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الدواء؟هذا وصف لماذا

واألعضاء والمفاصل والعظام الجلد ذلك في بما البكتيريا تسببها التي العدوى أنواع بعض لعالج سيفازولين حقن يستخدم

المسالك والتهابات الصفراوية والقنوات  )الرئويااللتهاب ذلك في بما (التنفسي والجهاز القلب وصمام والدم التناسلية

إصابة منع أجل من الجراحة بعد وجيزة لفترة وأحياناً وأثناءها الجراحة قبل سيفازولين حقن استخدام أيضاً يمكن البولية.

طريق عن يعمل للسيفالوسبورين. الحيوية المضادات تسمى األدوية من فئة في سيفازولين حقن يوجد بالعدوى. المريض

البكتيريا.قتل

يؤدي أخرى. فيروسية عدوى أي أو األنفلونزا أو البرد نزالت مع سيفازولين حقن مثل الحيوية المضادات تعمل لن

بالمضادات العالج تقاوم بعدوى اإلصابة خطر زيادة إلى إليها حاجة هناك تكون ال عندما الحيوية المضادات تناول

الحيوية.

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

على  )الوريدفي (الوريد طريق عن حقنه ليتم مسبقاً ، مخلوط كمنتج أو سائل ، مع يخلط كمسحوق سيفازولين حقن يأتي

12 أو 8 أو 6 كل عادة ًيعُطى . )العضلفي (العضلي الحقن طريق عن سيفازولين حقن إعطاء أيضاً يمكن دقيقة. 30 مدار

للدواء.جسمك يستجيب وكيف منها تعاني التي العدوى نوع على العالج فترة طول يعتمد ساعة.

المنزل ، في سيفازولين حقن ستتلقى كنت إذا المنزل. في الدواء إدارة يمكنك أو المستشفى في سيفازولين حقن تتلقى قد

الرعاية مقدم واسأل التوجيهات ، لهذه فهمك من تأكد الدواء. استخدام كيفية الصحية الرعاية مقدم لك يوضح فسوف

أسئلة.أي لديك كان إذا بك الخاص الصحية

أو األعراض تتحسن لم إذا سيفازولين. بحقن العالج من األولى القليلة األيام خالل بالتحسن الشعور في تبدأ أن يجب

بطبيبك.فاتصل سوءاً ، تزداد

سيفازولين حقن استخدام عن توقفت إذا بتحسن. شعرت لو حتى الطبية ، الوصفة من تنتهي حتى سيفازولين حقن استخدم

للمضادات مقاومة البكتيريا تصبح وقد كامل بشكل العدوى عالج يتم ال فقد الجرعات ، تخطيت أو جداً قريب وقت في

الحيوية.

الدواءلهذا استخدامات هناك
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والذين القلب أمراض من يعانون الذين البنسلين حساسية مرضى لبعض األحيان بعض في أيضاً سيفازولين حقن يستخدم

اإلصابة من لمنعهم وذلك  ، )الصوتوصندوق والحنجرة والفم األنف (العلوي التنفسي الجهاز أو األسنان إلجراء يخضعون

البنسلين بحساسية المصابات النساء بعض لعالج األحيان بعض في أيضاً سيفازولين حقن يستخدم القلب. صمام بعدوى

بعدوى.اإلصابة من الوليد منع أجل من المخاض في

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

سيفازولين ،حقن أخذ قبل

من أخرى حيوية مضادات كاربابينيم. الحيوية المضادات سيفازولين. من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

 ، )ماكسيبييم(سيفيبيم  ، )سبكتراسف(سيفديتورين سيفدينير ، سيفادروكسيل ، سيفاكلور ، مثل السيفالوسبورين

Tazicefسيفبروكسيم ،  ، )ميفوكسين(سيفوكسيتين سيفوتيتان ،  ، )كالفوران(سيفوتاكسيم  ، )سوبراكس(سيفيكسيم
سيفاليكسين  ، )(Zinacefسيفوروكسيم  ، )(Rocephinسيفترياكسون  ،  )ceftibuten )Cedax( ، Avycazفي ،

Keflex)( من أي من حساسية لديك كان إذا أيضاً طبيبك أخبر أخرى. أدوية أي أو البنسلين. الحيوية المضادات  ؛

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل سيفازولين. حقن مكونات

العشبية والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )بروباالن(البروبينسيد ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك

التهاب وخاصة  ، ء)األمعاأو المعدة على يؤثر (معوي معدي مرض من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

الكلى.أمراض أو  ، ])الغليظةاألمعاء [القولون بطانة في تورم تسبب حالة (القولون

فاتصل سيفازولين ، حقن تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

وتابع الفائتة الجرعة فتجاوز التالية ، للجرعة تقريباً الوقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة استخدم

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تستخدم ال المعتاد. الجرعات جدول

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثارا يسبب قد سيفازولين حقن

تختفي:ال أو شديدة

التناسليةاألعضاء في حكة

الفمفي بيضاء بقع

الشهيةفقدان
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المعدةمن حرقة

غاز

غثيان

التقيؤ

إسهال

الراسصداع

دوخة

ارتباك

ضعف

تعب

النعاس

سيفازولينحقن مكان من بالقرب نزيف أو تورم أو احمرار أو ألم

تناول عن فتوقف األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور على بطبيبك واتصل سيفازولين حقن

العالجعن التوقف بعد أكثر أو شهرين إلى تصل لمدة أو العالج أثناء حمى أو المعدة في تقلصات دموي ، أو مائي براز

متسرع

قشعريرة

متشوقمتلهف،

البلعأو التنفس في صعوبة

للجلدتساقط أو تقشير أو تقرحات ظهور

والقدمينالساقين في تورم

التبولانخفاض

الداكنالبول

العينينأو الجلد اصفرار

المعدةمن األيمن العلوي الجزء في ألم

إغماء

األخرىالعدوى عالمات أو والقشعريرة الحلق والتهاب الحمى عودة

الدواء.هذا استخدام أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثار يسبب قد سيفازولين حقن

األحداث عن لإلبالغ  MedWatchبرنامج إلى تقرير إرسال طبيبك أو أنت فيمكنك خطيرة ، جانبية آثار من تعاني كنت إذا

.)(FDAوالدواء الغذاء إلدارة التابع اإلنترنت عبر الضائرة
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)MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safety/http://www.fda.gov(  الهاتف عبر أو)1088-332-800-1(.

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

للتوجيهات وفقاً بك الخاصة األدوية بتخزين قم أدويتك. تخزين بكيفية بك الخاص الصحية الرعاية مقدم سيخبرك

صحيح.بشكل الدواء تخزين لكيفية فهمك من تأكد فقط.

اآلخرين واألشخاص واألطفال األليفة الحيوانات تمكن عدم لضمان خاصة بطرق الضرورية غير األدوية من التخلص يجب

هي أدويتك من للتخلص طريقة أفضل فإن ذلك ، من بدال ًالمرحاض. في الدواء هذا تغسل أال يجب ذلك ، ومع تناولها. من

للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة برنامج خالل من

/]c4Rm4p(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك. في االستعادة برامج على
c4Rm4p ]http://goo.gl/http://goo.gl(  االستعادة.برنامج إلى الوصول حق لديك يكن لم إذا المعلومات من لمزيد

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن

عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

أصيب أو الضحية ، انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلىاإلنترنت

911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس ، في صعوبة من يعاني كان أو بنوبة ،

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

النوبات

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

جسمك استجابة من للتحقق المعملية االختبارات بعض طبيبك يطلب قد والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

سيفازولين.لحقن

سيفازولين.حقن تتناول أنك المختبر وموظفي طبيبك أخبر معمل ، اختبار أي إجراء قبل

الختبار  )Clinitestوليس ( TesTapeأو  Clinistixفاستخدم البول ، في السكر باختبار وقمت السكري بداء مصاباً كنت إذا

الدواء.هذا تناول أثناء البول

باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات أي إلى

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً فيها تزور مرة

راندأسماء

®أنصف

®كيفزول
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2016/06/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجيةمحفوظة.

.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام

األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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