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Tigecyclineحقن
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هام:تحذير

مقارنة الخطيرة االلتهابات بسبب التيجيسيكلين بحقن عولجوا الذين المرضى من أكبر عدد توفي السريرية ، الدراسات في

مضاعفات بسبب أو إصابتهم ، تفاقم بسبب األشخاص هؤالء مات خطيرة. التهابات من أخرى بأدوية عولجوا الذين بالمرضى

حقن استخدام كان إذا ما لمعرفة كافية معلومات توجد ال منها. يعانون أخرى طبية حاالت بسبب أو بالعدوى ، إصابتهم

أدوية استخدام يمكن ال كان إذا التيجيسيكلين بحقن إال طبيبك يعالجك لن العالج. أثناء الوفاة خطر من يزيد التيجيسيكلين

العدوى.لعالج أخرى

.tigecyclineحقن استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا يوصف لماذا

الرئة عدوى (المجتمع من المكتسب الرئوي االلتهاب ذلك في بما الخطيرة العدوى أنواع بعض لعالج  Tigecyclineحقن يستخدم

ال . )والخصرالصدر بين الواقعة المنطقة (البطن والتهابات الجلد ، والتهابات  ، )المستشفىفي يكن لم شخص لدى تطورت التي

أو الصناعي التنفس أجهزة يستخدمون الذين األشخاص لدى نشأ الذي الرئوي االلتهاب لعالج  Tigecyclineحقن استخدام ينبغي

األدوية من فئة في  Tigecyclineحقن يوجد السكري. بداء المصابين األشخاص لدى القدم التهابات أو المستشفى في كانوا الذين

للعدوى.المسببة البكتيريا قتل طريق عن يعمل وهو التتراسيكلين. الحيوية المضادات تسمى

استخدام يزيد أخرى. فيروسية عدوى أي أو األنفلونزا أو البرد لنزالت التيجيسيكلين حقن مثل الحيوية المضادات تعمل لن

الحيوية.بالمضادات العالج تقاوم بعدوى اإلصابة خطر من إليها حاجة هناك تكون ال عندما الحيوية المضادات

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

عن  ء)ببطحقنه (تسريبه يتم ما عادة الوريد. في ويحقن السوائل مع يخلط مسحوق شكل على  Tigecyclineحقن يأتي

منها تعاني التي العدوى نوع على العالج فترة طول يعتمد ساعة. 12 كل مرة دقيقة ، 60 إلى 30 لمدة  )الوريدفي (الوريد طريق

للدواء.جسمك يستجيب وكيف
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في  tigecyclineحقن ستستخدم كنت إذا المنزل. في الدواء استخدام يمكنك أو المستشفى في  tigecyclineحقن تتلقى قد

مقدم واسأل التوجيهات ، لهذه فهمك من تأكد الدواء. ضخ كيفية بك الخاص الصحية الرعاية مقدم لك يوضح فسوف المنزل ،

أي لديك كان إذا فعله عليك يجب عما بك الخاص الصحية الرعاية مقدم اسأل أسئلة. أي لديك كان إذا بك الخاص الصحية الرعاية

التيجيسيكلين.حقن حقن في مشاكل

تزداد أو األعراض تتحسن لم إذا التيجيسيكلين. بحقن العالج من األولى القليلة األيام خالل بالتحسن الشعور في تبدأ أن يجب

بطبيبك.فاتصل سوءاً ،

 tigecyclineحقن استخدام عن توقفت إذا بتحسن. شعرت لو حتى الطبية ، الوصفة من تنتهي حتى التيجيسيكلين حقن استخدم

الحيوية.للمضادات مقاومة البكتيريا تصبح وقد كامل بشكل العدوى عالج يتم ال فقد الجرعات ، تخطيت أو جداً قريب وقت في

الدواءلهذا استخدامات هناك

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

 ،tigecyclineحقن استخدام قبل

مثل التتراسيكلين ، من أخرى حيوية مضادات التيجيسيكلين ؛ حقن تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

 ، )سولودينمينوسين ، ديناسين ، (مينوسيكلين  ، )فيبراميسينأوراسيا ، مونودوكس ، (دوكسيسيكلين ديميكلوسيكلين ،

قائمة عن الصيدلي اسأل التيجيسيكلين. حقن مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي  ؛ )بيليرافي في ، أكروميسين (وتتراسيكلين

المكونات.

والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

)جانتوفينكومادين ، (الوارفارين مثل  )الدممميعات (التخثر مضادات ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي العشبية
الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد .

الكبد.في مرض من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

. )الحقنأو الحلقات ، الرقع ، الحمل ، منع حبوب (الهرمونية الحمل موانع فعالية من تقلل قد التيجيسيكلين أن تعلم أن يجب

النسل.تحديد وسائل من آخر شكل استخدام حول طبيبك إلى تحدث

بطبيبك.فاتصل  ، tigecyclineحقن استخدام أثناء حامال ًأصبحت إذا للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بعد أيام 9 ولمدة  tigecyclineبـ عالجك أثناء الثدي من اإلرضاع بعدم طبيبك يخبرك قد مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

جرعة.آخر

 )الشمسومصابيح التسمير أسرة (البنفسجية فوق األشعة أو الشمس ألشعة المطول أو الضروري غير التعرض لتجنب خطط
ألشعة حساسة بشرتك  Tigecyclineحقن يجعل قد الشمس. من والواقي الشمسية والنظارات الواقية المالبس وارتداء

البنفسجية.فوق األشعة أو الشمس

سن حتى األطفال أو الرضع عند أو الحمل من الثالث أو الثاني الثلث خالل التيجيسيكلين حقن استخدام عند أنه تعلم أن يجب

التيجيسيكلين استخدام ينبغي ال العظام. نمو على مؤقت بشكل ويؤثر دائم بشكل األسنان تلطيخ في يتسبب أن يمكن 8 ،

لذلك.حاجة هناك أن طبيبك قرر إذا إال سنوات 8 سن دون لألطفال

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما
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الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  Tigecyclineحقن يسبب قد

تختفي:ال أو شديدة

غثيان

التقيؤ

إسهال

المعدةمن حرقة

الشهيةفقدان

األشياءتذوق طريقة في تغيير

الراسصداع

دوخة

المهبلفي حكة

صفراءأو بيضاء مهبلية إفرازات

التيجيسيكلينحقن فيه تم الذي المكان من بالقرب نزيف أو انتفاخ أو احمرار أو ألم

على بطبيبك فاتصل األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

طارئة:طبية مساعدة على احصل أو الفور

أو شهرين حتى تحدث قد (المعدة في وتقلصات حمى بدون أو مع يحدث قد الذي  )الدمويأو المائي البراز (الشديد اإلسهال

)العالجبعد أكثر

الجلدفي تقشير أو تقرحات ظهور

متسرع

قشعريرة

العينينأو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو الرقبة أو الوجه في تورم أو وخز

البلعأو التنفس في صعوبة

متشوقمتلهف،

الظهرإلى ينتشر قد ولكنه المعدة منطقة في يبدأ مستمر ألم

المتفاقمةأو الجديدة العدوى عالمات من وغيرها والقشعريرة والحمى الحلق التهاب

الدواء.هذا استخدام أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  Tigecyclineحقن يسبب قد

األحداث عن لإلبالغ  MedWatchبرنامج إلى تقرير إرسال طبيبك أو أنت فيمكنك خطيرة ، جانبية آثار من تعاني كنت إذا

.)(FDAوالدواء الغذاء إلدارة التابع اإلنترنت عبر الضائرة
)MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safety/http://www.fda.gov(  الهاتف عبر أو)1088-332-800-1(.

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن
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اإلنترنت عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

كان أو بنوبة ، أصيب أو الضحية ، انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلى

911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس ، في صعوبة من يعاني

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

غثيان

التقيؤ

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

لحقن جسمك استجابة من للتحقق المعملية االختبارات بعض طبيبك يطلب قد والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

التيجيسيكلين.

بطبيبك.فاتصل التيجيسيكلين ، حقن من االنتهاء بعد العدوى أعراض من تعاني تزال ال كنت إذا

أي إلى باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

فيها تزور مرة كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً

راندأسماء
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