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Doripenem Injection
pronounced as (dor'' i pen' em)

hy is this medication prescribed?

Doripenem injection is used to treat serious infections of the urinary tract, kidney, and abdomen that are 
caused by bacteria. Doripenem injection is not approved by the Food and Drug Administration (FDA) to treat 
pneumonia that developed in people who were on a ventilator in a hospital. Doripenem injection is in a class 
of medications called carbapenem antibiotics. It works by killing bacteria.

Antibiotics such as doripenem injection will not work for colds, flu, or other viral infections. Taking antibiotics 
when they are not needed increases your risk of getting an infection later that resists antibiotic treatment.

как трябва да се използва това лекарство?

Дорипенем инжекцията идва като течност, която се инжектира интравенозно (във вена). Обикновено се дава на всеки 8 часа. 

Продължителността на лечението зависи от вида на лекуваната инфекция. След като състоянието Ви се подобри, Вашият лекар 

може да Ви прехвърли на друг антибиотик, който можете да приемате през устата, за да завършите лечението си. Може да 

получите инжекция дорипенем в болница или да приложите лекарството у дома. Ако използвате дорипенем инжекция у дома, 

използвайте го приблизително по едно и също време всеки ден. Следвайте внимателно указанията на етикета на рецептата и 

помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Използвайте дорипенем инжекция точно както е 

указано. Не използвайте повече или по-малко от него или го използвайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

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

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

Използвайте дорипенем инжекция, докато не приключите с рецептата, дори ако се чувствате по-добре. Ако спрете да 

използвате инжекция дорипенем твърде рано или пропуснете дози, инфекцията ви може да не бъде напълно лекувана и 

бактериите да станат резистентни към антибиотици.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608015.html 1/4

TITLE - DORIPENEM / DORIBAX MEDICATION PATIENT
INFORMATION IN BULGARIAN

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-doripenem-doribax-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608015.html


14.04.22, 15:51 ч Дорипенем инжекция: Информация за лекарствата MedlinePlus

Преди да използвате дорипенем инжекция,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към инжекция дорипенем; други карбапенемни антибиотици 
като имипенем/циластатин (Primaxin) или меропенем (Merrem); пеницилини; цефалоспоринови антибиотици като 
цефаклор, цефадроксил, цефуроксим (Ceftin, Zinacef) или цефалексин (Keflex); азтреонам (Азактам); или всякакви други 
лекарства.

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 следното: 

пробенецид (Probalan, в Col-Probenecid) и валпроева киселина (Depakene). 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 някакви алергии и ако имате или някога сте имали инсулт, гърчове или бъбречно 
заболяване.

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

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

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

какво да правя, ако пропусна доза?

Използвайте пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете 

пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не използвайте двойна доза, за да компенсирате 

пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

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

някой от тези симптоми е тежък или не изчезва:

главоболие

гадене

диария

зачервяване, болка или подуване на мястото на инжектиране

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно се 

обадете на Вашия лекар:

копривна треска

сърбеж

обрив

мехури по кожата, устата, носа и очите

лющене (опускане) на кожата

треска

затруднено дишане или преглъщане

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608015.html 2/4



14.04.22, 15:51 ч Дорипенем инжекция: Информация за лекарствата MedlinePlus

припадъци

воднисти или кървави изпражнения (до 2 месеца след лечението)

прекомерна умора

слабост

недостиг на въздух

бледа кожа

Дорипенем може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато приемате 

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 изследвания, за да 

провери реакцията на тялото ви към инжектирането на дорипенем.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Ако все още имате симптоми на инфекция, след като приключите с 

инжектирането на дорипенем, говорете с 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

Дорибакс®

Последна редакция - 15.09.2016 г

Научете как да цитирате тази страница
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Отказ от отговорност на Американското дружество на здравните системни фармацевти, Inc

AHFS®Информация за лекарството за пациента™. © Авторско право, 2022. Американското дружество на фармацевтите по 

здравна система®, 4500 магистрала Изток-Запад, Suite 900, Бетезда, Мериленд. Всички права запазени. Дублиране

за търговска употреба трябва да бъде разрешено от ASHP.
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Последна актуализация на страницата: 25 март 2022 г

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608015.html 4/4

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

