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تازوباكتاموحقن بيبيراسيلين
)in) sil 'a per pi( tam) bak' zoe taكـ تنطق

الدواء؟هذا يوصف لماذا

التي  )المعدةمنطقة (والبطن النساء وأمراض الجلد والتهابات الرئوي االلتهاب لعالج  tazobactamو  Piperacillinحقن يستخدم

البكتيريا قتل طريق عن يعمل وهو البنسلين. الحيوية المضادات تسمى األدوية من فئة إلى ينتمي  Piperacillinالبكتيريا. تسببها

البيبيراسيلين.تدمير من البكتيريا منع طريق عن يعمل وهو بيتاالكتاماز. مثبطات تسمى فئة في تازوباكتام للعدوى. المسببة

تناول إن أخرى. فيروسية عدوى أي أو األنفلونزا أو البرد لنزالت تازوباكتام وحقن بيبيراسيلين مثل الحيوية المضادات تعمل لن

الحيوية.بالمضادات العالج تقاوم بعدوى اإلصابة خطر من يزيد إليها حاجة هناك تكون ال عندما استخدامها أو الحيوية المضادات

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

ما عادة . )الوريدفي (الوريد طريق عن وحقنه السائل مع خلطه يتم مسحوق شكل على  tazobactamو  Piperacillinحقن يأتي

على العالج مدة تعتمد ساعات. 8 كل فوق فما أشهر 9 أعمارهم تبلغ الذين األطفال يتلقى قد ولكن ساعات ، 6 كل إعطاؤه يتم

بيبيراسيلين حقن استخدام بمدة طبيبك سيخبرك لألدوية. استجابتك ومدى منها ، تعاني التي العدوى ونوع العامة ، صحتك

عالجك.إلكمال الفم طريق عن تناوله يمكنك آخر حيوي مضاد إلى طبيبك يحولك قد حالتك ، تتحسن أن بعد وتازوباكتام.

بيبيراسيلين حقن ستتلقى كنت إذا المنزل. في الدواء إعطاء يمكنك أو المستشفى ، في وتازوباكتام بيبيراسيلين حقنة تتلقى قد

واسأل التوجيهات ، لهذه فهمك من تأكد الدواء. استخدام كيفية الصحية الرعاية مقدم لك يوضح فسوف المنزل ، في وتازوباكتام

أسئلة.أي لديك كان إذا بك الخاص الصحية الرعاية مقدم

تتحسن لم إذا وتازوباكتام. بيبيراسيلين حقن باستخدام العالج من األولى القليلة األيام خالل بالتحسن الشعور في تبدأ أن يجب

بطبيبك.اتصل ساءت ، إذا أو بك الخاصة األعراض

للمريض.المصنعة الشركة معلومات من نسخة على الحصول الطبيب أو الصيدلي من اطلب

الدواءلهذا استخدامات هناك

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن
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اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

وتازوباكتام ،بيبيراسيلين حقن استخدام قبل

مثل السيفالوسبورين من الحيوية والمضادات وتازوباكتام البيبراسيلين تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

مثل الكتام بيتا الحيوية المضادات  ؛ )كيفليكس(وسيفاليكسين  )وزيناسيفسيفتين (وسيفوروكسيم وسيفادروكسيل سيفاكلور

بيبيراسيلين حقن في المكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي  ؛ )موكساتاجالروتيد ، أموكسيل ، (أموكسيسيلين أو البنسلين

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل وتازوباكتام.

العشبية والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

أو جنتاميسين ، أميكاسين ، مثل أمينوغليكوزيد الحيوية المضادات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

 ، (Trexallالميثوتريكسات  ؛ )جانتوفينكومادين ، (الوارفارين أو الهيبارين مثل  )الدممميعات (التخثر مضادات توبراميسين ؛

Rasuvo ، Otrexup( ،  البروبينسيدProbalan) ،  فيProbenecid-Col( فانكومايسين أو  ؛)طبيبك يحتاج قد . )فانكوسين

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى

أو  )والتكاثروالهضم التنفس في مشاكل يسبب وراثي مرض (الكيسي بالتليف أصبت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

الكلى.أمراض

وتازوباكتام ، بيبيراسيلين حقن تلقيك أثناء حامال ًأصبحت إذا مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.فاتصل

حقنة تتلقى أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية ستخضع كنت إذا

وتازوباكتام.بيبيراسيلين

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  tazobactamو  Piperacillinحقن يسبب قد
تختفي:ال أو شديدة األعراض

إسهال

إمساك

غثيان

التقيؤ

المعدةمن حرقة

المعدةفي آالم

حمُى

الراسصداع

الفمتقرحات

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

على بطبيبك فاتصل األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور

متسرع
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متشوقمتلهف،

قشعريرة

البلعأو التنفس في صعوبة

أزيز

أو شهرين حتى تحدث قد (المعدة في وتقلصات حمى بدون أو مع يحدث قد الذي  )الدمويأو المائي البراز (الشديد اإلسهال

)العالجبعد أكثر

أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  tazobactamو  Piperacillinحقن يسبب قد

الدواء.هذا تلقي

األحداث عن لإلبالغ  MedWatchبرنامج إلى تقرير إرسال طبيبك أو أنت فيمكنك خطيرة ، جانبية آثار من تعاني كنت إذا

.)(FDAوالدواء الغذاء إلدارة التابع اإلنترنت عبر الضائرة
)MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safety/http://www.fda.gov(  الهاتف عبر أو)1088-332-800-1(.

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

لحقن جسمك استجابة من للتحقق معينة معملية اختبارات طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

وتازوباكتام.بيبيراسيلين

بداء مصاباً كنت إذا . tazobactamو  piperacillinحقن تتلقى أنك المختبر وموظفي طبيبك أخبر معمل ، اختبار أي إجراء قبل

إلى تحدث البول. جلوكوز اختبارات بعض مع خاطئة نتائج في وتازوباكتام البيبراسيلين حقن يتسبب أن فيمكن السكري ،

وتازوباكتام.بيبيراسيلين حقن استخدام أثناء األخرى الجلوكوز اختبارات استخدام حول طبيبك

أي إلى باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

فيها تزور مرة كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً

راندأسماء

)Tazobactamو  Piperacillinعلى يحتوي تركيبي كمنتج (®زوسين

2016/10/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء
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.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام
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األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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