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النسخة.هذه زيارةيرجى مريضاً ، أو مستهلكاً كنت إذا

األقسامكل عرض

SPLفي مصنف غير قسم
يجب للبكتيريا ، المضادة األخرى واألدوية  Polymyxinفعالية على والحفاظ للعقاقير المقاومة البكتيريا تطور من للحد

منع ...أو لعالج فقط للحقن  B Polymyxinاستخدام

؟)هذاما (مربعتحذير

تحذيرات

في المحتجزين للمرضى فقط يعُطى أن يجب داخلياً ، أو   /وداخلي أو   /وشامل بشكل الدواء هذا إعطاء يتم عندما تنبيه:

الطبيب.قبل من مستمر إشراف لتوفير وذلك المستشفيات ،

واالحتفاظ كلوي تلف من يعانون الذين للمرضى الجرعة تقليل يتم أن ويجب بعناية الكالمية الوظيفة تحديد يجب

البومينيوريا ، يظهرون ما عادة ب البوليميكسين كبريتات بسبب النمائية السمية من يعانون الذين المرضى بالنيتروجين.

الدواء.بهذا العالج عن التوقف على دليال ًالخبز كعكة وظهور البول إخراج تناقص يعُد وأزوتيميا. الخلوية ، الحاالت

وعدد المحيطي ، والخدر والتأكسد ، والنعاس ، والضعف ، التهيج ، خالل من السامة العصبية التفاعالت تتجلى قد

همهؤالء الرؤية. وضبابية المتطرفة ، األطراف

https: // dailyme...Polymyxi .-، aeruginosa Pseudomonas fc9e2219039c#:~:text=of-f90-8e8f-4c5fa-setid=a14373aa؟lookup.cfm/dailymed/d.nlm.nih.gov3/1

مسحوق ،مجفف بالتجميد ، للحل

 ، POLYMYXIN B ضعالكلمة المناسبة:حقن

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

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.
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الكلية.السمية أو   /والكلى وظيفة من يعانون الذين المرضى في وجدت عالية مصل بمستويات يرتبط ما عادة

وخاصة ب ، البوليميكسين كبريتات مع نيفروتوكسيك أو   /ولألعصاب السامة األخرى لألدوية المتكرر أو المتزامن االستخدام

و  ، VIBRAMYCINEو  ، GENTAMICINو  ، KANAMYCINو  ، NEOMYCINو  ، STREPTOMYCINو البكتريا ،

AVHALIDIST.

العضلي ، العصبي الحصار من التنفسي الجهاز شلل إلى ب البوليميكسين لكبريتات العصبية السمية تؤدي أن يمكن

العضلي.االسترخاء أو   /والتخدير بعد الدواء إعطاء يتم عندما خاصة ً

البشري.الحمل في الدواء هذا سالمة من التأكد يتم لم الحمل: في االستخدام

أغلق

وصف

 sulfate B aerosporous(. Polymyxin polymyxa )B Bكبريتات ملح هو  B1 Polymyxinsو  B2إنتاجها ، يتم والتي ...
Sulfate B Polymyxinمن المشتقة الببتيد متعددة األساسية الحيوية المضادات من مجموعة من واحدة هي

السريريةالصيدلة

جميع ضد للجراثيم مبيد تأثير له   .Proteusالجميعالبكتيرية. الخلية جدار أغشية نفاذية من البوليميكسين مادة تزيد ...

sulfate B Polymyxinمجموعة باستثناء تقريباً الجرام سالبة العصيات

واالستخداماالستطبابات

الدواء هو  sulfate B aeruginosa. Polymyxin Pseudomonasمن الحساسة السالالت تسببها التي الحادة االلتهابات

الدم ...ومجرى والسحايا البولية المسالك التهابات عالج في المفضل

موانع

البوليميكسين.تجاه الحساسية فرط لتفاعالت سابق تاريخ لديهم الذين األشخاص في بطالن هو الدواء هذا

تحذيرات

في بما تقريباً ، للبكتيريا المضادة العوامل جميع باستخدام  )(CDADباإلسهال المصحوب باإلسهال اإلصابة عن اإلبالغ تم

إلى ...الخفيف اإلسهال من شدتها في تتراوح وقد للحقن ،  B Polymyxinذلك

احتياطات

من وقائي مؤشر أو بشدة فيها مشكوك أو مثبتة بكتيرية عدوى وجود عدم حالة في للحقن  B Polymyxinوصف إن عام.

و ...للمريض فائدة يوفر أن المحتمل غير

العكسيةالتفاعالت

زيادة أي دون الدم مستويات وارتفاع آزوتيميا ، أسطوانية ، بيلة األلبومين ، بيلة كلوية: سامة تفاعالت . "تحذير"مربع انظر

والدوخة ...الوجه ، احمرار العصبية: السامة الفعل ردود الجرعة. في

االستعمالوطريقة الجرعة

دكستروز لحقن المحاليل من مل 500 إلى 300 في ب بوليميكسين وحدة 500000 بإذابة قم الوريد. طريق عن الوريد:

25000 ...إلى 15000 من واألطفال. البالغين المستمر. للتنقيط المائة في 5 بالحقن

زودتكيف

وحدة  NDC #.5-0166-39822 مئوية درجة 25 إلى 20 حرارة درجة في يخزن التركيب: إعادة قبل التخزين: توصيات ...

B POLYMYXINللحقن  500000USP ، واحدة كرتونية عبوات في متوفرة قارورة لكل ب بوليميكسين

المراجع

...Polymyxi .-، aeruginosa Pseudomonas fc9e2219039c#:~:text=of-f90-8e8f-4c5fa-setid=a14373aa؟lookup.cfm/dailymed/https://dailymed.nlm.nih.gov3/2
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هوائياً ؛ تنمو التي للبكتيريا الميكروبات مضادات حساسية اختبار تخفيف طرق . )(CLSIوالمخبرية السريرية المعايير معهد

 ...M07-A8 CLSIوثيقة المعتمد. الثامن القياسي اإلصدار

PANEL DISPLAY LABEL.PRINCIPAL PACKAGE

...B Polymyxin  - 39822-0166-5Inc. NDC ، Pharmaceuticals GEN-X  - قارورة 1 - فقطRx  - ، للحقن

B Polymyxin  - 39822-0166-5NDCوالعيون بالحقن لإلدارة - وحدة 500000 - الهادئ المحيط جنوب جامعة

والمظهرالمكونات

المنتجمعلومات

األقسامكل عرض

) اليسرىالقائمة فيأيضاً متوفر (إضافيةموارد عن ابحث

سالمة

األمحليب في الوجود و FDAسالمة استدعاءات و السلبيةاألحداث عن اإلبالغ و محاصرتحذيرات

الصلةذات موارد

البيوكيميائيةالبيانات ملخص و PubMedو السريريةالتجارب و بلسميدالين

الدواءهذا حول المعلومات من مزيد

الجديد! NDC )أكواد(كود عرض و RSSموجز تسمية على الحصول و نورمإكس آر و التسميةأرشيفات عرض

3/ ... 3Polymyxi .-، aeruginosa Pseudomonas fc9e2219039c#:~:text=of-f90-8e8f-4c5fa-setid=a14373aa؟lookup.cfm/dailymed/https://dailymed.nlm.nih.gov

https://www.nlm.nih.gov/
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/medwatch/
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts
https://ncbi.nlm.nih.gov/books/n/lactmed/LM550
https://vsearch.nlm.nih.gov/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v:project=medlineplus&query=POLYMYXIN+B
https://www.clinicaltrials.gov/ct/search?submit=Search&term=POLYMYXIN+B
https://www.drugbank.ca/search?utf8=%E2%9C%93&query=APRD01190&search_type=drugs&button=

