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de ce este prescris acest medicament?

Linezolid injectabil este utilizat pentru a trata infecțiile, inclusiv pneumonia și infecțiile pielii. Linezolid face parte 

dintr-o clasă de antibacteriene numite oxazolidinone. Funcționează prin oprirea creșterii bacteriilor.

Antibioticele, cum ar fi injecția cu linezolid, nu vor ucide virușii care pot provoca răceli, gripă sau alte infecții. Utilizarea 

antibioticelor atunci când acestea nu sunt necesare crește riscul de a obține o infecție mai târziu care rezistă tratamentului cu 

antibiotice.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Linezolid injectabil vine sub formă de soluție (lichid) care trebuie perfuzată într-o venă. De obicei, se administrează sub formă de perfuzie 

intravenoasă timp de 30 de minute până la două ore de două ori pe zi (la fiecare 12 ore) timp de 10 până la 28 de zile. Copiii cu vârsta de 

11 ani și mai mici primesc de obicei injecție de linezolid de două până la trei ori pe zi (la fiecare 8 până la 12 ore) timp de 10 până la 28 de 

zile. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice 

parte pe care nu o înțelegeți. Utilizați injecția de linezolid exact conform instrucțiunilor. Nu utilizați mai mult sau mai puțin sau folosiți mai 

des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Perfuziile de linezolid sunt de obicei administrate de un medic sau de o asistentă medicală. Medicul dumneavoastră poate decide 

că dumneavoastră sau un prieten sau o rudă puteți administra perfuziile. Medicul dumneavoastră va instrui persoana care va 

administra medicamentul și o va testa pentru a se asigura că poate administra corect perfuzia. Asigurați-vă că dumneavoastră și 

persoana care va administra perfuziile cunoașteți doza corectă, cum să administrați medicamentul și cât de des să administrați 

medicamentul. Asigurați-vă că dumneavoastră și persoana care va administra perfuzia citiți informațiile producătorului pentru 

pacientul care vine cu acest medicament înainte de a-l utiliza pentru prima dată acasă.

Continuați să utilizați injecția cu linezolid până când terminați prescripția, chiar dacă vă simțiți mai bine. Nu săriți peste doze și nu opriți 

utilizarea injecției de linezolid fără a discuta cu medicul dumneavoastră. Dacă încetați să utilizați injecția de linezolid prea devreme sau 

dacă omiteți dozele, este posibil ca infecția dumneavoastră să nu fie complet tratată și bacteriile pot deveni rezistente la antibiotice.

există utilizări pentru acest medicament

Injecția cu linezolid este uneori utilizată pentru a trata anumite infecții ale creierului sau ale măduvei spinării. Discutați cu medicul 

dumneavoastră despre riscurile utilizării acestui medicament pentru afecțiunea dumneavoastră.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612002.html 1/4

TITLE - LINEZOLID / ZYVOX MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN ROMANIAN

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-linezolid-zyvox-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612002.html


14.04.22, 15:29 Linezolid injectabil: MedlinePlus informații despre medicamente

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a utiliza injecția cu linezolid,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la linezolid, la orice alte medicamente sau la oricare dintre 
ingredientele din injecția cu linezolid. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră dacă luați următoarele medicamente sau ați încetat să le luați în ultimele două 
săptămâni: isocarboxazid (Marplan) fenelzină (Nardil). rasagilină (Azilect), selegilină (Eldepryl, Emsam, Zelapar) și 
tranilcipromină (Parnate). Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să nu utilizați injecție de linezolid dacă 
luați unul sau mai multe dintre aceste medicamente sau le-ați luat în ultimele două săptămâni.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără 
prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le 
luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: epinefrină (EpiPen); meperidină (Demerol); 
medicamente pentru migrenă, cum ar fi almotriptan (Axert), eletriptan (Relpax), frovatriptan (Frova), naratriptan 
(Amerge), rizatriptan (Maxalt), sumatriptan (Imitrex, în Treximet) și zolmitriptan (Zomig); fenilpropanolamină (nu 
mai este disponibilă în SUA); și pseudoefedrina (Sudafed; în multe medicamente pentru răceală sau 
decongestionante). De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă luați următoarele medicamente sau ați 
încetat să le luați în ultimele două săptămâni: bupropion (Aplenzin, Wellbutrin, Zyban, altele); buspirona; inhibitori 
selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS), cum ar fi citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluvoxamină 
(Luvox), paroxetină (Brisdelle, Paxil, Pexeva), sertralină (Zoloft) și vilazodonă (Vilbyrd); inhibitori ai recaptării 
serotoninei norepinefrinei (SNRI) cum ar fi desvenlafaxina (Khedezla, Pristiq), duloxetina (Cymbalta), 
levomilnacipran (Fetzima) și venlafaxina (Effexor); și antidepresive triciclice cum ar fi amitriptilina, amoxapină, 
clomipramină (Anafranil), desipramină (Norpramin), doxepină (Silenor), imipramină (Tofranil), nortriptilină 
(Pamelor), protriptilină (Vivactil) și trimipramină (Surmontil). De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră 
dacă luați fluoxetină (Prozac, Sarafem, Selfemra, în Symbyax) sau ați încetat să o luați în ultimele 5 săptămâni. 
Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze 
cu atenție pentru efectele secundare. Multe alte medicamente pot interacționa, de asemenea, cu injecția de 
linezolid,

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți o infecție cronică (de lungă durată) sau dacă aveți sau ați avut 
vreodată diabet, sindrom carcinoid (o afecțiune în care o tumoare secretă serotonina), hipertensiune arterială, 
hipertiroidism (o tiroidă hiperactivă), imunitate suprimare (probleme ale sistemului imunitar), feocromocitom (o 
tumoare a glandei suprarenale), convulsii sau boli de rinichi.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în timp ce 

utilizați injecție cu linezolid, adresați-vă medicului dumneavoastră.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că utilizați injecție cu 

linezolid.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Evitați să mâncați sau să beți cantități mari de alimente și băuturi care conțin tiramină în timp ce utilizați 
injecția cu linezolid. Alimentele și băuturile care au fost murate, afumate sau fermentate conțin de obicei 
tiramină. Aceste alimente și băuturi includ băuturi alcoolice, în special bere, Chianti și alte vinuri roșii; bere fără 
alcool; brânzeturi (în special soiuri tari, învechite sau prelucrate); varză murată; iaurt; stafide; banane; 
smântână; hering marinat; ficat (în special ficat de pui); carne uscată și cârnați (inclusiv salam tare și 
pepperoni); smochine conservate; avocado; sos de soia; Curcan; extracte de drojdie; produse cu papaya 
(inclusiv anumite produse de fragezire pentru carne); fasole Fava; și păstăi de fasole.
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ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Infuzați doza uitată imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, 

săriți peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu infuzați o doză dublă pentru a compensa 

doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Injecția cu linezolid poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 

simptome este severe sau nu dispare:

diaree

durere de cap

greaţă

vărsături

dureri de stomac

schimbarea gustului lucrurilor

eczemă

mâncărime

ameţeală

pete albe în gură

iritație, arsură sau mâncărime a vaginului

schimbarea culorii limbii sau a dintilor

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat medicului 
dumneavoastră sau primiți tratament medical de urgență:

urticarie, erupție cutanată, mâncărime, dificultăți de respirație sau de înghițire, umflarea feței, gâtului, limbii, buzelor, ochilor, mâinilor, 

picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare, răgușeală

vezicule sau descuamarea pielii

greață și vărsături repetate; respirație rapidă; confuzie; senzație de oboseală

durere, amorțeală sau slăbiciune în mâini, picioare sau alte părți ale corpului

diaree severă (scaune apoase sau sângeroase) care poate apărea cu sau fără febră și crampe stomacale 
(poate să apară până la 2 luni sau mai mult după tratament)

sângerări sau vânătăi neobișnuite

modificări ale vederii culorilor, vedere încețoșată sau alte modificări ale vederii

convulsii

Injecția cu linezolid poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce 

utilizați acest medicament.
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Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online lahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o criză, are 

dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă poate prescrie anumite analize de sânge pentru a verifica 

răspunsul organismului dumneavoastră la injecția cu linezolid.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă folosească medicamentele. Rețeta dumneavoastră probabil nu poate fi reîncărcată. Dacă mai aveți simptome 

de infecție după ce ați terminat tratamentul cu injecție de linezolid, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Zyvox®
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