
Huis →Medicijnen, kruiden en supplementen → Daptomycine-injectie

URL van deze pagina: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608045.html

Daptomycine-injectie
uitgesproken als (dap'' toe mye' sin)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Daptomycine-injectie wordt gebruikt voor de behandeling van bepaalde bloedinfecties of ernstige huidinfecties veroorzaakt door bacteriën 

bij volwassenen en kinderen van 1 jaar en ouder. Daptomycine-injectie bevindt zich in een klasse medicijnen die cyclische lipopeptide-

antibiotica worden genoemd. Het werkt door bacteriën te doden.

Antibiotica zoals daptomycine-injectie werken niet voor de behandeling van verkoudheid, griep of andere virale infecties. Het gebruik 

van antibiotica wanneer ze niet nodig zijn, verhoogt het risico om later een infectie te krijgen die weerstand biedt tegen 

antibioticabehandeling.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Daptomycine-injectie wordt geleverd als een poeder dat door een arts of verpleegkundige aan vloeistof moet worden 

toegevoegd en in een ader moet worden geïnjecteerd. Het wordt meestal eenmaal per dag gegeven. De duur van uw 

behandeling hangt af van het type infectie dat wordt behandeld en uw reactie op de behandeling met daptomycine. U 

kunt daptomycine-injectie krijgen in een ziekenhuis of u kunt de medicatie thuis toedienen. Als u daptomycine-injectie 

thuis gaat gebruiken, zal uw zorgverlener u laten zien hoe u de medicatie moet infunderen. Zorg ervoor dat u deze 

aanwijzingen begrijpt en vraag uw zorgverlener als u vragen heeft. Vraag uw zorgverlener wat u moet doen als u 

problemen heeft met het toedienen van een daptomycine-injectie.

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

symptomen niet verbeteren of erger worden, neem dan contact op met uw arts.

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

gebruik van daptomycine-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

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

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u daptomycine-injectie gebruikt,
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vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor daptomycine, andere medicijnen of een van de 
bestanddelen van de daptomycine-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. Zorg ervoor dat u een van 
de volgende vermeldt: cholesterolverlagende medicijnen (statines) zoals atorvastatine (Lipitor, in Caduet), 
fluvastatine (Lescol), lovastatine (Altoprev), pravastatine (Pravachol), rosuvastatine (Crestor) en simvastatine 
(Zocor , in Vytorin). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig 
controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u een nierziekte heeft of ooit heeft gehad.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl 
u daptomycine-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 bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

diarree

buikpijn

moeite met inslapen of doorslapen

hoofdpijn

duizeligheid

toegenomen zweten

roodheid, pijn of zwelling op de injectieplaats

ongebruikelijke gewichtstoename

keelpijn

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart, neem dan 
onmiddellijk contact op met uw arts:

netelroos

uitslag

jeuk

blaren of vervellen van de huid

moeite met ademhalen of slikken

zwelling van het gezicht, de keel, de tong, de lippen en de ogen

kortademigheid
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pijn op de borst

hoesten

nieuwe of verergerende koorts, keelpijn, koude rillingen, verhoogde drang om te urineren, branderig gevoel bij het 
plassen of andere tekenen van infectie

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

spierpijn of spierzwakte, vooral in de onderarmen en onderbenen

donkere of colakleurige urine

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

Daptomycine-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.

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 daptomycine-injectie te controleren.

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

daptomycine-injectie gebruikt.

Laat niemand anders uw medicatie gebruiken. Als u nog steeds symptomen van infectie heeft nadat u klaar bent met de 

daptomycine-injectie, neem dan contact op met uw arts.

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

Cubicin®

Cubicin RF®
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