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דוריפנם הזרקת
em)- pen'(dor''i כ מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

 הזרקת. חיידקים ידי על שנגרמים והבטן הכליות, השתן בדרכי חמורים בזיהומים לטיפול משמשת דוריפנם הזרקת
Doripenemוהתרופות המזון מינהל ידי על מאושרת אינה  (FDA)שהיו אנשים אצל שהתפתחה ריאות בדלקת לטיפול 

 ידי על עובד זה. קרבפנם אנטיביוטיקה הנקראות תרופות של בקבוצה היא דוריפנם הזרקת. חולים בבית הנשמה במכשיר
.חיידקים הרג

 אנטיביוטיקה נטילת. אחרים ויראליים זיהומים או שפעת, הצטננות עבור תעבוד לא דוריפנם הזרקת כגון אנטיביוטיקה
.אנטיביוטי לטיפול המתנגד בזיהום יותר מאוחר לחלות הסיכון את מגדילה צורך בהן אין כאשר

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 הזיהום בסוג תלוי הטיפול משך. שעות8  כל כלל בדרך ניתן זה). לווריד( לווריד להזרקה כנוזל מגיעה דוריפנם הזרקת
 להשלים כדי הפה דרך לקחת שתוכל אחרת לאנטיביוטיקה אותך להחליף עשוי שלך הרופא, ישתפר שמצבך לאחר. המטופל

 משתמש אתה אם. בבית התרופה את לתת יכול שאתה או חולים בבית דוריפנם הזרקת לקבל יכול אתה. הטיפול את
, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל הזמנים באותן בערך בה השתמש, בבית דוריפנם בהזרקת
 אין. ההוראות לפי בדיוקdoripenem  בהזרקת השתמש. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש

.שלך הרופא ידי על שנקבע ממה יותר קרובות לעתים בו להשתמש או ממנו פחות או יותר להשתמש

 שלך התסמינים אם. דוריפנם הזרקת עם הטיפול של הראשונים הימים במהלך יותר טוב להרגיש להתחיל אמור אתה
.שלך לרופא התקשר, מחמירים או משתפרים לא

 בהזרקת להשתמש תפסיק אם. יותר טוב מרגיש אתה אם גם, המרשם את שתסיים עד דוריפנם בהזרקת השתמש
 להיות עשויים והחיידקים לחלוטין יטופל לא שלך שהזיהום ייתכן, מינונים על תדלג או מדי מוקדם דוריפנם
.לאנטיביוטיקה עמידים

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש
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,דוריפנם בהזרקת השימוש לפני
( צילסטטין/אימיפנם כמו קרבפנם של אחרת אנטיביוטיקה; דוריפנם להזרקת אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

כגון-cephalosporin ל אנטיביוטיקה; פניצילינים(Merrem);  מרופנם או) פרימקסין

,cefaclor, cefadroxil, cefuroxime )Ceftin, Zinacef( או ;cephalexin )Keflex(; aztreonam )Azactam( כל או 
.אחרת תרופה

 נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 ולפרואית וחומצהProbenecid- (Col-ב(Probalan,  פרובנסיד: הבאים הדברים את להזכיר הקפד. לקחת מתכוון או

.(Depakene)לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן 
.לוואי תופעות

.כליות מחלת או התקפים, מוחי שבץ עברת או לך יש ואם כלשהן אלרגיות לך יש אם שלך לרופא ספר

 בהזרקת השימוש בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא התקשר, דוריפנם

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע שנשכחה במנה השתמש
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפול במינון להשתמש אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלולה דוריפנם הזרקת
:חולף לא או חמור הללו

ראֹׁש ּכאְבֵ

בחילה

ׁשלִׁשּול

ההזרקה באתר נפיחות או כאב, אדמומיות

 התקשר, האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא

כוורות

עקִצּוץ

פריחה

והעיניים האף, הפה, העור על שלפוחיות

העור של) נשירה( נשירה

חום

בליעה או נשימה קשיי

/a608015.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov2/4



MedlinePlus של תרופתי מידע: דוריפנם הזרקת14/4/2215:51,

התקפים

)הטיפול לאחר חודשיים עד( מדממת או מימית צואה

יתר עייפות

חּולׁשהָ

נשימה קוצר

חיוור עור

Doripenem התרופה נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

?אחר מידע לדעת צריך

 את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות להזמין עשוי שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.דוריפנם להזרקת שלך הגוף תגובת

דוריפנם הזרקת סיום לאחר זיהום של תסמינים לך יש עדיין אם. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל

.שלך הרופא עם שוחח,

 כגון מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 אתה אם או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז

רנד שמות

®דוריבקס

15/09/2016-  לאחרונה מתוקן

זה דף לצטט כיצד למד
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ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®הזכויות כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

אנוש ושירותי האמריקאי הבריאות משרדPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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