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Linezolid-injectie
uitgesproken als (li ne' zoh deksel)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Linezolid-injectie wordt gebruikt voor de behandeling van infecties, waaronder longontsteking, en huidinfecties. Linezolid behoort tot een klasse 

van antibacteriële middelen die oxazolidinonen worden genoemd. Het werkt door de groei van bacteriën te stoppen.

Antibiotica zoals linezolid-injectie zullen geen virussen doden die verkoudheid, griep of andere infecties kunnen veroorzaken. Het 

gebruik van antibiotica wanneer ze niet nodig zijn, verhoogt het risico om later een infectie te krijgen die weerstand biedt tegen 

antibioticabehandeling.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Linezolid-injectie wordt geleverd als een oplossing (vloeistof) die via een ader wordt toegediend. Het wordt gewoonlijk 

toegediend als een intraveneuze infusie gedurende 30 minuten tot twee uur tweemaal per dag (elke 12 uur) gedurende 10 

tot 28 dagen. Kinderen van 11 jaar en jonger krijgen gewoonlijk twee tot drie keer per dag (elke 8 tot 12 uur) linezolid-

injectie gedurende 10 tot 28 dagen. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om 

uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Gebruik linezolid-injectie precies zoals aangegeven. Gebruik het niet meer of 

minder of vaker dan uw arts heeft voorgeschreven.

Linezolid-infusies worden meestal gegeven door een arts of verpleegkundige. Uw arts kan besluiten dat u of een vriend of 

familielid de infusies mag toedienen. Uw arts zal de persoon die de medicatie zal toedienen opleiden en hem testen om er 

zeker van te zijn dat hij de infusie correct kan toedienen. Zorg ervoor dat u en de persoon die de infusies toedient, weten 

wat de juiste dosis is, hoe de medicatie moet worden toegediend en hoe vaak de medicatie moet worden toegediend. 

Zorg ervoor dat u en de persoon die de infusie zal geven, de informatie van de fabrikant voor de patiënt die bij dit medicijn 

wordt geleverd, lezen voordat u het voor de eerste keer thuis gebruikt.

Blijf linezolid-injectie gebruiken totdat u klaar bent met het recept, zelfs als u zich beter voelt. Sla geen doses over en stop niet met 

het gebruik van linezolid-injectie zonder met uw arts te overleggen. Als u te snel stopt met het gebruik van linezolid-injectie of als 

u doses overslaat, kan uw infectie niet volledig worden behandeld en kunnen de bacteriën resistent worden tegen antibiotica.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Linezolid-injectie wordt soms ook gebruikt om bepaalde infecties van de hersenen of het ruggenmerg te behandelen. Praat 

met uw arts over de risico's van het gebruik van dit medicijn voor uw aandoening.
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Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u linezolid-injectie gebruikt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor linezolid, andere medicijnen of een van de 
bestanddelen van linezolid-injectie. Vraag uw apotheker om een   lijst van de ingrediënten.

vertel het uw arts als u de volgende medicijnen gebruikt of in de afgelopen twee weken bent gestopt met het 
gebruik ervan: isocarboxazid (Marplan) fenelzine (Nardil). rasagiline (Azilect), selegiline (Eldepryl, Emsam, Zelapar) 
en tranylcypromine (Parnate). Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen om geen linezolid-injectie te gebruiken als u 
een of meer van deze medicijnen gebruikt, of deze in de afgelopen twee weken heeft gebruikt.

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: epinefrine (EpiPen); meperidine (Demerol); medicijnen 
voor migraine zoals almotriptan (Axert), eletriptan (Relpax), frovatriptan (Frova), naratriptan (Amerge), 
rizatriptan (Maxalt), sumatriptan (Imitrex, in Treximet) en zolmitriptan (Zomig); fenylpropanolamine 
(niet langer verkrijgbaar in de VS); en pseudo-efedrine (Sudafed; in veel medicijnen tegen verkoudheid 
of decongestivum). Vertel het uw arts ook als u de volgende medicijnen gebruikt of in de afgelopen 
twee weken bent gestopt met het gebruik ervan: bupropion (Aplenzin, Wellbutrin, Zyban, anderen); 
buspiron; selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's) zoals citalopram (Celexa), escitalopram 
(Lexapro), fluvoxamine (Luvox), paroxetine (Brisdelle, Paxil, Pexeva), sertraline (Zoloft) en vilazodon 
(Vilbyrd); serotonine-noradrenalineheropnameremmers (SNRI's) zoals desvenlafaxine (Khedezla, 
Pristiq), duloxetine (Cymbalta), levomilnacipran (Fetzima) en venlafaxine (Effexor); en tricyclische 
antidepressiva zoals amitriptyline, amoxapine, clomipramine (Anafranil), desipramine (Norpramin), 
doxepin (Silenor), imipramine (Tofranil), nortriptyline (Pamelor), protriptyline (Vivactil) en trimipramine 
(Surmontil). Vertel het uw arts ook als u fluoxetine (Prozac, Sarafem, Selfemra, in Symbyax) gebruikt of 
in de afgelopen 5 weken bent gestopt met het gebruik ervan. Uw arts moet mogelijk de dosering van 
uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. Veel andere medicijnen kunnen 
ook interageren met linezolid-injectie,

vertel het uw arts als u een chronische (langdurige) infectie heeft, of als u diabetes heeft of ooit heeft 
gehad, carcinoïdsyndroom (een aandoening waarbij een tumor serotonine uitscheidt), hoge bloeddruk, 
hyperthyreoïdie (een overactieve schildklier), onderdrukking (problemen met uw immuunsysteem), 
feochromocytoom (een tumor van de bijnier), toevallen of nierziekte.

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

als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel dan de arts of tandarts dat u linezolid-injectie 
gebruikt.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Vermijd het eten of drinken van grote hoeveelheden voedsel en dranken die tyramine bevatten tijdens het gebruik 
van linezolid-injectie. Voedingsmiddelen en dranken die zijn gebeitst, gerookt of gefermenteerd, bevatten meestal 
tyramine. Deze voedingsmiddelen en dranken omvatten alcoholische dranken, vooral bier, Chianti en andere rode 
wijnen; alcoholvrij bier; kazen (vooral sterke, gerijpte of verwerkte variëteiten); zuurkool; yoghurt; rozijnen; bananen; 
zure room; Pekelharing; lever (vooral kippenlever); gedroogd vlees en worst (inclusief harde salami en pepperoni); 
ingeblikte vijgen; avocado's; sojasaus; kalkoen; gistextracten; papajaproducten (inclusief bepaalde vleesvermalsers); 
tuinbonen; en tuinbonen peulen.
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wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Infundeer de vergeten dosis 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. Dien geen dubbele dosis toe om een   vergeten dosis in te 

halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

diarree

hoofdpijn

misselijkheid

braken

buikpijn

verandering in de manier waarop dingen smaken

uitslag

jeuk

duizeligheid

witte vlekken in de mond

irritatie, branderig gevoel of jeuk van de vagina

verandering in kleur van de tong of tanden

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

netelroos, huiduitslag, jeuk, moeite met ademhalen of slikken, zwelling van het gezicht, keel, tong, lippen, ogen, 
handen, voeten, enkels of onderbenen, heesheid

blaarvorming of schilferende huid

herhaalde misselijkheid en braken; snelle ademhaling; verwardheid; zich moe voelen

pijn, gevoelloosheid of zwakte in handen, voeten of andere lichaamsdelen

ernstige diarree (waterige of bloederige ontlasting) die kan optreden met of zonder koorts en maagkrampen (kan 
optreden tot 2 maanden of langer na uw behandeling)

ongebruikelijke bloeding of blauwe plekken

veranderingen in het zien van kleuren, wazig zien of andere veranderingen in het gezichtsvermogen

toevallen

Linezolid-injectie kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het 

gebruik van dit medicijn.
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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.

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts kan bepaalde bloedonderzoeken laten uitvoeren om de reactie 

van uw lichaam op de linezolidinjectie te controleren.

Laat niemand anders uw medicatie gebruiken. Uw recept is waarschijnlijk niet navulbaar. Als u nog steeds symptomen van infectie 

heeft nadat u klaar bent met de behandeling met linezolid-injectie, neem dan contact op met uw arts.

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

Zyvox®
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