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Sirolimus
uitgesproken als (sir oh' li mus)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Sirolimus kan het risico verhogen dat u een infectie of kanker krijgt, met name lymfoom (kanker van een deel van het 

immuunsysteem) of huidkanker. Om uw risico op huidkanker te verminderen, moet u van plan zijn onnodige of 

langdurige blootstelling aan zonlicht te vermijden en beschermende kleding, zonnebrillen en zonnebrandcrème te 

dragen tijdens uw behandeling. Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op 

met uw arts: koorts, keelpijn, koude rillingen, vaak of pijnlijk urineren of andere tekenen van infectie; nieuwe zweren 

of veranderingen op de huid; Nacht zweet; gezwollen klieren in de nek, oksels of lies; onverklaarbaar gewichtsverlies; 

moeite met ademhalen; pijn op de borst; zwakte of vermoeidheid die niet weggaat; of pijn, zwelling of volheid in de 

maag.

Sirolimus kan ernstige bijwerkingen of overlijden veroorzaken bij patiënten die een lever- of longtransplantatie hebben ondergaan. 

Dit medicijn mag niet worden gegeven om afstoting van lever- of longtransplantaties te voorkomen.

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

lichaam op sirolimus te controleren.

Praat met uw arts over de risico's van het gebruik van sirolimus.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Sirolimus wordt gebruikt in combinatie met andere medicijnen om afstoting van niertransplantaten te voorkomen. Sirolimus zit in een 

klasse van medicijnen die immunosuppressiva worden genoemd. Het werkt door het immuunsysteem van het lichaam te 

onderdrukken.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Sirolimus wordt geleverd als een tablet en een oplossing (vloeistof) om via de mond in te nemen. Het wordt gewoonlijk eenmaal per dag 

ingenomen, ofwel altijd met voedsel of altijd zonder voedsel. Om u te helpen herinneren dat u sirolimus moet innemen, moet u het elke 

dag rond hetzelfde tijdstip innemen. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk 

onderdeel dat u niet begrijpt. Neem sirolimus precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw 

arts heeft voorgeschreven.
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Slik de tabletten heel door; niet splitsen, kauwen of verpletteren.

Uw arts zal waarschijnlijk uw dosis sirolimus tijdens uw behandeling aanpassen, meestal niet vaker dan eens per 7 

tot 14 dagen.

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

overleggen.

Sirolimus-oplossing kan bij koeling een waas ontwikkelen. Als dit gebeurt, laat de fles dan op kamertemperatuur 
staan   en schud hem voorzichtig totdat de waas weg is. De waas betekent niet dat het medicijn beschadigd of 
onveilig is om te gebruiken.

Volg deze stappen om de flessen met oplossing te gebruiken:

1. Open de fles met oplossing. Steek bij het eerste gebruik de plastic buis met stop stevig in de fles totdat deze gelijk is met de 
bovenkant van de fles. Niet uit de fles verwijderen als deze eenmaal is ingebracht.

2. Steek voor elk gebruik een van de amberkleurige spuiten stevig in de opening in de plastic buis, met de 
zuiger volledig ingeduwd.

3. Zuig de hoeveelheid oplossing op die uw arts heeft voorgeschreven door de zuiger van de spuit voorzichtig naar 
buiten te trekken totdat de onderkant van de zwarte lijn van de zuiger gelijk staat met de juiste markering op de 
spuit. Houd de fles rechtop. Als er zich luchtbellen in de spuit vormen, leegt u de spuit in de fles en herhaalt u deze 
stap.

4. Leeg de spuit in een glazen of plastic beker met ten minste 60 milliliter water of sinaasappelsap. 
Gebruik geen appelsap, grapefruitsap of andere vloeistoffen. Roer krachtig gedurende 1 minuut en 
drink onmiddellijk.

5. Vul de beker met minstens 120 milliliter [1/2 kop]) water of sinaasappelsap. Roer krachtig en drink de 
spoeloplossing op.

6. Gooi de gebruikte spuit weg.

Als u een gevulde spuit bij u moet hebben, klik dan een dop op de spuit en plaats de spuit in de 
draagtas. Gebruik het medicijn binnen 24 uur in de spuit.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Sirolimus wordt soms ook gebruikt om psoriasis te behandelen. 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 sirolimus inneemt,

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

vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines en 
voedingssupplementen u gebruikt. Zorg ervoor dat u een van de volgende vermeldt: aminoglycoside-antibiotica 
zoals amikacine, gentamicine, kanamycine, neomycine (Neo-Fradin, Neo-Rx), streptomycine,
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en tobramycine (Tobi); amfotericine B (Abelcet, AmBisome, Amphocin, Fungizone); angiotensinconverting enzyme (ACE)-
remmers zoals benazepril (Lotensin), captopril (Capoten), enalapril (Vasotec), fosinopril (Monopril), lisinopril (Prinivil, Zestril), 
moexipril (Univasc), perindopril (Aceon), quinapril (Accupril), ramipril (Altace) en trandolapril (Mavik); antischimmelmiddelen 
zoals clotrimazol (Lotrimin), fluconazol (Diflucan), itraconazol (Sporanox), ketoconazol (Nizoral) en voriconazol (Vfend); 
bromocriptine (Cycloset, Parlodel); cimetidine (Tagamet); cisapride (Propulsid) (niet beschikbaar in de VS); claritromycine 
(Biaxin); danazol (Danocrien); diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac); erytromycine (EES, E-Mycin, Erythrocine); HIV-
proteaseremmers zoals indinavir (Crixivan) en ritonavir (Norvir, in Kaletra); bepaalde medicijnen voor cholesterol; medicijnen 
voor aanvallen zoals carbamazepine (Tegretol), fenobarbital (Luminal) en fenytoïne (Dilantin); metoclopramide (Reglan); 
nicardipine (Cardene); rifabutine (Mycobutine); rifampicine (Rifadin, Rimactaan); rifapentine (Priftin); telithromycine (Ketek); 
troleandomycine (TAO) (niet beschikbaar in de VS); en verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan). Uw arts moet mogelijk de 
dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. Verelan). Uw arts moet mogelijk de 
dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. Verelan). Uw arts moet mogelijk de 
dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

als u ciclosporine (Neoral) zachte gelatinecapsules of -oplossing inneemt, neem deze dan 4 uur vóór 
sirolimus in.

vertel uw arts welke kruidenproducten u gebruikt, vooral sint-janskruid.

vertel het uw arts als u een hoog cholesterol- of triglyceridengehalte of een leverziekte heeft of ooit heeft gehad.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. U moet een effectieve 
anticonceptiemethode gebruiken voordat u met sirolimus begint, terwijl u sirolimus gebruikt en gedurende 12 weken na het 
stoppen met sirolimus. Als u zwanger wordt terwijl u sirolimus gebruikt, neem dan contact op met uw arts.

als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel dan de arts of tandarts dat u sirolimus 
gebruikt.

laat u niet inenten zonder overleg met uw arts.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Vermijd het drinken van grapefruitsap tijdens het gebruik van dit medicijn.

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?

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

buikpijn

hoofdpijn

constipatie

diarree

misselijkheid

gewrichtspijn
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Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. De volgende symptomen komen soms voor, maar 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:

ongebruikelijke bloeding of blauwe plekken

hoesten

gezwollen, rode, gebarsten, schilferige huid

netelroos

uitslag

jeuk

moeite met ademhalen of slikken

zwelling van het gezicht, keel, tong, lippen, ogen, handen, voeten, enkels of onderbenen

heesheid

Sirolimus 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 

tabletten bij kamertemperatuur en uit de buurt van licht, overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer). Bewaar 

vloeibare medicatie in de koelkast, uit de buurt van licht, goed gesloten, en gooi ongebruikte medicatie weg een maand 

nadat de fles is geopend. Niet bevriezen. Indien nodig kunt u de flessen maximaal 15 dagen bij kamertemperatuur 

bewaren.

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.

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]

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?

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

Rapamune®

andere namen

Rapamycine
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