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Plerixafor-injectie
uitgesproken als (pler ix' a for)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Plerixafor-injectie wordt gebruikt samen met een granulocyt-koloniestimulerende factor (G-CSF) medicatie zoals filgrastim 

(Neupogen) of pegfilgrastim (Neulasta) om het bloed voor te bereiden op een autologe stamceltransplantatie (procedure 

waarbij bepaalde bloedcellen worden verwijderd uit de lichaam en keert daarna terug in het lichaam na chemotherapie 

en/of bestraling) bij patiënten met non-Hodgkin-lymfoom (NHL; kanker die begint in een type witte bloedcellen dat 

normaal gesproken infecties bestrijdt) of multipel myeloom (een type botkanker merg). Plerixafor-injectie zit in een klasse 

van medicijnen die hematopoëtische stamcelmobilisatoren worden genoemd. Het werkt door ervoor te zorgen dat 

bepaalde bloedcellen van het beenmerg naar het bloed gaan, zodat ze kunnen worden verwijderd voor transplantatie.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Plerixafor injection comes as a liquid to be injected subcutaneously (under the skin) by a doctor or nurse in a 
medical facility. It is usually injected once a day, 11 hours before the removal of blood cells, for up to 4 days in 
a row. Your treatment with plerixafor injection will begin after you have received a G-CSF medication once a 
day for 4 days, and you will continue to receive the G-CSF medication during your treatment with plerixafor 
injection.

ther uses for this medicine

This medication may be prescribed for other uses; ask your doctor or pharmacist for more information.

hat special precautions should I follow?

Before receiving plerixafor injection,

tell your doctor and pharmacist if you are allergic to plerixafor injection or any other medications.

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 moet mogelijk de 
dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u leukemie heeft of ooit heeft gehad (kanker die begint in de witte bloedcellen), een 
abnormaal hoog aantal neutrofielen (een type bloedcel) of een nierziekte.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. U moet anticonceptie 
gebruiken om zwangerschap te voorkomen tijdens uw behandeling met plerixafor-injectie. Praat met uw arts
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over anticonceptiemethoden die voor u werken. Als u zwanger wordt terwijl u plerixafor-injectie krijgt, neem dan 
contact op met uw arts. Plerixafor-injectie kan de foetus schaden.

als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel dan aan de arts of tandarts dat u plerixafor 
krijgt toegediend.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Ga door met uw normale dieet, tenzij uw arts u anders vertelt.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

misselijkheid

braken

buikpijn

diarree

gas-

duizeligheid

hoofdpijn

overmatige vermoeidheid

moeite met inslapen of doorslapen

gewrichtspijn

pijn, roodheid, hardheid, zwelling, irritatie, jeuk, blauwe plekken, bloeding, gevoelloosheid, tintelingen of uitslag op de 
plaats waar plerixafor injectie werd geïnjecteerd

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

pijn linksboven in de maag of in de schouder

gemakkelijk blauwe plekken of bloeden

zwelling rond de ogen

moeite met ademhalen

netelroos

flauwvallen

Plerixafor-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)
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(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:

misselijkheid

braken

buikpijn

diarree

gas-

duizeligheid of licht gevoel in het hoofd

flauwvallen

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 de plerixafor-injectie te controleren.

Stel uw apotheker al uw vragen over plerixafor injectie.

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

Mozobil®
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voor commercieel gebruik moet worden geautoriseerd door ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

Nationale gezondheidsinstituten
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