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Инжекция с даптомицин
произнася се като (dap'' toe mye' sin)

защо е предписано това лекарство?

Инжекцията с даптомицин се използва за лечение на определени кръвни инфекции или сериозни кожни инфекции, причинени от 

бактерии при възрастни и деца на 1 и повече години. Инжектирането на даптомицин е в клас лекарства, наречени циклични 

липопептидни антибиотици. Действа като убива бактериите.

Антибиотици като инжектиране на даптомицин няма да работят за лечение на настинка, грип или други вирусни инфекции. Използването на 

антибиотици, когато те не са необходими, увеличава риска от получаване на инфекция по-късно, която се противопоставя на антибиотичното 

лечение.

как трябва да се използва това лекарство?

Инжекцията с даптомицин идва като прах, който се добавя към течността и се инжектира във вена от лекар или 

медицинска сестра. Обикновено се дава веднъж дневно. Продължителността на Вашето лечение зависи от вида на 

лекуваната инфекция и Вашия отговор към лечението с даптомицин. Може да получите инжекция с даптомицин в 

болница или да приложите лекарството у дома. Ако ще използвате инжекция с даптомицин у дома, вашият доставчик 

на здравни услуги ще ви покаже как да влеете лекарството. Уверете се, че разбирате тези указания и попитайте вашия 

доставчик на здравни услуги, ако имате въпроси. Посъветвайте се с вашия доставчик на здравни услуги какво да 

правите, ако имате проблеми с инфузията на даптомицин.

Трябва да започнете да се чувствате по-добре през първите няколко дни от лечението с инжекция даптомицин. Ако 

симптомите Ви не се подобрят или ако се влошат, обадете се на Вашия лекар.

Use daptomycin injection until you finish the prescription, even if you feel better. If you stop using 
daptomycin injection too soon or skip doses, your infection may not be completely treated and the 
bacteria may become resistant to antibiotics.

ther uses for this medicine

This medication may be prescribed for other uses; ask your doctor or pharmacist for more information.

hat special precautions should I follow?

Before using daptomycin injection,
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tell your doctor and pharmacist if you are allergic to daptomycin, any other medications, or any of the 
ingredients in daptomycin injection. Ask your pharmacist for a list of the ingredients.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, 
хранителни добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете 
някое от следните: лекарства за понижаване на холестерола (статини) като аторвастатин (Lipitor, in Caduet), 
флувастатин (Lescol), ловастатин (Altoprev), правастатин (Pravachol), розувастатин (Crestor) и симвастатин (Zocor , във 
Виторин). Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава 
внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали бъбречно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато 
използвате инжекция с даптомицин, обадете се на Вашия лекар.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Инжектирането на даптомицин може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако 

някой от тези симптоми е тежък или не изчезне:

диария

стомашни болки

затруднено заспиване или оставане на заспиване

главоболие

световъртеж

повишено изпотяване

зачервяване, болка или подуване на мястото на инжектиране

необичайно наддаване на тегло

възпалено гърло

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно 
се обадете на Вашия лекар:

копривна треска

обрив

сърбеж

мехури или лющене на кожата

затруднено дишане или преглъщане

подуване на лицето, гърлото, езика, устните и очите

недостиг на въздух
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болка в гърдите

кашлица

нова или влошаваща се треска, възпалено гърло, втрисане, повишено желание за уриниране, усещане за парене при 

уриниране или други признаци на инфекция

тежка диария с воднисти или кървави изпражнения (до 2 месеца след лечението)

мускулна болка или слабост, особено в предмишниците и долните крака

тъмна урина или урина с цвят на кола

болка, парене, изтръпване или изтръпване на ръцете или краката

Инжектирането на даптомицин може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, 

докато използвате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване на 

нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона (1-800-332-1088).

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар може да назначи определени лабораторни тестове, за да 

провери реакцията на тялото ви към инжектирането на даптомицин.

Преди да направите какъвто и да е лабораторен тест, кажете на Вашия лекар и на лабораторния персонал, че използвате 

инжекция с даптомицин.

Не позволявайте на никой друг да използва вашето лекарство. Ако все още имате симптоми на инфекция, след като приключите с 

инжектирането на даптомицин, обадете се на Вашия лекар.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без 

рецепта), които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. 

Трябва да носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също 

така е важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Кубицин®

Cubicin RF®
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