
RBXIMIPENEM+CILASTATIN®
sodium/cilastatinimipenem

עירוי לפתרון אבקה ג"מ500 /ג"מ500

זה בעלון יש מה
את מכיל אינו הואRBX .IMIPENEM+CILASTATIN  לגבי נפוצות שאלות כמה על עונה זה עלון
 סיכונים יש התרופות לכל. הרוקח או הרופא עם שיחה במקום בא לא זה. הזמין המידע כל

RBX- IMIPENEM+CILASTATIN ב משתמש שאתה הסיכונים את שקל שלך הרופא. ויתרונות
, זו תרופה מתן לגבי כלשהם חששות לך יש אם. לך שיהיו מצפים היא או שהוא היתרונות מול
.הרוקח או הרופא את שאל

.שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן. זה עלון שמור

RBXIMIPENEM+CILASTATIN  משמש למה
 לעיתים ניתנתRBX. IMIPENEM+CILASTATIN  לזיהום הגורמים החיידקים הרג ידי על פועל.

 המשמשת אנטיביוטיקה היאRBX. IMIPENEM+CILASTATIN  אחרת לאנטיביוטיקה בנוסף
 להתרחש עשויים אלה זיהומים). חיידקים( חיידקים ידי על הנגרמים חמורים בזיהומים לטיפול
RBXIMIPENEM+CILASTATIN  בגוף ושונים רבים בחלקים

RBXIMIPENEM+CILASTATIN  לך שניתן לפני

זה את לך לתת כשאסור

 הפעילים לחומרים אלרגיה לך יש אםRBX- IMIPENEM+CILASTATIN ב תשתמש אל
sodium/cilastatin imipenemזה עלון בסוף המפורטים מהמרכיבים אחד לכל או.

זה את לך שנותנים לפני

RBX  מתן לפני הבאים הדברים כל על לדעת חייב שלך הרופא
,IMIPENEM+CILASTATINלך היה או לך יש אם:

וצפלוספורינים פניצילינים, בפרט, אחרת לאנטיביוטיקה אלרגיה כל•
 אחת לך יש אם. צבעים או משמרים חומרים, מזון כגון, אחרים לחומרים אלרגיות•

RBX-.IMIPENEM+CILASTATIN ל אלרגי שאתה ייתכן, אלו מאלרגיות

מוח מחלת או, התקפים או התקפים של היסטוריה•

שתן בעיות או כליות מחלת•
שלך במעיים בעיות כולל, אחר רפואי מצב כל•

, מניקה או בהריון את אם. ולפרואית חומצה המכילה תרופה נוטל אתה אם שלך לרופא ספר
-RBX ב השימוש של האפשריים וביתרונות בסיכונים ידון שלך הרופא

IMIPENEM+CILASTATINוההנקה ההריון במהלך . RBX IMIPENEM+CILASTATINעובר 
 אין ובחלקן, אחרות תרופות של פעולתן אופן על להשפיע עשויות מסוימות תרופות. אם לחלב

 אחד אף על שלך לרופא סיפרת לא אם. לאנשים להזיק עלולות שהן מכיוון יחד כלל להשתמש
RBX.IMIPENEM+CILASTATIN  מתן לפני לו ספר, לעיל מהדברים
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אחרות תרופות נטילת

 מבית מרשם ללא קונה שאתה תרופות כולל, אחרות תרופות נוטל אתה אם שלך לרופא ספר
 המשמשganciclovir  נוטל אתה אם שלך לרופא ספר. טבע חנות או הסופרמרקט, המרקחת
 המכילה תרופה נוטל אתה אם שלך לרופא ספר, כן כמו. מסוימים ויראליים בזיהומים לטיפול
). סכיזופרניה או מיגרנה, קוטבית דו הפרעה, באפילפסיה לטיפול המשמשת( ולפרואית חומצה
 תרופות עם בשילובRBX- IMIPENEM+CILASTATIN ב להשתמש עליך אם יחליט שלך הרופא

.אלו

RBXIMIPENEM+CILASTATIN  ניתן כיצד
, תקבלRBX. IMIPENEM+CILASTATIN  היום לאורך מחולקים במינונים כלל בדרך ניתן.

RBX IMIPENEM+CILASTATIN  שלך המשקל כגון, אחרים ולגורמים שלך לזיהום בהתאם
RBX  של מינון איזה יחליט שלך הרופא. אחות או רופא ידי על רק להינתן חייב

. IMIPENEM+CILASTATINלווריד איטית בהזרקה ניתן  RBXIMIPENEM+CILASTATIN

RBX-IMIPENEM+CILASTATIN ב משתמש שאתה בזמן

לעשות חייב שאתה דברים

RBX  מקבל שאתה בזמן חולה מרגיש אתה אם לאחות או לרוקח, לרופא ספר•
.IMIPENEM+CILASTATINההזרקה קצב את להאט יצטרך שלך שהרופא ייתכן.

 מספר מתרחש הוא אם גם, חמור שלשול מפתח אתה אם לאחות או לרוקח, לרופא ספר•
 מצב לך שיש להיות עשוי שלשולRBX .IMIPENEM+CILASTATIN  הפסקת לאחר שבועות
 תרופות ליטול אין. דחוף רפואי לטיפול שתזדקק ייתכן. שלך המעיים על המשפיע חמור

.שלך הרופא עם תחילה לבדוק מבלי לשלשול

. פרכוסים נוגדות תרופות נוטל ואתה התקפים של היסטוריה לך יש אם שלך לרופא ספר•
 מהחולים חלק. אחרת לך אומר שלך הרופא אם אלא אלו תרופות ליטול להמשיך עליך

RBX.IMIPENEM+CILASTATIN  קבלת בעת התקפים או רעד לפתח עלולים

מהם להיזהר שצריך דברים

בנהיגה היזהר
 אינו כלל בדרךRBX-IMIPENEM+CILASTATIN  מכונות מפעיל או במכונית נוהג שאתה לפני.

 לגרום עלול זה, זאת עם. מכונות להפעיל או במכונית לנהוג שלך ביכולת כלשהן לבעיות גורם
RBX  ל מגיב אתה איך יודע שאתה ודא. מסוימים אנשים אצל סחרחורת או לסחרחורת

. IMIPENEM+CILASTATINעליך משפיע  RBXIMIPENEM+CILASTATIN

איך לדעתשאתה עד מכונות הפעלת או

לוואי תופעות
 מקבל שאתה בזמן טוב מרגיש לא אתה אם האפשרי בהקדם לאחות או לרוקח, לרופא ספר
RBX RBX. IMIPENEM+CILASTATIN IMIPENEM+CILASTATINעם האנשים לרוב עוזר 
 התרופות לכל. אנשים כמה אצל רצויות לא שליליות השפעות לו להיות עשויות אך, זיהום
 שתזדקק ייתכן. לא הם הזמן רוב, רציניים הם לפעמים. שליליות השפעות להיות יכולות
RBX IMIPENEM+CILASTATIN . השליליות מהתופעות חלק מקבל אתה אם רפואי לטיפול
.לבעיות גורם אינו כלל בדרך



.לך שיש שאלה כל על לענות שלך הרוקח או הרופא את שאל

:אותך מדאיגים והם הבאים מהדברים באחד מבחין אתה אם לאחות או לרופא ספר

ההזרקה את קיבלת שבו במקום אדום עור או נפיחות, כאב•
והקאות בחילות•
ׁשלִׁשּול•

RBX.IMIPENEM+CILASTATIN  של יותר הנפוצות השליליות ההשפעות הן אלו

:הבאים מהדברים באחד מבחין אתה אם מיד לאחות או לרופא ספר
חום או גבוהה טמפרטורה•
התקפים או התקפים•

בלבול, רעידות•
אנצפלופתיה•
לקוי שיפוט כושר או/ו הרוח במצב שינויים•
הזיות•
והרגליים הידיים של תחושה חוסר או עקצוץ•
לב דפיקות גם הנקרא, סדיר לא או מהיר דופק•
שתן ללא או מועט שתן מתן•

מהרגיל יותר רבה בקלות חבורות•
 או גרון כאב, קשות צמרמורות, חום כגון מדאיגים או תכופים לזיהומים סימנים•

בפה כיבים
חיוור ומראה נשימה קוצר, עייפות כגון, אנמיה של סימנים•
צהבת גם הנקראת, והעיניים העור של הצהבה•
הפטיטיס גם הנקראת, כבד מחלת של סימנים•
גירוד או פריחה כגון עור בעיות•
העור על סגולים-אדומים או אדומים כתמים•

שמיעה אובדן•

טעם עיוות•
בבטן או בבטן קשות התכווצויות•
דמי גם להיות שעלול, וחמור מימי שלשול•
הלשון צבע שינוי•
התרופה ידי על שנגרם חום•

 לטיפול שתזדקק ייתכןRBX .IMIPENEM+CILASTATIN  של חמורות לוואי תופעות הן אלו
.נדירות הן חמורות לוואי תופעות. דחוף רפואי

 אם מיד לאחות או לרופא ספר. מסוימות לתרופות אלרגיים להיות עשויים אנשים כמה
:הבאים מהדברים באחד מבחין אתה

עילפון, סחרחורת, סחרחורת•
 או בבליעה לקושי לגרום שעלולה הגרון או הפה, השפתיים, הפנים של נפיחות•

בנשימה
נשימה קוצר•
בעור מגרדת פריחה•

רשתות או כוורות גם הנקראות, העור על ומגרדות ורדרדות נפיחויות•

-RBX ל רצינית אלרגית תגובה לך שהייתה ייתכן, כאלה לך יש אם
.IMIPENEM+CILASTATINדחוף רפואי לטיפול שתזדקק ייתכן.



:ב מבחין אתה אם שלך לרופא ספר, כן כמו
הלשון או/ו השיניים של הכתמה•
שלך השתן בצבע שינוי•

RBX.IMIPENEM+CILASTATIN  עם שדווחו אחרות לוואי תופעות הן אלו

 ספר. מהמטופלים חלק אצל גם להופיע עשויות לעיל מופיעות שאינן אחרות לוואי תופעות
 של זו מרשימה תיבהל אל. טוב לא להרגיש לך שגורם אחר במשהו מבחין אתה אם שלך לרופא
.מהם אחד אף תחווה שלא ייתכן. אפשריות לוואי תופעות

RBXIMIPENEM+CILASTATIN  הפסקת לאחר

לעשות חייב שאתה דברים

 הן אם במיוחד, הבאות הלוואי מהתופעות באחת מבחין אתה אם מיד שלך לרופא ספר
RBX-:IMIPENEM+CILASTATIN ב הטיפול הפסקת לאחר שבועות מספר מתרחשות

בטן התכווצויות או קשות בטן התכווצויות•
,וחמור מימי שלשול•
בצואה דם•
חום•

 ייתכן. שלך המעיים על המשפיע חמור מצב לך שיש ייתכן. חמורות לוואי תופעות הן אלו כל
.שלך הרופא עם תחילה לבדוק מבלי לשלשול תרופות ליטול אין. דחוף רפואי לטיפול שתזדקק

אחִסּון
 בבית יאוחסןRBX-IMIPENEM+CILASTATIN  חלף האריזה על המודפס התפוגה תאריך אם.

 בו קריר יבש במקום נשמרת להזרקה האבקה. החולים בבית במחלקה או המרקחת
RBX  ב להשתמש אין. צלזיוס מעלות-25 ל מתחת נשארת הטמפרטורה

IMIPENEM+CILASTATIN

מוצר תיאור

רכיבים

:פעילים רכיבים
RBX 500 -  בקבוקון לכל) הנתרן כמלח( ג"מ500  וצילאסטין ג"מ500  אימיפנם
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