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Paclitaxel (met albumine) Injectie
uitgesproken als (pak''li tax' el)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Paclitaxel (met albumine)-injectie kan een sterke daling van het aantal witte bloedcellen (een type 
bloedcellen dat nodig is om infectie te bestrijden) in uw bloed veroorzaken. Dit verhoogt het risico dat u 
een ernstige infectie krijgt. U mag geen paclitaxel (met albumine) krijgen als u al een laag aantal witte 
bloedcellen heeft. Uw arts zal voor en tijdens uw behandeling laboratoriumtests bestellen om het aantal 
witte bloedcellen in uw bloed te controleren. Uw arts zal uw behandeling uitstellen of onderbreken als 
het aantal witte bloedcellen te laag is. Bel onmiddellijk uw arts als u een temperatuur ontwikkelt die 
hoger is dan 100,4 ° F (38 ° C); een zere keel; hoesten; rillingen; moeilijk, frequent of pijnlijk urineren; of 
andere tekenen van infectie tijdens uw behandeling met paclitaxel-injectie.

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal bepaalde tests bestellen om de reactie van uw 

lichaam op de injectie met paclitaxel (met albumine) te controleren.

Praat met uw arts over de risico's van het ontvangen van paclitaxel (met albumine) injectie.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Paclitaxel (met albumine)-injectie wordt gebruikt voor de behandeling van borstkanker die is uitgezaaid naar andere delen van het 

lichaam en niet is verbeterd of verergerd na behandeling met andere medicijnen. Paclitaxel (met albumine)-injectie wordt ook 

gebruikt in combinatie met andere chemotherapiemedicijnen om niet-kleincellige longkanker (NSCLC) te behandelen. Paclitaxel 

(met albumine) injectie wordt gebruikt in combinatie met gemcitabine (Gemzar) om kanker van de alvleesklier te behandelen. 

Paclitaxel zit in een klasse van medicijnen die antimicrotubuli worden genoemd. Het werkt door de groei en verspreiding van 

kankercellen te stoppen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Paclitaxel (met albumine)-injectie wordt geleverd als een poeder dat moet worden gemengd met vloeistof en gedurende 30 minuten intraveneus (in een 

ader) moet worden geïnjecteerd door een arts of verpleegkundige in een medische instelling. Wanneer een injectie met paclitaxel (met albumine) wordt 

gebruikt om borstkanker te behandelen, wordt deze gewoonlijk eenmaal per 3 weken gegeven. Wanneer een injectie met paclitaxel (met albumine) wordt 

gebruikt voor de behandeling van niet-kleincellige longkanker, wordt deze gewoonlijk gegeven op dag 1, 8 en 15 als onderdeel van een cyclus van 3 weken. 

Wanneer paclitaxel (met albumine) injectie wordt gebruikt voor de behandeling van kanker van de
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pancreas, wordt het meestal op dag 1, 8 en 15 gegeven als onderdeel van een cyclus van 4 weken. Deze cycli kunnen 

worden herhaald zolang uw arts dit aanbeveelt.

Het kan zijn dat uw arts uw behandeling moet onderbreken, uw dosis moet verlagen of uw behandeling moet 

stopzetten, afhankelijk van uw reactie op de medicatie en eventuele bijwerkingen die u ervaart. Vertel uw arts hoe u 

zich voelt tijdens uw behandeling.

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

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Paclitaxel-injectie wordt soms ook gebruikt voor de behandeling van kanker van het hoofd en de nek, de slokdarm (buis die de 

mond en de maag verbindt), blaas, endometrium (slijmvlies van de baarmoeder) en baarmoederhals (opening van de 

baarmoeder). Praat met uw arts over de risico's van het gebruik van dit medicijn voor uw aandoening.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u paclitaxel (met albumine) injectie krijgt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor paclitaxel, docetaxel, andere medicijnen of humaan 
albumine. Vraag uw arts of apotheker als u niet weet of een geneesmiddel waarvoor u allergisch bent 
humaan albumine bevat.

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: buspiron (Buspar); carbamazepine (Carbatrol, Equetro, Tegretol); bepaalde medicijnen die 
worden gebruikt om het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) te behandelen, zoals atazanavir (Reyataz, in 
Evotaz); indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, in Kaletra, in Viekira Pak) en saquinavir 
(Invirase); claritromycine (Biaxin, in Prevpac); eletriptan (Relpax); felodipine; gemfibrozil (Lopid); itraconazol 
(Onmel, Sporanox); ketoconazol (Nizoral); lovastatine (Altoprev); midazolam; nefazodon; fenobarbital; fenytoïne 
(Dilantin, Phenytek); repaglinide (Prandin, in Prandimet); rifampicine (Rimactane, Rifadin, in Rifamate, in Rifater); 
rosiglitazon (Avandia, in Avandaryl, in Avandamet); sildenafil (Revatio, Viagra); simvastatine (Flolipid, Zocor, in 
Vytorin); telithromycine (Ketek; niet beschikbaar in de VS); en triazolam (Halcion). Uw arts moet mogelijk de 
dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. Veel andere medicijnen 
kunnen ook een wisselwerking hebben met paclitaxel, dus vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt, 
zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen.

vertel het uw arts als u een lever-, nier- of hartaandoening heeft of ooit heeft gehad.

vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden, of als u van plan bent een kind te verwekken. 
U of uw partner mag niet zwanger worden terwijl u paclitaxel (met albumine) krijgt toegediend. Uw arts kan een 
zwangerschapstest uitvoeren om er zeker van te zijn dat u niet zwanger bent wanneer u paclitaxel (met albumine) krijgt 
toegediend. Als u een vrouw bent, moet u anticonceptie gebruiken tijdens uw behandeling met paclitaxel (met 
albumine)-injectie en gedurende ten minste 6 maanden na uw laatste dosis. Als u een man bent, moeten u en uw 
vrouwelijke partner anticonceptie gebruiken tijdens uw behandeling met paclitaxel (met albumine) en gedurende 3 
maanden doorgaan nadat u bent gestopt met de injectie met paclitaxel (met albumine). Praat met uw arts over 
anticonceptiemethoden die voor u werken. Als u of uw partner zwanger wordt terwijl u paclitaxel (met albumine) krijgt 
toegediend, neem dan contact op met uw arts. Paclitaxel kan de foetus schaden.

vertel het uw arts als u borstvoeding geeft. U mag geen borstvoeding geven terwijl u paclitaxel (met albumine)-
injectie krijgt en gedurende 2 weken na uw laatste dosis.
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als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel de arts of tandarts dan dat u 
paclitaxel (met albumine) 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?

Paclitaxel (met albumine) kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze 
symptomen ernstig is of niet weggaat:

pijn, roodheid, zwelling of zweren op de plaats waar de medicatie werd geïnjecteerd

ongewone vermoeidheid of zwakte

misselijkheid

braken

diarree

zweren in de mond of keel

haaruitval

zwelling van de handen, voeten, enkels of onderbenen

wazig zien of veranderingen in het gezichtsvermogen

verminderd plassen

droge mond

dorst

spierpijn of krampen

gewrichtspijn

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart of de symptomen die worden vermeld 

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

gevoelloosheid, branderig gevoel of tintelingen in de handen of voeten

plotseling begin van droge hoest die niet weggaat

kortademigheid

uitslag

netelroos

moeite met ademhalen of slikken

zwelling van de ogen, het gezicht, de mond, de lippen, de tong of de keel

bleke huid

overmatige vermoeidheid
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ongebruikelijke blauwe plekken of bloedingen

pijn op de borst

langzame of onregelmatige hartslag

flauwvallen

Paclitaxel (met albumine) 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).

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:

bleke huid

kortademigheid

overmatige vermoeidheid

keelpijn, koorts, koude rillingen en andere tekenen van infectie

ongebruikelijke blauwe plekken of bloedingen

gevoelloosheid, branderigheid of tintelingen van de handen en voeten

zweren in de mond

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

Abraxane®
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