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Ертапенем инжекция
произнася се като (er" ta pen' em)

защо е предписано това лекарство?

Инжектирането на ертапенем се използва за лечение на някои сериозни инфекции, включително пневмония и 

пикочните пътища, кожата, диабетно стъпало, гинекологични, тазови и коремни (стомашната област) инфекции, 

причинени от бактерии. Използва се и за профилактика на инфекции след колоректална хирургия. Ертапенемът е в 

клас лекарства, наречени карбапенемови антибиотици. Действа като убива бактериите.

Антибиотици като инжектиране на ертапенем няма да работят при настинка, грип или други вирусни инфекции. Приемането на антибиотици, 

когато те не са необходими, увеличава риска от получаване на инфекция по-късно, която се противопоставя на антибиотичното лечение.

как трябва да се използва това лекарство?

Инжектирането на ертапенем се предлага като прах, който се смесва с течност, за да се инжектира интравенозно (във вена) или 

интрамускулно (в мускул). Инфузира се (инжектира се бавно) интравенозно за период от най-малко 30 минути веднъж или два 

пъти дневно в продължение на до 14 дни. Също така може да се прилага веднъж или два пъти дневно интрамускулно в 

продължение на до 7 дни. Продължителността на лечението зависи от вида на лекуваната инфекция. Вашият лекар ще Ви каже 

колко дълго да използвате инжекция с ертапенем. След като състоянието Ви се подобри, Вашият лекар може да Ви прехвърли на 

друг антибиотик, който можете да приемате през устата, за да завършите лечението си.

Може да получите инжекция с ертапенем в болница или да използвате лекарството у дома. Ако ще използвате инжекция с 

ертапенем у дома, използвайте я приблизително по едно и също време(и) всеки ден. Следвайте внимателно указанията на 

етикета с рецептата и помолете Вашия лекар или друг доставчик на здравни услуги да обясни всяка част, която не разбирате. 

Използвайте ертапенем инжекция точно както е указано. Не използвайте повече или по-малко от него или го използвайте по-

често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Ако ще използвате инжекция с ертапенем у дома, вашият доставчик на здравни услуги ще ви покаже как да използвате 

лекарството. Уверете се, че разбирате тези указания и попитайте вашия доставчик на здравни услуги, ако имате 

въпроси. Попитайте вашия доставчик на здравни услуги какво да правите, ако имате проблеми с инфузията на 

ертапенем.

Трябва да започнете да се чувствате по-добре през първите няколко дни от лечението с инжекция с ертапенем. Ако 

симптомите Ви не се подобрят или ако се влошат, обадете се на Вашия лекар.
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Използвайте инжекция с ертапенем, докато не приключите с рецептата, дори ако се чувствате по-добре. Ако спрете да използвате 

инжекция с ертапенем твърде рано или ако пропуснете дози, инфекцията ви може да не бъде напълно лекувана и бактериите да станат 

резистентни към антибиотици.

Попитайте Вашия фармацевт или лекар за копие от информацията на производителя за пациента.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете инжекция с ертапенем,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към ертапенем; други карбапенемни антибиотици като 
имипенем/циластатин (Primaxin), дорипенем (Doribax) или меропенем (Merrem); локални анестетици като бупивакаин 
(Marcaine), етидокаин (Duranest), лидокаин, мепивакаин (Carbocaine, Prolocaine) или прилокаин (Citanest); 
цефалоспорини като цефаклор (Ceclor), цефадроксил (Duricef) или цефалексин (Keflex), други бета-лактамни 
антибиотици като пеницилин или амоксицилин (Amoxil, Trimox, Wymox), всякакви други лекарства или някоя от 
съставките в инжектирането на ертапенем. Посъветвайте се с вашия фармацевт или проверете информацията за 
пациента на производителя за списък на съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни 

добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от следните: 

пробенецид (Probalan) или валпроева киселина (Depakene, Depakote). Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на 

Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали мозъчни лезии, гърчове или бъбречно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато 
използвате инжекция с ертапенем, обадете се на Вашия лекар.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какво да правя, ако пропусна доза?

Използвайте пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете 

пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не използвайте двойна доза, за да компенсирате 

пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Инжектирането на ертапенем може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако 

някой от тези симптоми е тежък или не изчезне:

гадене

повръщане

диария

запек
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главоболие

световъртеж

стомашни болки

треска

кашлица

объркване

затруднено заспиване или оставане на заспиване

зачервяване или дразнене на мястото на инжектиране

подуване, зачервяване, парене, сърбеж или дразнене на вагината

подуване на ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, спрете да 
използвате инжекция с ертапенем и незабавно се обадете на Вашия лекар или потърсете спешна 
медицинска помощ:

тежка диария (воднисти или кървави изпражнения), която може да се появи със или без треска и стомашни спазми 
(може да се появят до 2 месеца или повече след лечението)

копривна треска

обрив

сърбеж

затруднено дишане или преглъщане

припадъци

необичайна умора или слабост

бледа кожа

бърз или неравномерен сърдечен ритъм

недостиг на въздух

болка в гърдите

Инжектирането на ертапенем може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни 

проблеми, докато приемате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване 

на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона 

(1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Ако ще инжектирате ертапенем инжекция у дома, вашият доставчик на здравни услуги ще ви каже как да съхранявате вашето 

лекарство. Съхранявайте лекарствата си само според указанията. Уверете се, че разбирате как да съхранявате
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лекарства правилно.

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата и 

други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това, 

най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия фармацевт 

или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във вашата общност. 

Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) за повече 

информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

Симптомите на предозиране могат да включват:

гадене

диария

световъртеж

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар може да назначи определени лабораторни изследвания, за да 

провери реакцията на тялото ви към инжектирането на ертапенем.

Не позволявайте на никой друг да използва вашето лекарство. Вашата рецепта вероятно не може да се презарежда. Ако все още имате 

симптоми на инфекция, след като приключите с инжектирането на ертапенем, обадете се на Вашия лекар.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), 

които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да 

носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е 

важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Invanz®

Последна редакция - 15.02.2017 г
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