oncologie

Pentamidine verneveling
Uw behandelend specialist heeft u het medicijn pentamidine voor verneveling
voorgeschreven. In deze folder leest u daar meer over.

Pentamidine voor verneveling is een
antibioticum dat voorgeschreven wordt ter
voorkoming van Pneumocystis Jirovecii
Pneumonie (PJP). Dit is een longontsteking
die kan optreden bij patiënten met een
verstoring van het immuunsysteem door
behandeling of ziekte. U krijgt Pentamidine
verneveling als u geen Cotrimoxazol
toegediend kan krijgen. Bijvoorbeeld wanneer
u overgevoelig bent voor Cotrimoxazol. U
krijgt Pentamidine verneveling één keer per
maand. De duur van de behandeling wordt
door uw specialist met u besproken.
Vernevelen met Pentamidine kan soms
hoestbuien en kortademigheid veroorzaken.
Ter voorkoming daarvan krijgt u voor de
Pentamidine verneveling een verneveling met
Ventolin.

Hoe wordt pentamidine voor
verneveling toegediend?

U krijgt de Pentamidine verneveling in een
speciale goed geventileerde ruimte op
afdeling 3 zuid, locatie Almelo. Herhaaldelijke
blootstelling aan pentamidine kan schadelijk
zijn voor gezonde mensen. Als er een
begeleider bij u in de kamer verblijft, krijgt
deze beschermende kleding van de
verpleegkundige.

Voorbereiding

U hoeft thuis geen speciale voorbereiding te
treffen. U mag van tevoren gewoon eten en
drinken.

Het vernevelen

De verpleegkundige geeft u instructies over
het gebruik van de vernevelaar. Het is
belangrijk dat u de vernevelaar pas aanzet als
de verpleegkundige de kamer heeft verlaten.

Hou het mondstuk van de vernevelaar in uw
mond en adem rustig in en uit. Tijdens de
verneveling beweegt u de vernevelaar af en
toe zachtjes heen en weer zodat alle
medicijnen goed verneveld worden.
Probeert u tijdens het vernevelen goed
rechtop te zitten en regelmatig diep te
inhaleren. Zo werken de Ventolin en
Pentamidine het beste.
De verneveling is klaar als het reservoir van
het vernevelapparaat leeg is. Er komt geen
stoom meer uit. In totaal duurt de
behandeling ongeveer een uur.
Zet aan het eind van de verneveling, of als er
vragen of problemen zijn, de vernevelaar uit
voordat u de verpleegkundige roept.

Bijwerkingen
 Tijdens het vernevelen kan irritatie
optreden in uw mond of keel. Spoel uw
mond met water. Slik het niet door maar
spuug uit in een bekertje dat u van de
verpleegkundige krijgt;
 Moet u hoesten of heeft u last van
slijmvorming? Slik het dan niet door maar
spuug het uit in een doekje of bekertje;
 De verneveling kan hoestbuien en
kortademigheid veroorzaken. Om deze
reden wordt vooraf verneveld met
salbutamol. Mochten toch klachten
optreden dan kunt u de verneveling even
stop zetten. Wordt u onzeker of erg
benauwd, waarschuw dan de
verpleegkundige;
 Metaalsmaak;
 Duizeligheid;
Bijwerkingen van het vernevelen zijn meestal
na enkele uren weer over.
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Wanneer krijgt u pentamidine voor
verneveling?
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Nazorg

Rookt u? Doe dit pas na twee uur na het
vernevelen met pentamidine. Het roken kan
lokale reacties van de bovenste luchtwegen
versterken.

Toediening thuis

De eerste verneveling vindt altijd plaats in het
ziekenhuis. Als dit goed is verlopen, vinden
volgende toedieningen thuis plaats. Daar zijn
geen extra kosten aan verbonden. U krijgt
vernevelapparatuur en uitleg aan huis en er
zijn speciale verpleegkundigen bereikbaar
voor het beantwoorden van vragen en het
oplossen van problemen.
Thuis hoeven geen beschermende
maatregelen voor de omgeving toegepast te
worden omdat er voor thuisgebruik andere
vernevelapparatuur beschikbaar is. De
Pentamidine en Ventolin haalt u na een
bezoek aan uw specialist op bij de apotheek
in het ziekenhuis.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze folder
vragen, neem dan contact op met ZGT via
onderstaande telefoonnummers:
Dagbehandeling Oncologie ZGT;
Telefoonnummer 088 708 35 64

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.
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