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claritromycine
uitgesproken als (kla rith' roe mye sin)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Claritromycine wordt gebruikt voor de behandeling van bepaalde bacteriële infecties, zoals longontsteking (een longinfectie), 

bronchitis (infectie van de buizen die naar de longen leiden) en infecties van de oren, sinussen, huid en keel. Het wordt ook 

gebruikt om verspreide te behandelen en te voorkomenMycobacterium aviumcomplexe (MAC) infectie [een type longinfectie die 

vaak voorkomt bij mensen met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv)]. Het wordt gebruikt in combinatie met andere 

medicijnen om te eliminerenH. pylori, een bacterie die zweren veroorzaakt. Claritromycine zit in een klasse medicijnen die 

macrolide-antibiotica worden genoemd. Het werkt door de groei van bacteriën te stoppen.

Antibiotica zoals claritromycine werken niet bij 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?

Claritromycine wordt geleverd als een tablet, een tablet met verlengde afgifte (langwerkende werking) en een suspensie 

(vloeistof) om via de mond in te nemen. De gewone tablet en vloeistof worden gewoonlijk met of zonder voedsel ingenomen om 

de 8 (driemaal per dag) tot 12 uur (tweemaal per dag) gedurende 7 tot 14 dagen. De tablet met verlengde afgifte wordt gewoonlijk 

om de 24 uur (eenmaal per dag) gedurende 7 tot 14 dagen met voedsel ingenomen. Uw arts kan u vertellen om claritromycine 

langer te gebruiken, afhankelijk van uw toestand. Neem claritromycine elke dag op ongeveer dezelfde tijd(en) in. Volg de 

aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem 

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

voorgeschreven.

Schud de suspensie goed voor elk gebruik om het medicijn gelijkmatig te mengen.

Slik de langwerkende tabletten heel door; niet splitsen, kauwen of verpletteren.

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

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

Neem claritromycine totdat u klaar bent met het recept, zelfs als u zich beter voelt. Als u te snel stopt met het innemen van 

claritromycine of doses overslaat, is het mogelijk dat uw infectie niet volledig wordt behandeld en de bacteriën
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kunnen resistent worden tegen antibiotica.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Claritromycine wordt soms ook gebruikt voor de behandeling van andere soorten infecties, waaronder de ziekte van Lyme 

(een infectie die kan ontstaan   nadat een persoon is gebeten door een teek), cryptosporidiose (een infectie die diarree 

veroorzaakt), kattenkrabziekte (een infectie die kan ontstaan   na een persoon is gebeten of gekrabd door een kat), 

veteranenziekte (type longinfectie) en kinkhoest (kinkhoest; een ernstige infectie die ernstige hoestbuien kan veroorzaken). 

Het wordt soms ook gebruikt om hartinfecties te voorkomen bij patiënten die tandheelkundige of andere procedures 

ondergaan. Praat met uw arts over de mogelijke risico's van het gebruik van dit medicijn voor uw aandoening.

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

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u claritromycine inneemt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor claritromycine, azithromycine (Zithromax, Zmax), 
erytromycine (EES, Eryc, Erythrocin, PCE, anderen), telithromycine (niet beschikbaar in de VS; Ketek), andere 
medicijnen of een van de ingrediënten in claritromycinepreparaten. Vraag uw apotheker om een   lijst van 
de ingrediënten.

vertel het uw arts als u cisapride (Propulsid; niet beschikbaar in de VS), colchicine (Colcrys, Mitigare) gebruikt als u 
een nier- of leverziekte heeft, dihydro-ergotamine (DHE 45, Migranal), ergotamine (Ergomar, in Cafergot, in 
Migergot), lomitapide (Juxtapid), lovastatine (in Advicor), pimozide (Orap) of simvastatine (Flolipid, Zocor, in 
Vytorin). Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen geen claritromycine te gebruiken als u een of meer van deze 
geneesmiddelen gebruikt.

vertel het uw arts als u geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen) of andere leverproblemen heeft of ooit heeft 
gehad tijdens het gebruik van claritromycine. Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen om geen claritromycine te gebruiken.

vertel uw arts en apotheker welke andere 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 vermeldt: anticoagulantia ('bloedverdunners') zoals warfarine (Coumadin, Jantoven); 
bepaalde benzodiazepinen zoals alprazolam (Xanax), midazolam en triazolam (Halcion); bromocriptine 
(Parlodel); calciumkanaalblokkers zoals amlodipine (Norvasc, in Caduet, in Lotrel), diltiazem (Cardizem, 
Cartia, Tiazac), nifedipine (Adalat, Afeditab CR) en verapamil (Calan, Verelan, in Tarka, anderen); 
carbamazepine (Epitol, Tegretol, Teril, anderen); colchicine (Colcrys, Mitigare); bepaalde medicijnen tegen 
hiv zoals atazanavir (Reyataz), didanosine (Videx), efavirenz (Sustiva, in Atripla), etravirine (Intelence), 
nevirapine (Viramune), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, in Kaletra), saquinavir (Invirase) en zidovudine 
(AZT, Retrovir); bepaalde medicijnen voor een onregelmatige hartslag zoals amiodaron (Pacerone), 
disopyramide (Norpace), dofetilide (Tikosyn), procaïnamide, kinidine (in Nuedexta) en sotalol (Betapace, 
Sorine); cholesterolverlagende medicijnen (statines) zoals atorvastatine (Lipitor, in Caduet) en pravastatine 
(Pravachol); cilostazol; ciclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune); darifenacine (Enablex); digoxine 
(Digitek, Lanoxin); erlotinib (Tarceva); eszopiclon (Lunesta); fluconazol (Diflucan); insuline; itraconazol 
(Onmel, Sporanox); maraviroc (Selzentry); methylprednisolon (Medrol); omeprazol (Prilosec); orale 
medicatie voor diabetes zoals nateglinide (Starlix), pioglitazon (Actos, in Actoplus Met, in Duetact), 
repaglinide (Prandin, in Prandimet), en rosiglitazon (Avandia, in Avandamet, in Avandaryl); fenobarbital; 
fenytoïne (Dilantin, Phenytek); quetiapine (Seroquel); ranitidine (Zantac); rifabutine (Mycobutine); 
rifampicine (Rifadin, Rimactane, in Rifater, in Rifamate); rifapentine (Priftin); sildenafil (Revatio, Viagra); 
tacrolimus (Astagraf, Prograf); theofylline (Elixofylline, Theo-24, Theochron); tadalafil (Adcirca,
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Cialis); tolterodine (Detrol); valproaat (Depacon); vardenafil (Levitra, Staxyn); en vinblastine. Veel andere 
medicijnen kunnen ook een wisselwerking hebben met claritromycine, dus vertel uw arts over alle medicijnen die 
u gebruikt, zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen 
aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel uw arts welke kruidenproducten u gebruikt, vooral sint-janskruid.

vertel het uw arts als u een verlengd QT-interval heeft of ooit heeft gehad (een zeldzaam hartprobleem dat 
flauwvallen of een onregelmatige hartslag kan veroorzaken), ventriculaire aritmie (abnormale hartritmes), een 
laag magnesium- of kaliumgehalte in uw bloed, myasthenia gravis ( MG; een aandoening van het zenuwstelsel 
die spierzwakte veroorzaakt), of als u een onregelmatige hartslag heeft of ooit heeft gehad, coronaire hartziekte 
(vernauwing van de bloedvaten die het hart van bloed voorzien), of een nier- of leverziekte.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl 
u claritromycine gebruikt, neem dan contact op met uw arts. Claritromycine kan de foetus schaden.

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

u moet weten dat claritromycine u duizelig, verward of gedesoriënteerd kan maken. Bestuur geen auto of 
bedien geen machines totdat u weet welke invloed dit medicijn op u heeft.

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?

Neem de vergeten dosis in 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. Neem geen dubbele dosis om een   vergeten 
dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

diarree

misselijkheid

braken

buikpijn

maagzuur

gas-

verandering in smaak

hoofdpijn

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem 
dan onmiddellijk contact op met uw arts of zoek medische noodhulp:
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pijn op de borst, kortademigheid, moeite met ademhalen, pijn of zwakte in de zijkant van uw lichaam, of onduidelijke spraak

ernstige diarree met waterige of bloederige ontlasting (tot 2 maanden na uw behandeling)

uitslag

netelroos

jeuk

zwelling van het gezicht, keel, tong, lippen, ogen, handen, voeten, enkels of onderbenen

moeite met ademhalen of slikken

heesheid

peeling of blaarvorming huid

koorts

geel worden van de huid of ogen

extreme vermoeidheid

ongebruikelijke bloeding of blauwe plekken

gebrek aan energie

verlies van eetlust

pijn in de rechterbovenhoek van de maag

donkergekleurde urine

griepachtige symptomen

snelle, bonzende of onregelmatige hartslag

spierzwakte zoals moeite met kauwen, praten of het uitvoeren van dagelijkse activiteiten

dubbel zicht

Claritromycine 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).

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 de 

tabletten bij kamertemperatuur en uit de buurt van licht, overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer). Bewaar de 

suspensie niet in de koelkast. Bewaar het op kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte en vocht. Gooi 

ongebruikte suspensie na 14 dagen weg.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a692005.html 4/6

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch


14/4/22, 13:49 Claritromycine: MedlinePlus-geneesmiddelinformatie

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.

Symptomen van een overdosis kunnen de volgende zijn:

buikpijn

misselijkheid

braken

diarree

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 claritromycine te controleren.

De tablet met verlengde afgifte lost niet op in de maag na inslikken. Het geeft het medicijn langzaam af 
terwijl het door uw spijsverteringsstelsel gaat. U kunt de tabletcoating in de ontlasting opmerken. Dit is 
normaal en betekent niet dat u niet de volledige dosis medicatie heeft gekregen.

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Uw recept is waarschijnlijk niet navulbaar. Als u nog steeds symptomen van infectie 

heeft nadat u klaar bent met claritromycine, neem dan contact op met uw arts.

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
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Biaxin®Filmtab®

Biaxin®Korrels

Biaxin®XL Filmtab

Biaxin®XL-pakketik

-Dit merkproduct is niet meer op de markt. Mogelijk zijn er generieke alternatieven beschikbaar.
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