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Ampicilline en sulbactam zijn penicilline-antibiotica die bacteriën bestrijden.

Ampicilline en sulbactam is een combinatiegeneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van veel verschillende soorten

infecties veroorzaakt door bacteriën.

Ampicilline en sulbactam kunnen ook worden gebruikt voor doeleinden die niet in dit medicijn worden vermeld

gids.

WAT ZIJN DE MOGELIJKE BIJWERKINGEN VAN AMPICILLIN EN SULBACTAM 
(UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Krijg dringende medische hulp als u:tekenen van een allergische reactie(netelroos, moeilijk

ademhaling, zwelling in uw gezicht of keel)of een ernstige huidreactie(koorts, keelpijn,

brandende ogen, huidpijn, rode of paarse huiduitslag met blaarvorming en vervelling).

Bel onmiddellijk uw arts als u:

ernstige maagpijn, diarree die waterig of bloederig is (zelfs als het maanden na uw laatste dosis 

optreedt);

spruw (witte vlekken in uw mond of keel);

hart problemen--snelle hartslag, pijn of druk op de borst, pijn die zich uitbreidt naar uw kaak of 

schouder, misselijkheid, zweten;

leverproblemen--misselijkheid, pijn in de bovenbuik, jeuk, vermoeid gevoel, verlies van eetlust, 

donkere urine, kleikleurige ontlasting, geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen); of

tekenen van een nieuwe infectie--koorts, hoofdpijn, vermoeidheid, oorpijn of drainage, oogpijn of 

roodheid, hoesten, huiduitslag, zweren of puistjes met pus, gewrichtspijn, aanhoudende nek- of rugpijn, 

diarree, pijn of een branderig gevoel bij het plassen.

Vaak voorkomende bijwerkingen kunnen zijn:

diarree;

uitslag;

gezwollen, zwarte of "harige" tong;
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vaginale jeuk of afscheiding;

pijn waar het geneesmiddel werd geïnjecteerd.

Dit is geen volledige lijst van bijwerkingen en er kunnen nog andere optreden. Bel uw arts voor

medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden aan de FDA op 1-800-FDA-1088.

WAT IS DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE DIE IK MOET WETEN OVER 
AMPICILLIN EN SULBACTAM (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

U mag dit geneesmiddel niet gebruiken als u ooit een ernstige allergische reactie heeft gehad op een

penicilline- of cefalosporine-antibioticum, of als u leverproblemen heeft gehad tijdens het gebruik

ampicilline en sulbactam.

-
VRAAG

Wat is bekkenontsteking?
(PID)?

Zie antwoord

Unasyn-patiënteninformatie, inclusief hoe moet ik nemen?

WAT MOET IK BESPREKEN MET MIJN ZORGVERLENER ALVORENS AMPICILLIN EN 
SULBACTAM (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE) TE GEBRUIKEN?

U mag dit geneesmiddel niet gebruiken als u allergisch bent voor ampicilline of sulbactam, of als u:

ooit hebben gehad

een ernstige allergische reactie op elk type penicilline of cefalosporine-antibioticum; of
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leverproblemen (hepatitis of geelzucht) tijdens het gebruik van ampicilline en sulbactam.

Vertel het uw arts als u ooit:

leverziekte;

mononucleosis (ook wel "mono" genoemd);

nierziekte;

een allergie voor medicijnen; of

eventuele andere allergieën.

Vertel het uw arts als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Geef dit geneesmiddel niet aan een kind zonder medisch advies.

HOE MOET IK AMPICILLIN EN SULBACTAM GEBRUIKEN (UNASYN, UNASYN ADD-
VANTAGE)?

Volg alle aanwijzingen op uw receptlabel en lees alle medicatiehandleidingen of

instructiebladen. Gebruik het geneesmiddel precies zoals voorgeschreven.

Ampicilline en sulbactam worden in een spier geïnjecteerd of als een infuus in een ader gegeven. EEN

zorgverlener zal uw eerste dosis geven en kan u leren hoe u de

medicatie zelf.

Ampicilline en sulbactam moeten voor gebruik met een vloeistof (verdunningsmiddel) worden gemengd. Tijdens gebruik

injecties zelf, zorg ervoor dat u begrijpt hoe u de

geneesmiddel.

Na het mengen van dit geneesmiddel moet u het binnen een bepaald aantal uren gebruiken.

Dit hangt af van het verdunningsmiddel en hoe u het mengsel bewaart (bij koele kamertemperatuur,

of in de koelkast).
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Lees en volg zorgvuldig alle gebruiksaanwijzingen die bij uw geneesmiddel zijn geleverd.Vragen

uw arts of apotheker als u niet alle instructies begrijpt.

Bereid een injectie pas voor als u klaar bent om hem te geven.Niet gebruiken als het geneesmiddel:

veranderde kleuren of bevat deeltjes.Bel uw apotheker voor nieuwe medicijnen.

Dit geneesmiddel wordt gewoonlijk gedurende 14 dagen elke 6 uur toegediend.Volg de dosering van uw arts

instructies zeer zorgvuldig.

Gebruik dit geneesmiddel voor de volledige voorgeschreven tijdsduur, zelfs als uw symptomen snel optreden

verbeteren. Het overslaan van doses kan uw risico op infectie die resistent is tegen medicatie verhogen.

Ampicilline en sulbactam zullen een virale infectie zoals de u of een gewone verkoudheid niet behandelen.

Mogelijk moet u regelmatig bloedonderzoek doen om uw leverfunctie te controleren.

Dit geneesmiddel kan de resultaten van bepaalde laboratoriumtests voor glucose (suiker) in de urine beïnvloeden. Vertellen

elke arts die u behandelt dat u ampicilline en sulbactam gebruikt.

Bewaar ongemengde ampicilline en sulbactam bij kamertemperatuur, uit de buurt van vocht en

warmte.

Gebruik een naald en spuit slechts één keer en plaats ze vervolgens in een prikbestendige "scherpe"

container. Volg de nationale of lokale wetten over het weggooien van deze container. Houd het buiten

het bereik van kinderen en huisdieren.

-
DIASHOW

Bekkenpijn: wat veroorzaakt uw?
Bekkenpijn?

Diavoorstelling bekijken
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Unasyn-patiënteninformatie, inclusief als ik een dosis mis

WAT GEBEURT ER ALS IK EEN DOSIS MIS (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Gebruik het geneesmiddel zo snel mogelijk, maar sla de gemiste dosis over als het bijna tijd is voor uw

volgende dosis.Niet doengebruik twee doses tegelijk.

WAT GEBEURT ER ALS IK OVERDOSIS (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Zoek medische noodhulp of bel de Poison Help-lijn op 1-800-222-1222.

Overdosering kan epileptische aanvallen (convulsies) veroorzaken.

WAT MOET IK VERMIJDEN TIJDENS HET GEBRUIK VAN AMPICILLIN EN 
SULBACTAM (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Antibiotica kunnen diarree veroorzaken, wat een teken kan zijn van een nieuwe infectie.als jij

diarree heeft die waterig of bloederig is, neem dan contact op met uw arts voordat u antidiarree gebruikt

geneesmiddel.

WELKE ANDERE DRUGS ZULLEN AMPICILLIN EN SULBACTAM BENVLOEDEN (UNASYN, 
UNASYN ADD-VANTAGE)?

Vertel uw arts over al uw andere geneesmiddelen, vooral:

allopurinol; of

probenecide.

Deze lijst is niet compleet. Andere geneesmiddelen kunnen ampicilline en sulbactam beïnvloeden, waaronder:

geneesmiddelen op recept en vrij verkrijgbare medicijnen, vitamines en kruidenproducten. Niet alles

mogelijke interacties tussen geneesmiddelen worden hier vermeld.

WAAR KAN IK MEER INFORMATIE KRIJGEN (UNASYN, UNASYN ADD-
VANTAGE)?
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Uw arts of apotheker kan u meer informatie geven over ampicilline en sulbactam.

DENK ERIN, HOUD DIT EN ALLE ANDERE GENEESMIDDELEN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN, 
DEEL UW GENEESMIDDELEN NOOIT MET ANDEREN EN GEBRUIK DIT MEDICIJN ALLEEN VOOR DE 
VOORGESCHREVEN INDICATIE.
Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de door Cerner Multum, Inc. ('Multum') verstrekte informatie juist, up-to-date en volledig is, maar daarvoor wordt geen garantie gegeven. Geneesmiddelinformatie in dit document kan 

tijdgevoelig zijn. Multum-informatie is samengesteld voor gebruik door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en consumenten in de Verenigde Staten en daarom garandeert Multum niet dat gebruik buiten de Verenigde Staten gepast 

is, tenzij specifiek anders aangegeven. Multum's informatie over geneesmiddelen ondersteunt geen medicijnen, diagnosticeert geen patiënten of adviseert geen therapie. Multum's medicijninformatie is een informatiebron die is ontworpen 

om bevoegde gezondheidswerkers te helpen bij de zorg voor hun patiënten en/of om consumenten te dienen die deze service beschouwen als een aanvulling op, en geen vervanging voor, de expertise, vaardigheid, kennis en oordeel van 

zorgverleners. Het ontbreken van een waarschuwing voor een bepaald geneesmiddel of geneesmiddelcombinatie mag op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als een aanwijzing dat het geneesmiddel of de geneesmiddelcombinatie 

veilig, effectief of geschikt is voor een bepaalde patiënt. Multum aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig aspect van de zorg die wordt verleend met behulp van informatie die Multum verstrekt. De informatie in dit document is 

niet bedoeld om alle mogelijke toepassingen, aanwijzingen, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen, geneesmiddelinteracties, allergische reacties of nadelige effecten te dekken. Als u vragen heeft over de medicijnen die u gebruikt, neem 

dan contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker. Multum aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig aspect van de zorg die wordt verleend met behulp van informatie die Multum verstrekt. De informatie in dit 

document is niet bedoeld om alle mogelijke toepassingen, aanwijzingen, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen, geneesmiddelinteracties, allergische reacties of nadelige effecten te dekken. Als u vragen heeft over de medicijnen die u 

gebruikt, neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker. Multum aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig aspect van de zorg die wordt verleend met behulp van informatie die Multum verstrekt. De 

informatie in dit document is niet bedoeld om alle mogelijke toepassingen, aanwijzingen, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen, geneesmiddelinteracties, allergische reacties of nadelige effecten te dekken. Als u vragen heeft over de 

medicijnen die u gebruikt, neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker.

Copyright 1996-2021 Cerner Multum, Inc.

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


