Het pamidroninezuurinfuus
Oncologisch Dagcentrum

Locatie Purmerend/Volendam

Inleiding
Binnenkort komt u naar de Dagbehandeling voor een behandeling met het
medicijn pamidroninezuur (merknaam Pamipro). In deze flyer leest u meer over
deze behandeling.
Waarom een pamidroninezuurinfuus
Een pamidroninezuurinfuus wordt voorgeschreven aan mensen met botontkalking.
Daarnaast kan dit medicijn worden toegediend als onderdeel van de behandeling
bij sommigen vormen van kanker, zoals multiple myeloom en borstkanker en
tenslotte als behandeling van een verhoogd calciumgehalte.
Pamidroninezuur hecht zich aan het botweefsel en remt de cellen die het bot
afbreken. Hierdoor wordt de botdichtheid verbeterd. De eventuele pijnklachten
kunnen afnemen en verdere schade aan het skelet of het ontstaan van schade
wordt beperkt.
Voorbereiding
Als u medicijnen gebruikt dan kunt u deze innemen zoals u gewend bent.
Duur van de behandeling
Het toedienen van het pamidroninezuurinfuus duurt tussen de 30 minuten en 1,5
uur. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid pamidroninezuur wat u toegediend moet
krijgen.
U krijgt dit te horen van de verpleegkundige die u begeleidt op die dag.
De behandeling
Op de dag van de infusie meldt u zich op de Dagbehandeling. Een verpleegkundige
ontvangt u en verwijst u naar de zaal. De verpleegkundige geeft u informatie over
de gang van zaken op de afdeling en begeleidt u tijdens de behandeling.
U kunt tijdens de behandeling in een bed liggen of op een stoel zitten, afhankelijk
van uw voorkeur. Hierna wordt een infuusnaaldje ingebracht en wordt het
pamidroninezuurinfuus aangesloten. Na het inlopen van de pamidroninezuur wordt
het infuus nagespoeld en wordt de infuusnaald verwijderd. Indien nodig wordt er
een vervolgafspraak met u gemaakt.
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Mogelijke bijwerkingen
Het pamidroninezuurinfuus kan een aantal bijwerkingen geven zoals hoofdpijn,
vermoeidheid en koorts. De klachten kunnen lijken op griep. Ze treden vaak pas
een dag na de behandeling op. Deze klachten zijn onschuldig en verdwijnen
vanzelf. Een paracetamol kan eventueel verlichting geven.
Tot slot
Heeft u na het lezen van deze flyer nog vragen of bent u verhinderd? Neem dan
gerust contact met ons op. Patiënten die behandeld zijn op het Oncologisch
Dagcentrum op C2 kunnen bellen naar (0299) 457 490. Patiënten die zijn
behandeld op de Dagbehandeling D2 kunnen bellen naar (0299) 457 993.
Wij zijn telefonisch te bereiken op werkdagen van 7.30 tot 16.00 uur.
Zijn er complicaties buiten de openingstijden van de Dagbehandeling, dan kunt u
contact opnemen met (0299) 457 701.
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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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