
Huis →Medicijnen, kruiden en supplementen → Deferasirox

URL van deze pagina: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a606002.html

Deferasirox
uitgesproken als (de fer' a sir ox)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Deferasirox kan ernstige of levensbedreigende schade aan de nieren veroorzaken. Het risico dat u 
nierbeschadiging krijgt, is groter als u veel medische aandoeningen heeft of erg ziek bent vanwege een 
bloedziekte. Vertel het uw arts als u een nierziekte heeft of ooit heeft gehad. Uw arts kan u vertellen 
deferasirox niet in te nemen. Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk 
contact op met uw arts: minder plassen, zwelling in de enkels, benen of voeten, overmatige 
vermoeidheid, kortademigheid en verwardheid. Voor kinderen die dit medicijn gebruiken, is er een 
verhoogd risico dat u nierproblemen krijgt als u ziek wordt terwijl u deferasirox gebruikt en diarree, 
braken, koorts krijgt of normaal stopt met drinken. Bel onmiddellijk uw arts als u een van deze 
symptomen ervaart.

Deferasirox kan ook ernstige of levensbedreigende schade aan de lever veroorzaken. Het risico dat u 

leverbeschadiging krijgt, is groter als u ouder bent dan 55 jaar of als u andere ernstige medische aandoeningen 

heeft. Vertel het uw arts als u een leverziekte heeft of ooit heeft gehad. Als u een van de volgende symptomen 

krijgt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts: gele verkleuring van de huid of ogen, griepachtige 

symptomen, gebrek aan energie, verlies van eetlust, pijn in de rechterbovenhoek van de maag, of ongewone 

blauwe plekken of bloedingen.

Deferasirox kan ook ernstige of levensbedreigende bloedingen in de maag of darmen veroorzaken. Het risico 

dat u ernstige bloedingen in de maag of darmen krijgt, kan groter zijn als u op leeftijd bent of erg ziek bent 

door een bloedaandoening. Vertel het uw arts als u een laag aantal bloedplaatjes heeft of ooit heeft gehad 

(een type bloedcel die nodig is om bloedingen onder controle te houden), of als u een van de volgende 

medicijnen gebruikt: anticoagulantia (bloedverdunners) zoals warfarine (Coumadin , Jantoven); aspirine of 

andere niet-steroïde anti-inflammatoire medicijnen (NSAID's) zoals ibuprofen (Advil, Motrin, anderen) en 

naproxen (Aleve, Naprosyn, anderen); bepaalde medicijnen om de botten te versterken, waaronder 

alendronaat (Binosto, Fosamax), etidronaat, ibandronaat (Boniva), pamidronaat, risedronaat (Actonel, Atelvia) 

en zoledroninezuur (Reclast, Zometa); of steroïden zoals dexamethason, methylprednisolon (A-methapred, 

Depo-medrol, Medrol, Solu-medrol) of prednison (Rayos). Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem 

dan onmiddellijk contact op met uw arts: brandende maagpijn, braaksel dat helderrood is of eruitziet als 

koffiedik, helderrood bloed in de ontlasting of zwarte of teerachtige ontlasting.
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Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal voor en tijdens uw behandeling 
laboratoriumtests bestellen om er zeker van te zijn dat u deferasirox veilig kunt gebruiken en om te 
zien of u deze ernstige bijwerkingen krijgt.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Deferasirox wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen en kinderen van 2 jaar en ouder die te veel ijzer in hun lichaam hebben 

omdat ze veel bloedtransfusies hebben gekregen. Het wordt ook gebruikt voor de behandeling van volwassenen en kinderen van 10 jaar 

en ouder die te veel ijzer in hun lichaam hebben vanwege een genetische bloedaandoening die niet-transfusie-afhankelijke thalassemie 

(NTDT) wordt genoemd. Deferasirox zit in een klasse van medicijnen die ijzerchelatoren worden genoemd. Het werkt door zich te hechten 

aan ijzer in het lichaam, zodat het kan worden uitgescheiden (uit het lichaam verwijderd) in de ontlasting.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Deferasirox wordt geleverd als een tablet, granulaat en een tablet voor suspensie (een tablet om in vloeistof op te lossen) 

om via de mond in te nemen. Het moet eenmaal per dag op een lege maag worden ingenomen, ten minste 30 minuten 

voor het eten. De tabletten en korrels kunnen ook bij een lichte maaltijd worden ingenomen, zoals een volkoren Engelse 

muffin met gelei en magere melk, of een klein broodje kalkoen op volkoren brood. Neem deferasirox elke dag op ongeveer 

hetzelfde tijdstip in. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk 

onderdeel dat u niet begrijpt. Neem deferasirox precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem 

het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Verschillende deferasirox-producten worden op verschillende manieren door het lichaam opgenomen en kunnen 

elkaar niet vervangen. Als u van het ene deferasirox-product op het andere moet overschakelen, moet uw arts 

mogelijk uw dosis aanpassen. Elke keer dat u uw medicatie krijgt, moet u controleren of u het product deferasirox 

heeft gekregen dat aan u is voorgeschreven. Vraag het uw apotheker als u niet zeker weet of u de juiste medicatie 

heeft gekregen.

Slik deferasirox-tabletten (Jadenu) door met water of een andere vloeistof. Als u problemen heeft met het doorslikken 

van de tablet, kunt u de tablet fijnmaken en mengen met zacht voedsel zoals yoghurt of appelmoes vlak voordat u het 

inneemt. Vermaal de tablet van 90 mg (Jadenu) echter niet met een professioneel maalhulpmiddel met gekartelde 

randen.

Om deferasirox granulaat (Jadenu) in te nemen, strooi het granulaat direct voor inname op zacht voedsel zoals 
yoghurt of appelmoes.

Volg deze stappen om deferasirox-tabletten voor suspensie (Exjade) in te nemen:

1. Los de tabletten voor suspensie altijd op in vloeistof voordat u ze inneemt. De tabletten voor suspensie niet in hun 
geheel kauwen of doorslikken.

2. Als u minder dan 1000 mg deferasirox gebruikt, vul dan een kopje voor de helft (ongeveer 100 ml) met 
water, appelsap of sinaasappelsap. Als u meer dan 1000 mg deferasirox gebruikt, vul dan een kopje 
(ongeveer 200 ml) met water, appelsap of sinaasappelsap. Als u niet zeker weet hoeveel deferasirox u moet 
innemen, vraag dan uw arts of apotheker om advies.
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3. Plaats het aantal tabletten dat uw arts u heeft voorgeschreven in het kopje in te nemen.

4. Roer de vloeistof gedurende 3 minuten om de tabletten volledig op te lossen. Het mengsel kan dik worden terwijl u het 
roert.

5. Drink de vloeistof onmiddellijk op.

6. Voeg een kleine hoeveelheid vloeistof toe aan het lege kopje en roer. Zwaai met de beker om eventuele medicatie op te 
lossen die nog in het glas of op de roerder zit.

7. Drink de rest van de vloeistof.

Uw arts kan uw dosis deferasirox niet vaker dan eenmaal per 3 tot 6 maanden aanpassen, afhankelijk van de 

resultaten van uw laboratoriumtests.

Deferasirox verwijdert na verloop van tijd langzaam extra ijzer uit uw lichaam. Blijf deferasirox gebruiken, ook als u zich goed 

voelt. Stop niet met het innemen van deferasirox zonder met uw arts te overleggen.

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 deferasirox inneemt,

vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor deferasirox, voor andere medicijnen of voor één van de 
bestanddelen van deferasirox-tabletten, -korrels of -tabletten voor suspensie. Vraag uw arts of 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. 
Zorg ervoor dat u de medicijnen vermeldt die worden vermeld in de sectie BELANGRIJKE 
WAARSCHUWINGEN en een van de volgende: alosetron (Lotronex), aprepitant (Cinvanti, Emend), 
budesonide (Entocort, Pulmicort, Uceris, in Symbicort), buspiron, cholestyramine (Prevalite), 
colesevelam (Welchol), colestipol (Colestid), conivaptan (Vaprisol), cyclosporine (Gengraf, Neoral, 
Sandimmune), darifenacine (Enablex), darunavir (Prezista, in Prezcobix), dasatinib (Sprycel), 
dihydroergotamine (DHE 45, Migranal), dronedarone (Multaq), duloxetine (Cymbalta), eletriptan 
(Relpax), eplerenon (Inspra), ergotamine (Ergomar, in Cafergot, Migergot), everolimus (Afinitor, 
Zortress), felodipine, fentanyl (Actiq, Duragesic, tizanidine (Zanaflex), triazolam (Halcion), 
tolvaptan (Samsca) en vardenafil (Levitra, Staxyn). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw 
medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

als u aluminiumbevattende antacida gebruikt, zoals Amphojel, Alternagel, Gaviscon, Maalox of 
Mylanta, neem deze dan 2 uur vóór of na deferasirox in.
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vertel uw arts welke vrij verkrijgbare producten u gebruikt, met name melatonine of 
cafeïnesupplementen.

vertel het uw arts als u myelodysplastisch syndroom heeft (een ernstig probleem met het beenmerg met 
een hoog risico om kanker te worden), of kanker. Uw arts kan u vertellen deferasirox niet in te nemen.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl 
u deferasirox 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?

Neem de gemiste dosis later op de dag in, ten minste 2 uur na uw laatste maaltijd en 30 minuten voor het eten. Als 

het echter bijna tijd is voor de volgende dosis of als u deferasirox niet op een lege maag kunt innemen, 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?

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

buikpijn

misselijkheid

braken

diarree

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart of de symptomen die worden 
genoemd in de sectie BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts:

gehoorverlies

zichtproblemen

huiduitslag, netelroos, vervelling of blaarvorming van de huid, koorts, gezwollen lymfeklieren

moeite met ademhalen of slikken; zwelling van het gezicht, de keel, de tong, de lippen of de ogen; heesheid

ongebruikelijke blauwe plekken of bloedingen

Deferasirox 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).
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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 het op 

kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer).

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:

geel worden van de huid of ogen

pijn in de rechterbovenhoek van de maag

ongebruikelijke blauwe plekken of bloedingen

gebrek aan energie

verlies van eetlust

griepachtige symptomen

diarree

misselijkheid

braken

verminderd plassen

zwelling van benen of enkels

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts. U moet gehoor- en oogonderzoeken ondergaan voordat u met deferasirox 
begint en eenmaal per jaar tijdens het gebruik van dit medicijn.
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Laat niemand anders uw medicatie innemen. Stel uw apotheker al uw vragen over het 
bijvullen van uw recept.

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

Exjade®

Jadenu®
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