Mesalazine

Interne geneeskunde

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Mesalazine
Inleiding

De maag-darm-leverarts (MDL-arts) heeft samen met u besloten om u te
behandelen met mesalazine. In deze informatiefolder krijgt u nadere informatie
over dit medicijn.

Mesalazine

Mesalazine (b.v.Asacol, Mezavant,Pentasa, Salofalk) remt de ontsteking. Het kan
even duren voor u het effect bemerkt. Als het middel goed uitpakt kunt u het
jarenlang blijven gebruiken. Afhankelijk van de plaats van ontsteking kiest de arts
voor tabletten/korrels/klysmata/schuim/zetpillen of een combinatie hiervan.

Gebruik

Tabletten en granulaat
• Heel doorslikken met een half glas water, niet kauwen.
• Pentasa-korrels kunnen vooraf op wat voedsel gestrooid worden, b.v. yoghurt.
• Pentasa-tabletten kunt u vooraf in een paar minuten in vloeistof uiteen laten
vallen. Let op dat u alle “korreltjes” inneemt en dat u er niet op kauwt.
Zetpillen
• Zorg ervoor dat uw endeldarm leeg is voordat u de zetpil inbrengt.
• Breng de zetpil in de anus. Het maakt niet uit of u de zetpil met de punt naar
voren of met de stompe kant naar voren inbrengt. Als u de zetpil met een
beetje water bevochtigt, kunt u hem wat makkelijker inbrengen.
• Als u de zetpil binnen 10 minuten verliest, kunt u een nieuwe inbrengen.
Klysma
• Laat de klysma op lichaamstemperatuur komen, b.v. in een lauwwarm
waterbadje.
• Ga op de linkerzij liggen. Houd uw onderste been gestrekt en het bovenste
gebogen.
• Schud de klysma goed. Breng de tuit van de klysma voorzichtig in de anus [tuit
insmeren met vaseline]
• Knijp de fles zo veel mogelijk leeg en trek deze weer uit de anus. Houd de fles
ingedrukt als u hem terugtrekt. Er blijft altijd een beetje vloeistof achter in de
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•
•

verpakking.
Rol op uw buik en blijf ongeveer vijf minuten zo liggen om te voorkomen dat de
vloeistof er weer uit komt.
Houd er rekening mee dat wanneer u vloeistof knoeit, of als de vloeistof
wegloopt, dit bruine vlekken veroorzaakt in linnengoed. Deze vlekken zijn er niet
meer uit te wassen. Gebruik dus een absorberend matje.

Bijwerkingen

De volgende bijwerkingen kunnen ontstaan door het gebruik van mesalazine:
• Bij klysma en zetpillen: prikkelend gevoel in de anus.
• Maag- of darmklachten, zoals braken, diarree, buikpijn of misselijkheid. Advies:
neem het medicijn tijdens of net na de maaltijd.
• Hoofdpijn.
• Stemmingsveranderingen.
• Overgevoeligheidsreacties (huiduitslag, jeuk, netelroos, koorts).
Neem direct contact op met uw MDL arts/ MDL verpleegkundige bij
• Huiduitslag.
• Ontsteking van het mondslijmvlies.

Zwangerschap en borstvoeding

In een dosering tot twee gram per dag kunt u dit medicijn gebruiken. Overleg met
uw arts als u een hogere dosering moet gebruiken.
Mesalazine gaat in geringe mate over in de moedermelk. Overleg met uw arts.

Bloedonderzoek:

Om eventuele bijwerkingen op denierfunctie vroegtijdig te ontdekken is regelmatig
onderzoek nodig.
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Tot slot

Als u nog vragen heeft dan kunt u telefonisch contact opnemen met de MDLverpleegkundige: Gerda Slootweg, tel. 0229-208083; donderdag en vrijdag van
13.00 tot 14.00 uur.
U kunt ook mailen naar de MDL-verpleegkundige:
g.slootweg-vandijk@westfriesgasthuis.nl
Uw mail wordt zo spoedig mogelijk beantwoord.
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Notities:
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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