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Kolistimethat Injection
uttalas som (koe lis" ti meth' ate)

hur är denna medicin utskriven?

Kolistimethatinjektion används för att behandla vissa infektioner orsakade av bakterier. Kolistimethatinjektion är i en klass av 

läkemedel som kallas antibiotika. Det fungerar genom att döda bakterier.

Antibiotika som kolistimethatinjektion fungerar inte för förkylningar, influensa eller andra virusinfektioner. Att 
använda antibiotika när de inte behövs ökar risken för att senare få en infektion som motstår antibiotikabehandling.

hur ska detta läkemedel användas?

Kolistimethatinjektion kommer som ett pulver som ska blandas med en vätska och injiceras intravenöst (i 
en ven) under en period av 3 till 5 minuter. Kolistimethatinjektion kan också injiceras i musklerna i 
skinkorna eller låren. Det ges vanligtvis var 6:e   till 12:e timme. Kolistimethatinjektion kan också ges som 
en konstant intravenös infusion under 22 till 23 timmar. Längden på din behandling beror på din 
allmänna hälsa, vilken typ av infektion du har och hur väl du svarar på medicinen.

Du kan få kolistimethatinjektion på ett sjukhus eller så kan du administrera medicinen hemma. Om du 
kommer att få kolistimethat-injektion hemma, kommer din läkare att visa dig hur du använder 
medicinen. Se till att du förstår dessa anvisningar och fråga din vårdgivare om du har några frågor.

Du bör börja må bättre under de första dagarna av behandlingen med kolistimethatinjektion. Om dina 
symtom inte förbättras eller förvärras, kontakta din läkare.

Använd kolistimethat-injektion tills du avslutar ordinationen, även om du känner dig bättre. Om du slutar använda 

kolistimetatinjektion för tidigt eller hoppar över doser, kanske din infektion inte behandlas fullständigt och 

bakterierna kan bli resistenta mot antibiotika.

användningsområdena för detta läkemedel

Kolistimethatinjektion inhaleras också ibland genom munnen med en nebulisator (maskin som förvandlar 
medicin till en dimma som kan andas in) för att behandla vissa allvarliga lunginfektioner. Tala med din läkare 
om riskerna med att använda denna medicin för ditt tillstånd.
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Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du använder kolistimetatinjektion,

tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot kolistimetat, andra mediciner eller något av 
innehållsämnena i kolistimetatinjektion. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, 
kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: 
amikacin, amfotericin B (Abelcet, Ambisome), capreomycin (Capastat), gentamicin (Gentak, Genoptic), 
kanamycin, neomycin (Neo-Fradin), paromomycin, polymyxin B, natriumcitrat (i Bicitra) ), streptomycin, 
tobramycin (Tobi, Tobrex) eller vankomycin (Vancocin). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina 
mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft njursjukdom.

tala om för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid 
medan du får kolistimethatinjektion, kontakta din läkare.

om du genomgår operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du får en 
kolistimetatinjektion.

du bör veta att kolistimethatinjektion kan göra dig yr eller påverka din koordination. Kör inte bil eller 
använd maskiner förrän du vet hur detta läkemedel påverkar dig.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Kolistimethatinjektion kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa 
symtom är allvarliga eller inte försvinner:

orolig mage

nässelfeber

utslag

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta din 
läkare omedelbart eller få akut medicinsk behandling:

domningar och stickningar i armar, ben, händer, fötter eller tunga

känsla av insekter som kryper under huden

klåda

sluddrigt tal

muskelsvaghet

ytlig, saktad eller tillfälligt slutad andning

minskad urinering
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svår diarré (vattnig eller blodig avföring) med eller utan feber och magkramper som kan uppstå upp till 2 
månader eller mer efter din behandling

Kolistimethatinjektion kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när 
du tar denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug 
Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 1088).

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online 
påhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett 
anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

Symtom på överdosering kan inkludera följande:

domningar och stickningar

extrem trötthet

förvirring

yrsel

förlust av balans och koordination

snabba, okontrollerade ögonrörelser

svårt att tala

långsam, ytlig eller svår andning

minskad urinering

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester för att 
kontrollera din kropps svar på kolistimethatinjektion.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel 
du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta med dig denna 
lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att 
ha med sig i nödsituationer.

rand namn

Coly-Mycin M®

deras namn
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Polymyxin E
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