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Amikacin הזרקת
)חטא אני האם( בתור מבוטא

:חשובה אזהרה

 אצל או מבוגרים אנשים אצל יותר קרובות לעתים להופיע עשויות בכליות בעיות. חמורות כליות לבעיות לגרום עלול.
, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. כליות ממחלת סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר. מיובשים אנשים
 הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, הידיים, הפנים של נפיחות; שתן במתן ירידה: מיד לרופא התקשר

Amikacin חריגה חולשה או עייפות או; התחתונות

 או מבוגרים אנשים אצל יותר קרובות לעתים להופיע עשויות שמיעה בעיות. חמורות שמיעה לבעיות לגרום עלול.
 אי סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר. מסוימים במקרים קבוע להיות עשוי שמיעה אובדן. מיובשים אנשים אצל
 התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. באוזניים צלצולים או שמיעה אובדן, ורטיגו, סחרחורת פעם

Amikacin סחרחורת או, באוזניים צלצול או שאגה, שמיעה אובדן: מיד לרופא

, בידיים תחושה חוסר או עקצוץ, בצריבה פעם אי סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר. עצביות לבעיות לגרום עלול.
Amikacin התקפים או; חולשה או שרירים עוויתות; ברגליים או ברגליים, בזרועות

 לרופא ספר. מסוימות תרופות נוטל אתה אם יותר גדול אחרות או שמיעה, בכליות חמורות בעיות שתפתח הסיכון
 אציקלוביר נוטל אתה אם ולרוקח

;amphotericin )Abelcet, Ambisome, Amphotec(; bacitracin; capreomycin )Capastat( ;(Zovirax, Sitavig)
 )Keflex( cephalexin; או(Ancef, Kefzol), )cefixime )Suprax,  צפזולין כמו צפלוספורין של מסויימת אנטיביוטיקה

כדורי(' משתנים(Gengraf, Neoral, Restasis, Sandimmune);  ציקלוספוריןColy); S)-Mycin  קוליסטין; ציספלטין

 אחרת אנטיביוטיקה(Demadex);  טורסמיד או(Lasix),  פורוסמיד(Edecrin),  אתקרינית חומצה, בומטניד כגון') מים
Fradin(, paromomycin, streptomycin- כגוןaminoglycoside  של

gentamicin, kanamycin, neomycin )Neoאו  B ;tobramycin; polymyxinונקומיצין או  .(Vanocin)ייתכן 
.אמיקסין הזרקת שתקבל ירצה לא שלך שהרופא

.אמיקסין בהזרקת משתמש שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

 לפני, שמיעה בדיקות כולל, מסוימות בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.לאמיקצין שלך הגוף תגובת את לבדוק כדי הטיפול ובמהלך
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?זו תרופה נרשמה האם היי

 זיהום( המוח קרום דלקת כגון חיידקים ידי על הנגרמים מסוימים חמורים בזיהומים לטיפול משמשתAmikacin  הזרקת
, העצמות, העור, הריאות), הקיבה אזור( הבטן, הדם של וזיהומים) השדרה וחוט המוח את המקיפים הקרומים של

 על עובד זה. אמינוגליקוזיד אנטיביוטיקה הנקראות תרופות של בקבוצה היאAmikacin  הזרקת. השתן ודרכי, המפרקים
.חיידקים הרג ידי

 אנטיביוטיקה נטילת. אחרים ויראליים זיהומים או שפעת, הצטננות עבור תעבוד לא אמיקסין הזרקת כגון אנטיביוטיקה
.אנטיביוטי לטיפול המתנגד בזיהום יותר מאוחר לחלות הסיכון את מגדילה צורך בהן אין כאשר

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

). ביום שלוש או פעמיים( שעות12  או8  כל) לשריר( לשריר או) לווריד( לווריד להזרקה כנוזל מגיעהAmikacin  הזרקת
 תלוי הטיפול משך. דקות60  עד30  של תקופה פני על) לאט מוזרק( כלל בדרך מוזרק הוא, לווריד מוזרק אמיקאצין כאשר
.לך שיש הזיהום בסוג

, בבית אמיקצין זריקת תקבל אם. בבית התרופה את לתת יכול שאתה או חולים בבית אמיקסין הזרקת לקבל יכול אתה
 הבריאות שירותי ספק את ושאל, האלה ההנחיות את מבין שאתה ודא. בתרופה להשתמש כיצד לך יראה שלך הרופא
.כלשהן שאלות לך יש אם שלך

 התסמינים אם. אמיקסין הזרקת עם הטיפול של הראשונים הימים במהלך יותר טוב להרגיש להתחיל אמור אתה
.שלך לרופא התקשר, מחמירים או משתפרים לא שלך

 בהזרקת להשתמש תפסיק אם. יותר טוב מרגיש אתה אם גם, המרשם את שתסיים עדamikacin  בהזרקת השתמש
 לעמידים להפוך עלולים והחיידקים לחלוטין יטופל לא שלך שהזיהום ייתכן, מנות על תדלג או מדי מוקדם אמיקסין

.לאנטיביוטיקה

.המטופל עבור היצרן מידע של עותק שלך הרופא או מהרוקח בקש

זו בתרופה השימושים

 בחלקים ולפעמים הריאות על המשפיע חמור זיהום; שחפת( בשחפת לטיפול אחרות תרופות עם גם לפעמים משמש.
Amikacin למצבך זו בתרופה בשימוש הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח). הגוף של אחרים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,אמיקצין הזרקת קבלת לפני
 כגוןaminoglycoside  של אחרת אנטיביוטיקה; אמיקסין לזריקת אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

gentamicin, kanamycin, neomycin, streptomycinאו  ;tobramycinאחד כל או; אחרת תרופה כל; סולפיטים 
.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקשamikacin.  בהזרקת מהמרכיבים
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. לקחת מתכוון או נוטל אתה תזונה ותוספי ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 אחרת אנטיביוטיקה: הבאות מהאפשרויות אחת וכל החשובה האזהרה בסעיף המפורטות התרופות את לציין הקפד
; פניצילין או אמפיצילין-Prevpac), ב, באוגמנטין, מוקסטאג, לארוטיד, אמוקסיל( אמוקסילין כגון

dimenhydrinate )Dramamine(; meclizine)אינדומתצין כגון סטרואידיות לא דלקת נוגדות תרופות או); בונין 
.(Indocin, Tivorbex)לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן 

 כל על לרופא לספר הקפידו לכןamikacin,  עם אינטראקציה לקיים הן גם עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות
.זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות

העיכול ומערכת הריאות על המשפיע תורשתי מצב( פיברוזיס הסיסטיק ממחלת סבלת או אתה אם שלך לרופא ספר

.פרקינסון מחלת או גרביס מיאסטניה כגון שלך בשרירים בעיות),

 בהזרקת השימוש בזמן להריון נכנסת אם. להניק או להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם שלך לרופא ספר
.לעובר להזיק עלולAmikacin . מיד לרופא התקשר, אמיקסין

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 חולף לא או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול:
Amikacin

בחילה

הקֲָאָה

ׁשלִׁשּול

ראֹׁש ּכאְבֵ

חום

 מאלה או הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד שלך לרופא התקשר, חשובה אזהרה בסעיף המפורטים

פריחה

העור של שלפוחיות או קילוף

עקִצּוץ

כוורות

השפתיים או הלשון, הגרון, הפנים, העיניים של נפיחות

בליעה או נשימה קשיי

צרְִידּות

 עד להתרחש עשויים( בטן והתכווצויות חום בלי או עם להתרחש שעלולים) מדממת או מימית צואה( חמור שלשול
)הטיפול לאחר יותר או חודשיים

Amikacin התרופה נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.
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 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

?אחר מידע לדעת צריך

 כגון מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 אתה אם או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז

רנד שמות

®אמיקין

15/12/2015-  לאחרונה מתוקן

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®הזכויות כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

אנוש ושירותי האמריקאי הבריאות משרדPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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