
Huis →Medicijnen, kruiden en supplementen → Carmustine

URL van deze pagina: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682060.html

Carmustine
uitgesproken als (kar mus' tiener)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Carmustine kan een ernstige daling van het aantal bloedcellen in uw beenmerg veroorzaken. Dit verhoogt het risico dat u 

een ernstige infectie of bloeding krijgt. Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op 

met uw arts: koorts, keelpijn, koude rillingen of andere tekenen van infectie; ongewone bloedingen of blauwe plekken; 

zwarte en teerachtige ontlasting; rood bloed in de ontlasting; bloederig braaksel; uitgebraakt materiaal dat eruitziet als 

koffiedik.

Carmustine kan ook longschade veroorzaken, zelfs jaren na de behandeling. De longschade kan de dood tot gevolg hebben, 

vooral bij patiënten die als kind met carmustine werden behandeld. Vertel het uw arts als u een longziekte heeft of ooit 

heeft gehad.

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

lichaam op carmustine te controleren.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Carmustine-injectie wordt gebruikt om bepaalde soorten hersentumoren te behandelen. Carmustine-injectie wordt ook samen 

met prednison gebruikt om multipel myeloom (een type beenmergkanker) te behandelen. Het wordt ook gebruikt in combinatie 

met andere medicijnen voor de behandeling van Hodgkin-lymfoom (ziekte van Hodgkin) en non-Hodgkin-lymfoom (kanker die 

begint in de cellen van het immuunsysteem) die niet zijn verbeterd of verergerd na behandeling met andere medicijnen. 

Carmustine zit in een klasse van medicijnen die alkylerende middelen worden genoemd. Het werkt door de groei van 

kankercellen in uw lichaam te vertragen of te stoppen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Carmustine-injectie wordt geleverd als een poeder dat aan vloeistof moet worden toegevoegd en gedurende ten minste 2 uur intraveneus (in een ader) moet 

worden geïnjecteerd door een arts of verpleegkundige in een medische praktijk of polikliniek van een ziekenhuis. Het wordt meestal eenmaal per 6 weken 

geïnjecteerd. Het kan ook om de 6 weken eenmaal per dag gedurende 2 dagen achter elkaar in kleinere doses worden geïnjecteerd.
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Het kan zijn dat uw arts uw behandeling moet uitstellen of uw dosis moet aanpassen als u bepaalde bijwerkingen 

ervaart. Het is belangrijk dat u uw arts vertelt hoe u zich voelt tijdens uw behandeling met carmustine.

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

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 carmustine-injectie krijgt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor carmustine of voor één van de bestanddelen van de carmustine-
injectie. Vraag uw apotheker om een   lijst van de ingrediënten.

vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, 
voedingssupplementen u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u een van de volgende vermeldt: 
cimetidine (Tagamet) en fenytoïne (Dilantin). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u 
zorgvuldig controleren op bijwerkingen. Andere medicijnen kunnen ook een wisselwerking hebben met carmustine, 
dus vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt, zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen.

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

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. U mag niet 
zwanger worden terwijl u carmustine-injectie krijgt. Als u zwanger wordt terwijl u carmustine krijgt, neem dan 
contact op met uw arts. Carmustine kan de foetus schaden.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

misselijkheid

braken

hoofdpijn

verlies van evenwicht of coördinatie

bleke huid

flauwvallen

duizeligheid

snelle of onregelmatige hartslag

pijn op de borst

donkere huid

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:

zwelling, pijn, roodheid of branderig gevoel op de injectieplaats
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maagklachten

extreme vermoeidheid of zwakte

gebrek aan energie

verlies van eetlust

pijn in de rechterbovenhoek van de maag

geel worden van de huid of ogen

verminderd plassen

zwelling van de handen, voeten, enkels of onderbenen

Carmustine-injectie kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens 

het gebruik van dit medicijn.

Carmustine kan het risico verhogen dat u andere vormen van kanker krijgt. Praat met uw arts over de risico's van het 

ontvangen van een injectie met carmustine.

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.

wat moet ik nog meer weten?

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

BiCNU®

andere namen

BCNU
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