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Injeção de Doripenem
pronunciado como (dor'' i pen' em)

por que este medicamento é prescrito?

A injeção de doripenem é usada para tratar infecções graves do trato urinário, rim e abdômen causadas por bactérias. A 

injeção de doripenem não é aprovada pela Food and Drug Administration (FDA) para tratar pneumonia que se 

desenvolveu em pessoas que estavam em um ventilador em um hospital. A injeção de doripenem está em uma classe de 

medicamentos chamados antibióticos carbapenêmicos. Funciona matando as bactérias.

Antibióticos como a injeção de doripenem não funcionam para resfriados, gripes ou outras infecções virais. Tomar antibióticos 

quando não são necessários aumenta o risco de contrair uma infecção mais tarde que resista ao tratamento com antibióticos.

como este medicamento deve ser usado?

A injeção de doripenem vem como um líquido a ser injetado por via intravenosa (numa veia). Geralmente é administrado a 

cada 8 horas. A duração do seu tratamento depende do tipo de infecção a ser tratada. Depois que sua condição melhorar, 

seu médico pode mudar para outro antibiótico que você pode tomar por via oral para completar seu tratamento. Você pode 

receber injeção de doripenem em um hospital ou pode administrar a medicação em casa. Se você estiver usando a injeção 

de doripenem em casa, use-a aproximadamente nos mesmos horários todos os dias. Siga as instruções no rótulo da receita 

com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Use a injeção de 

doripenem exatamente como indicado. Não use mais ou menos dele ou use-o com mais frequência do que o prescrito pelo 

seu médico.

Você deve começar a se sentir melhor durante os primeiros dias de tratamento com injeção de doripenem. Se os seus 

sintomas não melhorarem ou piorarem, ligue para o seu médico.

Use a injeção de doripenem até terminar a prescrição, mesmo que se sinta melhor. Se você parar de usar a 

injeção de doripenem muito cedo ou pular doses, sua infecção pode não ser completamente tratada e as 

bactérias podem se tornar resistentes aos antibióticos.

outros usos para este medicamento

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?
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Antes de usar a injeção de doripenem,

informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico à injeção de doripenem; outros antibióticos carbapenêmicos, 
como imipenem/cilastatina (Primaxin) ou meropenem (Merrem); penicilinas; antibióticos cefalosporínicos como 
cefaclor, cefadroxil, cefuroxima (Ceftin, Zinacef) ou cefalexina (Keflex); aztreonam (Azactam); ou qualquer outro 
medicamento.

informe ao seu médico e farmacêutico quais outros medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos 
nutricionais e produtos fitoterápicos que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar o seguinte: 
probenecida (Probalan, em Col-Probenecid) e ácido valpróico (Depakene). Seu médico pode precisar alterar as doses de 
seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.

informe o seu médico se tiver alguma alergia e se tiver ou já teve um acidente vascular cerebral, convulsões ou doença 
renal.

informe o seu médico se está grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Se você engravidar enquanto 
estiver usando a injeção de doripenem, ligue para o seu médico.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Use a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se estiver quase na hora da próxima dose, pule a 
dose esquecida e continue seu esquema posológico regular. Não use uma dose dupla para compensar uma 
perdida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

A injeção de doripenem pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum 
destes sintomas for grave ou não desaparecer:

dor de cabeça

náusea

diarréia

vermelhidão, dor ou inchaço no local da injeção

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas, contacte o seu 
médico imediatamente:

urticária

coceira

irritação na pele

bolhas na pele, boca, nariz e olhos

descamação (descamação) da pele

febre

dificuldade em respirar ou engolir
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convulsões

fezes aquosas ou com sangue (até 2 meses após o tratamento)

cansaço excessivo

fraqueza

falta de ar

pele pálida

Doripenem pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum enquanto estiver tomando este 

medicamento.

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa 
MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou por telefone (1-800-332-1088).

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão 

disponíveis on-line emhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma 

convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. O seu médico pode solicitar alguns exames laboratoriais 

para verificar a resposta do seu corpo à injeção de doripenem.

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação. Se você ainda tiver sintomas de infecção após terminar a injeção de 

doripenem, converse com seu médico.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem 
receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos 
alimentares. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é 
uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

Doribax®
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