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Piperacilline en Tazobactam-injectie
uitgesproken als (pi per' a sil in) (ta zoe bak' tam)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Piperacilline en tazobactam-injectie worden gebruikt voor de behandeling van longontsteking en huid-, gynaecologische en abdominale 

(maagstreek) infecties veroorzaakt door bacteriën. Piperacilline zit in een klasse medicijnen die penicilline-antibiotica worden genoemd. 

Het werkt door bacteriën te doden die infecties veroorzaken. Tazobactam zit in een klasse die betalactamaseremmer wordt genoemd. Het 

werkt door te voorkomen dat bacteriën piperacilline vernietigen.

Antibiotica zoals piperacilline en tazobactam-injectie werken niet voor verkoudheid, griep of andere virale infecties. Als u 

antibiotica gebruikt of gebruikt wanneer ze niet nodig zijn, vergroot u het risico op het krijgen van een infectie die later weerstaat 

aan behandeling met antibiotica.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Piperacilline en tazobactam-injectie worden geleverd als een poeder dat met vloeistof moet worden gemengd en intraveneus (in 

een ader) moet worden geïnjecteerd. Het wordt gewoonlijk elke 6 uur gegeven, maar kinderen van 9 maanden en ouder kunnen 

het elke 8 uur krijgen. De duur van de behandeling hangt af van uw algemene gezondheid, het type infectie dat u heeft en hoe 

goed u op de medicatie reageert. Uw arts zal u vertellen hoe lang u piperacilline en tazobactam-injectie moet gebruiken. Nadat 

uw toestand verbetert, kan uw arts u overschakelen op een ander antibioticum dat u via de mond kunt innemen om uw 

behandeling te voltooien.

U kunt piperacilline en tazobactam-injectie krijgen in een ziekenhuis, of u kunt de medicatie thuis 
toedienen. Als u thuis piperacilline en tazobactam-injectie krijgt, zal uw zorgverlener u laten zien hoe u de 
medicatie moet gebruiken. Zorg ervoor dat u deze aanwijzingen begrijpt en vraag uw zorgverlener als u 
vragen heeft.

U zou zich tijdens de eerste paar dagen van de behandeling met piperacilline en tazobactam-injectie beter moeten gaan 

voelen. Als uw symptomen niet verbeteren of erger worden, neem dan contact op met uw arts.

Vraag uw apotheker of arts om een   kopie van de informatie van de fabrikant voor de patiënt.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.
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hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Alvorens piperacilline en tazobactam-injectie te gebruiken,

vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor piperacilline, tazobactam, cefalosporine-
antibiotica zoals cefaclor, cefadroxil, cefuroxim (Ceftin, Zinacef) en cephalexine (Keflex); bètalactam-
antibiotica zoals penicilline of amoxicilline (Amoxil, Larotid, Moxatag); andere medicijnen of een van de 
ingrediënten in piperacilline en tazobactam-injectie. Vraag uw apotheker om een   lijst van de ingrediënten.

vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, 
voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u een van 
de volgende vermeldt: aminoglycoside-antibiotica zoals amikacine, gentamicine of tobramycine; anticoagulantia 
('bloedverdunners') zoals heparine of warfarine (Coumadin, Jantoven); methotrexaat (Otrexup, Rasuvo, Trexall), 
probenecide (Probalan, in Col-Probenecid); of vancomycine (Vancocin). Uw arts moet mogelijk de dosering van 
uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u cystische fibrose (een aangeboren ziekte die problemen met ademhalen, spijsvertering en 
voortplanting veroorzaakt) of nierziekte heeft of ooit heeft gehad.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt 
terwijl u een injectie met piperacilline en tazobactam krijgt, neem dan contact op met uw arts.

als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel dan de arts of tandarts dat u 
piperacilline en tazobactam-injectie krijgt.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Ga door met uw normale dieet, tenzij uw arts u anders vertelt.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Piperacilline en tazobactam-injectie kunnen bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een 
van deze symptomen ernstig is of niet weggaat:

diarree

constipatie

misselijkheid

braken

maagzuur

buikpijn

koorts

hoofdpijn

zweertjes in de mond

moeite met inslapen of doorslapen

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk 
contact op met uw arts of vraag een medische spoedbehandeling:

uitslag
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jeuk

netelroos

moeite met ademhalen of slikken

piepende ademhaling

ernstige diarree (waterige of bloederige ontlasting) die kan optreden met of zonder koorts en maagkrampen (kan 
optreden tot 2 maanden of langer na uw behandeling)

Piperacilline en tazobactam-injectie kunnen andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke 

problemen heeft tijdens het gebruik van dit medicijn.

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse 
Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) of telefonisch 
(1-800-332-1088).

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal bepaalde laboratoriumtests bestellen om de reactie van 

uw lichaam op de injectie met piperacilline en tazobactam te controleren.

Vertel uw arts en het laboratoriumpersoneel voordat u een laboratoriumtest laat uitvoeren dat u piperacilline en 

tazobactam krijgt toegediend. Als u diabetes heeft, kunnen piperacilline en tazobactam-injecties bij bepaalde 

urineglucosetests valse resultaten veroorzaken. Praat met uw arts over het gebruik van andere glucosetests tijdens het 

gebruik van piperacilline en tazobactam-injectie.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle receptplichtige en niet-receptplichtige 
(zelfzorg)geneesmiddelen die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere 
voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het 
is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen

Zosyn®(als een combinatieproduct dat Piperacilline, Tazobactam bevat)
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