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CELRIM TZ ®
Cefepime & Tazobactam för injektion 1,125g

Sammansättning:
Varje flaska innehåller:
Cefepime HCL IP (steril) 
ekv. till vattenfri Cefepime
(En steril blandning av cefepim HCL och arginin) 
Tazobactam Sodium IP (steril)
Ekv. till Tazobactam

ackumulering efter flera doser hos friska vuxna med normal 
njurfunktion. CELRIM TZ ®

1000 mg Cefepime absorberas nästan fullständigt efter IM 
administrering. De enstaka 500 mg, 1 g eller 2 g imdoserna av 
cefepim uppnår maximala plasmakoncentrationer på 13,9, 
29,6 respektive 57,5   mcg/ml. Plasmakoncentrationen uppnås 
inom 1,4-1,6 timmar. Efter 8 timmar var den genomsnittliga 
plasmakoncentrationen 1,9, 4,5 respektive 8,7 mcg/ml.

LÄKEMEDELSINTERAKTIONER:
Njurfunktionen bör övervakas noggrant om höga doser av 
aminoglykosider ska administreras tillsammans medCELRIM 
TZ på grund av den ökade potentialen för nefrotoxicitet och 
ototoxicitet hos aminoglykosidantibiotika. Nefrotoxicitet har 
rapporterats efter samtidig administrering av andra 
cefalosporiner med potenta diuretika såsom furosemid.

De rekommenderade underhållsdoserna av cefepim till 
patienter med njurinsufficiens (kreatininclearance <60 ml/min) 
presenteras i följande tabell

125 mg
®

Läkemedelsform:Pulver för beredning (endast IV/IM-
användning).

Efter IV-infusion under 30 minuter av en enstaka 500 mg, 1 g 
eller 2 g dos av cefepim var toppplasmakoncentrationerna av 
läkemedlet i genomsnitt 31,6-39,1, 65,9-81,7 respektive 
126-139,9 mcg/ml, plasmakoncentrationerna 8 timmar efter 
dosen i genomsnitt 1.4 2,4 respektive 3,9 mcg/ml.

ATC-kod:H02AB07

BESKRIVNING
CELRIM TZ(Cefepime och tazobaktam för injektion) är en 
injicerbar antibakteriell kombinationsprodukt som består av 
Cefepime-hydrokloriden och β-laktamasinhibitorn 
tazobaktamnatrium för intramuskulär eller intravenös 
administrering.

® BIVERKNINGAR:
Biverkningar med cefepim och tazobaktam liknar de som 
rapporterats med enbart cefepim och är i allmänhet övergående och 
milda till måttliga i svårighetsgrad.
Biverkningar som rapporterats med cefepim är:
Incidens lika med eller större än 1%: Lokala reaktioner (3,0%), 
inklusive flebit (1,3%), smärta och/eller inflammation (0,6%); 
hudutslag (1,1 %) Incidens mindre än 1 % men större än 0,1 %: 
Kolit (inklusive pseudomembranös kolit), diarré, feber, 
huvudvärk, illamående, oral moniliasis, klåda, urtikaria, vaginit, 
kräkningar.

Nedsatt leverfunktion:
Ingen justering är nödvändig för patienter med nedsatt 
leverfunktion.Efter parenteral administrering distribueras cefepim brett i 

vävnader och vätskor, inklusive blåsvätska, bronkial 
slemhinna, sputum, galla, peritonealvätska, appendix och 
gallblåsa. Cefepim distribueras till CSF efter parenteral 
administrering. Det utsöndras också i modersmjölk. Cefepime 
är till cirka 20 % bundet till serumproteiner. 
Plasmahalveringstid för cefepim är i genomsnitt 2-2,3 timmar. 
Cefepim metaboliseras delvisin vivotill N-metylpyrrilldin (NMP). 
Läkemedlet elimineras i princip oförändrat i urinen genom 
glomerulär filtration, 80-82 % av en engångsdos cefepim 
utsöndras oförändrat i urinen.

Pediatriska patienter (2 månader till 12 år):
Den vanliga rekommenderade dosen för pediatriska patienter är 40 
till 50 mg/kg dos administrerad 8 till 12 timmar beroende på 
infektionens svårighetsgrad.

CEFEPIME (cefepime hydrochloride) är ett semisyntetiskt, 
bredspektrum, cefalosporinantibiotikum för parenteral 
administrering. Det kemiska namnet är 1-[[(6R,7R)-7-[2-(2-
amino-4-tiazolyl)-glyoxylamido]-2-karboxi-8-oxo-5-tia-1-
azabicyklo[4.2. 0]okt-2-en-3-yl]metyl]-1-
metylpyrrolidiniumklorid, 72-(Z)-(Ometyloxim), 
monohydroklorid, monohydrat. Tazobaktamnatrium, ett 
derivat av penicillinkärnan, är en penicillansyrasulfon. Dess 
kemiska namn är natrium (2S, 3S,5R)-3-metyl-7-oxo-3-
(1H-1,2,3-triazol-1-ylmetyl)-4-tia-1-azabicyklo[3.2. 0]heptan-2-
karboxylat-4,4-dioxid. Den kemiska formeln är C4NaO5S och molekylvikten är
322,3.

Den maximala dosen för pediatriska patienter bör inte överstiga den 
rekommenderade vuxendosen.
Rekonstitution och administration:
IV Infusion: Innehållet i injektionsflaskorna ska beredas med 
10 ml sterilt vatten för injektion IP medföljer. Lämplig dos av 
läkemedlet ska sedan läggas till en kompatibel IV-lösning. De 
resulterande lösningarna är stabila i 24 timmar när de förvaras 
vid en temperatur av 20-25°C. Intermittent IV-infusion ges 
under cirka 30 minuter.

Vid den högre dosen på 2 g q8h var förekomsten av troligtvis 
relaterade biverkningar högre. De bestod av utslag (4 %), diarré (3 
%), illamående (2 %), kräkningar (1 %), klåda (1 %), feber (1 %) och 
huvudvärk (1 %).

Cefepim avlägsnas genom hemodialys och peritonealdialys. Tazobaktam 0,5 
g vid infusion under 30 minuter som en engångsdos, den maximala 
serumnivån är i genomsnitt 27,1 mcg/ml, halveringstiden är 0,67 timmar och 
dess renala clearance är 268 ml per min.

10H11N Följande negativa laboratorieförändringar, oavsett samband 
med terapi med cefepim, rapporterades. Incidens lika med 
eller större än 1%: Positivt Coombs' test (utan hemolys) 
(16,2%); minskat fosfor (2,8%); ökad ALT/SGPT (2,8%), AST/
SGOT (2,4%), eosinofiler (1,7%); onormal PTT (1,6%), PT (1,4%).

Incidens mindre än 1 % men större än 0,1 %: Ökat alkaliskt 
fosfatas, BUN, kalcium, kreatinin, fosfor, kalium, totalt 
bilirubin; minskat kalcium, hematokrit, neutrofiler, blodplättar, 
WBC.

Tazobaktam, en triazolylmetylpenicillansyrasulfon, är en 
potent hämmare av många blaktamaser, i synnerhet de 
plasmidmedierade enzymerna som vanligtvis orsakar 
resistens mot penicilliner och cefalosporiner, inklusive tredje 
generationens cefalosporiner.

Tazobaktam metaboliseras till en enda metabolit som har visat 
sig vara mikrobiologiskt inaktiv. Tazobaktam och dess 
metabolit elimineras primärt genom renal utsöndring med 80 
% av den administrerade dosen som oförändrat läkemedel och 
resten som den enstaka metaboliten.

Im-injektion: Injektion av cefepim och tazobaktam förbereds genom 
att tillsätta 2,4 ml sterilt vatten för injektion IP. Lösningen är stabil i 
en timme när den förvaras i rumstemperatur på 20-25°C.

Kompatibilitet och stabilitet:
Intravenöst: cefepim är kompatibelt i koncentrationer mellan 1 
och 40 mg/ml med följande IV-infusionsvätskor: 0,9 % 
natriumkloridinjektion, 5 % och 10 % dextrosinjektion. 5% 
dextros och 0,9% natriumklorid injektion och 5% dextros 
injektion. Dessa lösningar kan förvaras upp till 24 timmar vid 
temperatur 20 till 25°C eller 7 dagar i kylskåp 2 till 8°C.

Även om tazobaktam har minimal antibakteriell aktivitet när det används 
ensamt, resulterar den kombinerade användningen av cefepim med 
tazobaktam i en synergistisk effekt som utökar aktivitetsspektrumet för 
cefepim mot många stammar av beta-Iactamas-producerande bakterier.

INDIKATIONER:
Cefepim och tazobaktam används parenteralt för behandling av 
måttliga till svåra infektioner orsakade av eller misstänks vara 
orsakade av känsliga beta-Iaktamasproducerande bakterier när 
enbart cefepim skulle vara ineffektivt.
Kombinationen av Cefepime och tazobaktam används för följande 
indikationer:

Erfarenhet efter marknadsföring:
Utöver de händelser som rapporterats ovan med cefepim, har 
följande biverkningar rapporterats under världsomspännande 
erfarenheter efter marknadsföring.ANTIMIKROBIELLT SPEKTRUM:

Cefepime har ett utökat aktivitetsspektrum mot grampositiva och 
gramnegativa bakterier, med större aktivitet mot både gramnegativa 
och grampositiva organismer än tredje generationens medel. 
Cefepime är ett bakteriedödande medel som verkar genom att 
hämma syntesen av bakteriell cellvägg. Cefepime har ett brett 
spektrum avin vitroaktivitet som omfattar ett brett spektrum av 
grampositiva och gramnegativa bakterier. Cefepime har låg affinitet 
för kromosomalt kodade betalaktamaser. Cefepime är mycket 
resistent mot hydrolys av de flesta betalaktamaser och uppvisar 
snabb penetrering i gramnegativa bakterieceller. Inom bakterieceller 
är de molekylära målen för cefepim de penicillinbindande 
proteinerna (PBP).

Lösningar avCELRIM TZ
antibiotika, bör inte tillsättas till lösningar av ampicillin i en 
koncentration som är högre än 40 mg/ml, och bör inte tillsättas till 
metronidazol, vankomycin, gentamicin, tobramycin, netilmicinsulfat 
eller aminofyllin på grund av potentiell interaktion. Men om samtidig 
terapi medCELRIM TZ®indikeras att var och en av dessa antibiotika 
kan administreras separat.CELRIM TZ®ska inte användas 
tillsammans med andra läkemedel i en spruta och/eller 
infusionsflaska eftersom kompatibilitet inte har fastställts.CELRIM TZ
®ska inte tillsättas till blod eller blodprodukter och/eller 
albuminhydrolysat.

®som de flesta beta-Iactam
• För behandling av okomplicerade och komplicerade 
urinvägsinfektioner
• Okomplicerade hud- och hudstrukturinfektioner och
• Komplicerade intraabdominala infektioner.

Liksom med vissa andra droger i denna klass har encefalopati 
(medvetandestörning inklusive förvirring, hallucinationer, 
stupor och koma), myoklonus och anfall rapporterats. Även 
om de flesta fall inträffade hos patienter med nedsatt 
njurfunktion som fick doser av cefepim som översteg 
rekommenderade dosscheman, inträffade vissa fall av 
encefalopati hos patienter som fick en dosjustering för sin 
njurfunktion.

KONTRAINDIKATIONER:
Kombinationen av cefepim och tazobaktam är kontraindicerad hos 
patienter som är överkänsliga mot läkemedlen eller andra 
cefalosporiner och bör användas med försiktighet till patienter med 
en historia av överkänslighet mot penicilliner. Användning av 
cefalosporiner bör undvikas hos patienter som har haft en 
omedelbar typ (anafylaktisk) överkänslighetsreaktion mot 
penicilliner. Om en överkänslighetsreaktion inträffar under cefepim- 
och tazobaktambehandling, ska läkemedlet avbrytas och patienten 
behandlas med lämplig terapi, t.ex. adrenalin, kortikosteroider och 
bibehållande av adekvata luftvägar och syre enligt indikation.

Som för andra cefalosporiner har anafylaxi inklusive 
anafylaktisk chock, övergående leukopeni, neutropeni, 
agranulocytos och trombocytopeni rapporterats. Hållbarhetstid: Se kartong/etikett.

Zwitterioner av cefepim ökar dess rörelse över cellmembranet, vilket 
resulterar i hög koncentration i det periplasmatiska utrymmet och 
relativt nettoresistens mot läkemedelshydrolys och cefepim uppvisar 
endast måttlig inaktivering.

Biverkningar av cefalosporinklass:
Utöver de ovan listade biverkningarna som har observerats 
hos patienter som behandlats med cefepim, har följande 
biverkningar och förändrade laboratorietester rapporterats för 
antibiotika av cefalosporinklass: Stevens-Johnsons syndrom, 
erythema multiforme, toxisk epidermal nekrolys, 
njurdysfunktion, giftig nefropati, aplastisk anemi, hemolytisk 
anemi, blödning, leverdysfunktion inklusive kolestas och 
pancytopeni.

Förvaring: Förvaras vid en temperatur som inte överstiger 30°C. 
Skydda från ljus.
Förvara utom räckhåll för barn.

Framväxten av läkemedelsresistens mot cefepim ansågs vara 
mindre problem tills nyligen. Betalaktamaser med utökat 
spektrum (ESBL) kan hydrolysera penicillin, bredspektrum och 
cefalosporiner. ESBL kan hittas i en mängd olika 
Enterobacteriaceae-arter Klebsiella pneumoniae,K. oxytoca 
och Escherichia coli. Andra organismer som hyser ESBL är 
Enterobacter spp, Salmonella spp, Morganella morganii, 
Proteus mirabilis, Serratia marcescens och P. aeruginosa. 
Cefepime är aktivt mot de flesta ESBL-producerande 
organismer, men känsligheten tycks minska med ökande 
inokuluminvitrokänslighetstester ochin vivoexperimentella 
modeller. Användning av enbart cefepim har associerats med 
urval av ESBL-producerande organismer och infektionsutbrott.

VARNINGAR:
Innan behandling med cefepim och tazobaktam för infektion 
påbörjas, bör noggrann utredning göras för att fastställa om 
patienten tidigare har haft en omedelbar överkänslighetsreaktion 
mot cefepim, cefalosporiner, penicilliner eller andra läkemedel.

Presentation:
CELRIM TZ®finns som injektionsflaskor på 1,125 g.

Marknadsförs av:
Biocon Biologics India Limited 
Biocon House, Semicon Park, 
Electronics City, Phase - II, 
Bengaluru - 560 100, Indien.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

Försiktighetsåtgärder måste vidtas hos patienter med njur- och/eller 
leverinsufficiens. Dosjustering krävs hos patienter med njursvikt med 
kreatininclearance <60 ml/min.

DOSERING:Kombinationen av cefepim och tazobaktam 
administreras helst som IV-infusion men kan också ges genom djup 
intramuskulär injektion när så är indicerat. Cefepime med 
tazobaktam ska administreras intravenöst under 30 minuter. Den 
rekommenderade dosen för vuxna och barn av cefepim och 
tazobaktam anges i följande tabell:

® - Registrerat varumärke

Graviditet:
Det finns inga adekvata eller kontrollerade studier med cefepim och 
tazobaktam på gravida kvinnor eller under förlossning och förlossning och 
läkemedlet ska endast användas under graviditet när det är tydligt indicerat.

Broschyren reviderad september 2019

Besök vår webbplats för att rapportera negativa händelser och/eller 
produktklagomålwww.biocon.comeller ring avgiftsfritt nr:1800 102 9465 
eller mejla oss pådrugsafety@biocon.com

Tazobaktam fungerar i allmänhet som en irreversibel hämmare och 
inaktiverar både plasmid och kromosomalt medierade beta-
aktamaser. Kombinationen av cefepim och tazobaktam är en 
användbar kombination för behandling av infektioner orsakade av 
ESBL-producerande organismer. Tazobaktam förstärker och skyddar 
cefepim.

Laktation:
Cefepim utsöndras i human bröstmjölk i mycket låg 
koncentration efter parenteral administrering och läkemedlet 
bör användas med försiktighet till ammande mödrar.
Arbete och leverans:
Cefepime har inte studerats för användning under förlossning och 
förlossning. Behandling bör endast ges om det är tydligt indicerat.

Farmakokinetik:
Cefepime uppvisar linjär dosberoende farmakokinetik över 
dosintervallet 250 mg till 2 g och det finns inga bevis för läkemedel Maximal vuxendos av cefepim bör inte överstiga 6 g per dag
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