Reumatologie

Aurothiamalaat (Tauredon)
Informatie bij het gebruik van aurothiamalaat (Tauredon)
Inleiding
U heeft met uw reumatoloog afgesproken dat u aurothiamalaat gaat gebruiken voor
de behandeling van uw reumatische aandoening. Om dit medicijn goed te kunnen
gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet. Deze folder is een
aanvulling op de informatie in de bijsluiter van het medicijn. De folder vervangt niet
de bijsluiter. Lees dus naast deze folder ook de bijsluiter van het medicijn.

Aurothiamalaat
De werking van aurothiamalaat
Aurothiamalaat behoort tot de groep van langzaam werkende antireumatische
geneesmiddelen. Aurothiomalaat (‘goud’) behoort tot de groep van de DMARD’s
(Disease Modifying Anti Rheumatic Drugs) oftewel reumaremmers. Het wordt
voorgeschreven aan patiënten met een reumatische aandoening zoals reumatoïde
artritis en juveniele idiopathische artritis.
Aurothiomalaat bestaat uit een verbinding waaruit langzaam goud vrijkomt. Het heeft
een ontstekingsremmend effect. Het kan ervoor zorgen dat de pijn en zwelling in uw
gewrichten afnemen en uw gewrichten op de lange termijn minder schade oplopen.
De werking van aurothiomalaat begint u te pas te merken na ongeveer 3 maanden
behandeling. Daarom wordt aurothiomalaat in het begin van de behandeling vaak
gecombineerd met andere medicatie zoals prednison.
De duur van de behandeling kan variëren en hangt af van het resultaat. Wanneer
blijkt dat u goed op aurothiomalaat reageert, kan het vele jaren worden gebruikt.
Het gebruik van aurothiamalaat
Aurothiomalaat is een injectievloeistof.
Het middel dient 1 keer per week in een spier (‘intramusculair’) te worden
toegediend. Over het algemeen wordt, na ongeveer 20 weken en als het middel goed
werkt, het interval tussen de injecties verlengd naar 2 tot 4 weken.
Omdat het moeilijk is om uzelf in een spier te injecteren, dient de injectie door een
arts of verpleegkundige te worden toegediend.
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Eerst een proefdosis
Aurothiomalaat veroorzaakt in enkele gevallen (uitzonderlijk) een allergische reactie.
Daarom zal uw reumatoloog éénmalig een (lage) proefdosis voorschrijven. Deze
proefdosis wordt toegediend op de polikliniek. Gebruikelijk wordt daarna gestart met
een dosering van wekelijks 50 mg.
Waar kunt u de spuit laten zetten?
U kunt een afspraak met uw huisarts (of de praktijkondersteuner) maken voor de
toediening van de wekelijkse injectie.
Gebruik samen met andere geneesmiddelen
Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist altijd welke medicijnen u gebruikt.
Denk hierbij ook aan uw eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie.
Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig omdat het de
werkzaamheid van de middelen kan beïnvloeden en/of de bijwerkingen kan
versterken.

Mogelijke bijwerkingen
Het gebruik van aurothiomalaat kan leiden tot een aantal bijwerkingen. In de bijsluiter
van de apotheek staan alle bijwerkingen die ooit gemeld zijn.
De meest voorkomende bijwerking
 Huiduitslag en jeuk, deze huiduitslag kan verergeren door zonlicht;
 Ontsteking van het mondslijmvlies;
 Nierfunctiestoornis;
 Gevoel van duizeligheid, onwel zijn, vlak na de toediening van de injectie;
 Stoornissen in de bloedaanmaak door onderdrukking van het beenmerg. Dit kan
zich uiten in bloedarmoede, infecties, het spontaan optreden van blauwe plekken
of bloedneuzen.
Neem contact op met uw reumatoloog als u vermoedt dat u een bijwerking van
aurothiomalaat heeft.
Veiligheid
Laboratoriumonderzoek
Tijdens de behandeling met aurothiomalaat zal regelmatig laboratoriumonderzoek
(van bloed en urine) worden gedaan. Hierdoor kunnen eventuele tekenen van leverof nierfunctiestoornissen of stoornissen in de bloedaanmaak vroegtijdig worden
opgespoord. Houdt u zich daarom goed aan de afspraken voor bloedafname en
urineonderzoek. Als er geen contact met u opgenomen wordt door uw arts, is uw
bloed in orde. De uitslagen van het laboratoriumonderzoek kunt u inzien via het
patiëntportaal op de website van het Viecuri.
Effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
Aurothiomalaat heeft waarschijnlijk geen invloed op de vruchtbaarheid.
Over het gebruik van aurothiomalaat tijdens de zwangerschap bestaan onvoldoende
gegevens om mogelijke schadelijkheid te kunnen beoordelen.
Vrouwen dienen minimaal 12 maanden voor een eventuele zwangerschap te
stoppen met het gebruik van aurothiomalaat.
Aurothiomalaat gaat over in de borstvoeding, dus tijdens de behandeling mag geen
borstvoeding gegeven worden.
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Overweegt u een zwangerschap of wilt u borstvoeding geven, overleg dan eerst met
uw reumatoloog.

Aanvullende informatie
Alcohol
Wees voorzichtig met alcoholgebruik. In combinatie met het gebruik van
aurothiamalaat is de kans groter dat u stoornissen krijgt in de werking van de lever.
Neem daarom niet meer dan één alcoholconsumptie per dag;
Vaccinaties
De griepvaccinatie (griepprik) en alle andere vaccinaties zijn mogelijk.
Zon
Wees matig met blootstelling van de huid aan de zon om huidirritatie te
voorkomen.Omdat uw huid mogelijk gevoeliger is voor de zon wordt bij blootstelling
aan de zon een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor aangeraden.
Minder last van bijwerkingen
Als u veel last hebt van misselijkheid en braken, neem de tabletten dan in vóór het
slapen gaan. Meestal hebt u dan minder last van deze bijwerkingen;
Geneesmiddelen bewaren
Bewaar geneesmiddelen altijd zo, dat kinderen er niet bij kunnen.
Restant geneesmiddelen
Als u tabletten overhoudt, lever deze dan in bij de apotheek. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met:
Polikliniek Reumatologie
Locatie Venlo

routenummer 53

 (077) 320 59 32

Locatie Venray

routenummer 6

 (0478) 52 22 86

VieCuri Medisch Centrum
Locatie Venlo
Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
(077) 320 55 55
Locatie Venray
Merseloseweg 130
5801 CE Venray
 (0478) 52 22 22
internet: www.viecuri.nl
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