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İlgili İlaçlar İlaç Karşılaştırma Unasyn Kullanıcı İncelemeleri

Yan Etkiler Dahil Unasyn Hasta Bilgileri

Marka İsimleri: Unasyn, Unasyn ADD-Vantage

Genel Ad: ampisilin ve sulbaktam

Ampisilin ve sulbaktam (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage) nedir?

Ampisilin ve sulbaktamın (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage) olası yan etkileri nelerdir?

Ampisilin ve sulbaktam (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage) hakkında bilmem 

gereken en önemli bilgi nedir?

Ampisilin ve sulbaktam (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage) kullanmadan önce sağlık 

uzmanımla ne konuşmalıyım?

Ampisilin ve sulbaktamı (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage) nasıl kullanmalıyım?

Bir dozu (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage) kaçırırsam ne olur?

Doz aşımı yaparsam ne olur (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

Ampisilin ve sulbaktam (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage) kullanırken nelerden 

kaçınırım?

Başka hangi ilaçlar ampisilin ve sulbaktamı etkiler (Unasyn, Unasyn ADD-

Vantage)?

Daha fazla bilgiyi nereden alabilirim (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

AMPİSİLİN VE SULBACTAM (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE) NEDİR?
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Ampisilin ve sulbaktam, bakterileri öldüren penisilin antibiyotikleridir.

Ampisilin ve sulbaktam, birçok farklı hastalık türünü tedavi etmek için kullanılan bir kombinasyon ilacıdır.

bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar.

Ampisilin ve sulbaktam da bu ilaçta listelenmemiş amaçlar için kullanılabilir.

kılavuz.

AMPİSİLİN VE SULBACTAM'IN (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE) OLASI 
YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Varsa acil tıbbi yardım alınalerjik reaksiyon belirtileri(kurdeşen, zor

nefes alma, yüzünüzde veya boğazınızda şişme)veya ciddi bir cilt reaksiyonu(ateş, boğaz ağrısı,

yanan gözler, cilt ağrısı, kabarma ve soyulma ile kırmızı veya mor deri döküntüsü).

Aşağıdaki durumlarda doktorunuzu hemen arayın:

şiddetli mide ağrısı, sulu veya kanlı ishal (son dozunuzdan aylar sonra ortaya çıksa bile);

pamukçuk (ağzınızda veya boğazınızda beyaz lekeler);

kalp sorunları--hızlı kalp atışı, göğüs ağrısı veya basıncı, çenenize veya omzunuza yayılan 

ağrı, mide bulantısı, terleme;

karaciğer sorunları-- mide bulantısı, üst karın ağrısı, kaşıntı, yorgunluk hissi, iştahsızlık, 

koyu renkli idrar, kil renkli dışkı, sarılık (cilt veya gözlerde sararma); veya

yeni bir enfeksiyon belirtileri--ateş, baş ağrısı, yorgunluk, kulak ağrısı veya akıntısı, göz ağrısı 

veya kızarıklık, öksürük, deri döküntüsü, irinli yaralar veya sivilceler, eklem ağrısı, devam eden 

boyun veya sırt ağrısı, ishal, idrar yaparken ağrı veya yanma.

Ortak yan etkiler şunları içerebilir:

ishal;

döküntü;

şişmiş, siyah veya "kıllı" dil;
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vajinal kaşıntı veya akıntı;

ilacın enjekte edildiği yerde ağrı.

Bu, yan etkilerin tam listesi değildir ve başkaları da olabilir. için doktorunuzu arayın

yan etkiler hakkında tıbbi tavsiye. Yan etkileri 1-800-FDA-1088'den FDA'ya bildirebilirsiniz.

AMPİSİLİN VE SULBACTAM (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE) HAKKINDA 
BİLMEM GEREKEN EN ÖNEMLİ BİLGİ NEDİR?

Herhangi birine karşı şiddetli bir alerjik reaksiyon geçirdiyseniz bu ilacı kullanmamalısınız.

Penisilin veya sefalosporin antibiyotik türü veya kullanırken karaciğer problemleriniz varsa

ampisilin ve sulbaktam.

-
SORU

Pelvik inflamasyon hastalığı nedir
(PID)?

Yanıtı Gör

Nasıl Almalıyım Dahil Unasyn Hasta Bilgileri

AMPİSİLİN VE SULBACTAM (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE) 
KULLANMADAN ÖNCE SAĞLIK SAĞLAYICIMLA NELERE DİKKAT ETMELİYİM?

Ampisilin veya sulbaktama alerjiniz varsa veya

hiç oldu mu

herhangi bir penisilin veya sefalosporin antibiyotiğine karşı şiddetli alerjik reaksiyon; veya
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ampisilin ve sulbaktam kullanırken karaciğer sorunları (hepatit veya sarılık).

Daha önce sahipseniz doktorunuza söyleyin:

karaciğer hastalığı;

mononükleoz ("mono" olarak da adlandırılır);

böbrek hastalığı;

herhangi bir ilaca alerji; veya

diğer alerjiler.

Hamileyseniz veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Bu ilacı tıbbi tavsiye olmadan bir çocuğa vermeyin.

AMPİSİLİN VE SULBACTAM'I (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE) NASIL 
KULLANMALIYIM?

Reçete etiketinizdeki tüm talimatları izleyin ve tüm ilaç kılavuzlarını okuyun veya

talimat sayfaları. İlacı aynen belirtildiği şekilde kullanın.

Ampisilin ve sulbaktam bir kas içine enjekte edilir veya damar içine infüzyon olarak verilir. A

sağlık hizmeti sağlayıcısı ilk dozunuzu verecektir ve size ilacı nasıl doğru şekilde kullanacağınızı öğretebilir.

kendi kendine ilaç.

Ampisilin ve sulbaktam kullanılmadan önce bir sıvı (seyreltici) ile karıştırılmalıdır. Kullanırken

Enjeksiyonları kendiniz doğru şekilde nasıl karıştıracağınızı ve saklayacağınızı anladığınızdan emin olun.

ilaç.

Bu ilacı karıştırdıktan sonra, belirli bir saat içinde kullanmanız gerekecektir.

Bu, seyrelticiye ve karışımı nasıl sakladığınıza bağlı olacaktır (soğuk oda sıcaklığında,

veya buzdolabında).
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İlacınız ile birlikte verilen Kullanım Talimatlarını okuyun ve dikkatle uygulayın.Sormak

tüm talimatları anlamadıysanız, doktorunuza veya eczacınıza

Sadece vermeye hazır olduğunuzda bir enjeksiyon hazırlayın.ilaç varsa kullanmayınız.

renkleri değişti veya içinde parçacıklar var.Yeni ilaç için eczacınızı arayın.

Bu ilaç genellikle 14 gün boyunca 6 saatte bir verilir.Doktorunuzun dozunu takip edin

talimatları çok dikkatli.

Belirtileriniz hızla ortaya çıksa bile, bu ilacı belirtilen süre boyunca kullanın.

geliştirmek. Dozları atlamak, ilaca dirençli enfeksiyon riskinizi artırabilir.

Ampisilin ve sulbaktam, u veya soğuk algınlığı gibi viral bir enfeksiyonu tedavi etmeyecektir.

Karaciğer fonksiyonunuzu kontrol etmek için sık kan testlerine ihtiyacınız olabilir.

Bu ilaç, idrarda glikoz (şeker) için belirli laboratuvar testlerinin sonuçlarını etkileyebilir. Söylemek

ampisilin ve sulbaktam kullandığınızı söyleyen herhangi bir doktor.

Karışmamış ampisilin ve sulbaktamı oda sıcaklığında nemden ve

sıcaklık.

Bir iğne ve şırıngayı yalnızca bir kez kullanın ve ardından bunları delinmez bir "keskin" alete yerleştirin.

konteyner. Bu konteynerin nasıl atılacağı konusunda eyalet veya yerel yasalara uyun. uzak tut

çocukların ve evcil hayvanların erişimi.

-
SLAYT GÖSTERİSİ

Pelvik Ağrınızın Sebebi Nedir?
Pelvik ağrısı?

Slayt gösterisine bakın

https: 5/7

https://www.rxlist.com/viral_infection/definition.htm
https://www.rxlist.com/common_cold/article.htm
https://www.rxlist.com/lab/definition.htm
https://www.rxlist.com/pelvic_pain_causes_slideshow/article.htm


4/19/ illin ve Sulbaktam Kullanımları, Görseller ve Yan etkiler

Bir Dozu Kaçırırsam Dahil Unasyn Hasta Bilgileri

BİR DOZU (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE) (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE) KAÇIRDIĞIMDA NE OLUR?

İlacı mümkün olan en kısa sürede kullanın, ancak zamanınız yaklaşıyorsa, kaçırdığınız dozu atlayın.

sonraki doz.Yapmabir seferde iki doz kullanın.

AŞIRI DOZAJ (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE) OLURSA NE OLUR?

Acil tıbbi yardım alın veya 1-800-222-1222 numaralı telefondan Zehir Yardım hattını arayın.

Doz aşımı nöbetlere (konvülsiyonlar) neden olabilir.

AMPİSİLİN VE SULBACTAM (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE) 
KULLANIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM?

Antibiyotik ilaçları, yeni bir enfeksiyonun belirtisi olabilecek ishale neden olabilir.Eğer sen

sulu veya kanlı ishaliniz varsa, ishal önleyici kullanmadan önce doktorunuzu arayın

ilaç.

AMPİSİLİN VE SULBACTAM'I (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE) BAŞKA 
HANGİ İLAÇLAR ETKİLER?

Doktorunuza diğer tüm ilaçlarınız hakkında bilgi verin, özellikle:

allopurinol; veya

probenesid.

Bu liste tamamlanmadı. Diğer ilaçlar ampisilin ve sulbaktamı etkileyebilir.

reçeteli ve reçetesiz satılan ilaçlar, vitaminler ve bitkisel ürünler. Hepsi değil

olası ilaç etkileşimleri burada listelenmiştir.

DAHA FAZLA BİLGİYİ NEREDEN ALABİLİRİM (UNASYN, UNASYN ADD-
VANTAGE)?
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Doktorunuz veya eczacınız ampisilin ve sulbaktam hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir.

UNUTMAYIN, BU VE DİĞER TÜM İLAÇLARI ÇOCUKLARIN ERİŞİMİNDEN UZAK TUTUN, 
İLAÇLARINIZI KESİNLİKLE BAŞKALARIYLA PAYLAŞMAYIN VE BU İLAÇLARI SADECE BELİRTİLEN 
ENDİKASYON İÇİN KULLANIN.
Cerner Multum, Inc. ('Multum') tarafından sağlanan bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olmasını sağlamak için her türlü çaba gösterilmiştir, ancak bu etki için herhangi bir garanti verilmemektedir. 

Burada yer alan ilaç bilgileri zamana duyarlı olabilir. Multum bilgileri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sağlık uzmanları ve tüketiciler tarafından kullanılmak üzere derlenmiştir ve bu nedenle 

Multum, aksi özellikle belirtilmedikçe, Amerika Birleşik Devletleri dışındaki kullanımların uygun olduğunu garanti etmez. Multum'un ilaç bilgileri ilaçları onaylamaz, hastaları teşhis etmez veya tedavi 

önermez. Multum'un ilaç bilgileri, lisanslı sağlık pratisyenlerine hastalarına bakmalarında yardımcı olmak ve/veya bu hizmeti, uzmanlık, beceri, sağlık pratisyenlerinin bilgi ve yargıları. Belirli bir ilaç 

veya ilaç kombinasyonu için bir uyarının olmaması, hiçbir şekilde ilacın veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için güvenli, etkili veya uygun olduğunu belirtmek için yorumlanmamalıdır. 

Multum, sağladığı bilgilerin yardımıyla uygulanan sağlık hizmetlerinin herhangi bir yönü için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Burada yer alan bilgilerin tüm olası kullanımları, talimatları, 

önlemleri, uyarıları, ilaç etkileşimlerini, alerjik reaksiyonları veya olumsuz etkileri kapsaması amaçlanmamıştır. Almakta olduğunuz ilaçlarla ilgili sorularınız varsa, doktorunuza, hemşirenize veya 

eczacınıza danışınız. Multum, sağladığı bilgilerin yardımıyla uygulanan sağlık hizmetlerinin herhangi bir yönü için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Burada yer alan bilgilerin tüm olası 

kullanımları, talimatları, önlemleri, uyarıları, ilaç etkileşimlerini, alerjik reaksiyonları veya olumsuz etkileri kapsaması amaçlanmamıştır. Almakta olduğunuz ilaçlarla ilgili sorularınız varsa, 

doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza danışınız. Multum, sağladığı bilgilerin yardımıyla uygulanan sağlık hizmetlerinin herhangi bir yönü için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Burada yer 

alan bilgilerin tüm olası kullanımları, talimatları, önlemleri, uyarıları, ilaç etkileşimlerini, alerjik reaksiyonları veya olumsuz etkileri kapsaması amaçlanmamıştır. Almakta olduğunuz ilaçlarla ilgili 

sorularınız varsa, doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza danışınız.

Telif Hakkı 1996-2021 Cerner Multum, Inc.
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