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Свързани лекарства Сравнение на лекарства Unasyn потребителски отзиви

Информация за пациента на Unasyn, включително странични ефекти

Имена на марки: Unasyn, Unasyn ADD-Vantage

Общо наименование: ампицилин и сулбактам

Какво е ампицилин и сулбактам (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

Какви са възможните странични ефекти на ампицилин и сулбактам (Unasyn, Unasyn ADD-

Vantage)?

Каква е най-важната информация, която трябва да знам за ампицилин и 

сулбактам (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

Какво трябва да обсъдя с моя доставчик на здравни услуги, преди да използвам ампицилин 

и сулбактам (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

Как да използвам ампицилин и сулбактам (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

Какво ще стане, ако пропусна доза (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

Какво се случва, ако предам (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

Какво трябва да избягвам, докато използвам ампицилин и сулбактам (Unasyn, Unasyn ADD-

Vantage)?

Какви други лекарства ще повлияят на ампицилин и сулбактам (Unasyn, Unasyn ADD-

Vantage)?

Къде мога да получа повече информация (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АМПИЦИЛИН И СУЛБАКТАМ (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?
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19.04.22, 11:07 ч Употреби на ампицилин и сулбактам, изображения и странични ефекти

Ампицилин и сулбактам са пеницилинови антибиотици, които убиват бактериите.

Ампицилин и сулбактам е комбинирано лекарство, използвано за лечение на много различни видове

инфекции, причинени от бактерии.

Ампицилин и сулбактам също могат да се използват за цели, които не са изброени в това лекарство

ръководство.

КАКВИ СА ВЪЗМОЖНИТЕ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ НА АМПИЦИЛИН И 
СУЛБАКТАМ (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Получете спешна медицинска помощ, ако иматепризнаци на алергична реакция(копривна треска, трудна

дишане, подуване на лицето или гърлото)или тежка кожна реакция(треска, възпалено гърло,

парене в очите, болка в кожата, червен или лилав кожен обрив с образуване на мехури и лющене).

Обадете се незабавно на Вашия лекар, ако имате:

силна стомашна болка, диария, която е водниста или кървава (дори ако се появи месеци след 

последната доза);

млечница (бели петна в устата или гърлото);

сърдечни проблеми--учестен пулс, болка в гърдите или натиск, болка, разпространяваща се към челюстта 

или рамото, гадене, изпотяване;

проблеми с черния дроб--гадене, болка в горната част на стомаха, сърбеж, чувство на умора, загуба на апетит, 

тъмна урина, изпражнения с цвят на глина, жълтеница (пожълтяване на кожата или очите); или

признаци на нова инфекция- треска, главоболие, умора, болка в ухото или дренаж, болка в очите или 

зачервяване, кашлица, кожен обрив, рани или пъпки с гной, болки в ставите, продължаваща болка във врата 

или гърба, диария, болка или парене при уриниране.

Честите странични ефекти могат да включват:

диария;

обрив;

подут, черен или "космат" език;
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вагинален сърбеж или секрет;

болка в мястото, където е инжектирано лекарството.

Това не е пълен списък на страничните ефекти и могат да се появят други. Обадете се на Вашия лекар за

медицински съвети относно странични ефекти. Можете да докладвате странични ефекти на FDA на 1-800-FDA-1088.

КАКВА Е НАЙ-ВАЖНАТА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА ЗНАЯ ЗА 
АМПИЦИЛИН И СУЛБАКТАМ (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Не трябва да използвате това лекарство, ако някога сте имали тежка алергична реакция към някое от тях

вид пеницилинов или цефалоспоринов антибиотик, или ако сте имали проблеми с черния дроб по време на употреба

ампицилин и сулбактам.

-
ВЪПРОС

Какво е възпалително заболяване на таза
(PID)?

Вижте Отговор

Информация за пациента на Unasyn, включително как да приемам

КАКВО ТРЯБВА ДА ОБГОВОРЯ С МОЯ ДОСТАВЧИК НА ЗДРАВНО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДИ ДА 
ИЗПОЛЗВАМ АМПИЦИЛИН И СУЛБАКТАМ (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Не трябва да използвате това лекарство, ако сте алергични към ампицилин или сулбактам, или ако

някога са имали

тежка алергична реакция към всякакъв вид пеницилин или цефалоспоринов антибиотик; или
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чернодробни проблеми (хепатит или жълтеница), докато използвате ампицилин и сулбактам.

Кажете на Вашия лекар, ако някога сте имали:

чернодробно заболяване;

мононуклеоза (наричана още "моно");

заболяване на бъбреците;

алергия към всякакви лекарства; или

всякакви други алергии.

Кажете на Вашия лекар, ако сте бременна или кърмите.

Не давайте това лекарство на дете без медицински съвет.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМ АМПИЦИЛИН И СУЛБАКТАМ (UNASYN, UNASYN ADD-
VANTAGE)?

Следвайте всички указания на етикета с рецептата и прочетете всички ръководства за лекарства или

листове с инструкции. Използвайте лекарството точно както е указано.

Ампицилин и сулбактам се инжектират в мускул или се прилагат като инфузия във вена. А

доставчикът на здравни услуги ще ви даде първата доза и може да ви научи как правилно да използвате

лекарства сами.

Ампицилинът и сулбактамът трябва да се смесват с течност (разредител), преди да се използват. При използване

инжекциите сами, уверете се, че разбирате как правилно да смесвате и съхранявате

лекарство.

След като смесите това лекарство, ще трябва да го използвате в рамките на определен брой часове.

Това ще зависи от разредителя и как съхранявате сместа (на хладна стайна температура,

или в хладилник).
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Прочетете и внимателно следвайте всички инструкции за употреба, предоставени с вашето лекарство.питам

Вашия лекар или фармацевт, ако не разбирате всички инструкции.

Пригответе инжекция само когато сте готови да я поставите.Не използвайте, ако лекарството има

промени цветовете или има частици в него.Обадете се на вашия фармацевт за ново лекарство.

Това лекарство обикновено се дава на всеки 6 часа в продължение на 14 дни.Следвайте дозировката на Вашия лекар

инструкции много внимателно.

Използвайте това лекарство за пълния предписан период от време, дори ако симптомите Ви са бързи

подобрявам. Пропускането на дози може да увеличи риска от инфекция, която е резистентна към лекарства.

Ампицилин и сулбактам няма да лекуват вирусна инфекция като U или обикновена настинка.

Може да се нуждаете от чести кръвни изследвания, за да проверите функцията на черния дроб.

Това лекарство може да повлияе на резултатите от определени лабораторни изследвания за глюкоза (захар) в урината. Казвам

всеки лекар, който Ви лекува, че използвате ампицилин и сулбактам.

Съхранявайте несмесените ампицилин и сулбактам при стайна температура далеч от влага и

топлина.

Използвайте игла и спринцовка само веднъж и след това ги поставете в устойчиви на пробиване "остри"

контейнер. Следвайте държавните или местните закони за това как да изхвърлите този контейнер. Дръжте го настрана

обсега на деца и домашни любимци.

-
СЛАЙДШОУ

Болка в таза: какво ви причинява
Болка в таза?

Вижте Слайдшоу
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Информация за пациента на Unasyn, включително ако пропусна доза

КАКВО СЕ СЛУЧВА, АКО ПРОПУСКАМ ДОЗА (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Използвайте лекарството възможно най-скоро, но пропуснете пропуснатата доза, ако е почти време за вашата

следващата доза.Недейизползвайте две дози наведнъж.

КАКВО СТАВА АКО ПРЕДОЗИРАМ (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Потърсете спешна медицинска помощ или се обадете на линията за помощ за отрови на 1-800-222-1222.

Предозирането може да причини гърчове (конвулсии).

КАКВО ТРЯБВА ДА ИЗБЯГВАМ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА АМПИЦИЛИН И 
СУЛБАКТАМ (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Антибиотичните лекарства могат да причинят диария, която може да е признак на нова инфекция.Ако ти

имате диария, която е водниста или кървава, обадете се на Вашия лекар, преди да използвате антидиария

лекарство.

КАКВИ ДРУГИ ЛЕКАРСТВА ЩЕ ВЛИЯТ НА АМПИЦИЛИН И СУЛБАКТАМ (UNASYN, 
UNASYN ADD-VANTAGE)?

Уведомете Вашия лекар за всички други лекарства, особено:

алопуринол; или

пробенецид.

Този списък не е пълен. Други лекарства могат да повлияят на ампицилин и сулбактам, включително

лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини и билкови продукти. Не всички

възможните лекарствени взаимодействия са изброени тук.

КЪДЕ МОГА ДА ПОЛУЧА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ (UNASYN, UNASYN ADD-
VANTAGE)?
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Вашият лекар или фармацевт може да предостави повече информация за ампицилин и сулбактам.

ЗАПОМНЕТЕ, ПАЗЕТЕ ТОВА И ВСИЧКИ ДРУГИ ЛЕКАРСТВА ДАЛЕЧ ДО ДЕЦА, НИКОГА НЕ 
СПОДЕЛЯЙТЕ ВАШИТЕ ЛЕКАРСТВА С ДРУГИ И ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВЕНИЕ САМО ЗА 
ПРЕДПИСАНОТО ПОКАЗАНИЕ.
Направено е всяко усилие, за да се гарантира, че информацията, предоставена от Cerner Multum, Inc. („Multum“), е точна, актуална и пълна, но не се дава гаранция за този ефект. Информацията за лекарствата, съдържаща се 

тук, може да е чувствителна към времето. Информацията на Multum е съставена за използване от практикуващи здравни специалисти и потребители в Съединените щати и следователно Multum не гарантира, че употребата 

извън Съединените щати е подходяща, освен ако изрично не е посочено друго. Информацията за лекарствата на Multum не одобрява лекарства, не диагностицира пациенти или препоръчва терапия. Информацията за 

лекарствата на Multum е информационен ресурс, предназначен да подпомага лицензираните практикуващи здравни грижи в грижите за своите пациенти и/или да обслужва потребителите, гледащи на тази услуга като 

допълнение към, а не като заместител на опита, уменията, познания и преценка на практикуващите здравни специалисти. Липсата на предупреждение за дадено лекарство или лекарствена комбинация по никакъв начин не 

трябва да се тълкува като указание, че лекарството или лекарствената комбинация е безопасно, ефективно или подходящо за всеки пациент. Multum не поема никаква отговорност за който и да е аспект на здравните грижи, 

администрирани с помощта на информацията, която Multum предоставя. Информацията, съдържаща се тук, не е предназначена да покрива всички възможни употреби, указания, предпазни мерки, предупреждения, 

лекарствени взаимодействия, алергични реакции или нежелани ефекти. Ако имате въпроси относно лекарствата, които приемате, консултирайте се с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт. Multum не поема никаква 

отговорност за който и да е аспект на здравните грижи, администрирани с помощта на информацията, която Multum предоставя. Информацията, съдържаща се тук, не е предназначена да покрива всички възможни употреби, 

указания, предпазни мерки, предупреждения, лекарствени взаимодействия, алергични реакции или нежелани ефекти. Ако имате въпроси относно лекарствата, които приемате, консултирайте се с Вашия лекар, медицинска 

сестра или фармацевт. Multum не поема никаква отговорност за който и да е аспект на здравните грижи, администрирани с помощта на информацията, която Multum предоставя. Информацията, съдържаща се тук, не е 

предназначена да покрива всички възможни употреби, указания, предпазни мерки, предупреждения, лекарствени взаимодействия, алергични реакции или нежелани ефекти. Ако имате въпроси относно лекарствата, които 

приемате, консултирайте се с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт.

Авторско право 1996-2021 Cerner Multum, Inc.

https://www.rxlist.com/unasyn-drug/patient-images-side-effects.htm 7/7


