
Primacor Injection
Consumer Medicine Information (CMI) summary
The full CMI on the next page has more details. If you are worried about using this medicine, speak to your doctor or 
pharmacist.

1. Why am I using Primacor?

Primacor contains the active ingredient Milrinone Lactate. Primacor is used for the short term treatment of severe congestive heart 
failure.

For more information, see Section 1. Why am I using Primacor? in the full CMI.

2. What should I know before I use Primacor?

Do not use if you have ever had an allergic reaction to Primacor or any of the ingredients listed at the end of the CMI.

Talk to your doctor if you have any other medical conditions, take any other medicines, or are pregnant or plan to become 
pregnant or are breastfeeding.

For more information, see Section 2. What should I know before I use Primacor? in the full CMI.

3. What if I am taking other medicines?

Some medicines may interfere with Primacor and affect how it works.

Een lijst van deze geneesmiddelen staat in sectie3. Wat als ik andere medicijnen gebruik? in de volledige CMI.

4. Hoe gebruik ik Primacor?

• Primacor wordt u gewoonlijk in het ziekenhuis toegediend. Het wordt aan u toegediend als een reeks 
injecties. Meer instructies zijn te vinden in Sectie4. Hoe gebruik ik Primacor? in de volledige CMI.

5. Wat moet ik weten als ik Primacor gebruik?

Dingen die je

zou moeten doen

• Herinner elke arts, tandarts of apotheker die u bezoekt eraan dat u Primacor gebruikt.

Dingen die je

zou niet moeten doen

• U mag Primacor niet gebruiken als u allergisch bent voor milrinon, soortgelijke geneesmiddelen of voor één van de bestanddelen 

die aan het einde van deze bijsluiter worden vermeld.

Rijden of gebruiken

machines
• Wees voorzichtig voordat u gaat rijden of machines of gereedschappen gaat gebruiken totdat u weet welke invloed Primacor op u heeft.

Drinken
alcohol

• NA

Zorgen voor
jouw medicijn

• Als u Primacor moet bewaren, zorg er dan voor dat het op een koele, droge plaats is waar de temperatuur niet hoger is 
dan 30°C.

• Niet in de koelkast bewaren.

Voor meer informatie, zie Sectie5. Wat moet ik weten als ik Primacor gebruik? in de volledige CMI.

6. Zijn er bijwerkingen?
Effecten die u tijdens de Primacor-injectie kunt voelen, zijn onder meer een onregelmatige hartslag, lage bloeddruk, een licht gevoel in het 
hoofd, duizeligheid, pijn op de borst, hoofdpijn, huiduitslag. Voor meer informatie, inclusief wat u moet doen als u bijwerkingen heeft, zie 
rubriek6. Zijn er bijwerkingen? in de volledige CMI.
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Primacor-injectie
Actieve ingrediënten):Milrinon Lactaat

• zijn allergisch voor andere geneesmiddelen die worden gebruikt om congestief 

hartfalen te behandelen.Informatie over consumentengeneeskunde (CMI)

Deze bijsluiter geeft belangrijke informatie over het gebruik 
van Primacor.U dient ook met uw arts of apotheker te 
praten als u meer informatie wilt of als u zich zorgen maakt 
of vragen heeft over het gebruik van Primacor.

Tijdens de behandeling loopt u het risico bepaalde 
bijwerkingen te krijgen. Het is belangrijk dat u deze risico's 
begrijpt en hoe u erop kunt letten. Zie aanvullende 
informatie onder Sectie6. Zijn er bijwerkingen? ?

Waar vindt u informatie in deze folder:
Zwangerschap en borstvoeding

1. Waarom gebruik ik Primacor?
2. Wat moet ik weten voordat ik Primacor gebruik?
3. Wat als ik andere medicijnen gebruik?
4. Hoe gebruik ik Primacor?
5. Wat moet ik weten als ik Primacor gebruik?
6. Zijn er bijwerkingen?
7. Productdetails

Raadpleeg uw arts als u zwanger bent of van plan bent 
zwanger te worden.

Praat met uw arts als u borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding 

te geven.

Primacor mag niet worden gegeven als u zwanger bent of 
borstvoeding geeft, tenzij u en uw arts de risico's en voordelen 
hebben besproken.

1. Waarom gebruik ik Primacor? Het is niet bekend of Primacor schadelijk kan zijn voor uw baby of dat het in 

de moedermelk wordt aangetroffen.
Primacor bevat de werkzame stof milrinonlactaat.

Primacor wordt gebruikt voor de kortdurende behandeling 
van ernstig congestief hartfalen. Dit is een aandoening 
waarbij het hart niet genoeg bloed door het lichaam pompt. 
De symptomen van deze aandoening zijn zwakte, 
kortademigheid, vochtophoping in de weefsels en een blauwe 
verkleuring van de huid.

3. Wat als ik andere medicijnen gebruik?

Vertel het uw arts of apotheker als u andere 
geneesmiddelen gebruikt, ook medicijnen, vitamines of 
supplementen die u zonder recept bij uw apotheek, 
supermarkt of natuurvoedingswinkel koopt.

Primacor helpt ook om de bloedproductie uit het hart op peil te houden 

bij patiënten die een hartoperatie hebben ondergaan.

Raadpleeg uw arts of apotheker als u niet zeker weet welke 
medicijnen, vitamines of supplementen u gebruikt en of deze 
invloed hebben op Primacor.

Primacor helpt bij het verbeteren van de efficiëntie 
waarmee uw hart bloed door uw lichaam pompt.

4. Hoe gebruik ik Primacor?
Primacor werkt door de kracht waarmee uw hartspieren 
werken te vergroten en uw bloedvaten te openen zodat het 
bloed vrijer kan stromen.

Hoeveel te nemen/gebruiken?

• Primacor wordt gewoonlijk aan u toegediend in het ziekenhuis. Het 

wordt als volgt aan u toegediend als een reeks injecties:

• Volwassenen:
2. Wat moet ik weten voordat ik 

Primacor gebruik?
Initiële dosis
OWaarschuwingen

Gebruik Primacor niet als:

Eén injectie langzaam toegediend over een periode van 10 

minuten.

Tweede dosis
O• u bent allergisch voor milrinonlactaat of voor één van de bestanddelen 

die aan het einde van deze bijsluiter worden vermeld.

• Controleer altijd de ingrediënten om er zeker van te zijn dat u dit 

geneesmiddel kunt gebruiken.

• u bepaalde ernstige problemen heeft (obstructieve 
aorta- of longklepziekte).

• u zwanger bent of borstvoeding geeft, tenzij u 
en uw arts de risico's en voordelen hebben 
besproken.

De Primacor wordt verdund met intraveneuze 
vloeistoffen en langzaam in een ader geïnjecteerd. 
Deze "infusie" kan tot 48 uur duren. De gebruikte 
dosis hangt af van de ernst van uw aandoening.

Primacor wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen.

Wanneer moet u Primacor® innemen/gebruiken

Primacor wordt gewoonlijk aan u toegediend in het ziekenhuis. Het wordt aan u 

toegediend als een reeks injecties.

Raadpleeg uw arts als u: Als u te veel Primacor® gebruikt

• andere medische aandoeningen heeft
• neem geen medicijnen voor een andere aandoening

• lijden aan een nierziekte
• al last van een andere hartaandoening

Als u denkt dat u te veel Primacor heeft gebruikt, heeft u 
mogelijk dringende medische hulp nodig.

Een te hoge dosis Primacor kan een lage bloeddruk 
veroorzaken. Als dit gebeurt, kan de dosis Primacor worden 
verlaagd of kan de infusie tijdelijk worden stopgezet.
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U moet onmiddellijk: Minder ernstige bijwerkingen

• bel het Vergiftigingen Informatie Centrum (
door te bellen naar 13 11 26) in Australië, of

• bel het National Poisons Centre op 0800 POISON 
(0800 764766) in Nieuw-Zeeland, of

• neem contact op met uw arts, of

• ga naar de Spoedeisende Hulp van het dichtstbijzijnde 
ziekenhuis.

Minder ernstige bijwerkingen Wat moeten we doen

Effecten die u tijdens de Primacor-

injectie kunt voelen, zijn onder meer:

Praat met je
dokter als u
heb er een van

deze minder

serieuze kant
effecten en
ze maken je zorgen.

• een onregelmatige hartslag

• lage bloeddruk
• licht gevoel in het hoofd, duizeligheid

• pijn op de borst

• hoofdpijn
• huiduitslag

U moet dit ook doen als er geen tekenen van 
ongemak of vergiftiging zijn.

5. Wat moet ik weten als ik Primacor 
gebruik?

Allergie gerelateerd:

• uitslag

• astma-aanval
• hooikoorts.

Dingen die je moet doen

Bel onmiddellijk uw arts als u:

• voelt u zich niet lekker terwijl u Primacor wordt toegediend.

Bij sommige mensen kunnen ook andere bijwerkingen optreden die hierboven 

niet zijn vermeld.
Herinner elke arts, tandarts of apotheker die u bezoekt eraan 
dat u Primacor gebruikt.

Vertel het uw arts of apotheker als u iets anders 
opmerkt waardoor u zich onwel voelt.Dingen die je niet moet doen

• U mag Primacor niet gebruiken als u allergisch bent voor milrinon, 

soortgelijke geneesmiddelen of voor één van de bestanddelen die aan het 

einde van deze bijsluiter worden vermeld.

Andere bijwerkingen die hier niet worden vermeld, kunnen bij sommige mensen 

voorkomen.

Bijwerkingen melden
Rijvaardigheid of het gebruik van machines

Nadat u medisch advies heeft gekregen voor eventuele 
bijwerkingen die u ervaart, kunt u bijwerkingen online melden bij de 
Therapeutic Goods Administration op
www.tga.gov.au/reporting-problems in Australië en https://
nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ in Nieuw-Zeeland. Door 
bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te 
verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Wees voorzichtig voordat u gaat rijden of machines of gereedschappen 

gaat gebruiken totdat u weet welke invloed Primacor op u heeft.

Zorgen voor uw medicijnen

Primacor wordt meestal in het ziekenhuis bewaard en 
toegediend.

Zorg er altijd voor dat u met uw arts of apotheker praat voordat u 

besluit te stoppen met het innemen van een van uw geneesmiddelen.• Als u Primacor moet bewaren, zorg er dan voor dat het op een 
koele, droge plaats is waar de temperatuur niet hoger is dan 
30°C.

• Niet in de koelkast bewaren.

• Volg de instructies in de doos om op de juiste manier 
voor uw geneesmiddel te zorgen.

7. Productdetails
Dit geneesmiddel is alleen op doktersrecept verkrijgbaar.

Bewaar het op een plaats waar jonge kinderen er niet bij kunnen. Wat bevat Primacor
Dit is niet alle informatie die beschikbaar is op Primacor. Als u nog 
vragen heeft of ergens niet zeker van bent, neem dan contact op met 
uw arts, apotheker of verpleegkundige.

actief ingrediënt

(hoofdingredient)

Milrinon Lactaat 1 mg/ml

Andere ingrediënten

(inactieve ingredienten)

Glucose

Water voor injecties

Melkzuur

Natriumhydroxide

6. Zijn er bijwerkingen?
Alle medicijnen kunnen bijwerkingen hebben. Als u bijwerkingen 
ervaart, zijn de meeste hiervan gering en tijdelijk. Sommige 
bijwerkingen kunnen echter medische aandacht vereisen.

Potentiële allergenen Niet toepasbaarZie onderstaande informatie en vraag zo nodig uw 
arts of apotheker als u nog vragen heeft over 
bijwerkingen. Gebruik dit geneesmiddel niet als u allergisch bent voor een van 

deze bestanddelen.Primacor helpt de meeste mensen met ernstig congestief hartfalen, 
maar het kan bij sommige mensen ongewenste effecten hebben.

Hoe Primacor eruit ziet
Alle medicijnen hebben bijwerkingen. Soms zijn 
ze serieus, meestal niet. Primacor is een heldere, kleurloze tot lichtgele oplossing.
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Een doos bevat 10 ampullen.

Primacor 10 mg/10 ml injectie: AUST R 10372

Wie verdeelt Primacor

Primacor wordt in Australië geleverd 

door: sanofi-aventis australia pty ltd 

12-24 Talavera Road

Macquarie Park, NSW 2113 

Gratis nummer: 1800 818 806

Primacor wordt in Nieuw-Zeeland geleverd 

door: sanofi-aventis new zealand limited 

James & Wells Tower

56 Cawley Street

Ellerslie, Auckland

Gratis nummer: 0800 283 684

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2021

primacor-ccdsv7-cmiv3-28apr21

* Handelsmerk:
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