
®
Tazobactam &Cefepime  גרם1.125  להזרקה

:הרכב
:מכיל בקבוקון כל

 .Eq )לCefepime- מים נטול
IP ) HCLCefepime סטרילי

IP ) וארגיניןHCL Cefpime  של סטרילית תערובת(
Sodium Tazobactam)סטרילי(

-Tazobactamל משוואה

 כליות תפקוד עם בריאים במבוגרים מרובות מנות בעקבות הצטברות
®TZCELRIM.תקין

. בהתאמה ל"מ/ג"מק57.5  או29.6 13.9,  של בפלזמה שיא ריכוזי משיג.ג"מ1000
 הפלזמה ריכוז שעות8  לאחר. שעות1.4-1.6  תוך מושג הפלזמה ריכוז

IM  שלcefpime  בהתאמה ל"מ/ג"מק8.7  או4.5 1.9,  היה הממוצע
 לחלוטין כמעט נספג .IM גרם2  או גרם1 , ג"מ500  של היחיד המינון
Cefepime מתן לאחר

:תרופות בין אינטראקציות
 של גבוהים מינונים ליטול יש אם הכליות תפקוד אחר בקפידה לעקוב יש

 נפרו רעילות של המוגבר הפוטנציאל בגלל TZCELRIM אמינוגליקוזידים
 נפרו רעילות על דווח. אמינוגליקוזיד אנטיביוטיקה של אוטוטו ורעילות

 כגון חזקים משתנים עם אחרים צפלוספורינים של בו-זמנית מתן לאחר
.פורוסמיד

( כליות ספיקת אי עם בחוליםcefepime  של המומלצים התחזוקה מינוני
הבאה בטבלה מוצגים) לדקה ל"מ<60  קריאטינין פינוי

ג"מ125
®

).בלבדIM IV/ שימוש( להרכבה אבקה:פרמצבטית צורה

2  או גרם1 , ג"מ500  של בודדת מנה של דקות30  במשךIV  עירוי לאחר
 בממוצע היו התרופה של התרופה של בפלזמה השיא ריכוזי של גרם

 ריכוזי, בהתאמה, ל"מ/ג"מק126-139.9  או65.9-81.7 31.6-39.1,
.בהתאמה ל"מ/ג"מק-3.9 ו2.4 . , בממוצע המינון לאחר שעות8  הפלזמה

ATCH02AB07: קוד

תיאור
TZCELRIM).ורידי תוך או שרירי תוך למתן  sodium tazobactam

-lactamase βוממעכב  Cefepimeשילוב מוצר הוא) להזרקה 
 ו-tazobactam  מההידרוכלוריד המורכב להזרקה אנטיבקטריאלי

Cefepime

:לוואי תופעות®
 עם שדווחו לאלו דומותTazobactam - וCefpime  של הלוואי תופעות

Cefpimeבחומרתה בינוניות עד ומתונות חולפות הן כלל ובדרך, בלבד.

:הן קפימה עם המדווחות לוואי תופעות
 פלביטיס כולל(3.0%),  מקומיות תגובות: יותר או-1% ל שווה שכיחות
 אך-1% מ פחות שכיחות(1.1%)  פריחה(0.6%);  דלקת או/ו כאב(1.3%),

, חום, שלשול), פסאודוממברני קוליטיס כולל( קוליטיס-0.1%: מ יותר
, נרתיק דלקת, אורטיקריה, גרד, בפה מוניאליאזיס, בחילות, ראש כאבי

.הקאות

:לקוי כבד תפקוד
.לקוי כבד תפקוד עם לחולים בהתאמה צורך אין

 כולל, ונוזלים לרקמות נרחב באופן מופץcefepime  פרנטרלי מתן לאחר
 וכיס תוספתן, צפק נוזל, מרה, כיח, הסימפונות רירית   שלפוחית נוזל

 גם מופרש זה. פרנטרלי מתן לאחרCSF  לתוך מופץCefepime . מרה
 הפלזמה חיי מחצית. סרום לחלבוני-20% בכ קשורCefepime . אם בחלב

 חומרים חילוף עוברCefepime . שעות2-2.3  ממוצעתcefepime  של
 ללא בעיקרה מסולקת התרופה(NMP).  פירילדין מתיל-N-לvivoin חלקי
Cefpime  של בודדת ממנה80-82% , גלומרולרי סינון ידי על בשתן שינוי

.בשתן שינוי ללא מופרש

):שנים12  עד חודשיים( ילדים מטופלים
 ג"ק/ג"מ50  עד40  הוא ילדים ברפואת לחולים הרגיל המומלץ המינון

.הזיהום לחומרת בהתאם שעות12  עד8  הניתן מינון C0 היא הכימית הנוסחה. דיאוקסיד-4,4-קרבוקסילאט-2-הפטן[
-1-azabicyclo]3.2.-1-ylmethyl(-4-thia 3-triazol 2,-1, H-3- )1 oxo-7-

)2S, 3S,5R(-3-methylהוא, הפניצילין גרעין של נגזרת, טזובקטם  נתרן 
נתרן הוא הכימי שמו. פניצילנית חומצה סולפון

chloride, 72-)Z(-)Omethyloxime(, monohydrochloride, monohydrate. 
-3-yl[methyl[-1-methylpyrrolidinium-2-en 0[ oct

-1-azabicyclo]4.2.-5-thia-8-oxo
-4-thhiazolyl(-glyoxylamido[-2-carboxy-]])6R,7R(-7-]2-)2-amino

 ספקטרום בעלת סינתטית למחצה צפלוספורין של אנטיביוטיקה היא
hydrochloride( 1  הוא הכימי השם. פרנטרלי למתן רחב

CEFEPIME )cefepime4NaO5הוא המולקולרי והמשקל S
.322.3

 המומלץ המינון על יעלה לא ילדים ברפואת לחולים המרבי המינון
.למבוגרים

:וניהול מחדש בנייה
 סטריליים מים ל"מ10  עם הבקבוקונים תכולת את להרכיב ישIV:  עירוי

 של המתאים המינון את להוסיף יש מכן לאחר. מסופקIP  להזרקה
24  למשך יציבות המתקבלות התמיסות. תואמתIV  לתמיסת התרופה

 עירוי. צלזיוס מעלות20-25  של בטמפרטורה מאוחסנות הן כאשר שעות
IVדקות-30 כ במשך ניתן לסירוגין.

 לוואי תופעות של השכיחות, שעות-8 ל גרם2  של יותר הגבוה במינון
 שלשול(4%),  פריחה כללו הם. יותר גבוהה הייתה כנראה הקשורות

(1%). ראש וכאב(1%)  חום(1%),  גירוד(1%),  הקאות(2%),  בחילות(3%),  היא בסרום השיא רמת, בודדת כמנה דקות30  במשך עירוי עם גרם.
 והפינוי שעה0.67  הוא החיים מחצית זמן, ל"מ/ג"מק27.1  בממוצע
 ידי על מוסרTazobactam .0.5  לדקה ל"מ268  הוא שלו הכלייתי

Cefepime פריטונאלית ודיאליזה המודיאליזה
נ11ח10

 עם לטיפול קשר ללא, הבאים השליליים המעבדתיים השינויים
,Cefpimeבדיקת-1%: מ יותר או שווה שכיחות דווחו  Coombsחיובית )

2.4%( SGOT/-)ב עלייה(2.8%);  בזרחן ירידה(16.2%); ) המוליזה ללא
(, AST/SGPT )2.8% ,ALT(1.7%);  אאוזינופילים PTT(1.6%), ) חריג

.PT )1.4%

BUN, , אלקליין בפוספטאז עלייה-0.1%: מ יותר אך-1% מ פחות שכיחות
המטוקריט, בסידן ירידה; הכולל בילירובין, אשלגן, זרחן, קריאטינין, סידן

WBC., דם טסיות, נויטרופילים,

 של חזק מעכב הוא, פניצילנית טריאזולילמתיל חומצה סולפון.
 גורמים אשר בפלסמידים המתווכים האנזימים בפרט, רבות בלקטמאזות

 מהדור צפלוספורינים כולל וצפלוספורינים בפניצילינים לעמידות לרוב
 ,Tazobactamהשלישי

 מהמינון80%  כאשר כלייתית בהפרשה בעיקר מסולקים שלו והמטבוליט.
 בודד כמטבוליט והשאר שינוי ללא כתרופה מופיעים הניתן

. Tazobactamפעיל כלא שנמצא בודד למטבוליט חומרים חילוף עובר 
Tazobactam מיקרו-ביולוגית מבחינה

 ל"מ2.4  הוספת ידי על מוכנה וטזובקטםcefpime  הזרקתIM:  הזרקת
 היא כאשר אחת שעה למשך יציבה התמיסהIP.  להזרקה סטריליים מים

.צלזיוס מעלות20-25  של חדר בטמפרטורת מאוחסנת

:ויציבות תאימות
 עירוי נוזלי עם ל"מ/ג"מ-40 ל1  שבין בריכוזים תואםCefpime : ורידי תוך

IVהזרקת. דקסטרוז-10% ו5%  הזרקת, כלורי נתרן0.9%  הזרקת: הבאים 
 אלו תמיסות. דקסטרוז5%  והזרקת כלורי נתרן-0.9% ו דקסטרוז5%

 או צלזיוס מעלות25  עד20  של בטמפרטורה שעות24  עד לאחסן עשויות
.צלזיוס מעלות8  עד2  במקרר ימים7

 בשימוש מינימלית אנטיבקטריאלית פעילות יש-Tazobactam של למרות
 לאפקט מביאTazobactam  עםCefpime  של המשולב השימוש, לבד

 של רבים זנים כנגדCefpime  של הפעילות קשת את המרחיב סינרגטי
Iactamase.Beta- המייצרים חיידקים

:אינדיקציות
 בזיהומים לטיפול פרנטרלי באופן משמשיםCefepim  יעיל יהיה לא לבדו.

 חיידקים ידי על כנגרמים חשודים או ידי על הנגרמים חמורים עד בינוניים
Cefepime ו-tazobactam  כאשר בטא-איקטמזים לייצור רגישים

:הבאות להתוויות משמשtazobactam - וCefepime  שילוב

:שיווק לאחר ניסיון
 הבאות השליליות החוויותCefpime,  עם לעיל שדווחו לאירועים בנוסף
.העולמי השיווק שלאחר ניסיון במהלך דווחו

:אנטי-מיקרוביאלי ספקטרום
 חיידקים נגד פעילות של מורחב ספקטרום יש-Cefepime ל

 נגד יותר גדולה פעילות עם, גראם-שליליים וחיידקים גראם-שליליים
 מהדור גורמים מאשר גראם-חיוביים נגד וגם גראם-שליליים אורגניזמים

 עיכוב ידי על הפועל חיידקים קוטל חומר הואCefepime . השלישי
של רחב ספקטרום יש-Cefepime ל. חיידקים תאים דופן של סינתזה

 וגראם חיוביים גראם חיידקים של רחב מגוון המקיפה פעילותּבמַבַחנֵהָ
 המקודדות לבטא-לקטמאסות נמוכה זיקה יש-Cefepime ל. שליליים

ה רוב ידי על להידרוליזה ביותר עמידCefepime . כרומוזומלית
betalactamases-שליליים גראם חיידקים לתאי מהירה חדירה ומפגין .

 החלבונים הם הספפים של המולקולריים היעדים, חיידקים תאי בתוך
(PBP). פניצילין קושרים

TZCELRIM של פתרונות
/ג"מ-40 מ גבוה בריכוז אמפיצילין של לתמיסות אנטיביוטיקה להוסיף אין

, טוברמיצין, גנטמיצין, ונקומיצין, למטרונידזול להוסיף ואין, ל"מ
, זאת עם. אפשרית אינטראקציה בגלל אמינופילין או סולפט נטילמיצין

 מהאנטיביוטיקה אחת שכל מצוין®TZCELRIM עם במקביל טיפול אם
 תרופות עם להשתמש אין®TZCELRIM .בנפרד להינתן יכולה הללו

TZ .תאימות הוכחה שלא מאחר עירוי בקבוק או/ו במזרק אחרות
CELRIM®אלבומין של להידרוליזטים או/ו דם למוצרי או לדם להוסיף אין.

-Iactamהבטא רוב של אלה כמו®
ומסובכות פשוטות לא השתן בדרכי בדלקות לטיפול•

ו מסובכות לא עור ומבנה עור דלקות•
.מסובכים בטניים תוך זיהומים•

 הפרעות( אנצפלופתיה על דווח, זו בקבוצה אחרות תרופות בכמה כמו
. והתקפים מיוקלונוס), ותרדמת חושים קהות, הזיות, בלבול כולל בהכרה
 מינונים שקיבלו כליות ליקוי עם בחולים התרחשו המקרים שרוב למרות

 חלק, המינון של המומלצים הזמנים מלוחות שחרגוCefpime  של
 מינון התאמת שקיבלו בחולים התרחשו אנצפלופתיה של מהמקרים

.שלהם הכלייתי לתפקוד :נגד התוויות
 הסובלים בחולים נגד התווית הוא-Tazobactam וCefepime  של שילוב

 בזהירות להשתמש ויש אחרים לצפלוספורינים או לתרופות יתר מרגישות
 משימוש להימנע יש. לפניצילינים יתר רגישות של היסטוריה עם בחולים

אנפילקטית( מיידית יתר רגישות מתגובת שסבלו בחולים בצפלוספורינים
ב הטיפול במהלך יתר רגישות תגובת מתרחשת אם. לפניצילינים)

cefepime-וב ,tazobactam-בחולה ולטפל התרופה את להפסיק יש 
 אוויר נתיב על ושמירה קורטיקוסטרואידים, אפינפרין כגון מתאים בטיפול

.כמצוין וחמצן נאות

אנפילקטי הלם כולל אנפילקסיס על דווח, אחרים צפלוספורינים עם כמו
.וטרומבוציטופניה אגרנולוציטוזיס, נויטרופניה, חולפת לויקופניה,

.תווית/בקרטון עיין אנא: מדף חיי
 פני על תנועתו את משפר-Cefpime  בלבד מתון הפעלה חוסר מציגה.

 נטו ועמידות הפריפלסמי בחלל גבוה ריכוז מכך וכתוצאה התא קרום
Zwitterions שלCefpime  ו תרופות של להידרוליזה יחסית

Cephalosporin: מסוג לוואי תגובות
בקפפים שטופלו בחולים שנצפו לעיל המפורטות הלוואי לתופעות בנוסף

 עבור משתנות מעבדה ובדיקות הבאות הלוואי תגובות דווחו,
 אריתמה, ונסון'סטיבנס-ג תסמונתcephalosporin:  מסוג אנטיביוטיקה
, רעילה נפרופתיה, כליות תפקוד, רעיל אפידרמיס נמק, מולטיפורמה

 הכבד של לקוי תפקוד, דם שטפי, המוליטית אנמיה, אפלסטית אנמיה
.ופנציטופניה כולסטזיס כולל

 מעלות30  על עולה שאינה בטמפרטורה לאחסן יש: אחסון
.אור מפני הגן. צלזיוס

.הילדים של ידם להישג מחוץ לשמור

 עד פחותה כבעיה נחשבה-cefepime ל לתרופות עמידות של הופעתה
 מסוגליםlactamases )ESBL( . Beta Spectrum Extended-לאחרונה

. ומורחב רחב ספקטרום עם צפלוספורינים, פניצילין של הידרוליזה לבצע
pneumoniae Klebsiella  של מינים במגווןESBL  למצוא ניתן

,Enterobacteriaceaeו אוקסיטוקה ק coli- .Escherichiaאורגניזמים 
marcescens mirabilis, Serratia  הםESBL  בהם שיש נוספים

morganii, Proteus spp, Morganella spp, Salmonella
Enterobacterו P. aeruginosa. Cefepime-האורגניזמים רוב נגד פעיל 

החיסון הגדלת עם פוחתת שהרגישות נראה אולםESBL,  המייצרים
invitroו רגישות בדיקות-vivoinב שימוש. ניסיוניים מודלים cefepime-

 של והתפרצויותESBL  המייצרים אורגניזמים של לבחירה נקשר בלבד
.זיהום

:אזהרות
 לבצע יש, זיהום עבורTazobactam - וCefpime  עם טיפול תחילת לפני

 יתר רגישות של קודמת תגובה הייתה למטופל אם לקבוע כדי זהיר בירור
.אחרות תרופות או פניצילינים, צפלוספורינים, לצפפים מיידית

:הצַגָהָ
TZCELRIM®גרם1.125  של כבקבוקונים זמין.

:ידי על משווק
Limited India BiologicsBiocon. 

- II, Bengaluru - 560 ,100  הודו
City, Phase Park, Electronics

House, SemiconBiocon
:זהירות אמצעי

 נדרשת. כבד או/ו כליות ספיקת אי עם בחולים זהירות באמצעי לנקוט יש
 ל"מ<60  קריאטינין פינוי עם כליות ספיקת אי עם בחולים מינון התאמת

.לדקה

 גם אךIV  עירוי ידי על ניתן-Tazobactam וCefepime  של שילוב:מנִּון
 עםCefepime . בכך צורך יש כאשר עמוקהIM  בהזרקה להינתן יכול

tazobactamהמומלץ המינון. דקות30  במשך ורידי תוך להינתן צריך 
רשום מסחרי סימן- ®:הבאה בטבלה מתואר וטזובקטםcefpime  של ולילדים למבוגרים

:הרֵיָֹון
 וטזובקטם-cefepime ב המשתמשים מבוקרים או נאותים מחקרים אין

 במהלך בתרופה להשתמש ויש ולידה צירים במהלך או בהריון בנשים
.ברור ציון יש כאשר רק ההיריון

2019 בספטמבר מתוקן העלון

שלנו האינטרנט באתר בקר מוצרים על תלונות או/ו חריגים אירועים על לדווח כדי

www.biocon.comדואר לנו שלח או 1029465 1800 :חינם למספר התקשר או 
drugsafety@biocon.comבכתובת אלקטרוני

cefime.על ומגן מגדיל  ESBL. Tazobactamלטיפול שימושי שילוב הוא 
cefepime  עםtazobactam  המייצרים מאורגניזמים הנובעים בזיהומים

 והן פלסמיד הן ומשבית הפיך בלתי כמעכב כלל בדרך פועל
:חלֲבִָיּותTazobactam של השילוב. כרומוזומלי בתיווך בטא-איקטמזות

 להשתמש ויש פרנטרלי מתן לאחר מאוד נמוך בריכוז אם בחלב מופרש.
Cefepime מניקות באמהות בזהירות בתרופה

:ומשלוח עבודה
 אם רק להינתן צריך טיפול. והלידה הלידה במהלך לשימוש נחקר לא.

Cefepime בבירור מצוין

:פרמקוקינטיקה
 עד ג"מ250  של המינון בטווח מינון תלוית ליניארית פרמקוקינטיקה מציג

Cefepime לתרופה עדות ואין גרם2
ביום גרם6  על יעלה לא למבוגריםCefpime  של המרבי המינון
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TITLE - CEFEPIME + TAZOBACTAM / AUGEOZ MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : Biocon

www.911globalmeds.com/buy-cefepime-tazobactam-augeoz-online
https://www.biocon.com/docs/domestic-market-pi/ccd/CELRIM%20TZ.pdf

