
®g 1.125 للحقنTazobactam & Cefepime
تكوين:
على:قنينة كل تحتوي

 )إلىمكافئ.  Cefepimeالالمائي
IP ) HCL Cefepimeمعقم

 Arginine( IPو  HCL cefepimeمن معقم خليط (

Sodium Tazobactam )معقم(
Tazobactamل مكافئ.

الكلى وظائف مع األصحاء البالغين في المتعددة الجرعات بعد التراكم

الطبيعية.

®TZسيلريم

الجرعات تبلغ . IMإعطاء بعد تقريباً بالكامل  Cefepimeامتصاص يتممجم1000

البالزما في تركيزات أعلى سيفيبيمي من جم 2 أو جم 1 أو مجم 500 المفردة

إلى الوصول يتم التوالي. على مل   /ميكروغرام57.5 أو 29.6 أو 13.9 تبلغ

البالزما تركيز متوسط   كان ساعات 8 بعد ساعة. 1.4-1.6 خالل البالزما تركيز

التوالي.على مل   /ميكروغرام8.7 أو 4.5 1.9 ،

األدوية:تفاعل
من عالية جرعات تناول حالة في بعناية الكلى وظائف مراقبة يجب

الكلوية السمية احتمالية زيادة بسبب  TZسيلريم األمينوغليكوزيدات

السمية عن اإلبالغ تم أمينوغليكوزيد. الحيوية للمضادات األذني والتسمم

مدرات مع األخرى السيفالوسبورينات من ذلك يصاحب ما تناول بعد الكلوية

فوروسيميد.مثل القوية البول

الذين المرضى في  cefepimeمن بها الموصى الصيانة جرعات عرض يتم

الجدول في  )دقيقة  /مل60 <الكرياتينين تصفية (كلوي قصور من يعانون

التالي

مجم125

®

.)فقط IM/  IVاستخدام (التكوين إلعادة مسحوق الصيدالني:الشكل

1 أو مجم 500 واحدة جرعة من دقيقة 30 من ألكثر الوريدي التسريب بعد

للدواء الذروة البالزما تركيزات متوسط   بلغ  cefepimeمن جرام 2 أو جرام

وبلغ التوالي ، على مل   /ميكروغرام126-139.9 أو 65.9-81.7 أو 39.1-31.6

ميكروغرام3.9 و 2.4 1.4 ، الجرعة من ساعات 8 بعد البالزما تركيزات متوسط

التوالي.على مل   /

ATC:H02AB07كود

وصف
 sodium tazobactamالوريدي أو العضلي .لإلعطاء (TZسيلريم

lactamase-β  ومثبطhydrochloride Cefepime منتج عن عبارة  )للحقن

Cefepimeو  tazobactamمن يتكون للحقن قابل للجراثيم مضاد تركيبي

السلبية:اآلثار®
تم التي لتلك مماثلة  tazobactamو  cefepimeمع الضائرة التأثيرات

في معتدلة إلى وخفيفة عابرة تكون ما وعادة وحده  cefepimeمع عنها اإلبالغ

الشدة.

هي: cefepimeباستخدام عنها اإلبالغ تم التي الضائرة األحداث

في بما  ، ٪)3.0(الموضعية التفاعالت 1٪: عن تزيد أو تساوي اإلصابة نسبة

 ٪)1.1(جلدي طفح  ؛ ٪)0.6(االلتهاب أو   /واأللم  ، ٪)1.3(الوريد التهاب ذلك

التهاب ذلك في بما (القولون التهاب 0.1٪: من أكبر ولكن 1٪ من أقل حدوث

المونيالس داء غثيان ، صداع ، حمى ، إسهال ،  ، )الكاذبالغشائي القولون

قيء.المهبل ، التهاب شرى ، حكة ، الفموي ،

الكبد:وظائف ضعف
الكبد.وظائف في ضعف من يعانون الذين للمرضى تعديل أي إجراء يلزم ال

األنسجة في واسع نطاق على  cefepimeتوزيع يتم بالحقن ، اإلعطاء بعد

الهوائية ، للشعب المخاطي الغشاء نفطة سائل ذلك في بما والسوائل ،

توزيع يتم والمرارة. والملحق ، البريتوني ، والسائل والصفراء ، والبلغم ،

Cefepime  فيCSF  يرتبط األم. لبن في يفُرز كما الحقن. إعطاء بعد

Cefepime  نصف عمر متوسط   المصل. ببروتينات تقريباً ٪ 20 بنسبة

في جزئياً Cefepimeاستقالب يتم ساعة.  2.3cefepime-2 من البالزما

الدواء من التخلص يتم . pyrrilldine )NMP(  methyl-Nإلىالحيالجسم

إخراج ويتم الكبيبي ، الترشيح طريق عن البول في تغيير دون أساسي بشكل

البول.في تغيير دون سيفيبيم من واحدة جرعة من ٪ 82-80

:)سنة12 إلى شهرين من (األطفال مرضى
من كجم   /مجم50 إلى 40 هي األطفال لمرضى بها الموصى المعتادة الجرعة

اإلصابة.شدة حسب ساعة 12 إلى 8 من تدار الجرعة C  4 - أكسيد. ثنائي كربوكسيالت-4،4-هيبتان-2- ]3.20. [أزابيسيكلو - 1 - ثيا

ميثيل  - (H 1- 1 2 ، 3 ، - يلميثيل - 1 - تريازول - )هي الكيميائية الصيغة

الهيدرات. أحادي هيدروكلوريد ،  أحادي 3R( -3- ، 5S ، 3S2) - أوكسو -7-

حمض سلفون هو البنسلين ، نواة من مشتق الصوديوم ، تازوباكتام

 -1-(( - )Zأوميثيلوكسيم ، )الصوديومهو الكيميائي اسمها البنسيالنيك.

yl[ -3-en-2-oct[  0ميثيل- ]72كلوريد ، بيروليدينيوم ميثيل

azabicyclo ]4.2.-1-thia-5-oxo-8-glyoxylamido[ -2-carboxy 

thiazolyl( --4-R( -7- ]2- )2-amino، 7R6]]) -  من حيوي مضاد هو

االسم بالحقن. لإلعطاء الطيف واسع اصطناعي شبه السيفالوسبورين

hydrochloride( 1 CEFEPIME )cefepimeهو الكيميائي
4NaO5 الجزيئي والوزنS

.322.3

بها.الموصى البالغين جرعة األطفال لمرضى القصوى الجرعة تتجاوز أال يجب

واإلدارة:التأسيس إعادة
الماء من مل 10 بـ القوارير محتويات تكوين إعادة يجب الوريدي: التسريب

إلى الدواء من المناسبة الجرعة إضافة ذلك بعد يجب . IPبـ للحقن المعقم

تخزينها عند ساعة 24 لمدة مستقرة الناتجة المحاليل متوافق. وريدي محلول

المتقطع الوريدي التسريب إعطاء يتم مئوية. درجة 20-25 حرارة درجة في

تقريباً.دقيقة 30 خالل

األحداث حدوث معدل كان ساعات ، 8 كل جم 2 من أعلى جرعة تناول عند

غثيان  ، ٪)3(إسهال  ، ٪)4(جلدي طفح من وتألفت أعلى. الصلة ذات الضائرة

.٪)1(صداع  ، ٪)1(حمى  ، ٪)1(حكة  ، ٪)1(قيء  ، ٪)2( 0.5 البريتوني. الكلى وغسيل الكلى غسيل طريق عن  Cefepimeإزالة تتم

Tazobactam  يبلغ وحيدة ، كجرعة دقيقة 30 عن تزيد لمدة نقعه عند جم

0.67 العمر ونصف مل ،   /ميكروغرام27.1 األقصى المصل مستوى متوسط

دقيقة.لكل مل 268 الكلوية والتصفية ساعة

ن11ح10
عالقتها عن النظر بغض التالية ، الضائرة المخبرية التغييرات عن اإلبالغ تم

كومبس اختبار ٪: 1 عن تزيد أو تساوي بنسبة  ، cefepimeمع بالعالج

٪ )زيادة ؛ ٪)2.8(الفسفور نقص  ؛ ٪)16.2 ( )الدمانحالل بدون (اإليجابي

SGOT )2.4/  AST( ، ٪SGPT )2.8/  ALT ،  ؛ ٪)1.7(الحمضات PTT  غير

.1.4( PT٪٪) ، )1.6(طبيعي

 ، BUNالقلوي ، الفوسفاتيز زيادة 0.1٪: من أكبر ولكن 1٪ من أقل حدوث

نقص الكلي ؛ البيليروبين البوتاسيوم ، الفوسفور ، الكرياتينين ، الكالسيوم ،

.WBCالدموية ، الصفائح العدالت ، الهيماتوكريت ، الكالسيوم ،

قوي مثبط هو ميثيل ، تريازوليل البنسيالنيك حمض سلفون وهو تازوباكتام ،

والتي البالزميد تتوسطها التي اإلنزيمات سيما وال الكتامازات ، ب-من للعديد

الجيل ذلك في بما والسيفالوسبورينات للبنسلين مقاومة تسبب ما عادة

السيفالوسبورينات.من الثالث

بيولوجياً نشط غير أنه وجد واحد مستقلب إلى  Tazobactamاستقالب يتم

طريق عن أساسي بشكل ومستقلبه  Tazobactamمن التخلص يتم دقيقاً.

والباقي متغير غير كدواء المعطاة الجرعة من ٪ 80 تظهر حيث الكلوي اإلفراز

واحد.مستقلب شكل على

من مل 2.4 بإضافة وتازوباكتام سيفيبيمي حقن تحضير يتم العضلي: الحقن

في تخزينه عند واحدة ساعة لمدة مستقر المحلول . IPللحقن المعقم الماء

مئوية.درجة 25 إلى 20 من الغرفة حرارة درجة

واالستقرار:التوافق
مع مل   /مجم40 و 1 بين بتركيزات متوافق  cefepimeالوريد: طريق عن

10٪ و 5٪ الصوديوم ، كلوريد حقن 0.9٪ التالية: الوريدي التسريب سوائل

حقن 5٪ و الصوديوم كلوريد حقن 0.9٪ و دكستروز 5٪ دكستروز. حقن

حرارة درجة عند ساعة 24 إلى تصل لمدة المحاليل هذه تخزين يمكن دكستروز.

مئوية.درجات 8 إلى 2 من الثالجة في أيام 7 أو مئوية درجة 25 إلى 20

عند ضئيل للجراثيم مضاد نشاط له  tazobactamأن من الرغم على

 tazobactamمع  cefepimeلـ المشترك االستخدام فإن بمفرده ، استخدامه

سالالت من العديد ضد  cefepimeنشاط نطاق يوسع تآزري تأثير عنه ينتج

.Iactamase-betaلـ المنتجة البكتيريا

اإلستعمال:دواعي

إلى المتوسطة االلتهابات لعالج بالحقن  tazobactamو  Cefepimeيستخدم

للبيتا المنتجة البكتيريا عن ناجمة أنها في يشتبه أو تسببها التي الشديدة

Iactamases  يكون عندما الحساسةcefepime  فعال.غير وحده

التالية:لإلشارات  tazobactamو  Cefepimeمزيج يستخدم

التسويق:بعد ما تجربة
التجارب عن اإلبالغ تم  ، cefepimeمع أعاله المذكورة األحداث إلى باإلضافة

العالم.أنحاء جميع في اإلنترنت عبر التسويق تجربة أثناء التالية السلبية

للميكروبات:المضاد الطيف
الجرام سالبة البكتيريا ضد النشاط من ممتد طيف على  Cefepimeيحتوي

الجرام سالبة الحية الكائنات ضد أكبر نشاط مع الجرام ، سالبة والبكتيريا

مبيد عامل هو  Cefepimeالثالث. الجيل بعوامل مقارنة الجرام واإليجابية

لديه  Cefepimeالبكتيرية. الخلية جدار تخليق تثبيط طريق عن يعمل للجراثيم

البكتيريا من واسعة مجموعة يشمل نشاط المختبرفي منواسعة مجموعة

الكتامازات لبيتا منخفضة ألفة له  Cefepimeالجرام. وسالبة الجرام موجبة

قبل من المائي للتحلل للغاية مقاوم  Cefepimeبالكروموسومات. المشفرة

سالبة البكتيرية الخاليا في سريع اختراق ويظهر  betalactamasesمعظم

بروتينات هي  cefepimeلـ الجزيئية األهداف البكتيرية ، الخاليا داخل الجرام.

.)(PBPالبنسلين ربط

TZسيلريم حلول
أكبر بتركيز األمبيسلين محاليل إلى إضافتها عدم يجب الحيوية ، المضادات

فانكومايسين ، ميترونيدازول ، إلى إضافتها عدم ويجب مل ،   /مجم40 من

بسبب أمينوفيلين أو نيتيلميسين كبريتات توبراميسين ، جنتاميسين ،

يشار ®TZسيلريم معالمتزامن العالج كان إذا ذلك ، ومع المحتمل. التفاعل

سيلريم منفصل.بشكل الحيوية المضادات هذه من كل إعطاء يمكن أنه إلى
TZ® التسريب زجاجة أو   /وحقنة في أخرى أدوية مع تستخدم أن ينبغي ال

أو الدم إلى يضاف أن ينبغي ال ®TZسيلريم التوافق.إثبات يتم لم حيث

األلبومين.محلالت أو   /ومشتقاته

Iactamبيتا معظم في الموجودة تلك مثل ®
المعقدةوغير المعقدة البولية المسالك التهابات لعالج  •

والمعقدة غير والجلد الجلد بنية التهابات  •

معقدة.البطن داخل التهابات  •

اعتالل عن اإلبالغ تم الفئة ، هذه في األخرى األدوية بعض مع الحال هو كما

والغيبوبةوالذهول ، والهلوسة ، اإلرباك ، ذلك في بما الضمير اضطراب (الدماغ

الحاالت معظم أن من الرغم على المرضية. والنوبات العضلي ، والرمع  ، )

تجاوزت  cefepimeمن جرعات تلقوا الذين الكلوي القصور مرضى في حدثت

عند الدماغ اعتالل حاالت بعض حدثت بها ، الموصى الجرعات جداول

الكلوية.لوظائفهم للجرعة تعديالً يتلقون الذين المرضى االستعمال:موانع
حساسية لديهم الذين المرضى في وتازوباكتام سيفيبيم مزيج استخدام يمُنع

عند بحذر استخدامه ويجب األخرى السيفالوسبورينات أو لألدوية مفرطة

تجنب يجب للبنسلين. الحساسية فرط من تاريخ لديهم الذين المرضى

فرط تفاعل من عانوا الذين المرضى في السيفالوسبورينات استخدام

تفاعل حدوث حالة في للبنسلين.  )الحساسية(الفوري النوع من الحساسية

الدواء إيقاف يجب والتازوباكتام ، بالسيفيبيمي العالج أثناء الحساسية فرط

والكورتيكوستيرويدات اإلبينفرين مثل المناسب بالعالج المريض وعالج

محدد.هو كما وأكسجين مناسب هوائي مجرى على والحفاظ

الحساسية عن اإلبالغ تم األخرى ، السيفالوسبورينات مع الحال هو كما

قلة العابرة ، البيض الكريات قلة الحساسية ، صدمة ذلك في بما المفرطة

الملصق.  /الكرتونإلى الرجوع يرجى : الصالحيةمدةالصفيحات ..ونقص المحببات ، ندرة العدالت ،

إلى يؤدي مما الخلية غشاء عبر حركته  cefepimeمن  Zwitterionsيعزز

لألدوية المائي للتحلل نسبياً صافية ومقاومة المحيطي الفضاء في عال ٍتركيز

بسيطاً.تثبيطاً فقط  cefepimeويظهر

السيفالوسبورين:فئة من الضارة التفاعالت
المرضى في لوحظت والتي أعاله المذكورة الضائرة التفاعالت إلى باإلضافة

التالية الضائرة التفاعالت عن اإلبالغ تم بالسيفيبيمي ، عولجوا الذين

السيفالوسبورين: فئة من الحيوية للمضادات المتغيرة المعملية واالختبارات

السمي ، البشرة انحالل األشكال ، عديدة حمامي جونسون ، ستيفنز متالزمة

الدم وفقر الالتنسجي ، الدم وفقر السام ، الكلية اعتالل كلوي ، وظيفي اختالل

وقلة الصفراوي ، الركود ذلك في بما الكبدي والخلل والنزيف ، االنحاللي ،

الشاملة.الكريات

احم مئوية. درجة 30 عن التزيد حرارة درجة فى يحفظ التخزين:

الضوء.من
األطفال.متناول عن بعيدا يحفظ

قريب. وقت حتى أقل مشكلة يعتبر كان  cefepimeلـ األدوية مقاومة ظهور

تحلل على قادرة  )(ESBLالممتدة الطيفية الكتامازات بيتا إنزيمات إن

العثور يمكن والممتدة. النطاق واسعة والسيفالوسبورينات المائي البنسلين

 pneumoniaeالمعوية البكتيريا أنواع من متنوعة مجموعة في  ESBLعلى

Klebsiella،  .األخرى الحية الكائنات القولونية. واإلشريكية  أوكسيتوكاك

 morganiiو  spp Salmonellaو  spp Enterobacterهي  ESBLتؤوي التي

Morganella  وmirabilis Proteus  وmarcescens Serratia  و

P. aeruginosa. Cefepime  للـ المنتجة الحية الكائنات معظم ضد نشط

ESBL  اختبارات المختبرفي اللقاحزيادة مع تتناقص الحساسية أن يبدو ولكن

 cefepimeاستخدام ارتبط التجريبية. النماذج الحيالجسم في والحساسية

العدوى.وتفشي  ESBLلـ المنتجة الحية الكائنات باختيار وحده

تحذيرات:
استفسار إجراء يجب للعدوى ، وتازوباكتام سيفيبيم باستخدام العالج بدء قبل

الحساسية فرط تفاعل من سابقاً عانى قد المريض كان إذا ما لتحديد دقيق

أخرى.أدوية أو البنسلين أو السيفالوسبورين أو السيفبيمي تجاه

تقديمي:عرض

جم.1.125 بوزن قوارير شكل في متوفر ®TZسيلريم

تسويقها:

Limited India Biologics Biocon
II  -Phaseالهند ، 560100 ، -  .بنغالورو

، City Electronics ، Park Semicon ، 

House Biocon
احتياطات:

كبدي. أو   /وكلوي قصور من يعانون الذين المرضى عند الحذر توخي يجب

مع الكلوي الفشل من يعانون الذين المرضى في الجرعة تعديل مطلوب

دقيقة.  /مل60 <الكرياتينين تصفية

بالتسريب  tazobactamو  Cefepimeتركيبة تدار أن يفضل الجرعة:

عند العميق العضلي الحقن طريق عن تعطى أن أيضاً يمكن ولكن الوريدي

من ألكثر الوريد طريق عن  tazobactamمع  Cefepimeإعطاء يجب الحاجة.

وتازوباكتام سيفيبيمي من واألطفال للبالغين بها الموصى الجرعة دقيقة. 30

التالي:الجدول في موضحة
مسجلةتجارية عالمة -  ®

حمل:
في  tazobactamو  cefepimeباستخدام مضبوطة أو كافية دراسات توجد ال

الحمل أثناء الدواء استخدام ويجب والوالدة المخاض أثناء أو الحوامل النساء

بوضوح.إليه اإلشارة عند فقط

2019سبتمبر في مراجعته تمت الذي المنشور

اإلنترنتعلى موقعنا بزيارة قم المنتجات ، شكاوى أو   /والسلبية األحداث عن لإلبالغ

www.biocon.com عبر مراسلتنا أو  18001029465 المجاني:بالرقم اتصل أو

Drugsafety@biocon.comعلىاإللكتروني البريد
البالزميد من كل ويعطل فيه رجعة ال كمثبط عام بشكل  Tazobactamيعمل

 tazobactamمع  cefepimeمزيج . Iactamases-betaوالكروموسومات

. ESBLلـ المنتجة الحية الكائنات عن الناتجة االلتهابات لعالج مفيد مزيج هو

الرضاعة:.cefepimeويحمي  Tazobactamيقوي
اإلعطاء بعد جداً منخفض بتركيز البشري الثدي حليب في  Cefepimeيفُرز

المرضعات.األمهات عند بحذر الدواء استخدام ويجب بالحقن

والتسليم:العمل
إعطاء يجب والوالدة. المخاض أثناء لالستخدام  Cefepimeدراسة يتم لم

بوضوح.تحديده تم إذا فقط العالج

الدوائية:
مدى على الخطية الجرعة على المعتمدة الدوائية الحرائك  Cefepimeيظُهر

الدواءعلى دليل يوجد وال جم 2 إلى مجم 250 من الجرعة
اليومفي جم 6 سيفيبيم من للبالغين القصوى الجرعة تتجاوز أال يجب
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www.911globalmeds.com/buy-cefepime-tazobactam-augeoz-online
https://www.biocon.com/docs/domestic-market-pi/ccd/CELRIM%20TZ.pdf

