en vocht (niet in de badkamer).

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.

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]

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 de volgende zijn:

hoofdpijn
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misselijkheid

braken

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 lanthaan te controleren.

Voordat u röntgenfoto's van uw buik maakt, moet u uw arts en de röntgentechnici vertellen dat u 
lanthaan gebruikt.

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Stel uw apotheker al uw vragen over het bijvullen van uw 
recept.

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

fosrenol®
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