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หากคุณเป็นผูบ้ริโภคหรือผู้ป่วย โปรดเยี่ยมชมรุ่นนี้.

ดูส่วนทั้งหมด

SPL ไมไ่ด้จําแนกมาตรา
เพื่อลดการพัฒนาของแบคทีเรียที่ดื้อยาและรักษาประสิทธิภาพของ Polymyxin และยาต้านแบคทีเรียอื่น ๆ ควรใช้ 
Polymyxin B for Injection เพื่อรักษาหรือป้องกัน ...

คําเตือนแบบบรรจุกล่อง(นีค่ืออะไร?)

คําเตือน
ข้อควรระวัง: เมื่อให้ยานีท้างหลอดเลือดดํา ทางหลอดเลือดดํา และ/หรือทางหลอดเลือด ควรใหย้าแก่ผูป้่วยที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลเท่านั้น เพื่อให้มีการกํากับดูแลอย่างต่อเนื่องโดยนักกายภาพบําบัด

การทํางานของไตควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและผูป้่วยที่มีความเสียหายของไตและการเก็บรักษาไนโตรเจนควร
จะลดปริมาณยาลง ผู้ป่วยที่มีภาวะไตเป็นพิษเนื่องจาก POLYMYXIN B ซัลเฟตมักจะแสดง ALBUMINURIA, 
CELLULAR CASTS และ AZOTEMIA การลดปริมาณปัสสาวะและก้อนที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวบ่งชี้สําหรับการยุติการบําบัดด้วย
ยานี้

ปฏิกิริยาทางประสาทอาจแสดงออกโดยความหงุดหงิด ความอ่อนแอ อาการง่วงนอน อาการผิดปกติทางสมอง อาการ
ผิดปกติในช่องท้อง ความมึนงงของสุดโต่ง และความพร่ามัวของการมองเห็น เหล่านี้คือ
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มักเกี่ยวข้องกับระดับซีรั่มสูงที่พบในผู้ป่วยที่มีการทํางานของไตบกพร่องและ/หรือภาวะไตวาย

การใช้ยานิวโรทอกซิกและ/หรือเนฟโรทอกซิกอื่นๆ พร้อมกันหรือต่อเนื่องกันที่มี POLYMYXIN B SULFATE โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง BACITRACIN, STREPTOMYCIN, NEOMYCIN, KANAMYCIN, GENTAMICIN, TOBROMYACIN, 
CELDROMYCIN, และ AMICOLYCIN

ความเป็นพิษต่อระบบประสาทของ POLYMYXIN B SULFATE สามารถส่งผลให้เกิดอัมพาตของระบบทางเดินหายใจ
จากการปิดกั้นของระบบประสาทโดยเฉพาะเมื่อได้รับยาในไมช่้าหลังจากการดมยาสลบและ/หรือยาคลายกล้ามเนื้อ

การใช้ในการตั้งครรภ:์ ความปลอดภัยของยานี้ในการตั้งครรภ์ของมนุษย์ยังไมไ่ดร้ับการจัดตั้งขึ้น

ปิด

คําอธิบาย
Polymyxin B Sulfate เป็นหนึ่งในกลุ่มของยาปฏิชีวนะโพลีเปปไทดพ์ื้นฐานที่ไดม้าจาก B polymyxa (B 
aerosporous) Polymyxin B sulfate เป็นเกลือซัลเฟตของ Polymyxins B1 และ B2 ซึ่งผลิต ...

เภสัชวิทยาคลินิก
Polymyxin B sulfate มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียกับแบคทีเรียแกรมลบเกือบทั้งหมด ยกเว้นกลุ่ม Proteus Polymyxins 
ช่วยเพิ่มการซึมผ่านของเยื่อหุ้มผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ทั้งหมด ...

ข้อบ่งใช้และการใช้งาน
การติดเชื้อเฉียบพลันที่เกิดจากสายพันธุ์ที่อ่อนแอของ Pseudomonas aeruginosa Polymyxin B sulfate เป็นยาทาง
เลือกในการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ เยื่อหุ้มสมอง และกระแสเลือด ...

ข้อห้าม
ยานี้ห้ามใช้ในบุคคลที่มีประวัตแิพ้ยา polymyxins มาก่อน

คําเตือน
มีรายงานเกี่ยวกับอาการท้องร่วงที่เกี่ยวข้องกับ Clostridium difficile (CDAD) โดยใชส้ารต้านแบคทีเรียเกือบทั้งหมด 
รวมถึง Polymyxin B for Injection และอาจมคีวามรุนแรงตั้งแต่ท้องเสียเล็กน้อยจนถึง ...

ข้อควรระวัง
ทั่วไป. การกําหนด Polymyxin B สําหรับการฉีดในกรณทีี่ไม่มกีารติดเชื้อแบคทีเรียที่พิสูจนแ์ล้วหรือน่าสงสัยอย่างยิ่งหรือ
การบ่งชี้การป้องกันโรคไม่น่าจะให้ประโยชนแ์ก่ผู้ป่วยและ ...

อาการไม่พึงประสงค์
ดูกล่อง "คําเตือน" ปฏิกิริยาที่เป็นพิษต่อไต: Albuminuria, cylinduria, azotemia และระดับเลือดที่เพิ่มขึ้นโดยไม่มี
การเพิ่มปริมาณ ปฏิกิริยาที่เป็นพิษต่อระบบประสาท: หน้าแดง, เวียนศีรษะ ...

ปริมาณและการบริหาร
ผู้ปกครอง: ทางหลอดเลือดดํา ละลายหน่วย polymyxin B 500,000 หน่วยในสารละลาย 300 ถึง 500 มล. สําหรับการฉีด
เดกซ์โทรสทางหลอดเลือด 5 เปอร์เซ็นตส์ําหรับการหยดแบบต่อเนื่อง ผู้ใหญแ่ละเด็ก 15,000 ถึง 25,000 ...

วิธีการจัดหา
POLYMYXIN B สําหรับการฉีด USP 500,000 polymyxin B หน่วยต่อขวดมีจําหน่ายในกล่องขวดเดียว NDC # 
39822-0166-5 ข้อแนะนําในการเก็บรักษา: ก่อนคืนสภาพ: เก็บที่อุณหภูมิ 20 ถึง 25 องศาเซลเซียส ...

ข้อมูลอ้างอิง
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สถาบันมาตรฐานทางคลินิกและห้องปฏิบัติการ (CLSI) วิธกีารเจือจางการทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพสําหรับแบคทีเรีย
ที่เติบโตแบบแอโรบิก ได้รับการอนุมัติ Standard-8th edition เอกสาร CLSI M07-A8 ...

ฉลากบรรจุภัณฑ์ แผงแสดงผลหลัก
NDC 39822-0166-5 - Polymyxin B สําหรับการฉีด USP - 500,000 หน่วย - สําหรับการบริหารทางหลอดเลือด
และจักษุ - Rx เท่านั้น - 1 ขวด - X-GEN Pharmaceuticals, Inc. NDC 39822-0166-5 - Polymyxin B ...

ส่วนผสมและลักษณะที่ปรากฏ
ข้อมูลสินค้า

ดูส่วนทั้งหมด

ค้นหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม(ยังมีอยู่ในเมนซู้าย )

ความปลอดภัย

คําเตือนชนิดบรรจกุล่อง ,รายงานเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ ,การเรียกคืนความปลอดภัยของ FDA ,มีอยูใ่นนํ้านมแม่

ทรัพยากรทีเ่กี่ยวข้อง

เมดไลน์พลัส ,การทดลองทางคลินิก ,PubMed ,สรุปข้อมูลทางชีวเคมี

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยานี้

ดูคลังเก็บฉลาก ,RxNorm ,รับฉลาก RSS Feed ,ดูรหัส NDC ใหม!่

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

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=

