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Informações do paciente Unasyn, incluindo efeitos colaterais

Nomes de marcas: Unasyn, Unasyn ADD-Vantage

Nome genérico: ampicilina e sulbactam

O que é ampicilina e sulbactam (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

Quais são os possíveis efeitos colaterais da ampicilina e sulbactam (Unasyn, Unasyn ADD-

Vantage)?

Qual é a informação mais importante que devo saber sobre ampicilina e 

sulbactam (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

O que devo discutir com meu médico antes de usar ampicilina e sulbactam 

(Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

Como devo usar ampicilina e sulbactam (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

O que acontece se eu perder uma dose (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

O que acontece se eu overdose (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

O que devo evitar ao usar ampicilina e sulbactam (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

Que outras drogas afetarão a ampicilina e o sulbactam (Unasyn, Unasyn ADD-

Vantage)?

Onde posso obter mais informações (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

O QUE É AMPICILINA E SULBACTAM (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?
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Ampicilina e sulbactam são antibióticos de penicilina que combatem bactérias.

Ampicilina e sulbactam é um medicamento combinado usado para tratar vários tipos diferentes de

infecções causadas por bactérias.

Ampicilina e sulbactam também podem ser usados   para fins não listados neste medicamento

guia.

QUAIS SÃO OS POSSÍVEIS EFEITOS COLATERAIS DA AMPICILINA E SULBACTAM 
(UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Obtenha ajuda médica de emergência se tiversinais de uma reação alérgica(urticária, difícil

respiração, inchaço no rosto ou na garganta)ou uma reação cutânea grave(febre, dor de garganta,

olhos ardentes, dor na pele, erupção cutânea vermelha ou roxa com bolhas e descamação).

Ligue para o seu médico imediatamente se você tiver:

dor de estômago grave, diarreia aquosa ou sanguinolenta (mesmo que ocorra meses após a 

última dose);

aftas (manchas brancas dentro da boca ou garganta);

Problemas cardíacos-- Batimentos cardíacos rápidos, dor ou pressão no peito, dor se espalhando para sua 

mandíbula ou ombro, náusea, sudorese;

problemas de fígado--náuseas, dor na parte superior do estômago, comichão, sensação de cansaço, perda de 

apetite, urina escura, fezes cor de barro, icterícia (amarelecimento da pele ou dos olhos); ou

sinais de uma nova infecção--febre, dor de cabeça, cansaço, dor de ouvido ou drenagem, dor ou 

vermelhidão nos olhos, tosse, erupção cutânea, feridas ou espinhas com pus, dor nas articulações, dor 

contínua no pescoço ou nas costas, diarreia, dor ou ardor ao urinar.

Efeitos colaterais comuns podem incluir:

diarréia;

irritação na pele;

língua inchada, preta ou "peluda";
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coceira ou corrimento vaginal;

dor onde o medicamento foi injetado.

Esta não é uma lista completa de efeitos colaterais e outros podem ocorrer. Ligue para o seu médico para

aconselhamento médico sobre efeitos colaterais. Você pode relatar efeitos colaterais ao FDA em 1-800-FDA-1088.

QUAL A INFORMAÇÃO MAIS IMPORTANTE QUE DEVO SABER SOBRE 
AMPICILINA E SULBACTAM (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Você não deve usar este medicamento se já teve uma reação alérgica grave a qualquer

tipo de antibiótico de penicilina ou cefalosporina, ou se você teve problemas de fígado durante o uso

ampicilina e sulbactam.

-
PERGUNTA

O que é doença inflamatória pélvica
(PID)?

Ver resposta

Informações do paciente Unasyn, incluindo como devo tomar

O QUE DEVO DISCUTIR COM MEU PROVEDOR DE SAÚDE ANTES DE USAR 
AMPICILINA E SULBACTAM (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Você não deve usar este medicamento se for alérgico a ampicilina ou sulbactam, ou se você

já teve

uma reação alérgica grave a qualquer tipo de antibiótico penicilina ou cefalosporina; ou
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problemas hepáticos (hepatite ou icterícia) durante o uso de ampicilina e sulbactam.

Informe o seu médico se você já teve:

doença hepática;

mononucleose (também chamada de "mono");

doenca renal;

alergia a qualquer medicamento; ou

quaisquer outras alergias.

Informe o seu médico se estiver grávida ou a amamentar.

Não dê este medicamento a uma criança sem orientação médica.

COMO DEVO USAR AMPICILINA E SULBACTAM (UNASYN, UNASYN ADD-
VANTAGE)?

Siga todas as instruções no rótulo da receita e leia todos os guias de medicação ou

folhas de instruções. Use o medicamento exatamente como indicado.

Ampicilina e sulbactam são injetados em um músculo ou administrados como uma infusão em uma veia. UMA

profissional de saúde administrará sua primeira dose e poderá ensiná-lo a usar adequadamente o

medicação por conta própria.

Ampicilina e sulbactam devem ser misturados com um líquido (diluente) antes de serem usados. Ao usar

injeções por conta própria, certifique-se de entender como misturar e armazenar

medicamento.

Depois de misturar este medicamento, você precisará usá-lo dentro de um certo número de horas.

Isso dependerá do diluente e de como você armazena a mistura (em temperatura ambiente fria,

ou na geladeira).
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Leia e siga cuidadosamente todas as Instruções de Uso fornecidas com o seu medicamento.Perguntar

o seu médico ou farmacêutico se não compreender todas as instruções.

Prepare uma injeção somente quando estiver pronto para administrá-la.Não use se o medicamento tiver

mudou de cor ou contém partículas.Ligue para o seu farmacêutico para um novo medicamento.

Este medicamento é geralmente administrado a cada 6 horas durante 14 dias.Siga a dosagem do seu médico

instruções com muito cuidado.

Use este medicamento durante todo o período de tempo prescrito, mesmo que seus sintomas rapidamente

melhorar. Pular doses pode aumentar o risco de infecção resistente à medicação.

A ampicilina e o sulbactam não tratam uma infecção viral, como a u ou um resfriado comum.

Você pode precisar de exames de sangue frequentes para verificar sua função hepática.

Este medicamento pode afetar os resultados de certos exames laboratoriais de glicose (açúcar) na urina. Dizer

qualquer médico que o trata que você está usando ampicilina e sulbactam.

Armazenar ampicilina e sulbactam não misturados à temperatura ambiente, longe da umidade e

aquecer.

Use uma agulha e seringa apenas uma vez e, em seguida, coloque-os em um "cortante" à prova de furos

recipiente. Siga as leis estaduais ou locais sobre como descartar este recipiente. Mantenha-o fora

ao alcance de crianças e animais de estimação.

-
APRESENTAÇÃO DE SLIDES

Dor pélvica: o que está causando sua
Dor pélvica?

Ver apresentação de slides
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Informações do paciente Unasyn, incluindo se eu perder uma dose

O QUE ACONTECE SE EU PERDER UMA DOSE (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Use o medicamento assim que puder, mas pule a dose esquecida se estiver quase na hora do seu

próxima dose.Não façause duas doses de uma vez.

O QUE ACONTECE SE EU OVERDOSE (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Procure atendimento médico de emergência ou ligue para a linha de ajuda para envenenamento em 1-800-222-1222.

A sobredosagem pode causar convulsões (convulsões).

O QUE DEVO EVITAR AO USAR AMPICILINA E SULBACTAM (UNASYN, 
UNASYN ADD-VANTAGE)?

Os medicamentos antibióticos podem causar diarreia, que pode ser um sinal de uma nova infecção.Se você

tiver diarreia aquosa ou sanguinolenta, ligue para o seu médico antes de usar antidiarreia

medicamento.

QUE OUTRAS DROGAS AFETAM A AMPICILINA E O SULBACTAM (UNASYN, 
UNASYN ADD-VANTAGE)?

Informe o seu médico sobre todos os seus outros medicamentos, especialmente:

alopurinol; ou

probenecida.

Está lista não está completa. Outros medicamentos podem afetar a ampicilina e o sulbactam, incluindo

medicamentos prescritos e de venda livre, vitaminas e produtos fitoterápicos. De jeito nenhum

possíveis interações medicamentosas estão listadas aqui.

ONDE POSSO OBTER MAIS INFORMAÇÕES (UNASYN, UNASYN ADD-
VANTAGE)?
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O seu médico ou farmacêutico pode fornecer mais informações sobre ampicilina e sulbactam.

LEMBRE-SE, MANTENHA ESTE E TODOS OS OUTROS MEDICAMENTOS FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS, 
NUNCA COMPARTILHE SEUS MEDICAMENTOS COM OUTROS, E USE ESTE MEDICAMENTO SOMENTE PARA A 
INDICAÇÃO PRESCRITA.
Todo esforço foi feito para garantir que as informações fornecidas pela Cerner Multum, Inc. ('Multum') sejam precisas, atualizadas e completas, mas nenhuma garantia é feita nesse sentido. As informações sobre medicamentos aqui contidas 

podem ser sensíveis ao tempo. As informações da Multum foram compiladas para uso por profissionais de saúde e consumidores nos Estados Unidos e, portanto, a Multum não garante que os usos fora dos Estados Unidos sejam 

apropriados, a menos que indicado especificamente de outra forma. As informações sobre medicamentos da Multum não endossam medicamentos, diagnosticam pacientes ou recomendam terapia. As informações sobre medicamentos da 

Multum são um recurso informativo projetado para auxiliar os profissionais de saúde licenciados a cuidar de seus pacientes e/ou para atender aos consumidores que veem este serviço como um complemento e não um substituto para a 

experiência, habilidade, conhecimento e julgamento dos profissionais de saúde. A ausência de um aviso para um determinado medicamento ou combinação de medicamentos de forma alguma deve ser interpretada como indicação de que 

o medicamento ou combinação de medicamentos é seguro, eficaz ou apropriado para um determinado paciente. A Multum não assume qualquer responsabilidade por qualquer aspecto dos cuidados de saúde administrados com o auxílio 

das informações fornecidas pela Multum. As informações aqui contidas não pretendem cobrir todos os usos, instruções, precauções, advertências, interações medicamentosas, reações alérgicas ou efeitos adversos possíveis. Se você tiver 

dúvidas sobre os medicamentos que está tomando, consulte seu médico, enfermeiro ou farmacêutico. A Multum não assume qualquer responsabilidade por qualquer aspecto dos cuidados de saúde administrados com o auxílio das 

informações fornecidas pela Multum. As informações aqui contidas não pretendem cobrir todos os usos, instruções, precauções, advertências, interações medicamentosas, reações alérgicas ou efeitos adversos possíveis. Se você tiver 

dúvidas sobre os medicamentos que está tomando, consulte seu médico, enfermeiro ou farmacêutico. A Multum não assume qualquer responsabilidade por qualquer aspecto dos cuidados de saúde administrados com o auxílio das 

informações fornecidas pela Multum. As informações aqui contidas não pretendem cobrir todos os usos, instruções, precauções, advertências, interações medicamentosas, reações alérgicas ou efeitos adversos possíveis. Se você tiver 

dúvidas sobre os medicamentos que está tomando, consulte seu médico, enfermeiro ou farmacêutico.

Direitos autorais 1996-2021 Cerner Multum, Inc.
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