Contactgegevens
Als u vragen heeft kan u contact opnemen
met

Internistisch dagziekenhuis IDZ :
Tel 089 50 64 31

Raadpleging Inwendige Geneeskunde :
Tel : 089 50 56 00
Bij vragen/problemen kan u contact nemen
met het IDZ, uw behandelend arts of uw
huisarts.
Bij acute problemen dient u zich te begeven
naar de dienst spoedgevallen.
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ziekenhuis maas en kempen

Uw arts heeft u voorgeschreven om Injectafer toege-

diend te krijgen.

Voorbereiding

Wat is injectafer

Voordat de behandeling met Injectafer wordt gestart,

Injectafer is een geneesmiddel dat wordt gebruikt

zal de arts een bloedtest uitvoeren en uw gewicht bepa-

voor het behandelen van anemie (bloedarmoede).

len om de voor u benodigde dosis Injectafer te bepalen.

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 spierweefsel. Bovendien
is ijzer betrokken bij meerdere functies noodzakelijk
voor het in stand houden van leven in het menselijk
lichaam.

Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle medicatie kan ook Injectafer eventueel
bijwerkingen veroorzaken. Het wel of niet optreden
van bijwerkingen zegt niets over de werking van het
medicijn.

Dag van toediening

De meest voorkomende bijwerkingen zijn gewoonlijk

U meldt zich aan het onthaal van het ziekenhuis en laat

mild van aard en verdwijnen vermoedelijk na korte

zich inschrijven.

tijd.

U wordt doorverwezen naar het Internistisch dagzieken-

Hoofdpijn, duizeligheid, hoge bloeddruk, misselijk-

huis IDZ. Dit is route F27.

heid, reactie op de injectieplaats, gevoelloosheid of

Op de afdeling krijgt u een relaxzetel toegewezen waar

tintelend gevoel van de huid.

de behandeling zal plaats vinden.

Waarom injectafer toedienen
Het doel van de behandeling is het aanvullen van ijzervoorraden in het lichaam en voor het behandelen
van anemie, een tekort aan rode bloedcellen als gevolg van ijzerdeficiëntie. Injectafer wordt gebruikt
voor het behandelen van patiënten met ijzergebrek

als oraal toegediende ijzerpreparaten niet het beoogde resultaat behalen of niet gebruikt kunnen worden.

Toediening

Informeer de behandelende arts zo snel mogelijk in-

Injectafer wordt via een ader toegediend.

dien één van volgende bijwerkingen zich voordoet, zij

Per week kan maximaal 20 ml Injectafer toegediend

kunnen wijzen op tekens van ernstige allergische re-

worden, wat overeenkomt met 1000 mg ijzer.

actie :


Huiduitslag, jeuk, moeilijke ademhaling



Piepende ademhaling en/of opzwellen van de
lippen,tong , keel of andere lichaamsdelen.

