
Hem →Läkemedel, örter och kosttillskott → Amikacin Injektion

URL till denna sida: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682661.html

Amikacin injektion
uttalas som (am i kay' sin)

VIKTIG VARNING:

Amikacin kan orsaka allvarliga njurproblem. Njurproblem kan förekomma oftare hos äldre personer eller hos 
personer som är uttorkade. Tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft njursjukdom. Om du 
upplever något av följande symtom, kontakta din läkare omedelbart: minskad urinering; svullnad av ansikte, 
armar, händer, fötter, vrister eller underben; eller ovanlig trötthet eller svaghet.

Amikacin kan orsaka allvarliga hörselproblem. Hörselproblem kan förekomma oftare hos äldre personer 
eller hos personer som är uttorkade. Hörselnedsättning kan vara bestående i vissa fall. Tala om för din läkare 
om du har eller någonsin har haft yrsel, svindel, hörselnedsättning eller ringningar i öronen. Om du upplever 
något av följande symtom, kontakta din läkare omedelbart: hörselnedsättning, vrålande eller ringningar i 
öronen eller yrsel.

Amikacin kan orsaka nervproblem. Tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft sveda, stickningar 

eller domningar i händer, armar, fötter eller ben; muskelryckningar eller svaghet; eller anfall.

Risken att du utvecklar allvarliga njur-, hörsel- eller andra problem är större om du tar vissa 
mediciner. Tala om för din läkare och apotekspersonal om du tar acyklovir (Zovirax, Sitavig); 
amfotericin (Abelcet, Ambisome, Amphotec); bacitracin; capreomycin (Capastat); vissa 
cefalosporinantibiotika såsom cefazolin (Ancef, Kefzol), cefixim (Suprax) eller cefalexin (Keflex); 
cisplatin; colistin (Coly-Mycin S); cyklosporin (Gengraf, Neoral, Restasis, Sandimmune); diuretika 
('vattenpiller') såsom bumetanid, etakrynsyra (Edecrin), furosemid (Lasix) eller torsemid (Demadex); 
andra aminoglykosidantibiotika såsom gentamicin, kanamycin, neomycin (Neo-Fradin), 
paromomycin, streptomycin eller tobramycin; polymyxin B; eller vankomycin (Vanocin). Din läkare 
kanske inte vill att du ska få amikacininjektion.

Om du genomgår operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du använder 

amikacininjektion.

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa tester, inklusive 
hörseltest, före och under behandlingen för att kontrollera din kropps svar på amikacin.
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hur är denna medicin utskriven?

Amikacin injektion används för att behandla vissa allvarliga infektioner som orsakas av bakterier som 
hjärnhinneinflammation (infektion i membranen som omger hjärnan och ryggmärgen) och infektioner i blodet, 
buken (magområdet), lungor, hud, ben, leder, och urinvägar. Amikacininjektion är i en klass av läkemedel som 
kallas aminoglykosidantibiotika. Det fungerar genom att döda bakterier.

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

hur ska detta läkemedel användas?

Amikacininjektion kommer som en vätska som ska injiceras intravenöst (i en ven) eller intramuskulärt (i en muskel) 
var 8:e eller 12:e timme (två eller tre gånger om dagen). När amikacin injiceras intravenöst, infunderas det vanligtvis 
(injiceras långsamt) under en period av 30 till 60 minuter. Längden på din behandling beror på vilken typ av 
infektion du har.

Du kan få amikacininjektion på ett sjukhus eller så kan du administrera medicinen hemma. Om du 
kommer att få amikacininjektion hemma, kommer din läkare att visa dig hur du använder medicinen. Se 
till att du förstår dessa anvisningar och fråga din vårdgivare om du har några frågor.

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

Använd amikacininjektion tills du avslutar receptet, även om du känner dig bättre. Om du slutar använda 

amikacininjektion för tidigt eller hoppar över doser, kanske din infektion inte behandlas fullständigt och bakterierna kan 

bli resistenta mot antibiotika.

Fråga din apotekspersonal eller läkare om en kopia av tillverkarens information för patienten.

användningsområdena för detta läkemedel

Amikacin används också ibland tillsammans med andra mediciner för att behandla tuberkulos (TB; en allvarlig infektion 

som påverkar lungorna och ibland andra delar av kroppen). Tala med din läkare om riskerna med att använda denna 

medicin för ditt tillstånd.

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

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du får amikacininjektion,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot amikacininjektion; andra aminoglykosidantibiotika 
såsom gentamicin, kanamycin, neomycin, streptomycin eller tobramycin; sulfiter; andra mediciner; eller någon av 
ingredienserna i amikacininjektion. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.
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berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, 
vitaminer och kosttillskott du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna medicinerna som 
anges i avsnittet VIKTIG VARNING och något av följande: andra antibiotika såsom amoxicillin (Amoxil, 
Larotid, Moxatag, i Augmentin, i Prevpac), ampicillin eller penicillin; dimenhydrinat (Dramamin); 
meklizin (bonin); eller icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel såsom indometacin (Indocin, 
Tivorbex). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för 
biverkningar. Många andra mediciner kan också interagera med amikacin, så se till att berätta för din 
läkare om alla mediciner du tar, även de som inte finns på den här listan.

tala om för din läkare om du är eller har eller har haft cystisk fibros (ett ärftligt tillstånd som påverkar lungorna 
och matsmältningssystemet), problem med dina muskler som myasthenia gravis eller Parkinsons sjukdom.

Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid eller amma. Om du blir gravid medan 
du använder amikacininjektion, kontakta din läkare omedelbart. Amikacin kan skada fostret.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

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

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

illamående

kräkningar

diarre

huvudvärk

feber

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom eller 
de som anges i avsnittet VIKTIG VARNING, ring din läkare omedelbart eller få akut 
medicinsk behandling:

utslag

avskalning eller blåsor på huden

klåda

nässelfeber

svullnad av ögon, ansikte, svalg, tunga eller läppar

svårigheter att andas eller svälja

heshet

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)

Amikacin kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du tar 
denna medicin.
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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

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.

hat annan information bör jag veta?

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. Du bör ta med dig denna 
lista 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

Amikin®
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