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Kolistimetat Enjeksiyonu
olarak telaffuz edilir (koe lis" ti meth' yedi)

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Kolistimetat enjeksiyonu, bakterilerin neden olduğu bazı enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır. Kolistimetat enjeksiyonu, 

antibiyotik adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Bakterileri öldürerek çalışır.

Kolistimetat enjeksiyonu gibi antibiyotikler soğuk algınlığı, grip veya diğer viral enfeksiyonlarda işe yaramaz. 
Gerekmediğinde antibiyotik kullanmak, daha sonra antibiyotik tedavisine direnen bir enfeksiyona yakalanma riskinizi 
artırır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Colistimethate enjeksiyonu, bir sıvı ile karıştırılacak ve 3 ila 5 dakikalık bir süre boyunca intravenöz (damar 
içine) enjekte edilecek bir toz olarak gelir. Kolistimetat enjeksiyonu ayrıca kalça veya uyluk kaslarına da 
enjekte edilebilir. Genellikle her 6 ila 12 saatte bir verilir. Kolistimetat enjeksiyonu, 22 ila 23 saat boyunca 
sabit bir intravenöz infüzyon olarak da verilebilir. Tedavinizin uzunluğu genel sağlığınıza, sahip olduğunuz 
enfeksiyon türüne ve ilaca ne kadar iyi yanıt verdiğinize bağlıdır.

Bir hastanede kolistimetat enjeksiyonu alabilir veya ilacı evde uygulayabilirsiniz. Evde kolistimetat 
enjeksiyonu alacaksanız, sağlık uzmanınız ilacı nasıl kullanacağınızı size gösterecektir. Bu talimatları 
anladığınızdan emin olun ve herhangi bir sorunuz varsa sağlık uzmanınıza sorun.

Kolistimetat enjeksiyonu ile tedavinin ilk birkaç gününde kendinizi daha iyi hissetmeye başlamalısınız. 
Belirtileriniz düzelmezse veya kötüleşirse doktorunuzu arayın.

Kendinizi daha iyi hissetseniz bile reçeteyi bitirene kadar kolistimetat enjeksiyonu kullanın. Kolistimetat enjeksiyonunu 

çok erken kullanmayı bırakırsanız veya dozları atlarsanız, enfeksiyonunuz tamamen tedavi edilemeyebilir ve bakteriler 

antibiyotiklere dirençli hale gelebilir.

bu ilacın kullanım alanları

Kolistimetat enjeksiyonu bazen bazı ciddi akciğer enfeksiyonlarını tedavi etmek için bir nebülizör (ilaçları 
solunabilen bir sise dönüştüren makine) kullanarak ağızdan solunur. Durumunuz için bu ilacı kullanmanın 
riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.
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Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Kolistimetat enjeksiyonunu kullanmadan önce,

kolistimetata, diğer ilaçlara veya kolistimetat enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz 
varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin 
olun: amikasin, amfoterisin B (Abelcet, Ambisome), kapreomisin (Capastat), gentamisin (Gentak, Genoptic), 
kanamisin, neomisin (Neo-Fradin), paromomisin, polimiksin B, sodyum sitrat (Bicitra'da) ), streptomisin, 
tobramisin (Tobi, Tobrex) veya vankomisin (Vancocin). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya 
yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

böbrek hastalığınız olup olmadığını doktorunuza söyleyiniz.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Kolistimetat 
enjeksiyonu sırasında hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktora veya dişçiye kolistimetat enjeksiyonu 
yaptığınızı söyleyin.

kolistimetat enjeksiyonunun başınızı döndürebileceğini veya koordinasyonunuzu etkileyebileceğini 
bilmelisiniz. Bu ilacın sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araba veya makine kullanmayın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Kolistimetat enjeksiyonu yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri 
şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

mide bulantısı

kurdeşen

döküntü

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, hemen 
doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

kollarda, bacaklarda, ellerde, ayaklarda veya dilde uyuşma ve karıncalanma

cilt altında sürünen böceklerin hissi

kaşıntı

konuşma bozukluğu

Kas Güçsüzlüğü

sığ, yavaşlamış veya geçici olarak nefes almayı durdurdu

azalmış idrara çıkma
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Ateşli veya ateşsiz şiddetli ishal (sulu veya kanlı dışkı) ve tedavinizden 2 ay veya daha uzun süre sonra 
ortaya çıkabilecek mide krampları

Kolistimetat enjeksiyonu başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay 
Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

Doz aşımı belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
uyuşma ve karıncalanma

Aşırı yorgunluk

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

baş dönmesi

denge ve koordinasyon kaybı

hızlı, kontrolsüz göz hareketleri

konuşma zorluğu

yavaş, sığ veya zor nefes alma

azalmış idrara çıkma

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun kolistimetat enjeksiyonuna 

tepkisini kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli 
bilgiler.

rand isimleri

Coly-Mycin M®

diğer isimler
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