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Ang Ampicillin at sulbactam ay mga antibiotic na penicillin na pumipinsala sa bakterya.

Ang Ampicillin at sulbactam ay isang kumbinasyong gamot na ginagamit upang gamutin ang maraming magkakaibang uri ng

mga impeksyon na dulot ng bacteria.

Ang Ampicillin at sulbactam ay maaari ding gamitin para sa mga layuning hindi nakalista sa gamot na ito

gabay.

ANO ANG MGA POSIBLENG EPEKTO NG AMPICILLIN AT SULBACTAM 
(UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Kumuha ng emerhensiyang tulong medikal kung mayroon kamga palatandaan ng isang reaksiyong alerdyi(pantal, dicult

paghinga, pamamaga sa iyong mukha o lalamunan)o isang matinding reaksyon sa balat(lagnat, namamagang lalamunan,

nasusunog na mata, pananakit ng balat, pula o lilang pantal sa balat na may paltos at pagbabalat).

Tawagan kaagad ang iyong doktor kung mayroon kang:

matinding pananakit ng tiyan, pagtatae na puno ng tubig o duguan (kahit na nangyari ito ilang buwan pagkatapos ng iyong 

huling dosis);

thrush (mga puting patch sa loob ng iyong bibig o lalamunan);

mga problema sa puso--mabilis na tibok ng puso, pananakit ng dibdib o presyon, sakit na kumakalat sa iyong panga 

o balikat, pagduduwal, pagpapawis;

mga problema sa atay--pagduduwal, pananakit ng tiyan sa itaas, pangangati, pakiramdam ng pagod, kawalan ng gana sa 

pagkain, maitim na ihi, dumi na kulay clay, paninilaw ng balat (pagdidilaw ng balat o mata); o

mga palatandaan ng isang bagong impeksyon--lagnat, pananakit ng ulo, pagod, pananakit ng tenga o pag-agos, 

pananakit ng mata o pamumula, ubo, pantal sa balat, mga sugat o tagihawat na may nana, pananakit ng kasukasuan, 

patuloy na pananakit ng leeg o likod, pagtatae, pananakit o paso kapag umiihi.

Maaaring kabilang sa mga karaniwang side effect ang:

pagtatae;

pantal;

namamaga, itim, o "mabalahibo" na dila;
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pangangati o paglabas ng ari;

sakit kung saan tinurok ang gamot.

Hindi ito kumpletong listahan ng mga side effect at maaaring mangyari ang iba. Tawagan ang iyong doktor para sa

medikal na payo tungkol sa mga side effect. Maaari kang mag-ulat ng mga side effect sa FDA sa 1-800-FDA-1088.

ANO ANG PINAKAMAHALAGANG IMPORMASYON NA DAPAT KONG MALAMAN 
TUNGKOL SA AMPICILLIN AT SULBACTAM (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Hindi mo dapat gamitin ang gamot na ito kung mayroon kang malubhang reaksiyong alerhiya sa alinman

uri ng penicillin o cephalosporin antibiotic, o kung mayroon kang mga problema sa atay habang gumagamit

ampicillin at sulbactam.

-
TANONG

Ano ang pelvic inmmatory disease
(PID)?

Tingnan ang Sagot

Unasyn Patient Information kabilang ang Paano Ko Dapat Dalhin

ANO ANG DAPAT KO TALAKAYIN SA AKING HEALTHCARE PROVIDER BAGO GAMITIN 
ANG AMPICILLIN AT SULBACTAM (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Hindi mo dapat gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay alerdyi sa ampicillin o sulbactam, o kung ikaw

kailanman nagkaroon

isang matinding reaksiyong alerhiya sa anumang uri ng penicillin o cephalosporin antibiotic; o
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mga problema sa atay (hepatitis o jaundice) habang gumagamit ng ampicillin at sulbactam.

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang:

sakit sa atay;

mononucleosis (tinatawag ding "mono");

sakit sa bato;

isang allergy sa anumang gamot; o

anumang iba pang mga allergy.

Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o nagpapasuso.

Huwag ibigay ang gamot na ito sa isang bata nang walang medikal na payo.

PAANO KO DAPAT GAMITIN ANG AMPICILLIN AT SULBACTAM (UNASYN, UNASYN ADD-
VANTAGE)?

Sundin ang lahat ng direksyon sa iyong label ng reseta at basahin ang lahat ng gabay sa gamot o

mga sheet ng pagtuturo. Gamitin ang gamot nang eksakto tulad ng itinuro.

Ang Ampicillin at sulbactam ay tinuturok sa isang kalamnan, o ibinibigay bilang isang pagbubuhos sa isang ugat. A

Ibibigay ng healthcare provider ang iyong unang dosis at maaaring ituro sa iyo kung paano gamitin nang tama ang

gamot sa iyong sarili.

Ang Ampicillin at sulbactam ay dapat ihalo sa isang likido (diluent) bago ito gamitin. Kapag gumagamit

mga iniksyon nang mag-isa, siguraduhing naiintindihan mo kung paano maayos na paghaluin at iimbak ang

gamot.

Pagkatapos paghaluin ang gamot na ito, kakailanganin mong gamitin ito sa loob ng ilang oras.

Ito ay depende sa diluent at kung paano mo iimbak ang timpla (sa malamig na temperatura ng silid,

o sa refrigerator).
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Basahin at maingat na sundin ang anumang Mga Tagubilin para sa Paggamit na ibinigay kasama ng iyong gamot.Magtanong

iyong doktor o parmasyutiko kung hindi mo naiintindihan ang lahat ng mga tagubilin.

Maghanda lamang ng iniksyon kapag handa ka nang ibigay ito.Huwag gamitin kung mayroon ang gamot

nagbago ng kulay o may mga particle sa loob nito.Tawagan ang iyong parmasyutiko para sa bagong gamot.

Ang gamot na ito ay karaniwang ibinibigay tuwing 6 na oras sa loob ng 14 na araw.Sundin ang dosing ng iyong doktor

maingat na maingat ang mga tagubilin.

Gamitin ang gamot na ito para sa buong iniresetang haba ng panahon, kahit na mabilis ang iyong mga sintomas

mapabuti. Ang paglaktaw sa mga dosis ay maaaring tumaas ang iyong panganib ng impeksiyon na lumalaban sa gamot.

Hindi gagamutin ng Ampicillin at sulbactam ang isang impeksyon sa virus tulad ng u o isang karaniwang sipon.

Maaaring kailanganin mo ng madalas na mga pagsusuri sa dugo upang suriin ang paggana ng iyong atay.

Ang gamot na ito ay maaaring makaapekto sa mga resulta ng ilang mga pagsusuri sa lab para sa glucose (asukal) sa ihi. Sabihin

sinumang doktor na gumamot sa iyo na gumagamit ka ng ampicillin at sulbactam.

Mag-imbak ng walang halong ampicillin at sulbactam sa temperatura ng silid na malayo sa kahalumigmigan at

init.

Gumamit ng isang karayom   at hiringgilya nang isang beses lamang at pagkatapos ay ilagay ang mga ito sa isang mabutas na "matalim"

lalagyan. Sundin ang mga batas ng estado o lokal tungkol sa kung paano itapon ang lalagyang ito. Itago ito sa labas

ang abot ng mga bata at mga alagang hayop.

-
SLIDESHOW

Pananakit ng Pelvic: Ano ang Nagdudulot sa Iyo

Pananakit ng pelvic?

Tingnan ang Slideshow
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Unasyn na Impormasyon ng Pasyente kasama ang Kung Nakaligtaan Ako ng Dosis

ANO ANG MANGYAYARI KUNG MALIWANAG AKO NG DOSE (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Gamitin ang gamot sa lalong madaling panahon, ngunit laktawan ang napalampas na dosis kung malapit na ang oras para sa iyo

susunod na dosis.Huwaggumamit ng dalawang dosis sa isang pagkakataon.

ANO ANG MANGYAYARI KUNG MAG-OVERDOSE AKO (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Humingi ng emerhensiyang medikal na atensyon o tawagan ang Poison Help line sa 1-800-222-1222.

Ang labis na dosis ay maaaring magdulot ng seizure (kombulsyon).

ANO ANG DAPAT KO IWASAN HABANG GINAGAMIT ANG AMPICILLIN AT 
SULBACTAM (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Ang mga antibiotic na gamot ay maaaring magdulot ng pagtatae, na maaaring senyales ng isang bagong impeksiyon.kung ikaw

may pagtatae na puno ng tubig o duguan, tumawag sa iyong doktor bago gumamit ng anti-diarrhea

gamot.

ANO PANG MGA GAMOT ANG MAKAKAAPEKTO SA AMPICILLIN AT SULBACTAM (UNASYN, 
UNASYN ADD-VANTAGE)?

Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng iyong iba pang mga gamot, lalo na:

allopurinol; o

probenecid.

Hindi kumpleto ang listahang ito. Ang ibang mga gamot ay maaaring makaapekto sa ampicillin at sulbactam, kabilang ang

mga reseta at over-the-counter na gamot, bitamina, at mga produktong herbal. Hindi lahat

ang mga posibleng pakikipag-ugnayan sa droga ay nakalista dito.

SAAN AKO MAKAKUHA NG KARAGDAGANG IMPORMASYON (UNASYN, UNASYN ADD-
VANTAGE)?
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Ang iyong doktor o parmasyutiko ay maaaring magbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa ampicillin at sulbactam.

TANDAAN, ILIGAY ITO AT LAHAT NG IBA PANG MGA GAMOT SA AABOT NG MGA BATA, HUWAG 
KAILANMAN IBAHAGI ANG IYONG MGA GAMOT SA IBA, AT GAMITIN ANG GAMOT NA ITO PARA LAMANG 
SA INDIKASYON NA INIRERESTA.
Ang bawat hakbang ay ginawa upang matiyak na ang impormasyong ibinigay ng Cerner Multum, Inc. ('Multum') ay tumpak, napapanahon, at kumpleto, ngunit walang garantiyang ginawa sa epektong iyon. Ang impormasyon ng gamot na nilalaman dito ay maaaring 

sensitibo sa oras. Ang impormasyon ng Multum ay pinagsama-sama para sa paggamit ng mga healthcare practitioner at mga mamimili sa United States at samakatuwid ay hindi ginagarantiya ng Multum na ang paggamit sa labas ng United States ay angkop, maliban 

kung partikular na ipinahiwatig kung hindi man. Ang impormasyon ng gamot ng Multum ay hindi nag-eendorso ng mga gamot, nag-diagnose ng mga pasyente o nagrerekomenda ng therapy. Ang impormasyon ng gamot ng Multum ay isang mapagkukunang pang-

impormasyon na idinisenyo upang tulungan ang mga lisensyadong healthcare practitioner sa pag-aalaga sa kanilang mga pasyente at/o para pagsilbihan ang mga consumer na tinitingnan ang serbisyong ito bilang pandagdag sa, at hindi kapalit ng, kadalubhasaan, 

kasanayan, kaalaman at paghatol ng mga healthcare practitioner. Ang kawalan ng babala para sa isang partikular na gamot o kumbinasyon ng gamot sa anumang paraan ay hindi dapat ipakahulugan na ipahiwatig na ang gamot o kumbinasyon ng gamot ay ligtas, 

epektibo o naaangkop para sa anumang partikular na pasyente. Hindi inaako ng Multum ang anumang responsibilidad para sa anumang aspeto ng pangangalagang pangkalusugan na pinangangasiwaan sa tulong ng impormasyong ibinibigay ng Multum. Ang 

impormasyong nakapaloob dito ay hindi nilayon upang masakop ang lahat ng posibleng paggamit, direksyon, pag-iingat, babala, pakikipag-ugnayan sa droga, reaksiyong alerdyi, o masamang epekto. Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa mga gamot na iniinom 

mo, suriin sa iyong doktor, nars o parmasyutiko. Hindi inaako ng Multum ang anumang responsibilidad para sa anumang aspeto ng pangangalagang pangkalusugan na pinangangasiwaan sa tulong ng impormasyong ibinibigay ng Multum. Ang impormasyong 

nakapaloob dito ay hindi nilayon upang masakop ang lahat ng posibleng paggamit, direksyon, pag-iingat, babala, pakikipag-ugnayan sa droga, reaksiyong alerdyi, o masamang epekto. Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa mga gamot na iniinom mo, suriin sa 

iyong doktor, nars o parmasyutiko. Hindi inaako ng Multum ang anumang responsibilidad para sa anumang aspeto ng pangangalagang pangkalusugan na pinangangasiwaan sa tulong ng impormasyong ibinibigay ng Multum. Ang impormasyong nakapaloob dito ay 

hindi nilayon upang masakop ang lahat ng posibleng paggamit, direksyon, pag-iingat, babala, pakikipag-ugnayan sa droga, reaksiyong alerdyi, o masamang epekto. Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa mga gamot na iniinom mo, suriin sa iyong doktor, nars o 

parmasyutiko.
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