PRAKTISCHE PATIËNTENINFORMATIE

STARTEN MET ISENTRESS

®

Samen met uw arts heeft u besloten ISENTRESS®
(raltegravir, MSD) als één van de HIVgeneesmiddelen te gaan gebruiken voor de
behandeling van HIV. In deze folder vindt u de
belangrijkste, praktische informatie betreffende
dosering, gebruik en mogelijke bijwerkingen van
ISENTRESS®.

DOSERING

GEBRUIK

BIJWERKINGEN

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u
borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige
voordat u ISENTRESS® gebruikt.
Rijvaardigheid
Gebruik geen machines, rijd of fiets niet als u zich duizelig voelt na het innemen van
ISENTRESS®
ISENTRESS® en andere geneesmiddelen
Gebruikt u naast ISENTRESS® nog andere geneesmiddelen (voorgeschreven of
vrij verkrijgbaar)? Overleg dat dan met uw arts of apotheker. ISENTRESS® kan
de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Het gaat onder andere om
medicijnen tegen maagzuur (antacida) en ter bestrijding van bepaalde infecties zoals
tuberculose (rifampicine).
Op tijd nieuw recept
Het is heel belangrijk dat u nooit zonder geneesmiddelen zit, zelfs niet voor korte
tijd. Bij een korte onderbreking in het gebruik van ISENTRESS® kan de hoeveelheid
virus in uw bloed toenemen. Dat kan ertoe leiden dat het HIV-virus resistent voor
ISENTRESS® en moeilijker te behandelen wordt.
Start pas met ISENTRESS® als u alle HIV-geneesmiddelen op voorraad heeft, en zorg
op tijd voor een nieuw recept, zodat u niet zonder medicijnen komt te zitten.

DOSERING
Volwassenen
De aanbevolen dosering ISENTRESS® voor volwassenen is
2 x daags 1 tablet à 400 mg.

ISENTRESS® (raltegravir) filmomhulde

Volwassenen

tablet op ware grootte

400
mg
19,1 mm x 9,7 mm x 6,1 mm

DOSERING

400
mg

2 x daags
1 tablet

GEBRUIK

BIJWERKINGEN

GEBRUIK
Volgens voorschrift arts
Het is belangrijk dat u uw HIV-medicijnen elke dag inneemt, op vaste
tijdstippen, volgens het voorschrift van uw arts. Hierdoor kunnen uw
geneesmiddelen beter werken en verlaagt u de kans dat uw geneesmiddelen
HIV niet langer kunnen bestrijden. Kies tijdstippen die voor u handig zijn.
Bewaaradvies
Gebruik ISENTRESS® niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. U vindt
deze op de fles na EXP. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van
die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Houd ISENTRESS® buiten het
zicht en bereik van kinderen. Voor dit geneesmiddel gelden geen speciale
bewaarcondities.
Met of zonder voedsel innemen?
U kunt ISENTRESS® met of zonder voedsel innemen.
Kauwen of doorslikken?
Het is belangrijk de tablet in zijn geheel door te slikken. Dus niet op de tablet
kauwen, deze niet fijnmaken of breken voordat u deze inneemt, omdat dit
mogelijk de hoeveelheid geneesmiddel in uw lichaam kan veranderen.
Teveel ingenomen
Neem onmiddellijk contact op met uw arts wanneer u teveel tabletten heeft
ingenomen.
Belangrijk
Verander de dosis niet en stop niet met het gebruik van ISENTRESS®
zonder dit eerst met uw arts, apotheker of verpleegkundige te overleggen.

Vergeten in te nemen
Wanneer u vergeet om ISENTRESS® in te nemen, neem
deze in zodra u eraan denkt. Is het al tijd voor uw volgende
dosis? Sla de gemiste dosis dan over en ga verder met
uw normale schema. Neem geen dubbele dosis om een
vergeten dosis in te halen.
Braken
U heeft de medicatie nuchter (zonder voedsel) ingenomen:
•
Bij braken binnen 1 uur na inname:
opnieuw medicatie innemen.
•
Bij braken langer dan 1 uur na inname:
niets innemen.
•
Bij aanwezigheid van restanten medicatie in braaksel:
altijd medicatie opnieuw innemen.
U heeft de medicatie met voedsel ingenomen:
•
Bij braken binnen 3 uur na inname:
opnieuw medicatie innemen.
•
Bij braken langer dan 3 uur na inname:
niets innemen.
•
Bij aanwezigheid van restanten medicatie in braaksel:
altijd medicatie opnieuw innemen.
Bronvermelding
Bovenstaand advies met betrekking tot inname van HIV-medicatie
na braken is overgenomen uit hoofdstuk 9.1 van de NVHB-richtlijn,
geraadpleegd in september 2016.
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BIJWERKINGEN
Het gebruik van ISENTRESS® kan, net als alle geneesmiddelen,
leiden tot bijwerkingen. Wanneer ISENTRESS® samen met
andere HIV-middelen wordt gebruikt, dan zijn de meest
voorkomende bijwerkingen: misselijkheid en hoofdpijn.

Bijwerkingen die VAAK voorkomen
(minder dan 1 op de 10 patiënten)
•
Vermoeidheid, zwak voelen, koorts
•
Verminderde eetlust
•
Duizelig gevoel, draaierigheid, hoofdpijn
•
Moeilijk slapen, abnormaal dromen, nachtmerries.
•	Afwijkend gedrag: gevoel van diep verdriet en
onwaardigheid
•	Opgeblazen gevoel, buikpijn, diarree, misselijkheid,
braken, slechte spijsvertering, boeren
•	Huiduitslag, vaak gemeld in combinatie met gebruik van
darunavir
•	Verhoogde uitslag leverfunctieonderzoek (abnormale
witte bloedcellen, meer vet in bloed, hogere concentraties
van enzymen uit de speekselklieren of de alvleesklier)

Bijwerkingen die SOMS voorkomen
(minder dan 1 op de 100 patiënten)
Voor bijwerkingen die SOMS voorkomen zie de bijsluiter
Ernstige bijwerkingen die SOMS voorkomen
(bij minder dan 1 op de 100 patiënten)
Raadpleeg onmiddellijk een arts als zich één van de volgende
situaties bij u voordoet:
•
Herpesinfectie, waaronder gordelroos
•	Bloedarmoede, waaronder bloedarmoede door te weinig ijzer
•	Klachten en verschijnselen van infectie of ontsteking
•
Psychische stoornis
•
Zelfmoordneiging, zelfmoordpoging
•
Maagontsteking
•
Ontsteking van de lever
•
Leverfalen
•
Allergische huiduitslag
•	Bepaalde soorten nierproblemen
•
Inname van meer geneesmiddel dan aanbevolen

BIJWERKINGEN

Ervaart u een
bijwerking die
niet in de bijsluiter
staat vermeld?
U kunt bijwerkingen
rechtstreeks melden
via het Nederlands
Bijwerkingen
Centrum Lareb
(www.lareb.nl).
Door nog niet
geregistreerde
bijwerkingen te
melden helpt u mee
om mee om meer
informatie te krijgen
over de veiligheid
van ISENTRESS®.

Belangrijk

Verander de dosis niet en stop niet met het
gebruik van ISENTRESS® zonder dit eerst
met uw arts, apotheker of verpleegkundige
te overleggen. Bij vragen kunt u contact
opnemen met uw arts (of uw consulent).
Het is belangrijk dat u ondanks dat u
bijwerkingen ervaart NIET stopt met de
inname van ISENTRESS®, zonder overleg met
uw arts. Lees voor gebruik van ISENTRESS®
de bijsluiter.

Voor productvragen of het
melden van bijwerkingen
kunt u contact opnemen via
T 0800 – 9999 000 of Email
medicalinfo.nl@merck.com
N.B. Bovengenoemd contact vervangt
niet het advies van uw arts.
Vragen over algemene medische
onderwerpen of uw persoonlijke
medische conditie kunnen wij niet
beantwoorden.

NOTITIES

Over ISENTRESS ®
• ISENTRESS® bevat de werkzame
stof raltegravir en is een antiviraal
geneesmiddel dat werkt tegen het
humaan immunodeficiëntie virus (HIV).
• Het HIV-virus maakt een enzym
dat HIV-integrase wordt genoemd.
Daardoor kan het virus zich
vermenigvuldigen in de cellen in uw
lichaam. ISENTRESS® verhindert de
werking van dit enzym.
• ISENTRESS® moet worden
gebruikt in combinatie met andere
HIV-geneesmiddelen®.
• ISENTRESS® kan de HIV-infectie

Belangrijk
Verander de dosis niet en stop niet met het
gebruik van ISENTRESS® zonder dit eerst
met uw arts, apotheker of verpleegkundige te
overleggen!
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