reumatologie

Iloprost (ilomedine)

infuus bij reumatische aandoeningen

Uw reumatoloog heeft samen met u besloten tot behandeling met een iloprost infuus.
Het is verstandig dat u deze informatiefolder goed doorleest voordat de behandeling
van start gaat.
Iloprost is een medicijn dat bloedvatverwijdende eigenschappen heeft en het
vastplakken van de bloedplaatjes aan de
vaatwand remt. Wanneer het wordt gebruikt
bij ziekten die gepaard gaan met
bloedvatvernauwing dan kan het de
bloeddoorstroming (zoals van handen en
voeten) bevorderen. Iloprost wordt onder
andere toegepast bij het fenomeen van
Raynaud (bijvoorbeeld bij sclerodermie/
systemische sclerose), bloedvatontsteking
(vasculitis) en zweertjes (digitale ulcera) aan
vingers, tenen of elders op de huid bij
patiënten met systemische sclerose en
systemische lupus erythematodes. Het effect
van de behandeling kan direct optreden maar
ook meerdere dagen op zich laten wachten. U
merkt dan dat de aangedane plekken warmer
worden en/of rood verkleuren. Een deel van
de behandelde patiënten bemerkt helaas
geen positief effect van iloprost.

Mogelijke bijwerkingen

Bijwerkingen kunnen optreden.

Meest voorkomend

 Gevoel van opvliegers met
warmtesensatie.
 Blozen en roodheid van de hals en nek.
 Zweten.
 Hoofdpijn.
 Duizeligheid.
 Misselijkheid en braken.

Soms/zelden voorkomend:





Sterke daling van de bloeddruk.
Snellere of tragere hartslag dan normaal.
Pijn op de borst.
Pijn in handen en voeten waarvoor de
behandeling bedoeld is.

 Bloeding.

Wijze van toediening

Voor een iloprost infuus wordt u meestal
gedurende vijf (soms drie) dagen opgenomen
op de afdeling reumatologie. Wanneer u op
de afdeling bent aangekomen wordt een
infuus ingebracht en begint de behandeling.
Het iloprost infuus wordt zes uur per dag
toegediend. Gedurende deze zes uur dient u
aanwezig te blijven op de afdeling. Hierna
wordt de medicijnvloeistof van het infuus
losgekoppeld.
De eerste drie dagen wordt de hoeveelheid
iloprost opgebouwd tot de gewenste dosering
bereikt is. Deze dosering is afhankelijk van de
bijwerkingen en kan per patiënt verschillen.
Daarom is het belangrijk dat u aangeeft of u
bijwerkingen heeft en of deze draaglijk zijn.
Op dag vier en vijf start de verpleging het
infuus direct op de gewenste dosering.
Tijdens de toediening van iloprost controleert
de verpleging regelmatig uw bloeddruk / pols
en wordt u gevraagd hoe u zich voelt. Mocht
u vervelende bijwerkingen ervaren, laat dit
dan aan de verpleging weten. Bij milde
bijwerkingen wordt de iloprost dosering
meestal (tijdelijk) verlaagd. Mocht u ernstige
bijwerkingen hebben dan wordt het infuus
tijdelijk of definitief gestaakt. Wij doen ons
best om het u zo aangenaam mogelijk te
maken.

Wanneer mag u geen iloprost
toegediend krijgen?

 Tijdens de zwangerschap en
borstvoeding.
 Bij aandoeningen met een groot risico op
bloedingen zoals een maagzweer of een
recente bloeding in het hoofd.
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Het effect van iloprost

reumatologie

 Behandeling wordt afgeraden bij recente
hartaandoeningen zoals een hartinfarct,
(ernstige) hartritmestoornissen,
verminderde hartwerking (hartfalen).

Waarschuwingen:

 Het is van groot belang dat u niet rookt.
Roken kan het effect van iloprost
ongedaan maken.
 Iloprost vermindert de werking van de
bloedplaatjes. Het is verstandig om
tijdens de behandeling met iloprost
tijdelijk geen NSAID’s te gebruiken.
NSAID’s zijn pijnstillers met
ontstekingsremmende werking zoals
naproxen, diclofenac en ibuprofen.
Overleg hierover met uw reumatoloog.
 Gebruikt u bloedverdunners of
bloeddrukverlagende / vaatverwijdende
medicijnen? Overleg vóór het infuus met
uw reumatoloog of u deze tijdelijk moet
stoppen of hiermee door mag gaan
tijdens de behandeling met iloprost.
 Nadat u het laatste iloprost infuus gehad
heeft kunt u meestal nog dezelfde dag
naar huis. Uw arts zal u instrueren welke
(bloeddrukverlagende / vaatverwijdende)
medicijnen u mag herstarten.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of
mobiel delen van uw medisch dossier inzien,
persoonlijke gegevens checken, of
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer
informatie op: zgt.nl/mijnzgt.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze informatie nog
vragen, neem dan contact op met uw
reumatoloog of bezoek onze website.
Telefoonnummer polikliniek reumatologie:
 088 708 34 03
Website afdeling reumatologie:
 zgt.nl/reumatologie

Disclaimer

Deze patiëntfolder is een verkorte versie van
de officiële bijsluiter en vervangt deze niet.
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