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Cidofovir-injectie
uitgesproken als (si dof 'o veer)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Cidofovir-injectie kan nierbeschadiging veroorzaken. Vertel het uw arts als u een nierziekte heeft of ooit heeft 
gehad. Vertel het uw arts als u andere medicijnen gebruikt of onlangs heeft gebruikt die nierbeschadiging 
kunnen veroorzaken, waaronder amikacine, amfotericine B (Abelcet, Ambisome), foscarnet (Foscavir), 
gentamicine, pentamidine (Pentam 300), tobramycine, vancomycine (Vancocin), en niet-steroïde anti-
inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) zoals ibuprofen (Advil, Motrin) en naproxen (Naprosyn, Aleve). Uw 
arts zal u waarschijnlijk vertellen om geen cidofovir-injectie te gebruiken als u een of meer van deze medicijnen 
gebruikt of gebruikt.

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

laboratoriumtests bestellen om uw reactie op de cidofovir-injectie te controleren.

Cidofovir-injectie heeft geboorteafwijkingen en problemen met de productie van sperma bij dieren veroorzaakt. Dit 

medicijn is niet onderzocht bij mensen, maar het is mogelijk dat het ook geboorteafwijkingen kan veroorzaken bij baby's 

van wie de moeder tijdens de zwangerschap een injectie met cidofovir heeft gekregen. U mag geen cidofovir-injectie 

gebruiken terwijl u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden, tenzij uw arts beslist dat dit de beste behandeling 

voor uw aandoening is.

Cidofovir-injectie heeft tumoren veroorzaakt bij proefdieren.

Praat met uw arts over de mogelijke risico's van het gebruik van cidofovir-injectie.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Cidofovir-injectie wordt samen met een ander medicijn (probenecide) gebruikt om cytomegalovirale retinitis (CMV-retinitis) te 

behandelen bij mensen met het verworven immunodeficiëntiesyndroom (AIDS). Cidofovir zit in een klasse van medicijnen die 

antivirale middelen worden genoemd. Het werkt door de groei van CMV te vertragen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?
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Cidofovir-injectie wordt geleverd als een oplossing (vloeistof) die intraveneus (in een ader) wordt geïnjecteerd door een arts of 

verpleegkundige in een medische instelling. Het wordt meestal eenmaal per 2 weken gegeven. De duur van de behandeling hangt af 

van de reactie van uw lichaam op de medicatie.

U moet probenecide-tabletten via de mond innemen bij elke dosis cidofovir. Neem een   dosis probenecide 3 uur 
voordat u de cidofovir-injectie krijgt en nogmaals 2 en 8 uur nadat uw infusie is voltooid. Neem probenecide met 
voedsel in om misselijkheid en maagklachten te verminderen. Vraag uw arts of apotheker als u vragen heeft over 
hoe u deze geneesmiddelen samen moet gebruiken.

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 cidofovir-injectie gebruikt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor cidofovir, probenecide (Probalan, in Col-
Probenecid), sulfabevattende medicijnen, andere medicijnen of een van de bestanddelen van de 
cidofovir-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 de medicijnen vermeldt die worden vermeld in de sectie BELANGRIJKE WAARSCHUWING 
en een van de volgende: paracetamol; aciclovir (Zovirax); angiotensine-converterende enzymremmers 
zoals benazepril (Lotensin, in Lotrel), captopril, enalapril (Vasotec, Vaseretic), fosinopril, lisinopril 
(Qbrelis, in Prinzide, in Zestoretic); aspirine; barbituraten zoals fenobarbital; benzodiazepinen zoals 
lorazepam (Ativan); bumetanide (Bumex); famotidine (Pepcid); furosemide (Lasix); methotrexaat 
(Otrexup, Rasuvo, Trexall); theofylline (Elixofylline, Theo-24); en zidovudine (Retrovir, in Combivir).

vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. Als u een vrouw bent die cidofovir-injectie 
gebruikt, moet u effectieve anticonceptie gebruiken terwijl u cidofovir krijgt en gedurende 1 maand na uw laatste 
dosis. Praat met uw arts over anticonceptiemethoden die u tijdens en na uw behandeling kunt gebruiken. Als u een 
man bent die cidofovir gebruikt en uw partner kan zwanger worden, moet u een barrièremethode gebruiken 
(condoom of diafragma met zaaddodend middel) terwijl u cidofovir gebruikt en gedurende 3 maanden na uw laatste 
dosis. Als u of uw partner zwanger wordt terwijl u cidofovir krijgt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

vertel het uw arts als u borstvoeding geeft. Geef geen borstvoeding als u besmet bent met het humaan 
immunodeficiëntievirus (hiv) of aids of als u cidofovir gebruikt.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

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

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

braken

misselijkheid
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diarree

verlies van eetlust

hoofdpijn

haaruitval

zweren op de lippen, mond of keel

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk 
contact op met uw arts:

uitslag

oogpijn of roodheid

veranderingen in het gezichtsvermogen, zoals gevoeligheid voor licht of wazig zien

koorts, koude rillingen of hoesten

kortademigheid

bleke huid

Cidofovir-injectie 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.

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw oogarts. Tijdens uw behandeling met cidofovir-injectie moet u regelmatig 
oogonderzoeken ondergaan.

Stel uw apotheker al uw vragen over injectie met cidofovir.

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
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Vistide®ik

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