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Carfilzomib-injectie
uitgesproken als (kar filz' oh mib)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Carfilzomib-injectie wordt alleen en in combinatie met dexamethason, daratumumab en dexamethason, of 
lenalidomide (Revlimid) en dexamethason gebruikt voor de behandeling van mensen met multipel myeloom (een 
type beenmergkanker) die al met andere medicijnen zijn behandeld. Carfilzomib zit in een klasse van medicijnen die 
proteasoomremmers worden genoemd. Het werkt door de groei van kankercellen in uw lichaam te stoppen of te 
vertragen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Carfilzomib wordt geleverd als een poeder dat moet worden gemengd met vloeistof om intraveneus (in een ader) te worden geïnjecteerd. 

Carfilzomib wordt toegediend door een arts of verpleegkundige in een medische praktijk of kliniek, gewoonlijk gedurende een periode van 10 

of 30 minuten. Het kan elke week 2 dagen achter elkaar worden gegeven gedurende 3 weken gevolgd door een rustperiode van 12 dagen of 

het kan eenmaal per week worden gegeven gedurende 3 weken gevolgd door een rustperiode van 13 dagen. De duur van de behandeling 

hangt af van hoe goed uw lichaam op de medicatie reageert.

Carfilzomib-injectie kan ernstige of levensbedreigende reacties veroorzaken tot 24 uur nadat u een dosis van de 
medicatie heeft gekregen. Voordat u elke dosis carfilzomib krijgt, krijgt u bepaalde medicijnen om een   reactie te 
helpen voorkomen. Vertel het uw arts onmiddellijk als u een van deze symptomen ervaart na uw behandeling: 
koorts, koude rillingen, gewrichts- of spierpijn, blozen of zwelling van het gezicht, zwelling of beklemming van de 
keel, braken, zwakte, kortademigheid, duizeligheid of flauwvallen, of beklemd gevoel of pijn op de borst.

Vertel uw arts hoe u zich voelt tijdens uw behandeling. Uw arts kan uw behandeling een tijdje 
stopzetten of uw dosis carfilzomib verlagen als u bijwerkingen van de medicatie krijgt.

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 een carfilzomib-injectie krijgt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor carfilzomib, andere medicijnen of een van de 
bestanddelen van carfilzomib-injectie. Vraag uw apotheker om een   lijst van de ingrediënten.
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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 een van de 
volgende dingen vermeldt: hormonale anticonceptiva (anticonceptiepillen, pleisters, ringen, implantaten en injecties) of 
prednison (Rayos). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op 
bijwerkingen.

vertel het uw arts als u hartfalen, een hartaanval, onregelmatige hartslag of andere hartproblemen heeft of ooit 
heeft gehad; hoge bloeddruk; of een herpesinfectie (koortsblaasjes, gordelroos of genitale zweren). Vertel het 
uw arts ook als u een lever- of nierziekte heeft of dialyse ondergaat.

vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden, of als u van plan bent een kind te verwekken. U of 
uw partner mag niet zwanger worden terwijl u carfilzomib krijgt. Als u een vrouw bent, moet u een zwangerschapstest doen 
voordat u met de behandeling begint en moet u anticonceptie gebruiken om zwangerschap te voorkomen tijdens uw 
behandeling met carfilzomib en gedurende 6 maanden na uw laatste dosis. Als u een man bent, moeten u en uw partner 
anticonceptiemethoden gebruiken om zwangerschap te voorkomen tijdens uw behandeling met carfilzomib en gedurende 3 
maanden na uw laatste dosis. Als u of uw partner zwanger wordt terwijl u dit medicijn krijgt, neem dan contact op met uw 
arts. Carfilzomib kan de foetus schaden.

vertel het uw arts als u borstvoeding geeft. Geef geen borstvoeding terwijl u een carfilzomib-injectie 
krijgt en gedurende 2 weken na uw laatste dosis.

u moet weten dat carfilzomib u slaperig, duizelig of licht in het hoofd kan maken, of flauwvallen kan veroorzaken. 
Rijd niet en bedien geen machines totdat u weet welke invloed dit medicijn op u heeft.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Drink veel vocht voor en elke dag tijdens uw behandeling met carfilzomib, vooral als u moet overgeven of 
diarree heeft.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

vermoeidheid

hoofdpijn

zwakheid

diarree

constipatie

spierspasmen

pijn in de armen of benen

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Neem contact op met uw arts als u een van deze symptomen ervaart of de 

symptomen die worden vermeld in de rubrieken HOE en SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN:

hoesten

droge mond, donkere urine, verminderd zweten, droge huid en andere tekenen van uitdroging

gehoorproblemen

zwelling van de voeten van de benen
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pijn, gevoeligheid of roodheid in één been

kortademigheid of moeite met ademhalen

pijn op de borst

pijn, branderig gevoel, gevoelloosheid of tintelingen in de handen of voeten

misselijkheid

extreme vermoeidheid

ongebruikelijke bloeding of blauwe plekken

gebrek aan energie

verlies van eetlust

pijn in de rechterbovenhoek van de maag

geel worden van de huid of ogen

griepachtige symptomen

bloederige of zwarte, teerachtige ontlasting

uitslag van minuscule roodpaarse vlekken, meestal op de onderbenen

bloed in de urine

verminderd plassen

toevallen

visie verandert

moeite met inslapen of doorslapen

verwardheid, geheugenverlies, duizeligheid of verlies van evenwicht, moeite met praten of lopen, veranderingen in het 
gezichtsvermogen, verminderde kracht of zwakte aan één kant van het lichaam

Carfilzomib-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 de volgende zijn:

rillingen
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duizeligheid

verminderd plassen

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal uw bloeddruk regelmatig controleren en 

bepaalde tests bestellen om de reactie van uw lichaam op carfilzomib te controleren.

Stel uw apotheker al uw vragen over carfilzomib-injectie.

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

Kyprolis®
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