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Linezolid Enjeksiyon
olarak telaffuz edilir (line ne' zoh kapak)

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Linezolid enjeksiyonu, pnömoni dahil olmak üzere enfeksiyonları ve cilt enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır. Linezolid, 

oksazolidinonlar adı verilen bir antibakteriyel sınıfındadır. Bakterilerin büyümesini durdurarak çalışır.

Linezolid enjeksiyonu gibi antibiyotikler soğuk algınlığı, grip veya diğer enfeksiyonlara neden olabilecek virüsleri 

öldürmez. Gerekmediğinde antibiyotik kullanmak, daha sonra antibiyotik tedavisine direnen bir enfeksiyona yakalanma 

riskinizi artırır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Linezolid enjeksiyonu, damar içine infüze edilecek bir çözelti (sıvı) olarak gelir. Genellikle 10 ila 28 gün boyunca 
günde iki kez (12 saatte bir) 30 dakika ila iki saat arasında intravenöz infüzyon olarak verilir. 11 yaş ve altındaki 
çocuklara genellikle 10 ila 28 gün boyunca günde iki ila üç kez (8 ila 12 saatte bir) linezolid enjeksiyonu yapılır. Reçete 
etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan 
açıklamasını isteyin. Linezolid enjeksiyonunu aynen belirtildiği şekilde kullanın. Daha fazla veya daha az kullanmayın 
veya doktorunuzun önerdiğinden daha sık kullanmayın.

Linezolid infüzyonları genellikle bir doktor veya hemşire tarafından verilir. Doktorunuz infüzyonları sizin 
veya bir arkadaşınızın veya akrabanızın verebileceğine karar verebilir. Doktorunuz ilacı uygulayacak kişiyi 
eğitecek ve infüzyonu doğru bir şekilde verebileceğinden emin olmak için onu test edecektir. Sizin ve 
infüzyonu verecek kişinin doğru dozu, ilacın nasıl verileceğini ve ilacın ne sıklıkta verileceğini bildiğinden 
emin olun. Siz ve infüzyonu verecek kişinin, evde ilk kez kullanmadan önce bu ilaçla birlikte gelen hasta 
için üretici bilgilerini okuduğunuzdan emin olun.

Kendinizi daha iyi hissetseniz bile reçeteyi bitirene kadar linezolid enjeksiyonunu kullanmaya devam edin. Doktorunuzla 

konuşmadan doz atlamayın veya linezolid enjeksiyonunu kullanmayı bırakmayın. Linezolid enjeksiyonunu çok erken 

bırakırsanız veya dozları atlarsanız, enfeksiyonunuz tamamen tedavi edilemeyebilir ve bakteriler antibiyotiklere dirençli hale 

gelebilir.

bu ilacın kullanım alanları

Linezolid enjeksiyonu bazen beyin veya omuriliğin belirli enfeksiyonlarını tedavi etmek için de kullanılır. 

Durumunuz için bu ilacı kullanmanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.
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Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Linezolid enjeksiyonunu kullanmadan önce,

linezolide, diğer ilaçlara veya linezolid enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Bileşenlerin bir listesini eczacınıza sorunuz.

Aşağıdaki ilaçları alıyorsanız veya son iki hafta içinde almayı bıraktıysanız doktorunuza söyleyiniz: 
izokarboksazid (Marplan) fenelzin (Nardil). rasagilin(Azilect), selegilin (Eldepryl, Emsam, Zelapar) ve 
tranilsipromin (Parnate). Bu ilaçlardan bir veya daha fazlasını alıyorsanız veya son iki hafta içinde 
aldıysanız, doktorunuz muhtemelen size linezolid enjeksiyonu kullanmamanızı söyleyecektir.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden 
emin olun: epinefrin (EpiPen); meperidin (Demerol); almotriptan (Axert), eletriptan (Relpax), 
frovatriptan (Frova), naratriptan (Amerge), rizatriptan (Maxalt), sumatriptan (Imitrex, Treximet'te) ve 
zolmitriptan (Zomig) gibi migren ilaçları; fenilpropanolamin (artık ABD'de mevcut değildir); ve 
psödoefedrin (Sudafed; birçok soğuk algınlığı veya dekonjestan ilaçlarda). Ayrıca aşağıdaki ilaçları 
alıyorsanız veya son iki hafta içinde almayı bıraktıysanız doktorunuza söyleyiniz: bupropion (Aplenzin, 
Wellbutrin, Zyban, diğerleri); buspiron; sitalopram (Celexa) gibi seçici serotonin geri alım inhibitörleri 
(SSRI'lar), essitalopram (Lexapro), fluvoksamin (Luvox), paroksetin (Brisdelle, Paxil, Pexeva), sertralin 
(Zoloft) ve vilazodon (Vilbyrd); desvenlafaksin (Khedezla, Pristiq), duloksetin (Cymbalta), 
levomilnacipran (Fetzima) ve venlafaksin (Effexor) gibi serotonin norepinefrin geri alım inhibitörleri 
(SNRI'ler); ve amitriptilin, amoksapin, klomipramin (Anafranil), desipramin (Norpramin), doksepin 
(Silenor), imipramin (Tofranil), nortriptilin (Pamelor), protriptilin (Vivactil) ve trimipramin (Surmontil) 
gibi trisiklik antidepresanlar. Ayrıca fluoksetin (Prozac, Sarafem, Selfemra, Symbyax'ta) alıyorsanız veya 
son 5 hafta içinde almayı bıraktıysanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu 
değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da linezolid 
enjeksiyonu ile etkileşime girebilir,

doktorunuza kronik (uzun süreli) bir enfeksiyonunuz olup olmadığını veya şeker hastalığınız, karsinoid sendromu 
(bir tümörün serotonin salgıladığı bir durum), yüksek tansiyon, hipertiroidizm (aşırı aktif tiroid), bağışıklık 
sisteminiz varsa veya daha önce geçirdiyseniz söyleyin. bastırma (bağışıklık sisteminizle ilgili sorunlar), 
feokromositoma (böbrek üstü bezi tümörü), nöbetler veya böbrek hastalığı.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Linezolid 
enjeksiyonunu kullanırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktorunuza veya diş hekiminize linezolid enjeksiyonu kullandığınızı 
söyleyin.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Linezolid enjeksiyonunu kullanırken tiramin içeren çok miktarda yiyecek ve içecek yemekten veya 
içmekten kaçının. Salamura, tütsülenmiş veya fermente edilmiş yiyecek ve içecekler genellikle tiramin 
içerir. Bu yiyecek ve içeceklere alkollü içecekler, özellikle bira, Chianti ve diğer kırmızı şaraplar; alkolsüz 
bira; peynirler (özellikle sert, eski veya işlenmiş çeşitler); lâhana turşusu; yoğurt; Kuru üzüm; muz; Ekşi 
krema; salamura ringa balığı; karaciğer (özellikle tavuk karaciğeri); kurutulmuş etler ve sosis (sert salam 
ve pepperoni dahil); konserve incir; Avokado; soya sosu; hindi; maya özleri; papaya ürünleri (belirli et 
yumuşatıcılar dahil); bakla; ve bakla baklaları.
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Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda infüze edin. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, 
kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz 
infüze etmeyin.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Linezolid enjeksiyonu yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya 
geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

ishal

baş ağrısı

mide bulantısı

kusma

karın ağrısı

şeylerin tat alma şekillerinde değişiklik

döküntü

kaşıntı

baş dönmesi

ağızda beyaz lekeler

vajinanın tahrişi, yanması veya kaşınması

dilin veya dişlerin renginde değişiklik

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, hemen 
doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

kurdeşen, döküntü, kaşıntı, nefes alma veya yutma güçlüğü, yüz, boğaz, dil, dudaklar, gözler, eller, ayaklar, ayak 
bilekleri veya alt bacaklarda şişme, ses kısıklığı

ciltte kabarma veya soyulma

tekrarlanan mide bulantısı ve kusma; hızlı nefes alma; bilinç bulanıklığı, konfüzyon; yorgun hissetmek

ellerde, ayaklarda veya vücudun diğer bölümlerinde ağrı, uyuşma veya güçsüzlük

Ateş ve mide krampları (tedaviden sonra 2 ay veya daha fazla bir süre içinde ortaya çıkabilir) ile birlikte veya 
ateşsiz ortaya çıkabilecek şiddetli ishal (sulu veya kanlı dışkı)

olağandışı kanama veya morarma

renk görüşündeki değişiklikler, bulanık görme veya görüşteki diğer değişiklikler

nöbetler

Linezolid enjeksiyonu başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.
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Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay 
Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz, vücudunuzun linezolid enjeksiyonuna verdiği 

yanıtı kontrol etmek için bazı kan testleri isteyebilir.

İlaçlarınızı başkasının kullanmasına izin vermeyin. Reçeteniz muhtemelen yeniden doldurulabilir değildir. Linezolid 

enjeksiyonu ile tedavinizi bitirdikten sonra hala enfeksiyon semptomlarınız varsa doktorunuzu arayın.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli 
bilgiler.

rand isimleri

Zyvox®
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