
Enjeksiyonluk Sefepim & Tazobaktam 1.125g

ÇELRIM TZ ®
Enjeksiyonluk Sefepim & Tazobaktam 1.125g

Kompozisyon:
Her Şişe İçeriği:
Sefepim HCL IP (Steril) Eş. 
susuz sefepim
(Sefepim HCL ve Arginin'in steril karışımı) 
Tazobaktam Sodyum IP (Steril)
denklem Tazobaktam'a

Normal böbrek fonksiyonu olan sağlıklı erişkinlerde çoklu 
dozları takiben birikim. ÇELRIM TZ ®

1000 mg IM uygulamasını takiben sefepim neredeyse tamamen emilir. 
Tek 500 mg, 1 g veya 2 g IM sefepim dozları sırasıyla 13.9, 29.6 
veya 57.5 mcg/ml'lik pik plazma konsantrasyonlarına ulaşır. 
Plazma konsantrasyonuna 1.4-1.6 saat içinde ulaşılır. 8 saat 
sonra ortalama plazma konsantrasyonu sırasıyla ortalama 1.9, 
4.5 veya 8.7 mcg/ml olmuştur.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:
ile birlikte yüksek dozlarda aminoglikozidler uygulanacaksa, 
böbrek fonksiyonu dikkatle izlenmelidir.ÇELRIM TZ 
aminoglikozid antibiyotiklerin artan nefrotoksisite ve 
ototoksisite potansiyeli nedeniyle. Furosemid gibi güçlü 
diüretikler ile diğer sefalosporinlerin eşzamanlı uygulamasını 
takiben nefrotoksisite bildirilmiştir.

Böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi <60 ml/
dk) önerilen sefepim idame dozları aşağıdaki Tabloda 
sunulmuştur.

125 mg
®

Farmasötik form:Sulandırma için toz (sadece IV/IM kullanımı).

Tek bir 500 mg, 1 g veya 2 g sefepim dozunun 30 dakikalık IV 
infüzyonunu takiben, ilacın doruk plazma konsantrasyonları 
sırasıyla ortalama 31.6-39.1, 65.9-81.7 veya 126-139.9 mcg/ml, 
dozdan 8 saat sonra plazma konsantrasyonları ortalama 1.4 
olmuştur. sırasıyla 2,4 ve 3,9 mcg/ml.

ATC Kodu:H02AB07

TANIM
ÇELRIM TZ(Enjeksiyon için sefepim ve tazobaktam), 
intramüsküler veya intravenöz uygulama için Sefepim 
hidroklorür ve β-laktamaz inhibitörü tazobaktam sodyumdan 
oluşan enjekte edilebilir bir antibakteriyel kombinasyon 
ürünüdür.

® YAN ETKİLER:
Sefepim ve tazobaktam ile yan etkiler, tek başına sefepimle 
bildirilenlere benzerdir ve genellikle geçicidir ve hafif ila orta 
şiddettedir.
Sefepim ile bildirilen advers olaylar şunlardır:
İnsidans %1'e eşit veya daha fazla: Flebit (%1.3), ağrı ve/veya 
inflamasyon (%0.6) dahil lokal reaksiyonlar (%3.0); döküntü 
(%1.1) İnsidans %1'den az ama %0.1'den fazla: Kolit 
(psödomembranöz kolit dahil), ishal, ateş, baş ağrısı, mide 
bulantısı, oral moniliazis, kaşıntı, ürtiker, vajinit, kusma.

Bozulmuş Hepatik Fonksiyon:
Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda herhangi bir ayarlama 
gerekli değildir.Parenteral uygulamayı takiben sefepim, blister sıvı bronşiyal 

mukoza, balgam, safra, periton sıvısı, apendiks ve safra kesesi 
dahil olmak üzere dokulara ve sıvılara geniş çapta dağılır. 
Sefepim, parenteral uygulamayı takiben BOS'a dağıtılır. Aynı 
zamanda insan sütüne de atılır. Sefepim, serum proteinlerine 
yaklaşık %20 oranında bağlanır. Sefepimin plazma yarı ömrü 
ortalama 2-2.3 saattir. Sefepim kısmen metabolize olurcanlıda
N-metil pirrilldine (NMP). İlaç esas olarak değişmeden idrarda 
glomerüler filtrasyon yoluyla elimine edilir, tek doz sefepimin 
%80-82'si değişmeden idrarla atılır.

Pediatrik hastalar (2 ay ila 12 yaş arası):
Pediatri hastaları için önerilen olağan doz, enfeksiyonun 
şiddetine bağlı olarak 8 ila 12 saat arasında uygulanan 40 ila 
50 mg/kg'dır.

CEFEPIME (sefepim hidroklorür), parenteral uygulama için yarı 
sentetik, geniş spektrumlu, sefalosporin bir antibiyotiktir. 
Kimyasal adı 1-[[(6R,7R)-7-[2-(2-amino-4-tiazolil)-
glioksilamido]-2-karboksi-8-okso-5-tia-1-azabisiklo[4.2. 0]okt-2-
en-3-il]metil]-1-metilpirrolidinyum klorür, 72-(Z)-(Ometiloksim), 
monohidroklorür, monohidrat. Penisilin çekirdeğinin bir türevi 
olan tazobaktam sodyum, bir penisilinik asit sülfonudur. 
Kimyasal adı sodyum (2S, 3S,5R)-3-metil-7-okso - 3 - ( 1 H - 1 , 
2 , 3 - triazol - 1 - ilmetil ) - 4 - tia - 1 - azabisiklo[3.2. 0]heptan-2-
karboksilat-4,4-dioksit. Kimyasal formül C'dir

4NaO5S ve moleküler ağırlık
322.3.

Pediatri hastaları için maksimum doz, önerilen yetişkin dozunu 
geçmemelidir.
Yeniden yapılandırma ve uygulama:
IV İnfüzyon: Şişelerin içeriği, sağlanan IP enjeksiyonu için 10 ml 
steril su ile sulandırılmalıdır. İlacın uygun dozu daha sonra 
uyumlu bir IV solüsyona eklenmelidir. Ortaya çıkan çözeltiler, 
20-25°C sıcaklıkta saklandığında 24 saat stabildir. Aralıklı IV 
infüzyonu yaklaşık 30 dakikada verilir.

2 g q8h'lik daha yüksek dozda, muhtemelen ilişkili advers 
olayların insidansı daha yüksekti. Döküntü (%4), ishal (%3), 
bulantı (%2), kusma (%1), kaşıntı (%1), ateş (%1) ve baş ağrısı 
(%1) idi.

Sefepim hemodiyaliz ve periton diyalizi ile uzaklaştırılır. Tazobaktam 
0,5 g tek doz olarak 30 dakika boyunca infüze edildiğinde, en yüksek 
serum seviyesi ortalama 27.1 mcg/ml, yarılanma ömrü 0.67 saat ve 
renal klerensi dakikada 268 ml'dir.

10H11N Aşağıdaki advers laboratuvar değişiklikleri, sefepim tedavisiyle 
ilişkisinden bağımsız olarak, %1'e eşit veya daha yüksek 
İnsidans bildirilmiştir: Pozitif Coombs' testi (hemolizsiz) 
(%16,2); azaltılmış fosfor (%2.8); artmış ALT/SGPT (%2.8), AST/
SGOT (%2.4), eozinofiller (%1.7); anormal PTT (%1.6), PT (%1.4).

İnsidans %1'den az fakat %0,1'den fazla: Artmış alkalin 
fosfataz, BUN, kalsiyum, kreatinin, fosfor, potasyum, toplam 
bilirubin; azalmış kalsiyum, hematokrit, nötrofiller, 
trombositler, WBC.

Bir triazolilmetil penisilanik asit sülfonu olan tazobaktam, 
birçok b-laktamazın, özellikle üçüncü kuşak sefalosporinler 
dahil olmak üzere penisilinlere ve sefalosporinlere yaygın 
olarak dirence neden olan plazmit aracılı enzimlerin güçlü bir 
inhibitörüdür.

Tazobaktam, mikrobiyolojik olarak inaktif olduğu bulunan tek 
bir metabolite metabolize edilir. Tazobaktam ve metaboliti, 
uygulanan dozun %80'i değişmemiş ilaç ve geri kalanı tek 
metabolit olarak görünecek şekilde esas olarak renal atılımla 
elimine edilir.

IM enjeksiyon: Sefepim ve tazobaktam enjeksiyonu IP 
enjeksiyon için 2.4 ml steril su eklenerek hazırlanır. Çözelti 
20-25°C oda sıcaklığında saklandığında bir saat stabildir.

Uyumluluk ve kararlılık:
İntravenöz: sefepim, aşağıdaki IV infüzyon sıvıları ile 1 ila 40 mg/ml 
arasındaki konsantrasyonlarda uyumludur: %0.9 sodyum klorür 
enjeksiyonu, %5 ve %10 dekstroz enjeksiyonu. %5 dekstroz ve %0.9 
sodyum klorür enjeksiyonu ve %5 dekstroz enjeksiyonu. Bu çözeltiler 
20 ila 25°C sıcaklıkta 24 saate kadar veya 2 ila 8°C buzdolabında 7 
güne kadar saklanabilir.

Tazobaktam tek başına kullanıldığında minimum antibakteriyel 
aktiviteye sahip olmasına rağmen, sefepimin tazobaktam ile kombine 
kullanımı, sefepimin aktivite spektrumunu birçok beta-laktamaz 
üreten bakteri suşuna karşı genişleten sinerjik bir etki ile sonuçlanır.

BELİRTEÇLER:
Sefepim ve tazobaktam, tek başına sefepimin etkisiz olacağı duyarlı 
beta-laktamaz üreten bakterilerin neden olduğu veya neden 
olduğundan şüphelenilen orta ila şiddetli enfeksiyonların tedavisinde 
parenteral olarak kullanılır.
Sefepim ve tazobaktam kombinasyonu aşağıdaki endikasyonlar için 
kullanılır:

Pazarlama Sonrası Deneyim:
Yukarıda sefepim ile bildirilen olaylara ek olarak, dünya 
çapında pazarlama sonrası deneyim sırasında aşağıdaki 
olumsuz deneyimler bildirilmiştir.ANTİ-MİKROBİAL SPEKTRUM:

Sefepim, Gram pozitif ve Gram negatif bakterilere karşı geniş bir 
aktivite spektrumuna sahiptir ve hem Gram negatif hem de Gram 
pozitif organizmalara karşı üçüncü nesil ajanlardan daha fazla 
aktiviteye sahiptir. Sefepim, bakteri hücre duvarı sentezini inhibe 
ederek etki eden bakterisidal bir ajandır. Sefepim geniş bir 
spektruma sahiptir.laboratuvar ortamındaÇok çeşitli Gram pozitif ve 
Gram negatif bakterileri kapsayan aktivite. Sefepimin kromozomal 
olarak kodlanmış beta-laktamazlara afinitesi düşüktür. Sefepim, çoğu 
betalaktamaz tarafından hidrolize karşı oldukça dirençlidir ve Gram-
negatif bakteri hücrelerine hızlı penetrasyon gösterir. Bakteriyel 
hücrelerde, sefepimin moleküler hedefleri penisilin bağlayıcı 
proteinlerdir (PBP).

çözümleriÇELRIM TZ
antibiyotikler, ampisilin çözeltilerine 40 mg/ml'den daha 
yüksek konsantrasyonda eklenmemeli ve potansiyel etkileşim 
nedeniyle metronidazol, vankomisin, gentamisin, tobramisin, 
netilmisin sülfat veya aminofiline eklenmemelidir. Bununla 
birlikte, eğer tedavi ile birlikteÇELRIM TZ®Bu antibiyotiklerin 
her birinin ayrı ayrı uygulanabileceği belirtilmiştir.ÇELRIM TZ®

uyumluluk kanıtlanmadığından şırınga ve/veya infüzyon 
şişesinde başka ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.ÇELRIM TZ®

kan veya kan ürünlerine ve/veya albümin hidrolizatlarına 
eklenmemelidir.

®çoğu beta-Iactam'ınki gibi
• Komplike olmayan ve komplike idrar yolu enfeksiyonlarının 

tedavisi için
• Komplike olmayan cilt ve cilt yapısı enfeksiyonları ve
• Karmaşık karın içi enfeksiyonlar.

Bu sınıftaki diğer bazı ilaçlarda olduğu gibi, ensefalopati (kafa 
karışıklığı, halüsinasyonlar, stupor ve koma dahil bilinç 
bozukluğu), miyoklonus ve nöbetler bildirilmiştir. Vakaların 
çoğu, önerilen dozaj programlarını aşan dozlarda sefepim alan 
böbrek yetmezliği olan hastalarda meydana gelse de, böbrek 
fonksiyonları için bir doz ayarlaması alan hastalarda bazı 
ensefalopati vakaları meydana geldi.

KONTRENDİKASYONLAR:
Sefepim ve tazobaktam kombinasyonu, ilaçlara veya diğer 
sefalosporinlere aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir 
ve penisiline aşırı duyarlılık öyküsü olan hastalarda dikkatli 
kullanılmalıdır. Penisilinlere karşı ani tip (anafilaktik) aşırı 
duyarlılık reaksiyonu olan hastalarda sefalosporin 
kullanımından kaçınılmalıdır. Sefepim ve tazobaktam tedavisi 
sırasında bir aşırı duyarlılık reaksiyonu meydana gelirse, ilaç 
kesilmeli ve hasta uygun tedaviyle (örn. epinefrin, 
kortikosteroidler ve belirtildiği gibi yeterli hava yolu ve 
oksijenin sağlanması) tedavi edilmelidir.

Diğer sefalosporinlerde olduğu gibi, anafilaktik şok, geçici 
lökopeni, nötropeni, agranülositoz ve trombositopeni dahil 
anafilaksi bildirilmiştir. Raf ömrü: Lütfen karton / etikete bakınız.

Sefepimin zwitterionları hücre zarı boyunca hareketini arttırır 
ve periplazmik boşlukta yüksek konsantrasyona neden olur ve 
ilaç hidrolizine nispeten net direnç gösterir ve sefepim sadece 
orta düzeyde inaktivasyon sergiler.

Sefalosporin Sınıfı Olumsuz Reaksiyonlar:
Sefepim ile tedavi edilen hastalarda yukarıda sıralanan advers 
reaksiyonlara ek olarak, sefalosporin sınıfı antibiyotikler için 
aşağıdaki advers reaksiyonlar ve değiştirilmiş laboratuvar 
testleri bildirilmiştir: Stevens-Johnson sendromu, eritema 
multiforme, toksik epidermal nekroliz, böbrek fonksiyon 
bozukluğu, toksik nefropati, aplastik anemi, hemolitik anemi, 
kanama, kolestaz dahil karaciğer fonksiyon bozukluğu ve 
pansitopeni.

Depolama: 30°C'yi aşmayan bir sıcaklıkta saklayın. 
Işıktan koruyunuz.
Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Yakın zamana kadar sefepime karşı ilaç direncinin ortaya çıkması 
daha az sorun olarak görülüyordu. Genişletilmiş spektrumlu beta-
laktamazlar (ESBL) penisilini, geniş ve geniş spektrumlu 
sefalosporinleri hidrolize etme yeteneğine sahiptir. ESBL, çeşitli 
Enterobacteriaceae türleri Klebsiella pneumoniae'de bulunabilir,K. 
oksitoka ve Escherichia coli. GSBL'yi barındıracak diğer organizmalar, 
Enterobacter spp, Salmonella spp, Morganella morganii, Proteus 
mirabilis, Serratia marcescens ve P. aeruginosa'dır. Sefepim, GSBL 
üreten organizmaların çoğuna karşı aktiftir, ancak artan inokulum ile 
duyarlılık azalıyor gibi görünmektedir.laboratuvar ortamında
duyarlılık testleri vecanlıdadeneysel modeller. Sefepimin tek başına 
kullanımı, GSBL üreten organizmaların seçimi ve enfeksiyon 
salgınları ile ilişkilendirilmiştir.

UYARILAR:
Enfeksiyon için sefepim ve tazobaktam ile tedaviye başlamadan önce, 
hastanın daha önce sefepim, sefalosporinler, penisilinler veya diğer 
ilaçlara karşı ani aşırı duyarlılık reaksiyonu olup olmadığını 
belirlemek için dikkatli bir araştırma yapılmalıdır.

Sunum:
ÇELRIM TZ®1.125 g'lık flakonlar halinde mevcuttur.

Tarafından pazarlanan:

Biocon Biologics Hindistan 
Limited Biocon House, Semicon 
Park, Electronics City, Phase - II, 
Bengaluru - 560 100, Hindistan.

ÖNLEMLER:
Böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda önlem 
alınmalıdır. Kreatinin klerensi <60 ml/dk olan böbrek 
yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gereklidir.

DOZAJ:Sefepim ve tazobaktam kombinasyonu tercihen IV 
İnfüzyonla uygulanır, ancak endike olduğunda derin IM 
enjeksiyonla da verilebilir. Tazobaktamlı sefepim 30 dakika 
boyunca intravenöz olarak uygulanmalıdır. Önerilen yetişkin ve 
pediatrik sefepim ve tazobaktam dozu aşağıdaki tabloda 
özetlenmiştir:

® - Tescilli ticari marka

Gebelik:
Sefepim ve tazobaktamın hamile kadınlarda veya doğum ve 
doğum sırasında kullanıldığı yeterli veya kontrollü çalışma 
yoktur ve ilaç hamilelik sırasında yalnızca açıkça belirtildiğinde 
kullanılmalıdır.

Broşür Eylül 2019'da revize edildi

Olumsuz olayları ve/veya ürün şikayetlerini bildirmek için web sitemizi 
ziyaret edinwww.biocon.comveya ücretsiz numarayı arayın:1800 102 9465 
veya bize e-posta gönderinilaç güvenliği@biocon.com

Tazobaktam genellikle geri dönüşü olmayan bir inhibitör olarak 
görev yapar ve hem plazmidi hem de kromozomal aracılı beta-
laktamazları inaktive eder. Sefepim ile tazobaktam kombinasyonu, 
GSBL üreten organizmalara bağlı enfeksiyonların tedavisi için faydalı 
bir kombinasyondur. Tazobaktam sefepimi güçlendirir ve korur.

emzirme:
Sefepim parenteral uygulamayı takiben çok düşük 
konsantrasyonda anne sütüne geçer ve ilaç emziren annelerde 
dikkatli kullanılmalıdır.
İşçilik ve Teslimat:
Sefepim, doğum eylemi ve doğum sırasında kullanım için 
çalışılmamıştır. Tedavi sadece açıkça belirtilmişse verilmelidir.

Farmakokinetik:
Sefepim, 250 mg ila 2 g dozaj aralığında doğrusal doza bağlı 
farmakokinetik sergiler ve ilaca dair hiçbir kanıt yoktur.

Yetişkinlerde maksimum sefepim dozu günde 6 gramı geçmemelidir.
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