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Tigesiklin Enjeksiyonu
(tye" ge sye' kleen) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Klinik çalışmalarda, ciddi enfeksiyonlar için tigesiklin enjeksiyonu ile tedavi edilen hasta, ciddi 
enfeksiyonlar için diğer ilaçlarla tedavi edilen hastalardan daha fazla öldü. Bu insanlar, enfeksiyonlarının 
kötüleşmesi, enfeksiyonlarının komplikasyonları geliştirmesi veya sahip oldukları diğer tıbbi durumlar 
nedeniyle öldü. Tigesiklin enjeksiyonunun tedavi sırasında ölüm riskini artırıp artırmadığını söylemek için 
yeterli bilgi yoktur. Doktorunuz, enfeksiyonunuzu tedavi etmek için başka bir ilaç kullanılamıyorsa, sizi 
yalnızca tigesiklin enjeksiyonu ile tedavi edecektir.

Tigesiklin enjeksiyonu kullanma riski hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Tigesiklin enjeksiyonu, toplum kökenli pnömoni (hastanede olmayan bir kişide gelişen bir akciğer enfeksiyonu), 
cilt enfeksiyonları ve karın enfeksiyonları (göğüs ile bel arasındaki alan) dahil olmak üzere bazı ciddi 
enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır. Tigesiklin enjeksiyonu, ventilatör kullanan veya hastanede olan 
kişilerde gelişen pnömoni veya diyabetli kişilerde ayak enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılmamalıdır. 
Tigesiklin enjeksiyonu, tetrasiklin antibiyotikleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Enfeksiyona neden olan 
bakterileri öldürerek çalışır.

Tigesiklin enjeksiyonu gibi antibiyotikler soğuk algınlığı, grip veya diğer viral enfeksiyonlarda işe yaramaz. Gerekmediğinde 

antibiyotik kullanmak, daha sonra antibiyotik tedavisine direnen bir enfeksiyona yakalanma riskinizi artırır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Tigesiklin enjeksiyonu, sıvı ile karıştırılacak ve bir damar içine enjekte edilecek bir toz halinde gelir. Genellikle 
her 12 saatte bir 30 ila 60 dakikalık bir süre boyunca intravenöz (damar içine) infüze edilir (yavaşça enjekte 
edilir). Tedavinizin uzunluğu, sahip olduğunuz enfeksiyonun türüne ve vücudunuzun ilaca nasıl tepki verdiğine 
bağlıdır.
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Bir hastanede tigesiklin enjeksiyonu alabilirsiniz veya ilacı evde kullanabilirsiniz. Evde tigesiklin 
enjeksiyonu kullanacaksanız, sağlık uzmanınız ilacı nasıl infüze edeceğinizi size gösterecektir. Bu 
talimatları anladığınızdan emin olun ve herhangi bir sorunuz varsa sağlık uzmanınıza sorun. Tigesiklin 
enjeksiyonunu infüze etmede herhangi bir sorununuz varsa, sağlık uzmanınıza ne yapacağınızı sorun.

Tigesiklin enjeksiyonu ile tedavinin ilk birkaç gününde kendinizi daha iyi hissetmeye başlamalısınız. Belirtileriniz 

düzelmezse veya kötüleşirse doktorunuzu arayın.

Kendinizi daha iyi hissetseniz bile reçeteyi bitirene kadar tigesiklin enjeksiyonu kullanın. Tigesiklin enjeksiyonunu çok erken 

kullanmayı bırakırsanız veya dozları atlarsanız, enfeksiyonunuz tamamen tedavi edilemeyebilir ve bakteriler antibiyotiklere 

dirençli hale gelebilir.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Tigesiklin enjeksiyonunu kullanmadan önce,

tigesiklin enjeksiyonuna alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz; demeclocycline, 
doxycycline (Monodox, Oracea, Vibramcyn), minocycline (Dynacin, Minocin, Solodyn) ve tetracycline 
(Pylera'da Achromycin V,) gibi diğer tetrasiklin antibiyotikleri; diğer ilaçlar veya tigesiklin 
enjeksiyonundaki herhangi bir bileşen. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Varfarin (Coumadin, Jantoven) gibi 
antikoagülanlardan ("kan sulandırıcılar") bahsettiğinizden emin olun. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu 
değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

Karaciğer hastalığınız varsa veya daha önce geçirdiyseniz doktorunuza söyleyin.

Tigesiklinin hormonal kontraseptiflerin (doğum kontrol hapları, yamalar, halkalar veya enjeksiyonlar) etkinliğini 
azaltabileceğini bilmelisiniz. Başka bir doğum kontrol yöntemi kullanma konusunda doktorunuzla konuşun.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Tigesiklin enjeksiyonu kullanırken 
hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz tigesiklin ile tedaviniz sırasında ve son 
dozunuzdan sonraki 9 gün boyunca emzirmemenizi söyleyebilir.

güneş ışığına veya ultraviyole ışığa (bronzlaşma yatakları ve güneş lambaları) gereksiz veya uzun süre maruz kalmaktan 
kaçınmayı ve koruyucu giysiler, güneş gözlüğü ve güneş kremi giymeyi planlayın. Tigesiklin enjeksiyonu cildinizi güneş ışığına 
veya ultraviyole ışığa duyarlı hale getirebilir.

Bilmelisiniz ki, gebeliğin ikinci veya üçüncü trimesterinde veya bebeklerde veya 8 yaşına kadar olan çocuklarda 
tigesiklin enjeksiyonu kullanıldığında dişlerin kalıcı olarak lekelenmesine ve geçici olarak kemik büyümesinin 
etkilenmesine neden olabilir. Doktorunuz gerekli görmedikçe, 8 yaşın altındaki çocuklarda tigesiklin 
kullanılmamalıdır.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.
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Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Tigesiklin enjeksiyonu yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri 
şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

mide bulantısı

kusma

ishal

göğüste ağrılı yanma hissi

iştah kaybı

şeylerin tadında değişiklik

baş ağrısı

baş dönmesi

vajinanın kaşınması

beyaz veya sarı vajinal akıntı

tigesiklin enjekte edilen yerin yakınında ağrı, kızarıklık, şişme veya kanama

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, hemen 
doktorunuzu arayın veya acil tıbbi yardım alın:

Ateş ve mide krampları (tedaviden sonra 2 ay veya daha fazla bir süre içinde ortaya çıkabilir) ile birlikte veya 
ateşsiz ortaya çıkabilecek şiddetli ishal (sulu veya kanlı dışkı)

ciltte kabarma veya soyulma

döküntü

kurdeşen

yüz, boyun, boğaz, dil, dudaklar veya gözlerde karıncalanma veya şişme

nefes alma veya yutma zorluğu

kaşıntı

mide bölgesinde başlayan ancak sırta yayılabilen devam eden ağrı

boğaz ağrısı, ateş, titreme ve diğer yeni veya kötüleşen enfeksiyon belirtileri

Tigesiklin enjeksiyonu başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay 
Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

n acil/aşırı doz vakası

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614002.html 3/4

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch


22/04/22, 15:14 Tigesiklin Enjeksiyonu: MedlinePlus İlaç Bilgileri

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

Doz aşımı belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
mide bulantısı

kusma

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun tigesiklin enjeksiyonuna 

tepkisini kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyebilir.

Tigesiklin enjeksiyonunu bitirdikten sonra hala enfeksiyon belirtileriniz varsa doktorunuzu arayın.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli 
bilgiler.

rand isimleri
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