
İMİPENEM+SİLASTATİN RBX®
imipenem/silastatin sodyum
500 mg/500 mg İnfüzyonluk Çözelti için Toz

Bu broşürde neler var?
Bu broşür, IMIPENEM+CILASTATIN RBX hakkında bazı genel soruları 
yanıtlamaktadır. Mevcut bilgilerin tümünü içermiyor. Doktorunuz veya eczacınız 
ile konuşmanın yerini tutmaz. Tüm ilaçların riskleri ve faydaları vardır. 
Doktorunuz, IMIPENEM+CILASTATIN RBX'i kullanmanızın risklerini sizin için 
sağlayacağını beklediği yararlarla karşılaştırdı. Bu ilacın size verilmesiyle ilgili 
herhangi bir endişeniz varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu broşürü saklayın. Tekrar okumanız gerekebilir.

IMIPNEM+CILASTATIN RBX ne için kullanılır?
IMIPNEM+CILASTATIN RBX bakterilerin (mikropların) neden olduğu ciddi 
enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan bir antibiyotiktir. Bu enfeksiyonlar 
vücudun birçok farklı bölgesinde ortaya çıkabilir. IMIPNEM+CILASTATIN RBX bazen 
diğer antibiyotiklere ek olarak verilir. IMIPNEM+CILASTATIN RBX enfeksiyona neden 
olan bakterileri öldürerek çalışır.

IMIPNEM+CILASTATIN RBX verilmeden önce

Sana verilmemesi gerektiğinde
İmipenem/cilastatin sodyum etken maddesine veya bu kullanma talimatının sonunda 
listelenen bileşenlerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa, IMIPENEM+CILASTATIN RBX'i 
kullanmayınız.

Sana verilmeden önce
Sizde varsa veya olduysa, IMIPENEM+CILASTATIN RBX'i kullanmadan 
önce doktorunuz aşağıdakilerin tümünü bilmelidir:

• diğer antibiyotiklere, özellikle penisilinlere ve sefalosporinlere karşı alerjiler
• gıdalar, koruyucular veya boyalar gibi diğer maddelere karşı alerjiler Bu alerjilerden 

herhangi birine sahipseniz, IMIPENEM+CILASTATIN RBX'e karşı alerjiniz olabilir.

• nöbet veya nöbet veya beyin hastalığı öyküsü
• böbrek hastalığı veya idrar sorunları
• bağırsaklarınızla ilgili sorunlar da dahil olmak üzere diğer tıbbi durumlar

Valproik asit içeren bir ilaç alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Hamileyseniz veya 
emziriyorsanız, doktorunuz hamilelik ve emzirme döneminde 
IMIPENEM+CILASTATIN RBX kullanmanın olası risklerini ve yararlarını tartışacaktır. 
IMIPNEM+CILASTATIN RBX anne sütüne geçer. Bazı ilaçlar diğer ilaçların çalışma 
şeklini etkileyebilir ve bazıları insanlara zarar verebileceğinden birlikte 
kullanılmamalıdır. Yukarıdakilerden herhangi birini doktorunuza söylemediyseniz, 
size herhangi bir IMIPENEM+CILASTATIN RBX vermeden önce bunu söyleyin.
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Diğer ilaçları almak
Eczanenizden, süpermarketten veya sağlıklı gıda dükkanından reçetesiz satın 
aldığınız ilaçlar da dahil olmak üzere başka ilaçlar alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. 
Bazı viral enfeksiyonların tedavisinde kullanılan gansiklovir kullanıyorsanız 
doktorunuza söyleyiniz. Ayrıca valproik asit içeren bir ilaç kullanıyorsanız (sara, 
bipolar bozukluk, migren veya şizofreni tedavisinde kullanılır) doktorunuza 
söyleyiniz. IMIPNEM+CILASTATIN RBX'i bu ilaçlarla birlikte kullanıp 
kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

IMIPNEM+CILASTATIN RBX nasıl verilir?
IMIPNEM+CILASTATIN RBX bir damara yavaş enjeksiyon olarak verilir. 
IMIPENEM+CILASTATIN RBX yalnızca bir doktor veya hemşire tarafından 
verilmelidir. Doktorunuz, enfeksiyonunuza ve kilonuz gibi diğer faktörlere bağlı 
olarak hangi dozda IMIPENEM+CILASTATIN RBX alacağınıza karar verecektir. 
IMIPNEM+CILASTATIN RBX genellikle gün boyunca bölünmüş dozlarda verilir.

IMIPENEM+CILASTATIN RBX kullanırken

yapmanız gerekenler
• IMIPENEM+CILASTATIN RBX alırken kendinizi hasta hissederseniz doktorunuza, 

eczacınıza veya hemşirenize söyleyiniz. Doktorunuzun enjeksiyon hızını yavaşlatması 
gerekebilir.

• IMIPENEM+CILASTATIN RBX durdurulduktan birkaç hafta sonra ortaya çıksa 
bile şiddetli ishal geliştirirseniz doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize 
söyleyiniz. İshal, bağırsaklarınızı etkileyen ciddi bir durumunuz olduğu 
anlamına gelebilir. Acil tıbbi bakıma ihtiyacınız olabilir. Doktorunuza 
danışmadan herhangi bir ishal ilacı almayınız.

• Nöbet öykünüz varsa ve antikonvülzan ilaçlar alıyorsanız doktorunuza 
söyleyiniz. Doktorunuz aksini söylemedikçe bu ilaçları almaya devam 
etmelisiniz. Bazı hastalarda IMIPENEM+CILASTATIN RBX alırken titreme veya 
nöbet gelişebilir.

Dikkat edilmesi gerekenler

Sürerken dikkatli ol
IMIPNEM+CILASTATIN RBX sizi etkiler. IMIPNEM+CILASTATIN RBX genellikle 
araba veya makine kullanma becerinizde herhangi bir soruna neden olmaz. 
Ancak bazı kişilerde baş dönmesine veya sersemliğe neden olabilir. Araba veya 
makine kullanmadan önce IMIPNEM+CILASTATIN RBX'e nasıl tepki verdiğinizi 
bildiğinizden emin olun.

ya da makineyi çalıştırana kadar bilgi birikimi

Yan etkiler
IMIPENEM+CILASTATIN RBX verilirken kendinizi iyi hissetmiyorsanız, mümkün 
olan en kısa sürede doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize söyleyiniz. 
IMIPNEM+CILASTATIN RBX enfeksiyonlu çoğu kişiye yardımcı olur, ancak birkaç 
kişide istenmeyen yan etkileri olabilir. Tüm ilaçların olumsuz etkileri olabilir. 
Bazen ciddidirler, çoğu zaman değildirler. Olumsuz etkilerden bazılarını alırsanız 
tıbbi tedaviye ihtiyacınız olabilir. IMIPNEM+CILASTATIN RBX genellikle herhangi 
bir soruna yol açmaz.



Doktorunuza veya eczacınıza sorabileceğiniz tüm soruları yanıtlamasını isteyin.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz ve sizi endişelendiriyorsa doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz:

• Enjeksiyon yaptığınız yerde ağrı, şişlik veya kırmızı deri
• bulantı kusma
• ishal

Bunlar, IMIPNEM+CILASTATIN RBX'in daha yaygın yan etkileridir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz:

• yüksek sıcaklık veya ateş
• nöbetler veya nöbetler

• titreme, kafa karışıklığı
• ensefalopati
• ruh hali değişimleri ve/veya bozulmuş muhakeme
• halüsinasyonlar
• ellerin ve ayakların karıncalanması veya uyuşması
• çarpıntı olarak da adlandırılan hızlı veya düzensiz kalp atışı
• az veya hiç idrar yapma
• normalden daha kolay morarma
• ateş, şiddetli titreme, boğaz ağrısı veya ağız ülseri gibi sık veya endişe verici 

enfeksiyon belirtileri
• yorgunluk, nefes darlığı ve solgun görünme gibi anemi belirtileri
• sarılık olarak da adlandırılan cilt ve gözlerin sararması
• hepatit olarak da adlandırılan karaciğer hastalığı belirtileri

• Döküntü veya kaşıntı gibi cilt problemleri
• ciltte kırmızı veya morumsu-kırmızı lekeler
• işitme kaybı
• tat bozulması
• şiddetli karın veya mide krampları
• kanlı olabilen sulu ve şiddetli ishal
• dilde renk değişikliği
• ilacın neden olduğu ateş

Bunlar, IMIPENEM+CILASTATIN RBX'in ciddi yan etkileridir. Acil tıbbi 
müdahaleye ihtiyacınız olabilir. Ciddi yan etkiler nadirdir.

Birkaç kişinin bazı ilaçlara alerjisi olabilir. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz 
hemen doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz:

• baş dönmesi, sersemlik, bayılma
• Yüzde, dudaklarda, ağızda veya boğazda yutma veya nefes almada zorluğa 

neden olabilecek şişme
• nefes darlığı
• kaşıntılı deri döküntüsü

• kurdeşen veya nezle olarak da adlandırılan ciltte pembemsi, kaşıntılı şişlikler

Bunlara sahipseniz, IMIPENEM+CILASTATIN RBX'e karşı ciddi bir alerjik 
reaksiyon geçirmiş olabilirsiniz. Acil tıbbi müdahaleye ihtiyacınız olabilir.



Ayrıca, aşağıdakileri fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• dişlerinizin ve/veya dilinizin lekelenmesi
• idrarınızın renginde bir değişiklik

Bunlar, IMIPENEM+CILASTATIN RBX ile bildirilen diğer yan etkilerdir.

Yukarıda listelenmeyen diğer yan etkiler de bazı hastalarda ortaya çıkabilir. Kendinizi iyi 
hissetmenize neden olan başka bir şey fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz. Bu olası 
olumsuz etkiler listesi sizi endişelendirmesin. Bunların hiçbirini deneyimlemeyebilirsiniz.

IMIPNEM+CILASTATIN RBX durdurulduktan sonra

yapmanız gerekenler
Özellikle IMIPENEM+CILASTATIN RBX ile tedaviyi bıraktıktan birkaç hafta 
sonra aşağıdaki yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz hemen 
doktorunuza söyleyiniz:
• şiddetli karın krampları veya mide krampları
• sulu ve şiddetli ishal,
• dışkıda kan
• ateş

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Bağırsaklarınızı etkileyen ciddi bir durumunuz 
olabilir. Acil tıbbi müdahaleye ihtiyacınız olabilir. Doktorunuza danışmadan 
herhangi bir ishal ilacı almayınız.

Depolamak

IMIPNEM+CILASTATIN RBX eczanede veya hastane koğuşunda saklanacaktır. 
Enjeksiyonluk toz, sıcaklığın 25°C'nin altında kaldığı serin ve kuru bir yerde muhafaza 
edilir. Paketin üzerinde yazılı olan son kullanma tarihi geçmişse 
IMIPENEM+CILASTATIN RBX'i kullanmayınız.

Ürün Açıklaması

İçindekiler

Aktif içerik:
IMIPENEM+CILASTATIN RBX 500 - şişe başına 500 mg imipenem ve 500 mg 

cilastatin (sodyum tuzu olarak)
Aktif olmayan bileşenler:sodyum bikarbonat
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