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Cefotaxime הזרקת
"eem) tax' oh(sef  בתור מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

 אחרים וזיהומים ריאות דלקת כולל חיידקים ידי על הנגרמים מסוימים בזיהומים לטיפול משמשתCefotaxime  הזרקת
 המקיפים הקרומים של זיהום( המוח קרום דלקת); מיני במגע המועברת מחלה( זיבה); ריאות( התחתונות הנשימה בדרכי
, דם, עור, נשיים רבייה איברי), הקיבה אזור( בבטן וזיהומים; השדרה ובחוט במוח אחרים וזיהומים) השדרה וחוט המוח את

 מנת על, קיסרי ניתוח ואחרי ובמהלך, הניתוח לפני גםCefotaxime  בהזרקת להשתמש ניתן. השתן ודרכי מפרקים, עצמות
 זה. צפלוספורין של אנטיביוטיקה הנקראות תרופות של בקבוצה היאCefotaxime  הזרקת. בזיהום לחלות מהמטופל למנוע
.חיידקים הרג ידי על עובד

 שימוש. אחרים ויראליים זיהומים או שפעת, הצטננות עבור תעבוד לאcefotaxime  הזרקת כגון אנטיביוטיקה
.אנטיביוטי לטיפול המתנגד בזיהום יותר מאוחר לחלות הסיכון את מגביר צורך בהם אין כאשר באנטיביוטיקה

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

Cefotaxime  הזרקת). לשריר( לשריר או) לווריד( לווריד להזרקה נוזל עם לערבוב כאבקה מגיעהCefotaxime  הזרקת
 בסוג תלוי הטיפול ומשךcefotaxim  זריקת מקבל אתה שבה התדירות. לווריד להזרקה מראש מעורב כמוצר גם זמינה
.לתרופה מגיב שלך הגוף שבו ובאופן לך שיש הזיהום

cefotaxime  זריקת תקבל אם. בבית התרופה את לתת יכול שאתה או חולים בביתcefotaxim  הזרקת לקבל יכול אתה
 שירותי ספק את ושאל, האלה ההנחיות את מבין שאתה ודא. בתרופה להשתמש כיצד לך יראה שלך הרופא, בבית

.כלשהן שאלות לך יש אם שלך הבריאות

 התסמינים אםcefotaxim.  הזרקת עם הטיפול של הראשונים הימים במהלך יותר טוב להרגיש להתחיל אמור אתה
.שלך לרופא התקשר, מחמירים או משתפרים לא שלך

 להשתמש תפסיק אם. יותר טוב מרגיש אתה אם גם, המרשם את שתסיים עדcefotaxime  בהזרקת השתמש
 עשויים והחיידקים לחלוטין יטופל לא שלך שהזיהום ייתכן, מינונים על תדלג או מדי מוקדםcefotaxim  בהזרקת
.לאנטיביוטיקה עמידים להיות

זו בתרופה השימושים
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 זיהום( סלמונלה), מתפתחות במדינות הנפוץ חמור זיהום( טיפוס בקדחת לטיפול גם לעתים משמשתCefotaxime  הזרקת
 אדם לאחר להתפתח שעלול זיהום( ליים מחלת, מזון הרעלת, זיהומיים שלשולים של אחרים וסוגים) חמור לשלשול הגורם
 בתרופה בשימוש הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח. כלבים מנשיכות כתוצאה זיהום של מסוים וסוג), קרציה ידי על ננשך

.למצבך זו

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

cefotaxim, הזרקת נטילת לפני
 כגוןcephalosporin  של אחרת אנטיביוטיקה-cefotaxime, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

cefaclor, cefadroxil, cefazolin )Ancef, Kefzol(, cefdinir, cefditoren )Spectracef(, cefepime )Maxipime(, cefixime )Suprax, ccefoxinotin(, ccefoxinotin. (, cefpodoxime, cefprozil, ceftaroline )Teflaro(, ceftazidime
,Fortaz, Tazicef)ב ceftibuten )Cedax(, ceftriaxone )Rocephin(, cefuroxime )Zinacef( ,(Avycaz-ו

;cephalexin )Keflex(-לאחד אלרגי אתה אם שלך לרופא גם ספר. אחרת תרופה כל או; פניצילין של אנטיביוטיקה 
.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקשcefotaxime.  בהזרקת מהמרכיבים

 או לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
( ניומיצין, קנאמיצין, גנטמיצין), לסיקס( פורוסמיד, אמיקסין: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

), אלווה( ונפרוקסן) מוטרין, אדוויל( איבופרופן כגון(NSAIDs)  סטרואידיות לא דלקת נוגדות תרופות), ניאו-פרדין
 או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. וטוברמיצין סטרפטומיצין), פרובלן( פרובנציד

.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח

 אי, סרטן, סוכרת, לאחרונה טראומה או ניתוח, אלרגיה של סוג כל פעם אי לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר
 ברירית לנפיחות הגורם מצב( קוליטיס במיוחד), המעיים או הקיבה על משפיעה(GI;  העיכול מערכת מחלת, לב ספיקת
.כליות מחלת או]), הגס המעי[ הגס המעי

 הזרקת נטילת בזמן להריון נכנסת את אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
,cefotaximשלך לרופא התקשר.

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע שנשכחה במנה השתמש
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפול במינון להשתמש אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלולהCefotaxime  הזרקת
:חולף לא או חמור הללו מהתסמינים

בחילה

הקֲָאָה

ׁשלִׁשּול
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cefotaxime הוזרק שבו המקום ליד דימום או נפיחות, אדמומיות, כאב

 הפסק, הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול לקבל או מיד לרופא והתקשרcefotaxim  זריקת ליטול

הטיפול הפסקת לאחר יותר או חודשיים עד או הטיפול במהלך חום או בבטן התכווצויות, מדממת או מימית צואה

והעיניים השפתיים, הלשון, הגרון, הפנים של נפיחות

נשימה או בליעה קשיי

צרְִידּות

כוורות

פריחה

עקִצּוץ

העור של נשירה או שלפוחיות, קילוף

זיהום של אחרים סימנים או צמרמורות, גרון כאב, חום של חזרה

 השימוש בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולהCefotaxime  הזרקת
.זו בתרופה

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 כיצד מבין שאתה ודא. ההוראות לפי רק התרופה את אחסן. שלך התרופה את לאחסן איך לך יגיד שלך הרופא
.כראוי שלך התרופה את לאחסן

. אותן לצרוך יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 באמצעות היא שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם

 תוכניות על ללמוד כדי שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית
) c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה
.החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים
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)המוח של תקין לא מתפקוד הנגרמים אחרים וקשיים זיכרון בעיות, בלבול( אנצפלופתיה

?אחר מידע לדעת צריך

 את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות להזמין עשוי שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
cefotaxim. להזרקת שלך הגוף תגובת

cefotaxim. זריקת לוקח שאתה המעבדה ולצוות שלך לרופא ספר, כלשהי מעבדה בדיקת ביצוע לפני

 את לבדוק כדי-Clinitest) ב לא(-TesTape ב או-Clinistix ב השתמש, בשתן הסוכר את ובודק סוכרת חולה אתה אם
.התרופה נטילת בזמן שלך השתן

cefotaxime. הזרקת לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל

 כגון מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 אתה אם או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז

רנד שמות

®קלפורן

15/06/2016-  לאחרונה מתוקן

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®הזכויות כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

האמריקאית האנוש ושירותי הבריאות מחלקתPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים
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