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Linezolid Injection
binibigkas bilang (li ne' zoh lid)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ginagamit ang linezolid injection upang gamutin ang mga impeksyon, kabilang ang pulmonya, at mga impeksyon sa balat. Ang Linezolid ay nasa isang klase 

ng mga antibacterial na tinatawag na oxazolidinones. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagtigil sa paglaki ng bakterya.

Ang mga antibiotic tulad ng linezolid injection ay hindi papatay ng mga virus na maaaring magdulot ng sipon, trangkaso, o iba pang impeksyon. Ang paggamit ng 

mga antibiotic kapag hindi kinakailangan ang mga ito ay nagpapataas ng iyong panganib na magkaroon ng impeksyon sa ibang pagkakataon na lumalaban sa 

paggamot sa antibiotic.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang linezolid injection ay dumarating bilang isang solusyon (likido) na ilalagay sa isang ugat. Karaniwan itong ibinibigay bilang isang intravenous infusion sa 

loob ng 30 minuto hanggang dalawang oras dalawang beses sa isang araw (bawat 12 oras) sa loob ng 10 hanggang 28 araw. Ang mga batang 11 taong 

gulang at mas bata ay karaniwang tumatanggap ng linezolid injection dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw (bawat 8 hanggang 12 oras) sa loob ng 

10 hanggang 28 araw. Sundin nang mabuti ang mga direksyon sa iyong label ng reseta, at hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang 

anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Gumamit ng linezolid injection nang eksakto tulad ng itinuro. Huwag gumamit ng mas marami o mas kaunti nito 

o gamitin ito nang mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Ang mga pagbubuhos ng linezolid ay karaniwang ibinibigay ng isang doktor o nars. Maaaring magpasya ang iyong doktor na 

ikaw o ang isang kaibigan o kamag-anak ay maaaring magbigay ng mga pagbubuhos. Sasanayin ng iyong doktor ang taong 

magbibigay ng gamot at susuriin siya upang matiyak na maibibigay niya nang tama ang pagbubuhos. Tiyaking alam mo at ng 

taong magbibigay ng mga pagbubuhos ang tamang dosis, kung paano ibibigay ang gamot, at kung gaano kadalas ibigay ang 

gamot. Siguraduhin na ikaw at ang taong magbibigay ng pagbubuhos ay nagbabasa ng impormasyon ng tagagawa para sa 

pasyente na may kasamang gamot na ito bago mo ito gamitin sa unang pagkakataon sa bahay.

Patuloy na gumamit ng linezolid injection hanggang matapos mo ang reseta, kahit na bumuti ang pakiramdam mo. Huwag laktawan ang mga dosis o ihinto 

ang paggamit ng linezolid injection nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor. Kung huminto ka sa paggamit ng linezolid injection nang masyadong maaga o 

kung laktawan mo ang mga dosis, ang iyong impeksiyon ay maaaring hindi ganap na magamot at ang bakterya ay maaaring maging lumalaban sa mga 

antibiotic.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ginagamit din minsan ang linezolid injection upang gamutin ang ilang mga impeksyon sa utak o spinal cord. Makipag-usap sa iyong 

doktor tungkol sa mga panganib ng paggamit ng gamot na ito para sa iyong kondisyon.
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Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago gumamit ng linezolid injection,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa linezolid, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga 
sangkap sa linezolid injection. Magtanong sa iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng mga sumusunod na gamot o huminto ka sa pag-inom nito sa loob ng nakaraang 
dalawang linggo: isocarboxazid (Marplan) phenelzine (Nardil). rasagiline(Azilect), selegiline (Eldepryl, Emsam, Zelapar), at 
tranylcypromine (Parnate). Malamang na sasabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag gumamit ng linezolid injection kung 
umiinom ka ng isa o higit pa sa mga gamot na ito, o ininom mo ang mga ito sa loob ng nakaraang dalawang linggo.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, 
bitamina, nutritional supplement, at mga produktong herbal na iniinom o pinaplano mong inumin. Tiyaking 
banggitin ang alinman sa mga sumusunod: epinephrine (EpiPen); meperidine (Demerol); mga gamot para 
sa migraine gaya ng almotriptan (Axert), eletriptan (Relpax), frovatriptan (Frova), naratriptan (Amerge), 
rizatriptan (Maxalt), sumatriptan (Imitrex, sa Treximet), at zolmitriptan (Zomig); phenylpropanolamine (hindi 
na magagamit sa US); at pseudoephedrine (Sudafed; sa maraming gamot sa sipon o decongestant). Sabihin 
din sa iyong doktor kung umiinom ka ng mga sumusunod na gamot o huminto sa pag-inom nito sa loob ng 
nakaraang dalawang linggo: bupropion (Aplenzin, Wellbutrin, Zyban, iba pa); buspirone; selective serotonin 
reuptake inhibitors (SSRIs) tulad ng citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluvoxamine (Luvox), 
paroxetine (Brisdelle, Paxil, Pexeva), sertraline (Zoloft), at vilazodone (Vilbyrd); serotonin norepinephrine 
reuptake inhibitors (SNRIs) tulad ng desvenlafaxine (Khedezla, Pristiq), duloxetine (Cymbalta), 
levomilnacipran (Fetzima), at venlafaxine (Effexor); at tricyclic antidepressants tulad ng amitriptyline, 
amoxapine, clomipramine (Anafranil), desipramine (Norpramin), doxepin (Silenor), imipramine (Tofranil), 
nortriptyline (Pamelor), protriptyline (Vivactil), at trimipramine (Surmontil). Sabihin din sa iyong doktor kung 
umiinom ka ng fluoxetine (Prozac, Sarafem, Selfemra, sa Symbyax), o huminto ka sa pag-inom nito sa loob 
ng nakalipas na 5 linggo. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga 
gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect. Maraming iba pang mga gamot ang maaari 
ring makipag-ugnayan sa linezolid injection,

sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang talamak (pangmatagalang) impeksiyon, o kung mayroon ka o nagkaroon na ng diabetes, 

carcinoid syndrome (isang kondisyon kung saan ang isang tumor ay naglalabas ng serotonin), mataas na presyon ng dugo, 

hyperthyroidism (isang sobrang aktibong thyroid), immune pagsugpo (mga problema sa iyong immune system), pheochromocytoma 

(isang tumor ng adrenal gland), mga seizure, o sakit sa bato.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang 
gumagamit ng linezolid injection, tawagan ang iyong doktor.

kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay gumagamit ng linezolid 
injection.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Iwasan ang pagkain o pag-inom ng maraming pagkain at inumin na naglalaman ng tyramine habang gumagamit ng linezolid 

injection. Karaniwang naglalaman ng tyramine ang mga pagkain at inumin na inatsara, pinausukan, o na-ferment. Kasama sa mga 

pagkain at inuming ito ang mga inuming may alkohol, lalo na ang beer, Chianti, at iba pang mga red wine; beer na walang 

alkohol; mga keso (lalo na malakas, may edad, o naprosesong mga varieties); sauerkraut; yogurt; mga pasas; saging; kulay-gatas; 

adobo na herring; atay (lalo na ang atay ng manok); pinatuyong karne at sausage (kabilang ang matapang na salami at 

pepperoni); de-latang igos; mga avocado; toyo; pabo; mga katas ng lebadura; mga produktong papaya (kabilang ang ilang mga 

pampalambot ng karne); fava beans; at malapad na bean pods.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612002.html 2/4



4/14/22, 3:29 PM Linezolid Injection: MedlinePlus Drug Information

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Ibuhos ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa susunod na dosis, laktawan ang 

napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing. Huwag mag-infuse ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang linezolid injection ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi 

nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

pagtatae

sakit ng ulo

pagduduwal

pagsusuka

sakit sa tyan

pagbabago sa paraan ng panlasa ng mga bagay

pantal

nangangati

pagkahilo

puting patak sa bibig

pangangati, pagkasunog, o pangangati ng ari

pagbabago sa kulay ng dila o ngipin

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, tawagan 

kaagad ang iyong doktor o kumuha ng emergency na medikal na paggamot:

pamamantal, pantal, pangangati, hirap sa paghinga o paglunok, pamamaga ng mukha, lalamunan, dila, labi, mata, kamay, 
paa, bukung-bukong, o ibabang binti, pamamalat

paltos o pagbabalat ng balat

paulit-ulit na pagduduwal at pagsusuka; mabilis na paghinga; pagkalito; nakakaramdam ng pagod

pananakit, pamamanhid, o panghihina sa mga kamay, paa, o iba pang bahagi ng katawan

matinding pagtatae (matubig o madugong dumi) na maaaring mangyari nang may lagnat o walang lagnat at pananakit ng tiyan (maaaring 

mangyari hanggang 2 buwan o higit pa pagkatapos ng iyong paggamot)

hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa

pagbabago sa kulay ng paningin, malabong paningin, o iba pang pagbabago sa paningin

mga seizure

Ang linezolid injection ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang 

ginagamit ang gamot na ito.
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Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 

1088).

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, 

nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay maaaring mag-order ng ilang mga pagsusuri sa dugo 

upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa linezolid injection.

Huwag hayaan ang ibang tao na gumamit ng iyong gamot. Ang iyong reseta ay malamang na hindi refillable. Kung mayroon ka pa ring mga 

sintomas ng impeksiyon pagkatapos mong tapusin ang paggamot na may linezolid injection, tawagan ang iyong doktor.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

Zyvox®

Huling Binago - 05/15/2018

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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