
Cefepime & Tazobactam สําหรับฉีด 1.125g

เซลริม TZ ®
Cefepime & Tazobactam สําหรับฉีด 1.125g

องค์ประกอบ:
ขวดแต่ละขวดประกอบด้วย:
Cefepime HCL IP (ปลอดเชื้อ) 
เท่ากับ สู่ Anhydrous Cefepime
(ส่วนผสมที่ปราศจากเชื้อของเซเฟปิเม่ HCL และอาร์จนิีน) 
Tazobactam Sodium IP (Sterile)
สมการ สู่ทาโซแบคตัม

การสะสมตามขนาดยาหลายขนาดในผู้ใหญท่ี่มีสุขภาพดีและมีการทํางานของไต
ตามปกติ เซลริม TZ ®

1,000 มก. Cefepime ถูกดูดซึมได้เกือบทั้งหมดหลังการให้ IM ปริมาณ cefepime 
ขนาด 500 มก., 1 กรัมหรือ 2 กรัม IM เดียวมคีวามเข้มข้นในพลาสมาสูงสุด
ที่ 13.9, 29.6 หรือ 57.5 ไมโครกรัม/มิลลิลิตรตามลําดับ ความเข้มข้นของ
พลาสม่าจะเกิดขึ้นภายใน 1.4-1.6 ชม. หลังจาก 8 ชั่วโมง ความเข้มข้นใน
พลาสมาเฉลี่ยเฉลี่ย 1.9, 4.5 หรือ 8.7 ไมโครกรัม/มิลลิลิตรตามลําดับ

ปฏิกิริยาระหว่างยา:
การทํางานของไตควรได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบหากต้องให้ 
aminoglycosides ในปริมาณสูงด้วยเซลริม TZ เนื่องจากศักยภาพในการ
เกิดพิษต่อไตและ ototoxicity ของยาปฏิชีวนะ aminoglycoside เพิ่มขึ้น มี
รายงานเกี่ยวกับความเป็นพิษต่อไตหลังจากได้รับยา cephalosporins ชนิด
อื่นร่วมกับยาขับปัสสาวะที่มีฤทธิ์ เช่น furosemide

ปริมาณยาเซเฟปิเมที่แนะนําในผูป้่วยที่มีภาวะไตไมเ่พียงพอ (การกวาดล้างของ
ครีเอตินีน <60 มล./นาที ) แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้125 มก.

®

รูปแบบยา:ผงสําหรับคืนสภาพ (ใช้ IV/IM เท่านั้น)

หลังจากได้รับการฉีดเข้าเส้นเลือดดํานานกว่า 30 นาทีในขนาดยาเดียว 500 
มก., 1 กรัมหรือ 2 กรัมของความเข้มข้นสูงสุดของยาเซเฟปมิีในพลาสมาของ
ยามีค่าเฉลี่ย 31.6-39.1, 65.9-81.7 หรือ 126-139.9 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
ตามลําดับ ความเข้มข้นในพลาสมา 8 ชั่วโมงหลังจากให้ยาเฉลี่ย 1.4 , 2.4 และ 
3.9 ไมโครกรัม/มล. ตามลําดับ

รหัส ATC:H02AB07

คําอธิบาย
เซลริม TZ(Cefepime และ tazobactam สําหรับฉีด) เป็นผลิตภัณฑผ์สม
ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ฉีดได้ซึ่งประกอบด้วย Cefepime hydrochloride และ 
tazobactam sodium ทีย่ับยั้ง β-lactamase สําหรับการบริหารกล้ามเนื้อ
หรือทางหลอดเลือดดํา

® ผลกระทบ:
ผลข้างเคียงจากการใช้ cefepime และ tazobactam นั้นคล้ายคลึงกับผลข้างเคียง
ที่รายงานด้วย cefepime เพียงอย่างเดียว และโดยทั่วไปจะมอีาการชั่วคราวและ
รุนแรงเล็กน้อยถึงปานกลาง
อาการไม่พึงประสงค์ที่รายงานด้วย cefepime คือ:
อุบัติการณ์เท่ากับหรือมากกว่า 1%: ปฏิกิริยาในท้องถิ่น (3.0%) รวมทั้งหนาว
สั่น (1.3%) ความเจ็บปวดและ/หรือการอักเสบ (0.6%); ผื่น (1.1 %) อุบัติ
การณ์น้อยกว่า 1% แต่มากกว่า 0.1%: อาการลําไส้ใหญ่บวม (รวมถึง
ลําไส้ใหญ่ปลอม), ท้องร่วง, มไีข้, ปวดหัว, คลื่นไส,้ moniliasis ในช่องปาก, 
อาการคัน, ลมพิษ, ช่องคลอดอักเสบ, อาเจียน

การทํางานของตับบกพร่อง:
ไม่จําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนใดๆ สําหรับผูป้่วยที่มีความบกพร่องในการ
ทํางานของตับภายหลังการให้ยาทางหลอดเลือด เซเฟปิมจีะแพรก่ระจายอย่างกว้างขวางใน

เนื้อเยื่อและของเหลว รวมทั้งเยื่อเมือกในหลอดลมทีเ่ป็นตุ่มพอง เสมหะ นํ้าดี 
นํ้าในช่องท้อง ภาคผนวก และถุงนํ้าดี Cefepime ถูกแจกจ่ายไปยัง CSF หลัง
การให้ยาทางหลอดเลือด มันถูกขับออกมาในนมของมนุษยด์้วย Cefepime 
เชื่อมโยงกับโปรตีนในซีรัมประมาณ 20% พลาสมาครึ่งชีวิตของเซเฟปมิเีฉลี่ย 
2-2.3 ชั่วโมง Cefepime ถูกเผาผลาญบางส่วนในร่างกายเป็น N-เมทิล ไพริ
ลดีน (NMP) ยาจะถูกกําจัดออกโดยส่วนใหญไ่ม่เปลี่ยนแปลงในปัสสาวะโดย
การกรองของไต โดย 80-82% ของเซเฟปิเมขนาดครั้งเดียวจะถูกขับออกทาง
ปัสสาวะไม่เปลี่ยนแปลง

ผู้ป่วยเด็ก (2 เดือนถึง 12 ปี):
ขนาดยาทีแ่นะนําตามปกติสําหรับผู้ป่วยเด็กคือ 40 ถึง 50 มก./กก. โดยให้ยา 
8 ถึง 12 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการติดเชื้อCEFEPIME (cefepime hydrochloride) เป็นยาปฏิชีวนะ 

cephalosporin กึ่งสังเคราะห์สเปกตรัมกว้างสําหรับการให้ยาทางหลอด
เลือด ชื่อทางเคมีคือ 1-[[(6R,7R)-7-[2-(2-amino-4-thiazolyl)- 
glyoxylamido]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2. 0] ออค-
2-เอน-3-อิล]เมทิล]-1-เมทิลไพร์โรลิดิเนียม คลอไรด์, 72-(Z)-(โอเมทิลออกซีม
), มอนอไฮโดรคลอไรด,์ โมโนไฮเดรต โซเดียมทาโซแบคแทมซึ่งเป็นอนุพันธ์
ของนิวเคลียสของเพนิซิลลินคือกรดเพนนิซิลลานิกซัลโฟน ชื่อทางเคมีของมัน
คือโซเดียม (2S, 3S,5R)-3-methyl-7- oxo - 3 - ( 1 H - 1 , 2 , 3 - triazol 
- 1 - ylmethyl ) - 4 - thia - 1 - azabicyclo[3.2. 0]เฮปเทน-2-คารบ์อกซิ
เลต-4,4-ไดออกไซด์ สูตรทางเคมีคือ C

4NaO5S และนํ้าหนักโมเลกุลเท่ากับ
322.3.

ปริมาณสูงสุดสําหรับผู้ป่วยเด็กไม่ควรเกินปริมาณผู้ใหญท่ี่แนะนํา

การสร้างใหม่และการบริหาร:
IV Infusion: เนื้อหาของขวดควรถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วยนํ้าปราศจากเชื้อ 10 มล
. สําหรับการฉีด IP ที่ให้มา ควรเพิ่มขนาดยาทีเ่หมาะสมลงในสารละลาย IV ที่
เข้ากันได้ สารละลายที่เป็นผลลัพธจ์ะคงตัวเป็นเวลา 24 ชั่วโมงเมื่อเก็บไว้ที่
อุณหภูมิ 20-25°C การฉีด IV เป็นระยะ ๆ จะได้รับประมาณ 30 นาที

ที่ขนาดยาทีสู่งขึ้นของ 2 g q8h อุบัติการณข์องเหตุการณ์ไม่พึงประสงคท์ีอ่าจ
เกี่ยวข้องจะสูงขึ้น ประกอบด้วยผื่น (4%) ท้องร่วง (3%) คลื่นไส้ (2%) 
อาเจียน (1%) อาการคัน (1%) ไข้ (1%) และปวดศีรษะ (1%)Cefepime จะถูกลบออกโดยการฟอกไตและการล้างไตทางช่องท้อง ทาโซ

แบคแทม 0.5 กรัม เมื่อให้ยาครั้งเดียวมากกว่า 30 นาที ระดับซีรั่มสูงสุดเฉลี่ย 
27.1 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ครึ่งชีวิตคือ 0.67 ชั่วโมง และการล้างไตของมัน
คือ 268 มล. ต่อนาที

10ชม11นู๋ มรีายงานการเปลี่ยนแปลงในห้องปฏิบัติการทีไ่ม่พึงประสงคด์ังต่อไปนี้ โดยไม่
คํานึงถึงความสัมพันธก์ับการรักษาด้วยเซเฟปิเม อุบัติการณ์เท่ากับหรือ
มากกว่า 1%: การทดสอบ Positive Coombs ' (ไม่มีภาวะเม็ดเลือดแดงแตก
) (16.2%); ฟอสฟอรัสลดลง (2.8%); เพิ่ม ALT/SGPT (2.8%), AST/SGOT 
(2.4%), eosinophils (1.7%); ปตท. ผิดปกติ (1.6%), PT (1.4%)

อุบัติการณน์้อยกว่า 1% แต่มากกว่า 0.1%: อัลคาไลน์ฟอสฟาเตสทีเ่พิ่มขึ้น, 
BUN, แคลเซียม, ครีเอตินีน, ฟอสฟอรัส, โพแทสเซียม, บิลิรูบินทั้งหมด; 
แคลเซียมลดลง, ฮีมาโตคริต, นวิโทรฟิล, เกล็ดเลือด, WBC

Tazobactam ซึ่งเป็นกรดซัลโฟน triazolylmethyl penicillanic เป็นตัว
ยับยั้งที่มีศักยภาพของ b- lactamases จํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เอนไซม์ที่อาศัยพลาสมิดซึ่งมักทําให้เกิดการดื้อต่อยาเพนนิซิลลินและเซฟาโลส
ปอรินรวมถึงเซฟาโลสปอรินรุ่นทีส่าม

Tazobactam ถูกเผาผลาญเป็น metabolite เดียวซึ่งพบว่าไมใ่ช้งานทางจุล
ชีววิทยา ทาโซแบคแทมและเมแทบอไลต์ของมันถูกกําจัดออกโดยหลักโดยการ
ขับออกทางไต โดย 80% ของขนาดยาที่ให้มาปรากฏเป็นยาที่ไมเ่ปลี่ยนแปลง 
และส่วนทีเ่หลือจะเป็นเมตาโบไลตเ์ดี่ยว

การฉีด IM: การฉีดเซเฟปิมีและทาโซแบคแทมเตรียมโดยการเติมนํ้าปราศจาก
เชื้อ 2.4 มล. สําหรับการฉีด IP สารละลายมีความคงตัวเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง
เมื่อเก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้อง 20-25 องศาเซลเซียส

ความเข้ากันไดแ้ละความเสถียร:
ทางหลอดเลือดดํา: cefepime เข้ากันได้ทีค่วามเข้มข้นระหว่าง 1 ถึง 40 มก
. / มล. กับของเหลวทีใ่ห้ทางหลอดเลือดดําต่อไปนี:้ การฉีดโซเดียมคลอไรด์ 
0.9%, การฉีดเดกซ์โทรส 5% และ 10% ฉีดเดกซ์โทรส 5% และฉีดโซเดียม
คลอไรด์ 0.9% และฉีดเดกซ์โทรส 5% สารละลายเหล่านีอ้าจเก็บไว้ได้นานถึง 
24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 20 ถึง 25° C หรือ 7 วันในตู้เย็น 2 ถึง 8°C

แม้ว่าทาโซแบคแทมจะมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียเพียงเล็กน้อยเมื่อใช้เพียงอย่าง
เดียว แต่การใชเ้ซเฟปิเมร่วมกับทาโซแบคแทมร่วมกันจะส่งผลให้เกิดการ
ทํางานร่วมกันที่ขยายสเปกตรัมของกิจกรรมของเซเฟปิมีต่อแบคทีเรียทีผ่ลิต
เบตา-ไอแอกทาเมสหลายสายพันธุ์

ข้อบ่งใช:้
Cefepime และ tazobactam ใช้ทางหลอดเลือดเพื่อรักษาการติดเชื้อใน
ระดับปานกลางถึงรุนแรงที่เกิดจากหรือสงสัยว่ามีสาเหตุจากแบคทีเรียทีผ่ลิต 
beta-Iactamases ที่อ่อนแอเมื่อ cefepime เพียงอย่างเดียวจะไม่ได้ผล

การรวมกันของ Cefepime และ tazobactam ใช้สําหรับบ่งชี้ต่อไปนี้:

ประสบการณห์ลังการขาย:
นอกเหนือจากเหตุการณท์ี่รายงานข้างต้นกับ cefepime แล้ว ยังมกีาร
รายงานประสบการณ์ที่ไมพ่ึงประสงค์ดังต่อไปนีใ้นระหว่างประสบการณห์ลัง
การขายทั่วโลกสเปกตรัมต้านจุลชีพ:

Cefepime มีช่วงกว้างของกิจกรรมต่อต้านแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ 
โดยมีฤทธิ์ต้านเชื้อแกรมลบและแกรมบวกมากกว่าสารรุ่นทีส่าม Cefepime 
เป็นสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทําหน้าที่ยับยั้งการสังเคราะห์ผนังเซลลข์อง
แบคทีเรีย Cefepime มีสเปกตรัมกว้างของในหลอดทดลองกิจกรรมที่
ครอบคลุมแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบที่หลากหลาย Cefepime มีความ
สัมพันธ์ตํ่ากับ beta-lactamases ที่เข้ารหัสด้วยโครโมโซม Cefepime มี
ความทนทานสูงต่อการไฮโดรไลซิสโดยเบตาแลคทาเมสส่วนใหญ่ และแสดง
การแทรกซึมอย่างรวดเร็วในเซลล์แบคทีเรียแกรมลบ ภายในเซลลแ์บคทีเรีย 
เป้าหมายระดับโมเลกุลของเซเฟปิมีคือโปรตีนทีจ่ับกับเพนิซิลลิน (PBP)

โซลูชั่นของเซลริม TZ
ยาปฏิชีวนะ ไมค่วรเติมลงในสารละลายของแอมพิซิลลินทีค่วามเข้มข้นมากกว่า 
40 มก./มล. และไมค่วรเติมเมโทรนิดาโซล, แวนโคมัยซิน, เจนตามิซิน, โทบรา
มัยซิน, เนทลิมิซินซัลเฟต หรืออะมโินฟิลลีน เนื่องจากการโต้ตอบที่อาจเกิดขึ้น 
อย่างไรก็ตาม หากทําการรักษาควบคูไ่ปกับเซลริม TZ®มีการระบุว่ายาปฏิชีวนะ
แต่ละชนิดสามารถแยกใหอ้อกได้เซลริม TZ®ไม่ควรใช้กับยาอื่นในกระบอก
ฉีดยาและ/หรือขวดสําหรับแช่ เนื่องจากยังไม่มีการสร้างความเข้ากันได้เซลริม 
TZ®ไม่ควรเติมลงในเลือดหรือผลิตภัณฑ์จากเลือด และ/หรืออัลบูมนิไฮโดรไล
เสต

®เช่นเดียวกับ beta-Iactam . ส่วนใหญ่
• สําหรับการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะทีไ่มซ่ับซ้อนและซับซ้อน

• การติดเชื้อทีผ่ิวหนังและโครงสร้างผิวหนังทีไ่ม่ซับซ้อนและ
• การติดเชื้อภายในช่องท้องทีซ่ับซ้อน

เช่นเดียวกับยาอื่น ๆ ในกลุ่มนี้ encephalopathy (di sturbance of conc 
iousness inc luding confus ion, hallucinations, stupor, and 
coma), myoclonus และอาการชักได้รับการรายงาน แม้ว่ากรณีส่วนใหญ่จะ
เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่มคีวามบกพร่องทางไตทีไ่ด้รับยาเซเฟปิมใีนปริมาณทีเ่กิน
กําหนดปริมาณทีแ่นะนํา แต่บางกรณขีองโรคไข้สมองอักเสบก็เกิดขึ้นในผู้ป่วย
ที่ได้รับการปรับขนาดยาสําหรับการทํางานของไตข้อห้าม:

ห้ามใช้ยา Cefepime และ tazobactam ในผู้ป่วยทีแ่พ้ยาหรือ 
cephalosporins อื่น ๆ และควรใชด้้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มปีระวัติ
แพย้า penicillins ควรหลีกเลี่ยงการใชเ้ซฟาโลสปอรินในผู้ป่วยทีม่ปีฏิกิริยา
ภูมไิวเกิน (anaphylactic) แบบทันทตี่อเพนิซิลลิน หากเกิดปฏิกิริยาภูมิไวเกิน
ระหว่างการรักษาด้วยเซเฟปิมีและทาโซแบคแทม ควรหยุดยาและให้ผู้ป่วยได้รับ
การรักษาด้วยการบําบัดที่เหมาะสม เช่น อะดรีนาลีน คอร์ติโคสเตียรอยด์ และ
การบํารุงรักษาทางเดินหายใจและออกซิเจนให้เพียงพอตามที่ระบุไว้

เช่นเดียวกับ cephalosporins อื่น ๆ มีรายงานการเกิด anaphylaxis รวม
ทั้ง anaphylactic shock, leukopenia ชั่วคราว, neutropenia, 
agranulocytosis และ thrombocytopenia อายุการเก็บรักษา: โปรดดูที่กล่อง / ฉลาก

Zwitterions ของ cefepime ช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวข้ามเยื่อหุ้มเซลล์ส่งผล
ให้มีความเข้มข้นสูงในพื้นที่ periplasmic และความต้านทานสุทธิต่อการไฮ
โดรไลซิสของยาและ cefepime แสดงการปิดใชง้านเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ระดับ Cephalosporin:
นอกเหนือจากอาการข้างเคียงทีก่ล่าวข้างต้นซึ่งพบได้ในผู้ป่วยทีไ่ด้รับ 
cefepime แล้ว ยังมีรายงานเกี่ยวกับอาการข้างเคียงและการทดสอบในห้อง
ปฏิบัติการทีเ่ปลี่ยนแปลงไปสําหรับยาปฏิชีวนะกลุ่ม cephalosporin ได้แก่ 
Stevens-Johnson syndrome, erythema multiforme, toxic 
epidermal necrolysis, ความผิดปกตขิองไต โรคไตทีเ่ป็นพิษ, โรคโลหิต
จาง aplastic, โรคโลหิตจาง hemolytic, การตกเลือด, ความผิดปกติของ
ตับรวมทั้ง cholestasis และ pancytopenia

การเก็บรักษา: เก็บที่อุณหภูมิไมเ่กิน 30 องศาเซลเซียส ป้องกัน
จากแสง
เก็บให้พ้นมือเด็ก

การดื้อยาที่เกิดขึ้นกับเซเฟปิเมนั้นถือว่ามปีัญหาน้อยกว่าจนกระทั่งเมื่อไม่นาน
มานี้ เบตาแลคทาเมสแบบขยายสเปกตรัม (ESBL) สามารถไฮโดรไลซเ์พนซิิล
ลิน, เซฟาโลสปอรินในสเปกตรัมกว้างและขยายได้ ESBL พบได้ใน 
Enterobacteriaceae หลายชนิด Klebsiella pneumoniae,ก. ออกซีโต
กา และ Escherichia coli สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่มี ESBL ได้แก่ Enterobacter 
spp, Salmonella spp, Morganella morganii, Proteus mirabilis, 
Serratia marcescens และ P. aeruginosa Cefepime มีฤทธิต์้านสิ่งมี
ชีวิตที่สร้าง ESBL ส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ความอ่อนไหวดูเหมือนจะลดลงเมื่อ
เชื้อเพิ่มขึ้นinvitroการทดสอบความอ่อนไหวและในร่างกายโมเดลทดลอง การ
ใช้เซเฟปิเมเพียงอย่างเดียวมีความเกี่ยวข้องกับการเลือกสิ่งมีชีวิตที่สร้าง 
ESBL และการระบาดของการติดเชื้อ

คําเตือน:
ก่อนทําการรักษาด้วยเซเฟปิมีและทาโซแบคแทมสําหรับการติดเชื้อ ควร
สอบถามอย่างรอบคอบเพื่อตรวจสอบว่าผู้ป่วยเคยมีปฏิกิริยาภูมไิวเกินในทันที
กับเซเฟปิมี เซฟาโลสปอริน เพนนิซิลลิน หรือยาอื่นๆ มาก่อนหรือไม่

การนําเสนอ:
เซลริม TZ®มจีําหน่ายเป็นขวดขนาด 1.125 กรัม

ทําการตลาดโดย:
Biocon Biologics India Limited 
Biocon House, Semicon Park, 
Electronics City, Phase - II, เบงกาลู
รู - 560 100, อินเดีย

ข้อควรระวัง:
ต้องใชค้วามระมัดระวังในผู้ป่วยที่มภีาวะไตและ/หรือตับไมเ่พียงพอ จําเป็นต้อง
ปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายโดยมีค่า creatinine clearance <60 
มล./นาที

ปริมาณ:ควรใช้ Cefepime และ tazobactam ร่วมกันโดย IV Infusion แต่
สามารถให้โดยการฉีด IM ลึกเมื่อระบุไว้ Cefepime กับ tazobactam ควร
ฉีดเข้าเส้นเลือดดําเป็นเวลา 30 นาที ปรมิาณเซเฟปิเมและทาโซแบคแทมที่
แนะนําสําหรับผู้ใหญ่และเด็กมรีะบุไว้ในตารางต่อไปนี:้ ® - เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

การตั้งครรภ:์
ไม่มีการศึกษาทีเ่พียงพอหรือมีการควบคุมโดยใชเ้ซเฟปิมแีละทาโซแบคแทมใน
หญิงตั้งครรภ์หรือระหว่างคลอดและการคลอด และควรใช้ยาในระหว่างตั้ง
ครรภ์เฉพาะเมื่อมีการระบุไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น

แผ่นพับแก้ไขกันยายน 2019

หากต้องการรายงานเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์และ/หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรด
เยี่ยมชมเว็บไซตข์องเราwww.biocon.comหรือโทรฟรีทีห่มายเลข:1800 102 9465 หรือ
ส่งอีเมลหาเราได้ทีD่rugsafety@biocon.com

โดยทั่วไปแล้ว Tazobactam จะทําหน้าที่เป็นตัวยับยั้งทีไ่ม่สามารถย้อนกลับได้
และยับยั้ง beta-Iactamases ทั้งพลาสมิดและโครโมโซมที่อาศัยโครโมโซม 
การรวมกันของเซเฟปิมีกับทาโซแบคแทมเป็นส่วนผสมที่มีประโยชน์สําหรับการ
รักษาโรคติดเชื้ออันเนื่องมาจากสิ่งมีชีวิตที่ผลิต ESBL Tazobactam ช่วย
เพิ่มและปกป้องเซเฟปิมี

การให้นม:
Cefepime ถูกขับออกมาในนํ้านมแม่ในระดับความเข้มข้นตํ่ามากหลังการให้
ยาทางหลอดเลือดและควรใชย้าด้วยความระมัดระวังในมารดาที่ให้นมบุตร

แรงงานและการส่งมอบ:
Cefepime ยังไม่ได้รับการศึกษาเพื่อใช้ในระหว่างการคลอดและการคลอด 
ควรให้การรักษาเฉพาะเมื่อมีการระบุไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น

เภสัชจลนศาสตร์:
Cefepime แสดงเภสัชจลนศาสตรท์ี่ขึ้นกับขนาดยาเชิงเส้นในช่วงขนาดยา 
250 มก. ถึง 2 กรัม และไม่มีหลักฐานของยา ปริมาณเซเฟปมิีในผู้ใหญสู่งสุดไม่ควรเกิน 6 กรัมต่อวัน
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