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4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN:
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken. Als u een van deze ernstige bijwerkingen krijgt stop dan met het gebruik van dit middel en
overleg direct met uw arts of ga naar de spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis:
•
-pijn, gevoeligheid, zwakte of kramp in de spieren. In zeldzame gevallen kunnen deze spierproblemen
ernstig zijn; er kan o.a. een ernstige spieraandoening optreden die de nierfunctie kan verminderen, en in
zeer zeldzame gevallen is overlijden gemeld.
•
Overgevoeligheidsreacties (allergische reacties), waaronder:
-zwelling van het gezicht, de tong en keel die moeite met ademhalen kan veroorzaken.
-ernstige spierpijn, meestal in de schouders en heupen.
-uitslag met zwakte van de ledematen en de nekspieren.
-pijn of ontsteking in de gewrichten(spierreuma).
-ontsteking van de bloedvaten(vasculitis).
-ongebruikelijke blauwe plekken, blaren en zwelling (dermatomyositis), netelroos, gevoeligheid van de
huid voor zonlicht, koorts, blozen.
-kortademigheid (dyspneu) en gevoel van onwelzijn.
-lupus-achtig ziektebeeld (met o.a. huiduitslag, gewrichtsaandoeningen en effecten op de bloedcellen),
•
Ontsteking van de lever met de volgende verschijnselen:
-geel worden van de huid en ogen, jeuk, donker gekleurde urine of licht gekleurde ontlasting,
zich moe of zwak voelen, verlies van eetlust, zeer zelden leverfalen.
•
ontsteking van de alvleesklier, vaak met heftige buikpijn.
Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers):
•
laag aantal rode bloedcellen (bloedarmoede).
•
doof gevoel of zwakte in de armen en benen.
•
hoofdpijn, tintelingen, duizeligheid.
•
stoornissen in de spijsvertering (buikpijn, verstopping, winderigheid, indigestie, diarree, misselijkheid,
braken).
•
huiduitslag, jeuk, haaruitval.
•
zwakte.
•
stijging van bepaalde laboratorium uitslagen van bloedtesten voor de leverfunctie en een spierenzym
(creatinekinase).
•
geheugenverlies, verwarring.
Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):
•
niet kunnen slapen
•
slecht geheugen.
•
erectieproblemen.

