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Инжекция с амикацин
произнася се като (am i kay' sin)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Амикацин може да причини сериозни проблеми с бъбреците. Бъбречните проблеми могат да се появят по-често при 

възрастни хора или при хора, които са дехидратирани. Кажете на Вашия лекар, ако имате или някога сте имали бъбречно 

заболяване. Ако получите някой от следните симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар: намалено уриниране; 

подуване на лицето, ръцете, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака; или необичайна умора или слабост.

Амикацин може да причини сериозни проблеми със слуха. Проблемите със слуха могат да се появят по-често при 

възрастни хора или при хора, които са дехидратирани. Загубата на слуха може да бъде трайна в някои случаи. Уведомете 

Вашия лекар, ако имате или някога сте имали виене на свят, световъртеж, загуба на слуха или звънене в ушите. Ако 

получите някой от следните симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар: загуба на слуха, рев или звънене в ушите 

или замаяност.

Амикацин може да причини проблеми с нервите. Уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали парене, изтръпване или 

изтръпване на ръцете, ръцете, стъпалата или краката; мускулни потрепвания или слабост; или припадъци.

Рискът да развиете сериозни проблеми с бъбреците, слуха или други е по-голям, ако приемате определени 

лекарства. Уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако приемате ацикловир (Zovirax, Sitavig); амфотерицин 

(Abelcet, Ambisome, Amphotec); Бацитрацин; капреомицин (Capastat); някои цефалоспоринови антибиотици 

като цефазолин (Ancef, Kefzol), цефиксим (Suprax) или цефалексин (Keflex); цисплатин; колистин (Coly-Mycin S); 

циклоспорин (Gengraf, Neoral, Restasis, Sandimmune); диуретици („хапчета за вода“) като буметанид, 

етакринова киселина (Edecrin), фуроземид (Lasix) или торсемид (Demadex); други аминогликозидни 

антибиотици като гентамицин, канамицин, неомицин (Neo-Fradin), паромомицин, стрептомицин или 

тобрамицин; полимиксин В; или ванкомицин (Vanocin). Вашият лекар може да не иска да получавате 

инжекция с амикацин.

Ако имате операция, включително дентална хирургия, кажете на лекаря или зъболекаря, че използвате 

инжекция с амикацин.

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени изследвания, 

включително тестове за слуха, преди и по време на лечението, за да провери реакцията на тялото ви към амикацин.
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защо е предписано това лекарство?

Инжектирането на амикацин се използва за лечение на някои сериозни инфекции, причинени от бактерии като менингит 

(инфекция на мембраните, които обграждат мозъка и гръбначния мозък) и инфекции на кръвта, корема (областта на 

стомаха), белите дробове, кожата, костите, ставите, и пикочните пътища. Инжектирането на амикацин е в клас лекарства, 

наречени аминогликозидни антибиотици. Действа като убива бактериите.

Антибиотици като инжектиране на амикацин няма да работят при настинка, грип или други вирусни инфекции. Приемането на антибиотици, когато 

те не са необходими, увеличава риска от получаване на инфекция по-късно, която се противопоставя на антибиотичното лечение.

как трябва да се използва това лекарство?

Инжектирането на амикацин идва като течност, която се инжектира интравенозно (във вена) или интрамускулно (в 

мускул) на всеки 8 или 12 часа (два или три пъти на ден). Когато амикацин се инжектира интравенозно, той обикновено се 

влива (инжектира се бавно) за период от 30 до 60 минути. Продължителността на лечението зависи от вида на 

инфекцията, която имате.

Може да получите инжекция с амикацин в болница или да приложите лекарството у дома. Ако ще получавате 

инжекция с амикацин у дома, вашият доставчик на здравни услуги ще ви покаже как да използвате лекарството. 

Уверете се, че разбирате тези указания и попитайте вашия доставчик на здравни услуги, ако имате въпроси.

Трябва да започнете да се чувствате по-добре през първите няколко дни от лечението с инжекция с амикацин. Ако симптомите Ви 

не се подобрят или се влошат, обадете се на Вашия лекар.

Използвайте инжекция с амикацин, докато не приключите с рецептата, дори ако се чувствате по-добре. Ако спрете да използвате 

инжекция с амикацин твърде рано или пропуснете дози, инфекцията ви може да не бъде напълно лекувана и бактериите може да станат 

резистентни към антибиотици.

Попитайте Вашия фармацевт или лекар за копие от информацията на производителя за пациента.

други употреби на това лекарство

Амикацин също понякога се използва с други лекарства за лечение на туберкулоза (ТБ; сериозна инфекция, която засяга 

белите дробове, а понякога и други части на тялото). Говорете с Вашия лекар за рисковете от употребата на това лекарство 

за Вашето състояние.

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да получите инжекция с амикацин,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към инжектиране на амикацин; други аминогликозидни 
антибиотици като гентамицин, канамицин, неомицин, стрептомицин или тобрамицин; сулфити; всякакви други 
лекарства; или някоя от съставките в инжекцията с амикацин. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.
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кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини и 
хранителни добавки, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете лекарствата, изброени 
в раздел ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и някое от следните: други антибиотици като амоксицилин (Amoxil, Larotid, 
Moxatag, в Augmentin, в Prevpac), ампицилин или пеницилин; дименхидринат (Драмамин); меклизин (Бонин); или 
нестероидни противовъзпалителни лекарства като индометацин (Indocin, Tivorbex). Може да се наложи Вашият лекар 
да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти. Много други 
лекарства също могат да взаимодействат с амикацин, така че не забравяйте да кажете на Вашия лекар за всички 
лекарства, които приемате, дори и тези, които не фигурират в този списък.

уведомете Вашия лекар, ако имате или имате или някога сте имали кистозна фиброза (наследствено състояние, което 

засяга белите дробове и храносмилателната система), проблеми с мускулите като миастения гравис или болест на 

Паркинсон.

Уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато 

използвате инжекция с амикацин, незабавно се обадете на Вашия лекар. Амикацин може да навреди на плода.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Амикацин може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 
симптоми е тежък или не изчезне:

гадене

повръщане

диария

главоболие

треска

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми или тези, 
изброени в раздела ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, незабавно се обадете на Вашия лекар или потърсете 
спешна медицинска помощ:

обрив

пилинг или образуване на мехури на кожата

сърбеж

копривна треска

подуване на очите, лицето, гърлото, езика или устните

затруднено дишане или преглъщане

дрезгавост

тежка диария (воднисти или кървави изпражнения), която може да се появи със или без треска и стомашни спазми 
(може да се появят до 2 месеца или повече след лечението)

Амикацин може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато приемате 

това лекарство.
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Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване 

на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона 
(1-800-332-1088).

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

каква друга информация трябва да знам?

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), 

които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да 

носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е 

важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.
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