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Doripenem Injection
binibigkas bilang (dor'' i pen' em)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Doripenem injection ay ginagamit upang gamutin ang mga seryosong impeksyon ng urinary tract, bato, at tiyan na dulot ng 

bacteria. Ang Doripenem injection ay hindi inaprubahan ng Food and Drug Administration (FDA) upang gamutin ang pulmonya 

na nabuo sa mga taong nasa ventilator sa isang ospital. Ang Doripenem injection ay nasa isang klase ng mga gamot na 

tinatawag na carbapenem antibiotics. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpatay ng bakterya.

Ang mga antibiotic tulad ng doripenem injection ay hindi gagana para sa sipon, trangkaso, o iba pang mga impeksyon sa viral. Ang pag-inom ng mga antibiotic kapag 

hindi kailangan ang mga ito ay nagpapataas ng iyong panganib na magkaroon ng impeksyon sa ibang pagkakataon na lumalaban sa paggamot sa antibiotic.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Doripenem injection ay nagmumula bilang isang likido na dapat iturok sa ugat (sa ugat). Karaniwan itong ibinibigay tuwing 8 oras. Ang 

tagal ng iyong paggamot ay depende sa uri ng impeksyon na ginagamot. Pagkatapos bumuti ang iyong kondisyon, maaaring ilipat ka ng 

iyong doktor sa isa pang antibiotic na maaari mong inumin sa pamamagitan ng bibig upang makumpleto ang iyong paggamot. Maaari 

kang makatanggap ng doripenem injection sa isang ospital o maaari mong ibigay ang gamot sa bahay. Kung gumagamit ka ng doripenem 

injection sa bahay, gamitin ito sa halos parehong oras araw-araw. Sundin nang mabuti ang mga direksyon sa iyong label ng reseta, at 

hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Gumamit ng doripenem injection 

nang eksakto tulad ng itinuro. Huwag gumamit ng mas marami o mas kaunti nito o gamitin ito nang mas madalas kaysa sa inireseta ng 

iyong doktor.

Dapat kang magsimulang bumuti ang pakiramdam sa mga unang araw ng paggamot na may doripenem injection. Kung hindi 

bumuti o lumalala ang iyong mga sintomas, tawagan ang iyong doktor.

Gumamit ng doripenem injection hanggang matapos mo ang reseta, kahit na bumuti ang pakiramdam mo. Kung huminto ka sa paggamit ng 

doripenem injection nang masyadong maaga o laktawan ang mga dosis, ang iyong impeksyon ay maaaring hindi ganap na magamot at ang 

bakterya ay maaaring maging lumalaban sa mga antibiotic.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?
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Bago gamitin ang doripenem injection,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa doripenem injection; ibang carbapenem 
antibiotics tulad ng imipenem/cilastatin (Primaxin) o meropenem (Merrem); penicillins; cephalosporin antibiotics 
tulad ng cefaclor, cefadroxil, cefuroxime (Ceftin, Zinacef), o cephalexin (Keflex); aztreonam (Azactam); o anumang 
iba pang gamot.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, 
nutritional supplement, at mga produktong herbal na iniinom o pinaplano mong inumin. Siguraduhing banggitin ang 
sumusunod: probenecid (Probalan, sa Col-Probenecid) at valproic acid (Depakene). Maaaring kailanganin ng iyong doktor 
na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga allergy at kung mayroon ka o nagkaroon na ng stroke, mga seizure o sakit sa bato.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang 
gumagamit ng doripenem injection, tawagan ang iyong doktor.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Gamitin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa susunod na dosis, laktawan ang 

napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing. Huwag gumamit ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas na 

dosis.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang Doripenem injection ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o 

hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

sakit ng ulo

pagduduwal

pagtatae

pamumula, pananakit, o pamamaga sa lugar ng iniksyon

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, tawagan 

kaagad ang iyong doktor:

mga pantal

nangangati

pantal

paltos sa balat, bibig, ilong, at mata

sloughing (paglalaglag) ng balat

lagnat

kahirapan sa paghinga o paglunok
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mga seizure

matubig o madugong dumi (hanggang 2 buwan pagkatapos ng iyong paggamot)

labis na pagkapagod

kahinaan

kinakapos na paghinga

maputlang balat

Ang Doripenem ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang umiinom 

ng gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 

1088).

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, 

nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Maaaring mag-order ang iyong doktor ng ilang mga lab test 

upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa doripenem injection.

Huwag hayaang inumin ng ibang tao ang iyong gamot. Kung mayroon ka pa ring mga sintomas ng impeksyon pagkatapos mong tapusin ang 

doripenem injection, kausapin ang iyong doktor.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

Doribax®

Huling Binago - 09/15/2016

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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