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Auranofin
uitgesproken als (au rane' oh fin)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Auranofin wordt gebruikt, met rust en niet-medicamenteuze therapie, om reumatoïde artritis te behandelen. Het verbetert de 

symptomen van artritis, waaronder pijnlijke of gevoelige en gezwollen gewrichten en ochtendstijfheid.

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

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Auranofin wordt geleverd als een capsule om via de mond in te nemen. Het wordt meestal een of twee keer per dag ingenomen. Het moet 

volgens een regelmatig schema worden ingenomen, zoals voorgeschreven door uw arts, om effectief te zijn. Het volledige effect van dit 

medicijn wordt meestal 3-4 maanden niet gevoeld; bij sommige mensen kan het tot 6 maanden duren. Volg de aanwijzingen op uw 

receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem auranofin precies zoals 

voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Auranofin wordt soms ook gebruikt voor artritis psoriatica. Praat met uw arts over de mogelijke risico's van het gebruik van 

dit medicijn voor uw aandoening.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u auranofin inneemt,

vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor auranofin of voor andere geneesmiddelen.

vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen u gebruikt, met 
name medicijnen tegen artritis, fenytoïne (Dilantin) en vitamines.

vertel het uw arts als u een hart-, nier- of leverziekte heeft of ooit heeft gehad; suikerziekte; bloedingsproblemen; 
inflammatoire darmziekte; colitis; uitslag; eczeem; SLE (systemische lupus erythematodes); of een voorgeschiedenis van 
beenmergdepressie.

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

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a685038.html 1/4

TITLE - AURANOFIN / RIDAURA MEDICATION PATIENT
INFORMATION IN DUTCH

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-auranofin-ridaura-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a685038.html


14/4/22, 13:54 Auranofin: MedlinePlus-geneesmiddelinformatie

auranofin of gedurende ten minste 6 maanden na het stoppen met het geneesmiddel omdat het lang in het lichaam blijft.

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

wees ervan bewust dat u geen alcohol mag drinken tijdens het gebruik van dit medicijn.

plan om onnodige of langdurige blootstelling aan zonlicht te vermijden en om beschermende kleding en 
zonnebrandcrème te dragen. Auranofin kan uw huid gevoeliger maken voor zonlicht.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Auranofin kan maagklachten veroorzaken. Neem auranofin in na de maaltijd of een lichte snack.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Neem de gemiste dosis in zodra u eraan denkt en neem de resterende doses voor die dag met gelijkmatige 
tussenpozen in. Neem geen dubbele dosis om een   vergeten dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

metaal smaak

dunne ontlasting of diarree

buikpijn

maagklachten

braken

gas-

haaruitval

Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts:

bloederige of teerachtige ontlasting

jeuk

huiduitslag

keelpijn

zweertjes in de mond

koorts

rillingen

ongebruikelijke blauwe plekken of bloedingen

bloed in de urine
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vermoeidheid

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 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?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal bepaalde laboratoriumtests bestellen om uw 

reactie op auranofin te controleren.

Als u een huidtest voor tuberculine (tbc) heeft ondergaan, vertel de persoon die de test uitvoert dan dat u auranofin gebruikt.

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
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