
IMIPENEM+CILASTATIN RBX®
imipenem/cilastatin sodium
500 mg/500 mg Powder para sa Solusyon para sa Pagbubuhos

Ano ang nasa leaflet na ito
Sinasagot ng leaflet na ito ang ilang karaniwang tanong tungkol sa IMIPENEM+CILASTATIN RBX. Hindi ito 
naglalaman ng lahat ng magagamit na impormasyon. Hindi nito pinapalitan ang pakikipag-usap sa iyong 
doktor o parmasyutiko. Ang lahat ng mga gamot ay may mga panganib at benepisyo. Natimbang ng iyong 
doktor ang mga panganib ng paggamit mo ng IMIPENEM+CILASTATIN RBX laban sa mga benepisyong 
inaasahan niyang makukuha nito para sa iyo. Kung mayroon kang anumang mga alalahanin tungkol sa 
pagbibigay ng gamot na ito, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.

Panatilihin ang leaflet na ito. Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.

Ano ang gamit ng IMIPENEM+CILASTATIN RBX
Ang IMIPENEM+CILASTATIN RBX ay isang antibiotic na ginagamit upang gamutin ang mga seryosong 
impeksyon na dulot ng bacteria (germs). Ang mga impeksyong ito ay maaaring mangyari sa maraming iba't 
ibang bahagi ng katawan. Minsan ay ibinibigay ang IMIPENEM+CILASTATIN RBX bilang karagdagan sa iba 
pang mga antibiotic. Gumagana ang IMIPENEM+CILASTATIN RBX sa pamamagitan ng pagpatay sa bacteria na 
nagdudulot ng impeksyon.

Bago ka bigyan ng IMIPENEM+CILASTATIN RBX

Kapag hindi mo dapat ibigay
Huwag gumamit ng IMIPENEM+CILASTATIN RBX kung mayroon kang allergy sa mga aktibong 
sangkap na imipenem/cilastatin sodium o alinman sa mga sangkap na nakalista sa dulo ng leaflet 
na ito.

Bago ka bigyan
Dapat malaman ng iyong doktor ang tungkol sa lahat ng sumusunod bago ka bigyan ng 
IMIPENEM+CILASTATIN RBX, kung mayroon ka o nagkaroon ng:

• anumang mga allergy sa iba pang mga antibiotics, sa partikular, penicillins at cephalosporins
• allergy sa anumang iba pang substance, tulad ng mga pagkain, preservatives, o dyes Kung 

mayroon kang alinman sa mga allergy na ito maaari kang maging allergic sa 
IMIPENEM+CILASTATIN RBX.

• isang kasaysayan ng mga seizure o fit, o sakit sa utak
• sakit sa bato o mga problema sa ihi
• anumang iba pang kondisyong medikal, kabilang ang mga problema sa iyong bituka

Sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng gamot na naglalaman ng valproic acid. Kung ikaw ay buntis o 
nagpapasuso, tatalakayin ng iyong doktor ang mga posibleng panganib at benepisyo ng paggamit ng 
IMIPENEM+CILASTATIN RBX sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. Ang IMIPENEM+CILASTATIN RBX ay 
pumapasok sa gatas ng ina. Ang ilang mga gamot ay maaaring makaapekto sa paraan ng paggana ng ibang 
mga gamot, at ang ilan ay hindi dapat gamitin nang magkasama dahil maaari silang makapinsala sa mga tao. 
Kung hindi mo pa sinabi sa iyong doktor ang tungkol sa alinman sa nabanggit, sabihin sa kanila bago ka 
bigyan ng anumang IMIPENEM+CILASTATIN RBX.
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Pag-inom ng iba pang mga gamot

Sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng anumang iba pang mga gamot, kabilang ang mga gamot 
na binibili mo nang walang reseta mula sa iyong parmasya, supermarket o tindahan ng pagkain sa 
kalusugan. Sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng ganciclovir na ginagamit upang gamutin ang 
ilang mga impeksyon sa viral. Gayundin, sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng gamot na 
naglalaman ng valproic acid (ginagamit upang gamutin ang epilepsy, bipolar disorder, migraine, o 
schizophrenia). Ang iyong doktor ang magpapasya kung dapat mong gamitin ang 
IMIPENEM+CILASTATIN RBX kasama ng mga gamot na ito.

Paano ibinibigay ang IMIPENEM+CILASTATIN RBX
Ang IMIPENEM+CILASTATIN RBX ay ibinibigay bilang isang mabagal na iniksyon sa isang ugat. Ang 
IMIPENEM+CILASTATIN RBX ay dapat lamang ibigay ng isang doktor o nars. Ang iyong doktor ang 
magpapasya kung anong dosis ng IMIPENEM+CILASTATIN RBX ang matatanggap mo, depende sa 
iyong impeksyon at iba pang mga kadahilanan, tulad ng iyong timbang. Ang 
IMIPENEM+CILASTATIN RBX ay karaniwang ibinibigay sa hinati na dosis sa buong araw.

Habang gumagamit ka ng IMIPENEM+CILASTATIN RBX

Mga bagay na dapat mong gawin

• Sabihin sa iyong doktor, parmasyutiko o nars kung nakakaramdam ka ng sakit habang 
tumatanggap ka ng IMIPENEM+CILASTATIN RBX. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na 
pabagalin ang rate ng iniksyon.

• Sabihin sa iyong doktor, parmasyutiko o nars kung nagkakaroon ka ng matinding pagtatae, kahit na 
nangyari ito ilang linggo pagkatapos ihinto ang IMIPENEM+CILASTATIN RBX. Ang pagtatae ay maaaring 
mangahulugan na mayroon kang malubhang kondisyon na nakakaapekto sa iyong bituka. Maaaring 
kailanganin mo ang agarang pangangalagang medikal. Huwag uminom ng anumang gamot sa pagtatae 
nang hindi muna nagpapatingin sa iyong doktor.

• Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang kasaysayan ng mga seizure at umiinom ka ng mga gamot na 
anticonvulsant. Dapat mong ipagpatuloy ang pag-inom ng mga gamot na ito maliban kung iba ang 
sasabihin sa iyo ng iyong doktor. Ang ilang mga pasyente ay maaaring magkaroon ng panginginig o 
seizure habang tumatanggap ng IMIPENEM+CILASTATIN RBX.

Mga bagay na dapat ingatan

Mag-ingat sa pagmamaneho
Naaapektuhan ka ng IMIPENEM+CILASTATIN RBX. Ang IMIPENEM+CILASTATIN RBX sa pangkalahatan ay 
hindi nagdudulot ng anumang problema sa iyong kakayahang magmaneho ng kotse o magpaandar ng 
makinarya. Gayunpaman, maaari itong maging sanhi ng pagkahilo o pagkahilo sa ilang mga tao. 
Tiyaking alam mo kung ano ang iyong reaksyon sa IMIPENEM+CILASTATIN RBX bago ka magmaneho ng 
kotse o magpatakbo ng makinarya.

o pagpapatakbo ng makinarya hanggang sa iyo alam kung paano

Masamang epekto
Sabihin sa iyong doktor, parmasyutiko o nars sa lalong madaling panahon kung hindi maganda ang 
pakiramdam mo habang binibigyan ka ng IMIPENEM+CILASTATIN RBX. Ang IMIPENEM+CILASTATIN RBX 
ay nakakatulong sa karamihan ng mga taong may impeksyon, ngunit maaari itong magkaroon ng hindi 
gustong masamang epekto sa ilang tao. Ang lahat ng mga gamot ay maaaring magkaroon ng 
masamang epekto. Minsan seryoso sila, kadalasan hindi. Maaaring kailanganin mo ng medikal na 
paggamot kung nakakuha ka ng ilan sa mga masamang epekto. Ang IMIPENEM+CILASTATIN RBX sa 
pangkalahatan ay hindi nagdudulot ng anumang problema.



Hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na sagutin ang anumang mga katanungan na maaaring mayroon ka.

Sabihin sa iyong doktor o nars kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod at nag-aalala sila sa iyo:

• pananakit, pamamaga o pamumula ng balat kung saan ka nagkaroon ng iniksyon

• pagduduwal, pagsusuka

• pagtatae

Ito ang mga mas karaniwang masamang epekto ng IMIPENEM+CILASTATIN RBX.

Sabihin kaagad sa iyong doktor o nars kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod:

• mataas na temperatura o lagnat
• mga seizure o akma

• panginginig, pagkalito
• encephalopathy
• mood swings at/o may kapansanan sa paghuhusga
• guni-guni
• pamamanhid o pamamanhid ng mga kamay at paa
• mabilis o hindi regular na tibok ng puso, na tinatawag ding palpitations

• kaunti o walang ihi
• mas madaling mabugbog kaysa karaniwan
• mga palatandaan ng madalas o nakababahala na mga impeksyon tulad ng lagnat, matinding panginginig, namamagang 

lalamunan o mga ulser sa bibig

• mga palatandaan ng anemya, tulad ng pagkapagod, kapos sa paghinga, at pagmumukhang maputla

• paninilaw ng balat at mata, na tinatawag ding jaundice
• mga palatandaan ng sakit sa atay, na tinatawag ding hepatitis

• mga problema sa balat tulad ng pantal o pangangati

• pula o purplish-red patch sa balat
• pagkawala ng pandinig

• pagbaluktot ng lasa

• matinding pananakit ng tiyan o tiyan
• matubig at matinding pagtatae, na maaaring duguan din
• pagkawalan ng kulay ng dila
• lagnat na dulot ng gamot

Ito ay malubhang masamang epekto ng IMIPENEM+CILASTATIN RBX. Maaaring kailanganin mo ng 
agarang medikal na atensyon. Ang mga malubhang epekto ay bihira.

Ang ilang mga tao ay maaaring allergic sa ilang mga gamot. Sabihin kaagad sa iyong doktor o 
nars kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod:

• pagkahilo, pagkahilo, pagkahilo
• pamamaga ng mukha, labi, bibig o lalamunan na maaaring maging sanhi ng kahirapan 

sa paglunok o paghinga
• kinakapos na paghinga
• makating pantal sa balat

• pinkish, makati na mga pamamaga sa balat, na tinatawag ding mga pantal o nettlerash

Kung mayroon ka nito, maaaring nagkaroon ka ng malubhang reaksiyong alerhiya sa 
IMIPENEM+CILASTATIN RBX. Maaaring kailanganin mo ng agarang medikal na atensyon.



Gayundin, sabihin sa iyong doktor kung napansin mo:

• paglamlam ng iyong mga ngipin at/o dila
• isang pagbabago sa kulay ng iyong ihi

Ito ang iba pang masamang epekto na naiulat sa IMIPENEM+CILASTATIN RBX.

Ang iba pang masamang epekto na hindi nakalista sa itaas ay maaari ding mangyari sa ilang mga pasyente. Sabihin sa 
iyong doktor kung may napansin kang anumang bagay na nagpapasama sa iyong pakiramdam. Huwag maalarma sa 
listahang ito ng mga posibleng masamang epekto. Maaaring hindi mo maranasan ang alinman sa mga ito.

Matapos ihinto ang IMIPENEM+CILASTATIN RBX

Mga bagay na dapat mong gawin

Sabihin kaagad sa iyong doktor kung mapapansin mo ang alinman sa mga sumusunod na masamang 
epekto lalo na kung nangyari ang mga ito ilang linggo pagkatapos ihinto ang paggamot sa 
IMIPENEM+CILASTATIN RBX:
• matinding pananakit ng tiyan o pananakit ng tiyan
• matubig at matinding pagtatae,
• dugo sa dumi
• lagnat

Ang lahat ng ito ay malubhang masamang epekto. Maaaring mayroon kang malubhang kondisyon na nakakaapekto 
sa iyong bituka. Maaaring kailanganin mo ng agarang medikal na atensyon. Huwag uminom ng anumang gamot sa 
pagtatae nang hindi muna nagpapatingin sa iyong doktor.

Imbakan
Ang IMIPENEM+CILASTATIN RBX ay itatabi sa botika o sa ward ng ospital. Ang pulbos para sa 
iniksyon ay pinananatili sa isang malamig na tuyo na lugar kung saan ang temperatura ay 
nananatili sa ibaba 25°C. Huwag gumamit ng IMIPENEM+CILASTATIN RBX kung lumipas na ang 
expiry date na naka-print sa pack.

Paglalarawan ng produkto

Mga sangkap

Mga aktibong sangkap:

IMIPENEM+CILASTATIN RBX 500 - imipenem 500 mg at cilastatin 500 mg 
(bilang sodium salt) bawat vial

Mga hindi aktibong sangkap:sodium bikarbonate

Supplier
Douglas Pharmaceuticals Ltd 
PO Box 45-027
Te Atatu Peninsula
Auckland 0651
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