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Mitomycine
uitgesproken als (mye'' teen mye' sin)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Mitomycine kan een ernstige daling van het aantal bloedcellen in uw beenmerg veroorzaken. Dit kan bepaalde 

symptomen veroorzaken en kan het risico vergroten dat u een ernstige infectie of bloeding krijgt. Als u een van de 

volgende symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts: koorts, keelpijn, aanhoudende hoest en 

congestie, of andere tekenen van infectie; ongebruikelijke bloedingen of blauwe plekken.

Mitomycine kan hemolytisch-uremisch syndroom veroorzaken (een mogelijk levensbedreigende aandoening waarbij 

rode bloedcellen worden beschadigd, wat bloedarmoede en nierproblemen veroorzaakt). Als u een van de volgende 

symptomen ervaart, vertel dit dan onmiddellijk aan uw arts: rode of bloederige ontlasting of diarree; verminderd 

plassen; zwelling van het gezicht, armen, handen, voeten, enkels of onderbenen; of ongewone vermoeidheid of zwakte.

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal voor en tijdens uw behandeling bepaalde tests 

bestellen om te zien of het veilig voor u is om mitomycine-injectie te krijgen en om de reactie van uw lichaam op de 

mitomycine-injectie te controleren.

Mitomycine-injectie moet worden gegeven in een ziekenhuis of medische instelling onder toezicht van een arts die 

ervaring heeft met het toedienen van chemotherapiemedicatie voor kanker.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Mitomycine wordt gebruikt in combinatie met andere medicijnen voor de behandeling van maag- of pancreaskanker die zich 

heeft verspreid naar andere delen van het lichaam en niet is verbeterd of verergerd na behandeling met andere medicijnen, 

chirurgie of bestralingstherapie. Mitomycine is een type antibioticum dat alleen wordt gebruikt bij chemotherapie bij kanker. Het 

vertraagt   of stopt de groei van kankercellen in uw lichaam.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Mitomycine wordt geleverd als een poeder dat moet worden gemengd met vloeistof en intraveneus (in een ader) moet worden geïnjecteerd door een arts of 

verpleegkundige in een medische instelling. Het wordt gewoonlijk eenmaal per 6 tot 8 weken geïnjecteerd.
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Het kan zijn dat uw arts uw behandeling moet uitstellen of uw dosis moet wijzigen als u bepaalde bijwerkingen 

ervaart. Het is belangrijk dat u uw arts vertelt hoe u zich voelt tijdens uw behandeling met mitomycine-injectie.

Vraag uw apotheker of arts om een   kopie van de informatie van de fabrikant voor de patiënt.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Mitomycine wordt soms ook gebruikt voor de behandeling van anale kanker (kanker die begint in de anus), 

baarmoederhalskanker, een type longkanker (niet-kleincellige longkanker; NSCLC) en kwaadaardig mesothelioom (kanker 

in het slijmvlies van de borst of buik). ). Mitomycine wordt soms ook intravesicaal (rechtstreeks in de blaas toegediend) 

gebruikt om blaaskanker te behandelen. Praat met uw arts over de risico's van het gebruik van dit medicijn voor uw 

aandoening.

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u mitomycine krijgt,

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

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 vermeldt of u 
elke keer doxorubicine (Adriamycin, Rubex) heeft gekregen. Uw arts moet u mogelijk zorgvuldig controleren op 
bijwerkingen.

vertel het uw arts als u een bloed- of bloedingsstoornis heeft of als u onlangs ongebruikelijke blauwe plekken of bloedingen 
heeft opgemerkt. Uw arts wil misschien niet dat u een mitomycine-injectie krijgt.

vertel het uw arts als u een nierziekte heeft of ooit heeft gehad.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. U mag geen 
borstvoeding geven tijdens uw behandeling met mitomycine.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

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

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

misselijkheid

braken

verlies van eetlust of gewicht

zweren in de mond en keel

hoofdpijn
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flauwvallen

wazig zien

haaruitval

verlies van kracht en energie

uitslag

Some side effects can be serious. If you experience any of these symptoms or those listed 
in the IMPORTANT WARNING section, call your doctor immediately or get emergency 
medical treatment:

pain, itching, redness, swelling, blisters, or sores on the skin especially near the injection site

shortness of breath

difficulty breathing

fast, irregular, or pounding heartbeat

Mitomycin may cause other side effects. Call your doctor if you have any unusual problems while 
receiving this medication.

If you experience a serious side effect, you or your doctor may send a report to the Food and Drug 
Administration's (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch] ) or by phone (1-800-332- 
1088).

n case of emergency/overdose

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?

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

Mitosol®

Mutamycine®ik

andere namen

Mitomycine-C
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-Dit merkproduct is niet meer op de markt. Mogelijk zijn er generieke alternatieven beschikbaar.
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