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Moxifloxacin Injection
binibigkas bilang (mox'' i flox' a sin)

MAHALAGANG BABALA:

Ang paggamit ng moxifloxacin injection ay nagpapataas ng panganib na magkaroon ka ng tendinitis (pamamaga ng fibrous tissue na nag-uugnay sa buto sa kalamnan) o magkaroon ng tendon rupture (pagpunit 

ng fibrous tissue na nag-uugnay sa buto sa kalamnan) habang ginagamot mo o hanggang sa ilang beses. buwan pagkatapos. Ang mga problemang ito ay maaaring makaapekto sa mga litid sa iyong balikat, 

iyong kamay, likod ng iyong bukung-bukong, o sa iba pang bahagi ng iyong katawan. Ang tendinitis o tendon rupture ay maaaring mangyari sa mga tao sa anumang edad, ngunit ang panganib ay pinakamataas 

sa mga taong higit sa 60 taong gulang. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagkaroon o nagkaroon na ng kidney, puso, o lung transplant; sakit sa bato; isang sakit sa kasukasuan o litid tulad ng rheumatoid 

arthritis (isang kondisyon kung saan inaatake ng katawan ang sarili nitong mga kasukasuan, na nagdudulot ng pananakit, pamamaga, at pagkawala ng paggana); o kung lumahok ka sa regular na pisikal na 

aktibidad. Sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung umiinom ka ng oral o injectable na steroid tulad ng dexamethasone, methylprednisolone (Medrol), o prednisone (Rayos). Kung makaranas ka ng alinman 

sa mga sumusunod na sintomas ng tendinitis, itigil ang paggamit ng moxifloxacin injection, magpahinga, at tawagan kaagad ang iyong doktor: pananakit, pamamaga, panlalambot, paninigas, o kahirapan sa 

paggalaw ng kalamnan. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas ng pagkalagot ng litid, itigil ang paggamit ng moxifloxacin injection at kumuha ng emerhensiyang medikal na paggamot: 

pandinig o pakiramdam ng isang snap o pop sa isang tendon area, pasa pagkatapos ng pinsala sa isang tendon area, o kawalan ng kakayahan na gumalaw o makatiis. timbang sa isang apektadong lugar. itigil 

ang paggamit ng moxifloxacin injection, magpahinga, at tawagan kaagad ang iyong doktor: pananakit, pamamaga, pananakit, paninigas, o kahirapan sa paggalaw ng kalamnan. Kung makaranas ka ng alinman 

sa mga sumusunod na sintomas ng pagkalagot ng litid, itigil ang paggamit ng moxifloxacin injection at kumuha ng emerhensiyang medikal na paggamot: pandinig o pakiramdam ng isang snap o pop sa isang 

tendon area, pasa pagkatapos ng pinsala sa isang tendon area, o kawalan ng kakayahan na gumalaw o makatiis. timbang sa isang apektadong lugar. itigil ang paggamit ng moxifloxacin injection, magpahinga, at 

tawagan kaagad ang iyong doktor: pananakit, pamamaga, pananakit, paninigas, o kahirapan sa paggalaw ng kalamnan. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas ng pagkalagot ng litid, 

itigil ang paggamit ng moxifloxacin injection at kumuha ng emerhensiyang medikal na paggamot: pandinig o pakiramdam ng isang snap o pop sa isang tendon area, pasa pagkatapos ng pinsala sa isang tendon 

area, o kawalan ng kakayahan na gumalaw o makatiis. timbang sa isang apektadong lugar.

Ang paggamit ng moxifloxacin injection ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa sensasyon at pinsala sa ugat na maaaring hindi mawala kahit na 

pagkatapos mong ihinto ang pag-inom ng moxifloxacin. Ang pinsalang ito ay maaaring mangyari sa lalong madaling panahon pagkatapos mong 

simulan ang paggamit ng moxifloxacin injection. Sabihin sa iyong doktor kung nagkaroon ka na ng peripheral neuropathy (isang uri ng nerve damage 

na nagdudulot ng tingling, pamamanhid, at pananakit sa mga kamay at paa). Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, itigil 

ang paggamit ng moxifloxacin injection at tawagan kaagad ang iyong doktor: pamamanhid, tingling, pananakit, paso, o panghihina sa mga braso o 

binti; o isang pagbabago sa iyong kakayahang makaramdam ng mahinang pagpindot, panginginig ng boses, sakit, init, o lamig.

Ang paggamit ng moxifloxacin injection ay maaaring makaapekto sa iyong utak o nervous system at magdulot ng malubhang 

epekto. Ito ay maaaring mangyari pagkatapos ng unang dosis ng moxifloxacin injection. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o 

nagkaroon na ng mga seizure, epilepsy, cerebral arteriosclerosis (pagpapaliit ng mga daluyan ng dugo sa o malapit sa utak na 

maaaring humantong sa stroke o ministroke), stroke, pagbabago ng istraktura ng utak, o sakit sa bato. Kung makaranas ka ng 

alinman sa mga sumusunod na sintomas, itigil ang paggamit ng moxifloxacin injection at tawagan kaagad ang iyong doktor: mga 

seizure; panginginig; pagkahilo; pagkahilo; sakit ng ulo na hindi mawawala (may malabo o walang malabong paningin); 

nahihirapang makatulog o manatiling tulog; bangungot; hindi nagtitiwala sa iba o
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pakiramdam na gustong saktan ka ng iba; mga guni-guni (nakakakita ng mga bagay o nakakarinig ng mga boses na hindi umiiral); mga pag-

iisip o pagkilos tungo sa pananakit o pagpatay sa iyong sarili; pakiramdam hindi mapakali, balisa, kinakabahan, nalulumbay, mga problema 

sa memorya, o nalilito, o iba pang mga pagbabago sa iyong kalooban o pag-uugali.

Ang paggamit ng moxifloxacin injection ay maaaring magpalala ng kahinaan ng kalamnan sa mga taong may myasthenia gravis (isang 

disorder ng nervous system na nagiging sanhi ng panghihina ng kalamnan) at maging sanhi ng matinding kahirapan sa paghinga o 

kamatayan. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang myasthenia gravis. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag gumamit ng 

moxifloxacin injection. Kung mayroon kang myasthenia gravis at sinabihan ka ng iyong doktor na dapat kang gumamit ng moxifloxacin 

injection, tawagan kaagad ang iyong doktor kung nakakaranas ka ng panghihina ng kalamnan o kahirapan sa paghinga sa panahon ng 

iyong paggamot.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng paggamit ng moxifloxacin injection.

Ibibigay sa iyo ng iyong doktor o parmasyutiko ang sheet ng impormasyon ng pasyente ng gumawa (Gabay sa Gamot) 

kapag sinimulan mo ang paggamot na may moxifloxacin injection. Basahing mabuti ang impormasyon at tanungin ang 

iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga katanungan. Maaari mo ring bisitahin ang website ng Food 

and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]) o tingnan ang website ng gumawa 

para makuha ang Gabay sa Medication.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang moxifloxacin injection ay ginagamit upang gamutin ang ilang partikular na impeksyong dulot ng bakterya tulad ng pulmonya; at mga 

impeksyon sa balat at tiyan (lugar ng tiyan). Ginagamit din ang moxifloxacin injection upang maiwasan at gamutin ang salot (isang seryosong 

impeksiyon na maaaring kusa na kumalat bilang bahagi ng pag-atake ng bioterror. Ang moxifloxacin injection ay maaari ding gamitin upang 

gamutin ang bronchitis o mga impeksyon sa sinus ngunit hindi dapat gamitin para sa mga kundisyong ito kung mayroong iba pang opsyon sa 

paggamot na magagamit. Ang moxifloxacin injection ay nasa isang klase ng antibiotic na tinatawag na fluoroquinolones. Gumagana ito sa 

pamamagitan ng pagpatay sa bacteria na nagdudulot ng mga impeksiyon.

Ang mga antibiotic tulad ng moxifloxacin injection ay hindi gagana para sa sipon, trangkaso, o iba pang impeksyon sa viral. Ang paggamit ng mga antibiotic kapag hindi 

kinakailangan ang mga ito ay nagpapataas ng iyong panganib na magkaroon ng impeksyon sa ibang pagkakataon na lumalaban sa paggamot sa antibiotic.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang moxifloxacin injection ay dumarating bilang isang solusyon (likido) na ibibigay sa pamamagitan ng isang karayom   o catheter na inilagay sa 

isang ugat. Ito ay kadalasang inilalagay (mabagal na iniksyon) sa ugat (sa ugat) sa loob ng hindi bababa sa 60 minuto isang beses sa isang araw sa 

loob ng 5 hanggang 21 araw. Ang tagal ng paggamot ay depende sa uri ng impeksyon na ginagamot. Sasabihin sa iyo ng iyong doktor kung gaano 

katagal gagamitin ang moxifloxacin injection.

Maaari kang makatanggap ng moxifloxacin injection sa isang ospital, o maaari mong gamitin ang gamot sa bahay. Kung gagamit ka ng 

moxifloxacin injection sa bahay, ipapakita sa iyo ng iyong healthcare provider kung paano i-infuse ang gamot. Tiyaking nauunawaan mo ang 

mga direksyong ito, at tanungin ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang anumang mga katanungan. 

Tanungin ang iyong healthcare provider kung ano ang gagawin kung mayroon kang anumang mga problema sa pag-infuse ng moxifloxacin 

injection.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608030.html 2/6

http://www.fda.gov/Drugs


4/14/22, 3:50 PM Moxifloxacin Injection: MedlinePlus Drug Information

Dapat kang magsimulang bumuti ang pakiramdam sa mga unang araw ng paggamot na may moxifloxacin injection. Kung ang iyong mga 

sintomas ay hindi bumuti o kung lumala ang mga ito, tawagan ang iyong doktor.

Gumamit ng moxifloxacin injection hanggang matapos mo ang reseta, kahit na bumuti ang pakiramdam mo. Huwag huminto sa paggamit ng 

moxifloxacin injection nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor maliban kung nakakaranas ka ng ilang seryosong side effect na nakalista sa 

MAHALAGANG BABALA at SIDE EFFECTS na seksyon. Kung huminto ka sa paggamit ng moxifloxacin injection nang masyadong maaga o kung 

laktawan mo ang mga dosis, ang iyong impeksiyon ay maaaring hindi ganap na magamot at ang bakterya ay maaaring maging lumalaban sa mga 

antibiotic.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang moxifloxacin injection ay ginagamit din minsan upang gamutin ang tuberculosis (TB) ilang partikular na sakit na nakukuha sa 

pakikipagtalik, at endocarditis (impeksyon sa lining ng puso at mga balbula) kapag hindi magagamit ang ibang mga gamot. Ang 

moxifloxacin ay maaari ding gamitin upang gamutin o maiwasan ang anthrax (isang seryosong impeksyon na maaaring kusang kumalat 

bilang bahagi ng pag-atake ng bioterror) sa mga taong maaaring nalantad sa mga mikrobyo ng anthrax sa hangin kung ang ibang mga 

gamot ay hindi magagamit para sa layuning ito. Ang moxifloxacin injection ay ginagamit din minsan upang gamutin ang salmonella 

(isang impeksiyon na nagdudulot ng matinding pagtatae) at shigella (isang impeksiyon na nagdudulot ng matinding pagtatae) sa mga 

pasyenteng may impeksyon sa human immunodeficiency virus (HIV). Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng 

paggamit ng gamot na ito para sa iyong kalagayan.

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago gamitin ang moxifloxacin injection,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa moxifloxacin, iba pang quinolone o fluoroquinolone 
antibiotics tulad ng ciprofloxacin (Cipro), gemifloxacin (Factive), levofloxacin (Levaquin), at ofloxacin, anumang iba pang mga 
gamot, o kung ikaw ay allergic sa alinman sa mga sangkap sa moxifloxacin injection. Magtanong sa iyong doktor o 
parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, 
nutritional supplement, at mga produktong herbal na iniinom o pinaplano mong inumin. Siguraduhing banggitin ang 
mga gamot na nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA at alinman sa mga sumusunod: anticoagulants ('blood 
thinners') tulad ng warfarin (Coumadin, Jantoven); ilang mga antidepressant; antipsychotics (mga gamot upang 
gamutin ang sakit sa isip); nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) tulad ng ibuprofen (Advil, Motrin, iba pa) at 
naproxen (Aleve, Naprosyn, iba pa); cisapride (Propulsid) (hindi magagamit sa US); diuretics ('mga tabletas ng tubig'); 
erythromycin (EES, Eryc, Erythrocin, iba pa); insulin o iba pang mga gamot upang gamutin ang diabetes tulad ng 
chlorpropamide, glimepiride (Amaryl, sa Duetact), glipizide (Glucotrol), glyburide (DiaBeta), tolazamide, at tolbutamide; 
ilang mga gamot para sa hindi regular na tibok ng puso kabilang ang amiodarone (Nexterone, Pacerone), 
disopyramide (Norpace), procainamide, quinidine (sa Nuedexta), at sotalol (Betapace, Betapace AF, Sorine, Sotylize). 
Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti 
para sa mga side effect.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw o sinuman sa iyong pamilya ay nagkaroon o nagkaroon na ng matagal na QT interval (isang bihirang 

problema sa puso na maaaring magdulot ng hindi regular na tibok ng puso, nahimatay, o biglaang pagkamatay). Sabihin sa iyong doktor kung 

mayroon kang hindi regular o mabagal na tibok ng puso, isang atake sa puso, isang aortic aneurysm (pamamaga ng malaking arterya na 

nagdadala ng dugo mula sa puso patungo sa katawan), mataas na presyon ng dugo, peripheral vascular disease (mahinang sirkulasyon sa mga 

daluyan ng dugo), Marfan syndrome (isang genetic na kondisyon na maaaring makaapekto sa puso, mata, daluyan ng dugo at buto), Ehlers-

Danlos syndrome (isang genetic na kondisyon na maaaring makaapekto sa balat, mga kasukasuan, o mga daluyan ng dugo), at kung mayroon 

kang isang mababang antas ng potasa o magnesiyo sa iyong
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dugo. Sabihin din sa iyong doktor kung mayroon o nagkaroon ka na ng diabetes o mga problema sa mababang asukal sa dugo, o sakit 
sa atay.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o planong magbuntis o kung ikaw ay nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis 
habang gumagamit ng moxifloxacin injection, tawagan ang iyong doktor.

huwag magmaneho ng kotse, magpatakbo ng makinarya, o lumahok sa mga aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto o koordinasyon hanggang sa 

malaman mo kung paano nakakaapekto sa iyo ang iniksyon ng moxifloxacin.

planong iwasan ang hindi kailangan o matagal na pagkakalantad sa sikat ng araw o ultraviolet light (tanning bed at sunlamp) at magsuot 

ng pamproteksiyon na damit, salaming pang-araw, at sunscreen. Ang moxifloxacin injection ay maaaring maging sensitibo sa iyong balat 

sa sikat ng araw. Tawagan ang iyong doktor kung nagkakaroon ka ng pamumula ng balat o mga paltos sa panahon ng iyong paggamot 

na may moxifloxacin injection.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Tiyaking umiinom ka ng maraming tubig o iba pang likido araw-araw sa panahon ng iyong paggamot na may moxifloxacin 

injection.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Gamitin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa susunod na dosis, laktawan ang 

napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing. Huwag gumamit ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas na 

dosis.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang moxifloxacin injection ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o 

hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

pagduduwal

pagsusuka

sakit sa tyan

pagtatae

pagtitibi

heartburn

pangangati, pananakit, lambot, pamumula, init, o pamamaga sa lugar ng iniksyon

Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, o alinman sa mga sintomas na inilarawan sa 
seksyong MAHALAGANG BABALA, itigil ang paggamit ng moxifloxacin injection at tawagan kaagad ang iyong 
doktor o humingi ng emerhensiyang tulong medikal:

matinding pagtatae (matubig o madugong dumi) na maaaring mangyari nang may lagnat o walang lagnat at pananakit ng tiyan (maaaring 

mangyari hanggang 2 buwan o higit pa pagkatapos ng iyong paggamot)

pantal

mga pantal

nangangati
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pagbabalat o paltos ng balat

lagnat

pamamaga ng mata, mukha, bibig, labi, dila, lalamunan, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti

pamamalat o paninikip ng lalamunan

kahirapan sa paghinga o paglunok

patuloy o lumalalang ubo

paninilaw ng balat o mata; maputlang balat; maitim na ihi; o mapusyaw na kulay ng dumi

matinding uhaw o gutom; maputlang balat; pakiramdam nanginginig o nanginginig; mabilis o fluttering na tibok ng puso; pagpapawis; madalas na 

pag-ihi; nanginginig; malabong paningin; o hindi pangkaraniwang pagkabalisa

nanghihina o nawalan ng malay

hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo

biglaang pananakit sa dibdib, tiyan, o likod

Ang moxifloxacin injection ay maaaring magdulot ng mga problema sa mga buto, joints, at tissues sa paligid ng joints sa mga 

bata. Ang moxifloxacin injection ay hindi dapat ibigay sa mga batang wala pang 18 taong gulang.

Ang moxifloxacin injection ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga 

problema habang ginagamit mo ang gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 

1088).

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, 

nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Maaaring mag-order ang iyong doktor ng ilang mga lab test upang suriin ang tugon 

ng iyong katawan sa iniksyon ng moxifloxacin. Kung mayroon kang diabetes, maaaring hilingin sa iyo ng iyong doktor na suriin ang iyong asukal sa dugo 

nang mas madalas habang gumagamit ng moxifloxacin.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand
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Huling Binago - 07/15/2019

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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