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RxList: 17/03/2022-UNASYNב אחרון עדכון
Unasyn של משתמשים ביקורותתרופות השוואתקשורים סמים

לוואי תופעות כוללUnasyn  מטופל על מידע

Vantage ADDUnasyn, Unasyn-: מותג שמות

וסולבקטם אמפיצילין: כללי שם

Vantage) ADD?(Unasyn, Unasyn- וסולבקטם אמפיצילין זה מה

Vantage) ADD?(Unasyn, Unasyn- וסולבקטם אמפיצילין של האפשריות הלוואי תופעות מהן

Vantage) ADD- וסולבקטם אמפיצילין על לדעת שעלי ביותר החשוב המידע מהו

?(Unasyn, Unasyn

Vantage) ADD- ובסולבקטם באמפיצילין השימוש לפני שלי הרופא עם לדון עלי מה

?(Unasyn, Unasyn

Vantage) ADD?(Unasyn, Unasyn- ובסולבקטם באמפיצילין להשתמש עלי כיצד

Vantage) ADD?(Unasyn, Unasyn- מנה אפספס אם קורה מה

Vantage) ADD?(Unasyn, Unasyn- יתר מנתח אני אם קורה מה

Vantage) ADD?(Unasyn, Unasyn- ובסולבקטם באמפיצילין השימוש בזמן להימנע עלי ממה

Vantage) ADD?(Unasyn, Unasyn- וסולבקטם אמפיצילין על ישפיעו אחרות תרופות אילו

Vantage) ADD?(Unasyn, Unasyn- נוסף מידע לקבל אוכל היכן

VANTAGE) ADD?(UNASYN, UNASYN- וסולבקטם אמפיצילין זה מה
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וסולבקטם אמפיצילין של לוואי ותופעות תמונות, שימושים19/4/2211:07,

.לחיידקים שגורמת לפניצילין אנטיביוטיקה הם וסולבקטם אמפיצילין

של שונים בסוגים לטיפול המשמשת משולבת תרופה היא וסולבקטם אמפיצילין

.חיידקים ידי על הנגרמים זיהומים

זו בתרופה מופיעות שאינן למטרות גם ובסולבקטם באמפיצילין להשתמש ניתן

.להנחות

VANTAGE) ADD- וסולבקטם אמפיצילין של האפשריות הלוואי תופעות מהן
?(UNASYN, UNASYN

קשה, כוורות(אלרגית תגובה של סימניםלך יש אם דחופה רפואית עזרה קבל

,גרון כאב, חום(חמורה עורית תגובה או)בגרון או בפנים נפיחות, נשימה

).וקילופים שלפוחיות עם בעור סגולה או אדומה פריחה, עור כאבי, צורבות עיניים

:לך יש אם מיד שלך לרופא התקשר

שלך האחרונה המנה לאחר חודשים מתרחשים הם אם גם( דמיים או מימיים שלשולים, עזים בטן כאבי

;(

);הגרון או הפה בתוך לבנים כתמים( קיכלי

;הזעה, בחילות, לכתף או ללסת מתפשט כאב, בחזה לחץ או כאב, מהירות לב דפיקות- לב בעיות

 בצבע צואה, כהה שתן, תיאבון אובדן, עייפות תחושת, גירוד, עליונה בטן כאבי, בחילות- כבד בעיות

אֹו); העיניים או העור של הצהבה( צהבת, חימר

, אדמומיות או עיניים כאבי, ניקוז או אוזניים כאבי, עייפות, ראש כאב, חום- חדש זיהום של סימנים

, מתמשכים גב או צוואר כאבי, פרקים כאבי, מוגלה עם פצעונים או פצעים, בעור פריחה, שיעול

.שתן מתן בעת צריבה או כאב, שלשול

:לכלול עשויות נפוצות לוואי תופעות

;ׁשלִׁשּול

;פריחה

";שעירה" או שחורה, נפוחה לשון
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וסולבקטם אמפיצילין של לוואי ותופעות תמונות, שימושים19/4/2211:07,

;הפרשות או בנרתיק גירוד

.התרופה הוזרקה שבו במקום כאב

עבור שלך לרופא התקשר. להתרחש עלולות ואחרות לוואי תופעות של מלאה רשימה אינה זו

FDA.1088-1-800- בטלפון-FDA ל לוואי תופעות על לדווח יכול אתה. לוואי תופעות לגבי רפואי ייעוץ

VANTAGE) ADD- וסולבקטם אמפיצילין על לדעת שעלי ביותר החשוב המידע מהו
?(UNASYN, UNASYN

לאחת חמורה אלרגית תגובה לך הייתה פעם אי אם זו בתרופה להשתמש אין

השימוש בזמן בכבד בעיות לך היו אם או, צפלוספורין או פניצילין של אנטיביוטיקה סוג

.וסולבקטם אמפיצילין

-
ׁשאְלֵהָ

דלקתית אגן מחלת מהי
)PID(?

תשובה ראה

לקחת עלי כיצד כוללUnasyn  מטופל על מידע

 באמפיצילין השימוש לפני שלי הבריאות שירותי ספק עם לדון צריך אני מה על
VANTAGE) ADD?(UNASYN, UNASYN- וסולבקטם

אתה אם או, סולבקטם או לאמפיצילין אלרגי אתה אם בתרופה להשתמש צריך לא אתה

פעם אי היו

אֹו; צפלוספורין או לפניצילין אנטיביוטיקה של סוג לכל חמורה אלרגית תגובה
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.וסולבקטם באמפיצילין שימוש בזמן) צהבת או הפטיטיס( כבד בעיות

:לך היה פעם אי אם שלך לרופא ספר

;כבד מחלת

");מונו" גם נקרא( מונונוקלאוזיס

;כליות מחלת

אֹו; תרופה לכל אלרגיה

.אחרת אלרגיה כל

.מניקה או בהריון אתה אם שלך לרופא ספר

.רפואי ייעוץ ללא לילד זו תרופה לתת אין

VANTAGE) ADD?(UNASYN, UNASYN- ובסולבקטם באמפיצילין להשתמש עלי כיצד

או התרופות מדריכי כל את וקרא שלך המרשם תווית על ההנחיות כל את בצע

.ההוראות לפי בדיוק בתרופה השתמש. הוראות דפי

א. לווריד בעירוי ניתנים או, לשריר מוזרקים וסולבקטם אמפיצילין

ב נכון להשתמש כיצד אותך ילמד ואולי שלך הראשונה המנה את ייתן בריאות שירותי ספק

.בעצמך תרופה

כשמשתמש. בו השימוש לפני) מדלל( נוזל עם וסולבקטם אמפיצילין לערבב יש

את ולאחסן לערבב נכון איך מבין שאתה ודא, בעצמך הזרקות

.רפואה

.מסוים שעות מספר תוך בה להשתמש עליך יהיה, התרופה ערבוב לאחר

,קרירה החדר בטמפרטורת( התערובת של האחסון ובאופן במדלל תלוי יהיה זה

).במקרר או
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לׁשִאְֹול.שלך התרופה עם המסופקות השימוש הוראות כל על בקפידה ופעל קרא

.ההוראות כל את מבין אינך אם הרוקח או הרופא

לתרופה יש אם להשתמש אין.אותה לתת מוכן אתה כאשר רק זריקה הכן

.חדשה תרופה לקבלת שלך לרוקח התקשר.חלקיקים בו שיש או צבעים שינה

שלך הרופא של המינון אחר עקוב.ימים14  למשך שעות6  כל כלל בדרך ניתנת זו תרופה

.רבה בזהירות הוראות

במהירות שלך התסמינים אם גם, שנקבע הזמן כל למשך זו בתרופה השתמש

.לתרופות עמיד לזיהום הסיכון את להגביר יכול מנות על דילוג. לׁשְּפַרֵ

.הצטננות או-u ה כמו ויראלי בזיהום יטפלו לא וסולבקטם אמפיצילין

.שלך הכבד תפקודי את לבדוק כדי תכופות דם לבדיקות שתזדקק ייתכן

לאמר. בשתן) סוכר( גלוקוז עבור מסוימות מעבדה בדיקות תוצאות על להשפיע יכולה זו תרופה

.ובסולבקטם באמפיצילין משתמש שאתה בך שמטפל רופא כל

ו מלחות הרחק החדר בטמפרטורת מעורבבים לא וסולבקטם אמפיצילין אחסן

.חֹום

ניקוב חסין" חד"ב אותם הניחו ואז בלבד אחת פעם ובמזרק במחט השתמשו

מחוץ זה את תשאיר. הזה המיכל השלכת אופן לגבי המקומיים או הממלכתיים החוקים לפי פעל. מכְֹולהָ

.מחמד וחיות ילדים של ידם הישג

-
מצגת

לך גורם מה: אגן כאבי
?אגן כאב

מצגת ראה
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לוואי ותופעות תמונות, שימושים וסולבקטם אילין19/4/

למנה מתגעגע אני אם כוללUnasyn  מטופל על מידע

VANTAGE) ADD?(UNASYN, UNASYN- למנה מתגעגע אני אם קורה מה

שלך הזמן הגיע כמעט אם שהוחמצה המנה על דלג אך, האפשרי בהקדם בתרופה השתמש

.אחת בבת מנות בשתי השתמשאל.הבאה המנה

VANTAGE) ADD?(UNASYN, UNASYN- יתר מנתח אני אם קורה מה

1-800-222-1222. בטלפוןPoison  של העזרה לקו התקשר או חירום רפואי לטיפול פנה

).עוויתות( להתקפים לגרום עלולה יתר מנת

VANTAGE) ADD- וסולבקטם באמפיצילין השימוש בזמן להימנע עלי ממה
?(UNASYN, UNASYN

אתה אם.חדש לזיהום סימן להיות שעשוי, לשלשול לגרום עלולות אנטיביוטיות תרופות

שלשולים נגד השימוש לפני שלך לרופא התקשר, מדמם או מימי שלשול לך יש

.רפואה

VANTAGE) ADD- וסולבקטם אמפיצילין על ישפיעו אחרות תרופות אילו
?(UNASYN, UNASYN

:במיוחד, שלך האחרות התרופות כל על שלך לרופא ספר

אֹו; אלופורינול

.פרובנציד

כולל, וסולבקטם אמפיצילין על להשפיע עשויות אחרות תרופות. מלאה אינה זו רשימה

הכל לא. צמחים ומוצרי ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות

.כאן מופיעות תרופתיות בין אפשריות אינטראקציות

VANTAGE) ADD?(UNASYN, UNASYN- נוסף מידע לקבל אוכל היכן
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.וסולבקטם אמפיצילין על נוסף מידע לספק יכולים שלך הרוקח או הרופא

 את תשתף אל לעולם, ילדים של ידם להישג מחוץ האחרות התרופות כל ואת זה את שמור, זכור
.שנרשמה האינדיקציה עבור רק זו בתרופה והשתמש, אחרים עם שלך התרופות

 כאן הכלול תרופות על מידע. זה לעניין ערובה אין אך, ומלא מעודכן, מדויקMultum, Inc. )'Multum'(  Cerner ידי על המסופק שהמידע להבטיח כדי בוצעה הצעה כל
מתאימים הברית לארצות מחוץ ששימושים מתחייבת אינהMultum  ולכן הברית בארצות וצרכנים רופאים ידי על לשימוש נאסףMultum  מידע. בזמן רגיש להיות עשוי

 מידע משאב הוא מולטום של התרופות מידע. טיפול על ממליץ או מטופלים מאבחן לא, תרופות מאשר אינוMultum  של התרופות מידע. במפורש אחרת צוין אם אלא,
 מטפלים של דעת ושיקול ידע, המיומנות, למומחיות תחליף ולא, השלמה זה בשירות הרואים צרכנים לשרת או/ו שלהם בחולים בטיפול מורשים לרופאים לסייע שנועד
, בטוחים התרופה של השילוב או שהתרופה כך על כמצביע להתפרש צריך לא אופן בשום נתון תרופות שילוב או נתונה תרופה עבור אזהרה היעדר. הבריאות בתחום

 המידעMultum.  שמספקת המידע בעזרת המנוהל בריאות שירותי של היבט לכל כלשהי באחריות נושאת אינהMultum . נתון מטופל לכל מתאימים או אפקטיביים
 לך יש אם. לוואי תופעות או אלרגיות תגובות, תרופות בין אינטראקציות, אזהרות, זהירות אמצעי, הנחיות, האפשריים השימושים כל את לכסות מיועד אינו כאן המופיע
 בעזרת המנוהל בריאות שירותי של היבט לכל כלשהי באחריות נושאת אינהMultum . שלך הרוקח או האחות, הרופא עם בדוק, נוטל שאתה התרופות לגבי שאלות
 תגובות, תרופות בין אינטראקציות, אזהרות, זהירות אמצעי, הנחיות, האפשריים השימושים כל את לכסות מיועד אינו כאן המופיע המידעMultum.  שמספקת המידע

 של היבט לכל כלשהי באחריות נושאת אינהMultum . שלך הרוקח או האחות, הרופא עם בדוק, נוטל שאתה התרופות לגבי שאלות לך יש אם. לוואי תופעות או אלרגיות
, אזהרות, זהירות אמצעי, הנחיות, האפשריים השימושים כל את לכסות מיועד אינו כאן המופיע המידעMultum.  שמספקת המידע בעזרת המנוהל בריאות שירותי

.שלך הרוקח או האחות, הרופא עם בדוק, נוטל שאתה התרופות לגבי שאלות לך יש אם. לוואי תופעות או אלרגיות תגובות, תרופות בין אינטראקציות

Multum, Inc.Cerner 1996-2021  יוצרים זכויות
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