
a608030.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov/: זה דף של האתר כתובת

מוקסיפלוקסצין הזרקת
sin)- a flox'(mox''i כ מבוטא

:חשובה אזהרה

 של קריעה( בגיד קרע או) לשריר עצם המחברת סיבית רקמה של נפיחות( גידים דלקת שתפתח הסיכון את מגביר מוקסיפלוקסצין בהזרקת שימוש

, ביד, בכתף גידים על להשפיע עשויות אלו בעיות. מכן לאחר חודשים כמה עד למשך או הטיפול במהלך) לשריר עצם המחברת סיבית רקמה

 ביותר הגבוה הוא הסיכון אך, גיל בכל לאנשים לקרות עלולים בגיד קרע או בגידים דלקת. הגוף של אחרים בחלקים או הקרסול של האחורי בחלק

 דלקת כגון גידים או מפרקים הפרעת; כליות מחלת; ריאה או לב, כליה השתלת עברת או עברת אם שלך לרופא ספר60.  גיל מעל אנשים אצל

 גופנית בפעילות משתתף אתה אם או); תפקוד ואובדן נפיחות, לכאב גורם, עצמו של המפרקים את תוקף הגוף שבו מצב( שגרונית מפרקים

 אתה אם). רייוס( פרדניזון או) מדרול( מתילפרדניזולון, דקסמתזון כגון בהזרקה או הפה דרך סטרואידים נוטל אתה אם ולרוקח לרופא ספר. קבועה

, רגישות, נפיחות, כאב: מיד לרופא והתקשר מנוחה, מוקסיפלוקסצין בהזרקת להשתמש הפסק, בגידים דלקת של הבאים מהתסמינים אחד חווה

 טיפול וקבל מוקסיפלוקסצין בהזרקת להשתמש הפסק, בגיד קרע של הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. שריר בהזזת קושי או נוקשות

פגוע אזור על משקל. לשאת או לזוז יכולת חוסר או, גיד באזור פציעה לאחר חבורות, גיד באזור קפיצה או צריבה תחושת או שמיעה: חירום רפואי

 אחד חווה אתה אם. שריר להזיז קושי או נוקשות, רגישות, נפיחות, כאב: מיד לרופא ולהתקשר לנוח, מוקסיפלוקסצין בהזרקת להשתמש להפסיק.

 קפיצה או צריבה תחושת או שמיעה: חירום רפואי טיפול וקבל מוקסיפלוקסצין בהזרקת להשתמש הפסק, בגיד קרע של הבאים מהתסמינים

 לנוח, מוקסיפלוקסצין בהזרקת להשתמש להפסיק. פגוע אזור על משקל. לשאת או לזוז יכולת חוסר או, גיד באזור פציעה לאחר חבורות, גיד באזור

 הפסק, בגיד קרע של הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. שריר להזיז קושי או נוקשות, רגישות, נפיחות, כאב: מיד לרופא ולהתקשר

 או, גיד באזור פציעה לאחר חבורות, גיד באזור קפיצה או צריבה תחושת או שמיעה: חירום רפואי טיפול וקבל מוקסיפלוקסצין בהזרקת להשתמש

.פגוע אזור על משקל. לשאת או לזוז יכולת חוסר

 הפסקת לאחר גם להיעלם לא שעלול עצבי ולנזק בתחושה לשינויים לגרום עלול מוקסיפלוקסצין בזריקת שימוש
 לרופא ספר. מוקסיפלוקסצין בהזרקת השימוש תחילת לאחר קצר זמן להתרחש עלול זה נזק. מוקסיפלוקסצין נטילת
 בידיים וכאב תחושה חוסר, לעקצוצים הגורם עצבי נזק של סוג( היקפית נוירופתיה לך הייתה פעם אי אם שלך

: מיד לרופא והתקשר מוקסיפלוקסצין בהזרקת להשתמש הפסק, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם). וברגליים
, רעידות, קל מגע להרגיש שלך ביכולת שינוי או; ברגליים או בזרועות חולשה או צריבה, כאב, עקצוץ, תחושה חוסר
.קור או חום, כאב

 יכול זה. חמורות לוואי לתופעות ולגרום העצבים מערכת או המוח על להשפיע עלול מוקסיפלוקסצין בזריקת שימוש
בהתקפים פעם אי סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר. מוקסיפלוקסצין הזרקת של הראשונה המנה לאחר להתרחש

מוחי שבץ או מוחי לשבץ להוביל שיכולה לכך בסמוך או במוח דם כלי של היצרות( מוחית עורקים טרשת, אפילפסיה,

 בהזרקת להשתמש הפסק, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. כליות מחלת או המוח במבנה שינוי, מוחי שבץ),
 בלי או עם( חולפים שלא ראש כאבי; סחרחורת; סחְרַחֹורתֶ; רעידות; התקפים: מיד לרופא והתקשר מוקסיפלוקסצין

או אחרים על לסמוך לא; סיוטים; ישן להישאר או להירדם קושי); ראייה טשטוש
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 מנת על פעולות או מחשבות); קיימים שאינם קולות לשמוע או דברים לראות( הזיות; בך לפגוע רוצים שאחרים הרגשה
 אחרים שינויים או, מבולבל או, זיכרון בעיות, דיכאון, עצבנות, חרדה, שקט אי תחושת; עצמך את להרוג או לפגוע
.שלך בהתנהגות או הרוח במצב

 הפרעה( גרביס מיאסטניה עם אנשים אצל השרירים חולשת את להחמיר עלול מוקסיפלוקסצין בזריקת שימוש
 לך יש אם שלך לרופא ספר. למוות או חמורים נשימה לקשיי ולגרום) שרירים לחולשת הגורמת העצבים במערכת

 גרביס מיאסטניה לך יש אם. מוקסיפלוקסצין בהזרקת להשתמש לא לך לומר עשוי שלך הרופא. גרביס מיאסטניה
 חולשת חווה אתה אם מיד לרופא התקשר, מוקסיפלוקסצין בהזרקת להשתמש צריך שאתה לך אומר שלך והרופא
.הטיפול במהלך נשימה קשיי או שרירים

.מוקסיפלוקסצין בהזרקת בשימוש הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

 בהזרקת טיפול תתחיל כאשר) תרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע גיליון את לך יספקו שלך הרוקח או הרופא
 לבקר גם יכול אתה. כלשהן שאלות לך יש אם הרוקח או הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא. מוקסיפלוקסצין

 באתר עיין או) Drugs[/Drugs ]http://www.fda.govhttp://www.fda.gov/((FDA)  והתרופות המזון מינהל באתר
.התרופות מדריך את לקבל כדי היצרן של האינטרנט

?זו תרופה נרשמה האם היי

 בעור וזיהומים; ריאות דלקת כגון חיידקים ידי על הנגרמים מסוימים בזיהומים לטיפול משמשת מוקסיפלוקסצין הזרקת
 בכוונה להתפשט שעלול חמור זיהום( במגפה וטיפול למניעה גם משמשת מוקסיפלוקסצין הזרקת). הקיבה אזור( ובבטן
 אין אך סינוסים או ברונכיטיס בדלקות לטיפול גם לשמש עשויה מוקסיפלוקסצין הזרקת. ביולוגי טרור מהתקפת כחלק

 אנטיביוטיקה של בסוג היא מוקסיפלוקסצין הזרקת. זמינות אחרות טיפול אפשרויות יש אם אלו במצבים להשתמש
.לזיהומים הגורמים החיידקים הרג ידי על פועלת היא. פלורוקינולונים הנקראת

 שימוש. אחרים ויראליים זיהומים או שפעת, הצטננות עבור תעבוד לא מוקסיפלוקסצין הזרקת כגון אנטיביוטיקה
.אנטיביוטי לטיפול המתנגד בזיהום יותר מאוחר לחלות הסיכון את מגביר צורך בהם אין כאשר באנטיביוטיקה

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 מוזרק( מוזרק כלל בדרך זה. לווריד המוכנסים קטטר או מחט דרך הניתנת) נוזל( כתמיסה מגיעה מוקסיפלוקסצין הזרקת
 בסוג תלוי הטיפול משך. ימים21  עד5  למשך ביום פעם דקות60  לפחות של תקופה פני על) לווריד( ורידי תוך) לאט

.מוקסיפלוקסצין בהזרקת להשתמש זמן כמה לך יגיד שלך הרופא. המטופל הזיהום

 בהזרקת תשתמש אם. בבית בתרופה להשתמש יכול שאתה או, חולים בבית מוקסיפלוקסצין הזרקת לקבל יכול אתה
 את ושאל, הללו ההנחיות את מבין שאתה ודא. התרופה את להחדיר כיצד לך יראה שלך הרופא, בבית מוקסיפלוקסצין

 בעיות לך יש אם לעשות מה שלך הבריאות שירותי ספק את שאל. כלשהן שאלות לך יש אם שלך הבריאות שירותי ספק
.מוקסיפלוקסצין בהזרקת כלשהן

/a608030.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov2/6

http://www.fda.gov/Drugs


MedlinePlus של תרופתי מידע: מוקסיפלוקסצין הזרקת14/4/2215:50,

 אם. מוקסיפלוקסצין הזרקת עם הטיפול של הראשונים הימים במהלך יותר טוב להרגיש להתחיל אמור אתה
.שלך לרופא התקשר, מחמירים הם אם או משתפרים לא שלך הסימפטומים

 בזריקת להשתמש תפסיק אל. יותר טוב מרגיש אתה אם גם, המרשם את שתסיים עד מוקסיפלוקסצין בהזרקת השתמש
' בסעיפים המפורטות מסוימות חמורות לוואי תופעות חווה אתה כן אם אלא, שלך הרופא עם לדבר מבלי מוקסיפלוקסצין

 ייתכן, מנות על תדלג אם או מדי מוקדם מוקסיפלוקסצין בהזרקת להשתמש תפסיק אם'. לוואי תופעות'ו' חשובה אזהרה
.לאנטיביוטיקה לעמידים להפוך עלולים והחיידקים לחלוטין יטופל לא שלך שהזיהום

זו בתרופה השימושים

, מיני במגע המועברות מסוימות במחלות(TB)  בשחפת לטיפול גם לפעמים משמשת מוקסיפלוקסצין הזרקת
 לשמש עשויMoxifloxacin . אחרות בתרופות להשתמש ניתן לא כאשר) והמסתמים הלב רירית של זיהום( ובאנדוקרדיטיס

 שאולי אנשים אצל) ביולוגי טרור מהתקפת כחלק בכוונה להתפשט שעלול חמור זיהום( אנתרקס למנוע או לטיפול גם
 גם לפעמים משמשת מוקסיפלוקסצין הזרקת. זו למטרה זמינות אינן אחרות תרופות אם באוויר אנתרקס לחיידקי נחשפו
 הכשל בנגיף זיהום עם בחולים) חמור לשלשול הגורם זיהום( ושיגלה) חמור לשלשול הגורם זיהום( בסלמונלה לטיפול
.למצבך. זו בתרופה בשימוש הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח(HIV).  האנושי החיסוני

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,מוקסיפלוקסצין בהזרקת השימוש לפני
( ציפרלקס כגון פלורוקינולון או לקינולון אחרת אנטיביוטיקה, למוקסיפלוקסצין אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
 אחת לכל אלרגי אתה אם או, אחרת תרופה כל, ואופלוקסצין) לוואקין( לבופלוקסצין), פאקטיב( גמיפלוקסצין), ציפרו

.המרכיבים של רשימה עבור שלך הרוקח או הרופא את שאל. מוקסיפלוקסצין בהזרקת מרכיבים מהתרופות

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 נוגדי: הבאות מהאפשרויות אחת וכל חשובה אזהרה בסעיף המפורטות התרופות את להזכיר הקפד. לקחת מתכוון
 תרופות( פסיכוטיות אנטי תרופות; מסוימות דיכאון נוגדות תרופות); נטובן'ג, קומדין( וורפרין כגון') דם מדללי(' קרישה
) אחרים, מוטרין, אדוויל( איבופרופן כגון(NSAIDs)  סטרואידיות לא דלקת נוגדות תרופות); נפש במחלות לטיפול

 אריתרומיצין'); מים כדורי(' משתנים); ב"בארה זמין לא(); )cisapride )Propulsid אחרים(Aleve, Naprosyn,  ונפרוקסן
,EES, Eryc, Erythrocin)ב, אמריל( גלימפיריד, כלורפרומיד כגון בסוכרת לטיפול אחרות תרופות או אינסולין); אחרים

,(Duetact-גליפיזיד  ,(Glucotrol)גליבוריד  ,(DiaBeta)כולל סדיר לא לדופק מסוימות תרופות; וטולבוטמיד, טולאזמיד 
 וסוטלול) בנואדקסטה(quinidine , פרוקאינאמיד(Norpace),  דיספירמיד(Nexterone, Pacerone),  אמיודרון

AF, Sorine, Sotylize) .(Betapace, Betapaceאו שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן 
.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח

 לגרום שעלולה נדירה לב בעיית( ממושךQT  מרווח פעם אי היה או יש במשפחתך למישהו או לך אם שלך לרופא ספר
 או סדיר לא לב בקצב פעם אי סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר). פתאומי מוות או התעלפות, סדיר לא לב לקצב
 דם כלי מחלת, גבוה דם לחץ), לגוף מהלב דם המוביל הגדול העורק של נפיחות( העורקים אבי מפרצת, לב התקף, איטי

), והעצמות הדם כלי, העיניים, הלב על להשפיע שעלול גנטי מצב( מרפן תסמונת), הדם בכלי). לקויה דם זרימת( היקפית
 או אשלגן של נמוכה רמה לך יש ואם), הדם כלי או המפרקים, העור על להשפיע שיכול גנטי מצב( אהלר-דנלוס תסמונת
אצלך מגנזיום
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.כבד מחלת או, בדם נמוך סוכר עם בעיות או מסוכרת פעם אי סבלת או לך יש אם שלך לרופא גם ספר. דםָ

 השימוש בזמן להריון נכנסת אם. מניקה את אם או להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא התקשר, מוקסיפלוקסצין בהזרקת

 הזרקת כיצד שתדע עד תיאום או עירנות הדורשות בפעילויות להשתתף או מכונות להפעיל, במכונית לנהוג אין
.עליך משפיעה מוקסיפלוקסצין

 וללבוש) שמש ומנורות שיזוף מיטות( סגול אולטרה לאור או שמש לאור ממושכת או מיותרת מחשיפה להימנע תכנן
. השמש לאור לרגיש שלך העור את להפוך עלולה מוקסיפלוקסצין הזרקת. הגנה וקרם שמש משקפי, מגן ביגוד

.מוקסיפלוקסצין בהזרקת הטיפול במהלך שלפוחיות או בעור אדמומיות מפתח אתה אם שלך לרופא התקשר

?מיוחדות תזונתיות הוראות לפי לפעול עלי האם

.מוקסיפלוקסצין הזרקת עם שלך הטיפול במהלך יום כל אחרים נוזלים או מים הרבה לשתות הקפד

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע שנשכחה במנה השתמש
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה במנה להשתמש אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

 אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלולה מוקסיפלוקסצין הזרקת
:חולף לא או חמור הללו מהתסמינים

בחילה

הקֲָאָה

בטן כאב

ׁשלִׁשּול

עצירות

צרַבֶתֶ

ההזרקה במקום נפיחות או חום, אדמומיות, רגישות, כאב, גירוי

 אזהרה בסעיף המתוארים מהתסמינים אחד כל או, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם
 רפואית עזרה קבל או מיד לרופא והתקשר מוקסיפלוקסצין בהזרקת להשתמש הפסק, חשובה
:חירום

 עד להתרחש עשויים( בטן והתכווצויות חום בלי או עם להתרחש שעלולים) מדממת או מימית צואה( חמור שלשול
)הטיפול לאחר יותר או חודשיים

פריחה

כוורות

עקִצּוץ
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העור של שלפוחיות או קילוף

חום

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, הגרון, הלשון, השפתיים, הפה, הפנים, העיניים של נפיחות

בגרון לחץ או צרידות

בליעה או נשימה קשיי

מחמיר או מתמשך שיעול

בהיר שרפרף או; כהה שתן; חיוור עור; העיניים או העור של הצהבה

 ראייה; רעַדַ; תכופה שתן הטלת; מיְֹוזעָ; מרפרף או מהיר דופק; רעד או רועד תחושת; חיוור עור; קיצוניים רעב או צמא
חריגה חרדה או; מטושטשת

הכרה אובדן או התעלפות

חריגים דימום או חבורות

בגב או בבטן, בחזה פתאומי כאב

 זריקת לתת אין. ילדים אצל מפרקים סביב ורקמות מפרקים, בעצמות לבעיות לגרום עלולה מוקסיפלוקסצין הזרקת
18. לגיל מתחת לילדים מוקסיפלוקסצין

 שאתה בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולה מוקסיפלוקסצין הזרקת
.זו בתרופה משתמש

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

?אחר מידע לדעת צריך

 את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות להזמין עשוי שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
 בדם הסוכר רמת את לבדוק ממך לבקש עשוי שלך הרופא, סוכרת לך יש אם. מוקסיפלוקסצין להזרקת שלך הגוף תגובת
.במוקסיפלוקסצין השימוש בזמן יותר קרובות לעתים

 כגון מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 אתה אם או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז

רנד שמות

/a608030.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov5/6

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
https://www.poisonhelp.org/help


MedlinePlus של תרופתי מידע: מוקסיפלוקסצין הזרקת14/4/2215:50,

IV®אוולוקס

15/07/2019-  לאחרונה מתוקן

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®הזכויות כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

האמריקאית האנוש ושירותי הבריאות מחלקתPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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