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Linezolid Injection
uttalas som (li ne' zoh lid)

hur är denna medicin utskriven?

Linezolid-injektion används för att behandla infektioner, inklusive lunginflammation, och infektioner i huden. Linezolid är i en 

klass av antibakteriella medel som kallas oxazolidinoner. Det fungerar genom att stoppa tillväxten av bakterier.

Antibiotika som linezolidinjektion dödar inte virus som kan orsaka förkylningar, influensa eller andra infektioner. 
Att använda antibiotika när de inte behövs ökar risken för att senare få en infektion som motstår 
antibiotikabehandling.

hur ska detta läkemedel användas?

Linezolid-injektion kommer som en lösning (vätska) som ska infunderas i en ven. Det ges vanligtvis som en 
intravenös infusion under 30 minuter till två timmar två gånger om dagen (var 12:e timme) i 10 till 28 dagar. Barn 11 
år och yngre får vanligtvis linezolidinjektion två till tre gånger om dagen (var 8:e till 12:e timme) i 10 till 28 dagar. Följ 
anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte 
förstår. Använd linezolidinjektion exakt enligt anvisningarna. Använd inte mer eller mindre av det eller använd det 
oftare än vad din läkare har ordinerat.

Linezolidinfusioner ges vanligtvis av en läkare eller sjuksköterska. Din läkare kan besluta att du eller en vän 
eller släkting kan ge infusionerna. Din läkare kommer att utbilda personen som ska administrera medicinen 
och kommer att testa honom för att vara säker på att han kan ge infusionen korrekt. Se till att du och 
personen som ska ge infusionerna vet rätt dos, hur du ska ge medicinen och hur ofta du ska ge medicinen. Se 
till att du och personen som ska ge infusionen läser tillverkarens information för patienten som kommer med 
detta läkemedel innan du använder det för första gången hemma.

Fortsätt att använda linezolid-injektion tills du avslutar ordinationen, även om du känner dig bättre. Hoppa inte över doser 

eller sluta använda linezolidinjektion utan att tala med din läkare. Om du slutar använda linezolidinjektion för tidigt eller 

om du hoppar över doser, kanske din infektion inte behandlas fullständigt och bakterierna kan bli resistenta mot 

antibiotika.

användningsområdena för detta läkemedel

Linezolidinjektion används också ibland för att behandla vissa infektioner i hjärnan eller ryggmärgen. Tala med 

din läkare om riskerna med att använda denna medicin för ditt tillstånd.
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Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du använder linezolidinjektion,

tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot linezolid, andra läkemedel eller något av 
innehållsämnena i linezolidinjektion. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.

tala om för din läkare om du tar följande mediciner eller har slutat ta dem under de senaste två veckorna: 
isokarboxazid (Marplan) fenelzin (Nardil). rasagilin (Azilect), selegilin (Eldepryl, Emsam, Zelapar) och 
tranylcypromin (Parnate). Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig att inte använda linezolidinjektion 
om du tar en eller flera av dessa mediciner, eller har tagit dem under de senaste två veckorna.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, 
vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av 
följande: epinefrin (EpiPen); meperidin (Demerol); läkemedel mot migrän såsom almotriptan (Axert), 
eletriptan (Relpax), frovatriptan (Frova), naratriptan (Amerge), rizatriptan (Maxalt), sumatriptan 
(Imitrex, i Treximet) och zolmitriptan (Zomig); fenylpropanolamin (inte längre tillgänglig i USA); och 
pseudoefedrin (Sudafed; i många förkylnings- eller avsvällande mediciner). Tala även om för din läkare 
om du tar följande mediciner eller har slutat ta dem under de senaste två veckorna: bupropion 
(Aplenzin, Wellbutrin, Zyban, andra); buspiron; selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) såsom 
citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluvoxamin (Luvox), paroxetin (Brisdelle, Paxil, Pexeva), 
sertralin (Zoloft) och vilazodon (Vilbyrd); serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) såsom 
desvenlafaxin (Khedezla, Pristiq), duloxetin (Cymbalta), levomilnacipran (Fetzima) och venlafaxin 
(Effexor); och tricykliska antidepressiva medel såsom amitriptylin, amoxapin, klomipramin (Anafranil), 
desipramin (Norpramin), doxepin (Silenor), imipramin (Tofranil), nortriptylin (Pamelor), protriptylin 
(Vivactil) och trimipramin (Surmontil). Tala även om för din läkare om du tar fluoxetin (Prozac, Sarafem, 
Selfemra, i Symbyax) eller har slutat ta det inom de senaste 5 veckorna. Din läkare kan behöva ändra 
doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar. Många andra mediciner kan 
också interagera med linezolidinjektion,

tala om för din läkare om du har en kronisk (långvarig) infektion, eller om du har eller någonsin har haft 
diabetes, karcinoidsyndrom (ett tillstånd där en tumör utsöndrar serotonin), högt blodtryck, hypertyreos 
(en överaktiv sköldkörtel), immunförsvar. undertryckning (problem med ditt immunsystem), 
feokromocytom (en tumör i binjuren), anfall eller njursjukdom.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid medan du 
använder linezolidinjektion, kontakta din läkare.

om du genomgår operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du använder 
linezolidinjektion.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Undvik att äta eller dricka stora mängder mat och dryck som innehåller tyramin när du använder 
linezolidinjektion. Mat och dryck som har inlagts, rökts eller fermenterats innehåller vanligtvis tyramin. 
Dessa livsmedel och drycker inkluderar alkoholhaltiga drycker, särskilt öl, Chianti och andra röda viner; 
alkoholfritt öl; ostar (särskilt starka, lagrade eller bearbetade sorter); surkål; yoghurt; russin; bananer; 
gräddfil; inlagd sill; lever (särskilt kycklinglever); torkat kött och korv (inklusive hård salami och 
pepperoni); konserverade fikon; avokado; Soja sås; Kalkon; jästextrakt; papayaprodukter (inklusive vissa 
köttmörningsmedel); bondbönor; och bondbönskidor.
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hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Infundera den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den 

missade dosen och fortsätt ditt vanliga doseringsschema. Infundera inte en dubbel dos för att kompensera för en missad 

dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Linezolidinjektion kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är 
allvarliga eller inte försvinner:

diarre

huvudvärk

illamående

kräkningar

magont

förändring i hur saker smakar

utslag

klåda

yrsel

vita fläckar i munnen

irritation, sveda eller klåda i slidan

förändring i färg på tungan eller tänderna

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta din 
läkare omedelbart eller få akut medicinsk behandling:

nässelfeber, utslag, klåda, svårigheter att andas eller svälja, svullnad av ansikte, svalg, tunga, läppar, ögon, 
händer, fötter, vrister eller underben, heshet

blåsor eller skalande hud

upprepade illamående och kräkningar; snabb andning; förvirring; känner mig trött

smärta, domningar eller svaghet i händer, fötter eller andra delar av kroppen

svår diarré (vattnig eller blodig avföring) som kan uppstå med eller utan feber och magkramper (kan 
uppstå upp till 2 månader eller mer efter din behandling)

ovanlig blödning eller blåmärken

förändringar i färgseende, dimsyn eller andra förändringar i synen

anfall

Linezolidinjektion kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du 

använder denna medicin.
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Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug 
Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 1088).

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online 
påhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett 
anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kan beställa vissa blodprover för att 
kontrollera din kropps svar på linezolidinjektion.

Låt inte någon annan använda din medicin. Ditt recept går förmodligen inte att fylla på. Om du fortfarande har symtom 

på infektion efter att du avslutat behandlingen med linezolidinjektion, kontakta din läkare.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel 
du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta med dig denna 
lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att 
ha med sig i nödsituationer.

rand namn

Zyvox®
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