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.זו גרסהבקר אנא מטופל או צרכן אתה אם

הסעיפים כל את הצג

SPL מסווג לא מדור
 ותרופותPolymyxin  של היעילות על ולשמור לתרופות עמידים חיידקים של התפתחותם את להפחית כדי

...מניעה או לטיפול רק להזרקהB Polymyxin - ב להשתמש יש, אחרות אנטיבקטריאליות

?)זה מה(בקופסה אזהרה

אזהרות
 כדי, מאושפזים לחולים רק אותה לתת יש, תוך-רקלית או/ו תוך-ורידי, תוך-שרירי ניתנת זו תרופה כאשר: זהירות
.רופא של מתמדת השגחה לספק

. המינון את להפחית צריך חנקן ושימור לכלייתי נזק עם ולמטופלים הכלייתי התפקוד את בקפידה לקבוע יש
 סלולריות יציקות, אלבומינוריה כלל בדרך מראים סולפטB  מפולימיקסין כתוצאה נפרוטוקסיות עם חולים

.זו בתרופה הטיפול להפסקת אינדיקציות הם עולה ולחמניה השתן תפוקת הפחתת. ואזוטמיה

 חוסר, מחזורית פרסתזיה, אטקסיה, נמנום, חולשה, עצבנות ידי על להתבטא עשויות נוירוטוקסיות תגובות
הם אלו. הראייה וטשטוש קיצוניות של תחושה

https://dailymeaeruginosa.-,Polymyxi... Pseudomonas-fc9e2219039c#:~:text=of-4f90-8e8f-c5fa?setid=a14373aa/lookup.cfm/dailymedd.nlm.nih.gov1/3

TITLE - POLYMYXIN B SUPLHATE / POLYMYXIN B MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : U.S. NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE

https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=a14373aa-c5fa-4f90-8e8f-fc9e2219039c&audience=consumer
www.911globalmeds.com/buy-polymyxin-b-suplhate-polymyxin-b-online
https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/lookup.cfm?setid=a14373aa-c5fa-4f90-8e8f-fc9e2219039c#:~:text=of%20Pseudomonas%20aeruginosa.-,Polymyxin%20B%20sulfate%20is%20a%20drug%20of%20choice%20in%20the,aeruginosa.


DailyMed-  הזרקתB,  POLYMYXIN לתמיסה, ליופיליזית, אבקהMא9:34 15/4/22,

.נפרוטוקסיות או/ו לקוי כליות תפקוד עם בחולים שנמצאות סרום של גבוהות לרמות קשור כלל בדרך

 בייחוד, סולפטB  פולימיקסין עם אחרות נפרוטוקסיות או/ו נוירוטוקסיות בתרופות רציפה או בו-זמנית שימוש
,,,.אמוניסטין, אמוניסטין, טובלומיצין, גנטמיצין, קנאמיצין, ניומיצין, סטרפטומיצין, בציטראצין

 במיוחד, נוירומוסקולרית מחסימה נשימתי לשיתוק לגרום עלולה סולפטB  פולימקסין של הנוירוטוקסיות
.שרירים להרגעת תרופות או/ו הרדמה לאחר קצר זמן ניתנת התרופה כאשר

.נקבעה לא אנושי בהריון זו תרופה של הבטיחות: בהריון שימוש

סגור

תיאור
B aerosporous(. Polymyxin  של הסולפט מלח הוא סולפטB1 Polymyxins  ו,B2- המיוצרים...

polymyxa )B B-ב שמקורה בסיסית פוליפפטידית אנטיביוטיקה של מקבוצה אחד הוא  Sulfate BPolymyxin

קלינית פרמקולוגיה

. הפרוטאוס קבוצת מלבד הגראם-שליליים הבצילים כל כמעט נגד חיידקים פעולת יש סולפטB  לפולימיקסין
 ...כל את. החיידקים דופן ממברנות של החדירות את מגבירים פולימיקסינים

ושימוש אינדיקציות

 תרופה היא סולפטB aeruginosa. Polymyxin Pseudomonas  של רגישים זנים ידי על הנגרמות חריפים זיהומים
...הדם וזרם המוח קרומי, השתן בדרכי בזיהומים לטיפול מועדפת

נגד התוויות
.לפולימיקסינים יתר רגישות תגובות של קודמת היסטוריה עם באנשים אסורה זו תרופה

אזהרות
 כולל, האנטיבקטריאליים החומרים בכל כמעט שימוש עם דווחdifficile )CDAD(- Clostridium ל הקשור שלשול

B Polymyxinועד קל שלשול בין לנוע עשויה וחומרתו, להזרקה... 

זהירות אמצעי

 שיספק סביר לא מניעתית התוויה או מאוד חשוד או מוכח חיידקי זיהום בהיעדר להזרקהB Polymyxin  רישום. כללי
...ו למטופל תועלת

שליליות תגובות

 עלייה ללא הדם ברמות ועלייה אזוטמיה, צילינדוריה, אלבומינוריה: נפרוטוקסיות תגובות". אזהרה" תיבת ראה
...סחרחורת, פנים שטיפת: נוירוטוקסיות תגובות. במינון

וניהול מינון
 פרנטרלית דקסטרוז להזרקת ל"מ500  עד300  של בתמיסותB  פולימיקסין יחידות500,000  ממיסים. ורידי תוך: הורי

25,000 ... עד15,000 . וילדים מבוגרים. מתמשך לטפטוף אחוזים5

מסופק איך

C...39822-0166-5 25°  עד-20° ב אחסן: הרכבה לפני: אחסון המלצות. NDC#בקרטוני זמינות בקבוקון לכל 
BPOLYMYXIN  להזרקהUSP, 500,000  יחידותB polymyxin  בודדים בקבוקונים

הפניות

… aeruginosa.-,Polymyxi Pseudomonas-fc9e2219039c#:~:text=of-4f90-8e8f-c5fa?setid=a14373aa/lookup.cfm/dailymedhttps://dailymed.nlm.nih.gov2/3



DailyMed-  הזרקתB,  POLYMYXIN לתמיסה, ליופיליזית, אבקה15/4/229:34,

 הגדלים לחיידקים לאנטי-מיקרוביאלית רגישות בדיקת לדילול שיטות(CLSI).  והמעבדתיים הקליניים התקנים מכון
M07-A8... CLSI  מסמך. מאושרת סטנדרטית8  מהדורה; אירובית בצורה

עיקרי תצוגה פאנל. חבילה תווית

... B Polymyxin - 39822-0166-5 Pharmaceuticals, Inc. NDC-GEN X -1  בקבוקון-  בלבד Rx -יחידות  -
B Polymyxin - 39822-0166-5NDC  להזרקהUSP ,- 500,000  ואופטלמי פרנטרלי לניהול

ומראה מרכיבים
המוצר על מידע

הסעיפים כל את הצג

) שמאל תפריט-ב גם זמין(נוספים משאבים מצא

ּבטְִיחּות

אם בחלב נוכחות, -FDAה של בטיחות החזרות, שליליים אירועים על דווח, בקופסאות אזהרות

קשורים משאבים

PlusMedline ,קליניים ניסויים ,PubMed ,ביוכימיים נתונים סיכום

זו תרופה על נוסף מידע

!חדָׁשָ NDC קודי הצג, תווית שלRSS  עדכון קבל, RxNorm, התוויות בארכיון צפה
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