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Cefazolin-injectie
uitgesproken als (sef a' zoe lin)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Cefazoline-injectie wordt gebruikt voor de behandeling van bepaalde infecties veroorzaakt door bacteriën, waaronder 

huid-, bot-, gewrichts-, genitaal-, bloed-, hartklep-, luchtwegen- (inclusief longontsteking), galwegen en 

urineweginfecties. Cefazoline-injectie kan ook vóór, tijdens en soms voor een korte periode na de operatie worden 

gebruikt om te voorkomen dat de patiënt een infectie krijgt. Cefazoline-injectie bevindt zich in een klasse medicijnen die 

cefalosporine-antibiotica worden genoemd. Het werkt door bacteriën te doden.

Antibiotica zoals cefazoline-injectie werken niet voor verkoudheid, griep of andere virale infecties. Als u antibiotica 

gebruikt wanneer ze niet nodig zijn, vergroot u het risico op het krijgen van een infectie die later weerstaat aan 

behandeling met antibiotica.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Cefazoline-injectie wordt geleverd als een poeder dat moet worden gemengd met vloeistof of als een voorgemengd product dat 

gedurende een periode van 30 minuten intraveneus (in een ader) moet worden geïnjecteerd. Cefazoline-injectie kan ook 

intramusculair (in een spier) worden toegediend. Het wordt meestal elke 6, 8 of 12 uur gegeven. De duur van uw behandeling 

hangt af van het type infectie dat u heeft en hoe uw lichaam op de medicatie reageert.

U kunt cefazoline-injectie krijgen in een ziekenhuis of u kunt de medicatie thuis toedienen. Als u 
thuis cefazoline-injectie krijgt, zal uw zorgverlener u laten zien hoe u de medicatie moet gebruiken. 
Zorg ervoor dat u deze aanwijzingen begrijpt en vraag uw zorgverlener als u vragen heeft.

U zou zich tijdens de eerste paar dagen van de behandeling met cefazoline-injectie beter moeten gaan voelen. Als uw symptomen 

niet verbeteren of verergeren, neem dan contact op met uw arts.

Gebruik cefazoline-injectie totdat u klaar bent met het recept, zelfs als u zich beter voelt. Als u te snel stopt met het gebruik van 

cefazoline-injectie of doses overslaat, is het mogelijk dat uw infectie niet volledig wordt behandeld en dat de bacteriën resistent 

worden tegen antibiotica.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel
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Cefazoline-injectie wordt soms ook gebruikt voor bepaalde penicilline-allergische patiënten die een hartaandoening 

hebben en een tandheelkundige of bovenste luchtwegen (neus, mond, keel, strottenhoofd) procedure ondergaan, om te 

voorkomen dat ze een hartklepinfectie ontwikkelen. Cefazoline-injectie wordt soms ook gebruikt voor de behandeling van 

bepaalde penicilline-allergische vrouwen die aan het bevallen zijn om te voorkomen dat de pasgeborene een infectie 

ontwikkelt.

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

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Alvorens cefazolin-injectie te nemen,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor cefazoline; carbapenem-antibiotica; andere 
cefalosporine-antibiotica zoals cefaclor, cefadroxil, cefdinir, cefditoren (Spectracef), cefepime 
(Maxipime), cefixime (Suprax), cefotaxime (Claforan), cefotetan, cefoxitine (Mefoxin), cefpodoxime, 
cefarozil (Teflaceft), , Tazicef, in Avycaz), ceftibuten (Cedax), ceftriaxon (Rocephin), cefuroxim 
(Zinacef) en cephalexine (Keflex); penicilline antibiotica; of andere medicijnen. Vertel het uw arts ook 
als u allergisch bent voor een van de bestanddelen van de cefazoline-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. Vergeet niet probenecide 
(Probalan) te vermelden. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig 
controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u gastro-intestinale aandoeningen (GI; aantasting van de maag of darmen) heeft of ooit heeft 
gehad, met name colitis (aandoening die zwelling in het slijmvlies van de dikke darm [dikke darm] veroorzaakt), of 
een nieraandoening.

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

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?

Gebruik de gemiste dosis zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis 

over en ga verder met uw normale doseringsschema. Gebruik geen dubbele dosis om een   vergeten dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

genitale jeuk

witte vlekken in mond

verlies van eetlust
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maagzuur

gas-

misselijkheid

braken

diarree

hoofdpijn

duizeligheid

verwardheid

zwakheid

vermoeidheid

slaperigheid

pijn, roodheid, zwelling of bloeding in de buurt van de plaats waar cefazoline werd geïnjecteerd

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart, stop dan met 
het innemen van cefazoline-injectie en neem onmiddellijk contact op met uw arts of zoek medische 
noodhulp:

waterige of bloederige ontlasting, maagkrampen of koorts tijdens de behandeling of tot twee of meer maanden na het 
stoppen van de behandeling

uitslag

netelroos

jeuk

moeite met ademhalen of slikken

blaarvorming, schilfering of vervelling van de huid

zwelling in benen en voeten

verminderd plassen

donkere urine

gele verkleuring van de huid of ogen

pijn in de rechterbovenhoek van de maag

flauwvallen

een terugkeer van koorts, keelpijn, koude rillingen of andere tekenen van infectie

Cefazolin-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)
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(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?

Uw zorgverlener zal u vertellen hoe u uw medicatie moet bewaren. Bewaar uw medicatie alleen zoals aangegeven. 

Zorg ervoor dat u begrijpt hoe u uw medicatie op de juiste manier bewaart.

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.

Symptomen van een overdosis kunnen de volgende zijn:

toevallen

wat moet ik nog meer weten?

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

lichaam op de cefazoline-injectie te controleren.

Vertel uw arts en het laboratoriumpersoneel voordat u een laboratoriumtest laat uitvoeren dat u cefazoline-

injectie gebruikt.

Als u diabetes heeft en uw urine op suiker test, gebruik dan Clinistix of TesTape (niet Clinitest) om uw urine te testen terwijl 

u dit medicijn gebruikt.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle geneesmiddelen op recept en zonder recept 
(zonder recept verkrijgbaar) 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

ancef®

Kefzol®
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