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Tigecycline הזרקת
"sye'kleen) ge(tye  בתור מבוטא

:חשובה אזהרה

 בתרופות שטופלו חולים מאשר מתו חמורים לזיהומים טיגציקלין בזריקת שטופלו חולים יותר, קליניים במחקרים
 הזיהומים של סיבוכים פיתחו שהם בגלל, החמירו שלהם שהזיהומים בגלל מתו אלה אנשים. חמורים לזיהומים אחרות
 מעלה טיגציקלין בהזרקת שימוש אם לדעת כדי מידע מספיק אין. להם שהיו אחרים רפואיים מצבים בגלל או, שלהם

 בתרופות להשתמש ניתן לא אם טיגציקלין בהזרקת רק בך יטפל שלך הרופא. הטיפול במהלך למוות הסיכון את
.שלך בזיהום לטיפול אחרות

.טיגציקלין בהזרקת בשימוש הסיכון על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 ריאות זיהום( בקהילה נרכשת ריאות דלקת כולל, מסוימים חמורים בזיהומים לטיפול משמשתTigecycline  הזרקת
 להשתמש אין). למותניים החזה בין אזור( בבטן וזיהומים בעור זיהומים), החולים בבית היה שלא אדם אצל שהתפתח
 או חולים בבית שהיו או הנשמה במכשירי שנמצאים אנשים אצל שהתפתחה ריאות בדלקת לטיפולTigecycline  בהזרקת
 אנטיביוטיקה הנקראות תרופות של בקבוצה היאTigecycline  הזרקת. סוכרת עם אנשים אצל הרגל בכף בזיהומים

.לזיהום הגורמים חיידקים הרג ידי על עובד זה. טטרציקלין

 באנטיביוטיקה שימוש. אחרים ויראליים זיהומים או שפעת, הצטננות עבור תעבוד לא טיגציקלין הזרקת כגון אנטיביוטיקה
.אנטיביוטי לטיפול המתנגד בזיהום יותר מאוחר לחלות הסיכון את מגביר צורך בהם אין כאשר

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

( ורידי תוך) לאט מוזרק( מוזרק כלל בדרך זה. לווריד ולהזריק נוזל עם לערבב שיש כאבקה מגיעהTigecycline  הזרקת
 שבו ובאופן לך שיש הזיהום בסוג תלוי הטיפול משך. שעות-12 ל אחת, דקות60  עד30  של תקופה פני על) לווריד
.לתרופה מגיב הגוף
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 טיגציקלין בהזרקת תשתמש אם. בבית בתרופה להשתמש יכול שאתה או חולים בבית טיגציקלין הזרקת לקבל יכול אתה
 שירותי ספק את ושאל, האלה ההנחיות את מבין שאתה ודא. התרופה את להחדיר כיצד לך יראה שלך הרופא, בבית

 בהזרקת כלשהן בעיות לך יש אם לעשות מה שלך הבריאות שירותי ספק את שאל. כלשהן שאלות לך יש אם שלך הבריאות
.טיגציקלין

 הסימפטומים אם. טיגציקלין הזרקת עם הטיפול של הראשונים הימים במהלך יותר טוב להרגיש להתחיל אמור אתה
.שלך לרופא התקשר, מחמירים או משתפרים לא שלך

 בהזרקת להשתמש תפסיק אם. יותר טוב מרגיש אתה אם גם, המרשם את שתסיים עד טיגציקלין בהזרקת השתמש
 לעמידים להפוך עלולים והחיידקים לחלוטין יטופל לא שלך שהזיהום ייתכן, מנות על תדלג או מדי מוקדם טיגציקלין

.לאנטיביוטיקה

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות באמצעי לנקוט יש

,טיגציקלין בהזרקת השימוש לפני
, דמקלוציקלין כמו טטרציקלין של אחרת אנטיביוטיקה; טיגציקלין להזרקת אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

(V  וטטרציקלין(Dynacin, Minocin, Solodyn)  מינוציקלין), ויברמציין, אורסיאה, מונודוקס( דוקסיציקלין
,Achromycinב ;(Pylera-של רשימה שלך מהרוקח בקש. טיגציקלין בהזרקת מהמרכיבים אחד כל או, אחרת תרופה כל 

.המרכיבים

 נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 יצטרך שלך שהרופא ייתכן). נטובן'ג, קומדין( וורפרין כגון') דם מדללי(' קרישה נוגדי לציין הקפד. לקחת מתכוון או

.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות

.כבד ממחלת סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר

, מדבקות, הריון למניעת גלולות( הורמונליים מניעה אמצעי של היעילות את להפחית עשוי טיגציקלין כי לדעת עליך
.אחר מניעה באמצעי שימוש על שלך הרופא עם שוחח). זריקות או טבעות

, טיגציקלין בהזרקת השימוש בזמן להריון נכנסת אם. להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא התקשר

9  ובמשך בטיגציקלין הטיפול במהלך להניק לא לך לומר עשוי שלך הרופא. מניקה אתה אם שלך לרופא ספר
.שלך האחרונה המנה לאחר ימים

 וללבוש) שמש ומנורות שיזוף מיטות( סגול אולטרה לאור או שמש לאור ממושכת או מיותרת מחשיפה להימנע לתכנן
 לאור או שמש לאור לרגיש שלך העור את להפוך עלולהTigecycline  הזרקת. הגנה וקרם שמש משקפי, מגן ביגוד

.סגול אולטרה

 ילדים או בתינוקות או ההריון של השלישי או השני השליש במהלך טיגציקלין בהזרקת משתמשים שכאשר לדעת עליך
 בטיגציקלין להשתמש אין. העצם צמיחת על זמני באופן ולהשפיע לצמיתות להכתים לשיניים לגרום יכול זה8,  גיל עד

.בכך צורך שיש מחליט שלך הרופא כן אם אלא8,  לגיל מתחת בילדים

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא
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?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

 אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלולהTigecycline  הזרקת
:חולף לא או חמור הללו מהתסמינים

בחילה

הקֲָאָה

ׁשלִׁשּול

צרַבֶתֶ

תיאבון אובדן

הדברים של הטעם את לשנות

ראֹׁש ּכאְבֵ

סחְרַחֹורתֶ

הנרתיק של גירוד

צהובות או לבנות נרתיקיות הפרשות

טיגציקלין הוזרק שבו המקום ליד דימום או נפיחות, אדמומיות, כאב

 התקשר, האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואית עזרה קבל או מיד שלך לרופא

 עד להתרחש עשויים( בטן והתכווצויות חום בלי או עם להתרחש שעלולים) מדממת או מימית צואה( חמור שלשול
)הטיפול לאחר יותר או חודשיים

קילוף או שלפוחיות מעורר עור

פריחה

כוורות

העיניים או השפתיים, הלשון, הגרון, הצוואר, הפנים של נפיחות או עקצוץ

בליעה או נשימה קשיי

עקִצּוץ

לגב להתפשט עלול אך הבטן באזור שמתחיל מתמשך כאב

מחמיר או חדש זיהום של אחרים וסימנים צמרמורות, חום, גרון כאבי

 השימוש בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולהTigecycline  הזרקת
.זו בתרופה

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

יתר מנת/חירום במקרה
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בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

בחילה

הקֲָאָה

?אחר מידע לדעת צריך

 את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות להזמין עשוי שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.טיגציקלין להזרקת שלך הגוף תגובת

.שלך לרופא התקשר, טיגציקלין הזרקת סיום לאחר זיהום של תסמינים לך יש עדיין אם

 כגון מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 אתה אם או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז

רנד שמות

Tygacil®

15/03/2020-  אחרון עדכון

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®הזכויות כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

האמריקאית האנוש ושירותי הבריאות מחלקתPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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