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Injecție cu tigeciclină
pronunțat ca (tye" ge sye' kleen)

AVERTISMENT IMPORTANT:

În studiile clinice, mai mulți pacienți care au fost tratați cu injecție de tigeciclină pentru infecții grave au murit decât 

pacienții care au fost tratați cu alte medicamente pentru infecții grave. Acești oameni au murit pentru că infecțiile lor 

s-au agravat, pentru că au dezvoltat complicații ale infecțiilor lor sau din cauza altor afecțiuni medicale pe care le-au 

avut. Nu există suficiente informații pentru a spune dacă utilizarea injecției de tigeciclină crește riscul de deces în 

timpul tratamentului. Medicul dumneavoastră vă va trata cu injecție de tigeciclină numai dacă alte medicamente nu 

pot fi utilizate pentru a vă trata infecția.

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscul utilizării injecției cu tigeciclină.

de ce este prescris acest medicament?

Injecția cu tigeciclină utilizată pentru a trata anumite infecții grave, inclusiv pneumonia dobândită în comunitate (o infecție 

pulmonară care s-a dezvoltat la o persoană care nu a fost la spital), infecții ale pielii și infecții ale abdomenului (zona dintre 

piept și talie). Injecția cu tigeciclină nu trebuie utilizată pentru a trata pneumonia care s-a dezvoltat la persoanele care sunt 

pe ventilatoare sau care au fost în spital sau infecțiile picioarelor la persoanele care au diabet. Injecția cu tigeciclină face 

parte dintr-o clasă de medicamente numite antibiotice tetracicline. Funcționează prin uciderea bacteriilor care provoacă 

infecții.

Antibioticele, cum ar fi injecția cu tigeciclină, nu vor funcționa pentru răceli, gripă sau alte infecții virale. Utilizarea antibioticelor 

atunci când acestea nu sunt necesare crește riscul de a obține o infecție mai târziu care rezistă tratamentului cu antibiotice.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Injecția de tigeciclină vine sub formă de pulbere pentru a fi amestecată cu lichid și injectată într-o venă. De obicei, 

este perfuzat (injectat lent) intravenos (în venă) pe o perioadă de 30 până la 60 de minute, o dată la 12 ore. Durata 

tratamentului depinde de tipul de infecție pe care o aveți și de modul în care organismul dumneavoastră răspunde la 

medicamente.
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Puteți primi injecție de tigeciclină într-un spital sau puteți utiliza medicamentul acasă. Dacă veți utiliza injecția de 
tigeciclină la domiciliu, furnizorul dumneavoastră de asistență medicală vă va arăta cum să perfuzi medicamentul. 
Asigurați-vă că înțelegeți aceste instrucțiuni și adresați-vă furnizorului de servicii medicale dacă aveți întrebări. 
Întrebați-vă furnizorul de asistență medicală ce să faceți dacă aveți probleme la injectarea cu tigeciclină.

Ar trebui să începeți să vă simțiți mai bine în primele zile de tratament cu injecție de tigeciclină. Dacă simptomele dumneavoastră nu se 

îmbunătățesc sau se agravează, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Utilizați injecția cu tigeciclină până când terminați prescripția, chiar dacă vă simțiți mai bine. Dacă încetați să utilizați injecția cu 

tigeciclină prea devreme sau săriți peste doze, este posibil ca infecția dumneavoastră să nu fie complet tratată și bacteriile pot 

deveni rezistente la antibiotice.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a utiliza injecția cu tigeciclină,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la injecția cu tigeciclină; alte antibiotice 
tetracicline precum demeclociclina, doxiciclina (Monodox, Oracea, Vibramcyin), minociclina (Dynacin, Minocin, Solodyn) 
si tetraciclina (Achromycin V, in Pylera); orice alte medicamente sau oricare dintre ingredientele din injecția cu 
tigeciclină. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, 

suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați anticoagulante („diluanți ai 

sângelui”), cum ar fi warfarina (Coumadin, Jantoven). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de 

medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată boală hepatică.

trebuie să știți că tigeciclina poate scădea eficacitatea contraceptivelor hormonale (pilule contraceptive, plasturi, inele 
sau injecții). Discutați cu medicul dumneavoastră despre utilizarea unei alte forme de control al nașterii.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. Dacă rămâneți gravidă în timp ce utilizați injecție cu 

tigeciclină, adresați-vă medicului dumneavoastră.

spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați. Medicul dumneavoastră vă poate spune să nu alăptați în timpul 
tratamentului cu tigeciclină și timp de 9 zile după ultima doză.

planificați pentru a evita expunerea inutilă sau prelungită la lumina soarelui sau la lumina ultravioletă (paturi de bronzat și lămpi 

solare) și să purtați îmbrăcăminte de protecție, ochelari de soare și protecție solară. Injecția cu tigeciclină vă poate face pielea 

sensibilă la lumina soarelui sau la lumina ultravioletă.

trebuie să știți că, atunci când injecția de tigeciclină este utilizată în timpul celui de-al doilea sau al treilea trimestru de 
sarcină sau la bebeluși sau copii până la vârsta de 8 ani, poate cauza colorarea permanentă a dinților și afectarea 
temporară a creșterii osoase. Tigeciclina nu trebuie utilizată la copiii sub 8 ani decât dacă medicul dumneavoastră 
decide că este necesar.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.
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ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Injecția cu tigeciclină poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare 

dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

greaţă

vărsături

diaree

arsuri la stomac

pierderea poftei de mâncare

schimbarea gustului lucrurilor

durere de cap

ameţeală

mâncărime a vaginului

scurgeri vaginale albe sau galbene

durere, roșeață, umflare sau sângerare în apropierea locului în care a fost injectată tigeciclina

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat medicul 
dumneavoastră sau solicitați ajutor medical de urgență:

diaree severă (scaune apoase sau sângeroase) care poate apărea cu sau fără febră și crampe stomacale 
(poate să apară până la 2 luni sau mai mult după tratament)

vezicule sau descuamarea pielii

eczemă

urticarie

furnicături sau umflare a feței, gâtului, gâtului, limbii, buzelor sau ochilor

dificultăți de respirație sau de înghițire

mâncărime

durere continuă care începe în zona stomacului, dar se poate răspândi spre spate

durere în gât, febră, frisoane și alte semne de infecție nouă sau agravată

Injecția cu tigeciclină poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în 

timp ce utilizați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

n caz de urgență/suprdozaj
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În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include următoarele:

greaţă

vărsături

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră poate comanda anumite teste de laborator pentru a 

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la injecția cu tigeciclină.

Dacă mai aveți simptome de infecție după ce ați terminat injecția cu tigeciclină, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Tygacil®
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