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Meropenem injektion
uttalas som (mer oh pen' em)

hur är denna medicin utskriven?

Meropenem injektion används för att behandla hud- och bukinfektioner (magområdet) orsakade av bakterier och 

hjärnhinneinflammation (infektion i membranen som omger hjärnan och ryggmärgen) hos vuxna och barn 3 

månader och äldre. Meropenem injektion är i en klass av läkemedel som kallas antibiotika. Det fungerar genom att 

döda bakterier som orsakar infektion.

Antibiotika som meropeneminjektion fungerar inte för förkylningar, influensa eller andra virusinfektioner. Att ta 

antibiotika när de inte behövs ökar risken för att senare få en infektion som motstår antibiotikabehandling.

hur ska detta läkemedel användas?

Meropenem-injektion kommer som ett pulver som ska blandas med vätska och injiceras intravenöst (i en ven). Det 
ges vanligtvis var 8:e timme. Behandlingslängden beror på din allmänna hälsa, vilken typ av infektion du har och hur 
väl du svarar på medicinen. Din läkare kommer att tala om för dig hur länge du ska använda meropeneminjektion. 
När ditt tillstånd har förbättrats kan din läkare byta till ett annat antibiotikum som du kan ta genom munnen för att 
slutföra behandlingen.

Du kan få meropeneminjektion på ett sjukhus, eller så kan du administrera medicinen hemma. Om du 
kommer att få meropeneminjektion hemma, kommer din läkare att visa dig hur du använder 
medicinen. Se till att du förstår dessa anvisningar och fråga din vårdgivare om du har några frågor.

Du bör börja må bättre under de första dagarna av behandlingen med meropeneminjektion. Om dina 
symtom inte förbättras eller om de blir värre, kontakta din läkare.

Använd meropenem injektion tills du avslutar receptet, även om du känner dig bättre. Om du slutar använda meropenem-

injektion för tidigt eller om du hoppar över doser kan det hända att din infektion inte behandlas fullständigt och 

bakterierna kan bli resistenta mot antibiotika.

Fråga din apotekspersonal eller läkare om en kopia av tillverkarens information för patienten.

användningsområdena för detta läkemedel
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Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du använder meropenem injektion,

tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot meropenem, andra karbapenemantibiotika 
som doripenem (Doribax), ertapenem (Invanz) eller imipenem och cilastatin (Primaxin); cefalosporinantibiotika 
såsom cefaklor, cefadroxil, cefuroxim (Ceftin, Zinacef) och cefalexin (Keflex); andra beta-laktamantibiotika 
såsom penicillin eller amoxicillin (Amoxil, Trimox, Wymox); andra mediciner eller någon av ingredienserna i 
meropeneminjektion. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, 
vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna 
probenecid (Probalan, i Col-Probenecid) och valproinsyra (Depakene). Din läkare kan behöva ändra 
doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft anfall, hjärnskador eller njursjukdom.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid 
medan du får meropeneminjektion, kontakta din läkare.

du bör veta att meropeneminjektion kan påverka mental vakenhet. Kör inte bil eller använd maskiner 
förrän du vet hur detta läkemedel påverkar dig.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Meropeneminjektion kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa 
symtom är allvarliga eller inte försvinner:

huvudvärk

diarre

förstoppning

illamående

kräkningar

smärta

rodnad, smärta eller svullnad på injektionsstället

stickningar eller stickande känsla

svårt att somna eller att sova

sår i munnen eller halsen

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, sluta 
använda meropeneminjektion och ring din läkare omedelbart eller få akut medicinsk 
behandling:
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anfall

svår diarré (vattnig eller blodig avföring) som kan uppstå med eller utan feber och magkramper (kan 
uppstå upp till 2 månader eller mer efter din behandling)

nässelfeber

klåda

utslag

spolning

svullnad av ansikte, hals, tunga, läppar och ögon

svårigheter att svälja eller andas

ovanlig trötthet eller svaghet

blek hud

snabba eller oregelbundna hjärtslag

andnöd

återgång av feber eller andra tecken på infektion

Meropeneminjektion kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du 

använder denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug 
Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 1088).

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester för att 

kontrollera din kropps svar på meropeneminjektion.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel 
du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta med dig denna 
lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att 
ha med sig i nödsituationer.

rand namn

Merrem®

Senast reviderad - 2016-09-15

Lär dig hur du citerar den här sidan
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