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Thuốc liên quan So sánh ma túy Đánh giá của người dùng Unasyn

Thông tin về bệnh nhân Unasyn bao gồm tác dụng phụ

Tên thương hiệu: Unasyn, Unasyn ADD-Vantage

Tên chung: ampicillin và sulbactam

Ampicillin và sulbactam (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage) là gì?

Tác dụng phụ có thể có của ampicillin và sulbactam (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage) là 

gì?

Thông tin quan trọng nhất tôi nên biết về ampicillin và sulbactam (Unasyn, 

Unasyn ADD-Vantage) là gì?

Tôi nên thảo luận gì với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình trước khi sử dụng ampicillin 

và sulbactam (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

Tôi nên sử dụng ampicillin và sulbactam (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage) như thế nào?

Điều gì xảy ra nếu tôi bỏ lỡ một liều (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

Điều gì xảy ra nếu tôi dùng quá liều (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

Tôi nên tránh những gì khi sử dụng ampicillin và sulbactam (Unasyn, Unasyn ADD-

Vantage)?

Những loại thuốc nào khác sẽ dùng aect ampicillin và sulbactam (Unasyn, Unasyn ADD-

Vantage)?

Tôi có thể lấy thêm thông tin ở đâu (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

AMPICILLIN VÀ SULBACTAM (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE) LÀ GÌ?
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Ampicillin và sulbactam là thuốc kháng sinh penicillin mà vi khuẩn ght.

Ampicillin và sulbactam là một loại thuốc kết hợp được sử dụng để điều trị nhiều loại

nhiễm trùng do vi khuẩn.

Ampicillin và sulbactam cũng có thể được sử dụng cho các mục đích không được liệt kê trong thuốc này

hướng dẫn.

TÁC DỤNG PHỤ CÓ THỂ CỦA AMPICILLIN VÀ SULBACTAM (UNASYN, 
UNASYN ADD-VANTAGE) LÀ GÌ?

Nhận trợ giúp y tế khẩn cấp nếu bạn códấu hiệu của một phản ứng dị ứng(phát ban, dicult

thở, sưng ở mặt hoặc cổ họng của bạn)hoặc phản ứng da nghiêm trọng(sốt, đau họng,

bỏng mắt, đau da, phát ban da đỏ hoặc tím kèm theo phồng rộp và bong tróc).

Gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn có:

đau dạ dày nghiêm trọng, tiêu chảy ra nước hoặc có máu (ngay cả khi nó xảy ra vài tháng sau liều cuối 

cùng của bạn);

tưa miệng (mảng trắng bên trong miệng hoặc cổ họng của bạn);

vấn đề tim mạch- nhịp tim nhanh, đau hoặc tức ngực, đau lan đến hàm hoặc vai, 

buồn nôn, đổ mồ hôi;

vấn đề cuộc sống- buồn nôn, đau bụng trên, ngứa, cảm giác mệt mỏi, chán ăn, nước 

tiểu sẫm màu, phân màu đất sét, vàng da (vàng da hoặc mắt); hoặc

dấu hiệu của một bệnh nhiễm trùng mới- choáng váng, nhức đầu, mệt mỏi, đau hoặc chảy 

dịch tai, đau mắt hoặc đỏ, ho, phát ban trên da, vết loét hoặc mụn có mủ, đau khớp, đau cổ 

hoặc lưng liên tục, tiêu chảy, đau hoặc rát khi đi tiểu.

Các hình ảnh phụ thông thường có thể bao gồm:

bệnh tiêu chảy;

phát ban;

lưỡi sưng, đen, hoặc "có lông";
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ngứa hoặc tiết dịch âm đạo;

đau nơi tiêm thuốc.

Đây không phải là một danh sách đầy đủ các eect phụ và những thứ khác có thể xảy ra. Gọi cho bác sĩ của bạn cho

lời khuyên y tế về các tác động phụ. Bạn có thể báo cáo các tác dụng phụ cho FDA theo số 1-800-FDA-1088.

THÔNG TIN QUAN TRỌNG NHẤT TÔI CẦN BIẾT VỀ AMPICILLIN VÀ 
SULBACTAM (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE) là gì?

Bạn không nên sử dụng thuốc này nếu bạn đã từng có phản ứng dị ứng nghiêm trọng với bất kỳ

loại kháng sinh penicillin hoặc cephalosporin, hoặc nếu bạn gặp vấn đề về gan khi sử dụng

ampicillin và sulbactam.

-
CÂU HỎI

Bệnh khởi phát vùng chậu là gì
(PID)?

Xem câu trả lời

Thông tin về bệnh nhân Unasyn bao gồm cả Tôi nên dùng thuốc như thế nào

TÔI NÊN THẢO LUẬN GÌ VỚI NHÀ CUNG CẤP CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA TÔI TRƯỚC KHI SỬ 
DỤNG AMPICILLIN VÀ SULBACTAM (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Bạn không nên sử dụng thuốc này nếu bạn bị dị ứng với ampicillin hoặc sulbactam, hoặc nếu bạn

Đã từng có

phản ứng dị ứng nghiêm trọng với bất kỳ loại kháng sinh penicillin hoặc cephalosporin nào; hoặc
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vấn đề về gan (viêm gan hoặc vàng da) khi sử dụng ampicillin và sulbactam.

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn đã từng:

bệnh gan;

tăng bạch cầu đơn nhân (còn được gọi là "mono");

bệnh thận;

dị ứng với bất kỳ loại thuốc nào; hoặc

bất kỳ dị ứng nào khác.

Cho bác sĩ biết nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú.

Không cho trẻ em dùng thuốc này mà không có lời khuyên y tế.

TÔI NÊN SỬ DỤNG AMPICILLIN VÀ SULBACTAM (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE) NHƯ 
THẾ NÀO?

Làm theo tất cả các hướng dẫn trên nhãn thuốc của bạn và đọc tất cả các hướng dẫn thuốc hoặc

tờ hướng dẫn. Sử dụng thuốc đúng theo chỉ dẫn.

Ampicillin và sulbactam được tiêm vào cơ hoặc truyền vào tĩnh mạch. Một

nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ cho bạn liều đầu tiên và có thể hướng dẫn bạn cách sử dụng đúng cách

tự dùng thuốc.

Ampicillin và sulbactam phải được trộn với chất lỏng (chất pha loãng) trước khi sử dụng. Khi đang sử dụng

tự tiêm, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu cách pha và bảo quản đúng cách

thuốc.

Sau khi trộn thuốc này, bạn sẽ cần sử dụng nó trong một số giờ nhất định.

Điều này sẽ phụ thuộc vào chất pha loãng và cách bạn bảo quản hỗn hợp (ở nhiệt độ phòng mát,

hoặc trong tủ lạnh).
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Đọc và làm theo cẩn thận bất kỳ Hướng dẫn Sử dụng nào được cung cấp cùng với thuốc của bạn.Hỏi

bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn không hiểu tất cả các hướng dẫn.

Chỉ chuẩn bị một mũi tiêm khi bạn đã sẵn sàng tiêm.Không sử dụng nếu thuốc có

thay đổi màu sắc hoặc có các hạt trong đó.Gọi cho dược sĩ của bạn để có thuốc mới.

Thuốc này thường được tiêm 6 giờ một lần trong 14 ngày.Tuân theo liều lượng của bác sĩ

hướng dẫn rất cẩn thận.

Sử dụng thuốc này trong khoảng thời gian quy định đầy đủ, ngay cả khi các triệu chứng của bạn nhanh chóng

cải thiện. Bỏ qua liều có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng do kháng thuốc.

Ampicillin và sulbactam sẽ không điều trị nhiễm vi-rút như u hoặc cảm lạnh thông thường.

Bạn có thể cần xét nghiệm máu thường xuyên để kiểm tra chức năng gan của mình.

Thuốc này có thể kiểm tra kết quả của một số xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đối với glucose (đường) trong nước tiểu. Noi

bất kỳ bác sĩ nào đối xử với bạn rằng bạn đang sử dụng ampicillin và sulbactam.

Bảo quản ampicillin và sulbactam không pha trộn ở nhiệt độ phòng tránh ẩm và

nhiệt.

Chỉ sử dụng kim và ống tiêm một lần và sau đó đặt chúng vào "vật nhọn" chống thủng

thùng đựng hàng. Tuân theo luật của tiểu bang hoặc địa phương về cách vứt bỏ thùng chứa này. Giữ nó ra khỏi

tầm với của trẻ em và vật nuôi.

-
TRÌNH CHIẾU

Đau vùng chậu: Điều gì gây ra cho bạn
Đau vùng xương chậu?

Xem trình chiếu
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Thông tin về bệnh nhân Unasyn bao gồm nếu tôi bỏ lỡ một liều thuốc

ĐIỀU GÌ XẢY RA NẾU TÔI BỎ LỠ liều lượng (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Sử dụng thuốc càng sớm càng tốt, nhưng bỏ qua liều đã quên nếu gần đến thời gian

liều tiếp theo.Đừngsử dụng hai liều cùng một lúc.

ĐIỀU GÌ XẢY RA NẾU TÔI QUÁ LIỀU LƯỢNG (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Tìm kiếm sự chăm sóc y tế khẩn cấp hoặc gọi cho đường dây Poison Help theo số 1-800-222-1222.

Dùng quá liều có thể gây co giật (co giật).

TÔI NÊN TRÁNH GÌ KHI SỬ DỤNG AMPICILLIN VÀ SULBACTAM 
(UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Thuốc kháng sinh có thể gây tiêu chảy, đây có thể là dấu hiệu của một bệnh nhiễm trùng mới.nếu bạn

bị tiêu chảy ra nước hoặc có máu, hãy gọi cho bác sĩ trước khi sử dụng thuốc chống tiêu chảy

thuốc.

NHỮNG THUỐC KHÁC SẼ ẢNH HƯỞNG ĐẾN AMPICILLIN VÀ SULBACTAM (UNASYN, 
UNASYN ADD-VANTAGE)?

Nói với bác sĩ của bạn về tất cả các loại thuốc khác của bạn, đặc biệt là:

allopurinol; hoặc

probenecid.

Danh sách này không đầy đủ. Các loại thuốc khác có thể kích thích ampicillin và sulbactam, bao gồm

thuốc theo toa và thuốc không kê đơn, vitamin và các sản phẩm thảo dược. Không phải tất cả

các tương tác thuốc có thể xảy ra được liệt kê ở đây.

TÔI CÓ THỂ NHẬN THÊM THÔNG TIN Ở ĐÂU (UNASYN, UNASYN ADD-
VANTAGE)?
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Bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn có thể cung cấp thêm thông tin về ampicillin và sulbactam.

HÃY NHỚ, GIỮ THUỐC NÀY VÀ TẤT CẢ CÁC THUỐC KHÁC NGOÀI TẦM TAY CỦA TRẺ EM, KHÔNG 
BAO GIỜ CHIA SẺ THUỐC CỦA BẠN VỚI NGƯỜI KHÁC, VÀ CHỈ SỬ DỤNG THUỐC NÀY KHI CÓ CHỈ 
ĐỊNH ĐƯỢC KÊNH.
Mọi sự phân loại đều được thực hiện để đảm bảo rằng thông tin do Cerner Multum, Inc. ('Multum') cung cấp là chính xác, cập nhật và đầy đủ, nhưng không có sự đảm bảo nào được thực hiện đối với thông tin đó. 

Thông tin thuốc trong tài liệu này có thể nhạy cảm về thời gian. Thông tin về Multum đã được biên soạn để các bác sĩ chăm sóc sức khỏe và người tiêu dùng ở Hoa Kỳ sử dụng và do đó Multum không đảm bảo rằng 

việc sử dụng bên ngoài Hoa Kỳ là phù hợp, trừ khi có chỉ định cụ thể khác. Thông tin thuốc của Multum không xác nhận thuốc, chẩn đoán bệnh nhân hoặc đề nghị liệu pháp. Thông tin về thuốc của Multum là một 

nguồn thông tin được thiết kế để hỗ trợ các nhà hành nghề chăm sóc sức khỏe được cấp phép chăm sóc bệnh nhân của họ và / hoặc để phục vụ người tiêu dùng xem dịch vụ này như một sự bổ sung chứ không thay 

thế cho chuyên môn, kỹ năng, kiến thức và nhận định của người hành nghề chăm sóc sức khỏe. Việc không có cảnh báo cho một loại thuốc hoặc sự kết hợp thuốc nhất định không được hiểu là để chỉ ra rằng loại thuốc 

hoặc sự kết hợp thuốc đó là an toàn, có hiệu quả hoặc thích hợp cho bất kỳ bệnh nhân nhất định nào. Multum không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ khía cạnh nào của dịch vụ chăm sóc sức khỏe được quản 

lý với sự hỗ trợ của thông tin mà Multum cung cấp. Thông tin trong tài liệu này không nhằm mục đích đề cập đến tất cả các cách sử dụng, chỉ dẫn, biện pháp phòng ngừa, cảnh báo, tương tác thuốc, phản ứng dị ứng 

hoặc tác dụng phụ có thể xảy ra. Nếu bạn có thắc mắc về các loại thuốc bạn đang dùng, hãy hỏi bác sĩ, y tá hoặc dược sĩ của bạn. Multum không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ khía cạnh nào của dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe được quản lý với sự hỗ trợ của thông tin mà Multum cung cấp. Thông tin trong tài liệu này không nhằm mục đích đề cập đến tất cả các cách sử dụng, chỉ dẫn, biện pháp phòng ngừa, cảnh báo, 

tương tác thuốc, phản ứng dị ứng hoặc tác dụng phụ có thể xảy ra. Nếu bạn có thắc mắc về các loại thuốc bạn đang dùng, hãy hỏi bác sĩ, y tá hoặc dược sĩ của bạn. Multum không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với 

bất kỳ khía cạnh nào của dịch vụ chăm sóc sức khỏe được quản lý với sự hỗ trợ của thông tin mà Multum cung cấp. Thông tin trong tài liệu này không nhằm mục đích đề cập đến tất cả các cách sử dụng, chỉ dẫn, biện 

pháp phòng ngừa, cảnh báo, tương tác thuốc, phản ứng dị ứng hoặc tác dụng phụ có thể xảy ra. Nếu bạn có thắc mắc về các loại thuốc bạn đang dùng, hãy hỏi bác sĩ, y tá hoặc dược sĩ của bạn.
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