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Cefazolin injectabil
pronunțat ca (sef a' zoe lin)

de ce este prescris acest medicament?

Cefazolin injectabil este utilizat pentru a trata anumite infecții cauzate de bacterii, inclusiv infecții ale pielii, oaselor, articulațiilor, 

genitale, sângelui, valvelor cardiace, ale tractului respirator (inclusiv pneumonia), ale tractului biliar și ale tractului urinar. 

Injecția cu Cefazolin poate fi, de asemenea, utilizată înainte, în timpul și, uneori, pentru o perioadă scurtă de timp după 

intervenția chirurgicală, pentru a preveni infectarea pacientului. Cefazolin injectabil face parte dintr-o clasă de medicamente 

numite antibiotice cefalosporine. Funcționează prin uciderea bacteriilor.

Antibioticele precum injecția cu cefazolin nu vor funcționa pentru răceli, gripă sau alte infecții virale. Luarea de 

antibiotice atunci când acestea nu sunt necesare crește riscul de a obține mai târziu o infecție care rezistă tratamentului 

cu antibiotice.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Cefazolin injectabil vine sub formă de pulbere pentru a fi amestecat cu lichid, sau ca produs premixat, pentru a fi injectat 

intravenos (în venă) pe o perioadă de 30 de minute. Cefazolină injectabilă poate fi administrată și intramuscular (într-un 

mușchi). De obicei, se administrează la fiecare 6, 8 sau 12 ore. Durata tratamentului depinde de tipul de infecție pe care o 

aveți și de modul în care organismul dumneavoastră răspunde la medicamente.

Puteți primi injecție cu cefazolină într-un spital sau puteți administra medicamentul acasă. Dacă veți primi injecție cu 

cefazolin la domiciliu, furnizorul dumneavoastră de asistență medicală vă va arăta cum să utilizați medicamentul. 

Asigurați-vă că înțelegeți aceste instrucțiuni și adresați-vă furnizorului de servicii medicale dacă aveți întrebări.

Ar trebui să începeți să vă simțiți mai bine în primele zile de tratament cu cefazolină injectabilă. Dacă simptomele dumneavoastră nu se 

îmbunătățesc sau se agravează, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Utilizați injecția cu cefazolin până când terminați prescripția, chiar dacă vă simțiți mai bine. Dacă încetați să utilizați cefazolină 

injectabilă prea devreme sau săriți peste doze, este posibil ca infecția dumneavoastră să nu fie complet tratată și bacteriile pot 

deveni rezistente la antibiotice.

există utilizări pentru acest medicament
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Cefazolinul injectabil este, de asemenea, uneori utilizat pentru anumiți pacienți alergici la penicilină care au o 

afecțiune cardiacă și au o procedură dentară sau respiratorie superioară (nas, gură, gât, cutie vocală), pentru a 

preveni dezvoltarea unei infecții ale valvei cardiace. Cefazolin injectabil este, de asemenea, uneori utilizat pentru a 

trata anumite femei alergice la penicilină care sunt în travaliu pentru a preveni nou-născutul să dezvolte o infecție.

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua cefazolină injectabilă,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la cefazolină; antibiotice carbapenem; alte 
antibiotice cefalosporine, cum ar fi cefaclor, cefadroxil, cefdinir, cefditoren (Spectracef), cefepime (Maxipime), cefixim 
(Suprax), cefotaxime (Claforan), cefotetan, cefoxitin (Mefoxin), cefpodoxime, cefprozil, ceftarolinefflaziflata, 
(ceftarolineftaziflatazi) , Tazicef, în Avycaz), ceftibuten (Cedax), ceftriaxonă (Rocephin), cefuroximă (Zinacef) și 
cefalexină (Keflex); antibiotice peniciline; sau orice alte medicamente. De asemenea, spuneți medicului 
dumneavoastră dacă sunteți alergic la oricare dintre ingredientele din injecția cu cefazolină. Adresați-vă 
farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, 

suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați probenecid 

(Probalan). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție 

pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată boală gastro-intestinală (GI; care afectează stomacul sau 
intestinele), în special colită (afecțiune care provoacă umflarea mucoasei mucoasei colonului [intestinul gros]) sau boli de 
rinichi.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în 
timp ce luați injecție cu cefazolin, adresați-vă medicului dumneavoastră.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Utilizați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți 

peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza 

omisă.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Injecția cu cefazolină poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare 

dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

mâncărimi genitale

pete albe în gură

pierderea poftei de mâncare
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arsuri la stomac

gaz

greaţă

vărsături

diaree

durere de cap

ameţeală

confuzie

slăbiciune

oboseală

somnolenţă

durere, roșeață, umflare sau sângerare în apropierea locului în care a fost injectat cefazolin

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă prezentați oricare dintre aceste simptome, încetați să luați 
cefazolină injectabilă și sunați imediat medicul dumneavoastră sau primiți tratament medical de 
urgență:

scaune apoase sau sângeroase, crampe stomacale sau febră în timpul tratamentului sau până la două sau mai multe luni după 

întreruperea tratamentului

eczemă

urticarie

mâncărime

dificultăți de respirație sau de înghițire

vezicule, exfoliere sau pierderea pielii

umflarea picioarelor și picioarelor

scăderea urinării

urină închisă la culoare

îngălbenirea pielii sau a ochilor

durere în partea dreaptă sus a stomacului

leșin

o revenire a febrei, dureri în gât, frisoane sau alte semne de infecție

Injecția cu cefazolină poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în 

timp ce utilizați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport programului online de 

raportare a evenimentelor adverse MedWatch al Food and Drug Administration (FDA)
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(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Furnizorul dumneavoastră de asistență medicală vă va spune cum să vă păstrați medicamentele. Păstrați medicamentele numai conform 

instrucțiunilor. Asigurați-vă că înțelegeți cum să vă păstrați medicamentul în mod corespunzător.

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii 

și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai 

bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau 

contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați 

site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe 

informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include următoarele:

convulsii

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră poate comanda anumite teste de laborator pentru a verifica 

răspunsul organismului dumneavoastră la injecția cu cefazolină.

Înainte de a efectua orice test de laborator, spuneți medicului dumneavoastră și personalului de laborator că luați 

cefazolină injectabilă.

Dacă sunteți diabetic și testați-vă urina pentru zahăr, utilizați Clinix sau TesTape (nu Clinitest) pentru a vă testa urina în 

timp ce luați acest medicament.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală (fără prescripție medicală) pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte 

suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat 

într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Ancef®

Kefzol®
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