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Piperacillin at Tazobactam Injection
binibigkas bilang (pi per' a sil in) (ta zoe bak' tam)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ginagamit ang Piperacillin at tazobactam injection upang gamutin ang pulmonya at mga impeksyon sa balat, ginekologiko, at tiyan (lugar ng tiyan) 

na dulot ng bakterya. Ang Piperacillin ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na penicillin antibiotics. Gumagana ito sa pamamagitan ng 

pagpatay sa bakterya na nagdudulot ng impeksiyon. Ang Tazobactam ay nasa isang klase na tinatawag na betalactamase inhibitor. Gumagana ito 

sa pamamagitan ng pagpigil sa bakterya sa pagsira sa piperacillin.

Ang mga antibiotic tulad ng piperacillin at tazobactam injection ay hindi gagana para sa sipon, trangkaso, o iba pang impeksyon sa viral. Ang pag-inom o 

paggamit ng mga antibiotic kapag hindi kinakailangan ang mga ito ay nagpapataas ng iyong panganib na magkaroon ng impeksyon sa ibang pagkakataon na 

lumalaban sa paggamot sa antibiotic.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Piperacillin at tazobactam injection ay nagmumula bilang isang pulbos na ihahalo sa likido at iturok sa ugat (sa ugat). Karaniwan itong 

ibinibigay tuwing 6 na oras, ngunit ang mga batang 9 na buwang gulang at mas matanda ay maaaring tumanggap nito tuwing 8 oras. 

Ang tagal ng paggamot ay depende sa iyong pangkalahatang kalusugan, ang uri ng impeksyon na mayroon ka, at kung gaano ka 

kahusay tumugon sa gamot. Sasabihin sa iyo ng iyong doktor kung gaano katagal gamitin ang piperacillin at tazobactam injection. 

Pagkatapos bumuti ang iyong kondisyon, maaaring ilipat ka ng iyong doktor sa isa pang antibiotic na maaari mong inumin sa 

pamamagitan ng bibig upang makumpleto ang iyong paggamot.

Maaari kang makatanggap ng piperacillin at tazobactam injection sa isang ospital, o maaari mong ibigay ang gamot sa bahay. Kung 

tatanggap ka ng piperacillin at tazobactam injection sa bahay, ipapakita sa iyo ng iyong healthcare provider kung paano gamitin ang 

gamot. Tiyaking naiintindihan mo ang mga direksyong ito, at tanungin ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung 

mayroon kang anumang mga katanungan.

Dapat kang magsimulang bumuti ang pakiramdam sa mga unang araw ng paggamot na may piperacillin at tazobactam injection. 

Kung ang iyong mga sintomas ay hindi bumuti o kung lumala ang mga ito, tawagan ang iyong doktor.

Tanungin ang iyong parmasyutiko o doktor para sa isang kopya ng impormasyon ng tagagawa para sa pasyente.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.
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hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago gamitin ang piperacillin at tazobactam injection,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa piperacillin, tazobactam, cephalosporin antibiotics 
tulad ng cefaclor, cefadroxil, cefuroxime (Ceftin, Zinacef), at cephalexin (Keflex); beta-lactam antibiotics tulad ng 
penicillin o amoxicillin (Amoxil, Larotid, Moxatag); anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga sangkap sa 
piperacillin at tazobactam injection. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional 
supplement, at mga produktong herbal na iniinom o pinaplano mong inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga 
sumusunod: aminoglycoside antibiotics tulad ng amikacin, gentamicin, o tobramycin; anticoagulants ('mga blood thinner') 
tulad ng heparin o warfarin (Coumadin, Jantoven); methotrexate (Otrexup, Rasuvo, Trexall), probenecid (Probalan, sa Col-
Probenecid); o vancomycin (Vancocin). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot 
o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng cystic fibrosis (isang inborn disease na nagdudulot ng mga 
problema sa paghinga, panunaw, at pagpaparami) o sakit sa bato.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang 
tumatanggap ng piperacillin at tazobactam injection, tawagan ang iyong doktor.

kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay tumatanggap 
ng piperacillin at tazobactam injection.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Maaaring magdulot ng mga side effect ang Piperacillin at tazobactam injection. Sabihin sa iyong doktor kung 
malubha o hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

pagtatae

pagtitibi

pagduduwal

pagsusuka

heartburn

sakit sa tyan

lagnat

sakit ng ulo

mga sugat sa bibig

nahihirapang makatulog o manatiling tulog

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, tawagan 

kaagad ang iyong doktor o kumuha ng emergency na medikal na paggamot:

pantal
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nangangati

mga pantal

kahirapan sa paghinga o paglunok

humihingal

matinding pagtatae (matubig o madugong dumi) na maaaring mangyari nang may lagnat o walang lagnat at pananakit ng tiyan (maaaring 

mangyari hanggang 2 buwan o higit pa pagkatapos ng iyong paggamot)

Ang Piperacillin at tazobactam injection ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi 

pangkaraniwang mga problema habang tinatanggap ang gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 

1088).

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng ilang mga pagsusuri sa 

lab upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa piperacillin at tazobactam injection.

Bago magkaroon ng anumang pagsubok sa laboratoryo, sabihin sa iyong doktor at sa mga tauhan ng laboratoryo na ikaw ay tumatanggap ng piperacillin 

at tazobactam injection. Kung mayroon kang diabetes, ang piperacillin at tazobactam injection ay maaaring magdulot ng mga maling resulta sa ilang 

partikular na pagsusuri sa glucose sa ihi. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa paggamit ng iba pang mga pagsusuri sa glucose habang gumagamit 

ng piperacillin at tazobactam injection.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

Zosyn®(bilang isang kumbinasyong produkto na naglalaman ng Piperacillin, Tazobactam)

Huling Binago - 10/15/2016

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
AHFS®Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System 

Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble

para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.
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Pambansang Aklatan ng Medisina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health
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