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Posaconazol
uitgesproken als (poe'' sa kon' a zole)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Posaconazol wordt gebruikt om ernstige schimmelinfecties te voorkomen die zich door het lichaam kunnen verspreiden bij volwassenen 

en kinderen van 2 jaar en ouder met een verzwakt vermogen om infecties te bestrijden. Posaconazol suspensie voor oraal gebruik wordt 

ook gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties in de mond en keel, waaronder schimmelinfecties, bij volwassenen en tieners van 

13 jaar en ouder die niet succesvol konden worden behandeld met andere medicijnen. Posaconazol zit in een klasse van medicijnen die 

azol-antischimmelmiddelen worden genoemd. Het werkt door de groei van schimmels die infecties veroorzaken te vertragen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Posaconazol wordt geleverd als een orale suspensie met onmiddellijke afgifte (vloeistof), als tablet met vertraagde afgifte 

(die de medicatie in de darm afgeeft om afbraak van de medicatie door maagzuur te voorkomen) en als een orale suspensie 

met vertraagde afgifte om in te nemen. mond. De tabletten met vertraagde afgifte en orale suspensie met vertraagde 

afgifte worden gewoonlijk tweemaal daags met voedsel ingenomen op de eerste dag en daarna eenmaal per dag. De orale 

suspensie met onmiddellijke afgifte wordt gewoonlijk één tot drie keer per dag ingenomen bij een volledige maaltijd of 

binnen 20 minuten na een maaltijd. Als u de orale suspensie met onmiddellijke afgifte niet bij een volledige maaltijd kunt 

innemen, neem deze dan in met een vloeibaar voedingssupplement of een zure koolzuurhoudende drank zoals ginger ale. 

Uw arts zal bepalen hoe lang u dit medicijn moet gebruiken. Neem posaconazol elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in. 

Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet 

begrijpt. Neem posaconazol precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw 

arts heeft voorgeschreven.

Schud de orale suspensie goed voor elk gebruik om het medicijn gelijkmatig te mengen.

Gebruik altijd de doseerlepel die bij de posaconazol suspensie voor orale toediening met onmiddellijke afgifte wordt 

geleverd om uw dosis af te meten. Het kan zijn dat u niet de juiste hoeveelheid medicatie krijgt als u een 

huishoudlepel gebruikt om uw dosis af te meten. De lepel moet na elk gebruik en voor het bewaren grondig met 

water worden gespoeld.

Slik de posaconazol tabletten met vertraagde afgifte heel door; niet splitsen, kauwen of verpletteren. Vertel het uw arts als 

u de tabletten met vertraagde afgifte niet in hun geheel kunt doorslikken.
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Als u of uw kind de orale suspensie met vertraagde afgifte gebruikt, gebruik dan alleen de mengvloeistof die bij de kit wordt 

geleverd om deze te bereiden. Voeg 9 ml van de mengvloeistof toe aan het poeder voor orale suspensie met vertraagde afgifte. 

Schud het poeder en de vloeistof in de mengbeker 45 seconden krachtig om te mengen. Het mengsel moet er troebel uitzien en 

geen klontjes hebben. Meet na het mengen de dosis af met de spuit die bij de kit is geleverd. Neem het mengsel binnen 1 uur na 

het mengen met voedsel in. Als u of uw kind niet in staat is om de hele dosis in te nemen of als een deel van de dosis wordt 

uitgespuugd, neem dan contact op met uw arts.

Elk posaconazol-product geeft de medicatie anders af in uw lichaam en kan niet door elkaar worden gebruikt. 
Neem alleen het door uw arts voorgeschreven posaconazol-product en stap niet over op een ander 
posaconazol-product, tenzij uw arts zegt dat u dit moet doen.

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

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

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

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u posaconazol inneemt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor posaconazol; andere antischimmelmiddelen zoals 
fluconazol (Diflucan), isavuconazonium (Cresemba), itraconazol (Onmel, Sporanox), ketoconazol (Extina, 
Nizoral, Xolegel) of voriconazol (Vfend); simethicon; eventuele andere medicijnen; of een van de 
ingrediënten in posaconazol-producten. Vraag uw apotheker om een   lijst van de ingrediënten.

vertel het uw arts als u een van de volgende medicijnen gebruikt: atorvastatine (Lipitor, in Caduet), ergot-
type medicijnen zoals bromocriptine (Cycloset, Parlodel), cabergoline, dihydro-ergotamine (DHE 45, 
Migranal), ergoloïde mesylaten (Hydergine), ergonovine, ergotamine (Ergomar, in Cafergot, in Migergot), 
en methylergonovine (Methergine); lovastatine (Altoprev, in Advicor); pimozide (Orap); kinidine (in 
Nuedexta); simvastatine (Zocor, in Simcor, in Vytorin); of sirolimus (Rapamune). Uw arts zal u waarschijnlijk 
vertellen geen posaconazol te gebruiken als u een of meer van deze medicijnen 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: benzodiazepines zoals alprazolam 

(Xanax), diazepam (Valium), midazolam en triazolam (Halcion); calciumkanaalblokkers zoals diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, anderen), 

felodipine, nicardipine (Cardene), nifedipine (Adalat, Afeditab CR, Procardia) en verapamil (Calan, Covera, Verelan, anderen); ciclosporine 

(Gengraf, Neoral, Sandimmune); digoxine (Lanoxine); efavirenz (Sustiva, in Atripla); erytromycine (EES, ERYC, Erythrocin, anderen), 

fosamprenavir (Lexiva); glipizide (glucotrol); fenytoïne (Dilantin, Phenytek); rifabutine (Mycobutine); ritonavir (Norvir) ingenomen met atazanavir 

(Reyataz); tacrolimus (Astagraf, Envarsus XR, prog); vinblastine; en vincristine (Marquibo Kit). Als u de posaconazol suspensie voor oraal gebruik 

inneemt, vertel het dan ook aan uw arts als u cimetidine (Tagamet), esomeprazol (Nexium, in Vimovo) of metoclopramide (Reglan) gebruikt. 

Veel andere medicijnen kunnen ook een wisselwerking hebben met posaconazol, dus vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt, zelfs 

degenen die niet op deze lijst voorkomen. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op 

bijwerkingen. dus zorg ervoor dat u uw arts vertelt over alle medicijnen die u gebruikt, zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen. Uw arts 

moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. dus zorg ervoor dat u uw arts vertelt 

over alle medicijnen die u gebruikt, zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen 

aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u fructose-intolerantie heeft (een erfelijke aandoening waarbij het lichaam het eiwit mist dat 
nodig is om fructose af te breken [een fruitsuiker die wordt aangetroffen in bepaalde zoetstoffen zoals sorbitol]),
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Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen geen orale suspensie met vertraagde afgifte van posaconazol te gebruiken als 
u fructose-intolerantie heeft.

vertel het uw arts als u een langzame of onregelmatige hartslag heeft of ooit heeft gehad; een verlengd QT-interval 
(een zeldzaam hartprobleem dat een onregelmatige hartslag, flauwvallen of plotselinge dood kan veroorzaken); 
problemen met de bloedcirculatie; lage niveaus van calcium, magnesium of kalium in uw bloed; of nier- of leverziekte.

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

vraag uw arts naar het veilige gebruik van alcoholische dranken terwijl u posaconazol orale suspensie 
met vertraagde afgifte gebruikt. Alcohol kan de bijwerkingen van posaconazol verergeren.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

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

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Als u de orale suspensie met onmiddellijke of vertraagde afgifte gebruikt, neem dan de vergeten dosis in 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. Neem geen dubbele dosis om een   vergeten dosis in te halen.

Als u de tabletten met vertraagde afgifte inneemt, neem dan de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Als het 

echter binnen 12 uur na uw volgende dosis is, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale 

doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een   vergeten dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

koorts

hoofdpijn

koude rillingen of beven

duizeligheid

zwakheid

zwelling van de handen, voeten, enkels of onderbenen

diarree

braken

buikpijn

constipatie

maagzuur

uitslag

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607036.html 3/6



14-4-22, 16:08 Posaconazol: MedlinePlus-geneesmiddelinformatie

jeuk

rug- of spierpijn

zweren op de lippen, mond of keel

moeite met inslapen of doorslapen

toegenomen zweten

neusbloedingen

hoesten

keelpijn

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van deze symptomen 

ervaart of de symptomen die worden vermeld in de rubriek SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN:

ongebruikelijke blauwe plekken of bloedingen

extreme vermoeidheid

gebrek aan energie

verlies van eetlust

misselijkheid

pijn in de rechterbovenhoek van de maag

geel worden van de huid of ogen

griepachtige symptomen

donkere urine

bleke ontlasting

snelle, bonzende of onregelmatige hartslag

plotseling bewustzijnsverlies

kortademigheid

Posaconazol kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het 

gebruik van dit medicijn.

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar 

het op kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer). Vries de orale 

suspensie met onmiddellijke afgifte niet in.

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals wekelijkse 

piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze gemakkelijk 

kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, altijd de veiligheidsdoppen vergrendelen
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en plaats de medicatie onmiddellijk op een veilige plaats - een die omhoog en weg is en buiten hun zicht en 
bereik.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en 

andere mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de 

beste manier om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw 

apotheker of neem contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over 

terugnameprogramma's in uw gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (http://goo.gl/c4Rm4p 

[http://goo.gl/c4Rm4p]) voor meer informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

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 zal bepaalde laboratoriumtests bestellen om de reactie 

van uw lichaam op posaconazol te controleren.

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Stel uw apotheker al uw vragen over het bijvullen van uw recept. Als u nog 

steeds symptomen van infectie heeft nadat u klaar bent met het innemen van posaconazol, neem dan contact op met 

uw arts.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle geneesmiddelen op recept en zonder recept 
(zonder recept verkrijgbaar) 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

Noxafil®

Noxafil PoederMix®
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voor commercieel gebruik moet worden geautoriseerd door ASHP.
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