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Cefotaxime Injection
binibigkas bilang (sef" oh tax' eem)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ginagamit ang Cefotaxime injection upang gamutin ang ilang partikular na impeksyon na dulot ng bacteria kabilang ang 

pneumonia at iba pang impeksyon sa lower respiratory tract (baga); gonorrhea (isang sakit na nakukuha sa pakikipagtalik); 

meningitis (impeksyon ng mga lamad na pumapalibot sa utak at spinal cord) at iba pang impeksyon sa utak at spinal cord; at tiyan 

(luwang ng tiyan), babaeng reproductive organ, balat, dugo, buto, kasukasuan, at mga impeksyon sa ihi. Ang cefotaxime injection 

ay maaari ding gamitin bago ang operasyon, at habang at pagkatapos ng cesarean section, upang maiwasan ang pagkakaroon ng 

impeksyon sa pasyente. Ang Cefotaxime injection ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na cephalosporin antibiotics. 

Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpatay ng bakterya.

Ang mga antibiotic tulad ng cefotaxime injection ay hindi gagana para sa sipon, trangkaso, o iba pang mga impeksyon sa viral. Ang paggamit ng mga antibiotic kapag 

hindi kinakailangan ang mga ito ay nagpapataas ng iyong panganib na magkaroon ng impeksyon sa ibang pagkakataon na lumalaban sa paggamot sa antibiotic.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang iniksyon ng Cefotaxime ay nagmumula bilang isang pulbos na ihahalo sa likido upang iturok sa ugat (sa ugat) o 

intramuscularly (sa isang kalamnan). Ang iniksyon ng Cefotaxime ay magagamit din bilang isang premixed na produkto upang 

iturok sa ugat. Gaano kadalas ka tumatanggap ng cefotaxime injection at ang tagal ng iyong paggamot ay depende sa uri ng 

impeksyon na mayroon ka at kung paano tumutugon ang iyong katawan sa gamot.

Maaari kang makatanggap ng cefotaxime injection sa isang ospital o maaari mong ibigay ang gamot sa bahay. Kung ikaw ay tatanggap ng 

cefotaxime injection sa bahay, ang iyong healthcare provider ay magpapakita sa iyo kung paano gamitin ang gamot. Tiyaking naiintindihan mo 

ang mga direksyong ito, at tanungin ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang anumang mga 

katanungan.

Dapat kang magsimulang bumuti ang pakiramdam sa mga unang araw ng paggamot na may cefotaxime injection. Kung hindi 

bumuti o lumalala ang iyong mga sintomas, tawagan ang iyong doktor.

Gumamit ng cefotaxime injection hanggang matapos mo ang reseta, kahit na bumuti ang pakiramdam mo. Kung huminto ka sa paggamit ng 

cefotaxime injection nang masyadong maaga o laktawan ang mga dosis, ang iyong impeksyon ay maaaring hindi ganap na magamot at ang 

bakterya ay maaaring maging lumalaban sa mga antibiotic.

may mga gamit para sa gamot na ito
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Ang cefotaxime injection ay ginagamit din minsan upang gamutin ang typhoid fever (isang malubhang impeksiyon na karaniwan sa mga umuunlad 

na bansa), salmonella (isang impeksiyon na nagdudulot ng matinding pagtatae) at iba pang uri ng nakakahawang pagtatae, pagkalason sa pagkain, 

Lyme disease (isang impeksiyon na maaaring umunlad pagkatapos ang isang tao ay nakagat ng tik), at isang tiyak na uri ng impeksyon mula sa 

kagat ng aso. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng paggamit ng gamot na ito para sa iyong kondisyon.

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng cefotaxime injection,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergy sa cefotaxime, iba pang cephalosporin antibiotics tulad ng 
cefaclor, cefadroxil, cefazolin (Ancef, Kefzol), cefdinir, cefditoren (Spectracef), cefepime (Maxipime), cefixime (Suprax), 
cefotetan (Mefoxin), cefotetan ), cefpodoxime, cefprozil, ceftaroline (Teflaro), ceftazidime (Fortaz, Tazicef, sa Avycaz), 
ceftibuten (Cedax), ceftriaxone (Rocephin), cefuroxime (Zinacef), at cephalexin (Keflex); penicillin antibiotics; o anumang 
iba pang gamot. Sabihin din sa iyong doktor kung ikaw ay allergic sa alinman sa mga sangkap sa cefotaxime injection. 
Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional 
supplement, at herbal na produkto ang iyong iniinom o pinaplanong inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa 
mga sumusunod: amikacin, furosemide (Lasix), gentamicin, kanamycin, neomycin (Neo-Fradin), nonsteroidal anti-
inflammatory medication (NSAIDs) tulad ng ibuprofen (Advil, Motrin) at naproxen (Aleve), probenecid (Probalan), 
streptomycin, at tobramycin. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o 
subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng allergy, kamakailang operasyon o trauma, 
diabetes, cancer, heart failure, gastrointestinal disease (GI; nakakaapekto sa tiyan o bituka), lalo na sa colitis 
(kondisyon na nagdudulot ng pamamaga sa lining ng ang colon [large intestine]), o sakit sa bato.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang 
umiinom ng cefotaxime injection, tawagan ang iyong doktor.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Gamitin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa susunod na dosis, laktawan ang 

napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing. Huwag gumamit ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas na 

dosis.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang cefotaxime injection ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o 

hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

pagduduwal

pagsusuka

pagtatae
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pananakit, pamumula, pamamaga, o pagdurugo malapit sa lugar kung saan iniksyon ang cefotaxime

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung nakararanas ka ng alinman sa mga sintomas na ito ay 

itigil ang pag-inom ng cefotaxime injection at tawagan kaagad ang iyong doktor o kumuha ng emergency na 

medikal na paggamot:

matubig o madugong dumi, pananakit ng tiyan, o lagnat habang ginagamot o hanggang dalawa o higit pang buwan pagkatapos 

ihinto ang paggamot

pamamaga ng mukha, lalamunan, dila, labi, at mata

kahirapan sa paglunok o paghinga

pamamalat

mga pantal

pantal

nangangati

pagbabalat, paltos, o nalalagas na balat

pagbabalik ng lagnat, pananakit ng lalamunan, panginginig, o iba pang palatandaan ng impeksyon

Ang cefotaxime injection ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema 

habang ginagamit ang gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 

1088).

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Sasabihin sa iyo ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung paano iimbak ang iyong gamot. Itabi lamang ang iyong gamot 

ayon sa itinuro. Tiyaking naiintindihan mo kung paano iimbak nang maayos ang iyong gamot.

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, at ibang tao 

ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na paraan upang itapon ang 

iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal 

na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website 

ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa 

isang take-back program.

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, 

nahihirapang huminga, o hindi magising, tumawag kaagad sa mga serbisyong pang-emerhensya sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang mga sumusunod:
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encephalopathy (pagkalito, mga problema sa memorya, at iba pang kahirapan na dulot ng abnormal na paggana ng 
utak)

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay maaaring mag-order ng ilang mga pagsusuri sa lab 

upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa cefotaxime injection.

Bago magkaroon ng anumang pagsubok sa laboratoryo, sabihin sa iyong doktor at sa mga tauhan ng laboratoryo na ikaw ay umiinom ng 

cefotaxime injection.

Kung ikaw ay diabetic at suriin ang iyong ihi para sa asukal, gamitin ang Clinistix o TesTape (hindi Clinitest) upang subukan ang iyong ihi habang 

umiinom ng gamot na ito.

Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga katanungan na mayroon ka tungkol sa iniksyon ng cefotaxime.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

Claforan®
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