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BIJSLUITER AZITROMYCINE TEVA TABLET - 500 MG
Azitromycine is een antibioticum. In elke tablet zit 500 mg azitromycine.

www.stimezo-zwolle.nl

Dit is een verkorte uitleg voor gebruik van medicatie, voorgeschreven door Stimezo
Zwolle. Voor de volledige bijsluiter zie: https://db.cbg-meb.nl/bijsluiters/h28934.pdf
Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof azitromycine.
WERKING EN/OF TOEPASSING:
Om infecties na een abortus te voorkomen of om een aanwezige besmetting met chlamydia, van de urethra
(urinebuis) en de baarmoederhals,
te behandelen. Het medicijn remt de
groei van verschillende soorten
bacteriën.
GEBRUIKSAANWIJZING:
Ter voorkoming en behandeling van
(chlamydia) infecties: eenmalig
2 tabletten in een keer innemen.
BELANGRIJKE INFORMATIE:
Niet gebruiken bij:
- een allergie voor sommige
antibiotica (macroliden)
Gebruik bij andere ziekten of
klachten:
Let op:
- bij lever-, nier- en hartproblemen
- bij sommige spierziekten met erge
spierzwakte of verlamming (bijvoorbeeld Myasthenia Gravis)
- Gebruik altijd in overleg met de arts!
Bijwerkingen:
Overgevoeligheidsreactie. Merkt u een
of meer van de volgende klachten:
- moeilijkheden met ademen, praten
en slikken
- zwelling van de lippen, tong, gezicht
en nek
- extreme duizeligheid
- ernstige of jeukende huiduitslag
Waarschuw dan meteen een arts of ga
zo snel mogelijk naar de spoedeisende
hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Of bij:
- ernstige diarree met koorts
- ontsteking van de lever.
- ontsteking van de alvleesklier, wat
ernstige pijn veroorzaakt in de buik
en de rug
- verhoogde of verminderde urine
uitscheiding
- huiduitslag met overgevoeligheid
voor zonlicht
- ongewone blauwe plekken
- onregelmatige hartslag
Neem dan direct contact op met uw
arts.

Gelijktijdig gebruik kan ernstige
afwijkingen in het hartritme
veroorzaken:
- sommige middelen bij een
afwijkend hartritme
- een middel bij hoge bloeddruk
(ketanserine)
- sommige middelen bij misselijk zijn,
overgeven (domperidon,
ondansetron, chloorpromazine)
- sommige middelen bij depressie
(citalopram en escitalopram)
- een middel bij pijn en verslaving aan
drugs (methadon)

Hier staan alleen de meest voorkomende of belangrijke bijwerkingen.
Deze bijwerkingen kunnen, maar
hoeven niet bij u voor te komen:
- maag-darmklachten, zoals misselijk
zijn, buikpijn, sterke winderigheid en
diarree
- minder zin in eten, andere smaak
- hoofdpijn, duizelig voelen, moe zijn
- huiduitslag, jeuk, doof, tintelend of
prikkelend gevoel
- minder goed kunnen zien of horen
- pijn in de gewrichten

Gebruik bij borstvoeding:
Geeft u borstvoeding? Dit geneesmiddel wordt uitgescheiden in de
moedermelk. Het geven van borstvoeding moet daarom onderbroken
worden tot 2 dagen na behandeling
met dit geneesmiddel.
Overleg voor inname eerst met de
verpleegkundige of de arts.
Gebruik samen met andere, niet hierboven genoemde medicijnen:
Overleg altijd eerst met de verpleegkundige of de arts.

GEBRUIK IN BIJZONDERE
OMSTANDIGHEDEN:
Gebruik met andere
geneesmiddelen:
Gebruik dit middel niet samen met
onderstaande middelen:
- een hartmiddel (digoxine)
- sommige middelen tegen migraine
(ergotamine, dihydroergotamine en
methysergide)

Disclaimer:
De inhoud van deze folder is met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid
samengesteld, maar het kan voorkomen
dat niet alle informatie in deze folder op
een bepaald moment actueel juist,
volledig of van toepassing is. De inhoud
van deze folder is slechts ter informatie,er
kunnen geen rechten aan worden
ontleend.

Betrokken en professionele ondersteuning bij een ongewenste zwangerschap

