VFEND®

i
MEER INFO?
Het is mogelijk dat je na het lezen
van deze folder of de bijsluiter nog
vragen hebt.
Aarzel dan niet om je arts of de
verpleegkundigen aan te spreken.

AZ Maria Middelares en AZ Sint-Vincentius Deinze hebben deze
informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. Deze folder
is indicatief en vervangt een raadpleging bij de arts niet. Mocht
deze brochure vergissingen of onvolledigheden bevatten, dan
zijn AZ Maria Middelares en AZ Sint-Vincentius Deinze, hun
medewerkers en hun artsen hiervoor niet aansprakelijk.

PATIËNTENINFORMATIE
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Beste patiënt
Je arts schreef je VFEND® (voriconazol) tabletten
of siroop voor. Lees zeker deze folder voordat je
met VFEND® start: hij bevat zeer belangrijke en
nuttige informatie! Om volledig te herstellen is het
uiterst belangrijk dat je trouw je medicatieschema
volgt. Raadpleeg ook de bijsluiter die je bij de
VFEND® tabletten of siroop vindt!

BEREIDING EN GEBRUIK VAN DE SIROOP
Het poeder in het flesje moet voor gebruik aangelengd
worden met water. Je laat dit best in de apotheek doen.
De apotheker kan je ook uitleggen hoe je de doseerspuit
moet gebruiken. Ook op de bijsluiter staat dit duidelijk
afgebeeld.
Volg volgende stappen als je de oplossing zelf maakt:

Neem VFEND® in zoals je arts het
je voorschreef.
VFEND® is een product tegen ernstige schimmelinfecties. Jouw behandeling werd opgestart in het
ziekenhuis. Om die schimmelinfectie te kunnen
bestrijden, is het zeer belangrijk dat je VFEND®
(tabletten of siroop) na ontslag uit het ziekenhuis
verder inneemt precies zoals je arts het voorschreef.
Stop nooit met VFEND® op eigen houtje!
Zorg ervoor dat je de medicatie volledig uitneemt,
zoals voorgeschreven door je arts.

↗ voeg 2 maatbekertjes met 23 ml water toe
↗ schud de siroop steeds vóór gebruik

Bewaar niet klaargemaakt
poeder steeds in de koelkast.

Bewaar klaargemaakte siroop max.
14 dagen op kamertemperatuur
(zeker niet in de koelkast!)

Hoe moet je VFEND® innemen?

Opvolging bij je arts

De arts zal je dosering bepalen aan de hand van je
gewicht en het soort infectie die je hebt. Neem de
voorgeschreven dosis twee maal per dag (om de 12 uur).

Je arts zal op regelmatige tijdstippen een bloedcontrole
inplannen. Deze bloedafname moet steeds 30 minuten
voor de inname van VFEND® afgenomen worden.

Het is belangrijk dat je VFEND® nuchter (buiten de
maaltijd) inneemt. Neem daarom VFEND® als volgt in:
↗ voor siroop: minstens 1 uur vóór of 2 uur na de maaltijd
↗ voor de tabletten: minimum 1 uur vóór of 1 uur na de
maaltijd
Ben je vergeten je tablet of siroop in te nemen? Neem
dan de volgende dosis op het normale tijdstip. Neem
nooit een extra dosis om je vergeten dosis in te halen!

Mag je VFEND® combineren met
andere medicatie?
Zoals de meeste geneesmiddelen kan ook VFEND® met
sommige andere producten een wisselwerking geven.
Vermeld daarom steeds aan je arts welke geneesmiddelen je inneemt, ook de producten die je zonder
voorschrift bij je apotheker aankoopt. Je maakt best een
lijst die je steeds bij je hebt. Je kan aan je apotheker ook
vragen om je medicatielijst uit te printen.
Moet je naar een andere arts dan diegene die je VFEND®
voorschrijft? Vertel dan zeker dat je VFEND® neemt.
Neem tijdens de behandeling met VFEND® nooit een
ander geneesmiddel of kruidensupplement (zoals bv.
Sint Janskruid) zonder eerst advies te vragen aan je
arts of apotheker!

Enkele aandachtspunten
OPGEPAST VOOR DE ZON!
VFEND® maakt je gevoelig voor de zon. Hierdoor
kan je huid veel sneller verbranden. Vermijd daarom
zonlicht en blootstelling aan de zon. Bescherm zoveel
mogelijk je huid door aangepaste kledij te dragen.
Smeer blootgestelde delen zoals je aangezicht, oren,
handen en voeten in met zonnebrandcrème (factor 50).
Je apotheker kan je hierin raad geven.

GEEN PANIEK BIJ GEZICHTSSTOORNISSEN!
Het kan eventueel zijn dat je na de inname van
VFEND® bepaalde gezichtsstoornissen krijgt (bv. wazig
zien of kleurveranderingen). Dit is niet gevaarlijk. Deze
bijwerking verdwijnt meestal snel vanzelf. Ervaar je
gezichtsstoornissen? Verwittig je arts en rij dan niet met
een voertuig of hanteer geen gevaarlijke machines of
apparaten.

