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Dacarbazine
uitgesproken als (da kar'ba zeen)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Dacarbazine-injectie moet worden gegeven in een ziekenhuis of medische faciliteit onder toezicht van een arts 

die ervaring heeft met het geven van chemotherapiemedicatie voor kanker.

Dacarbazine kan een ernstige daling van het aantal bloedcellen in uw beenmerg veroorzaken. Dit kan bepaalde 

symptomen veroorzaken en kan het risico vergroten dat u een ernstige infectie of bloeding krijgt. Als u een laag 

aantal bloedcellen heeft, kan uw arts uw behandeling stoppen of uitstellen. Als u een van de volgende symptomen 

ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts: koorts, keelpijn, aanhoudende hoest en congestie, of 

andere tekenen van infectie; ongebruikelijke bloedingen of blauwe plekken.

Dacarbazine kan ernstige of levensbedreigende leverschade veroorzaken. Leverbeschadiging kan vaker voorkomen bij mensen 

die naast een behandeling met dacarbazine ook andere geneesmiddelen voor kankerchemotherapie krijgen. Als u een van de 

volgende symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts: misselijkheid, extreme vermoeidheid, ongewone 

bloedingen of blauwe plekken, gebrek aan energie, verlies van eetlust, pijn in de rechterbovenhoek van de maag of gele 

verkleuring van de huid of ogen.

Dacarbazine-injectie heeft geboorteafwijkingen bij dieren veroorzaakt. Dit medicijn is niet onderzocht bij zwangere 

vrouwen, maar het is mogelijk dat het ook geboorteafwijkingen kan veroorzaken bij baby's van wie de moeder 

tijdens de zwangerschap dacarbazine-injectie heeft gekregen. U mag geen dacarbazine-injectie gebruiken terwijl u 

zwanger bent of van plan bent zwanger te worden, tenzij uw arts beslist dat dit de beste behandeling voor uw 

aandoening is.

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

lichaam op dacarbazine te controleren.

Praat met uw arts over de risico's van het gebruik van dacarbazine-injectie.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Dacarbazine wordt gebruikt voor de behandeling van melanoom (een type huidkanker) dat is uitgezaaid naar andere delen van uw 

lichaam. Dacarbazine wordt ook gebruikt in combinatie met andere medicijnen om Hodgkin-lymfoom te behandelen
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(Ziekte van Hodgkin; een type kanker dat begint in een type witte bloedcellen dat normaal gesproken infecties bestrijdt). 

Dacarbazine zit in een klasse van medicijnen die bekend staat als purine-analogen. Het werkt door de groei van 

kankercellen in uw lichaam te vertragen of te stoppen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Dacarbazine-injectie wordt geleverd als een poeder dat moet worden gemengd met vloeistof om gedurende 1 minuut intraveneus (in een ader) te worden 

geïnjecteerd of gedurende 15 tot 30 minuten intraveneus te worden toegediend door een arts of verpleegkundige in een medische instelling. Wanneer 

dacarbazine wordt gebruikt voor de behandeling van melanoom, kan het eenmaal per dag gedurende 10 dagen achter elkaar elke 4 weken worden 

geïnjecteerd of het kan eenmaal per dag gedurende 5 dagen achter elkaar elke 3 weken worden geïnjecteerd. Wanneer dacarbazine wordt gebruikt voor de 

behandeling van Hodgkinlymfoom, kan het eenmaal per dag gedurende 5 dagen achter elkaar elke 4 weken worden geïnjecteerd of het kan eenmaal per 15 

dagen worden geïnjecteerd.

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 dacarbazine krijgt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor dacarbazine, andere medicijnen of een van de 
bestanddelen van de dacarbazine-injectie. Vraag uw apotheker om een   lijst van de ingrediënten.

vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, 
voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen.

vertel het uw arts als u borstvoeding geeft.

plan om onnodige of langdurige blootstelling aan zonlicht te vermijden en om beschermende kleding, zonnebrillen 
en zonnebrandcrème te dragen. Dacarbazine kan uw huid gevoelig maken voor zonlicht.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Ga door met uw normale dieet, tenzij uw arts u anders vertelt.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

misselijkheid

braken

verlies van eetlust

diarree

zweren in de mond en keel

haaruitval
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een brandend of tintelend gevoel in het gezicht

blozen

griepachtige symptomen

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:

roodheid, pijn, zwelling of branderig gevoel op de plaats waar de injectie is gegeven

netelroos

huiduitslag

jeuk

moeite met ademhalen of slikken

koorts, spierpijn en algemeen gevoel van pijn en vermoeidheid

Dacarbazine 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.

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

DTIC-koepel®

andere namen

Dimethyl Triazeno Imidazol Carboxamide

Imidazol Carboxamide
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DIC

DTIC
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