Injectafer

INFORMATIEFOLDER VOOR
PATIËNTEN

In samenspraak met uw arts werd besloten om u
Injectafer® te geven i.v. m. uw ijzertekort

1. WAAROM INJECTAFER?

Injectafer is een ijzerpreparaat voor intraveneuze
toediening. Het bevat ijzer in de vorm van een
ijzerkoolhydraat. IJzer is een essentieel element voor
het zuurstofdragend vermogen van hemoglobine
in de rode bloedcellen en van myoglobine in het
spierweefsel. Bovendien is ijzer ook betrokken bij vele
andere functies in het menselijk lichaam.
Injectafer wordt gebruikt bij de volgende indicaties:
• Voor de behandeling van bloedarmoede, wanneer
het noodzakelijk is om de ijzervoorraad snel aan te
vullen.
• Bij patiënten die een behandeling met ijzer
tabletten niet verdragen.
• Bij actieve darmontstekingen en chronische
nierziekten, waarbij ijzer in tabletvorm
onvoldoende werkzaam zijn.
De diagnose ijzertekort moet aangetoond zijn aan de
hand van een bloedname (hemoglobine, verlaagde
transferrine saturatie en ferritine).

2. DOSERING

De dosis Injectafer (500 mg of 1000 mg) wordt
bepaald door de arts en wordt berekend op basis van
uw lichaamsgewicht en hemoglobine gehalte. Er zal
maximaal 1000 mg worden toegediend per week.
Dit infuuszakje heeft een volume van 250 ml. Bij een
volgende toediening zal de hoeveelheid toe te dienen
Injectafer aangepast worden indien nodig. De dosis kan
idem zijn van de eerste toediening of lager.

3. INJECTAFER INFUUS OP DE DAGZAAL
Voorbereiding

Er is geen speciale voorbereiding nodig voor de
behandeling.
• Als u medicijnen gebruikt mag u deze gewoon
innemen.
• De medicatie die u eventueel ’s middags neemt,
mag u in de originele verpakking meebrengen naar
het ziekenhuis. Na toestemming van de arts, mag u
deze op de gebruikelijke manier nemen.
• We vragen u ook om de eventueel naar u
opgestuurde vragenlijst ingevuld mee te brengen
en te overlopen met de verpleegkundige.
• U hoeft niet nuchter te zijn.
• Tijdens de behandeling kunt u uw eigen kleding
aanhouden. Wij raden U aan om geen bovenkleding
met strak zittende mouwen te dragen, zodat
de verpleegkundige makkelijk het infuus kan
inbrengen.

Behandeling

• U meldt zich op de afgesproken datum en tijdstip.
Indien nodig wordt er nog een bloedstaal genomen.
• Duur infuus 30 min.
• Na de toediening dient u wel nog 30 minuten op
de afdeling te blijven om bijwerkingen tijdig op te
sporen en te behandelen.
• Zodra de behandeling klaar is, wordt de katheter
verwijderd en kunt u weer naar huis.
• Drink nog voldoende de volgende uren na de
toediening.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Allergische reacties:

• Uitslag, jeuk, moeilijke ademhaling, piepende
ademhaling, opzwellen van de lippen, keel, tong.

Vaak voorkomend:

• Hoofdpijn, duizeligheid
• Bloeddrukstijging
• Misselijkheid
• Irritatie t.h.v. de aanprikplaats

Soms voorkomend:

• Smaakverandering, tijdelijk (metaalsmaak)
• Versnelde hartslag
• Bloeddrukdaling, roodheid van het gelaat
• Braken, buikpijn, diarree of constipatie
• Spierpijn, spierkrampen
• Koorts, rillingen, vermoeidheid
Als U last blijft houden van de bijwerkingen, overleg
dan met uw huisarts of neem contact op met de
verpleegkundige van de afdeling.
Indien u momenteel geneesmiddelen gebruikt of
nog gaat gebruiken, zeg het uw arts. Ook al zijn dit
geneesmiddelen waarvoor geen voorschrift nodig is.
Belangrijke informatie waarover uw arts dient
geïnformeerd te worden:
• Bent u zwanger of wilt u zwanger worden
• Geeft u borstvoeding
• Gebruik van machines of voertuigen
• Het volgen van een natriumdieet.

CONTACT

Mocht u nog vragen hebben over de informatie in
deze folder, bespreek die dan gerust met de arts of de
verpleegkundigen

DAGHOSPITALISATIE

• Geriatrisch: 012 39 60 63
• Inwendige: 012 39 63 60
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