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לינזוליד הזרקת
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?זו תרופה נרשמה האם היי

 של בקבוצה הואLinezolid . בעור וזיהומים, ריאות דלקת כולל, בזיהומים לטיפול משמשת לינזוליד הזרקת
.חיידקים של הצמיחה עצירת ידי על עובד זה. אוקסזולידינונים הנקראים אנטיבקטריאלים

 שימוש. אחרים זיהומים או שפעת, להצטננות לגרום שעלולים וירוסים תהרוג לא לינזוליד הזרקת כגון אנטיביוטיקה
.אנטיביוטי לטיפול המתנגד בזיהום יותר מאוחר לחלות הסיכון את מגביר צורך בהם אין כאשר באנטיביוטיקה

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 שעתיים עד דקות30  במשך ורידי תוך כעירוי כלל בדרך ניתן זה. לווריד להחדרה) נוזל( כפתרון מגיעה לינזוליד הזרקת
 עד פעמיים לינזוליד הזרקת כלל בדרך מקבלים ומטה11  בני ילדים. ימים28  עד10  במשך) שעות12  כל( ביום פעמיים
 ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. ימים28  עד10  למשך) שעות12  עד8  כל( ביום פעמים שלוש

 יותר להשתמש אין. ההוראות לפי בדיוק לינזוליד בהזרקת השתמש. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא
.שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים בו להשתמש או ממנו פחות או

 משפחה קרוב או חבר או שאתה להחליט עשוי שלך הרופא. אחות או רופא ידי על כלל בדרך ניתנות לינזוליד חליטות
 לתת יכול שהוא בטוח להיות כדי אותו ויבדוק התרופה את שייתן האדם את ילמד שלך הרופא. העירויים את לתת יכולים

 ובאיזו התרופה את לתת כיצד, הנכון המינון את יודעים העירויים את שייתן והאדם שאתה ודא. נכונה בצורה העירוי את
 עם שמגיע המטופל עבור היצרן של המידע את קראו העירוי את שייתן והאדם שאתה ודא. התרופה את לתת תדירות
.בבית הראשונה בפעם בה שתשתמשו לפני זו תרופה

 להפסיק או מנות על לדלג אין. יותר טוב מרגיש אתה אם גם, המרשם את שתסיים עד לינזוליד בהזרקת להשתמש המשך
 תדלג אם או מדי מוקדם לינזוליד בהזרקת להשתמש תפסיק אם. שלך הרופא עם לדבר מבלי לינזוליד בהזרקת להשתמש

.לאנטיביוטיקה עמידים להיות עשויים והחיידקים לחלוטין יטופל לא שלך שהזיהום ייתכן, מינונים על

זו בתרופה השימושים

 על שלך הרופא עם שוחח. השדרה חוט או המוח של מסוימים בזיהומים לטיפול גם לפעמים משמשת לינזוליד הזרקת
.למצבך זו בתרופה בשימוש הסיכונים
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.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,לינזוליד בהזרקת השימוש לפני
 בקש. לינזוליד בהזרקת מהמרכיבים אחד כל או אחרת תרופה כל-linezolid, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח

: האחרונים השבועיים במהלך אותן ליטול שהפסקת או הבאות התרופות את נוטל אתה אם שלך לרופא ספר
isocarboxazid )Marplan( phenelzine )Nardil(. rasagiline)סלגילין), אזילקט  (Eldepryl, Emsam, Zelapar)ו

.tranylcypromine )Parnate(-יותר או אחת נוטל אתה אם לינזוליד בהזרקת להשתמש לא לך יגיד כנראה שלך הרופא 
.האחרונים השבועיים במהלך אותן נטלת אם או, הללו מהתרופות

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 תרופותmeperidine )Demerol( ;(EpiPen);  אפינפרין: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון
( ריזאטריפטן'), אמרג( נרטריפטן), פרובה( פרובאטריפטן), רלפקס( אלטריפטן), אקסרט( אלמוטריפטן כגון למיגרנה
ב"בארה עוד זמין לא(phenylpropanolamine ); זומיג( וזולמיטריפטן-Treximet) ב, אימיטרקס( סומטריפטן), מקסלט

 את נוטל אתה אם שלך לרופא גם ספר). גודש להורדת או להצטננות רבות בתרופות; סודאפד( ופסאודואפדרין);
(Aplenzin, Wellbutrin, Zyban,  בופרופיון: האחרונים השבועיים במהלך אותן ליטול שהפסקת או הבאות התרופות
כגון(SSRIs)  סלקטיביים סרוטונין של חוזרת ספיגה מעכבי; בוספירון); אחרים

citalopram )Celexa(, escitalopram )Lexapro(, fluvoxamine )Luvox(, paroxetine )Brisdelle, Paxil, Pexeva(, sertraline )Zoloft( 
כגון(SNRIs)  נוראפינפרין סרוטונין של חוזרת ספיגה מעכבי-)vilazodone )Vilbyrd; ו

desvenlafaxine )Khedezla, Pristiq(, duloxetine )Cymbalta(, levomilnacipran )Fetzima( ו

;venlafaxine )Efexor(-קלומיפרמין, אמוקספין, אמיטריפטילין כגון טריציקליות דיכאון נוגדות ותרופות )אנפרניל ,(
) ויוואקטיל( פרוטריפטילין), פמלור( נורטריפטילין), טופניל( אימיפרמין), סילנור( דוקספין), נורפרמין( דסיפרמין

 או-Symbyax), ב, סלפמרה, סראפם, פרוזק( פלוקסטין נוטל אתה אם שלך לרופא גם ספר). סורמונטיל( וטרמיפרמין
 שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. האחרונים השבועות5  במהלך אותו ליטול שהפסקת

,לינזוליד הזרקת עם אינטראקציה לקיים גם עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או

 מצב( קרצינואידית תסמונת, סוכרת פעם אי לך היה או לך יש אם או), מתמשך( כרוני זיהום לך יש אם שלך לרופא ספר
החיסון מערכת), התריס בלוטת של יתר פעילות( התריס בלוטת פעילות יתר, גבוה דם לחץ), סרוטונין מפריש גידול שבו

.כליות מחלת או התקפים), הכליה יותרת בלוטת של גידול( פיאוכרומוציטומה), שלך החיסון במערכת בעיות( דיכוי.

 בהזרקת השימוש בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא התקשר, לינזוליד

.לינזוליד בהזרקת משתמש שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

 מזונות. לינזוליד בהזרקת השימוש בזמן טירמין המכילים ומשקאות מזונות של גדולות כמויות של שתייה או מאכילה הימנע
, אלכוהוליים משקאות כוללים אלו ומשקאות מזונות. טירמין כלל בדרך מכילים תסיסה או עישון, כבישה שעברו ומשקאות
 ּכרְּוב); במיוחד מעובדות או מיושנות, חזקות זנים( גבינות; אלכוהול ללא בירה; אחרים אדומים ויינות קיאנטי, בירה במיוחד
 סלמי כולל( ונקניקיות יבשים בשרים); עוף כבד במיוחד( כבד; כבוש הרינג; חמוצה שמנת; בננות; צימוקים; יוגורט; ּכבָּוׁש
 בשר מרככי כולל( פפאיה מוצרי; שמרים תמציות; טורקיה; סויה רוטב; אבוקדואים; משומרות תאנים); ופפרוני קשה

.רחבה שעועית של ותרמילים; פול); מסוימים
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?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. זאת זוכרים שאתם ברגע שהוחמצו המנה את החדירו
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה להחדיר אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

 חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלולה לינזוליד הזרקת
:חולף לא או

ׁשלִׁשּול

ראֹׁש ּכאְבֵ

בחילה

הקֲָאָה

בטן כאב

דברים של הטעם את לשנות

פריחה

עקִצּוץ

סחְרַחֹורתֶ

בפה לבנים כתמים

בנרתיק גירוד או צריבה, גירוי

השיניים או הלשון בצבע שינוי

 התקשר, הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד לרופא

הרגליים, הידיים, העיניים, השפתיים, הלשון, הגרון, הפנים של נפיחות, בליעה או נשימה קשיי, גירוד, פריחה, כוורות

צרידות, התחתונות הרגליים או הקרסוליים,

קילוף או שלפוחיות מעורר עור

עייף מרגיש; ּבלִּבּול; מהירה נשימה; ונשנות חוזרות והקאות בחילות

הגוף של אחרים בחלקים או ברגליים, בידיים חולשה או תחושה חוסר, כאב

 עד להתרחש עשויים( בטן והתכווצויות חום בלי או עם להתרחש שעלולים) מדממת או מימית צואה( חמור שלשול
)הטיפול לאחר יותר או חודשיים

חריגות חבורות או דימום

בראייה אחרים שינויים או מטושטשת ראייה, צבעים בראיית שינויים

התקפים

 בתרופה השימוש בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולה לינזוליד הזרקת
.זו
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 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

?אחר מידע לדעת צריך

 תגובת את לבדוק כדי מסוימות דם בדיקות להזמין עשוי שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.לינזוליד להזרקת שלך הגוף

 תסמינים לך יש עדיין אם. חוזר למילוי ניתן אינו כנראה שלך המרשם. שלך בתרופות להשתמש אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך לרופא התקשר, לינזוליד בהזרקת הטיפול סיום לאחר זיהום של

 כגון מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 אתה אם או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז

רנד שמות

Zyvox®

15/05/2018-  לאחרונה מתוקן

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®הזכויות כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

האמריקאית האנוש ושירותי הבריאות מחלקתPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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