
ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX®

имипенем/циластатин натрий
500 mg/500 mg прах за инфузионен разтвор

Какво има в тази листовка

Тази листовка отговаря на някои често срещани въпроси относно ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН 
RBX. Той не съдържа цялата налична информация. Това не замества разговора с Вашия 
лекар или фармацевт. Всички лекарства имат рискове и ползи. Вашият лекар е преценил 
рисковете от употребата на ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX спрямо ползите, които той/тя 
очаква да има за Вас. Ако имате някакви притеснения относно приема на това лекарство, 
попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да го прочетете отново.

За какво се използва ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX
ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX е антибиотик, който се използва за лечение на сериозни 
инфекции, причинени от бактерии (микроби). Тези инфекции могат да се появят в много 
различни части на тялото. ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX понякога се прилага в допълнение 
към други антибиотици. ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX действа като убива бактериите, 
причиняващи инфекцията.

Преди да получите ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX

Когато не трябва да ви го дават
Не използвайте IMIPENEM+CILASTATIN RBX, ако имате алергия към активните съставки 
имипенем/циластатин натрий или към някоя от съставките, изброени в края на тази 
листовка.

Преди да ви го дадат
Вашият лекар трябва да знае за всичко изброено по-долу, преди да Ви бъде 
приложен ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX, ако имате или сте имали:

• всякакви алергии към други антибиотици, по-специално пеницилини и цефалоспорини
• алергии към всякакви други вещества, като храни, консерванти или оцветители. Ако 

имате някоя от тези алергии, може да сте алергични към IMIPENEM+CILASTATIN RBX.

• анамнеза за гърчове или припадъци, или мозъчно заболяване

• бъбречно заболяване или проблеми с урината

• всякакви други медицински състояния, включително проблеми с червата

Уведомете Вашия лекар, ако приемате лекарство, съдържащо валпроева киселина. Ако сте 
бременна или кърмите, Вашият лекар ще обсъди възможните рискове и ползи от 
употребата на IMIPENEM+CILASTATIN RBX по време на бременност и кърмене. 
ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX преминава в кърмата. Някои лекарства могат да повлияят на 
действието на други лекарства, а някои изобщо не трябва да се използват заедно, тъй като 
могат да навредят на хората. Ако не сте казали на Вашия лекар за някое от изброените по-
горе, кажете му, преди да Ви бъде приложен ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX.
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Приемане на други лекарства

Уведомете Вашия лекар, ако приемате други лекарства, включително лекарства, които купувате 
без рецепта от Вашата аптека, супермаркет или магазин за здравословни храни. Уведомете 
Вашия лекар, ако приемате ганцикловир, който се използва за лечение на някои вирусни 
инфекции. Също така уведомете Вашия лекар, ако приемате лекарство, съдържащо валпроева 
киселина (използвано за лечение на епилепсия, биполярно разстройство, мигрена или 
шизофрения). Вашият лекар ще реши дали трябва да използвате ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX в 
комбинация с тези лекарства.

Как се прилага ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX
ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX се прилага като бавна инжекция във вена. 
ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX трябва да се прилага само от лекар или медицинска 
сестра. Вашият лекар ще реши каква доза ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX ще 
получите, в зависимост от Вашата инфекция и други фактори, като теглото Ви. 
ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX обикновено се дава на разделени дози през целия 
ден.

Докато използвате ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX

Неща, които трябва да направите

• Уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако се почувствате зле, докато 
приемате ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX. Може да се наложи Вашият лекар да забави скоростта на 
инжектиране.

• Уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако развиете тежка диария, 
дори ако се появи няколко седмици след спиране на ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX. 
Диарията може да означава, че имате сериозно заболяване, засягащо червата. Може да 
се нуждаете от спешна медицинска помощ. Не приемайте никакви лекарства за диария, 
без първо да се консултирате с Вашия лекар.

• Уведомете Вашия лекар, ако имате анамнеза за гърчове и приемате 
антиконвулсанти. Трябва да продължите да приемате тези лекарства, освен ако 
Вашият лекар не Ви каже друго. Някои пациенти могат да развият тремор или 
гърчове, докато получават ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX.

Неща, за които трябва да се внимава

Бъдете внимателни при шофиране

ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX Ви засяга. ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX обикновено не 
създава проблеми със способността Ви да шофирате или да работите с машини. 
Въпреки това, може да причини замаяност или световъртеж при някои хора. Уверете 
се, че знаете как реагирате на ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX, преди да шофирате или 
работите с машини.

или работа с машини, докато не знаеш как

Неблагоприятни ефекти

Уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра възможно най-скоро, 
ако не се чувствате добре, докато получавате ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX. 
ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX помага на повечето хора с инфекция, но може да 
има нежелани странични ефекти при няколко души. Всички лекарства могат да 
имат нежелани ефекти. Понякога са сериозни, през повечето време не са. Може да 
се нуждаете от медицинско лечение, ако получите някои от нежеланите реакции. 
ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX като цяло не създава проблеми.



Помолете Вашия лекар или фармацевт да отговори на всички въпроси, които може да имате.

Кажете на Вашия лекар или медицинска сестра, ако забележите някое от следните и те ви 
тревожат:

• болка, подуване или зачервена кожа на мястото, където сте направили инжекцията

• гадене, повръщане
• диария

Това са по-честите нежелани реакции на ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX.

Уведомете незабавно Вашия лекар или медицинска сестра, ако забележите някое от следните:

• висока температура или треска
• гърчове или припадъци

• тремор, объркване
• енцефалопатия
• промени в настроението и/или нарушена преценка

• халюцинации
• изтръпване или изтръпване на ръцете и краката
• бърз или неравномерен сърдечен ритъм, наричан още сърцебиене

• отделяне на малко или никакво урина

• образуване на синини по-лесно от нормалното

• признаци на чести или тревожни инфекции като треска, тежки втрисане, възпалено 
гърло или язви в устата

• признаци на анемия, като умора, недостиг на въздух и бледост
• пожълтяване на кожата и очите, наричано още жълтеница
• признаци на чернодробно заболяване, наричано още хепатит

• кожни проблеми като обрив или сърбеж
• червени или лилаво-червени петна по кожата
• загуба на слуха
• изкривяване на вкуса

• тежки коремни или стомашни спазми
• водниста и тежка диария, която също може да бъде кървава
• обезцветяване на езика
• треска, причинена от лекарството

Това са сериозни нежелани реакции на ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX. Може да се нуждаете 
от спешна медицинска помощ. Сериозните нежелани реакции са редки.

Някои хора може да са алергични към някои лекарства. Уведомете незабавно Вашия лекар или 
медицинска сестра, ако забележите някое от следните:

• световъртеж, световъртеж, припадък
• подуване на лицето, устните, устата или гърлото, което може да причини затруднения 

при преглъщане или дишане
• недостиг на въздух
• сърбящ кожен обрив

• розови, сърбящи отоци по кожата, наричани още копривна треска или коприва

Ако имате такива, може да сте имали сериозна алергична реакция към 
IMIPENEM+CILASTATIN RBX. Може да се нуждаете от спешна медицинска помощ.



Също така кажете на Вашия лекар, ако забележите:

• оцветяване на зъбите и/или езика
• промяна в цвета на урината ви

Това са други нежелани реакции, съобщени при IMIPENEM+CILASTATIN RBX.

При някои пациенти могат да се появят и други нежелани реакции, които не са изброени по-горе. 
Кажете на Вашия лекар, ако забележите нещо друго, което Ви кара да се чувствате зле. Не се 
тревожете от този списък с възможни неблагоприятни ефекти. Може да не изпитате нито един от 
тях.

След спиране на ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX

Неща, които трябва да направите

Уведомете незабавно Вашия лекар, ако забележите някоя от следните нежелани 
реакции, особено ако се появят няколко седмици след спиране на лечението с 
ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX:
• тежки коремни или стомашни спазми
• водниста и тежка диария,
• кръв в изпражненията

• треска

Всичко това са сериозни нежелани реакции. Може да имате сериозно състояние, засягащо 
червата. Може да се нуждаете от спешна медицинска помощ. Не приемайте никакви лекарства за 
диария, без първо да се консултирате с Вашия лекар.

Съхранение

ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX ще се съхранява в аптеката или в болничното отделение. 
Прахът за инжекции се съхранява на хладно и сухо място, където температурата се 
поддържа под 25°C. Не използвайте ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX, ако срокът на годност, 
отпечатан върху опаковката, е изтекъл.

Описание на продукта

Съставки

Активни съставки:
ИМИПЕНЕМ+ЦИЛАСТАТИН RBX 500 - имипенем 500 mg и циластатин 500 mg 

(като натриева сол) на флакон
Неактивни съставки:сода бикарбонат

Доставчик

Douglas Pharmaceuticals Ltd 
Пощенска кутия 45-027
полуостров Те Атату
Окланд 0651

май 2011г




