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Tigecycline-injectie
uitgesproken als (tye" ge sye' kleen)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

In klinische onderzoeken stierven meer patiënten die werden behandeld met tigecycline-injectie voor ernstige 

infecties dan patiënten die werden behandeld met andere medicijnen voor ernstige infecties. Deze mensen stierven 

omdat hun infecties verergerden, omdat ze complicaties van hun infecties kregen of vanwege andere medische 

aandoeningen die ze hadden. Er is onvoldoende informatie om te zeggen of het gebruik van tigecycline-injectie het 

risico op overlijden tijdens de behandeling verhoogt. Uw arts zal u alleen met tigecycline-injectie behandelen als 

andere medicijnen niet kunnen worden gebruikt om uw infectie te behandelen.

Praat met uw arts over het risico van het gebruik van tigecycline-injectie.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Tigecycline-injectie gebruikt om bepaalde ernstige infecties te behandelen, waaronder buiten het ziekenhuis opgelopen 

longontsteking (een longinfectie die zich ontwikkelde bij een persoon die niet in het ziekenhuis lag), huidinfecties en infecties van 

de buik (het gebied tussen de borst en de taille). Tigecycline-injectie mag niet worden gebruikt voor de behandeling van 

longontsteking die is ontstaan   bij mensen die aan de beademing liggen of die in een ziekenhuis lagen, of voetinfecties bij mensen 

met diabetes. Tigecycline-injectie zit in een klasse medicijnen die tetracycline-antibiotica worden genoemd. Het werkt door 

bacteriën te doden die infecties veroorzaken.

Antibiotica zoals tigecycline-injectie werken niet bij verkoudheid, griep of andere virale infecties. Het gebruik van antibiotica 

wanneer ze niet nodig zijn, verhoogt het risico om later een infectie te krijgen die weerstand biedt tegen antibioticabehandeling.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Tigecycline-injectie wordt geleverd als een poeder dat met vloeistof moet worden gemengd en in een ader moet worden 

geïnjecteerd. Het wordt gewoonlijk intraveneus (in een ader) geïnfundeerd (langzaam geïnjecteerd) gedurende een periode van 30 

tot 60 minuten, eenmaal per 12 uur. De duur van uw behandeling hangt af van het type infectie dat u heeft en hoe uw lichaam op 

de medicatie reageert.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614002.html 1/4

TITLE - TIGECYCLINE / TYGACIL MEDICATION PATIENT
 INFORMATION IN DUTCH

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-tigecycline-fasigyn-tindamax-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614002.html


14/4/22, 15:14 Tigecycline-injectie: MedlinePlus-geneesmiddelinformatie

U kunt tigecycline-injectie krijgen in een ziekenhuis of u kunt de medicatie thuis gebruiken. Als u tigecycline-
injectie thuis gaat gebruiken, zal uw zorgverlener u laten zien hoe u de medicatie moet toedienen. Zorg 
ervoor dat u deze aanwijzingen begrijpt en vraag uw zorgverlener als u vragen heeft. Vraag uw zorgverlener 
wat u moet doen als u problemen heeft met het toedienen van tigecycline-injectie.

U zou zich tijdens de eerste paar dagen van de behandeling met tigecycline-injectie beter moeten gaan voelen. Als uw symptomen 

niet verbeteren of verergeren, neem dan contact op met uw arts.

Gebruik tigecycline-injectie totdat u klaar bent met het recept, zelfs als u zich beter voelt. Als u te snel stopt met het gebruik van 

tigecycline-injectie of doses overslaat, is het mogelijk dat uw infectie niet volledig wordt behandeld en dat de bacteriën resistent 

worden tegen antibiotica.

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 tigecycline-injectie gebruikt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor injectie met tigecycline; andere tetracycline-
antibiotica zoals demeclocycline, doxycycline (Monodox, Oracea, Vibramcyin), minocycline (Dynacin, 
Minocin, Solodyn) en tetracycline (Achromycin V, in Pyrera); andere medicijnen of een van de ingrediënten 
in tigecycline-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. Vermeld zeker 
anticoagulantia ('bloedverdunners') zoals warfarine (Coumadin, Jantoven). Uw arts moet mogelijk de 
dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u een leverziekte heeft of ooit heeft gehad.

u moet weten dat tigecycline de werkzaamheid van hormonale anticonceptiva (anticonceptiepillen, pleisters, ringen of 
injecties) kan verminderen. Praat met uw arts over het gebruik van een andere vorm van anticonceptie.

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

vertel het uw arts als u borstvoeding geeft. Uw arts kan u vertellen geen borstvoeding te geven tijdens uw 
behandeling met tigecycline en gedurende 9 dagen na uw laatste dosis.

plan om onnodige of langdurige blootstelling aan zonlicht of ultraviolet licht (zonnebanken en zonnelampen) te 
vermijden en om beschermende kleding, zonnebrillen en zonnebrandcrème te dragen. Tigecycline-injectie kan uw huid 
gevoelig maken voor zonlicht of ultraviolet licht.

u moet weten dat wanneer tigecycline-injectie wordt gebruikt tijdens het tweede of derde trimester van de 
zwangerschap of bij baby's of kinderen tot 8 jaar, dit de tanden permanent kan verkleuren en de botgroei 
tijdelijk kan beïnvloeden. Tigecycline mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 8 jaar, tenzij uw arts 
beslist dat dit nodig is.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Ga door met uw normale dieet, tenzij uw arts u anders vertelt.
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wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

misselijkheid

braken

diarree

maagzuur

verlies van eetlust

verandering in de manier waarop dingen smaken

hoofdpijn

duizeligheid

jeuk aan de vagina

witte of gele vaginale afscheiding

pijn, roodheid, zwelling of bloeding in de buurt van de plaats waar tigecycline werd geïnjecteerd

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

ernstige diarree (waterige of bloederige ontlasting) die kan optreden met of zonder koorts en maagkrampen (kan 
optreden tot 2 maanden of langer na uw behandeling)

blaarvorming of schilferende huid

uitslag

netelroos

tintelingen of zwelling van het gezicht, de nek, de keel, de tong, de lippen of de ogen

moeite met ademhalen of slikken

jeuk

aanhoudende pijn die begint in de maagstreek maar zich naar de rug kan uitbreiden

keelpijn, koorts, koude rillingen en andere tekenen van nieuwe of verergerende infectie

Tigecycline-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
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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.

Symptomen van een overdosis kunnen de volgende zijn:

misselijkheid

braken

wat moet ik nog meer weten?

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

uw lichaam op de injectie met tigecycline te controleren.

Als u nog steeds symptomen van infectie heeft nadat u klaar bent met de injectie met tigecycline, neem dan contact op met uw arts.

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.
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