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Zanamivir orale inhalatie
uitgesproken als (za na' mi veer)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Zanamivir wordt gebruikt bij volwassenen en kinderen van ten minste 7 jaar voor de behandeling van bepaalde vormen van griep 

('griep') bij mensen die minder dan 2 dagen griepverschijnselen hebben gehad. Dit medicijn wordt ook gebruikt om bepaalde 

vormen van griep te voorkomen bij volwassenen en kinderen van ten minste 5 jaar wanneer ze tijd hebben doorgebracht met 

iemand die griep heeft of wanneer er een griepuitbraak is. Zanamivir zit in een klasse van medicijnen die neuraminidaseremmers 

worden genoemd. Het werkt door de groei en verspreiding van het griepvirus in uw lichaam te stoppen. Zanamivir helpt de tijd 

dat u griepsymptomen heeft, zoals verstopte neus, keelpijn, hoesten, spierpijn, vermoeidheid, zwakte, hoofdpijn, koorts en koude 

rillingen, te verkorten.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Zanamivir wordt geleverd als een poeder om via de mond in te ademen (in te ademen). Om griep te behandelen, wordt het 

gewoonlijk gedurende 5 dagen tweemaal daags ingeademd. U moet de doses inhaleren met een tussenpoos van ongeveer 12 uur 

en elke dag op hetzelfde tijdstip. Op de eerste dag van de behandeling kan uw arts u echter vertellen de doses dichter bij elkaar te 

inhaleren. Om de verspreiding van griep bij mensen die in hetzelfde huishouden wonen te helpen voorkomen, wordt zanamivir 

gewoonlijk gedurende 10 dagen eenmaal per dag ingeademd. Om de verspreiding van griep in een gemeenschap te helpen 

voorkomen, wordt zanamivir gewoonlijk 28 dagen lang eenmaal per dag geïnhaleerd. Wanneer zanamivir wordt gebruikt om griep 

te voorkomen, moet het elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip worden ingeademd. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket 

zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Gebruik zanamivir precies zoals 

aangegeven.

Zanamivir wordt geleverd met een plastic inhalator genaamd Diskhaler (apparaat voor het inhaleren van poeder) en vijf Rotadisks (ronde 

blisterverpakkingen met folie die elk vier blisterverpakkingen met medicatie bevatten). Zanamivir-poeder kan alleen worden ingeademd 

met de meegeleverde Diskhaler. Haal het poeder niet uit de verpakking, meng het niet met een vloeistof en inhaleer het niet met een 

ander inhalatieapparaat. Maak geen gaatje in of open een blisterverpakking met medicijnen totdat u een dosis hebt ingeademd met de 

Diskhaler.

Lees aandachtig de instructies van de fabrikant waarin wordt beschreven hoe u een dosis zanamivir moet bereiden en 

inhaleren met behulp van de Diskhaler. Vraag uw apotheker of arts om advies als u vragen heeft over het bereiden of 

inhaleren van dit medicijn.

Als u een inhalatiemedicatie gebruikt om astma, emfyseem of andere ademhalingsproblemen te behandelen en u bent van plan 

om die medicatie tegelijkertijd met zanamivir te gebruiken, moet u uw normale inhalatiemedicatie gebruiken.
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medicatie voordat u zanamivir gebruikt.

Het gebruik van de inhalator door een kind moet onder toezicht staan   van een volwassene die begrijpt hoe zanamivir moet 

worden gebruikt en die door een zorgverlener is geïnstrueerd over het gebruik ervan.

Blijf zanamivir gebruiken, ook als u zich beter begint te voelen. Stop niet met het innemen van zanamivir zonder met uw arts te 

overleggen.

Als u zich slechter voelt of nieuwe symptomen krijgt tijdens of na de behandeling, of als uw griepsymptomen niet beter worden, neem 

dan contact op met uw arts.

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

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Zanamivir kan worden gebruikt om infecties door influenza A (H1N1) te behandelen en te voorkomen.

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u zanamivir gebruikt,

vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor zanamivir, andere medicijnen, 
voedingsproducten of lactose (melkeiwitten).

vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, 
voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Uw arts moet mogelijk de 
dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u astma of andere ademhalingsproblemen heeft of ooit heeft gehad; bronchitis (zwelling 
van de luchtwegen die naar de longen leiden); emfyseem (schade aan luchtzakjes in de longen); of hart-, nier-, 
lever- of andere longziekte.

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

u moet weten dat zanamivir ernstige of levensbedreigende ademhalingsproblemen kan veroorzaken, vaker bij 
patiënten met een luchtwegaandoening zoals astma of emfyseem. Als u moeite heeft met ademhalen, piepende 
ademhaling of kortademigheid heeft na uw dosis zanamivir, stop dan met het gebruik van zanamivir en roep 
onmiddellijk medische hulp in. Als u moeite heeft met ademhalen en een reddingsmedicatie is voorgeschreven, 
gebruik dan onmiddellijk uw reddingsmedicatie en roep dan medische hulp in. Adem zanamivir niet meer in 
zonder eerst met uw arts te overleggen.

u moet weten dat mensen, vooral kinderen en tieners, die griep hebben, verward, geagiteerd of angstig kunnen 
worden, en zich vreemd kunnen gedragen, epileptische aanvallen krijgen of hallucineren (dingen zien of 
stemmen horen die niet bestaan), of zichzelf verwonden of zelfmoord plegen . U of uw kind kunnen deze 
symptomen krijgen, ongeacht of u of uw kind zanamivir gebruikt, en de symptomen kunnen kort na aanvang van 
de behandeling optreden als u de medicatie toch gebruikt. Als uw kind griep heeft, moet u goed op zijn of haar 
gedrag letten en meteen de arts bellen als hij of zij in de war raakt of zich abnormaal gedraagt. Als u griep heeft, 
moeten u, uw familie of uw verzorger onmiddellijk de arts bellen als u in de war raakt, zich abnormaal gedraagt   
of eraan denkt om uzelf iets aan te doen. Zorg ervoor dat uw gezin
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of mantelzorger weet welke symptomen ernstig kunnen zijn, zodat zij de arts kunnen bellen als u niet in staat bent 
om zelf behandeling te zoeken.

vraag uw arts of u elk jaar een griepvaccinatie moet krijgen. Zanamivir vervangt niet een jaarlijks griepvaccin. Als u het 
intranasale griepvaccin (FluMist; griepvaccin dat in de neus wordt gesproeid) heeft gekregen of van plan bent te krijgen, 
moet u uw arts hiervan op de hoogte stellen voordat u zanamivir inneemt. Zanamivir kan interfereren met de activiteit 
van het intranasale griepvaccin als het wordt ingenomen tot 2 weken na of tot 48 uur voordat het vaccin wordt 
toegediend.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

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

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Als u bent vergeten een dosis in te ademen, inhaleer deze dan zodra u eraan denkt. Als het 2 uur of minder duurt tot de volgende dosis, 

sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Adem geen dubbele dosis in om een   vergeten dosis in 

te halen. Als u meerdere doses overslaat, neem dan contact op met uw arts om te weten wat u moet doen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

duizeligheid

irritatie van de neus

gewrichtspijn

Als u een van de volgende symptomen ervaart, of de symptomen die worden genoemd in de rubriek SPECIALE 

VOORZORGSMAATREGELEN, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts:

moeite met ademhalen

piepende ademhaling

kortademigheid

netelroos

uitslag

jeuk

Moeite met slikken

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

heesheid

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).
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wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd 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

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?

Zorg voor goede hygiëne, was regelmatig uw handen en vermijd situaties zoals het delen van kopjes en 
bestek die het griepvirus naar anderen kunnen verspreiden.

De Diskhaler mag alleen worden gebruikt voor zanamivir. Gebruik de Diskhaler niet om andere medicijnen in te nemen die u 

inhaleert.

Laat niemand anders uw medicatie gebruiken. Uw recept is waarschijnlijk niet navulbaar.

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

Relenza®
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