
IMIPENEM+CILASTATINA RBX®

imipenem/cilastatina sódica
500 mg/500 mg Pó para Solução para Infusão

O que tem neste folheto
Este folheto responde a algumas perguntas comuns sobre IMIPENEM+CILASTATINA 
RBX. Não contém todas as informações disponíveis. Não substitui a conversa com o seu 
médico ou farmacêutico. Todos os medicamentos têm riscos e benefícios. O seu médico 
avaliou os riscos de você usar IMIPENEM+CILASTATINA RBX em relação aos benefícios 
que ele espera que tenha para você. Se tiver dúvidas sobre a administração deste 
medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

Guarde este folheto. Você pode precisar de o ler novamente.

Para que serve IMIPENEM+CILASTATINA RBX
IMIPENEM+CILASTATINA RBX é um antibiótico que é usado para tratar infecções graves 
causadas por bactérias (germes). Essas infecções podem ocorrer em muitas partes 
diferentes do corpo. Às vezes, IMIPENEM+CILASTATINA RBX é administrado em conjunto 
com outros antibióticos. IMIPENEM+CILASTATIN RBX funciona matando as bactérias que 
causam a infecção.

Antes de receber IMIPENEM+CILASTATINA RBX

Quando você não deve ser dado
Não use IMIPENEM+CILASTATINA RBX se tiver alergia aos ingredientes ativos 
imipenem/cilastatina sódica ou a qualquer um dos ingredientes listados no final 
deste folheto.

Antes que você seja dado
Seu médico deve saber sobre todos os itens a seguir antes de receber 
IMIPENEM + CILASTATINA RBX, se você tem ou teve:

• quaisquer alergias a outros antibióticos, em particular, penicilinas e cefalosporinas
• alergias a quaisquer outras substâncias, como alimentos, conservantes ou corantes Se 

você tiver alguma dessas alergias, pode ser alérgico a IMIPENEM+CILASTATINA RBX.

• uma história de convulsões ou ataques, ou doença cerebral

• doença renal ou problemas urinários
• quaisquer outras condições médicas, incluindo problemas com seus intestinos

Informe o seu médico se estiver a tomar um medicamento contendo ácido valpróico. Se você 
estiver grávida ou amamentando, seu médico discutirá os possíveis riscos e benefícios do uso de 
IMIPENEM + CILASTATINA RBX durante a gravidez e amamentação. IMIPENEM+CILASTATINA RBX 
passa para o leite materno. Alguns medicamentos podem afetar a forma como outros 
medicamentos funcionam e alguns não devem ser usados   em conjunto, pois podem prejudicar 
as pessoas. Se você não informou o seu médico sobre qualquer um dos itens acima, informe-o 
antes de receber qualquer IMIPENEM + CILASTATINA RBX.
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Tomar outros medicamentos

Informe o seu médico se estiver a tomar outros medicamentos, incluindo medicamentos que 
compra sem receita médica na sua farmácia, supermercado ou loja de produtos naturais. 
Informe o seu médico se estiver a tomar ganciclovir, que é utilizado para tratar algumas 
infeções virais. Informe também o seu médico se estiver a tomar um medicamento que 
contenha ácido valpróico (utilizado para tratar a epilepsia, perturbação bipolar, enxaqueca ou 
esquizofrenia). O seu médico decidirá se deve utilizar IMIPENEM+CILASTATINA RBX em 
combinação com estes medicamentos.

Como IMIPENEM+CILASTATINA RBX é administrado
IMIPENEM+CILASTATINA RBX é administrado por injeção lenta na veia. 
IMIPENEM+CILASTATINA RBX só deve ser administrado por um médico ou 
enfermeiro. Seu médico decidirá qual dose de IMIPENEM+CILASTATINA RBX você 
receberá, dependendo de sua infecção e de outros fatores, como seu peso. 
IMIPENEM + CILASTATINA RBX geralmente é administrado em doses divididas ao 
longo do dia.

Enquanto estiver usando IMIPENEM+CILASTATIN RBX

Coisas que você deve fazer

• Informe o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro se se sentir mal enquanto estiver a 
receber IMIPENEM + CILASTATINA RBX. Seu médico pode precisar diminuir a velocidade 
da injeção.

• Informe o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro se desenvolver diarreia grave, 
mesmo que ocorra várias semanas após a interrupção de IMIPENEM + CILASTATINA RBX. 
Diarréia pode significar que você tem uma condição séria que afeta seu intestino. Você 
pode precisar de cuidados médicos urgentes. Não tome nenhum medicamento para 
diarreia sem primeiro consultar o seu médico.

• Informe o seu médico se tiver antecedentes de convulsões e estiver a tomar medicamentos 
anticonvulsivantes. Deve continuar a tomar estes medicamentos, a menos que o seu médico 
lhe diga o contrário. Alguns pacientes podem desenvolver tremores ou convulsões durante o 
tratamento com IMIPENEM + CILASTATINA RBX.

Coisas para ter cuidado
Cuidado ao dirigir
IMIPENEM+CILASTATINA RBX afeta você. IMIPENEM+CILASTATIN RBX geralmente 
não causa nenhum problema com sua capacidade de dirigir veículos ou operar 
máquinas. No entanto, pode causar tonturas ou vertigens em algumas pessoas. 
Certifique-se de saber como reage ao IMIPENEM+CILASTATINA RBX antes de dirigir 
um carro ou operar máquinas.

ou operar máquinas até que você saber como

Efeitos adversos
Informe o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro o mais rapidamente possível se 
não se sentir bem enquanto estiver a tomar IMIPENEM + CILASTATINA RBX. 
IMIPENEM+CILASTATIN RBX ajuda a maioria das pessoas com infecção, mas pode 
ter efeitos adversos indesejados em algumas pessoas. Todos os medicamentos 
podem ter efeitos adversos. Às vezes eles são sérios, na maioria das vezes não são. 
Você pode precisar de tratamento médico se tiver alguns dos efeitos adversos. 
IMIPENEM+CILASTATIN RBX geralmente não causa problemas.



Peça ao seu médico ou farmacêutico para responder a quaisquer perguntas que possa ter.

Informe o seu médico ou enfermeiro se notar algum dos seguintes sintomas e eles o preocuparem:

• dor, inchaço ou pele vermelha no local da injeção
• náusea, vômito
• diarréia

Estes são os efeitos adversos mais comuns de IMIPENEM+CILASTATINA RBX.

Informe o seu médico ou enfermeiro imediatamente se notar algum dos seguintes:

• alta temperatura ou febre
• convulsões ou ataques

• tremores, confusão
• encefalopatia
• mudanças de humor e/ou julgamento prejudicado
• alucinações
• formigamento ou dormência das mãos e pés
• batimento cardíaco rápido ou irregular, também chamado de palpitações

• passando pouca ou nenhuma urina

• contusões mais facilmente do que o normal

• sinais de infecções frequentes ou preocupantes, como febre, calafrios graves, dor de 
garganta ou úlceras na boca

• sinais de anemia, como cansaço, falta de ar e palidez
• amarelecimento da pele e dos olhos, também chamado de icterícia
• sinais de doença hepática, também chamada de hepatite

• problemas de pele, como erupção cutânea ou coceira

• manchas vermelhas ou vermelho-arroxeadas na pele

• Perda de audição

• distorção do gosto
• cólicas abdominais ou de estômago graves
• diarreia aquosa e grave, que também pode ser sanguinolenta
• descoloração da língua
• febre causada pelo medicamento

Estes são efeitos adversos graves de IMIPENEM+CILASTATINA RBX. Você pode 
precisar de atenção médica urgente. Efeitos adversos graves são raros.

Algumas pessoas podem ser alérgicas a alguns medicamentos. Informe o seu médico ou 
enfermeiro imediatamente se notar algum dos seguintes:

• tonturas, vertigens, desmaios
• inchaço da face, lábios, boca ou garganta que pode causar dificuldade 

em engolir ou respirar
• falta de ar
• erupção cutânea com comichão

• inchaços rosados   e com coceira na pele, também chamados de urticária ou urtiga

Se você tiver estes, você pode ter tido uma reação alérgica grave ao IMIPENEM + 
CILASTATINA RBX. Você pode precisar de atenção médica urgente.



Além disso, informe o seu médico se notar:

• manchas de seus dentes e/ou língua
• uma mudança na cor da sua urina

Estes são outros efeitos adversos que foram relatados com 
IMIPENEM+CILASTATINA RBX.

Outros efeitos adversos não listados acima também podem ocorrer em alguns pacientes. Informe 
o seu médico se notar qualquer outra coisa que esteja fazendo você se sentir mal. Não se assuste 
com esta lista de possíveis efeitos adversos. Você pode não experimentar nenhum deles.

Após IMIPENEM+CILASTATIN RBX ter sido interrompido

Coisas que você deve fazer

Informe o seu médico imediatamente se notar algum dos seguintes efeitos adversos, 
especialmente se ocorrer várias semanas após a interrupção do tratamento com IMIPENEM 
+ CILASTATINA RBX:
• cólicas abdominais graves ou cólicas estomacais
• diarreia aquosa e grave,
• sangue nas fezes
• febre

Todos estes são efeitos adversos graves. Você pode ter uma condição séria afetando seu 
intestino. Você pode precisar de atenção médica urgente. Não tome nenhum medicamento 
para diarreia sem primeiro consultar o seu médico.

Armazenar

IMIPENEM+CILASTATIN RBX será armazenado na farmácia ou na enfermaria do hospital. 
O pó para injeção é mantido em local fresco e seco, onde a temperatura permanece 
abaixo de 25°C. Não use IMIPENEM+CILASTATIN RBX se o prazo de validade impresso na 
embalagem tiver expirado.

Descrição do produto

Ingredientes

Ingredientes ativos:
IMIPENEM+CILASTATINA RBX 500 - imipenem 500 mg e cilastatina 500 mg 

(como sal de sódio) por frasco
Ingredientes inativos:Bicarbonato de Sódio
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