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Werking en toepassingen
Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?
Een polymyxine B-sulfaat/neomycinesulfaat tablet wordt oraal ingenomen en wordt gebruikt bij selectieve
darmdecontaminatie (SDD). Selectieve darmdecontaminatie (SDD)-medicatie wordt soms voorgeschreven bij
patiënten die een behandeling met intensieve chemotherapie ondergaan, wanneer er verwacht wordt dat de
afweer lange tijd verstoord zal zijn. Na een chemotherapie behandeling zal het aantal witte bloedlichaampjes
sterk verminderen. Hierdoor ontstaat er een verminderde afweer tegen infecties. In deze periode is de patiënt
daardoor vatbaarder voor bacteriën, virussen en schimmels. De bacteriën die in het maagdarmkanaal bij
iedereen aanwezig zijn, kunnen bij een verminderde afweer infecties geven. Om te voorkomen dat men ziek
wordt van deze bacteriën, wordt voordat men met de chemotherapie start begonnen met SDD-medicatie.
Polymyxine en neomycine zijn antibiotica die verschillende soorten bacteriën doden.

Bijwerkingen
Op welke bijwerkingen moet ik letten?
Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven, al krijgt zeker niet iedereen daarmee te maken.
De volgende bijwerkingen zijn gemeld:
 Overgevoeligheidsreacties
 Anafylaxie (allergische reactie)
 Misselijkheid
 Braken
 Diarree
 Wijziging in de darmflora
 Allergische huidreacties

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere
bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.
U kunt bijwerkingen daarnaast melden bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website:
www.lareb.nl). Door bijwerkingen hier te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de
veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe, wanneer en hoelang?
Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?
Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.
Wanneer?
U kunt het medicijn het best met wat voedsel innemen, u heeft dan de minste kans op maag-darmklachten.
 Als u het medicijn een keer per dag moet gebruiken: bij voorkeur ’s ochtends bij het ontbijt, dan
vergeet u minder snel een dosis.
 Als u het medicijn twee keer per dag moet gebruiken: ’s ochtends bij het ontbijt en ’s avonds bij het
eten.
 Als u het medicijn meer dan twee keer per dag moet gebruiken: verdeel de tijdstippen gelijkmatig over
de dag.
Hoelang?
Dit geneesmiddel wordt gedurende enkele dagen of weken gebruikt. Overleg dit met uw arts of apotheker.

Dosis vergeten of teveel gebruikt?
Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?
Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:
 Indien minder dan 4 uur zijn verstreken: neem het medicijn alsnog in.
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Indien meer dan 4 uur zijn vestreken: sla de gift over en neem de volgende dosis op het normale tijdstip
in.

Wat u moet doen wanneer u teveel heeft gebruikt?
Wanneer u te veel heeft ingenomen, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts.

Autorijden, alcohol, voeding
Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan autorijden?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen bekend.
Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan alcohol drinken?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen bekend.
Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan alles eten?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen bekend.

Wisselwerking
Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?
Van dit medicijn zijn geen wisselwerkingen bekend.

Zwangerschap en borstvoeding
Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben of wil worden?
Polymyxine en neomycine kunnen bij gebruik als selectieve darmdecontaminatie waarschijnlijk veilig gebruikt
worden tijdens de zwangerschap. Overleg dit wel met uw arts of apotheker.
Kan ik dit medicijn gebruiken als ik borstvoeding geef?
Polymyxine en neomycine worden na oraal gebruik nauwelijks geabsorbeerd, en kunnen daarom tijdens het
geven van borstvoeding worden gebruikt. Overleg dit met uw arts of apotheker.

Wanneer niet gebruiken?
Wanneer mag ik dit medicijn niet gebruiken?
U mag dit middel niet gebruiken:
 Bij overgevoeligheid of allergie van dit medicijn of voor andere aminoglycosiden of polymyxinen.
 Wanneer u last heeft van darmobstructie (ileus) of uitgebreide zweren in de darm (darmulceraties).
In de volgende gevallen dient u extra voorzichtig te zijn met dit geneesmiddel (meld dit aan uw arts):
 Nierfunctiestoornissen
 Gehoorstoornissen
Als u twijfelt of één van de bovenstaande situaties op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of
verpleegkundige.

Stoppen
Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?
Nee, er kan niet zomaar met dit medicijn gestopt worden. Neem contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling
Wat zit er in dit medicijn?
De werkzame stoffen in Polymyxine B sulfaat/neomycinesulfaat tablet 500.000 IE/125 mg LUMC zijn
polymyxine B-sulfaat 500.000 IE (internationale eenheden) en neomycinesulfaat 125 mg.
De overige stoffen (hulpstoffen) in dit geneesmiddel zijn aardappelzetmeel, magnesiumstearaat, talk en povidon.
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Bewaren
Hoe moet ik het medicijn bewaren?
Bewaren bij kamertemperatuur beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen
licht.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum; deze is vermeld op het etiket.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker
wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier
vernietigd en ze komen niet in het milieu.
Buiten het zicht en bereik van kinderen.

Deze tekst is opgesteld door de afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie (KFT), onderdeel van het LUMC. Hoewel bij het opstellen van
de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is het LUMC niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige
onjuistheid in deze tekst.
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