Deze kaart bevat belangrijke
veiligheidsinformatie waarvan
u zich bewust moet zijn
voordat u voriconazol gebruikt
ter voorkoming van schimmelinfecties en tijdens de
behandeling met voriconazol
voor uw schimmelinfectie.
Als u deze informatie niet
begrijpt, vraag dan uw arts om
het aan u uit te leggen.
Toon deze kaart aan alle artsen
en medische specialisten die
u behandelen.
Raadpleeg de bijsluiter
van voriconazol voor meer
informatie.

Meld bijwerkingen bij het
Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb
Neem contact op met uw arts als u last
krijgt van bijwerkingen. Doe dit ook bij
bijwerkingen die niet in de bijsluiter
staan. U kunt bijwerkingen melden via
het Nederlands Bijwerkingen Centrum
Lareb, website: www.lareb.nl. Door
bijwerkingen te melden helpt u ons aan
meer informatie over de veiligheid van
dit medicijn.
Meer informatie
Deze informatie is ook terug te vinden op
www.aristo-pharma.de/de/nl/
risicominimalisatiemateriaal
Lees de bijsluiter voor meer informatie
over uw medicijn. Ga met vragen over
uw medicijn naar uw arts of apotheker.
Dit materiaal is goedgekeurd door het
Nederlandse College ter Beoordeling
van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).

Patiëntkaart

Let op bij gebruik
van voriconazol.
Voriconazol is het werkzaam
bestanddeel in het medicijn.
Uw medicijn kan ook een
andere (merk)naam dragen.
Kijk dus goed over welk
medicijn dit gaat.

Draag deze kaart
altijd bij u

Meer informatie (graag invullen):

Uw naam

Datum dat voriconazol voor
het eerst is voorgeschreven

Naam van de behandelend arts

Naam van het behandelcentrum

Telefoonnr. van het behandelcentrum

Tijdens de behandeling met
voriconazol moet u blootstelling
aan direct zonlicht of gebruik van
zonnebanken vermijden.
Het is belangrijk dat u huid die
wordt blootgesteld aan de zon
bedekt en insmeert met voldoende
zonnebrandcrème met een hoge
beschermingsfactor (SPF).
De huid kan namelijk gevoeliger
zijn voor de uv-straling van de zon.
Bij langer gebruik bestaat er een
kleine kans op de ontwikkeling van
huidkanker.

Neem alle door uw arts
voorgeschreven aanvullende
afspraken voor bloedonderzoek
of huidbeoordelingen in acht.
Neem naar elke afspraak met
een gezondheidsprofessional
een lijst mee met uw andere
medicijnen en aandoeningen.

Neem contact op met uw arts
als u last krijgt van:
Zonnebrand of een sterke
huidreactie na contact met
licht of zonnestralen.
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