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الجانبيةاآلثار ذلك في بما المناسبة غير المريض معلومات

Vantage-ADD Unasyn ، Unasynالتجارية: األسماء

sulbactamو األمبيسلين العام: االسم

؟Vantage( -ADD Unasyn ، sulbactam )Unasynواألمبيسلين هو ما

؟)Vantage)-ADD Unasyn ، Unasynوالسولباكتام لألمبيسيلين المحتملة الجانبية اآلثار هي ما

 ، Vantage( -ADD Unasynواألمبيسلين عن أعرفها أن يجب التي المعلومات أهم هي ما

sulbactam )Unasyn؟

األمبيسيلين استخدام قبل بي الخاص الصحية الرعاية موفر مع مناقشته علي ّينبغي الذي ما

؟)Vantage)-ADD Unasyn ، Unasynوالسولباكتام

؟Vantage( -ADD Unasyn ، sulbactam )Unasynواألمبيسلين استخدام يمكنني كيف

؟)Vantage)-ADD Unasyn ، Unasynجرعة فاتني إذا يحدث ماذا

؟)Vantage)-ADD Unasyn ، Unasynزائدة جرعة تناولت إذا يحدث ماذا

Vantage)-ADD Unasyn ، Unasynوالسولباكتام األمبيسيلين استخدام أثناء أتجنبه أن يجب الذي ما

؟)

 ، Vantage( -ADD Unasynواألمبيسلين على ستؤثر التي األخرى األدوية هي ما

sulbactam )Unasyn؟

؟)Vantage)-ADD Unasyn ، Unasynالمعلومات من مزيد على الحصول يمكنني أين

؟VANTAGE( -ADD UNASYN ، SULBACTAM )UNASYNو AMPICILLINهو ما
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البكتيريا.تفرز التي للبنسلين الحيوية المضادات من  sulbactamو األمبيسلين

منمختلفة أنواع من العديد لعالج يستخدم مركب دواء هو  sulbactamو األمبيسلين

البكتيريا.تسببها التي االلتهابات

الدواءهذا في مدرجة غير ألغراض والسولباكتام األمبيسيلين استخدام أيضاً يمكن

يرشد.

 ، VANTAGE( -ADD UNASYNولألمبيسيلين المحتملة الجانبية اآلثار هي ما
SULBACTAM )UNASYN؟

النحلخاليا (تحسسيفعل رد عالمات لديككان إذا طارئة طبية مساعدة على احصل

الحلقوالتهاب الحمى (شديدجلدي فعل رد أو )حلقكأو وجهك في تورم التنفس ،

.)وتقشيرتقرحات ظهور مع أرجواني أو أحمر جلدي طفح جلدي ، ألم حرقان ،

لديك:كان إذا الفور على بطبيبك اتصل

 ؛)لكجرعة آخر من أشهر بعد حدث لو حتى (دموي أو مائي إسهال المعدة ، في شديدة آالم

 ؛)حلقكأو فمك داخل بيضاء بقع (القالع

غثيان ، كتفك ، أو فكك إلى ينتشر ألم الصدر ، في ضغط أو ألم القلب ، ضربات تسارع - قلبيةمشاكل

تعرق ؛

الشهية ، فقدان بالتعب ، الشعور الحكة ، المعدة ، من العلوي الجزء آالم الغثيان ، - الكبدفي مشاكل

أو. )العينينأو الجلد اصفرار (اليرقان الطين ، بلون البراز الداكن ، البول

سعال ، العين ، في احمرار أو ألم األذن ، في نزح أو ألم إرهاق ، صداع ، حمى ، - جديدةعدوى عالمات

ألم إسهال ، الظهر ، أو الرقبة في مستمرة آالم المفاصل ، في آالم صديد ، مع بثور أو تقرحات جلدي ، طفح

التبول.عند حرقان أو

يلي:ما الشائعة الجانبية اآلثار تشمل قد

إسهال؛

متسرع؛

 ؛"مشعر"أو أسود أو منتفخ لسان
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مهبلية.إفرازات أو حكة

الدواء.حقن تم حيث ألم

بطبيبكاتصل أخرى. تأثيرات تحدث وقد الجانبية باآلثار كاملة قائمة ليست هذه

.1FDA-800-1088-الرقم على  FDAلـ الجانبية اآلثار عن اإلبالغ يمكنك الجانبية. اآلثار حول طبية نصيحة

وسلباكتام أمبيسيلين عن أعرفها أن يجب التي أهمية األكثر المعلومات هي ما
VANTAGE)-ADD UNASYN ، UNASYN(؟

شديدتحسسي فعل رد أي لديك كان إذا الدواء هذا تستخدم أال يجب

االستخدامأثناء الكبد في مشاكل من تعاني كنت إذا أو للسيفالوسبورين ، الحيوي المضاد أو البنسلين نوع

.sulbactamو األمبيسلين

-

سؤال

الحوضالتهاب مرض هو ما

()PID؟

لالجابةانظر

آخذأن يجب كيف ذلك في بما المناسبة غير المريض معلومات

استخدام قبل بي الخاص الصحية الرعاية مقدم مع مناقشته علي ّينبغي الذي ما
؟)مأمونوغير مأمون غير (وسلباكتام أمبيسيلين

كنتإذا أو سولباكتام ، أو األمبيسيلين من حساسية لديك كان إذا الدواء هذا استخدام عدم يجب

مضىوقت أي من

أوللسيفالوسبورين ؛ الحيوية المضادات أو البنسلين أنواع من نوع ألي شديد تحسسي فعل رد
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والسولباكتام.األمبيسيلين استخدام أثناء  )اليرقانأو الكبد التهاب (الكبد مشاكل

قبل:من عانيت قد كنت إذا طبيبك أخبر

الكبد؛مرض

 ؛)"أحادية"أيضاً وتسمى (البيضاء الدم كريات عدد

كلوي؛مرض

أودواء أي من حساسية

أخرى.حساسية أي

مرضعة.أو حامال كنت إذا طبيبك أخبر

طبية.استشارة بدون لطفل الدواء هذا تعط ال

؟)VANTAGE)-ADD UNASYN ، UNASYNوسلباكتام أمبيسيلين أستخدم أن يجب كيف

أواألدوية أدلة جميع واقرأ بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات جميع اتبع

التوجيهات.حسب تماماً الدواء استخدم التعليمات. أوراق

أ. IVخالل من الوريد في يحُقن أو العضل ، في والسولباكتام األمبيسلين يحُقن

استخدامكيفية يعلمك وقد األولى جرعتك الصحية الرعاية مقدم سيعطيك

بنفسك.الدواء

استخدامعند استخدامه. قبل  )مخفف(سائل مع والسلباكتام األمبيسلين خلط يجب

وتخزينخلط لكيفية فهمك من تأكد بنفسك ، الحقن طريق عن

دواء.

الساعات.من معين عدد غضون في استخدامه إلى تحتاج سوف الدواء ، هذا خلط بعد

الباردة ،الغرفة حرارة درجة في (الخليط تخزين وكيفية المخففة المادة على ذلك يعتمد

.)الثالجةفي أو
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بسألدوائك.مع مقدمة لالستخدام تعليمات أي بعناية واتبع اقرأ

التعليمات.كل تفهم ال كنت إذا الصيدلي أو طبيبك

علىيحتوي الدواء كان إذا تستخدم ال إلعطائها.مستعداً تكون عندما فقط حقنة بإعداد قم

جديد.دواء على للحصول بك الخاص بالصيدلي اتصل جزيئات.بها أو األلوان تغيرت

طبيبكجرعات اتبع يوماً.14 لمدة ساعات 6 كل الدواء هذا إعطاء يتم ما عادة

فائقة.بعناية التعليمات

سريعةاألعراض كانت لو حتى المحددة ، الزمنية المدة طوال الدواء هذا استخدم

لألدوية.مقاومة بعدوى اإلصابة خطر زيادة إلى الجرعات تخطي يؤدي أن يمكن تحسن.

البرد.نزالت أو البرد نزالت مثل فيروسية عدوى والسولباكتام األمبيسلين يعالج لن

الكبد.وظائف لفحص متكررة دم اختبارات إلى تحتاج قد

يخبرالبول. في  )السكر(للجلوكوز المعملية االختبارات بعض نتائج على يؤثر أن الدواء لهذا يمكن

.sulbactamو األمبيسلين تستخدم أنك يعالجك طبيب أي

والرطوبة عن بعيدا الغرفة حرارة درجة في  sulbactamو المخلوط غير األمبيسلين بتخزين قم

الحرارة.

للثقبمقاومة  "حادةأدوات "في ضعهما ثم فقط واحدة مرة ومحقنة إبرة استخدم

خارجبها احتفظ الحاوية. هذه من التخلص كيفية حول المحلية القوانين أو الوالية قوانين اتبع وعاء.

األليفة.والحيوانات األطفال متناول في

-

الشرائحعرض

لكيسبب الذي ما الحوض: آالم

الحوض؟ألم

الشرائحعرض انظر
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جرعةفاتتني إذا ذلك في بما المناسبة غير المريض معلومات

؟)VANTAGE-ADDمتوقعة غير متوقعة ، غير (جرعة فاتني إذا يحدث ماذا

لكحان قد الوقت كان إذا الفائتة الجرعة تخطي لكن يمكن ، ما بأسرع الدواء استخدم

واحد.وقت في جرعتين استخدم التفعلالتالية.الجرعة

؟)مألوفةوغير متوقعة غير (زائدة جرعة تناولت إذا يحدث ماذا

1-800-222-1222.الرقم على السموم مساعدة بخط اتصل أو الطارئة الطبية العناية اطلب

.)تشنجات(نوبة الزائدة الجرعة تسبب قد

غير محدد ، غير (وسلباكتام أمبيسيلين استخدام أثناء أتجنبه أن يجب الذي ما
؟)مناسبةغير إضافة مأمون ،

أنتاذا جديدة.عدوى وجود على عالمة يكون قد الذي اإلسهال الحيوية المضادات أدوية تسبب أن يمكن

اإلسهالمضادات استخدام قبل بطبيبك اتصل دموي ، أو مائي إسهال لديك

دواء.

غير مأمون ، غير محدد ، غير (وسلباكتام أمبيسيلين على ستؤثر التي األخرى األدوية هي ما
؟)مفضل

وخاصة:بك ، الخاصة األخرى األدوية جميع عن طبيبك أخبر

أوالوبيورينول.

البروبينسيد.

ذلكفي بما والسولباكتام ، األمبيسيلين على األخرى األدوية تؤثر قد كاملة. ليست القائمة هذه

شيءكل ليس العشبية. والمنتجات والفيتامينات طبية وصفة ودون طبية بوصفة تصرف التي األدوية

هنا.مدرجة المحتملة الدوائية التفاعالت

 ، VANTAGE)-ADD UNASYNالمعلومات من مزيد على الحصول يمكنني أين من

UNASYN(؟
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.sulbactamو األمبيسلين حول المعلومات من المزيد تقديم الصيدلي أو لطبيبك يمكن

مع أبداً أدويتك تشارك وال األطفال ، متناول عن بعيداً األخرى األدوية وجميع األدوية بهذه احتفظ تذكر ،
الموصوفة.لإلشارة فقط الدواء هذا واستخدم اآلخرين ،

هنا الواردة الدوائية المعلومات تكون قد التأثير. لهذا ضمان يوجد ال ولكن وكاملة ، ومحدثة دقيقة  Inc. )"Multum"( ، Multum Cernerمنالمقدمة المعلومات أن لضمان جهد كل بذل تم

الواليات خارج االستخدامات أن  Multumتضمن ال وبالتالي المتحدة ، الواليات في والمستهلكين الصحية الرعاية ممارسي قبل من لالستخدام  Multumمعلومات تجميع تم للوقت. حساسة

 Multumبـ الخاصة األدوية معلومات تعد بالعالج. التوصية أو المرضى تشخيص أو األدوية  Multumبـ الخاصة األدوية معلومات تؤيد ال محدد. بشكل ذلك خالف يذُكر لم ما مناسبة ، المتحدة

الخبرة عن بديال ًوليس مكمل أنها على الخدمة هذه يشاهدون الذين المستهلكين لخدمة أو   /ومرضاهم رعاية في لهم المرخص الصحية الرعاية ممارسي لمساعدة مصمماً إعالمياً مصدراً

الدواء أو الدواء تركيبة أن إلى يشير أنه على دوائية تركيبة أو معين دواء بخصوص تحذير وجود عدم تفسير األحوال من حال بأي ينبغي ال الصحية. الرعاية لممارسي والحكم المعرفة والمهارة ،

الواردة المعلومات . Multumتوفرها التي المعلومات بمساعدة تدار التي الصحية الرعاية جوانب من جانب أي عن مسؤولية أي  Multumتتحمل ال معين. مريض ألي مناسبة أو فعالة أو آمنة

أسئلة لديك كانت إذا السلبية. اآلثار أو التحسسية ، الفعل وردود الدوائية ، والتفاعالت والتحذيرات ، واالحتياطات ، والتوجيهات ، الممكنة ، االستخدامات جميع تغطية منها الغرض ليس هنا

توفرها التي المعلومات بمساعدة تدار التي الصحية الرعاية جوانب من جانب أي عن مسؤولية أي  Multumتتحمل ال الصيدلي. أو ممرضتك أو طبيبك فاستشر تتناولها ، التي األدوية حول

Multum . اآلثار أو التحسسية ، الفعل وردود الدوائية ، والتفاعالت والتحذيرات ، واالحتياطات ، والتوجيهات ، الممكنة ، االستخدامات جميع تغطية منها الغرض ليس هنا الواردة المعلومات

تدار التي الصحية الرعاية جوانب من جانب أي عن مسؤولية أي  Multumتتحمل ال الصيدلي. أو ممرضتك أو طبيبك فاستشر تتناولها ، التي األدوية حول أسئلة لديك كانت إذا السلبية.

الدوائية ، والتفاعالت والتحذيرات ، واالحتياطات ، والتوجيهات ، الممكنة ، االستخدامات جميع تغطية منها الغرض ليس هنا الواردة المعلومات . Multumتوفرها التي المعلومات بمساعدة

الصيدلي.أو ممرضتك أو طبيبك فاستشر تتناولها ، التي األدوية حول أسئلة لديك كانت إذا السلبية. اآلثار أو التحسسية ، الفعل وردود

.1996Inc، Multum Cerner-2021 النشر حقوق
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