
Levamisol (oraal)
Gebruik voor levamisol

Levamisol wordt gebruikt met een ander geneesmiddel tegen kanker (fluorouracil) om het beter te laten werken tegen 

kanker van de dikke darm.

Levamisol is alleen verkrijgbaar op voorschrift van uw arts.

Voordat u levamisol gebruikt

Bij de beslissing om een   geneesmiddel te gebruiken, moeten de risico's van het innemen van het geneesmiddel worden afgewogen tegen de 

voordelen die het zal opleveren. Dit is een beslissing die u en uw arts zullen nemen. Voor levamisol moet met het volgende rekening worden 

gehouden:

allergieën

Vertel het uw arts als u ooit een ongebruikelijke of allergische reactie heeft gehad op levamisol of op andere 

geneesmiddelen. Vertel uw zorgverlener ook als u andere soorten allergieën heeft, zoals voor voedsel, 

kleurstoffen, conserveermiddelen of dieren. Lees voor niet-receptplichtige producten zorgvuldig het etiket of de 

ingrediënten op de verpakking.

pediatrisch

Er is alleen onderzoek gedaan naar levamisol bij volwassen patiënten en er is geen specifieke informatie die het gebruik 

van levamisol bij kinderen vergelijkt met het gebruik in andere leeftijdsgroepen.

geriatrische

Veel geneesmiddelen zijn niet specifiek bij ouderen onderzocht. Daarom is het misschien niet bekend of ze 

precies hetzelfde werken als bij jongere volwassenen of dat ze bij oudere mensen andere bijwerkingen of 

problemen veroorzaken. Hoewel er geen specifieke informatie is waarin het gebruik van levamisol bij ouderen 

wordt vergeleken met het gebruik bij andere leeftijdsgroepen, is levamisol bij oudere patiënten gebruikt en het 

is niet te verwachten dat het bij oudere mensen andere bijwerkingen of problemen veroorzaakt dan bij jongere 

volwassenen.

Borstvoeding
Er zijn geen adequate onderzoeken bij vrouwen om het risico voor zuigelingen te bepalen bij het gebruik van dit 

medicijn tijdens de borstvoeding. Weeg de mogelijke voordelen af   tegen de mogelijke risico's voordat u dit medicijn 

gebruikt terwijl u borstvoeding geeft.

Interacties met medicijnen
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Hoewel bepaalde geneesmiddelen helemaal niet samen mogen worden gebruikt, kunnen in andere gevallen 

twee verschillende geneesmiddelen samen worden gebruikt, zelfs als er een interactie kan optreden. In deze 

gevallen kan het zijn dat uw arts de dosis wil wijzigen of dat andere voorzorgsmaatregelen nodig zijn. Als u 

levamisol gebruikt, is het vooral belangrijk dat uw zorgverlener weet of u een van de onderstaande 

geneesmiddelen gebruikt. De volgende interacties zijn geselecteerd op basis van hun potentiële betekenis 

en zijn niet noodzakelijk allesomvattend.

Het gebruik van levamisol met een van de volgende geneesmiddelen kan een verhoogd risico op bepaalde bijwerkingen veroorzaken, 

maar het gebruik van beide geneesmiddelen kan voor u de beste behandeling zijn. Als beide geneesmiddelen samen worden 

voorgeschreven, kan uw arts de dosis of de frequentie waarmee u een of beide geneesmiddelen gebruikt, wijzigen.

Capecitabine

Doxifluridine

fluoruracil

Tegafur

Warfarine

Interacties met voedsel/tabak/alcohol

Bepaalde geneesmiddelen mogen niet worden gebruikt tijdens of rond het eten van voedsel of het eten van 

bepaalde soorten voedsel, aangezien interacties kunnen optreden. Het gebruik van alcohol of tabak met bepaalde 

medicijnen kan ook interacties veroorzaken. Bespreek met uw zorgverlener het gebruik van uw geneesmiddel met 

voedsel, alcohol of tabak.

Andere medische problemen

De aanwezigheid van andere medische problemen kan het gebruik van levamisol beïnvloeden. Vertel het 

uw arts als u andere medische problemen heeft, met name:

Infectie—Levamisole kan het vermogen van uw lichaam om infecties te bestrijden verminderen

Correct gebruik van levamisol

Gebruik levamisol alleen zoals voorgeschreven door uw arts. Neem er niet meer of minder van en neem het niet 

vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven. De exacte hoeveelheid medicijn die u nodig heeft, is zorgvuldig 

berekend. Te veel innemen kan de kans op bijwerkingen vergroten, terwijl te weinig innemen uw toestand mogelijk 

niet verbetert.

Als u moet overgeven kort na het innemen van een dosis levamisol, raadpleeg dan uw arts. U wordt verteld of u de dosis 

opnieuw moet innemen of dat u moet wachten tot de volgende geplande dosis.

Dosering

De dosis levamisol zal voor verschillende patiënten verschillend zijn. Volg de instructies van uw arts of de 

aanwijzingen op het etiket. De volgende informatie bevat alleen de gemiddelde doses levamisol.
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Als uw dosis anders is, verander deze dan niet, tenzij uw arts u dat zegt.

De hoeveelheid geneesmiddel die u inneemt, hangt af van de sterkte van het geneesmiddel. Ook zijn het aantal 

doses dat u elke dag inneemt, de toegestane tijd tussen de doses en de tijdsduur dat u het geneesmiddel inneemt, 

afhankelijk van het medische probleem waarvoor u het geneesmiddel gebruikt.

Gemiste dosis

Als u een dosis levamisol heeft overgeslagen, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale 

doseringsschema. Verdubbel geen doses.

Bel uw arts of apotheker voor instructies.

Opslag
Bewaar het geneesmiddel in een gesloten container bij kamertemperatuur, uit de buurt van hitte, vocht en 

direct licht. Voorkom bevriezing.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Bewaar geen verouderde medicijnen of medicijnen die niet meer nodig zijn.

Gedetailleerde informatie over de dosering van levamisol

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van levamisol

Het is erg belangrijk dat uw arts uw voortgang regelmatig controleert om er zeker van te zijn dat 

levamisol goed werkt en om te controleren op ongewenste effecten.

Bijwerkingen van levamisol

Naast de benodigde effecten, kan een medicijn enkele ongewenste effecten veroorzaken. Hoewel niet al deze 

bijwerkingen kunnen optreden, kan het zijn dat ze medische hulp nodig hebben als ze zich voordoen.

Raadpleeg onmiddellijk uw artsals een van de volgende bijwerkingen optreedt:

Minder vaak voorkomend

Koorts of koude rillingen

ongewoon gevoel van ongemak of zwakte

Bijzonder

Zwarte, teerachtige ontlasting

bloed in urine of ontlasting

hoesten of heesheid

lage rug- of zijpijn
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pijnlijk of moeilijk plassen

lokaliseer rode vlekken op de huid

ongebruikelijke bloeding of blauwe plekken

Raadpleeg zo snel mogelijk uw arts als een van de volgende bijwerkingen optreedt:

Minder vaak voorkomend

Zweren in de mond en op de lippen

Bijzonder

Wazig zien

verwardheid

stuiptrekkingen (toevallen)

smakkend of puffend op de lippen

gevoelloosheid, tintelingen of pijn in gezicht, handen of voeten

paranoia (gevoelens van vervolging)

opgeblazen wangen

snelle of wormachtige bewegingen van de tong

trillen of trillen

moeite met lopen

ongecontroleerde bewegingen van armen en benen

Er kunnen enkele bijwerkingen optreden die meestal geen medische hulp nodig hebben. Deze bijwerkingen 

kunnen tijdens de behandeling verdwijnen naarmate uw lichaam zich aanpast aan het geneesmiddel. Ook kan uw 

zorgverlener u vertellen over manieren om sommige van deze bijwerkingen te voorkomen of te verminderen. 

Neem contact op met uw zorgverlener als een van de volgende bijwerkingen aanhoudt of hinderlijk is, of als u er 

vragen over heeft:

Vaker

Diarree

metaal smaak

misselijkheid

Minder vaak voorkomend
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Angst of nervositeit

duizeligheid

hoofdpijn

mentale depressie

nachtmerries

pijn in gewrichten of spieren

huiduitslag of jeuk

moeite met slapen

ongewone vermoeidheid of slaperigheid

braken

Levamisol kan bij sommige mensen tijdelijk haarverlies veroorzaken. Nadat de behandeling is beëindigd, zou de 

normale haargroei moeten terugkeren.

Bij sommige patiënten kunnen ook andere niet vermelde bijwerkingen optreden. Als u andere effecten opmerkt, 

neem dan contact op met uw zorgverlener.

Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden aan de FDA op 
1-800-FDA-1088.

Bijwerkingen van levamisol (meer detail)

Verdere informatie
Raadpleeg altijd uw zorgverlener om er zeker van te zijn dat de informatie op deze pagina van toepassing is op uw 

persoonlijke omstandigheden.
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