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Tigecyklininjektion
uttalas som (tye" ge sye'kleen)

VIKTIG VARNING:

I kliniska studier dog fler patienter som behandlades med tigecyklininjektion för allvarliga infektioner än patienter 

som behandlades med andra mediciner för allvarliga infektioner. Dessa människor dog på grund av att deras 

infektioner förvärrades, för att de utvecklade komplikationer av sina infektioner eller på grund av andra medicinska 

tillstånd de hade. Det finns inte tillräckligt med information för att säga om användning av tigecyklininjektion ökar 

risken för dödsfall under behandlingen. Din läkare kommer endast att behandla dig med tigecyklininjektion om annan 

medicin inte kan användas för att behandla din infektion.

Tala med din läkare om risken med att använda tigecyklininjektion.

hur är denna medicin utskriven?

Tigecyklininjektion används för att behandla vissa allvarliga infektioner, inklusive samhällsförvärvad 
lunginflammation (en lunginfektion som utvecklades hos en person som inte var på sjukhuset), hudinfektioner och 
infektioner i buken (området mellan bröstet och midjan). Tigecyklininjektion ska inte användas för att behandla 
lunginflammation som utvecklats hos personer som har respirator eller som var på sjukhus eller fotinfektioner hos 
personer som har diabetes. Tigecyklininjektion är i en klass av läkemedel som kallas tetracyklinantibiotika. Det 
fungerar genom att döda bakterier som orsakar infektion.

Antibiotika som tigecyklininjektion fungerar inte för förkylningar, influensa eller andra virusinfektioner. Att använda 
antibiotika när de inte behövs ökar risken för att senare få en infektion som motstår antibiotikabehandling.

hur ska detta läkemedel användas?

Tigecyklininjektion kommer som ett pulver som ska blandas med vätska och injiceras i en ven. Det 
infunderas vanligtvis (injiceras långsamt) intravenöst (i en ven) under en period av 30 till 60 minuter, en 
gång var 12:e timme. Längden på din behandling beror på vilken typ av infektion du har och hur din 
kropp reagerar på medicinen.
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Du kan få tigecyklininjektion på ett sjukhus eller så kan du använda medicinen hemma. Om du kommer 
att använda tigecyklininjektion hemma, kommer din vårdgivare att visa dig hur du infunderar medicinen. 
Se till att du förstår dessa anvisningar och fråga din vårdgivare om du har några frågor. Fråga din 
vårdgivare vad du ska göra om du har problem med att infundera tigecyklininjektion.

Du bör börja må bättre under de första dagarna av behandlingen med tigecyklininjektion. Om dina 
symtom inte förbättras eller förvärras, kontakta din läkare.

Använd tigecyklininjektion tills du avslutar receptet, även om du känner dig bättre. Om du slutar använda 
tigecyklininjektion för tidigt eller hoppar över doser, kanske din infektion inte behandlas fullständigt och bakterierna 
kan bli resistenta mot antibiotika.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du använder tigecyklininjektion,

tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot tigecyklininjektion; andra tetracyklinantibiotika 
såsom demeklocyklin, doxycyklin (Monodox, Oracea, Vibramcyin), minocyklin (Dynacin, Minocin, Solodyn) och 
tetracyklin (Achromycin V, i Pylera); andra mediciner eller någon av ingredienserna i tigecyklininjektion. Fråga din 
apotekspersonal om en lista över ingredienserna.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, 
vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna 
antikoagulantia ('blodförtunnare') som warfarin (Coumadin, Jantoven). Din läkare kan behöva ändra 
doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft leversjukdom.

du bör veta att tigecyklin kan minska effekten av hormonella preventivmedel (p-piller, plåster, ringar 
eller injektioner). Tala med din läkare om att använda en annan form av preventivmedel.

tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Om du blir gravid medan du använder 
tigecyklininjektion, kontakta din läkare.

tala om för din läkare om du ammar. Din läkare kan säga till dig att inte amma under din behandling 
med tigecyklin och under 9 dagar efter din sista dos.

planera för att undvika onödig eller långvarig exponering för solljus eller ultraviolett ljus (solarium och 
sollampor) och att bära skyddskläder, solglasögon och solskyddsmedel. Tigecyklininjektion kan göra din 
hud känslig för solljus eller ultraviolett ljus.

du bör veta att när tigecyklininjektion används under andra eller tredje trimestern av graviditeten eller hos 
spädbarn eller barn upp till 8 år, kan det orsaka att tänderna blir permanent färgade och tillfälligt påverka 
bentillväxten. Tigecyklin ska inte användas till barn under 8 år om inte din läkare beslutar att det behövs.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614002.html 2/4



14/4/22, 15:14 Tigecyklininjektion: MedlinePlus läkemedelsinformation

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Tigecyklininjektion kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa 
symtom är allvarliga eller inte försvinner:

illamående

kräkningar

diarre

halsbränna

aptitlöshet

förändring i hur saker smakar

huvudvärk

yrsel

klåda i slidan

vita eller gula flytningar

smärta, rodnad, svullnad eller blödning nära platsen där tigecyklin injicerades

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta din 
läkare omedelbart eller få akut medicinsk hjälp:

svår diarré (vattnig eller blodig avföring) som kan uppstå med eller utan feber och magkramper (kan 
uppstå upp till 2 månader eller mer efter din behandling)

blåsor eller skalande hud

utslag

nässelfeber

stickningar eller svullnad i ansikte, hals, svalg, tunga, läppar eller ögon

svårigheter att andas eller svälja

klåda

pågående smärta som börjar i magområdet men kan sprida sig till ryggen

ont i halsen, feber, frossa och andra tecken på ny eller förvärrad infektion

Tigecyklininjektion kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du 

använder denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug 
Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 1088).

n nödfall/överdos
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Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online 
påhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett 
anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

Symtom på överdosering kan inkludera följande:

illamående

kräkningar

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kan beställa vissa laboratorietester för att 
kontrollera din kropps svar på tigecyklininjektion.

Om du fortfarande har symtom på infektion efter att du avslutat tigecyklininjektion, kontakta din läkare.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel 
du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Denna lista bör du ta med 
dig varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att 
ha med sig i nödsituationer.

rand namn

Tygacil®

Senast reviderad - 2020-03-15

Lär dig hur du citerar den här sidan

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Friskrivningsklausul

AHFS®Patientmedicineringsinformation™. © Copyright, 2022. American Society of Health-System Pharmacists
®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alla rättigheter förbehållna. Duplicering

för kommersiellt bruk måste godkännas av ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

National Institutes of Health

Sidan senast uppdaterad: 25 mars 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614002.html 4/4

https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

