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Injecție de colistimetat
pronunțat ca (koe lis" ti meth' ate)

de ce este prescris acest medicament?

Injecția de colistimetat este utilizată pentru a trata anumite infecții cauzate de bacterii. Injecția de colistimetat face parte dintr-o 

clasă de medicamente numite antibiotice. Funcționează prin uciderea bacteriilor.

Antibioticele, cum ar fi injecția de colistimetat, nu vor funcționa pentru răceli, gripă sau alte infecții virale. Utilizarea antibioticelor 

atunci când acestea nu sunt necesare crește riscul de a obține o infecție mai târziu care rezistă tratamentului cu antibiotice.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Injecția de colistimetat vine sub formă de pulbere care trebuie amestecată cu un lichid și injectată intravenos (în venă) pe o 

perioadă de 3 până la 5 minute. Injecția de colistimetat poate fi, de asemenea, injectată în mușchii feselor sau ai coapselor. 

De obicei, se administrează la fiecare 6 până la 12 ore. Injecția de colistimetat poate fi administrată și sub formă de perfuzie 

intravenoasă constantă timp de 22 până la 23 de ore. Durata tratamentului depinde de starea generală de sănătate, de tipul 

de infecție pe care o aveți și de cât de bine răspundeți la medicament.

Puteți primi injecție de colistimetat într-un spital sau puteți administra medicamentul acasă. Dacă veți primi injecție 
de colistimetat la domiciliu, furnizorul dumneavoastră de asistență medicală vă va arăta cum să utilizați 
medicamentul. Asigurați-vă că înțelegeți aceste instrucțiuni și adresați-vă furnizorului de servicii medicale dacă aveți 
întrebări.

Ar trebui să începeți să vă simțiți mai bine în primele zile de tratament cu injecție de colistimetat. Dacă simptomele dumneavoastră nu se 

îmbunătățesc sau se agravează, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Utilizați injecția de colistimetat până când terminați prescripția, chiar dacă vă simțiți mai bine. Dacă încetați să utilizați 

injecția de colistimetat prea devreme sau săriți peste doze, este posibil ca infecția dumneavoastră să nu fie complet tratată și 

bacteriile pot deveni rezistente la antibiotice.

există utilizări pentru acest medicament

Injecția de colistimetat este, de asemenea, uneori inhalată pe cale orală folosind un nebulizator (mașină care transformă medicamentele într-

o ceață care poate fi inhalată) pentru a trata anumite infecții pulmonare grave. Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile utilizării 

acestui medicament pentru afecțiunea dumneavoastră.
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Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a utiliza injecția de colistimetat,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la colistimetat, la orice alte medicamente sau la oricare 
dintre ingredientele din injecția cu colistimetat. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, 
vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați 
oricare dintre următoarele: amikacină, amfotericină B (Abelcet, Ambisome), capreomicina (Capastat), gentamicina (Gentak, 
Genoptic), kanamicina, neomicina (Neo-Fradin), paromomicină, polimixina B, citrat de sodiu (în Bicitra ), streptomicina, 
tobramicină (Tobi, Tobrex) sau vancomicina (Vancocin). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele 
de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată boală de rinichi.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în 
timp ce primiți o injecție cu colistimetat, sunați la medicul dumneavoastră.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că vi se 
injectează colistimetat.

trebuie să știți că injecția de colistimetat vă poate provoca amețeli sau vă poate afecta coordonarea. Nu 
conduceți o mașină și nu utilizați utilaje până nu știți cum vă afectează acest medicament.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Injecția de colistimetat poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare 

dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

stomac deranjat

urticarie

eczemă

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat 
medicul dumneavoastră sau primiți tratament medical de urgență:

amorțeală și furnicături la nivelul brațelor, picioarelor, mâinilor, picioarelor sau limbii

senzație de insecte care se târăsc sub piele

mâncărime

vorbire neclară

slabiciune musculara

respirație superficială, încetinită sau oprită temporar

scăderea urinării
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diaree severă (scaune apoase sau sângeroase) cu sau fără febră și crampe stomacale care pot apărea până 
la 2 luni sau mai mult după tratament

Injecția de colistimetat poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp 

ce luați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include următoarele:

amorțeală și furnicături

oboseală extremă

confuzie

ameţeală

pierderea echilibrului și a coordonării

mișcări ale ochilor rapide și necontrolate

dificultate de vorbire

respirație lentă, superficială sau dificilă

scăderea urinării

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră va comanda anumite teste de laborator pentru a 

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la injecția cu colistimetat.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Coly-Mycin M®

numele lor

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682860.html 3/4

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
https://www.poisonhelp.org/help


15.04.22, ora 11:24 Injecție de colistimetat: MedlinePlus informații despre medicamente

Polimixina E

Ultima revizuire - 15.12.2016

Aflați cum să citați această pagină

Societatea Americană a Farmaciştilor de Sisteme de Sănătate, Inc. Declinarea răspunderii

AHFS®Informații despre medicamente pentru pacient™. © Copyright, 2022. Societatea Americană a Farmaciştilor de 

Sisteme de Sănătate®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Toate drepturile rezervate. Dublare

pentru uz comercial trebuie să fie autorizat de ASHP.

Biblioteca Națională de Medicină 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA

Institute Naționale de Sănătate

Ultima actualizare a paginii: 25 martie 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682860.html 4/4

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

