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Инжекция с цефотаксим
произнася се като (sef" oh tax' eem)

защо е предписано това лекарство?

Инжектирането на цефотаксим се използва за лечение на определени инфекции, причинени от бактерии, включително 

пневмония и други инфекции на долните дихателни пътища (белите дробове); гонорея (полово предавана болест); менингит 

(инфекция на мембраните, които обграждат мозъка и гръбначния мозък) и други инфекции на мозъка и гръбначния мозък; и 

инфекции на корема (областта на стомаха), женските репродуктивни органи, кожата, кръвта, костите, ставите и пикочните 

пътища. Инжектирането на цефотаксим може също да се използва преди операция, както и по време на и след цезарово сечение, 

за да се предотврати заразяване на пациента. Инжектирането на цефотаксим е в клас лекарства, наречени цефалоспоринови 

антибиотици. Действа като убива бактериите.

Антибиотици като инжектиране на цефотаксим няма да работят при настинка, грип или други вирусни инфекции. Използването 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 цефотаксим се предлага като прах, който се смесва с течност, за да се инжектира интравенозно (във 

вена) или интрамускулно (в мускул). Инжектирането на цефотаксим се предлага и като предварително смесен продукт, 

който се инжектира интравенозно. Колко често получавате инжекция с цефотаксим и продължителността на лечението 

зависят от вида на инфекцията, която имате и как тялото ви реагира на лекарството.

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

инжекция с цефотаксим 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 инжектиране на цефотаксим. Ако 

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

Използвайте инжекция с цефотаксим, докато не приключите с предписанието, дори ако се почувствате по-добре. Ако спрете да 

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

може да станат резистентни към антибиотици.

други употреби на това лекарство
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Инжектирането на цефотаксим понякога се използва и за лечение на коремен тиф (сериозна инфекция, която е често 

срещана в развиващите се страни), салмонела (инфекция, която причинява тежка диария) и други видове инфекциозна 

диария, хранително отравяне, лаймска болест (инфекция, която може да се развие след човек е ухапан от кърлеж) и 

определен вид инфекция от ухапване от куче. 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 приемете инжекция с цефотаксим,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към цефотаксим, други цефалоспоринови антибиотици като 
цефаклор, цефадроксил, цефазолин (Ancef, Kefzol), цефдинир, цефдиторен (Spectracef), цефепим (Maxipime), цефиксим 
(Suprax, cefoxitin), цефокситин ), цефподоксим, цефпрозил, цефтаролин (Teflaro), цефтазидим (Fortaz, Tazicef, в Avycaz), 
цефтибутен (Cedax), цефтриаксон (Rocephin), цефуроксим (Zinacef) и цефалексин (Keflex); пеницилинови антибиотици; 
или всякакви други лекарства. Също така уведомете Вашия лекар, ако сте алергични към някоя от съставките на 
инжектирането на цефотаксим. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни 
добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от 
следните: амикацин, фуроземид (Lasix), гентамицин, канамицин, неомицин (Neo-Fradin), нестероидни 
противовъзпалителни лекарства (НСПВС) като ибупрофен (Advil, Motrin) и напроксен (Aleve), пробенецид (Пробалан), 
стрептомицин и тобрамицин. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви 
наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали някакъв вид алергия, скорошна операция или травма, диабет, рак, 

сърдечна недостатъчност, стомашно-чревно заболяване (GI; засягащо стомаха или червата), особено колит (състояние, което 

причинява подуване на лигавицата на дебелото черво [дебело черво]), или бъбречно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато 
приемате инжекция с цефотаксим, обадете се на Вашия лекар.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

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

какво да правя, ако пропусна доза?

Използвайте пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете 

пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не използвайте двойна доза, за да компенсирате 

пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Инжектирането на цефотаксим може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако 

някой от тези симптоми е тежък или не изчезне:

гадене

повръщане

диария
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болка, зачервяване, подуване или кървене в близост до мястото, където е инжектиран цефотаксим

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, спрете да 
приемате инжекция с цефотаксим и незабавно се обадете на Вашия лекар или потърсете спешна 
медицинска помощ:

воднисти или кървави изпражнения, стомашни спазми или треска по време на лечението или до два или повече месеца 

след спиране на лечението

подуване на лицето, гърлото, езика, устните и очите

затруднено преглъщане или дишане

дрезгавост

копривна треска

обрив

сърбеж

пилинг, образуване на мехури или оцветяване на кожата

връщане на треска, възпалено гърло, втрисане или други признаци на инфекция

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

използвате това лекарство.

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).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Вашият доставчик на здравни услуги ще ви каже как да съхранявате вашето лекарство. Съхранявайте лекарствата си само 

според указанията. Уверете се, че разбирате как да съхранявате правилно лекарствата си.

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата и 

други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това, 

най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия фармацевт 

или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във вашата общност. 

Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) за повече 

информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

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.

Симптомите на предозиране могат да включват следното:
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енцефалопатия (объркване, проблеми с паметта и други затруднения, причинени от анормална мозъчна 
функция)

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар може да назначи определени лабораторни тестове, за да провери 

реакцията на тялото ви към инжектирането на цефотаксим.

Преди да направите какъвто и да е лабораторен тест, кажете на Вашия лекар и на лабораторния персонал, че приемате инжекция 

с цефотаксим.

Ако сте диабетик и тествате урината си за захар, използвайте Clinistix или TesTape (не Clinitest), за да тествате урината си, докато 

приемате това лекарство.

Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно инжектирането на цефотаксим.

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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