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Линезолид инжекция
произнася се като (li ne' zoh lid)

защо е предписано това лекарство?

Инжектирането на линезолид се използва за лечение на инфекции, включително пневмония, и инфекции на кожата. Линезолид 

е в клас антибактериални средства, наречени оксазолидинони. Действа като спира растежа на бактериите.

Антибиотиците като инжектиране на линезолид няма да убият вируси, които могат да причинят настинка, грип или други инфекции. 

Използването на антибиотици, когато те не са необходими, увеличава риска от получаване на инфекция по-късно, която се противопоставя на 

антибиотичното лечение.

как трябва да се използва това лекарство?

Инжектирането на линезолид се предлага като разтвор (течност), който се влива във вена. Обикновено се прилага като интравенозна 

инфузия в продължение на 30 минути до два часа два пъти дневно (на всеки 12 часа) в продължение на 10 до 28 дни. Деца на възраст 11 и 

по-малки обикновено получават линезолид инжекция два до три пъти дневно (на всеки 8 до 12 часа) в продължение на 10 до 28 дни. 

Следвайте внимателно указанията на етикета на рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не 

разбирате. Използвайте линезолид инжекция точно както е указано. Не използвайте повече или по-малко от него или го използвайте по-

често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Инфузиите на линезолид обикновено се дават от лекар или медицинска сестра. Вашият лекар може да реши, че 

вие   или ваш приятел или роднина можете да давате инфузията. Вашият лекар ще обучи лицето, което ще 

прилага лекарството, и ще го тества, за да се увери, че може да даде инфузията правилно. Уверете се, че вие   и 

лицето, което ще дава инфузията, знаете правилната доза, как да давате лекарството и колко често да го давате. 

Уверете се, че вие   и лицето, което ще дава инфузията, прочетете информацията на производителя за пациента, 

който идва с това лекарство, преди да го използвате за първи път у дома.

Продължете да използвате инжекция с линезолид, докато не приключите с предписанието, дори ако се чувствате по-добре. Не 

пропускайте дозите и не спирайте да използвате инжекция с линезолид, без да говорите с Вашия лекар. Ако спрете да използвате 

инжекция с линезолид твърде рано или ако пропуснете дози, инфекцията ви може да не бъде напълно лекувана и бактериите да станат 

резистентни към антибиотици.

други употреби на това лекарство

Инжектирането на линезолид също понякога се използва за лечение на определени инфекции на мозъка или гръбначния мозък. 

Говорете с Вашия лекар за рисковете от употребата на това лекарство за Вашето състояние.
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Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да използвате линезолид инжекция,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към линезолид, други лекарства или някоя от съставките 
на инжекцията с линезолид. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.

уведомете Вашия лекар, ако приемате следните лекарства или сте спрели да ги приемате през последните две 
седмици: изокарбоксазид (Marplan) фенелзин (Nardil). разагилин (Azilect), селегилин (Eldepryl, Emsam, Zelapar) и 
транилципромин (Parnate). Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не използвате инжекция с линезолид, ако 
приемате едно или повече от тези лекарства или сте ги приемали през последните две седмици.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, 
хранителни добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да 
споменете някое от следните: епинефрин (EpiPen); меперидин (Demerol); лекарства за мигрена като 
алмотриптан (Axert), елетриптан (Relpax), фроватриптан (Frova), наратриптан (Amerge), ризатриптан 
(Maxalt), суматриптан (Imitrex, в Treximet) и золмитриптан (Zomig); фенилпропаноламин (вече не се 
предлага в САЩ); и псевдоефедрин (Sudafed; в много лекарства за настинка или деконгестант). Също така 
информирайте Вашия лекар, ако приемате следните лекарства или сте спрели да ги приемате през 
последните две седмици: бупропион (Aplenzin, Wellbutrin, Zyban, други); буспирон; селективни инхибитори 
на обратното захващане на серотонин (SSRIs), като циталопрам (Celexa), есциталопрам (Lexapro), 
флувоксамин (Luvox), пароксетин (Brisdelle, Paxil, Pexeva), сертралин (Zoloft) и вилазодон (Vilbyrd); 
инхибитори на обратното захващане на серотонин норепинефрин (SNRIs) като десвенлафаксин (Khedezla, 
Pristiq), дулоксетин (Cymbalta), левомилнаципран (Fetzima) и венлафаксин (Effexor); и трициклични 
антидепресанти като амитриптилин, амоксапин, кломипрамин (Anafranil), дезипрамин (Norpramin), 
доксепин (Silenor), имипрамин (Tofranil), нортриптилин (Pamelor), протриптилин (Vivactil) и тримипрамин 
(Surmontil). Също така уведомете Вашия лекар, ако приемате флуоксетин (Prozac, Sarafem, Selfemra, в 
Symbyax) или сте спрели да го приемате през последните 5 седмици. Може да се наложи Вашият лекар да 
промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти. Много други 
лекарства също могат да взаимодействат с инжектирането на линезолид,

уведомете Вашия лекар, ако имате хронична (продължителна) инфекция или ако имате или някога сте имали диабет, 
карциноиден синдром (състояние, при което туморът отделя серотонин), високо кръвно налягане, хипертиреоидизъм 
(свръхактивна щитовидна жлеза), имунна система потискане (проблеми с имунната ви система), феохромоцитом 
(тумор на надбъбречната жлеза), гърчове или бъбречно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато 
използвате инжекция с линезолид, обадете се на Вашия лекар.

ако ви предстои операция, включително дентална хирургия, кажете на лекаря или зъболекаря, че използвате инжекция с 
линезолид.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Избягвайте да ядете или пиете големи количества храни и напитки, съдържащи тирамин, докато използвате инжекция с 

линезолид. Храните и напитките, които са мариновани, пушени или ферментирали, обикновено съдържат тирамин. Тези 

храни и напитки включват алкохолни напитки, особено бира, Кианти и други червени вина; бира без алкохол; сирена 

(особено силни, отлежали или преработени сортове); кисело зеле; кисело мляко; стафиди; банани; сметана; маринована 

херинга; черен дроб (особено пилешки дроб); сушени меса и колбаси (включително твърд салам и пеперони); 

консервирани смокини; авокадо; соев сос; пуйка; екстракти от дрожди; продукти от папая (включително някои 

омекотители за месо); фава боб; и шушулки от боб.
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какво да правя, ако пропусна доза?

Инфузирайте пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете 

пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не вливайте двойна доза, за да компенсирате 

пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Инжектирането на линезолид може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 

симптоми е тежък или не изчезне:

диария

главоболие

гадене

повръщане

стомашни болки

промяна на вкуса на нещата

обрив

сърбеж

световъртеж

бели петна в устата

дразнене, парене или сърбеж на вагината

промяна в цвета на езика или зъбите

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно се 
обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ:

копривна треска, обрив, сърбеж, затруднено дишане или преглъщане, подуване на лицето, гърлото, езика, устните, очите, ръцете, 

стъпалата, глезените или долните крака, дрезгав глас

образуване на мехури или лющене на кожата

повтарящо се гадене и повръщане; бързо дишане; объркване; чувствам се изморен

болка, изтръпване или слабост в ръцете, краката или други части на тялото

тежка диария (воднисти или кървави изпражнения), която може да се появи със или без треска и стомашни спазми 
(може да се появят до 2 месеца или повече след лечението)

необичайно кървене или синини

промени в цветното зрение, замъглено зрение или други промени в зрението

припадъци

Инжектирането на линезолид може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато 

използвате това лекарство.
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Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване 

на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона 
(1-800-332-1088).

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар може да назначи определени кръвни изследвания, за да 

провери реакцията на тялото ви към инжектирането на линезолид.

Не позволявайте на никой друг да използва вашето лекарство. Вашата рецепта вероятно не може да се презарежда. Ако все още имате 

симптоми на инфекция, след като приключите лечението с инжекция линезолид, обадете се на Вашия лекар.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), 

които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да 

носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е 

важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Zyvox®
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