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CELRIM TZ ®
Cefepime & Tazobactam dùng để tiêm 1.125g

Thành phần:
Mỗi lọ chứa:
Cefepime HCL IP (Vô trùng) 
Eq. đến Anhydrous Cefepime
(Hỗn hợp vô trùng của cefepime HCL và Arginine) 
Tazobactam Natri IP (Vô trùng)
Phương trình đến Tazobactam

tích lũy sau khi dùng nhiều liều ở người lớn khỏe mạnh với chức 
năng thận bình thường. CELRIM TZ ®

1000 mg Cefepime được hấp thu gần như hoàn toàn sau khi tiêm IM. 
Liều cefepime 500 mg, 1 g hoặc 2 g IM duy nhất đạt được 
nồng độ đỉnh trong huyết tương tương ứng là 13,9, 29,6 hoặc 
57,5   mcg / ml. Nồng độ huyết tương đạt được trong vòng 
1,4-1,6 giờ. Sau 8 giờ nồng độ trung bình trong huyết tương 
tương ứng là 1,9, 4,5 hoặc 8,7 mcg / ml.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
Chức năng thận nên được theo dõi cẩn thận nếu dùng liều cao 
aminoglycosid vớiCELRIM TZ vì khả năng tăng độc tính trên 
thận và độc tính trên tai của các kháng sinh nhóm 
aminoglycosid. Độc tính trên thận đã được báo cáo sau khi 
dùng đồng thời các cephalosporin khác với thuốc lợi tiểu mạnh 
như furosemide.

Các liều duy trì khuyến cáo của cefepime ở bệnh nhân suy thận 
(độ thanh thải creatinin <60 ml / phút) được trình bày trong 
Bảng sau

125 mg
®

Dạng dược phẩm:Bột để pha (chỉ sử dụng IV / IM).

Sau khi truyền tĩnh mạch trong 30 phút một liều duy nhất 500 
mg, 1g hoặc 2g nồng độ đỉnh trong huyết tương của thuốc 
cefepime trung bình lần lượt là 31,6-39,1, 65,9-81,7 hoặc 
126-139,9 mcg / ml, nồng độ trong huyết tương 8 giờ sau liều 
trung bình là 1,4 2,4 và 3,9 mcg / ml tương ứng.

Mã ATC:H02AB07

SỰ MIÊU TẢ
CELRIM TZ(Cefepime và tazobactam để tiêm) là một sản phẩm 
kết hợp kháng khuẩn đường tiêm bao gồm Cefepime 
hydrochloride và chất ức chế β-lactamase tazobactam natri để 
tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch.

® TÁC DỤNG PHỤ:
Các tác dụng ngoại ý khi dùng cefepime và tazobactam tương tự như các tác dụng 
được báo cáo với cefepime đơn độc và nói chung là thoáng qua và mức độ nghiêm 
trọng từ nhẹ đến trung bình.
Các sự kiện bất lợi được báo cáo với cefepime là:
Tỷ lệ mắc bằng hoặc lớn hơn 1%: Phản ứng tại chỗ (3,0%), bao 
gồm viêm tĩnh mạch (1,3%), đau và / hoặc viêm (0,6%); phát 
ban (1,1%) Tỷ lệ mắc ít hơn 1% nhưng lớn hơn 0,1%: Viêm đại 
tràng (bao gồm cả viêm đại tràng giả mạc), tiêu chảy, sốt, nhức 
đầu, buồn nôn, sùi mào gà ở miệng, ngứa, mày đay, viêm âm 
đạo, nôn.

Suy giảm chức năng gan:
Không cần điều chỉnh đối với bệnh nhân suy giảm chức năng 
gan.Sau khi dùng đường tiêm, cefepime được phân bố rộng rãi vào các 

mô và dịch, bao gồm niêm mạc phế quản có dịch phồng rộp, đờm, 
mật, dịch màng bụng, ruột thừa và túi mật. Cefepime được phân 
phối vào CSF   sau khi dùng đường tiêm. Nó cũng được bài tiết qua 
sữa mẹ. Cefepime liên kết khoảng 20%   với protein huyết thanh. 
Thời gian bán thải trong huyết tương của cefepime trung bình là 
2-2,3 giờ. Cefepime được chuyển hóa một phầnin vivothành N-
methyl pyrrilldine (NMP). Thuốc được thải trừ chủ yếu dưới dạng 
không đổi qua nước tiểu qua quá trình lọc ở cầu thận, 80-82% 
cefepime dùng một liều duy nhất được thải trừ dưới dạng không đổi 
qua nước tiểu.

Bệnh nhi (2 tháng đến 12 tuổi):
Liều khuyến cáo thông thường cho bệnh nhân nhi là 40 đến 50 mg / 
kg, dùng trong 8 đến 12 giờ tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của 
nhiễm trùng.

CEFEPIME (cefepime hydrochloride) là một loại kháng sinh 
cephalosporin bán tổng hợp, phổ rộng, dùng đường tiêm. Tên 
hóa học là 1 - [[(6R, 7R) -7- [2- (2-amino-4-thiazolyl) - 
glyoxylamido] -2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo [4.2. 0] 
oct-2-en-3-yl] metyl] -1-metylpyrolidinium clorua, 72- (Z) - 
(Ometyloxime), monohydroclorua, monohydrat. Tazobactam 
natri, một dẫn xuất của nhân penicilin, là một sulfon axit 
penicilanic. Tên hóa học của nó là natri (2S, 3S, 5R) -3-metyl-7- 
oxo - 3 - (1 H - 1, 2, 3 - triazol - 1 - ylmethyl) - 4 - thia - 1 - 
azabicyclo [3.2. 0] heptan-2-cacboxylat-4,4-đioxit. Công thức 
hóa học là C 4NaO5S và khối lượng phân tử là
322.3.

Liều tối đa cho bệnh nhân nhi khoa không được vượt quá liều 
khuyến cáo dành cho người lớn.
Hoàn nguyên và quản lý:
Truyền dịch IV: Các thành phần của lọ phải được pha lại với 10 ml 
nước vô trùng để tiêm IP được cung cấp. Liều lượng thích hợp của 
thuốc sau đó nên được thêm vào dung dịch tiêm tĩnh mạch tương 
thích. Các dung dịch thu được ổn định trong 24 giờ khi được bảo 
quản ở nhiệt độ 20-25 ° C. Truyền IV ngắt quãng được thực hiện 
trong khoảng 30 phút.

Ở liều cao hơn 2 g mỗi 8 giờ, tỷ lệ các tác dụng ngoại ý có thể 
liên quan đến thuốc cao hơn. Chúng bao gồm phát ban (4%), 
tiêu chảy (3%), buồn nôn (2%), nôn (1%), ngứa (1%), sốt (1%) và 
đau đầu (1%).

Cefepime được loại bỏ bằng thẩm phân máu và thẩm phân phúc mạc. Tazobactam 0,5 
g khi truyền trong 30 phút dưới dạng một liều duy nhất, nồng độ đỉnh trong huyết 
thanh trung bình là 27,1 mcg / ml, thời gian bán thải là 0,67 giờ và độ thanh thải qua 
thận là 268 ml mỗi phút.

10H11N Các thay đổi bất lợi trong phòng thí nghiệm sau đây, bất kể 
mối liên quan với điều trị bằng cefepime, đã được báo cáo Tỷ 
lệ mắc bệnh bằng hoặc lớn hơn 1%: Xét nghiệm Coombs 
dương tính (không có tán huyết) (16,2%); phốt pho giảm 
(2,8%); tăng ALT / SGPT (2,8%), AST / SGOT (2,4%), bạch cầu ái 
toan (1,7%); PTT bất thường (1,6%), PT (1,4%).
Tỷ lệ mắc ít hơn 1% nhưng lớn hơn 0,1%: Tăng phosphatase 
kiềm, BUN, canxi, creatinin, phốt pho, kali, bilirubin toàn phần; 
giảm canxi, hematocrit, bạch cầu trung tính, tiểu cầu, bạch 
cầu.

Tazobactam, một sulphone axit triazolylmethyl penicilanic, là 
một chất ức chế mạnh của nhiều b- lactamase, đặc biệt là các 
enzym trung gian plasmid thường gây ra đề kháng với các 
penicilin và cephalosporin bao gồm cả cephalosporin thế hệ 
thứ ba.

Tazobactam được chuyển hóa thành một chất chuyển hóa duy nhất được 
phát hiện là không hoạt động về mặt vi sinh vật. Tazobactam và chất chuyển 
hóa của nó được thải trừ chủ yếu bằng cách bài tiết qua thận với 80% liều đã 
dùng dưới dạng thuốc không thay đổi và phần còn lại dưới dạng chất 
chuyển hóa đơn lẻ.

Tiêm IM: Tiêm cefepime và tazobactam được chuẩn bị bằng 
cách thêm 2,4 ml nước vô trùng để tiêm IP. Dung dịch bền 
trong một giờ khi được bảo quản ở nhiệt độ phòng 20-25 ° C.

Khả năng tương thích và ổn định:
Tiêm tĩnh mạch: cefepime tương thích ở nồng độ từ 1 đến 40 
mg / ml với các dịch truyền IV sau: tiêm natri clorid 0,9%, tiêm 
dextrose 5% và 10%. Thuốc tiêm dextrose 5% và natri clorid 
0,9% và thuốc tiêm dextrose 5%. Những dung dịch này có thể 
được bảo quản đến 24 giờ ở nhiệt độ 20 đến 25 ° C hoặc 7 
ngày trong tủ lạnh 2 đến 8 ° C.

Mặc dù tazobactam có hoạt tính kháng khuẩn tối thiểu khi sử 
dụng một mình, việc sử dụng kết hợp cefepime với 
tazobactam dẫn đến tác dụng hiệp đồng mở rộng phổ hoạt 
động của cefepime chống lại nhiều chủng vi khuẩn sản xuất 
beta-Iactamase.

CHỈ ĐỊNH:
Cefepime và tazobactam được sử dụng qua đường tiêm để 
điều trị các bệnh nhiễm trùng vừa đến nặng do hoặc nghi ngờ 
là do vi khuẩn sản sinh beta-Iactamase nhạy cảm gây ra khi 
cefepime đơn độc sẽ không hiệu quả.
Kết hợp cefepime và tazobactam được sử dụng cho các chỉ 
định sau:

Kinh nghiệm tiếp thị sau:
Ngoài các sự kiện được báo cáo ở trên với cefepime, các tác dụng 
phụ sau đây đã được báo cáo trong quá trình trải nghiệm sau khi 
đưa thuốc ra thị trường trên toàn thế giới.SPECTRUM CHỐNG VI SINH VẬT:

Cefepime có phổ hoạt động mở rộng chống lại vi khuẩn Gram 
âm và Gram âm, với hoạt tính chống lại cả vi khuẩn Gram âm 
và Gram dương cao hơn các tác nhân thế hệ thứ ba. Cefepime 
là một chất diệt khuẩn hoạt động bằng cách ức chế tổng hợp 
thành tế bào vi khuẩn. Cefepime có một phổ rộngtrong ống 
nghiệmhoạt động bao gồm nhiều loại vi khuẩn Gram dương 
và Gram âm. Cefepime có ái lực thấp với các beta-lactamase 
được mã hóa nhiễm sắc thể. Cefepime có khả năng chống thủy 
phân cao bởi hầu hết các betalactamase và thể hiện sự xâm 
nhập nhanh chóng vào tế bào vi khuẩn Gram âm. Trong tế bào 
vi khuẩn, mục tiêu phân tử của cefepime là các protein liên kết 
penicilin (PBP).

Giải pháp củaCELRIM TZ
kháng sinh, không được thêm vào dung dịch của ampicillin ở 
nồng độ lớn hơn 40 mg / ml, và không được thêm 
metronidazole, vancomycin, gentamicin, tobramycin, 
netilmicin sulfate hoặc aminophylline vì có thể xảy ra tương 
tác. Tuy nhiên, nếu điều trị đồng thời vớiCELRIM TZ®được chỉ 
định mỗi loại kháng sinh này có thể được sử dụng riêng biệt.
CELRIM TZ®không được sử dụng với các loại thuốc khác trong 
ống tiêm và / hoặc chai dịch truyền vì tính tương thích chưa 
được thiết lập.CELRIM TZ®không nên thêm vào máu hoặc các 
sản phẩm máu và / hoặc các chất thủy phân albumin.

®giống như hầu hết các phiên bản beta-Iactam

• Để điều trị các bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu không phức tạp 
và phức tạp

• Nhiễm trùng da và cấu trúc da không biến chứng và
• Nhiễm trùng trong ổ bụng có biến chứng.

Cũng như với một số loại thuốc khác trong nhóm này, bệnh 
não (tình trạng rối loạn tiêu hóa bao gồm ion nhiễu, ảo giác, 
sững sờ và hôn mê), rung giật cơ và co giật đã được báo cáo. 
Mặc dù hầu hết các trường hợp xảy ra ở những bệnh nhân suy 
thận đã dùng liều cefepime vượt quá liều lượng khuyến cáo, 
một số trường hợp bệnh não xảy ra ở những bệnh nhân được 
điều chỉnh liều lượng cho chức năng thận của họ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Chống chỉ định dùng phối hợp cefepime và tazobactam ở 
những bệnh nhân mẫn cảm với thuốc hoặc các cephalosporin 
khác và nên dùng thận trọng cho những bệnh nhân có tiền sử 
quá mẫn với penicilin. Nên tránh sử dụng cephalosporin ở 
những bệnh nhân đã có phản ứng quá mẫn loại (phản vệ) tức 
thì với penicilin. Nếu phản ứng quá mẫn xảy ra trong khi điều 
trị cefepime và tazobactam, nên ngừng thuốc và điều trị bệnh 
nhân bằng liệu pháp thích hợp như epinephrine, corticosteroid 
và duy trì đường thở và oxy đầy đủ theo chỉ định.

Cũng như các cephalosporin khác, phản ứng phản vệ bao gồm sốc 
phản vệ, giảm bạch cầu thoáng qua, giảm bạch cầu trung tính, mất 
bạch cầu hạt và giảm tiểu cầu đã được báo cáo .. Hạn sử dụng: Vui lòng tham khảo thùng / nhãn.

Zwitterions của cefepime tăng cường sự di chuyển của nó qua màng 
tế bào dẫn đến nồng độ cao trong không gian ngoại chất và khả 
năng kháng thủy phân thuốc tương đối thuần và cefepime chỉ thể 
hiện sự bất hoạt ở mức độ khiêm tốn.

Phản ứng có hại cấp Cephalosporin:
Ngoài các phản ứng có hại được liệt kê ở trên đã được quan sát thấy 
ở những bệnh nhân được điều trị bằng cefepime, các phản ứng có 
hại sau đây và các xét nghiệm thay đổi trong phòng thí nghiệm đã 
được báo cáo đối với kháng sinh nhóm cephalosporin: hội chứng 
Stevens-Johnson, ban đỏ đa dạng, hoại tử biểu bì nhiễm độc, rối loạn 
chức năng thận, bệnh thận nhiễm độc, thiếu máu bất sản, thiếu máu 
tan máu, xuất huyết, rối loạn chức năng gan bao gồm cả ứ mật và 
giảm tiểu cầu.

Bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ không quá 30 ° C. 
Tránh ánh sáng.
Tránh xa tầm tay trẻ em.

Sự xuất hiện của kháng thuốc đối với cefepime được coi là ít vấn đề 
hơn cho đến gần đây. Beta-lactamase phổ mở rộng (ESBL) có khả 
năng thủy phân penicillin, cephalosporin phổ rộng và kéo dài. ESBL 
có thể được tìm thấy trong nhiều loài Enterobacteriaceae Klebsiella 
pneumoniae,K. oxytoca và Escherichia coli. Các sinh vật khác để chứa 
ESBL là Enterobacter spp, Salmonella spp, Morganella morganii, 
Proteus mirabilis, Serratia marcescens và P. aeruginosa. Cefepime 
hoạt động chống lại hầu hết các sinh vật sản xuất ESBL tuy nhiên 
tính nhạy cảm dường như giảm khi lượng chất cấy ngày càng tăng
trong ống nghiệmkiểm tra tính nhạy cảm vàin-vivocác mô hình thử 
nghiệm. Chỉ sử dụng cefepime có liên quan đến việc lựa chọn các 
sinh vật sản xuất ESBL và bùng phát nhiễm trùng.

CẢNH BÁO:
Trước khi tiến hành điều trị bằng cefepime và tazobactam để 
điều trị nhiễm trùng, cần tìm hiểu kỹ để xác định xem bệnh 
nhân có bị phản ứng quá mẫn tức thì trước đó với cefepime, 
cephalosporin, penicilin hoặc các thuốc khác hay không.

Bài thuyết trình:
CELRIM TZ®có sẵn dưới dạng lọ 1,125 g.

Được quảng cáo bởi:

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

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA:

Thận trọng khi dùng ở bệnh nhân suy thận và / hoặc gan. Cần 
điều chỉnh liều ở bệnh nhân suy thận với độ thanh thải 
creatinin <60 ml / phút.

LIỀU LƯỢNG:Tốt nhất nên dùng phối hợp cefepime và 
tazobactam bằng cách tiêm truyền tĩnh mạch nhưng cũng có 
thể tiêm tĩnh mạch sâu khi có chỉ định. Cefepime với 
tazobactam nên được tiêm tĩnh mạch trong 30 phút. Liều 
lượng khuyến cáo cho người lớn và trẻ em của cefepime và 
tazobactam được nêu trong bảng sau:

® - Nhãn hiệu đã đăng ký

Thai kỳ:
Chưa có nghiên cứu đầy đủ hoặc có kiểm soát về việc sử dụng 
cefepime và tazobactam ở phụ nữ có thai hoặc trong khi chuyển dạ 
và sinh nở và thuốc chỉ được sử dụng trong thai kỳ khi có chỉ định rõ 
ràng.

Tờ rơi sửa đổi tháng 9 năm 2019

Để báo cáo các sự kiện bất lợi và / hoặc khiếu nại về sản phẩm, hãy truy cập trang web của chúng 

tôiwww.biocon.comhoặc gọi số điện thoại miễn phí:1800 102 9465 hoặc gửi email cho chúng tôi 

theo địa chỉDrugsafety@biocon.com

Tazobactam nói chung hoạt động như một chất ức chế không thể 
đảo ngược và làm bất hoạt cả plasmid và beta-Iactamase qua trung 
gian nhiễm sắc thể. Sự kết hợp của cefepime với tazobactam là một 
sự kết hợp hữu ích để điều trị các bệnh nhiễm trùng do các sinh vật 
sản xuất ESBL. Tazobactam tăng cường và bảo vệ cefepime.

Cho con bú:
Cefepime được bài tiết qua sữa mẹ với nồng độ rất thấp sau 
khi dùng đường tiêm và nên thận trọng khi dùng thuốc cho 
người cho con bú.
Chuyển dạ và sinh đẻ:
Cefepime chưa được nghiên cứu để sử dụng trong quá trình chuyển 
dạ và sinh nở. Chỉ nên điều trị nếu có chỉ định rõ ràng.

Dược động học:
Cefepime thể hiện dược động học phụ thuộc vào liều tuyến tính 
trong phạm vi liều 250 mg đến 2 g và không có bằng chứng về thuốc

Liều cefepime tối đa cho người lớn không được vượt quá 6 gm một ngày
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