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Ampicilina și sulbactam sunt antibiotice peniciline care luptă împotriva bacteriilor.

Ampicilină și sulbactam este un medicament combinat utilizat pentru a trata multe tipuri diferite de

infectii cauzate de bacterii.

Ampicilina și sulbactam pot fi, de asemenea, utilizate în scopuri care nu sunt enumerate în acest medicament

ghid.

CARE SUNT POSIBILE EFECTE SECUNDARE ALE AMPICILINEI ȘI SULBACTAMULUI 
(UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Obțineți ajutor medical de urgență dacă avețisemne ale unei reacții alergice(urticarie, dicult

respirație, umflarea feței sau a gâtului)sau o reacție cutanată severă(febră, dureri în gât,

arsură la ochi, durere de piele, erupție cutanată roșie sau violetă cu vezicule și descuamare).

Sunați imediat medicul dumneavoastră dacă aveți:

dureri severe de stomac, diaree apoasă sau sângeroasă (chiar dacă apare la câteva luni după 

ultima doză);

afte (pete albe în interiorul gurii sau gâtului);

Probleme cu inima--bătăi rapide ale inimii, durere sau presiune în piept, durere care se răspândește la maxilar 

sau umăr, greață, transpirație;

probleme hepatice--greață, dureri de stomac în partea superioară, mâncărime, senzație de oboseală, pierderea poftei de 

mâncare, urină închisă la culoare, scaune de culoarea argilei, icter (îngălbenirea pielii sau a ochilor); sau

semne ale unei noi infecții--febră, cefalee, oboseală, durere de urechi sau drenaj, durere sau înroșire a 

ochilor, tuse, erupție cutanată, răni sau coșuri cu puroi, dureri articulare, dureri de gât sau de spate în 

curs de desfășurare, diaree, durere sau arsuri când urinați.

Efectele secundare comune pot include:

diaree;

eczemă;

limba umflată, neagră sau „păroasă”;
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mâncărime sau secreții vaginale;

durere în locul în care a fost injectat medicamentul.

Aceasta nu este o listă completă a efectelor secundare și pot apărea altele. Sună-ți medicul pentru

sfaturi medicale despre efectele secundare. Puteți raporta efecte secundare la FDA la 1-800-FDA-1088.

CARE ESTE CEA MAI IMPORTANTE INFORMAȚIE PE CARE TREBUIE SĂ ȘTIU 
DESPRE AMPICILINĂ ȘI SULBACTAM (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Nu trebuie să utilizați acest medicament dacă ați avut vreodată o reacție alergică severă la oricare

tip de antibiotic penicilină sau cefalosporină sau dacă ați avut probleme cu ficatul în timpul utilizării

ampicilină și sulbactam.

-
ÎNTREBARE

Ce este boala inflamatorie pelviană
(PID)?

Vezi Răspuns

Unasyn Informații despre pacient, inclusiv Cum ar trebui să iau

CE TREBUIE SĂ DISCUȚI CU FURNIZORUL MEU DE Asistență medicală ÎNAINTE DE A 
UTILIZA AMPICILINĂ ȘI SULBACTAM (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Nu trebuie să utilizați acest medicament dacă sunteți alergic la ampicilină sau sulbactam sau dacă aveți

am avut vreodată

o reacție alergică severă la orice tip de antibiotic penicilină sau cefalosporinică; sau
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probleme hepatice (hepatită sau icter) în timpul utilizării ampicilină și sulbactam.

Spuneți medicului dumneavoastră dacă ați avut vreodată:

boală de ficat;

mononucleoza (numită și „mono”);

boală de rinichi;

o alergie la orice medicament; sau

orice alte alergii.

Spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau alăptați.

Nu administrați acest medicament unui copil fără sfatul medicului.

CUM AR TREBUI UTILIZA AMPICILINĂ ȘI SULBACTAM (UNASYN, UNASYN ADD-
VANTAGE)?

Urmați toate instrucțiunile de pe eticheta de prescripție și citiți toate ghidurile de medicamente sau

fișe de instrucțiuni. Utilizați medicamentul exact conform instrucțiunilor.

Ampicilina și sulbactam se injectează într-un mușchi sau se administrează sub formă de perfuzie într-o venă. A

furnizorul de servicii medicale vă va da prima doză și vă poate învăța cum să utilizați corect

medicamente de unul singur.

Ampicilină și sulbactam trebuie amestecate cu un lichid (diluant) înainte de utilizare. Atunci când se utilizează

injecții singuri, asigurați-vă că înțelegeți cum să amestecați și să păstrați corect

medicament.

După amestecarea acestui medicament, va trebui să îl utilizați într-un anumit număr de ore.

Acest lucru va depinde de diluant și de modul în care depozitați amestecul (la temperatura camerei rece,

sau la frigider).
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Citiți și urmați cu atenție orice instrucțiuni de utilizare furnizate împreună cu medicamentul dumneavoastră.Cere

medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă nu înțelegeți toate instrucțiunile.

Pregătiți o injecție numai când sunteți gata să o administrați.Nu utilizați dacă medicamentul are

și-a schimbat culorile sau conține particule.Sună-ți farmacistul pentru un medicament nou.

Acest medicament se administrează de obicei la fiecare 6 ore timp de 14 zile.Urmați dozarea medicului dumneavoastră

instructiuni foarte atent.

Utilizați acest medicament pentru întreaga perioadă de timp prescrisă, chiar dacă simptomele dumneavoastră sunt rapid

îmbunătăţi. Omiterea dozelor poate crește riscul de infecție care este rezistentă la medicamente.

Ampicilina și sulbactam nu vor trata o infecție virală, cum ar fi u sau o răceală comună.

Este posibil să aveți nevoie de teste de sânge frecvente pentru a vă verifica funcția hepatică.

Acest medicament poate afecta rezultatele anumitor teste de laborator pentru glucoză (zahăr) în urină. Spune

orice medic care vă tratează că utilizați ampicilină și sulbactam.

Păstrați ampicilină și sulbactam neamestecate la temperatura camerei departe de umiditate și

căldură.

Folosiți un ac și o seringă o singură dată și apoi puneți-le într-un "objet ascuțit" rezistent la perforare

recipient. Respectați legile de stat sau locale cu privire la modul de eliminare a acestui recipient. Ține-l departe

la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.

-
PREZENTARE

Durerea pelvină: ce vă cauzează
Dureri pelvine?

Vezi Slideshow
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Unasyn Informații despre pacient, inclusiv dacă omit o doză

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ ORTĂ O DOZA (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Folosiți medicamentul cât mai curând posibil, dar săriți peste doza uitată dacă este aproape timpul pentru dumneavoastră

următoarea doză.Nu faceutilizați două doze deodată.

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ SUPRDOSEZ (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Solicitați asistență medicală de urgență sau sunați la linia Poison Help la 1-800-222-1222.

Supradozajul poate provoca convulsii (convulsii).

CE TREBUIE EVIT ÎN CÂND UTILIZAZ AMPICILINĂ ȘI SULBACTAM 
(UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Medicamentele antibiotice pot provoca diaree, care poate fi un semn al unei noi infecții.daca tu

aveți diaree apoasă sau sângeroasă, sunați-vă medicul înainte de a utiliza anti-diaree

medicament.

CE ALTE MEDICAMENTE VOR AFECTA AMPICILINA ȘI SULBACTAMUL (UNASYN, 
UNASYN ADD-VANTAGE)?

Spuneți medicului dumneavoastră despre toate celelalte medicamente, în special:

alopurinol; sau

probenecid.

Această listă nu este completă. Alte medicamente pot avea efecte asupra ampicilinei și sulbactamului, inclusiv

medicamente pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine și produse pe bază de plante. Nu tot

posibilele interacțiuni medicamentoase sunt enumerate aici.

DE UNDE POT OBȚINE MAI MULTE INFORMAȚII (UNASYN, UNASYN ADD-
VANTAGE)?
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Medicul dumneavoastră sau farmacistul vă poate oferi mai multe informații despre ampicilină și sulbactam.

ȚINE minte, ȚINE ACEST MEDICAMENT ȘI TOATE ALTE MEDICAMENTE LA ÎNDEMÂNA COPIILOR, NU 
ÎMPĂRȚIȚI NICIODATĂ MEDICAMENTELE DVS. CU ALȚII ȘI UTILIZAȚI ACEST MEDICAMENT NUMAI 
PENTRU INDICAȚIA PRESCRISĂ.
S-au făcut toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate de Cerner Multum, Inc. („Multum”) sunt exacte, actualizate și complete, dar nu se oferă nicio garanție în acest sens. Informațiile despre 

medicamente conținute aici pot fi sensibile la timp. Informațiile Multum au fost compilate pentru a fi utilizate de către practicienii din domeniul sănătății și consumatorii din Statele Unite și, prin urmare, Multum nu 

garantează că utilizările în afara Statelor Unite sunt adecvate, cu excepția cazului în care se indică altfel în mod specific. Informațiile Multum despre medicamente nu susțin medicamente, nu diagnostichează pacienții 

și nu recomandă terapie. Informațiile Multum despre medicamente sunt o resursă informațională concepută pentru a ajuta practicienii autorizați din domeniul sănătății în îngrijirea pacienților lor și/sau pentru a servi 

consumatorilor care văd acest serviciu ca un supliment și nu un substitut pentru expertiza, abilitățile, cunoștințele și raționamentul practicienilor din domeniul sănătății. Absența unui avertisment pentru un anumit 

medicament sau combinație de medicamente nu trebuie în niciun fel interpretată ca indicând faptul că medicamentul sau combinația de medicamente este sigură, eficientă sau adecvată pentru un anumit pacient. 

Multum nu își asumă nicio responsabilitate pentru niciun aspect al asistenței medicale administrat cu ajutorul informațiilor furnizate de Multum. Informațiile conținute aici nu sunt destinate să acopere toate utilizările 

posibile, instrucțiunile, precauțiile, avertismentele, interacțiunile medicamentoase, reacțiile alergice sau efectele adverse. Dacă aveți întrebări despre medicamentele pe care le luați, consultați medicul, asistenta sau 

farmacistul. Multum nu își asumă nicio responsabilitate pentru niciun aspect al asistenței medicale administrat cu ajutorul informațiilor furnizate de Multum. Informațiile conținute aici nu sunt destinate să acopere 

toate utilizările posibile, instrucțiunile, precauțiile, avertismentele, interacțiunile medicamentoase, reacțiile alergice sau efectele adverse. Dacă aveți întrebări despre medicamentele pe care le luați, consultați medicul, 

asistenta sau farmacistul. Multum nu își asumă nicio responsabilitate pentru niciun aspect al asistenței medicale administrat cu ajutorul informațiilor furnizate de Multum. Informațiile conținute aici nu sunt destinate 

să acopere toate utilizările posibile, instrucțiunile, precauțiile, avertismentele, interacțiunile medicamentoase, reacțiile alergice sau efectele adverse. Dacă aveți întrebări despre medicamentele pe care le luați, 

consultați medicul, asistenta sau farmacistul.

Drepturi de autor 1996-2021 Cerner Multum, Inc.
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