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Amikasin Enjeksiyon
olarak telaffuz edilir (ben kay' günah mıyım)

ÖNEMLİ UYARI:

Amikasin ciddi böbrek sorunlarına neden olabilir. Böbrek sorunları yaşlılarda veya susuz kalmış kişilerde daha sık 

ortaya çıkabilir. Böbrek hastalığınız varsa veya daha önce geçirdiyseniz doktorunuza söyleyin. Aşağıdaki 

belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, derhal doktorunuzu arayın: idrara çıkmada azalma; yüzün, kolların, ellerin, 

ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi; veya olağandışı yorgunluk veya zayıflık.

Amikasin ciddi işitme sorunlarına neden olabilir. İşitme sorunları yaşlılarda veya susuz kalmış kişilerde daha 
sık ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda işitme kaybı kalıcı olabilir. Baş dönmesi, vertigo, işitme kaybı veya kulak 
çınlaması yaşadıysanız veya daha önce olduysa doktorunuza söyleyiniz. Aşağıdaki belirtilerden herhangi 
birini yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın: işitme kaybı, kükreme veya kulaklarda çınlama veya baş 
dönmesi.

Amikasin sinir sorunlarına neden olabilir. Ellerinizde, kollarınızda, ayaklarınızda veya bacaklarınızda yanma, karıncalanma 

veya uyuşma olduysa veya olduysa doktorunuza söyleyin; kas seğirmesi veya zayıflığı; veya nöbetler.

Bazı ilaçları alıyorsanız ciddi böbrek, işitme veya başka problemler geliştirme riskiniz daha fazladır. 
Asiklovir (Zovirax, Sitavig) kullanıyorsanız doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz; amfoterisin 
(Abelcet, Ambisome, Amphotec); basitrasin; kapreomisin (Capastat); sefazolin (Ancef, Kefzol), 
sefiksim (Supraks) veya sefaleksin (Keflex) gibi bazı sefalosporin antibiyotikleri; sisplatin; kolistin 
(Coly-Mycin S); siklosporin (Gengraf, Neoral, Restasis, Sandimmune); bumetanid, etakrinik asit 
(Edecrin), furosemid (Lasix) veya torsemid (Demadex) gibi diüretikler ('su hapları'); gentamisin, 
kanamisin, neomisin (Neo-Fradin), paromomisin, streptomisin veya tobramisin gibi diğer 
aminoglikozid antibiyotikler; polimiksin B; veya vankomisin (Vanocin). Doktorunuz amikasin 
enjeksiyonu almanızı istemeyebilir.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktora veya diş hekimine amikasin enjeksiyonu 

kullandığınızı söyleyin.

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz, vücudunuzun amikasine tepkisini kontrol 

etmek için tedaviden önce ve tedavi sırasında işitme testleri de dahil olmak üzere belirli testler isteyecektir.
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Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Amikasin enjeksiyonu, menenjit (beyni ve omuriliği çevreleyen zarların enfeksiyonu) ve kan, karın 
(mide bölgesi), akciğerler, cilt, kemikler, eklemler gibi bakterilerin neden olduğu bazı ciddi 
enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır. ve idrar yolu. Amikasin enjeksiyonu, aminoglikozit 
antibiyotikler adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Bakterileri öldürerek çalışır.

Amikasin enjeksiyonu gibi antibiyotikler soğuk algınlığı, grip veya diğer viral enfeksiyonlarda işe yaramaz. 
Gerekmediğinde antibiyotik almak, daha sonra antibiyotik tedavisine direnen bir enfeksiyona yakalanma riskinizi 
artırır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Amikasin enjeksiyonu, her 8 veya 12 saatte bir (günde iki veya üç kez) intravenöz (damar içine) veya kas içine (kas 
içine) enjekte edilecek bir sıvı olarak gelir. Amikasin intravenöz olarak enjekte edildiğinde, genellikle 30 ila 60 
dakikalık bir süre boyunca infüze edilir (yavaşça enjekte edilir). Tedavinizin uzunluğu, sahip olduğunuz enfeksiyon 
türüne bağlıdır.

Bir hastanede amikasin enjeksiyonu alabilirsiniz veya ilacı evde uygulayabilirsiniz. Evde amikasin 
enjeksiyonu alacaksanız, sağlık uzmanınız ilacı nasıl kullanacağınızı size gösterecektir. Bu talimatları 
anladığınızdan emin olun ve herhangi bir sorunuz varsa sağlık uzmanınıza sorun.

Amikasin 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 amikasin enjeksiyonu kullanın. Amikasin enjeksiyonunu çok 

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

antibiyotiklere dirençli hale gelebilir.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

Amikasin bazen diğer ilaçlarla birlikte tüberkülozu tedavi etmek için de kullanılır (TB; akciğerleri ve bazen 
vücudun diğer kısımlarını etkileyen ciddi bir enfeksiyon). Durumunuz için bu ilacı kullanmanın riskleri hakkında 
doktorunuzla konuşun.

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

özel önlemler almalı mıyım?

Amikasin enjeksiyonu almadan önce,

amikasin enjeksiyonuna alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz; gentamisin, kanamisin, 
neomisin, streptomisin veya tobramisin gibi diğer aminoglikozid antibiyotikler; sülfitler; diğer ilaçlar; veya 
amikasin enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi biri. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.
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doktorunuza ve eczacınıza başka hangi reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri ve besin takviyelerini 
aldığınızı veya almayı planladığınızı söyleyin. ÖNEMLİ UYARI bölümünde listelenen ilaçlardan ve 
aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: amoksisilin (Amoxil, Larotid, Moxatag, 
Augmentin, Prevpac), ampisilin veya penisilin gibi diğer antibiyotikler; dimenhidrinat (Dramamin); 
meclizin (Bonin); veya indometasin (Indocin, Tivorbex) gibi nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar. 
Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi 
gerekebilir. Diğer birçok ilaç da amikasin ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar 
da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.

doktorunuza kistik fibroz (akciğerleri ve sindirim sistemini etkileyen kalıtsal bir durum), kaslarınızda 
myastenia gravis veya Parkinson hastalığı gibi sorunlarınız olup olmadığını söyleyin.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı veya emzirmeyi planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Amikasin enjeksiyonu 
kullanırken hamile kalırsanız derhal doktorunuzu arayın. Amikasin fetüse zarar verebilir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

mide bulantısı

kusma

ishal

baş ağrısı

ateş

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan veya ÖNEMLİ UYARI bölümünde 
listelenenlerden herhangi birini yaşarsanız, hemen doktorunuzu arayın veya acil 
tıbbi tedavi alın:

döküntü

cildin soyulması veya kabarması

kaşıntı

kurdeşen

gözlerin, yüzün, boğazın, dilin veya dudakların şişmesi

nefes alma veya yutma zorluğu

ses kısıklığı

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)

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

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.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

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

amikin®
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