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Arseentrioxide-injectie
uitgesproken als (ar' se nik trye ox' ide)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Arseentrioxide mag alleen worden gegeven onder toezicht van een arts die ervaring heeft met de 

behandeling van mensen met leukemie (kanker van de witte bloedcellen).

Arseentrioxide kan een ernstige of levensbedreigende groep symptomen veroorzaken, het APL-

differentiatiesyndroom. Uw arts zal u zorgvuldig controleren om te zien of u dit syndroom ontwikkelt. Uw arts kan u 

vragen om uzelf tijdens de eerste paar weken van uw behandeling elke dag te wegen, omdat gewichtstoename een 

symptoom is van het APL-differentiatiesyndroom. Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan 

onmiddellijk contact op met uw arts: koorts, gewichtstoename, kortademigheid, moeizame ademhaling, pijn op de 

borst of hoesten. Bij het eerste teken dat u het APL-differentiatiesyndroom ontwikkelt, zal uw arts een of meer 

medicijnen voorschrijven om het syndroom te behandelen.

Arseentrioxide kan QT-verlenging veroorzaken (het duurt langer voordat de hartspier is opgeladen tussen de slagen door als gevolg van een 

elektrische storing), wat ernstige of levensbedreigende hartritmeproblemen kan veroorzaken. Voordat u begint met de behandeling met 

arseentrioxide, zal uw arts een elektrocardiogram (ECG; test die de elektrische activiteit van het hart registreert) en andere tests bestellen om te zien of 

u al een elektrische storing in uw hart heeft of een hoger dan normaal risico loopt op het ontwikkelen van deze aandoening. Uw arts zal u nauwlettend 

volgen en zal een ECG en andere tests bestellen tijdens uw behandeling met arseentrioxide. Vertel het uw arts als u QT-verlenging, hartfalen, 

onregelmatige hartslag of een laag kalium- of magnesiumgehalte in uw bloed heeft of ooit heeft gehad. Vertel het uw arts ook als u een van de 

volgende medicijnen gebruikt: amiodaron (Nexterone, Pacerone), amfotericine (Abelcet, Amphotec, Fungizone), cisapride (Propulsid), disopyramide 

(Norpace), diuretica ('plaspillen'), dofetilide (Tikosyn), erytromycine (EES, E-Mycin, Erythrocin), moxifloxacine (Avelox), pimozide (Orap), procaïnamide 

(Procanbid, Pronestyl), kinidine (Quinidex), sotalol (Betapace, Betapace AF), sparfloxacine (Zagam), thioridazine (Mellaril) en ziprasidon (Geodon). Bel 

onmiddellijk uw arts als u een onregelmatige of snelle hartslag heeft of als u flauwvalt tijdens uw behandeling met arseentrioxide. Pronestyl), kinidine 

(Quinidex), sotalol (Betapace, Betapace AF), sparfloxacine (Zagam), thioridazine (Mellaril) en ziprasidon (Geodon). Bel onmiddellijk uw arts als u een 

onregelmatige of snelle hartslag heeft of als u flauwvalt tijdens uw behandeling met arseentrioxide. Pronestyl), kinidine (Quinidex), sotalol (Betapace, 

Betapace AF), sparfloxacine (Zagam), thioridazine (Mellaril) en ziprasidon (Geodon). Bel onmiddellijk uw arts als u een onregelmatige of snelle hartslag 

heeft of als u flauwvalt tijdens uw behandeling met arseentrioxide.

Arseentrioxide-injectie kan encefalopathie veroorzaken (verwarring, geheugenproblemen en andere problemen 

veroorzaakt door een abnormale hersenfunctie). Vertel het uw arts als u veel alcohol drinkt of ooit heeft gedronken, als u 

malabsorptiesyndroom heeft (problemen met het opnemen van voedsel), een voedingssupplement
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deficiëntie, of als u furosemide (Lasix) gebruikt. Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan 

onmiddellijk contact op met uw arts: verwardheid; verlies van bewustzijn; toevallen; spraakveranderingen; problemen 

met coördinatie, evenwicht of lopen; of visuele veranderingen zoals verminderde visuele waarneming, leesproblemen 

of dubbelzien. Zorg ervoor dat uw familie of verzorger weet welke symptomen ernstig kunnen zijn, zodat zij een 

behandeling kunnen zoeken als u niet in staat bent om alleen te bellen.

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

reactie van uw lichaam op arseentrioxide te controleren.

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

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Arseentrioxide wordt in combinatie met tretinoïne gebruikt voor de behandeling van acute promyelocytische leukemie (APL; een 

vorm van kanker waarbij er te veel onrijpe bloedcellen in het bloed en het beenmerg zijn) bij bepaalde mensen als eerste 

behandeling. Het wordt ook gebruikt voor de behandeling van APL bij bepaalde mensen die niet geholpen zijn door andere 

soorten chemotherapie of bij wie de toestand is verbeterd maar daarna verslechterd na behandeling met een retinoïde en andere 

soorten chemotherapiebehandelingen. Arseentrioxide zit in een klasse medicijnen die anti-neoplastische middelen worden 

genoemd. Het werkt door de groei van kankercellen te vertragen of te stoppen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Arseentrioxide wordt geleverd als een oplossing (vloeistof) die door een arts of verpleegkundige in een medisch kantoor of kliniek in een ader moet 

worden geïnjecteerd. Arseentrioxide wordt gewoonlijk gedurende 1 tot 2 uur geïnjecteerd, maar het kan ook gedurende 4 uur worden geïnjecteerd 

als bijwerkingen optreden tijdens de infusie. Het wordt meestal eenmaal per dag gedurende een bepaalde periode gegeven.

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 arseentrioxide-injectie krijgt,
vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor arseentrioxide, andere medicijnen of een van de 
ingrediënten in arseentrioxide-injectie. Vraag uw apotheker om een   lijst van de ingrediënten.

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 de medicijnen vermeldt die worden vermeld in de 
sectie BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig 
controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u een lever- of nierziekte heeft of ooit heeft gehad.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of als u van plan bent een kind te verwekken. Als u 
een vrouw bent, moet u een zwangerschapstest doen voordat u met de behandeling begint en anticonceptie gebruiken om 
zwangerschap te voorkomen tijdens uw behandeling en gedurende ten minste 6 maanden na uw laatste dosis. Als u een man 
bent, moeten u en uw vrouwelijke partner effectieve anticonceptie gebruiken terwijl u arseen krijgt
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trioxide-injectie en gedurende 3 maanden na de laatste dosis. Als u of uw partner zwanger wordt terwijl u dit medicijn 
gebruikt, neem dan contact op met uw arts. Praat met uw arts over het gebruik van anticonceptie om zwangerschap te 
voorkomen tijdens uw behandeling met arseentrioxide. Arseentrioxide kan de foetus schaden.

vertel het uw arts als u borstvoeding geeft. Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen geen borstvoeding te geven tijdens uw 
behandeling en gedurende 2 weken na uw laatste dosis.

u moet weten dat dit medicijn de vruchtbaarheid bij mannen kan verminderen. Praat met uw arts over de risico's van het 
ontvangen van arseentrioxide.

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

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

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

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Arseentrioxide-injectie kan een verhoging van uw bloedsuikerspiegel veroorzaken. Bel 
onmiddellijk uw arts als u een van de volgende symptomen van hyperglykemie (hoge 
bloedsuikerspiegel) heeft:

extreme dorst

frequent urineren

extreme honger

zwakheid

wazig zien

Als een hoge bloedsuikerspiegel niet wordt behandeld, kan zich een ernstige, levensbedreigende aandoening 

ontwikkelen die diabetische ketoacidose wordt genoemd. Roep onmiddellijk medische hulp in als u een van deze 

symptomen heeft:

droge mond

misselijkheid en overgeven

kortademigheid

adem die fruitig ruikt

verminderd bewustzijn

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

overmatige vermoeidheid

duizeligheid

hoofdpijn

diarree

zwelling van de armen, handen, voeten, enkels of onderbenen
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uitslag

jeuk

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:

ongebruikelijke blauwe plekken of bloedingen

braaksel dat bloederig is of dat op koffiedik lijkt

ontlasting die zwart en teerachtig is of helderrood bloed bevat

verminderd plassen

netelroos

Arseentrioxide-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.

Symptomen van een overdosis kunnen zijn:

toevallen

spier zwakte

verwardheid

wat moet ik nog meer weten?

Vraag uw arts of apotheker als u vragen heeft over injectie met arseentrioxide.

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

Trisenox®
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