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Meropenem injectabil
pronunțat ca (mer oh pen' em)

de ce este prescris acest medicament?

Meropenem injectabil este utilizat pentru tratarea infecțiilor cutanate și abdominale (zona stomacului) cauzate de bacterii 

și meningită (infecție a membranelor care înconjoară creierul și măduva spinării) la adulți și copii cu vârsta de 3 luni și 

peste. Meropenem injectabil face parte dintr-o clasă de medicamente numite antibiotice. Funcționează prin uciderea 

bacteriilor care provoacă infecții.

Antibioticele precum injecția cu meropenem nu vor funcționa pentru răceli, gripă sau alte infecții virale. Luarea de antibiotice 

atunci când acestea nu sunt necesare crește riscul de a obține mai târziu o infecție care rezistă tratamentului cu antibiotice.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Meropenem injectabil vine sub formă de pulbere pentru a fi amestecat cu lichid și injectat intravenos (în venă). De obicei se 

administrează la fiecare 8 ore. Durata tratamentului depinde de starea dumneavoastră generală de sănătate, de tipul de infecție 

pe care o aveți și de cât de bine răspundeți la medicament. Medicul dumneavoastră vă va spune cât timp să utilizați injecția cu 

meropenem. După ce starea dumneavoastră se îmbunătățește, medicul dumneavoastră vă poate trece la un alt antibiotic pe care îl 

puteți lua pe cale orală pentru a vă finaliza tratamentul.

Puteți primi injecție cu meropenem într-un spital sau puteți administra medicamentul acasă. Dacă veți primi 
injecție cu meropenem la domiciliu, furnizorul dumneavoastră de asistență medicală vă va arăta cum să utilizați 
medicamentul. Asigurați-vă că înțelegeți aceste instrucțiuni și adresați-vă furnizorului de servicii medicale dacă 
aveți întrebări.

Ar trebui să începeți să vă simțiți mai bine în primele zile de tratament cu injecție de meropenem. Dacă simptomele nu se 

îmbunătățesc sau se agravează, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Utilizați injecția cu meropenem până când terminați prescripția, chiar dacă vă simțiți mai bine. Dacă încetați să utilizați injecția cu 

meropenem prea devreme sau dacă omiteți dozele, este posibil ca infecția dumneavoastră să nu fie complet tratată și bacteriile 

pot deveni rezistente la antibiotice.

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

există utilizări pentru acest medicament
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Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a utiliza injecția cu meropenem,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la meropenem, alte antibiotice carbapenem, 
cum ar fi doripenem (Doribax), ertapenem (Invanz) sau imipenem și cilastatină (Primaxin); antibiotice cefalosporine, 
cum ar fi cefaclor, cefadroxil, cefuroximă (Ceftin, Zinacef) și cefalexină (Keflex); alte antibiotice beta-lactamice precum 
penicilina sau amoxicilina (Amoxil, Trimox, Wymox); orice alte medicamente sau oricare dintre ingredientele din 
injecția cu meropenem. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, 

vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați 

probenecid (Probalan, în Col-Probenecid) și acid valproic (Depakene). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să 

modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată convulsii, leziuni ale creierului sau boli de rinichi.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în 
timp ce primiți injecție cu meropenem, adresați-vă medicului dumneavoastră.

trebuie să știți că injecția cu meropenem poate afecta vigilența mentală. Nu conduceți o mașină și nu folosiți 
utilaje până nu știți cum vă afectează acest medicament.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Injecția cu meropenem poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare 

dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

durere de cap

diaree

constipație

greaţă

vărsături

durere

roșeață, durere sau umflare la locul injectării

senzație de furnicături sau înțepături

dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit

răni în gură sau gât

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, opriți utilizarea 
injecției cu meropenem și sunați imediat medicul dumneavoastră sau primiți tratament medical de 
urgență:
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convulsii

diaree severă (scaune apoase sau sângeroase) care poate apărea cu sau fără febră și crampe stomacale 
(poate să apară până la 2 luni sau mai mult după tratament)

urticarie

mâncărime

eczemă

înroșirea

umflarea feței, gâtului, limbii, buzelor și ochilor

dificultate la înghițire sau la respirație

oboseală sau slăbiciune neobișnuită

piele palida

bătăi rapide sau neregulate ale inimii

dificultăți de respirație

o revenire a febrei sau a altor semne de infecție

Injecția cu meropenem poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în 

timp ce utilizați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră va prescrie anumite teste de laborator pentru a verifica 

răspunsul organismului dumneavoastră la injecția cu meropenem.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Merrem®
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