
Cefepimă și Tazobactam pentru injecție 1,125 g

CELRIM TZ ®
Cefepimă și Tazobactam pentru injecție 1,125 g

Compoziţie:
Fiecare flacon conține:
Cefepime HCL IP (steril) Eq. 
la cefepimă anhidră
(Un amestec steril de cefepimă HCL și arginină) 
Tazobactam Sodium IP (steril)
Ec. la Tazobactam

acumulare în urma unor doze multiple la adulți sănătoși cu 
funcție renală normală. CELRIM TZ ®

1000 mg Cefepima este aproape complet absorbită după administrarea 
IM. Dozele unice de 500 mg, 1 g sau 2 g IM de cefepimă ating 
concentrații plasmatice maxime de 13,9, 29,6 sau, respectiv, 
57,5   mcg/ml. Concentrația plasmatică este atinsă în 1,4-1,6 
ore. După 8 ore, concentrația plasmatică medie a fost de 1,9, 
4,5 sau, respectiv, 8,7 mcg/ml.

INTERACȚII MEDICAMENTE:
Funcția renală trebuie monitorizată cu atenție dacă trebuie 
administrate cu doze mari de aminoglicozideCELRIM TZ din 
cauza potențialului crescut de nefrotoxicitate și ototoxicitate a 
antibioticelor aminoglicozide. Nefrotoxicitatea a fost raportată 
după administrarea concomitentă a altor cefalosporine cu 
diuretice puternice, cum este furosemidul.

Dozele de întreținere recomandate de cefepimă la pacienții cu 
insuficiență renală (clearance-ul creatininei <60 ml/min) sunt 
prezentate în următorul tabel.

125 mg
®

Forma farmaceutica:Pulbere pentru reconstituire (doar pentru utilizare IV/
IM).

După perfuzia intravenoasă timp de 30 de minute a unei doze unice de 500 
mg, 1 g sau 2 g de cefepimă, concentrațiile plasmatice maxime ale 
medicamentului au fost în medie de 31,6-39,1, 65,9-81,7 sau respectiv 
126-139,9 mcg/ml, concentrațiile plasmatice la 8 ore după doză au fost în 
medie de 114. , 2,4 și respectiv 3,9 mcg/ml.

Cod ATC:H02AB07

DESCRIERE
CELRIM TZ(Cefepime și tazobactam pentru injecție) este un 
produs combinat antibacterian injectabil constând din 
clorhidratul de Cefepime și inhibitorul de β-lactamază 
tazobactam sodic pentru administrare intramusculară sau 
intravenoasă.

® EFECTE ADVERSE:
Efectele adverse asociate cu cefepimă și tazobactam sunt similare cu cele 
raportate numai cu cefepimă și, în general, sunt tranzitorii și de severitate 
uşoară până la moderată.
Evenimentele adverse raportate cu cefepimă sunt:
Incidență egală sau mai mare de 1%: Reacții locale (3,0%), 
inclusiv flebită (1,3%), durere și/sau inflamație (0,6%); erupție 
cutanată (1,1 %) Incidență mai mică de 1 %, dar mai mare de 
0,1 %: colită (inclusiv colită pseudomembranoasă), diaree, 
febră, cefalee, greață, moniliază orală, prurit, urticarie, 
vaginită, vărsături.

Funcție hepatică afectată:
Nu este necesară nicio ajustare la pacienții cu insuficiență 
hepatică.După administrarea parenterală, cefepima este distribuită pe scară 

largă în țesuturi și fluide, inclusiv în mucoasa bronșică, spută, bilă, 
lichid peritoneal, apendice și vezica biliară. Cefepima este distribuită 
în LCR după administrare parenterală. De asemenea, este excretat în 
laptele uman. Cefepima se leagă de proteinele serice în proporție de 
aproximativ 20%. Timpul de înjumătățire plasmatică al cefepimei 
este în medie de 2-2,3 ore. Cefepima este parțial metabolizatăin vivo
la N-metil pirildină (NMP). Medicamentul este eliminat în principal 
nemodificat în urină prin filtrare glomerulară, 80-82% dintr-o singură 
doză de cefepimă este excretat nemodificat în urină.

Pacienți copii (2 luni până la 12 ani):
Doza uzuală recomandată la copii și adolescenți este de 40 până la 
50 mg/kg, administrată timp de 8 până la 12 ore, în funcție de 
severitatea infecției.

CEFEPIME (clorhidrat de cefepime) este un antibiotic 
cefalosporinic semisintetic, cu spectru larg, pentru 
administrare parenterală. Denumirea chimică este 1-
[[(6R,7R)-7-[2-(2-amino-4-tiazolil)-glioxilamido]-2-carboxi-8-
oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2. 0] oct-2-en-3-il]metil]-1-
metilpirolidiniu clorură, 72-(Z)-(Ometiloximă), monoclorhidrat, 
monohidrat. Tazobactam de sodiu, un derivat al nucleului 
penicilinei, este o sulfonă a acidului penicilanic. Denumirea sa 
chimică este sodiu (2S, 3S,5R)-3-metil-7-oxo-3-(1H-1,2,3-
triazol-1-ilmetil)-4-tia-1-azabiciclo[3.2. 0]heptan-2-
carboxilat-4,4-dioxid. Formula chimică este C4NaO5S iar greutatea moleculară este
322,3.

Doza maximă pentru copii și adolescenți nu trebuie să depășească doza 
recomandată pentru adulți.
Reconstituire si administrare:
Perfuzie IV: Conținutul flacoanelor trebuie reconstituit cu 10 ml de apă 
sterilă pentru preparate injectabile IP furnizate. Apoi, doza adecvată de 
medicament trebuie adăugată la o soluție IV compatibilă. Soluțiile rezultate 
sunt stabile timp de 24 de ore când sunt păstrate la o temperatură de 
20-25°C. Perfuzia intravenoasă intermitentă se administrează timp de 
aproximativ 30 de minute.

La doza mai mare de 2 g o dată la 8 ore, incidența evenimentelor adverse 
probabil legate a fost mai mare. Acestea au constat din erupții cutanate (4%), 
diaree (3%), greață (2%), vărsături (1%), prurit (1%), febră (1%) și dureri de 
cap (1%).

Cefepima este îndepărtată prin hemodializă și dializă peritoneală. Tazobactam 0,5 g 
atunci când este perfuzat peste 30 de minute ca doză unică, nivelul seric de vârf este 
în medie de 27,1 mcg/ml, timpul de înjumătățire este de 0,67 ore și clearance-ul său 
renal este de 268 ml pe minut.

10H11N Au fost raportate următoarele modificări adverse de laborator, 
indiferent de relația cu terapia cu cefepimă. Incidență egală 
sau mai mare de 1%: Test Coombs pozitiv (fără hemoliză) 
(16,2%); scăderea fosforului (2,8%); creșterea ALT/SGPT (2,8%), 
AST/SGOT (2,4%), eozinofile (1,7%); PTT anormal (1,6%), PT 
(1,4%).
Incidență mai mică de 1 % dar mai mare de 0,1 %: Creșterea 
fosfatazei alcaline, BUN, calciu, creatinina, fosfor, potasiu, 
bilirubină totală; scăderea calciului, hematocritului, 
neutrofilelor, trombocitelor, leucocitelor.

Tazobactam, o sulfonă a acidului triazolilmetil penicilanic, este 
un inhibitor puternic al multor b-lactamaze, în special al 
enzimelor mediate de plasmide care provoacă în mod obișnuit 
rezistență la peniciline și cefalosporine, inclusiv cefalosporine 
de generația a treia.

Tazobactam este metabolizat într-un singur metabolit care s-a 
dovedit a fi inactiv din punct de vedere microbiologic. Tazobactam și 
metabolitul său sunt eliminate în principal prin excreție renală, 80% 
din doza administrată apărând ca medicament nemodificat, iar restul 
ca metabolit unic.

Injecție IM: Injecția cu cefepimă și tazobactam se prepară prin 
adăugarea a 2,4 ml apă sterilă pentru injecție IP. Soluția este stabilă 
timp de o oră când este păstrată la temperatura camerei de 20-25°C.

Compatibilitate și stabilitate:
Intravenos: cefepima este compatibilă la concentrații cuprinse între 1 
și 40 mg/ml cu următoarele fluide de perfuzie IV: injecție de clorură 
de sodiu 0,9%, injecție de dextroză 5% și 10%. 5% dextroză și 0,9% 
injectare de clorură de sodiu și 5% injectare de dextroză. Aceste 
soluții pot fi păstrate până la 24 de ore la o temperatură de 20 până 
la 25 ° C sau 7 zile la frigider 2 până la 8 ° C.

Deși tazobactam are activitate antibacteriană minimă atunci când 
este utilizat singur, utilizarea combinată a cefepimei cu tazobactam 
are ca rezultat un efect sinergic care extinde spectrul de activitate al 
cefepimei împotriva multor tulpini de bacterii producătoare de beta-
Iactamaze.

INDICAȚII:
Cefepima și tazobactamul sunt utilizate parenteral pentru tratamentul 
infecțiilor moderate până la severe cauzate sau suspectate de a fi cauzate de 
bacterii producătoare de beta-Iactamaze sensibile atunci când cefepima în 
monoterapie ar fi ineficientă.
Combinația de cefepimă și tazobactam este utilizată pentru următoarele 
indicații:

Experiență post-marketing:
În plus față de evenimentele raportate mai sus cu cefepimă, au fost 
raportate următoarele reacții adverse în timpul experienței de după 
punerea pe piață la nivel mondial.SPECTRU ANTI-MICROBIAN:

Cefepima are un spectru extins de activitate împotriva bacteriilor 
Gram-pozitive și Gram-negative, cu o activitate mai mare împotriva 
organismelor Gram-negative și Gram-pozitive decât agenții de 
generația a treia. Cefepima este un agent bactericid care acționează 
prin inhibarea sintezei peretelui celular bacterian. Cefepima are un 
spectru larg dein vitroactivitate care cuprinde o gamă largă de 
bacterii Gram-pozitive și Gram-negative. Cefepima are o afinitate 
scăzută pentru beta-lactamazele codificate cromozomial. Cefepima 
este foarte rezistentă la hidroliză de către majoritatea 
betalactamazelor și prezintă o penetrare rapidă în celulele 
bacteriene Gram-negative. În celulele bacteriene, țintele moleculare 
ale cefepimei sunt proteinele de legare a penicilinei (PBP).

Solutii deCELRIM TZ
antibiotice, nu trebuie adăugate la soluții de ampicilină la o 
concentrație mai mare de 40 mg/ml și nu trebuie adăugate la 
metronidazol, vancomicină, gentamicină, tobramicină, sulfat de 
netilmicină sau aminofilină din cauza potențialei interacțiuni. Cu 
toate acestea, dacă terapia concomitentă cuCELRIM TZ®este indicat 
ca fiecare dintre aceste antibiotice poate fi administrat separat.
CELRIM TZ®nu trebuie utilizat cu alte medicamente într-o seringă și/
sau flacon de perfuzie, deoarece compatibilitatea nu a fost stabilită.
CELRIM TZ®nu trebuie adăugat în sânge sau produse din sânge și/
sau hidrolizate de albumină.

®ca cele ale majorității beta-Iactam
• Pentru tratamentul infecţiilor urinare necomplicate şi 
complicate
• Infecții necomplicate ale pielii și structurii pielii și
• Infecții intraabdominale complicate.

Ca și în cazul altor medicamente din această clasă, s-au 
raportat encefalopatie (disturbarea conștiinței incluzând 
confuzie, halucinații, stupoare și comă), mioclonie și convulsii. 
Deși majoritatea cazurilor au apărut la pacienții cu insuficiență 
renală cărora li s-au administrat doze de cefepimă care au 
depășit dozele recomandate, unele cazuri de encefalopatie au 
apărut la pacienții cărora li sa ajustat doza pentru funcția 
renală.

CONTRAINDICATII:
Combinația de cefepimă și tazobactam este contraindicată la pacienții care 
sunt hipersensibili la medicamente sau alte cefalosporine și trebuie utilizată 
cu precauție la pacienții cu antecedente de hipersensibilitate la peniciline. 
Utilizarea cefalosporinelor trebuie evitată la pacienții care au avut o reacție 
imediată de hipersensibilitate de tip (anafilactică) la peniciline. Dacă apare o 
reacție de hipersensibilitate în timpul tratamentului cu cefepimă și 
tazobactam, administrarea medicamentului trebuie întreruptă și pacientul 
trebuie tratat cu o terapie adecvată, de exemplu epinefrină, corticosteroizi și 
menținerea unei căi respiratorii adecvate și a oxigenului, după cum este 
indicat.

Ca și în cazul altor cefalosporine, au fost raportate anafilaxie, 
inclusiv șoc anafilactic, leucopenie tranzitorie, neutropenie, 
agranulocitoză și trombocitopenie. Termen de valabilitate: Vă rugăm să consultați cutie/etichetă.

Zwitterions de cefepime își îmbunătățește mișcarea prin membrana 
celulară, rezultând o concentrație mare în spațiul periplasmatic și o 
rezistență relativ netă la hidroliza medicamentului, iar cefepima 
prezintă doar o inactivare modestă.

Reacții adverse din clasa cefalosporinei:
În plus față de reacțiile adverse enumerate mai sus care au 
fost observate la pacienții tratați cu cefepimă, au fost raportate 
următoarele reacții adverse și teste de laborator modificate 
pentru antibioticele din clasa cefalosporinei: sindrom Stevens-
Johnson, eritem multiform, necroliză epidermică toxică, 
disfuncție renală, nefropatie toxică, anemie aplastică, anemie 
hemolitică, hemoragie, disfuncție hepatică, inclusiv colestază și 
pancitopenie.

Depozitare: A se pastra la o temperatura care nu depaseste 
30°C. Protejați de lumină.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Apariția rezistenței la medicamente la cefepimă a fost considerată ca 
fiind o problemă mai mică până de curând. Betalactamazele cu 
spectru extins (ESBL) sunt capabile să hidrolizeze penicilina, 
cefalosporinele cu spectru larg și extins. ESBL poate fi găsit într-o 
varietate de specii de enterobacterii Klebsiella pneumoniae,K. 
oxytoca și Escherichia coli. Alte organisme care adăpostesc ESBL sunt 
Enterobacter spp, Salmonella spp, Morganella morganii, Proteus 
mirabilis, Serratia marcescens și P. aeruginosa. Cefepima este activă 
împotriva majorității organismelor producătoare de ESBL, totuși 
susceptibilitatea pare să scadă odată cu creșterea inocululuiin vitro
teste de susceptibilitate siin-vivomodele experimentale. Utilizarea 
cefepimei în monoterapie a fost asociată cu selecția organismelor 
producătoare de ESBL și cu focarele de infecție.

AVERTIZĂRI:
Înainte de instituirea terapiei cu cefepimă și tazobactam pentru infecție, 
trebuie efectuată o investigație atentă pentru a determina dacă pacientul a 
avut anterioară o reacție de hipersensibilitate imediată la cefepimă, 
cefalosporine, peniciline sau alte medicamente.

Prezentare:
CELRIM TZ®este disponibil sub formă de flacoane de 1,125 g.

Comercializat de:
Biocon Biologics India Limited 
Casa Biocon, Semicon Park, 
Electronics City, Faza - II, 
Bengaluru - 560 100, India.

PRECAUȚII:
Trebuie luate precauții la pacienții cu insuficiență renală și/sau 
hepatică. Ajustarea dozei este necesară la pacienții cu insuficiență 
renală cu clearance-ul creatininei <60 ml/min.

DOZARE:Combinația de cefepimă și tazobactam este de preferință 
administrată prin perfuzie IV, dar poate fi administrată și prin injecție 
IM profundă, atunci când este indicat. Cefepima cu tazobactam 
trebuie administrată intravenos timp de 30 de minute. Doza 
recomandată pentru adulți și copii de cefepimă și tazobactam este 
prezentată în următorul tabel:

® - marcă înregistrată

Sarcina:
Nu există studii adecvate sau controlate care să utilizeze cefepim și 
tazobactam la femeile însărcinate sau în timpul travaliului și nașterii, iar 
medicamentul trebuie utilizat în timpul sarcinii numai atunci când este clar 
indicat.

Prospect revizuit în septembrie 2019

Pentru a raporta evenimente adverse și/sau reclamații despre produse, vizitați site-ul 
nostru webwww.biocon.comsau sunați gratuit la nr.:1800 102 9465 sau trimite-ne un 
e-mail ladrugsafety@biocon.com

Tazobactam acționează în general ca un inhibitor ireversibil și 
inactivează atât beta-Iactamazele mediate de plasmid, cât și 
cromozomial. Combinația de cefepime cu tazobactam este o 
combinație utilă pentru tratamentul infecțiilor cauzate de 
organismele producătoare de ESBL. Tazobactam mărește și 
protejează cefepima.

Alăptarea:
Cefepima se excretă în laptele matern uman în concentrații foarte 
scăzute după administrarea parenterală și medicamentul trebuie 
utilizat cu prudență la mamele care alăptează.
Forța de muncă și livrarea:
Cefepima nu a fost studiată pentru utilizare în timpul travaliului și nașterii. 
Tratamentul trebuie administrat numai dacă este clar indicat.

Farmacocinetica:
Cefepima prezintă o farmacocinetică liniară dependentă de doză în intervalul 
de doze de la 250 mg până la 2 g și nu există dovezi ale medicamentului.

Doza maximă de cefepimă pentru adulți nu trebuie să depășească 6 g pe zi
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