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Linezolid tiêm
phát âm là (li ne 'zoh nắp)

hy có thuốc này được kê đơn không?

Thuốc tiêm linezolid được sử dụng để điều trị các bệnh nhiễm trùng, bao gồm cả viêm phổi và nhiễm trùng da. Linezolid nằm trong một 

lớp vi khuẩn được gọi là oxazolidinones. Nó hoạt động bằng cách ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn.

Thuốc kháng sinh như tiêm linezolid sẽ không tiêu diệt vi rút có thể gây cảm lạnh, cúm hoặc các bệnh nhiễm trùng khác. Sử 

dụng thuốc kháng sinh khi không cần thiết sẽ làm tăng nguy cơ bị nhiễm trùng sau này khiến bạn không thể điều trị bằng 

thuốc kháng sinh.

có nên sử dụng thuốc này không?

Thuốc tiêm linezolid có dạng dung dịch (chất lỏng) được truyền vào tĩnh mạch. Nó thường được truyền tĩnh mạch 
trong 30 phút đến hai giờ hai lần một ngày (12 giờ một lần) trong 10 đến 28 ngày. Trẻ em từ 11 tuổi trở xuống 
thường được tiêm linezolid hai đến ba lần một ngày (cách 8 đến 12 giờ một lần) trong 10 đến 28 ngày. Thực hiện 
theo các hướng dẫn trên nhãn thuốc của bạn một cách cẩn thận và yêu cầu bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn giải thích bất 
kỳ phần nào bạn không hiểu. Sử dụng tiêm linezolid đúng theo chỉ dẫn. Không sử dụng nhiều hơn hoặc ít hơn hoặc 
sử dụng nó thường xuyên hơn so với quy định của bác sĩ.

Dịch truyền linezolid thường do bác sĩ hoặc y tá truyền. Bác sĩ của bạn có thể quyết định rằng bạn hoặc 
bạn bè hoặc người thân có thể truyền dịch. Bác sĩ của bạn sẽ huấn luyện người sẽ sử dụng thuốc và sẽ 
kiểm tra người đó để đảm bảo người đó có thể truyền dịch đúng cách. Hãy chắc chắn rằng bạn và người 
sẽ truyền dịch biết liều lượng chính xác, cách truyền thuốc và tần suất truyền thuốc. Hãy chắc chắn rằng 
bạn và người sẽ truyền dịch đọc thông tin nhà sản xuất cho bệnh nhân đi kèm với thuốc này trước khi 
bạn sử dụng nó lần đầu tiên tại nhà.

Tiếp tục sử dụng thuốc tiêm linezolid cho đến khi bạn hoàn thành đơn thuốc, ngay cả khi bạn cảm thấy tốt hơn. Đừng bỏ qua liều 

hoặc ngừng sử dụng tiêm linezolid mà không nói chuyện với bác sĩ của bạn. Nếu bạn ngừng sử dụng thuốc tiêm linezolid quá sớm 

hoặc nếu bạn bỏ qua liều, nhiễm trùng của bạn có thể không được điều trị hoàn toàn và vi khuẩn có thể trở nên kháng thuốc 

kháng sinh.

nhiệt sử dụng cho thuốc này

Tiêm linezolid đôi khi cũng được sử dụng để điều trị một số bệnh nhiễm trùng não hoặc tủy sống. Nói chuyện với bác sĩ 

của bạn về những rủi ro khi sử dụng thuốc này đối với tình trạng của bạn.
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Thuốc này có thể được kê đơn cho các mục đích sử dụng khác; Hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để biết thêm thông tin.

tôi nên làm theo các biện pháp phòng ngừa đặc biệt nào?

Trước khi sử dụng tiêm linezolid,

Hãy cho bác sĩ và dược sĩ biết nếu bạn bị dị ứng với linezolid, bất kỳ loại thuốc nào khác hoặc bất kỳ thành phần 
nào trong thuốc tiêm linezolid. Hỏi dược sĩ của bạn để biết danh sách các thành phần.

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn đang dùng các loại thuốc sau đây hoặc đã ngừng dùng chúng trong vòng hai 
tuần qua: isocarboxazid (Marplan) phenelzine (Nardil). rasagiline (Azilect), selegiline (Eldepryl, Emsam, 
Zelapar) và tranylcypromine (Parnate). Bác sĩ có thể sẽ yêu cầu bạn không sử dụng tiêm linezolid nếu bạn 
đang dùng một hoặc nhiều loại thuốc này hoặc đã dùng chúng trong vòng hai tuần qua.

cho bác sĩ và dược sĩ của bạn biết những loại thuốc kê đơn và không kê đơn, vitamin, chất bổ sung dinh 
dưỡng và các sản phẩm thảo dược mà bạn đang dùng hoặc dự định dùng. Hãy chắc chắn đề cập đến 
bất kỳ điều nào sau đây: epinephrine (EpiPen); meperidine (Demerol); thuốc trị chứng đau nửa đầu như 
almotriptan (Axert), eletriptan (Relpax), frovatriptan (Frova), naratriptan (Amerge), rizatriptan (Maxalt), 
sumatriptan (Imitrex, in Treximet), và zolmitriptan (Zomig); phenylpropanolamine (không còn bán ở 
Mỹ); và pseudoephedrine (Sudafed; trong nhiều loại thuốc trị cảm lạnh hoặc thông mũi). Cũng cho bác 
sĩ biết nếu bạn đang dùng các loại thuốc sau đây hoặc đã ngừng dùng chúng trong vòng hai tuần qua: 
bupropion (Aplenzin, Wellbutrin, Zyban, những loại khác); buspirone; thuốc ức chế tái hấp thu 
serotonin có chọn lọc (SSRI) như citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluvoxamine (Luvox), 
paroxetine (Brisdelle, Paxil, Pexeva), sertraline (Zoloft) và vilazodone (Vilbyrd); chất ức chế tái hấp thu 
serotonin norepinephrine (SNRI) như desvenlafaxine (Khedezla, Pristiq), duloxetine (Cymbalta), 
levomilnacipran (Fetzima), và venlafaxine (Effexor); và thuốc chống trầm cảm ba vòng như 
amitriptyline, amoxapine, clomipramine (Anafranil), desipramine (Norpramin), doxepin (Silenor), 
imipramine (Tofranil), nortriptyline (Pamelor), protriptyline (Vivactil), và trimipramine. Cũng cho bác sĩ 
biết nếu bạn đang dùng fluoxetine (Prozac, Sarafem, Selfemra, trong Symbyax), hoặc đã ngừng dùng 
trong vòng 5 tuần qua. Bác sĩ có thể cần thay đổi liều lượng thuốc của bạn hoặc theo dõi bạn cẩn thận 
về các tác dụng phụ. Nhiều loại thuốc khác cũng có thể tương tác với tiêm linezolid,

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn bị nhiễm trùng mãn tính (kéo dài), hoặc nếu bạn đã hoặc đang mắc bệnh tiểu 
đường, hội chứng carcinoid (tình trạng khối u tiết ra serotonin), huyết áp cao, cường giáp (tuyến giáp hoạt 
động quá mức), miễn dịch ức chế (các vấn đề với hệ thống miễn dịch của bạn), pheochromocytoma (một 
khối u của tuyến thượng thận), co giật hoặc bệnh thận.

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn đang mang thai, dự định có thai hoặc đang cho con bú. Nếu bạn có thai trong 
khi sử dụng thuốc tiêm linezolid, hãy gọi cho bác sĩ của bạn.

Nếu bạn đang phẫu thuật, bao gồm cả phẫu thuật nha khoa, hãy nói với bác sĩ hoặc nha sĩ rằng bạn đang sử dụng thuốc tiêm 
linezolid.

hat hướng dẫn chế độ ăn uống đặc biệt tôi nên làm theo?

Tránh ăn hoặc uống một lượng lớn thực phẩm và đồ uống có chứa tyramine trong khi tiêm linezolid. Thực 
phẩm và đồ uống đã được ngâm, hun khói hoặc lên men thường chứa tyramine. Những thực phẩm và đồ uống 
này bao gồm đồ uống có cồn, đặc biệt là bia, Chianti và các loại rượu vang đỏ khác; bia không cồn; pho mát 
(đặc biệt là các loại mạnh, lâu năm hoặc đã qua chế biến); dưa cải bắp; Sữa chua; nho khô; chuối; kem chua; cá 
trích ngâm; gan (đặc biệt là gan gà); thịt và xúc xích khô (bao gồm cả xúc xích Ý và xúc xích cứng); quả sung 
đóng hộp; bơ; xì dầu; gà tây; chiết xuất từ   nấm men; sản phẩm đu đủ (bao gồm cả một số chất làm mềm thịt); 
đậu fava; và vỏ đậu rộng.
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Tôi nên làm gì nếu tôi quên một liều thuốc?

Truyền liều đã quên ngay khi bạn nhớ ra. Tuy nhiên, nếu gần đến thời gian dùng liều tiếp theo, hãy bỏ qua liều đã 

quên và tiếp tục lịch dùng thuốc thông thường của bạn. Đừng truyền một liều gấp đôi để bù cho một liều đã quên.

hat tác dụng phụ thuốc này có thể gây ra?

Thuốc tiêm linezolid có thể gây ra tác dụng phụ. Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bất kỳ triệu chứng nào 
nghiêm trọng hoặc không biến mất:

bệnh tiêu chảy

đau đầu

buồn nôn

nôn mửa

đau bụng

thay đổi theo cách mọi thứ có mùi vị

phát ban

ngứa

chóng mặt

mảng trắng trong miệng

kích ứng, bỏng rát hoặc ngứa âm đạo

thay đổi màu sắc của lưỡi hoặc răng

Một số tác dụng phụ có thể nghiêm trọng. Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số những triệu chứng này, hãy 
gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức hoặc được điều trị y tế khẩn cấp:

phát ban, phát ban, ngứa, khó thở hoặc khó nuốt, sưng mặt, cổ họng, lưỡi, môi, mắt, bàn tay, bàn chân, 
mắt cá chân hoặc cẳng chân, khàn giọng

phồng rộp hoặc bong tróc da

buồn nôn và nôn mửa lặp đi lặp lại; thở nhanh; lú lẫn; cảm thấy mệt

đau, tê hoặc yếu ở bàn tay, bàn chân hoặc các bộ phận khác của cơ thể

tiêu chảy nghiêm trọng (phân có nước hoặc có máu) có thể xảy ra kèm theo hoặc không kèm theo sốt và co thắt dạ 
dày (có thể xảy ra đến 2 tháng hoặc hơn sau khi điều trị)

chảy máu hoặc bầm tím bất thường

thay đổi thị lực màu, nhìn mờ hoặc những thay đổi khác về thị lực

co giật

Thuốc tiêm linezolid có thể gây ra các tác dụng phụ khác. Gọi cho bác sĩ nếu bạn có bất kỳ vấn đề bất thường nào khi 

sử dụng thuốc này.
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Nếu bạn gặp tác dụng phụ nghiêm trọng, bạn hoặc bác sĩ của bạn có thể gửi báo cáo đến chương trình Báo cáo sự kiện có 

hại MedWatch của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) trực tuyến

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) hoặc qua điện thoại 
(1-800-332-1088).

n trường hợp khẩn cấp / quá liều

Trong trường hợp quá liều, hãy gọi cho đường dây trợ giúp kiểm soát chất độc theo số 1-800-222-1222. Thông tin 
cũng có sẵn trực tuyến tạihttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Nếu nạn nhân gục 
xuống, co giật, khó thở hoặc không thể tỉnh lại, hãy gọi ngay dịch vụ cấp cứu theo số 911.

hat thông tin khác tôi nên biết?

Giữ tất cả các cuộc hẹn với bác sĩ của bạn và các phòng thí nghiệm. Bác sĩ có thể yêu cầu một số xét nghiệm máu để kiểm 

tra phản ứng của cơ thể bạn với việc tiêm linezolid.

Đưng để bât cư ai sử dụng thuôc của bạn. Đơn thuốc của bạn có thể không nạp lại được. Nếu bạn vẫn có các triệu 

chứng nhiễm trùng sau khi kết thúc điều trị bằng tiêm linezolid, hãy gọi cho bác sĩ.

Điều quan trọng là bạn phải giữ một danh sách bằng văn bản về tất cả các loại thuốc theo toa và không kê đơn 
(không kê đơn) bạn đang dùng, cũng như bất kỳ sản phẩm nào như vitamin, khoáng chất hoặc các chất bổ sung chế 
độ ăn uống khác. Bạn nên mang theo danh sách này mỗi khi đến gặp bác sĩ hoặc khi nhập viện. Đây cũng là thông tin 
quan trọng cần mang theo trong trường hợp khẩn cấp.

tên rand
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