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Tigecycline Injection
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MAHALAGANG BABALA:

Sa mga klinikal na pag-aaral, mas maraming pasyente na ginagamot ng tigecycline injection para sa mga seryosong impeksyon ang namatay 

kaysa sa mga pasyente na ginagamot ng iba pang mga gamot para sa malubhang impeksyon. Namatay ang mga taong ito dahil lumala ang 

kanilang mga impeksyon, dahil nagkaroon sila ng mga komplikasyon ng kanilang mga impeksyon, o dahil sa iba pang kondisyong medikal na 

mayroon sila. Walang sapat na impormasyon upang sabihin kung ang paggamit ng tigecycline injection ay nagpapataas ng panganib ng 

kamatayan sa panahon ng paggamot. Gagamutin ka lamang ng iyong doktor ng tigecycline injection kung hindi magagamit ang ibang gamot 

upang gamutin ang iyong impeksiyon.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa panganib ng paggamit ng tigecycline injection.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang tigecycline injection ay ginagamit upang gamutin ang ilang partikular na malubhang impeksyon kabilang ang community 

acquired pneumonia (isang impeksyon sa baga na nabuo sa isang tao na wala sa ospital), mga impeksyon sa balat, at mga 

impeksyon sa tiyan (lugar sa pagitan ng dibdib at baywang). Ang tigecycline injection ay hindi dapat gamitin upang gamutin ang 

pulmonya na nabuo sa mga taong nasa ventilator o nasa ospital o mga impeksyon sa paa sa mga taong may diabetes. Ang 

tigecycline injection ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na tetracycline antibiotics. Gumagana ito sa pamamagitan ng 

pagpatay sa bakterya na nagdudulot ng impeksiyon.

Ang mga antibiotic tulad ng tigecycline injection ay hindi gagana para sa sipon, trangkaso, o iba pang impeksyon sa viral. Ang paggamit ng mga antibiotic kapag hindi 

kinakailangan ang mga ito ay nagpapataas ng iyong panganib na magkaroon ng impeksyon sa ibang pagkakataon na lumalaban sa paggamot sa antibiotic.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang tigecycline injection ay nagmumula bilang isang pulbos na ihahalo sa likido at iturok sa isang ugat. Ito ay 

kadalasang inilalagay (mabagal na iniksyon) sa ugat (sa ugat) sa loob ng 30 hanggang 60 minuto, isang beses bawat 

12 oras. Ang tagal ng iyong paggamot ay depende sa uri ng impeksiyon na mayroon ka at kung paano tumutugon 

ang iyong katawan sa gamot.
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Maaari kang makatanggap ng tigecycline injection sa isang ospital o maaari mong gamitin ang gamot sa bahay. Kung gagamit ka ng tigecycline injection sa 

bahay, ipapakita sa iyo ng iyong healthcare provider kung paano i-infuse ang gamot. Tiyaking naiintindihan mo ang mga direksyong ito, at tanungin ang 

iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang anumang mga katanungan. Tanungin ang iyong tagapagbigay ng 

pangangalagang pangkalusugan kung ano ang gagawin kung mayroon kang anumang mga problema sa paglalagay ng tigecycline injection.

Dapat kang magsimulang bumuti ang pakiramdam sa mga unang araw ng paggamot na may tigecycline injection. Kung hindi 

bumuti o lumalala ang iyong mga sintomas, tawagan ang iyong doktor.

Gumamit ng tigecycline injection hanggang matapos mo ang reseta, kahit na bumuti ang pakiramdam mo. Kung huminto ka sa paggamit ng tigecycline 

injection nang masyadong maaga o laktawan ang mga dosis, ang iyong impeksyon ay maaaring hindi ganap na magamot at ang bakterya ay maaaring 

maging lumalaban sa mga antibiotic.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago gumamit ng tigecycline injection,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa tigecycline injection; iba pang tetracycline antibiotics 
tulad ng demeclocycline, doxycycline (Monodox, Oracea, Vibramcyin), minocycline (Dynacin, Minocin, Solodyn), at 
tetracycline (Achromycin V, sa Pylera); anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga sangkap sa tigecycline 
injection. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional 

supplement, at mga produktong herbal na iniinom o pinaplano mong inumin. Siguraduhing banggitin ang mga anticoagulants 

('mga pampanipis ng dugo') tulad ng warfarin (Coumadin, Jantoven). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga 

dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng sakit sa atay.

dapat mong malaman na maaaring bawasan ng tigecycline ang bisa ng hormonal contraceptives (birth control pills, patches, 
rings, o injections). Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa paggamit ng isa pang paraan ng birth control.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o planong magbuntis. Kung ikaw ay buntis habang gumagamit ng tigecycline 
injection, tawagan ang iyong doktor.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag magpasuso sa panahon ng iyong 

paggamot sa tigecycline at sa loob ng 9 na araw pagkatapos ng iyong huling dosis.

planong iwasan ang hindi kailangan o matagal na pagkakalantad sa sikat ng araw o ultraviolet light (tanning bed at sun lamp) at 

magsuot ng pamproteksiyon na damit, salaming pang-araw, at sunscreen. Ang tigecycline injection ay maaaring gawing sensitibo ang 

iyong balat sa sikat ng araw o ultraviolet light.

dapat mong malaman na kapag ginamit ang tigecycline injection sa ikalawa o ikatlong trimester ng pagbubuntis o sa mga sanggol o 

bata hanggang 8 taong gulang, maaari itong maging sanhi ng permanenteng mantsa ng ngipin at pansamantalang makaapekto sa 

paglaki ng buto. Ang tigecycline ay hindi dapat gamitin sa mga batang wala pang 8 taong gulang maliban kung ipinasiya ng iyong 

doktor na kailangan ito.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.
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mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang tigecycline injection ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o 

hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

pagduduwal

pagsusuka

pagtatae

heartburn

walang gana kumain

pagbabago sa lasa ng mga bagay

sakit ng ulo

pagkahilo

pangangati ng ari

puti o dilaw na paglabas ng ari

pananakit, pamumula, pamamaga, o pagdurugo malapit sa lugar kung saan tinurok ang tigecycline

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, tawagan kaagad 

ang iyong doktor o humingi ng emerhensiyang tulong medikal:

matinding pagtatae (matubig o madugong dumi) na maaaring mangyari nang may lagnat o walang lagnat at pananakit ng tiyan (maaaring 

mangyari hanggang 2 buwan o higit pa pagkatapos ng iyong paggamot)

paltos o pagbabalat ng balat

pantal

mga pantal

tingting o pamamaga ng mukha, leeg, lalamunan, dila, labi, o mata

kahirapan sa paghinga o paglunok

nangangati

patuloy na pananakit na nagsisimula sa bahagi ng tiyan ngunit maaaring kumalat sa likod

namamagang lalamunan, lagnat, panginginig, at iba pang senyales ng bago o lumalalang impeksiyon

Ang tigecycline injection ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema 

habang ginagamit ang gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 

1088).

n kaso ng emergency/overdose

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

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


4/14/22, 3:14 PM Tigecycline Injection: MedlinePlus Drug Information

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, 

nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang mga sumusunod:

pagduduwal

pagsusuka

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay maaaring mag-order ng ilang mga pagsusuri sa lab 

upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa tigecycline injection.

Kung mayroon ka pa ring mga sintomas ng impeksyon pagkatapos mong tapusin ang tigecycline injection, tawagan ang iyong doktor.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

Tygacil®
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