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لينزوليدحقن
)lid) 'zoh ne liكـ تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

مضادات من فئة في  Linezolidيقع الجلد. والتهابات الرئوي االلتهاب ذلك في بما االلتهابات ، لعالج  Linezolidحقن يستخدم

البكتيريا.نمو وقف طريق عن يعمل وهو . oxazolidinonesتسمى الجراثيم

أخرى. عدوى أي أو األنفلونزا أو البرد نزالت تسبب أن يمكن التي الفيروسات الينزوليد حقن مثل الحيوية المضادات تقتل لن

الحيوية.بالمضادات العالج تقاوم بعدوى اإلصابة خطر من إليها حاجة هناك تكون ال عندما الحيوية المضادات استخدام يزيد

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

دقيقة 30 عن تزيد لمدة الوريدي الحقن طريق عن إعطاؤه يتم ما عادة الوريد. في ضخه يتم  )سائل(كمحلول  Linezolidحقن يأتي

حقنة أقل أو عاماً 11 أعمارهم تبلغ الذين األطفال يتلقى ما عادة ًيوماً. 28 إلى 10 لمدة  )ساعة12 كل (يومياً مرتين ساعتين إلى

الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوماً. 28 إلى 10 لمدة  )ساعة12 إلى 8 كل (اليوم في مرات ثالث إلى مرتين الينزوليد

ال للتوجيهات. وفقاً تماماً  linezolidحقن استخدم تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص

طبيبك.وصفه مما أكثر تستخدمه أو منه أقل أو أكثر تستخدم

الحقن. إعطاء قريب أو صديق أو أنت يمكنك أنه طبيبك يقرر قد الممرضة. أو الطبيب قبل من  Linezolidحقن إعطاء يتم ما عادة

من تأكد صحيح. بشكل الحقن إعطاء على قدرته من للتأكد باختباره وسيقوم الدواء سيدير   الذي الشخص بتدريب طبيبك سيقوم

أنك من تأكد الدواء. إعطاء مرات وعدد الدواء ، إعطاء وكيفية الصحيحة ، الجرعة تعرفان الحقن سيعطي الذي والشخص أنك

في مرة ألول استخدامه قبل الدواء هذا مع يأتي الذي للمريض المصنعة الشركة معلومات تقرأ التسريب سيعطي الذي والشخص

المنزل.

عن تتوقف أو الجرعات تفوت ال بتحسن. شعرت لو حتى الطبية ، الوصفة من تنتهي حتى الينزوليد حقن استخدام في استمر

تخطيت إذا أو جداً قريب وقت في  linezolidحقن استخدام عن توقفت إذا طبيبك. إلى التحدث دون الينزوليد حقن استخدام

الحيوية.للمضادات مقاومة البكتيريا تصبح وقد كامل بشكل العدوى معالجة تتم ال فقد الجرعات ،

الدواءلهذا استخدامات هناك

حول طبيبك إلى تحدث الشوكي. النخاع أو الدماغ التهابات بعض لعالج األحيان بعض في أيضاً  Linezolidحقن يستخدم

لحالتك.الدواء هذا استخدام مخاطر
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المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

لينزوليد ،حقن استخدام قبل

لينيزوليد. حقن في المكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو لينزوليد ، من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات .قائمة عن الصيدلي اسأل

الماضييناألسبوعين خالل تناولها عن توقفت أو التالية األدوية تتناول كنت إذا طبيبك أخبر

isocarboxazid )Marplan( phenelzine )Nardil( : . راساجيلينAzilect)( ،  سيليجيلينZelapar) ، Emsam ، Eldepryl( ، 

أكثر أو واحداً تتناول كنت إذا الينزوليد حقن استخدام بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من .  )tranylcypromine )Parnateو

الماضيين.األسبوعين خالل تناولتها أو األدوية ، هذه من

العشبية والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

مثلالنصفي الصداع أدوية  ؛ )ديميرول(ميبيريدين  ؛ )إبيبين(إبينفرين يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

zolmitriptan )Zomig(  and، Treximet(  in ، sumatriptan )Imitrex، rizatriptan )Maxalt( ، 

naratriptan )Amerge( ، frovatriptan )Frova( ، eletriptan )Relpax( ، almotriptan )Axert(  بروبانوالمين فينيل  ؛)
أخبر . )االحتقانمضادات أو البرد أدوية من العديد في سودافيد ، (والسودوإيفيدرين  ؛ )المتحدةالواليات في متوفراً يعد لم

ويلبوترين ، أبلينزين ، (البوبروبيون الماضيين: األسبوعين خالل تناولها عن توقفت أو التالية األدوية تتناول كنت إذا أيضاً طبيبك

(إسكيتالوبرام  ، )سيليكسا(سيتالوبرام مثل  )(SSRIsاالنتقائية السيروتونين امتصاص مثبطات بوسبيرون.  ؛ )وغيرهازيبان ،
)فيلبيرد(وفيالزودون  ، )زولوفت(سيرترالين  ، )بيكسيفاباكسيل ، بريسديل ، (باروكستين  ، )لوفوكس(فلوفوكسامين  ، )ليكسابرو

 ، )سيمبالتا(دولوكستين  ، )بريستيكخديزال ، (ديسفينالفاكسين مثل  )(SNRIsالنوربينفرين السيروتونين امتصاص مثبطات  ؛

وأموكسابين أميتريبتيلين مثل الحلقات ثالثية االكتئاب ومضادات  ؛ )إيفكسور(وفينالفاكسين  ، )فيتزيما(ليفوميلناسيبران

 )باميلور(ونورتريبتيلين  )توفرانيل(وإيميبرامين  )سيلينور(ودوكسيبين  )نوربرامين(وديسيبرامين  )أنافرانيل(وكلوميبرامين
في  ، Sarafem ، Prozac ، (Selfemraفلوكستين تتناول كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر وتريميليبرامين.  )فيفاكتيل(وبروريبتيلين

Symbyax( ،  أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد الماضية. الخمسة األسابيع خالل تناوله عن توقفت أو

لينيزوليد ،حقن مع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك

به ، أصبت أن سبق أو السكري مرض من تعاني كنت إذا أو  ، )األمدطويلة (مزمنة عدوى من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

)الدرقيةالغدة نشاط فرط (الدرقية الغدة نشاط فرط الدم ، ضغط ارتفاع  ، )السيروتونينالورم فيها يفرز حالة (السرطانات متالزمة
الكلى.أمراض أو والنوبات ،  ، )الكظريةالغدة في ورم (القواتم ورم  ، )المناعةجهاز في مشاكل (قمع مناعي  ،

بطبيبك.فاتصل لينزوليد ، حقن استخدام أثناء حامال ًأصبحت إذا مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

لينزوليد.حقن تستخدم أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية تخضع كنت إذا

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

ما عادة لينزوليد. حقن استخدام أثناء التيرامين على تحتوي التي والمشروبات األطعمة من كبيرة كميات شرب أو تناول تجنب

المشروبات والمشروبات األطعمة هذه تشمل التيرامين. على تخميرها أو تدخينها أو تخليلها تم التي والمشروبات األطعمة تحتوي

أو القديمة أو القوية األصناف خاصة (األجبان الكحول من خالية بيرة األخرى ؛ األحمر النبيذ وأنواع وكيانتي البيرة وخاصة الكحولية ،

(والنقانق المجففة اللحوم  ؛ )الدجاجكبد خاصة (الكبد مخللة رنجة الحامضة؛ الكريمة موز؛ زبيب؛ زبادي؛ مخلل؛ ملفوف  ؛ )المصنعة
منتجات الخميرة مستخلصات رومى؛ ديك الصويا؛ صلصة افوكادو؛ المعلب التين  ؛ )والبيبرونيالصلب السالمي ذلك في بما

العريضة.الفاصوليا وحبوب مدمس؛ فول  ؛ )اللحوممغرضات بعض ذلك في بما (البابايا
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جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

جدول وتابع الفائتة الجرعة فتجاوز تقريباً ، التالية الجرعة وقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة ضخ

الفائتة.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تنقع ال المعتاد. الجرعات

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  Linezolidحقن يسبب قد

تختفي:

إسهال

الراسصداع

غثيان

التقيؤ

المعدةفي آالم

األشياءتذوق طرق في تغيير

متسرع

متشوقمتلهف،

دوخة

الفمفي بيضاء بقع

المهبلفي حكة أو حرقان أو تهيج

األسنانأو اللسان لون في تغير

على بطبيبك فاتصل األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور

القدمين ، اليدين ، العينين ، الشفتين ، اللسان ، الحلق ، الوجه ، في تورم البلع ، أو التنفس في صعوبة حكة ، جلدي ، طفح خاليا ،

الصوت.في بحة الساقين ، أسفل أو الكاحلين ،

الجلدفي تقشير أو تقرحات ظهور

بالتعباشعر ارتباك؛ سريع تنفس والقيء. الغثيان تكرار

الجسممن أخرى أجزاء أو القدمين أو اليدين في ضعف أو تنميل أو ألم

أو شهرين حتى تحدث قد (المعدة في وتقلصات حمى بدون أو مع يحدث قد الذي  )الدمويأو المائي البراز (الشديد اإلسهال

)العالجبعد أكثر

عاديةغير كدمات أو نزيف

الرؤيةفي أخرى تغيرات أو الرؤية وضوح عدم أو األلوان رؤية في تغيرات

النوبات

الدواء.هذا استخدام أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  Linezolidحقن يسبب قد
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األحداث عن لإلبالغ  MedWatchبرنامج إلى تقرير إرسال طبيبك أو أنت فيمكنك خطيرة ، جانبية آثار من تعاني كنت إذا

.)(FDAوالدواء الغذاء إلدارة التابع اإلنترنت عبر الضائرة
)MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safety/http://www.fda.gov(  الهاتف عبر أو)1088-332-800-1(.

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن

اإلنترنت عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

كان أو بنوبة ، أصيب أو الضحية ، انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلى

911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس ، في صعوبة من يعاني

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

لينزوليد.لحقن جسمك استجابة من للتحقق الدم اختبارات بعض طبيبك يطلب قد والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

االنتهاء بعد العدوى أعراض استمرت إذا الملء. إعادة ال وربما بك الخاصة الوصفة بك. الخاص الدواء يستخدم شخص أي تدع ال

بطبيبك.فاتصل لينزوليد ، بحقن العالج من

أي إلى باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

فيها تزور مرة كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً

راندأسماء

®زيفوكس

15/05/2018- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® محفوظة. الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجية

.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام

األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد
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