
ชื่อสามัญ:แอมพิซิลลินและซัลแบคแทม ชื่อแบรนด์:
Unasyn
ระดับยา:เพนิซิลลิน อะมิโน
ปรับปรุงล่าสุดบน RxList: 03/17/2022อูนาซิน

ยาทีเ่กี่ยวข้อง เปรียบเทียบยา Unasyn รีวิวจากผู้ใช้

ข้อมูลผู้ป่วย Unasyn รวมถึงผลข้างเคียง

ชื่อยี่ห้อ: Unasyn, Unasyn ADD-Vantage

ชื่อสามัญ: แอมพซิิลลินและซัลแบคแทม

แอมพซิิลลินและซัลแบคแทมคืออะไร (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

ผลข้างเคียงที่เป็นไปได้ของแอมพซิิลลินและซัลแบคแทม (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage) มีอะไรบ้าง

ข้อมูลทีส่ําคัญที่สุดที่ฉันควรรู้เกี่ยวกับแอมพซิลิลินและซัลแบคแทมคืออะไร (Unasyn, Unasyn 

ADD-Vantage)

ฉันควรปรึกษากับผู้ให้บริการทางการแพทย์ก่อนใช้แอมพซิลิลินและซัลแบคแทมอย่างไร (Unasyn, 

Unasyn ADD-Vantage)

ฉันควรใช้แอมพซิิลลินและซัลแบคแทมอย่างไร (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันพลาดยา (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันใชย้าเกินขนาด (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)

ฉันควรหลีกเลี่ยงอะไรในขณะทีใ่ช้แอมพซิิลลินและซัลแบคแทม (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)

ยาตัวอื่นใดทีจ่ะมผีลกับแอมพซิิลลินและซัลแบคแทม (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

ฉันจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหน (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)

AMPICILLIN และ SULBACTAM คืออะไร (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)
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แอมพิซิลลินและซัลแบคแทมเป็นยาปฏิชีวนะเพนิซิลลินที่เป็นแบคทีเรีย

แอมพิซิลลินและซัลแบคแทมเป็นยาผสมทีใ่ช้รักษาโรคหลายชนิด

การติดเชื้อทีเ่กิดจากแบคทีเรีย

อาจใช้แอมพิซิลลินและซัลแบคแทมเพื่อจุดประสงคท์ีไ่ม่ไดร้ะบุไว้ในยานี้

แนะนํา.

อะไรคือผลข้างเคียงที่เป็นไปไดข้องแอมพซิิลลินและซัลแบคแทม (UNASYN, UNASYN 
ADD-VANTAGE)

รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินหากคุณมสีัญญาณของอาการแพ(้ลมพิษ

หายใจ บวมทีใ่บหน้าหรือลําคอ)หรือเกิดปฏิกิริยาทางผิวหนังอย่างรุนแรง(ไข้, เจ็บคอ,

แสบตา ปวดผิวหนัง ผื่นแดงหรือม่วง มีอาการพุพองและลอก)

โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหากคุณมี:

ปวดท้องรุนแรง ท้องร่วงทีเ่ป็นนํ้าหรือมีเลือดปน (แม้ว่าจะเกิดขึ้นหลายเดือนหลังจากทานครั้งสุดท้าย)

นักร้องหญิงอาชีพ (หย่อมสีขาวในปากหรือลําคอของคุณ);

ปัญหาหัวใจ- หัวใจเต้นเร็ว เจ็บหน้าอกหรือกดทับ ปวดร้าวไปทีก่รามหรือไหล่ คลื่นไส้ เหงื่อออก

ปัญหาตับ--คลื่นไส้, ปวดท้องตอนบน, คัน, รู้สึกเหนื่อย, เบื่ออาหาร, ปัสสาวะสีเข้ม, อุจจาระสีนวล, อาการ

ตัวเหลือง (เหลืองของผิวหนังหรือตา); หรือ

สัญญาณของการติดเชื้อใหม่- มีไข้ ปวดศีรษะ เหนื่อยล้า ปวดหูหรือนํ้าตาไหล ปวดตาหรือแดง ไอ ผื่น

ผิวหนัง แผลหรือสิวหนอง ปวดข้อ ปวดคอหรือหลังอย่างต่อเนื่อง ท้องเสีย ปวดหรือแสบร้อนเวลาปัสสาวะ

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยอาจรวมถึง:

ท้องเสีย;

ผื่น;

ลิ้นบวม, สีดําหรือ "มขีน";
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อาการคันหรือตกขาว;

ปวดเมื่อฉีดยา

นี่ไม่ใช่รายการทีส่มบูรณ์ของผลข้างเคียงและอาจมีสาเหตุอื่นๆ เกิดขึ้น โทรเรียกแพทย์ของคุณสําหรับ

คําแนะนําทางการแพทยเ์กี่ยวกับผลข้างเคียง คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงต่อ FDA ได้ที่ 1-800-FDA-1088

ข้อมูลที่สําคัญที่สุดที่ฉันควรรู้เกี่ยวกับแอมปิซลิลินและซัลแบคแทมคืออะไร (UNASYN, 
UNASYN ADD-VANTAGE)

คุณไม่ควรใช้ยานีห้ากคุณเคยมีอาการแพอ้ย่างรุนแรงต่อยาใด ๆ

ชนิดของยาปฏิชีวนะในกลุ่มเพนิซิลลิน หรือยากลุ่มเซฟาโลสปอริน หรือหากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับตับขณะใช้

แอมพิซิลลินและซัลแบคแทม

-
คําถาม

โรคอุ้งเชิงกรานคืออะไร
(พีไอดี)?

ดูคําตอบ

ข้อมูลผู้ป่วย Unasyn รวมถึงฉันควรทําอย่างไร

ฉันควรปรึกษากับผู้ให้บริการด้านสุขภาพของฉันอย่างไรก่อนใชแ้อมพซิิลลินและซัลแบคแทม 
(UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)

คุณไม่ควรใช้ยานีห้ากคุณแพ้แอมพซิิลลนิหรือซัลแบคแทม หรือหากคุณ

เคยมี

อาการแพอ้ย่างรุนแรงต่อยาปฏิชีวนะเพนิซิลลินหรือเซฟาโลสปอรินชนิดใดก็ได้ หรือ
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ปัญหาเกี่ยวกับตับ (ตับอักเสบหรือโรคดีซ่าน) ขณะใช้แอมพซิิลลินและซัลแบคแทม

บอกแพทย์หากคุณเคยมี:

โรคตับ;

mononucleosis (เรียกอีกอย่างว่า "โมโน");

โรคไต;

การแพย้าใด ๆ หรือ

อาการแพอ้ื่น ๆ

แจ้งแพทยห์ากคุณกําลังตั้งครรภห์รือใหน้มบุตร

อย่าใหย้านี้แกเ่ด็กโดยไม่ได้รับคําแนะนําจากแพทย์

ฉันควรใช้แอมพิซลิลินและซัลแบคแทมอย่างไร (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)

ปฏิบัตติามทุกทิศทางบนฉลากใบสั่งยาของคุณและอ่านคู่มือการใช้ยาทั้งหมดหรือ

แผ่นคําแนะนํา ใช้ยาตรงตามที่กําหนด

แอมพิซิลลินและซัลแบคแทมถูกฉีดเข้าไปในกล้ามเนื้อหรือฉีดเข้าเส้นเลือด อา

ผู้ให้บริการด้านการแพทย์จะใหย้าครั้งแรกของคุณและอาจสอนวิธีใชย้าอย่างถูกต้อง

ยาด้วยตัวเอง

ต้องผสมแอมพิซิลลินและซัลแบคแทมกับของเหลว (ตัวเจือจาง) ก่อนใช้ เมื่อใช้

ฉีดเองต้องเข้าใจวิธีผสมและเก็บ

ยา.

หลังจากผสมยานี้ คุณจะต้องใช้ยานี้ภายในเวลาไมก่ี่ชั่วโมงทีก่ําหนด

ขึ้นอยู่กับสารเจือจางและวิธีที่คุณเก็บส่วนผสม (ที่อุณหภูมหิ้องเย็น

หรือในตู้เย็น)
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อ่านและปฏิบัตติามคําแนะนําในการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับยาของคุณอย่างระมัดระวังถาม

แพทยห์รือเภสัชกรของคุณหากคุณไม่เข้าใจคําแนะนําทั้งหมด

เตรียมการฉีดเมื่อคุณพร้อมทีจ่ะฉีดเท่านั้นอย่าใช้ถ้ายามี

เปลี่ยนสีหรือมีอนุภาคในนั้นโทรหาเภสัชกรเพื่อรับยาใหม่

ยานี้มักจะได้รับทุก 6 ชั่วโมงเป็นเวลา 14 วันปฏิบัติตามปริมาณของแพทย์

คําแนะนําอย่างระมัดระวัง

ใชย้านี้ตามระยะเวลาทีก่ําหนดแม้ว่าอาการของคุณจะรวดเร็ว

ทําให้ดีขึ้น. การข้ามขนาดยาสามารถเพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อที่ดื้อต่อยาได้

แอมพิซิลลินและซัลแบคแทมจะไมร่ักษาการติดเชื้อไวรัสเช่น u หรือไข้หวัด

คุณอาจต้องตรวจเลือดเป็นประจําเพื่อตรวจการทํางานของตับ

ยานี้สามารถส่งผลต่อผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างสําหรับกลูโคส (นํ้าตาล) ในปัสสาวะ บอก

แพทยค์นใดทีป่ฏิบัติต่อคุณว่าคุณกําลังใช้แอมพซิิลลินและซัลแบคแทม

เก็บแอมพิซิลลินและซัลแบคแทมทีไ่มผ่สมที่อุณหภูมหิ้องให้ห่างจากความชื้นและ

ความร้อน.

ใชเ้ข็มและหลอดฉีดยาเพียงครั้งเดียวแล้ววางลงใน "คม" ที่ป้องกันการเจาะ

คอนเทนเนอร์. ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐหรือท้องถิ่นเกี่ยวกับวิธีการทิ้งภาชนะนี้ เก็บให้พ้น

การเข้าถึงของเด็กและสัตว์เลี้ยง

-
สไลด์โชว์

ปวดอุ้งเชิงกราน: อะไรเป็นสาเหตุของคุณ
อาการปวดกระดูกเชิงกราน?

ดูสไลดโ์ชว์
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ข้อมูลผู้ป่วย Unasyn รวมถึงถ้าฉันพลาดยา

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันพลาดปริมาณ (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)

ใชย้าโดยเร็วที่สุด แต่ข้ามขนาดทีไ่มไ่ด้รับหากใกล้ถึงเวลาของคุณ

ปริมาณต่อไปอย่าใช้สองครั้งในครั้งเดียว

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันใช้ยาเกินขนาด (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)

ไปพบแพทย์ฉุกเฉินหรือโทรสายด่วน Poison Help ที่หมายเลข 1-800-222-1222

ยาเกินขนาดอาจทําใหเ้กิดอาการชัก (ชัก)

ฉันควรหลีกเลี่ยงอะไรในขณะที่ใชแ้อมพิซิลลินและซัลแบคแทม (UNASYN, 
UNASYN ADD-VANTAGE)

ยาปฏิชีวนะอาจทําให้เกิดอาการท้องร่วงซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการติดเชื้อใหม่ถ้าคุณ

มีอาการท้องร่วงที่เป็นนํ้าหรือมีเลือดปน ให้โทรปรึกษาแพทยก์่อนใชย้าแก้ท้องร่วง

ยา.

ยาชนิดอื่นใดที่จะส่งผลต่อแอมพซิิลลินและซัลแบคแทม (UNASYN, UNASYN ADD-
VANTAGE)

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบเกี่ยวกับยาอื่น ๆ ทั้งหมดของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:

อัลโลพรูินอล; หรือ

โพรเบเนซิด

รายการนี้ไม่สมบูรณ์ ยาอื่นอาจออกฤทธิ์กับแอมพซิลิลินและซัลแบคแทม รวมทั้ง

ยาตามใบสั่งแพทย์และที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ วิตามิน และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ไม่ทั้งหมด

ปฏิกิริยาระหว่างยาทีเ่ป็นไปได้แสดงไว้ทีน่ี่

ฉันสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีไ่หน (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)
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แพทยห์รือเภสัชกรของคุณสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอมพซิลิลินและซัลแบคแทมได้

จําไว้ว่า ให้เก็บยานี้และยาอื่นๆ ทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก ห้ามแบ่งปันยาของคุณกับผูอ้ื่น และใช้ยานี้เฉพาะตามที่
ระบุไวเ้ท่านั้น

ทุก Eort ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้โดย Cerner Multum, Inc. ('Multum') นั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ แต่ไม่มกีารรับประกันใด ๆ กับบุคคลดังกล่าว ข้อมูล
ยาเสพติดที่มีอยู่นี้อาจจะเป็นเวลาที่สําคัญ. ข้อมูล Multum ได้รับการรวบรวมเพื่อใชโ้ดยผูป้ฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพและผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา ดังนั้น Multum จึงไมร่ับ
ประกันว่าการใช้นอกสหรัฐอเมริกานั้นมีความเหมาะสม เว้นแต่จะระบไุว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ ข้อมูลยาของ Multum ไม่รับรองยา วินิจฉัยผู้ป่วย หรือแนะนําการรักษา ข้อมูลยาของ 
Multum เป็นแหล่งข้อมูลที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้ปฏิบัตงิานด้านการดูแลสุขภาพทีไ่ด้รับใบอนุญาตในการดูแลผูป้่วยและ/หรือเพื่อใหบ้ริการผู้บริโภคที่ดูบริการนีเ้ป็นส่วนเสริม
และไม่ใช่การทดแทนความเชี่ยวชาญ ทักษะ ความรูแ้ละวิจารณญาณของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม การไม่มีคําเตือนสําหรับยาหรือชุดยาที่ให้มาไม่ควรตีความเพื่อบ่งชี้ว่ายาหรือยาที่
รวมกันมคีวามปลอดภัย ทางเลือกทีเ่หมาะสม หรือเหมาะสมสําหรับผู้ป่วยรายใดรายหนึ่ง Multum ไม่รับผิดชอบใด ๆ ในด้านการดูแลสุขภาพด้วยความช่วยเหลือจากข้อมูลที่ 
Multum ให้ไว้ ข้อมูลในที่นีไ้ม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อครอบคลุมการใชง้าน ทิศทาง ข้อควรระวัง คําเตือน ปฏิกิริยาระหว่างยา ปฏิกิริยาการแพ้ หรืออาการไม่พึงประสงคท์ั้งหมดที่เป็น
ไปได้ หากคุณมคีําถามเกี่ยวกับยาทีคุ่ณใชอ้ยู่ ให้ตรวจสอบกับแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรของคุณ Multum จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในด้านการดูแลสุขภาพด้วยความช่วยเหลือของ
ข้อมูลที่ Multum จัดหาให้ ข้อมูลในที่นีไ้ม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อครอบคลุมการใชง้าน ทิศทาง ข้อควรระวัง คําเตือน ปฏิกิริยาระหว่างยา ปฏิกิริยาการแพ้ หรืออาการไม่พึงประสงค์
ทั้งหมดที่เป็นไปได้ หากคุณมีคําถามเกี่ยวกับยาที่คุณใช้อยู่ ให้ตรวจสอบกับแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรของคุณ Multum ไม่รับผิดชอบใด ๆ ในด้านการดูแลสุขภาพด้วยความช่วย
เหลือจากข้อมูลที่ Multum ให้ไว้ ข้อมูลในที่นีไ้ม่ได้มีวัตถุประสงคเ์พื่อครอบคลุมการใชง้าน ทิศทาง ข้อควรระวัง คําเตือน ปฏิกิริยาระหว่างยา ปฏิกิริยาการแพ้ หรืออาการไม่พึง
ประสงค์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ หากคุณมีคําถามเกี่ยวกับยาที่คุณใช้อยู่ ให้ตรวจสอบกับแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรของคุณ

ลิขสิทธิ์ 2539-2564 Cerner Multum, Inc.
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