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Moksifloksasin Enjeksiyonu
(mox'' i flox' bir günah) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Moksifloksasin enjeksiyonu kullanmak, tedaviniz sırasında tendinit (kemiği kasa bağlayan fibröz dokunun şişmesi) veya tendon kopması (kemiği kasa bağlayan fibröz dokunun 

yırtılması) geliştirme riskinizi artırır. aylar sonra. Bu problemler omzunuzdaki, elinizdeki, ayak bileğinizin arkasındaki veya vücudunuzun diğer kısımlarındaki tendonları 

etkileyebilir. Tendinit veya tendon yırtılması her yaştaki insanın başına gelebilir, ancak risk 60 yaşın üzerindeki kişilerde en yüksektir. Böbrek, kalp veya akciğer nakli geçirdiyseniz 

veya daha önce geçirdiyseniz doktorunuza söyleyin; böbrek hastalığı; romatoid artrit (vücudun kendi eklemlerine saldırdığı, ağrıya, şişmeye ve fonksiyon kaybına neden olduğu 

bir durum) gibi bir eklem veya tendon bozukluğu; veya düzenli fiziksel aktiviteye katılırsanız. Deksametazon, metilprednizolon (Medrol) veya prednizon (Rayos) gibi oral veya 

enjekte edilebilir steroidler alıyorsanız doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Aşağıdaki tendinit semptomlarından herhangi birini yaşarsanız, moksifloksasin enjeksiyonunu 

kullanmayı bırakın, dinlenin ve hemen doktorunuzu arayın: ağrı, şişme, hassasiyet, sertlik veya bir kas hareketinde zorluk. Aşağıdaki tendon yırtılması semptomlarından 

herhangi birini yaşarsanız, moksifloksasin enjeksiyonunu kullanmayı bırakın ve acil tıbbi tedavi alın: tendon bölgesinde bir çıtlama veya patlama duyma veya hissetme, bir 

tendon bölgesinde yaralanma sonrası morarma veya hareket edememe veya dayanamama Etkilenen bir alanda ağırlık. moksifloksasin enjeksiyonunu kullanmayı bırakın, 

dinlenin ve hemen doktorunuzu arayın: ağrı, şişme, hassasiyet, sertlik veya bir kası hareket ettirmede zorluk. Aşağıdaki tendon yırtılması semptomlarından herhangi birini 

yaşarsanız, moksifloksasin enjeksiyonunu kullanmayı bırakın ve acil tıbbi tedavi alın: tendon bölgesinde bir çıtlama veya patlama duyma veya hissetme, bir tendon bölgesinde 

yaralanma sonrası morarma veya hareket edememe veya dayanamama Etkilenen bir alanda ağırlık. moksifloksasin enjeksiyonunu kullanmayı bırakın, dinlenin ve hemen 

doktorunuzu arayın: ağrı, şişme, hassasiyet, sertlik veya bir kası hareket ettirmede zorluk. Aşağıdaki tendon yırtılması semptomlarından herhangi birini yaşarsanız, 

moksifloksasin enjeksiyonunu kullanmayı bırakın ve acil tıbbi tedavi alın: tendon bölgesinde bir çıtlama veya patlama duyma veya hissetme, bir tendon bölgesinde yaralanma 

sonrası morarma veya hareket edememe veya dayanamama Etkilenen bir alanda ağırlık.

Moksifloksasin enjeksiyonu kullanmak, moksifloksasin almayı bıraktıktan sonra bile kaybolmayan duyu değişikliklerine 

ve sinir hasarına neden olabilir. Bu hasar, moksifloksasin enjeksiyonunu kullanmaya başladıktan hemen sonra ortaya 

çıkabilir. Doktorunuza daha önce periferik nöropati (ellerde ve ayaklarda karıncalanma, uyuşma ve ağrıya neden olan 

bir tür sinir hasarı) olup olmadığını söyleyin. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, moksifloksasin 

enjeksiyonunu kullanmayı bırakın ve derhal doktorunuzu arayın: kollarda veya bacaklarda uyuşma, karıncalanma, 

ağrı, yanma veya güçsüzlük; veya hafif dokunuş, titreşim, ağrı, sıcaklık veya soğuğu hissetme yeteneğinizde bir 

değişiklik.

Moksifloksasin enjeksiyonu kullanmak beyninizi veya sinir sisteminizi etkileyebilir ve ciddi yan etkilere neden olabilir. 

Bu, moksifloksasin enjeksiyonunun ilk dozundan sonra ortaya çıkabilir. Doktorunuza, nöbet, epilepsi, serebral 

arterioskleroz (beynin içinde veya yakınında kan damarlarının felç veya kısa süreli felçlere yol açabilecek şekilde 

daralması), felç, beyin yapısında değişiklik veya böbrek hastalığı olup olmadığını söyleyin. Aşağıdaki belirtilerden 

herhangi birini yaşarsanız, moksifloksasin enjeksiyonunu kullanmayı bırakın ve hemen doktorunuzu arayın: nöbetler; 

titreme; baş dönmesi; baş dönmesi; kaybolmayan baş ağrıları (bulanık görme olsun veya olmasın); uykuya dalma veya 

uykuda kalma zorluğu; kabuslar; başkalarına güvenmemek veya
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başkalarının seni incitmek istediğini hissetmek; halüsinasyonlar (var olmayan şeyleri görme veya sesleri duyma); kendinizi 

incitme veya öldürmeye yönelik düşünceler veya eylemler; Huzursuz, endişeli, gergin, depresif, hafıza sorunları veya kafa 

karışıklığı veya ruh halinizde veya davranışınızda başka değişiklikler hissetmek.

Moksifloksasin enjeksiyonu kullanmak, miyastenia gravis (kas güçsüzlüğüne neden olan bir sinir sistemi 
bozukluğu) olan kişilerde kas güçsüzlüğünü kötüleştirebilir ve ciddi nefes alma zorluğuna veya ölüme neden 
olabilir. Miyastenia gravisiniz varsa doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz size moksifloksasin enjeksiyonu 
kullanmamanızı söyleyebilir. Miyastenia gravisiniz varsa ve doktorunuz size moksifloksasin enjeksiyonu 
kullanmanız gerektiğini söylüyorsa, tedaviniz sırasında kas güçsüzlüğü veya nefes almada zorluk yaşarsanız 
hemen doktorunuzu arayın.

Moksifloksasin enjeksiyonu kullanmanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Doktorunuz veya eczacınız, moksifloksasin enjeksiyonu ile tedaviye başladığınızda size üreticinin hasta 
bilgi formunu (İlaç Kılavuzu) verecektir. Bilgileri dikkatlice okuyunuz ve herhangi bir sorunuz varsa 
doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Ayrıca Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) web sitesini de ziyaret edebilirsiniz 
(http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]) veya İlaç Kılavuzunu edinmek için üreticinin web 
sitesini kontrol edin.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Moksifloksasin enjeksiyonu, pnömoni gibi bakterilerin neden olduğu belirli enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır; ve cilt 

ve karın (mide bölgesi) enfeksiyonları. Moksifloksasin enjeksiyonu ayrıca vebayı (biyoterör saldırısının bir parçası olarak 

bilerek yayılabilen ciddi bir enfeksiyon) önlemek ve tedavi etmek için kullanılır. Moksifloksasin enjeksiyonu ayrıca bronşit 

veya sinüs enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılabilir, ancak varsa bu durumlar için kullanılmamalıdır. diğer tedavi 

seçenekleri mevcuttur.Moksifloksasin enjeksiyonu, florokinolonlar adı verilen bir antibiyotik sınıfındadır.Enfeksiyonlara 

neden olan bakterileri öldürerek çalışır.

Moksifloksasin enjeksiyonu gibi antibiyotikler soğuk algınlığı, grip veya diğer viral enfeksiyonlarda işe yaramaz. 

Gerekmediğinde antibiyotik kullanmak, daha sonra antibiyotik tedavisine direnen bir enfeksiyona yakalanma riskinizi 

artırır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Moksifloksasin enjeksiyonu, damara yerleştirilen bir iğne veya kateter yoluyla verilecek bir çözelti (sıvı) olarak gelir. 

Genellikle 5 ila 21 gün boyunca günde bir kez en az 60 dakikalık bir süre boyunca intravenöz (damar içine) infüze edilir 

(yavaşça enjekte edilir). Tedavinin uzunluğu, tedavi edilen enfeksiyonun tipine bağlıdır. Doktorunuz size moksifloksasin 

enjeksiyonunu ne kadar süreyle kullanmanız gerektiğini söyleyecektir.

Bir hastanede moksifloksasin enjeksiyonu alabilir veya ilacı evde kullanabilirsiniz. Evde moksifloksasin 
enjeksiyonu kullanacaksanız, sağlık uzmanınız ilacı nasıl infüze edeceğinizi size gösterecektir. Bu talimatları 
anladığınızdan emin olun ve herhangi bir sorunuz varsa sağlık uzmanınıza sorun. Moksifloksasin 
enjeksiyonunu infüze etmede herhangi bir sorununuz varsa, sağlık uzmanınıza ne yapacağınızı sorun.
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Moksifloksasin enjeksiyonu ile tedavinin ilk birkaç gününde kendinizi daha iyi hissetmeye başlamalısınız. 
Belirtileriniz düzelmezse veya kötüleşirse doktorunuzu arayın.

Kendinizi daha iyi hissetseniz bile reçeteyi bitirene kadar moksifloksasin enjeksiyonu kullanın. ÖNEMLİ UYARI ve YAN 
ETKİLER bölümlerinde listelenen bazı ciddi yan etkileri yaşamadığınız sürece doktorunuzla konuşmadan 
moksifloksasin enjeksiyonunu kullanmayı bırakmayınız. Moksifloksasin enjeksiyonunu çok erken kullanmayı 
bırakırsanız veya dozları atlarsanız, enfeksiyonunuz tamamen tedavi edilemeyebilir ve bakteriler antibiyotiklere 
dirençli hale gelebilir.

bu ilacın kullanım alanları

Moksifloksasin enjeksiyonu bazen tüberküloz (TB) bazı cinsel yolla bulaşan hastalıkları ve diğer ilaçlar 
kullanılamadığında endokarditi (kalp zarının ve kapakçıkların enfeksiyonu) tedavi etmek için de kullanılır. 
Moksifloksasin, bu amaç için başka ilaçlar mevcut değilse, havada şarbon mikroplarına maruz kalmış 
olabilecek kişilerde şarbonu (biyoterör saldırısının bir parçası olarak bilerek yayılabilen ciddi bir enfeksiyon) 
tedavi etmek veya önlemek için de kullanılabilir. Moksifloksasin enjeksiyonu bazen insan immün yetmezlik 
virüsü (HIV) enfeksiyonu olan hastalarda salmonella (şiddetli ishale neden olan bir enfeksiyon) ve shigella 
(şiddetli ishale neden olan bir enfeksiyon) tedavisinde de kullanılır. Bu ilacı kullanmanın riskleri hakkında 
doktorunuzla konuşun. senin durumun için.

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Moksifloksasin enjeksiyonunu kullanmadan önce,

moksifloksasin, diğer kinolon veya siprofloksasin (Cipro), gemifloksasin (Faktif), levofloksasin (Levaquin) ve ofloksasin 
(Levaquin) gibi diğer florokinolon antibiyotiklere veya diğer ilaçlara alerjiniz varsa veya bu ilaçlardan herhangi birine 
alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. moksifloksasin enjeksiyonundaki maddeler. İçindekiler listesi için 
doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. ÖNEMLİ UYARI bölümünde listelenen ilaçlardan ve 
aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: varfarin (Coumadin, Jantoven) gibi 
antikoagülanlar ('kan sulandırıcılar'); bazı antidepresanlar; antipsikotikler (akıl hastalıklarını tedavi 
etmek için kullanılan ilaçlar); ibuprofen (Advil, Motrin, diğerleri) ve naproksen (Aleve, Naprosyn, 
diğerleri) gibi nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAID'ler); sisaprid (Propulsid) (ABD'de mevcut 
değildir); diüretikler ('su hapları'); eritromisin (EES, Eryc, Eritrosin, diğerleri); Klorpropamid, glimepirid 
(Duetact'te Amaryl), glipizid (Glucotrol), gliburid (DiaBeta), tolazamid gibi diyabet tedavisi için insülin 
veya diğer ilaçlar, ve tolbutamid; amiodaron (Nexterone, Pacerone), disopiramid (Norpace), 
prokainamid, kinidin (Nuedexta'da) ve sotalol (Betapace, Betapace AF, Sorine, Sotylize) dahil olmak 
üzere düzensiz kalp atışı için bazı ilaçlar. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan 
etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

Sizde veya ailenizden herhangi birinde uzamış bir QT aralığı (düzensiz kalp atışı, bayılma veya ani 
ölüme neden olabilen nadir bir kalp sorunu) olup olmadığını doktorunuza söyleyin. Düzensiz veya 
yavaş kalp atışı, kalp krizi, aort anevrizması (kanı kalpten vücuda taşıyan büyük atardamarın şişmesi), 
yüksek tansiyon, periferik damar hastalığı (dolaşım bozukluğu) olup olmadığını doktorunuza söyleyiniz. 
Marfan sendromu (kalbi, gözleri, kan damarlarını ve kemikleri etkileyebilen genetik bir durum), Ehlers-
Danlos sendromu (cildi, eklemleri veya kan damarlarını etkileyebilen genetik bir durum) ve sizde varsa 
düşük seviyede potasyum veya magnezyum
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kan. Ayrıca şeker hastalığınız veya düşük kan şekeri veya karaciğer hastalığınız olup olmadığını doktorunuza 
söyleyin.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. 
Moksifloksasin enjeksiyonu kullanırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

moksifloksasin enjeksiyonunun sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araba sürmeyin, makine kullanmayın veya 
uyanıklık veya koordinasyon gerektiren faaliyetlere katılmayın.

güneş ışığına veya ultraviyole ışığa (bronzlaşma yatakları ve güneş lambaları) gereksiz veya uzun süreli maruz kalmaktan 
kaçınmayı ve koruyucu giysiler, güneş gözlüğü ve güneş kremi giymeyi planlayın. Moksifloksasin enjeksiyonu cildinizi 
güneş ışığına duyarlı hale getirebilir. Moksifloksasin enjeksiyonu ile tedaviniz sırasında ciltte kızarıklık veya kabarcıklar 
ortaya çıkarsa doktorunuzu arayın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Moksifloksasin enjeksiyonu ile tedaviniz sırasında her gün bol su veya diğer sıvıları içtiğinizden emin 
olun.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda kullanın. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, kaçırdığınız 
dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz kullanmayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Moksifloksasin enjeksiyonu yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri 
şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

mide bulantısı

kusma

karın ağrısı

ishal

kabızlık

göğüste ağrılı yanma hissi

enjeksiyon yerinde tahriş, ağrı, hassasiyet, kızarıklık, sıcaklık veya şişme

Aşağıdaki semptomlardan herhangi birini veya ÖNEMLİ UYARI bölümünde açıklanan 
semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, moksifloksasin enjeksiyonunu kullanmayı bırakın 
ve hemen doktorunuzu arayın veya acil tıbbi yardım alın:

Ateş ve mide krampları (tedaviden sonra 2 ay veya daha fazla bir süre içinde ortaya çıkabilir) ile birlikte veya 
ateşsiz ortaya çıkabilecek şiddetli ishal (sulu veya kanlı dışkı)

döküntü

kurdeşen

kaşıntı
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cildin soyulması veya kabarması

ateş

gözlerin, yüzün, ağzın, dudakların, dilin, boğazın, ellerin, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi

ses kısıklığı veya boğazda sıkışma

nefes alma veya yutma zorluğu

devam eden veya kötüleşen öksürük

cilt veya gözlerin sararması; soluk ten; Koyu idrar; veya açık renkli dışkı

aşırı susuzluk veya açlık; soluk ten; titrek veya titreyen hissetmek; hızlı veya çırpınan kalp atışı; terlemek; 
sık idrara çıkma; titreme; bulanık görme; veya olağandışı kaygı

bayılma veya bilinç kaybı

olağandışı morarma veya kanama

göğüste, midede veya sırtta ani ağrı

Moksifloksasin enjeksiyonu çocuklarda kemik, eklem ve eklem çevresindeki dokularda sorunlara neden 
olabilir. 18 yaşından küçük çocuklara moksifloksasin enjeksiyonu yapılmamalıdır.

Moksifloksasin enjeksiyonu başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir 
sorununuz varsa doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay 
Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun moksifloksasin enjeksiyonuna 

verdiği yanıtı kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyebilir. Şeker hastalığınız varsa, doktorunuz moksifloksasin 

kullanırken kan şekerinizi daha sık kontrol etmenizi isteyebilir.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli 
bilgiler.

rand isimleri
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