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uitgesproken als (tye kloe' pi deen)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Ticlopidine kan een afname van het aantal witte bloedcellen veroorzaken, die infecties in het lichaam bestrijden. Als u koorts, koude 

rillingen, keelpijn of andere tekenen van een infectie heeft, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Ticlopidine kan ook een mogelijk levensbedreigende afname van het aantal bloedplaatjes veroorzaken, wat kan optreden als 

onderdeel van een syndroom dat schade aan rode bloedcellen omvat, wat bloedarmoede, nierafwijkingen, neurologische 

veranderingen en koorts veroorzaakt. Deze aandoening wordt trombotische trombocytopenische purpura (TTP) genoemd.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u last heeft van gele verkleuring van de huid of ogen, puntige stippen (uitslag) op 

de huid, bleke kleur, koorts, moeite met spreken, toevallen, zwakte aan een kant van het lichaam of donkere urine.

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal laboratoriumtests bestellen, vooral 

tijdens de eerste 3 maanden van de behandeling, om uw reactie op ticlopidine te controleren.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Ticlopidine wordt gebruikt om het risico op een beroerte te verminderen bij mensen die een beroerte hebben gehad of waarschuwingssignalen 

van een beroerte hebben gehad en die niet met aspirine kunnen worden behandeld. Ticlopidine wordt ook samen met aspirine gebruikt om te 

voorkomen dat zich bloedstolsels vormen in coronaire stents (metalen buizen die operatief in verstopte bloedvaten worden geplaatst om de 

bloedstroom te verbeteren). Het werkt door te voorkomen dat bloedplaatjes (een soort bloedcel) zich ophopen en stolsels vormen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Ticlopidine wordt geleverd als een tablet om via de mond in te nemen. Het wordt meestal twee keer per dag ingenomen. Volg de 

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

Neem ticlopidine precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw arts heeft 

voorgeschreven.

Blijf ticlopidine gebruiken, ook als u zich goed voelt. Stop niet met het innemen van ticlopidine zonder met uw arts te 

overleggen.
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andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Ticlopidine wordt ook gebruikt vóór openhartoperaties en bij de behandeling van sikkelcelziekte, bepaalde vormen van 

nierziekte (primaire glomerulonefritis) en geblokkeerde slagaders in de benen. Praat met uw arts over de mogelijke 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 ticlopidine inneemt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor ticlopidine, andere medicijnen of een van de 
bestanddelen van ticlopidine-tabletten.

vertel uw arts en apotheker welke 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: antacida, anticoagulantia ('bloedverdunners') zoals warfarine (Coumadin), aspirine, cimetidine 
(Tagamet), clopidogrel (Plavix), digoxine (Lanoxin) en theofylline (Theo-Dur). Uw arts moet mogelijk de dosering 
van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

als u ook antacida (Maalox, Mylanta) gebruikt, neem deze dan 1 uur vóór of 2 uur na inname van ticlopidine.

vertel het uw arts als u een leverziekte, bloedingsstoornissen, bloedende zweren, laag aantal bloedcellen (neutropenie, 
trombocytopenie, bloedarmoede, TTP), nierziekte, hoog cholesterolgehalte in het bloed of hoog vetgehalte in het bloed 
(triglyceriden) heeft of ooit heeft gehad.

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

praat met uw arts over de risico's en voordelen van het gebruik van ticlopidine als u 65 jaar of ouder bent. Oudere 
volwassenen mogen ticlopidine gewoonlijk niet gebruiken omdat het niet zo veilig of effectief is als andere medicijnen die 
kunnen worden gebruikt om dezelfde aandoening te behandelen.

als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel dan de arts of tandarts dat u ticlopidine 
gebruikt. Uw arts kan u vertellen om 10 tot 14 dagen voor uw ingreep te stoppen met het gebruik van ticlopidine. Volg 
deze aanwijzingen.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

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

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Neem 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.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

misselijkheid
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diarree

braken

buikpijn

verlies van eetlust

gas-

hoofdpijn

jeuk

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van de volgende symptomen ervaart, of de symptomen die 

worden vermeld in de sectie BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts:

koorts, keelpijn of andere tekenen van infectie

ongebruikelijke bloeding of blauwe plekken

lichtgekleurde ontlasting

huiduitslag

Ticlopidine 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)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) of telefonisch 
(1-800-332-1088).

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).

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, moet u altijd de veiligheidsdoppen sluiten en de 

medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en bereik is.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
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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?

Ticlopidine voorkomt de bloedstolling, dus het kan langer duren dan normaal voordat u stopt met bloeden als u een snijwond 

of een verwonding heeft. Vermijd activiteiten met een hoog risico op letsel. Bel uw arts als een bloeding ongebruikelijk is.

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

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

Ticlid®ik

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