PATIËNTEN
INFORMATIE
Patiënten service programma
Lonquex

Uw arts heeft u Lonquex® (lipegfilgrastim) voorgeschreven. Lonquex is een
medicijn dat wordt toegediend doormiddel van een injectie. Om u zo goed
mogelijk van dienst te zijn, hebben wij het Patiënten Service Programma
opgericht. Dit programma heeft als doel om het voor u zo gemakkelijk
mogelijk te maken tijdens de behandeling met Lonquex.
Levering Lonquex
De Maasstad Apotheek verzorgt de levering van Lonquex. Zij nemen
telefonisch contact met u op om uw medicijnlijst met u door te nemen,
zodat duidelijk is welke medicijnen u op dat moment gebruikt. Daarnaast
maken zij een afpsraak met u voor het toedienen van de injectie bij u
thuis. De Maasstad Apotheek geeft de Lonquex mee aan de
medewerker van het Maasstad Ziekenhuis die de toediening
verzorgt.
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Toediening Lonquex
De injectie dient 24 - 72 uur na chemotherapie toegediend te worden.
De medewerker van het Maasstad Ziekenhuis die de toediening verzorgt
is gespecialiseerd in het toedienen van injecties en komt binnen het
afgesproken tijdsblok bij u thuis om de injectie toe te dienen.
Bewaren Lonquex
Voor een comfortabele injectie is het belangrijk dat de voorgevulde spuit op
kamertemperatuur is op het moment van toedienen. Een medewerker van
het Maasstad Ziekenhuis neemt de Lonquex ongekoeld mee, zodat deze op
kamertemperatuur is als zij bij u de injectie gaan toedienen.
Bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook Lonquex bijwerkingen geven. De meest
voorkomende bijwerkingen zijn: botpijn, hoofdpijn en griepachtige
verschijnselen. Deze klachten kunnen direct optreden, maar ook pas na een
aantal dagen. U kunt hiertegen 2 tabletten paracetamol 500 mg innemen
(maximaal 8 tabletten per 24 uur). Voor uitgebreide informatie of vragen,
raadpleeg uw behandelend arts en/of verpleegkundige.
Heeft u nog vragen?
Als u vragen hebt over het middel Lonquex, dan kunt u op werkdagen
tussen 08.00 en 17.30 uur contact opnemen met de Maasstad Apotheek via
(010) 291 29 29.
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