Metamizol tabletten van 250 en 500 mg
(Dolamizol)
Naam patiënt

:

Naam arts

:

Telefoonnummer arts

:

Ziekenhuis/medisch centrum :

Deze patiëntenkaart bevat belangrijke veiligheidsinformatie waarvan u op de hoogte moet
zijn bij gebruik van metamizol tabletten.
Lees de bijsluiter eveneens zorgvuldig bij gebruik van dit middel.
Toon deze patiëntenkaart aan uw arts/andere zorgverlener die bij uw behandeling betrokken is.

Risico op abnormaal laag aantal witte bloedcellen (agranulocytose)

Het gebruik van metamizol kan de witte cellen in uw bloed aantasten. Deze cellen helpen
het lichaam tegen verschillende infecties/ziektes te beschermen. Als uw aantal witte
bloedcellen abnormaal laag wordt (agranulocytose) kan dit leiden tot een ernstige infectie.
Hoewel het gaat om een zeldzame bijwerking is er een kans dat de patiënt aan agranulocytose overlijdt. Met medische hulp kan dit voorkomen worden.
Dit materiaal is goedgekeurd door het CBG. Meld uw bijwerkingen bij LAREB op www.lareb.nl
Als u de volgende verschijnselen opmerkt (tijdens het gebruik of nadat u gestopt bent),

neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of het behandelend
ziekenhuis/medisch centrum:
•
•
•
•
•
•

Koorts
Koude rillingen
Keelpijn
Slikproblemen
Zweren in de mond
Andere ontstekingen zoals in de mond, neus, keel, genitalia, enz.

Mocht u de metamizol tabletten nog gebruiken stopt u hier dan onmiddellijk
mee!
VERSIE 1.2, 10 MARCH 2022

1

PATIËNTENKAART

INFORMATIE VOOR DE PATIËNTEN, OUDERS
EN VERZORGERS VAN DE PATIËNTEN

Bewaart u deze kaart goed ook na uw laatste inname. Na het stoppen van de behandeling
kan de bijwerking van agranulocytose alsnog plaatsvinden.
Datum waarop u met metamizol tabletten startte :

DD

/ MM

/ JJJJ

Stop datum

DD

/ MM

/ JJJJ

:

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.allgen.nl/voorlichtingsmaterialen
Lees de bijsluiter voor meer informatie over uw medicijn.
Deze is beschikbaar op www.cbg-meb.nl en op www.allgen.nl/metamizol/
U kunt ook de QR-code scannen voor de materialen.
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).
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