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Unasyn patientinformation inklusive bieffekter

Varumärken: Unasyn, Unasyn ADD-Vantage

Generiskt namn: ampicillin och sulbaktam

Vad är ampicillin och sulbactam (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

Vilka är de möjliga biverkningarna av ampicillin och sulbactam (Unasyn, Unasyn ADD-

Vantage)?

Vilken är den viktigaste informationen jag borde veta om ampicillin och 

sulbactam (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

Vad ska jag diskutera med min vårdgivare innan jag använder ampicillin och 

sulbactam (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

Hur ska jag använda ampicillin och sulbactam (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

Vad händer om jag missar en dos (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

Vad händer om jag överdoserar (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

Vad ska jag undvika när jag använder ampicillin och sulbactam (Unasyn, Unasyn ADD-

Vantage)?

Vilka andra läkemedel kommer att påverka ampicillin och sulbactam (Unasyn, Unasyn ADD-

Vantage)?

Var kan jag få mer information (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

VAD ÄR AMPICILLIN OCH SULBACTAM (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?
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19/4/22, 11:07 Användning av ampicillin och sulbaktam, bilder och biverkningar

Ampicillin och sulbaktam är penicillinantibiotika som tar bort bakterier.

Ampicillin och sulbactam är ett kombinationsläkemedel som används för att behandla många olika typer av

infektioner orsakade av bakterier.

Ampicillin och sulbactam kan också användas för ändamål som inte anges i denna medicin

guide.

VILKA ÄR DE MÖJLIGA BIVERKNINGARNA AV AMPICILLIN OCH SULBACTAM 
(UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Få akut medicinsk hjälp om du hartecken på en allergisk reaktion(nässelutslag, svår

andning, svullnad i ansikte eller hals)eller en allvarlig hudreaktion(feber, ont i halsen,

brännande ögon, hudsmärta, röda eller lila hudutslag med blåsor och fjällning).

Ring din läkare omedelbart om du har:

svår magsmärta, diarré som är vattnig eller blodig (även om det inträffar månader efter din 

senaste dos);

trast (vita fläckar i munnen eller halsen);

hjärtproblem- snabba hjärtslag, bröstsmärtor eller tryck, smärta som sprider sig till din käke 

eller axel, illamående, svettning;

leverproblem- illamående, smärta i övre delen av magen, klåda, trötthetskänsla, aptitlöshet, 

mörk urin, lerfärgad avföring, gulsot (gulfärgning av hud eller ögon); eller

tecken på en ny infektion--feber, huvudvärk, trötthet, öronvärk eller dränering, ögonsmärta 

eller rodnad, hosta, hudutslag, sår eller finnar med pus, ledvärk, pågående nack- eller 

ryggsmärtor, diarré, smärta eller sveda när du kissar.

Vanliga sidoeffekter kan inkludera:

diarre;

utslag;

svullen, svart eller "hårig" tunga;
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19/4/22, 11:07 Användning av ampicillin och sulbaktam, bilder och biverkningar

vaginal klåda eller flytningar;

smärta där medicinen injicerades.

Detta är inte en fullständig lista över bieffekter och andra kan förekomma. Ring din läkare för

medicinsk rådgivning om biverkningar. Du kan rapportera bieffekter till FDA på 1-800-FDA-1088.

VILKEN ÄR DEN VIKTIGASTE INFORMATIONEN JAG BÖR VETA OM 
AMPICILLIN OCH SULBACTAM (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Du bör inte använda detta läkemedel om du någonsin har haft en allvarlig allergisk reaktion mot någon

typ av penicillin- eller cefalosporinantibiotika, eller om du har haft leverproblem under användning

ampicillin och sulbaktam.

-
FRÅGA

Vad är bäckeninflammation
(PID)?

Se Svar

Unasyn patientinformation inklusive hur ska jag ta

VAD SKA JAG DISKUTERA MED MIN SJUKVÅRDARE INNAN JAG ANVÄNDER 
AMPICILLIN OCH SULBACTAM (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot ampicillin eller sulbaktam, eller om du

någonsin har haft

en allvarlig allergisk reaktion mot någon typ av penicillin- eller cefalosporinantibiotika; eller
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19/4/22, 11:07 Användning av ampicillin och sulbaktam, bilder och biverkningar

leverproblem (hepatit eller gulsot) när du använder ampicillin och sulbaktam.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

leversjukdom;

mononukleos (även kallad "mono");

njursjukdom;

en allergi mot någon medicin; eller

andra allergier.

Tala om för din läkare om du är gravid eller ammar.

Ge inte detta läkemedel till ett barn utan medicinsk rådgivning.

HUR SKA JAG ANVÄNDA AMPICILLIN OCH SULBACTAM (UNASYN, UNASYN ADD-
VANTAGE)?

Följ alla anvisningar på din receptetikett och läs alla medicinguider eller

instruktionsblad. Använd läkemedlet exakt enligt anvisningarna.

Ampicillin och sulbactam injiceras i en muskel eller ges som en infusion i en ven. A

Vårdgivaren kommer att ge din första dos och kan lära dig hur du korrekt använder

medicinering själv.

Ampicillin och sulbactam måste blandas med en vätska (spädningsmedel) innan de används. När man använder

injektioner själv, se till att du förstår hur du blandar och förvarar korrekt

medicin.

Efter att ha blandat detta läkemedel måste du använda det inom ett visst antal timmar.

Detta beror på spädningsmedlet och hur du förvarar blandningen (vid kall rumstemperatur,

eller i kylskåp).
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Läs och följ noggrant alla bruksanvisningar som medföljer din medicin.Fråga

din läkare eller apotekspersonal om du inte förstår alla instruktioner.

Förbered en injektion först när du är redo att ge den.Använd inte om läkemedlet har

ändrat färg eller har partiklar i sig.Ring din apotekspersonal för ny medicin.

Detta läkemedel ges vanligtvis var 6:e   timme i 14 dagar.Följ din läkares dosering

instruktionerna mycket noggrant.

Använd detta läkemedel under hela den föreskrivna tiden, även om dina symtom snabbt

förbättra. Att hoppa över doser kan öka risken för infektion som är resistent mot medicin.

Ampicillin och sulbactam kommer inte att behandla en virusinfektion som u eller en vanlig förkylning.

Du kan behöva ta blodprover ofta för att kontrollera din leverfunktion.

Detta läkemedel kan påverka resultaten av vissa laboratorietester för glukos (socker) i urinen. Säga

någon läkare som behandlar dig att du använder ampicillin och sulbaktam.

Förvara oblandat ampicillin och sulbaktam i rumstemperatur borta från fukt och

värme.

Använd en nål och spruta endast en gång och placera dem sedan i en punkteringssäker "vass"

behållare. Följ statliga eller lokala lagar om hur du kasserar denna behållare. Håll det utanför

räckhåll för barn och husdjur.

-
BILDSPEL

Bäckensmärta: vad som orsakar din
Bäckensmärta?

Se bildspel
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Unasyn patientinformation inklusive om jag missar en dos

VAD HÄNDER OM JAG MISSAR EN DOS (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Använd läkemedlet så snart du kan, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för din

nästa dos.Låt blianvänd två doser på en gång.

VAD HÄNDER OM JAG ÖVERDOSER (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Sök akut läkarvård eller ring Poison Help-linjen på 1-800-222-1222.

Överdosering kan orsaka kramper (kramper).

VAD BÖR JAG UNDVIKA NÄR JAG ANVÄNDER AMPICILLIN OCH SULBACTAM 
(UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Antibiotika kan orsaka diarré, vilket kan vara ett tecken på en ny infektion.Om du

har diarré som är vattnig eller blodig, ring din läkare innan du använder anti-diarré

medicin.

VILKA ANDRA DROGER PÅVERKAR AMPICILLIN OCH SULBACTAM (UNASYN, 
UNASYN ADD-VANTAGE)?

Berätta för din läkare om alla dina andra mediciner, särskilt:

allopurinol; eller

probenecid.

Denna lista är inte komplett. Andra läkemedel kan påverka ampicillin och sulbaktam, inklusive

receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och örtprodukter. Inte alla

möjliga läkemedelsinteraktioner listas här.

VAR KAN JAG FÅ MER INFORMATION (UNASYN, UNASYN ADD-
VANTAGE)?
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Din läkare eller apotekspersonal kan ge mer information om ampicillin och sulbaktam.

KOM IHÅG ATT FÖRVARA DETTA OCH ALLA ANDRA LÄKEMEDEL UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN, DELA 
ALDRIG DINA MEDICINER MED ANDRA, OCH ANVÄND ENDAST DETTA LÄKEMEDEL FÖR DEN 
FÖRESKRIVNA INDIKATIONEN.
Varje försök har gjorts för att säkerställa att informationen som tillhandahålls av Cerner Multum, Inc. ('Multum') är korrekt, uppdaterad och fullständig, men ingen garanti lämnas för detta. 

Läkemedelsinformationen häri kan vara tidskänslig. Multum-informationen har sammanställts för användning av läkare och konsumenter i USA och därför garanterar Multum inte att användning 

utanför USA är lämplig, om inte annat specifikt anges. Multums läkemedelsinformation stöder inte läkemedel, diagnostiserar inte patienter eller rekommenderar behandling. Multums 

läkemedelsinformation är en informationsresurs utformad för att hjälpa legitimerade läkare att ta hand om sina patienter och/eller för att tjäna konsumenter som ser denna tjänst som ett 

komplement till, och inte en ersättning för, expertis, skicklighet, sjukvårdsutövares kunskap och omdöme. Frånvaron av en varning för ett givet läkemedel eller läkemedelskombination ska inte på 

något sätt tolkas som att läkemedlet eller läkemedelskombinationen är säker, effektiv eller lämplig för en given patient. Multum tar inget ansvar för någon aspekt av hälso- och sjukvård som 

administreras med hjälp av information som Multum tillhandahåller. Informationen häri är inte avsedd att täcka alla möjliga användningar, anvisningar, försiktighetsåtgärder, varningar, 

läkemedelsinteraktioner, allergiska reaktioner eller negativa effekter. Om du har frågor om de läkemedel du tar, kontakta din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Multum tar inget ansvar 

för någon aspekt av hälso- och sjukvård som administreras med hjälp av information som Multum tillhandahåller. Informationen häri är inte avsedd att täcka alla möjliga användningar, 

anvisningar, försiktighetsåtgärder, varningar, läkemedelsinteraktioner, allergiska reaktioner eller negativa effekter. Om du har frågor om de läkemedel du tar, kontakta din läkare, sjuksköterska 

eller apotekspersonal. Multum tar inget ansvar för någon aspekt av hälso- och sjukvård som administreras med hjälp av information som Multum tillhandahåller. Informationen häri är inte avsedd 

att täcka alla möjliga användningar, anvisningar, försiktighetsåtgärder, varningar, läkemedelsinteraktioner, allergiska reaktioner eller negativa effekter. Om du har frågor om de läkemedel du tar, 

kontakta din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.
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