Ferinject infuus

In overleg met uw arts gaat u starten met een Ferinject infuus. In deze folder vindt u
informatie over wat een Ferinject is, over de toediening en de eventuele bijwerkingen.
Verder zullen wij u vertellen wat belangrijk is om te weten voor de opname.
Wat is een Ferinject?
Ferinject is een medicijn dat word gebruikt bij het behandelen van bloedarmoede. Het
bevat ijzer. Dit is een belangrijke stof die zorgt voor zuurstofvervoer naar o.a. de spieren
en organen.
Toediening van Ferinject
 Ferinject wordt via een infuus in de ader toegediend. De vloeistof die u krijgt is bruin
van kleur.
 Deze toediening wordt gedaan op het oncologisch dagcentrum, route 1.1
 Afspraken voor het toedienen van het infuus worden van maandag tot en met vrijdag
ingepland op het oncologisch dagcentrum. Deze afspraak wordt ingepland worden
door de poli interne.
Opname
 Houd u rekening met een opname van 2 uur.
 U word voorbereid op de afdeling, anamnese word afgenomen en controles worden
uitgevoerd, waarna er een infuus geprikt zal worden. De toedieningstijd van het infuus
zal variëren van 30 minuten tot 1 uur.
 Het is de bedoeling dat u na het infuus nog 30 minuten blijft in verband met de
observatie.
 Het is niet nodig om nuchter te zijn.
 Vergeet u zich niet aan te melden voor de opname bij de aanmeldzuilen in de centrale
hal op de begane grond en op het oncologisch dagcentrum, route 1.1.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals bij alle geneesmiddelen kan ook het gebruik van Ferinject bijwerkingen geven. De
meeste bijwerkingen zijn mild. Let wel, niet iedereen ondervindt deze bijwerkingen.
Indien u last krijgt van deze bijwerkingen is het toegestaan om 3 x per dag 500mg
paracetamol te gebruiken voor maximaal 3 dagen.

De meest voorkomende bijwerkingen:
 Hoofdpijn
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 Duizeligheid
 Misselijkheid, braken
 Buikpijn
 Spierpijn
 Huiduitslag
 Gewrichtspijn
 Obstipatie of diarree
 Reactie op aanprikplaats
 Smaakstoornis (ijzersmaak)
Ferinject heeft geen invloed op de rijvaardigheid.
Vragen?
Wij hopen dat wij al u vragen beantwoord hebben en dat eventuele onzekerheden
weggenomen worden via deze folder en/of het gesprek met de specialist.
Indien toch nog vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek van u medisch
specialist.
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