
Cefepima e Tazobactam para injeção 1,125g

CELRIM TZ ®
Cefepima e Tazobactam para injeção 1,125g

Composição:
Cada Frasco Contém:
Cefepima HCL IP (Estéril) 
Eq. para Cefepime Anidro
(Uma mistura estéril de cefepima HCL e arginina) 
Tazobactam Sodium IP (estéril)
Eq. para Tazobactam

acumulação após doses múltiplas em adultos saudáveis   com 
função renal normal. CELRIM TZ ®

1000mg A cefepima é quase completamente absorvida após a administração 
IM. As doses únicas de 500 mg, 1 g ou 2 g IM de cefepima atingem 
concentrações plasmáticas máximas de 13,9, 29,6 ou 57,5   mcg/ml, 
respectivamente. A concentração plasmática é alcançada em 1,4-1,6 
horas. Após 8 horas, a concentração plasmática média foi de 1,9, 4,5 
ou 8,7 mcg/ml, respectivamente.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

A função renal deve ser monitorada cuidadosamente se altas doses 
de aminoglicosídeos forem administradas comCELRIM TZ devido ao 
aumento do potencial de nefrotoxicidade e ototoxicidade dos 
antibióticos aminoglicosídeos. Nefrotoxicidade foi relatada após a 
administração concomitante de outras cefalosporinas com diuréticos 
potentes, como a furosemida.

As doses de manutenção recomendadas de cefepima em pacientes 
com insuficiência renal (clearance de creatinina <60 ml/min) são 
apresentadas na tabela a seguir

125 mg
®

Forma farmaceutica:Pó para reconstituição (somente para uso IV/
IM).

Após infusão intravenosa durante 30 min de uma dose única de 500 mg, 1 g 
ou 2 g de cefepima, as concentrações plasmáticas máximas do 
medicamento foram em média 31,6-39,1, 65,9-81,7 ou 126-139,9 mcg/ml, 
respectivamente, as concentrações plasmáticas 8 horas após a dose foram 
em média 1,4 , 2,4 e 3,9 mcg/ml, respectivamente.

Código ATC:H02AB07

DESCRIÇÃO
CELRIM TZ(Cefepima e tazobactam injetável) é um produto de 
combinação antibacteriana injetável que consiste no cloridrato 
de cefepima e no inibidor de β-lactamase tazobactam sódico 
para administração intramuscular ou intravenosa.

® EFEITOS ADVERSOS:
Os efeitos adversos com cefepima e tazobactam são semelhantes 
aos relatados com cefepima isoladamente e geralmente são 
transitórios e de gravidade leve a moderada.
Os eventos adversos relatados com cefepima são:
Incidência igual ou superior a 1%: Reações locais (3,0%), 
incluindo flebite (1,3%), dor e/ou inflamação (0,6%); erupção 
cutânea (1,1%) Incidência inferior a 1% mas superior a 0,1%: 
colite (incluindo colite pseudomembranosa), diarreia, febre, 
cefaleias, náuseas, monilíase oral, prurido, urticária, vaginite, 
vómitos.

Função hepática prejudicada:
Nenhum ajuste é necessário para pacientes com função hepática 
comprometida.Após a administração parenteral, a cefepima é amplamente 

distribuída nos tecidos e fluidos, incluindo a mucosa brônquica do 
fluido vesicular, escarro, bile, fluido peritoneal, apêndice e vesícula 
biliar. A cefepima é distribuída no LCR após administração 
parenteral. Também é excretado no leite humano. A cefepima liga-se 
aproximadamente 20% às proteínas séricas. A meia-vida plasmática 
da cefepima média 2-2,3 horas. A cefepima é parcialmente 
metabolizadana Vivoa N-metilpirrildina (NMP). A droga é eliminada 
principalmente inalterada na urina por filtração glomerular, 80-82% 
de uma dose única de cefepima é excretada inalterada na urina.

Pacientes pediátricos (2 meses a 12 anos):
A dose usual recomendada para pacientes pediátricos é de 40 a 50 
mg/kg de dose administrada 8 a 12 horas, dependendo da gravidade 
da infecção.

CEFEPIME (cloridrato de cefepima) é um antibiótico 
cefalosporínico semissintético de amplo espectro para 
administração parenteral. O nome químico é 1-[[(6R,7R)-7-[2-
(2-amino-4-tiazolil)-glioxilamido]-2-carboxi-8-oxo-5-tia-1-
azabiciclo[4.2. 0] cloreto de oct-2-en-3-il]metil]-1-
metilpirrolidínio, 72-(Z)-(Ometiloxima), monocloridrato, 
monohidrato. Tazobactam sódico, um derivado do núcleo da 
penicilina, é uma sulfona do ácido penicilânico. Seu nome 
químico é sódio (2S, 3S,5R)-3-metil-7-oxo-3-(1H-1,2,3-triazol-1-
ilmetil)-4-tia-1-azabiciclo[3.2. 0]heptano-2-carboxilato-4,4-
dióxido. A fórmula química é C4NaO5S e o peso molecular é
322.3.

A dose máxima para pacientes pediátricos não deve exceder a dose 
recomendada para adultos.
Reconstituição e administração:
Infusão IV: O conteúdo dos frascos deve ser reconstituído com 10 ml de 
água estéril para injeção IP fornecida. A dose apropriada do fármaco deve 
então ser adicionada a uma solução IV compatível. As soluções resultantes 
são estáveis   por 24 horas quando armazenadas em temperatura de 
20-25°C. A infusão intravenosa intermitente é administrada durante 
aproximadamente 30 minutos.

Na dose mais alta de 2 g a cada 8 horas, a incidência de eventos adversos 
provavelmente relacionados foi maior. Eles consistiam em erupção cutânea 
(4%), diarreia (3%), náusea (2%), vômito (1%), prurido (1%), febre (1%) e dor 
de cabeça (1%).

A cefepima é removida por hemodiálise e diálise peritoneal. 
Tazobactam 0,5 g quando infundido por 30 min em dose única, o 
nível sérico de pico é em média 27,1 mcg/ml, a meia-vida é de 0,67 
hora e sua depuração renal é de 268 ml por min.

10H11N Foram relatadas as seguintes alterações laboratoriais 
adversas, independentemente da relação com a terapia com 
cefepima. Incidência igual ou superior a 1%: Teste de Coombs 
positivo (sem hemólise) (16,2%); diminuição do fósforo (2,8%); 
aumento de ALT/SGPT (2,8%), AST/SGOT (2,4%), eosinófilos 
(1,7%); PTT anormal (1,6%), PT (1,4%).
Incidência inferior a 1% mas superior a 0,1%: Aumento da 
fosfatase alcalina, BUN, cálcio, creatinina, fósforo, potássio, 
bilirrubina total; diminuição do cálcio, hematócrito, 
neutrófilos, plaquetas, leucócitos.

O tazobactam, uma sulfona do ácido triazolilmetilpenicilânico, é um 
potente inibidor de muitas b-lactamases, em particular das enzimas 
mediadas por plasmídeos que comumente causam resistência a 
penicilinas e cefalosporinas, incluindo cefalosporinas de terceira 
geração.

O tazobactam é metabolizado em um único metabólito que se 
mostrou microbiologicamente inativo. O tazobactam e seu 
metabólito são eliminados principalmente por excreção renal, com 
80% da dose administrada aparecendo como fármaco inalterado e o 
restante como metabólito único.

Injeção IM: A injeção de cefepima e tazobactam é preparada pela 
adição de 2,4 ml de água estéril para injeção IP. A solução é estável 
por uma hora quando armazenada em temperatura ambiente de 
20-25°C.

Compatibilidade e estabilidade:
Intravenosa: a cefepima é compatível em concentrações entre 1 e 40 
mg/ml com os seguintes fluidos de infusão IV: injeção de cloreto de 
sódio a 0,9%, injeção de dextrose a 5% e 10%. injeção de dextrose a 
5% e cloreto de sódio a 0,9% e injeção de dextrose a 5%. Estas 
soluções podem ser armazenadas por até 24 horas em temperatura 
de 20 a 25°C ou 7 dias em geladeira de 2 a 8°C.

Embora o tazobactam tenha atividade antibacteriana mínima 
quando usado sozinho, o uso combinado de cefepima com 
tazobactam resulta em um efeito sinérgico que expande o espectro 
de atividade da cefepima contra muitas cepas de bactérias 
produtoras de beta-lactamase.

INDICAÇÕES:
Cefepima e tazobactam é usado por via parenteral para o tratamento de 
infecções moderadas a graves causadas ou suspeitas de serem causadas 
por bactérias produtoras de beta-lactamases sensíveis quando a cefepima 
isoladamente seria ineficaz.
A combinação de cefepima e tazobactam é usada para as seguintes 
indicações:

Experiência pós-comercialização:
Além dos eventos relatados acima com cefepima, as seguintes 
experiências adversas foram relatadas durante a experiência pós-
comercialização em todo o mundo.ESPECTRO ANTI-MICROBIA:

A cefepima tem um amplo espectro de atividade contra bactérias Gram-
positivas e Gram-negativas, com maior atividade contra organismos Gram-
negativos e Gram-positivos do que os agentes de terceira geração. A 
cefepima é um agente bactericida que atua por inibição da síntese da 
parede celular bacteriana. A cefepima tem um amplo espectro deem vitro
que engloba uma ampla gama de bactérias Gram-positivas e Gram-
negativas. A cefepima tem uma baixa afinidade para beta-lactamases 
cromossomicamente codificadas. A cefepima é altamente resistente à 
hidrólise pela maioria das betalactamases e apresenta rápida penetração 
em células bacterianas Gram-negativas. Dentro das células bacterianas, os 
alvos moleculares da cefepima são as proteínas de ligação à penicilina (PBP).

Soluções deCELRIM TZ
antibióticos, não devem ser adicionados a soluções de ampicilina em 
concentração superior a 40 mg/ml, e não devem ser adicionados a 
metronidazol, vancomicina, gentamicina, tobramicina, sulfato de 
netilmicina ou aminofilina devido à potencial interação. No entanto, 
se a terapia concomitante comCELRIM TZ®é indicado que cada um 
desses antibióticos pode ser administrado separadamente.CELRIM 
TZ®não deve ser usado com outros medicamentos em seringa e/ou 
frasco de infusão, pois a compatibilidade não foi estabelecida.
CELRIM TZ®não deve ser adicionado ao sangue ou hemoderivados e/
ou hidrolisados   de albumina.

®como os da maioria dos beta-Iactam
• Para o tratamento de infecções do trato urinário complicadas e não 
complicadas
• Infecções não complicadas da pele e da estrutura da pele e
• Infecções intra-abdominais complicadas.

Assim como com algumas outras drogas desta classe, encefalopatia 
(distúrbio de consciência incluindo confusão, alucinações, estupor e 
coma), mioclonia e convulsões foram relatadas. Embora a maioria 
dos casos tenha ocorrido em pacientes com insuficiência renal que 
receberam doses de cefepima que excederam os esquemas de 
dosagem recomendados, alguns casos de encefalopatia ocorreram 
em pacientes que receberam um ajuste de dose para sua função 
renal.

CONTRA-INDICAÇÕES:
A combinação de cefepima e tazobactam é contraindicada em pacientes com 
hipersensibilidade aos medicamentos ou outras cefalosporinas e deve ser 
usada com cautela em pacientes com histórico de hipersensibilidade às 
penicilinas. O uso de cefalosporinas deve ser evitado em pacientes que 
tiveram uma reação de hipersensibilidade do tipo imediata (anafilática) às 
penicilinas. Se ocorrer uma reação de hipersensibilidade durante a terapia 
com cefepima e tazobactam, o medicamento deve ser descontinuado e o 
paciente tratado com terapia apropriada, por exemplo, epinefrina, 
corticosteroides e manutenção de vias aéreas e oxigênio adequados, 
conforme indicado.

Assim como com outras cefalosporinas, foi relatada anafilaxia 
incluindo choque anafilático, leucopenia transitória, 
neutropenia, agranulocitose e trombocitopenia. Validade: Consulte a caixa/etiqueta.

Os zwitterions da cefepima aumentam seu movimento através da 
membrana celular, resultando em alta concentração no espaço 
periplasmático e resistência relativamente líquida à hidrólise da droga e a 
cefepima exibe apenas uma inativação modesta.

Reações Adversas da Classe das Cefalosporinas:
Além das reações adversas listadas acima que foram 
observadas em pacientes tratados com cefepima, as seguintes 
reações adversas e testes laboratoriais alterados foram 
relatados para antibióticos da classe das cefalosporinas: 
síndrome de Stevens-Johnson, eritema multiforme, necrólise 
epidérmica tóxica, disfunção renal, nefropatia tóxica, anemia 
aplástica, anemia hemolítica, hemorragia, disfunção hepática 
incluindo colestase e pancitopenia.

Armazenamento: Armazenar a uma temperatura não superior 
a 30°C. Proteja da luz.
Mantenha fora do alcance de crianças.

O surgimento de resistência a medicamentos à cefepima foi considerado 
menos problemático até recentemente. As beta-lactamases de espectro 
estendido (ESBL) são capazes de hidrolisar penicilina, cefalosporinas de 
espectro amplo e estendido. ESBL pode ser encontrado em uma variedade 
de espécies de Enterobacteriaceae Klebsiella pneumoniae,K. oxytoca e 
Escherichia coli. Outros organismos que abrigam ESBL são Enterobacter spp, 
Salmonella spp, Morganella morganii, Proteus mirabilis, Serratia marcescens 
e P. aeruginosa. A cefepima é ativa contra a maioria dos organismos 
produtores de ESBL, no entanto, a suscetibilidade parece diminuir com o 
aumento do inóculoem vitrotestes de sensibilidade ena Vivomodelos 
experimentais. O uso de cefepima sozinho tem sido associado à seleção de 
organismos produtores de ESBL e surtos de infecção.

AVISOS:
Antes de ser instituída a terapia com cefepima e tazobactam para 
infecção, deve-se fazer uma investigação cuidadosa para determinar 
se o paciente teve reação de hipersensibilidade imediata prévia à 
cefepima, cefalosporinas, penicilinas ou outros medicamentos.

Apresentação:
CELRIM TZ®está disponível em frascos de 1,125 g.

Comercializado por:

Biocon Biologics India Limited 
Biocon House, Semicon Park, 
Electronics City, Phase - II, 
Bangalore - 560 100, Índia.

PRECAUÇÕES:
Devem ser tomadas precauções em doentes com insuficiência renal e/ou 
hepática. O ajuste de dose é necessário em pacientes com insuficiência renal 
com depuração de creatinina <60 ml/min.

DOSAGEM:A combinação de cefepima e tazobactam é administrada 
preferencialmente por infusão IV, mas também pode ser administrada por 
injeção IM profunda quando indicada. Cefepima com tazobactam deve ser 
administrado por via intravenosa durante 30 minutos. As doses 
recomendadas para adultos e crianças de cefepima e tazobactam estão 
descritas na tabela a seguir:

® - Marca registrada

Gravidez:
Não existem estudos adequados ou controlados usando cefepima e 
tazobactam em mulheres grávidas ou durante o trabalho de parto e o 
medicamento deve ser usado durante a gravidez apenas quando claramente 
indicado.

Folheto revisado em setembro de 2019

Para relatar eventos adversos e/ou reclamações de produtos, visite nosso site
www.biocon.comou ligue gratuitamente para o número:1800 102 9465 ou envie-nos 
um e-mail paradrugsafety@biocon.com

O tazobactam geralmente atua como um inibidor irreversível e 
inativa tanto as beta-lactamases mediadas por plasmídeo quanto 
cromossomicamente. A combinação de cefepima com tazobactam é 
uma combinação útil para o tratamento de infecções causadas por 
organismos produtores de ESBL. Tazobactam aumenta e protege a 
cefepima.

Lactação:
A cefepima é excretada no leite materno em concentrações 
muito baixas após administração parenteral e o medicamento 
deve ser usado com cautela em lactantes.
Mão de obra e entrega:
Cefepima não foi estudado para uso durante o trabalho de parto e parto. O 
tratamento só deve ser administrado se claramente indicado.

Farmacocinética:
A cefepima exibe farmacocinética linear dependente da dose na 
faixa de dosagem de 250 mg a 2 g e não há evidência de droga

A dose máxima de cefepima para adultos não deve exceder 6 g por dia
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