
Цефепим и тазобактам за инжекции 1.125g

CELRIM TZ ®
Цефепим и тазобактам за инжекции 1.125g

Състав:
Всеки флакон съдържа:
Cefepime HCL IP (стерилно) екв. 
към безводен цефепим
(Стерилна смес от цефепим HCL и аргинин) 
Tazobactam Sodium IP (стерилно)
уравнение към тазобактам

натрупване след многократни дози при здрави възрастни с нормална 
бъбречна функция. CELRIM TZ ®

1000 mg Цефепим се абсорбира почти напълно след интрамускулно 
приложение. Единичните дози от 500 mg, 1 g или 2 g IM 
цефепим постигат пикови плазмени концентрации съответно от 
13,9, 29,6 или 57,5   mcg/ml. Плазмената концентрация се постига 
за 1,4-1,6 часа. След 8 часа средната плазмена концентрация е 
съответно 1,9, 4,5 или 8,7 mcg/ml.

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:

Бъбречната функция трябва да се следи внимателно, ако трябва 
да се прилагат високи дози аминогликозиди сCELRIM TZ поради 
повишения потенциал на нефротоксичност и ототоксичност на 
аминогликозидните антибиотици. Съобщава се за 
нефротоксичност след едновременно приложение на други 
цефалоспорини с мощни диуретици като фуросемид.

Препоръчителните поддържащи дози цефепим при пациенти с 
бъбречна недостатъчност (креатининов клирънс <60 ml/min) са 
представени в следващата таблица

125 мг
®

Фармацевтична форма:Прах за разтваряне (само за IV/IM 
употреба).

След IV инфузия в продължение на 30 минути на единична доза 
от 500 mg, 1 g или 2 g цефепим пиковите плазмени 
концентрации на лекарството са средно 31,6-39,1, 65,9-81,7 или 
126-139,9 mcg/ml съответно, плазмените концентрации 4 средно 
8 часа след1. , 2,4 и 3,9 mcg/ml съответно.

ATC код:H02AB07

ОПИСАНИЕ
CELRIM TZ(Цефепим и тазобактам за инжекции) е 
инжекционен антибактериален комбиниран продукт, 
състоящ се от цефепим хидрохлорид и β-лактамазния 
инхибитор тазобактам натрий за интрамускулно или 
интравенозно приложение.

® НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЕФЕКТИ:

Нежеланите реакции при цефепим и тазобактам са подобни на тези, 
съобщени при самостоятелно приложение на цефепим и като цяло са 
преходни и леки до умерени по тежест.
Нежеланите реакции, съобщени при цефепим са:
Честота, равна или по-голяма от 1%: Локални реакции (3,0%), 
включително флебит (1,3%), болка и/или възпаление (0,6%); 
обрив (1,1 %) Честота по-малка от 1 %, но по-голяма от 0,1 %: 
Колит (включително псевдомембранозен колит), диария, треска, 
главоболие, гадене, орална монилиаза, сърбеж, уртикария, 
вагинит, повръщане.

Нарушена чернодробна функция:
Не е необходима корекция при пациенти с увредена чернодробна 
функция.След парентерално приложение цефепим се разпределя широко в 

тъканите и течностите, включително блистерна течност, бронхиална 
лигавица, храчки, жлъчка, перитонеална течност, апендикс и жлъчен 
мехур. Цефепим се разпределя в CSF след парентерално приложение. 
Екскретира се и в човешкото мляко. Цефепим се свързва 
приблизително с 20% със серумните протеини. Плазменият полуживот 
на цефепим е средно 2-2,3 часа. Цефепим се метаболизира частичноin 
vivoдо N-метил пирилдин (NMP). Лекарството се елиминира основно 
непроменено с урината чрез гломерулна филтрация, 80-82% от 
еднократната доза цефепим се екскретира непроменен с урината.

Педиатрични пациенти (от 2 месеца до 12 години):
Обичайната препоръчителна доза за педиатрични пациенти е доза от 
40 до 50 mg/kg, приложена за 8 до 12 часа в зависимост от тежестта на 
инфекцията.

CEFEPIME (цефепим хидрохлорид) е полусинтетичен 
широкоспектърен цефалоспоринов антибиотик за парентерално 
приложение. Химичното наименование е 1-[[(6R,7R)-7-[2-(2-
амино-4-тиазолил)-глиоксиламидо]-2-карбокси-8-оксо-5-тиа-1-
азабицикло[4.2. 0] окт-2-ен-3-ил]метил]-1-метилпиролидиниев 
хлорид, 72-(Z)-(Ометилоксим), монохидрохлорид, монохидрат. 
Тазобактам натрий, производно на пеницилиновото ядро, е 
сулфон на пенициланова киселина. Химичното му име е натрий 
(2S, 3S,5R)-3-метил-7-оксо-3-(1H-1,2,3-триазол-1-илметил)-4-тиа-1-
азабицикло[3.2. 0]хептан-2-карбоксилат-4,4-диоксид. 
Химическата формула е C 4NaO5S и молекулното тегло е
322.3.

Максималната доза за педиатрични пациенти не трябва да надвишава 
препоръчваната доза за възрастни.
Разтваряне и приложение:
IV инфузия: Съдържанието на флаконите трябва да се разтвори с 10 ml 
стерилна вода за инжекции, предоставена IP. След това подходящата 
доза от лекарството трябва да се добави към съвместим IV разтвор. 
Получените разтвори са стабилни в продължение на 24 часа при 
съхранение при температура 20-25°C. Интермитентна IV инфузия се 
прилага за приблизително 30 минути.

При по-високата доза от 2 g на всеки 8 часа, честотата на вероятно 
свързаните нежелани събития е по-висока. Те се състоят от обрив (4%), 
диария (3%), гадене (2%), повръщане (1%), сърбеж (1%), треска (1%) и 
главоболие (1%).

Цефепим се отстранява чрез хемодиализа и перитонеална диализа. Тазобактам 
0,5 g, когато се влива в продължение на 30 минути като еднократна доза, 
пиковото серумно ниво е средно 27,1 mcg/ml, полуживотът е 0,67 часа, а 
бъбречният му клирънс е 268 ml за минута.

10Х11н
Следните неблагоприятни лабораторни промени, независимо от 
връзката им с терапията с цефепим, са докладвани за честота, 
равна или по-голяма от 1%: Положителен тест на Кумбс (без 
хемолиза) (16,2%); намален фосфор (2,8%); повишени ALT/SGPT 
(2,8%), AST/SGOT (2,4%), еозинофили (1,7%); абнормна PTT (1,6%), 
PT (1,4%).
Честота под 1 %, но по-голяма от 0,1 %: Повишена алкална 
фосфатаза, BUN, калций, креатинин, фосфор, калий, общ 
билирубин; намален калций, хематокрит, неутрофили, 
тромбоцити, WBC.

Тазобактам, сулфон на триазолилметил пенициланова киселина, е 
мощен инхибитор на много b-лактамази, по-специално на медиираните 
от плазмид ензими, които обикновено причиняват резистентност към 
пеницилини и цефалоспорини, включително цефалоспорини от трето 
поколение.

Тазобактам се метаболизира до единичен метаболит, за който е 
установено, че е микробиологично неактивен. Тазобактам и неговият 
метаболит се елиминират основно чрез бъбречна екскреция, като 80% 
от приложената доза се появява като непроменено лекарство, а 
останалата част като единичен метаболит.

IM инжекция: Инжекцията на цефепим и тазобактам се приготвя чрез 
добавяне на 2,4 ml стерилна вода за инжектиране IP. Разтворът е 
стабилен за един час, когато се съхранява при стайна температура 
20-25°C.

Съвместимост и стабилност:
Интравенозно: цефепим е съвместим в концентрации между 1 и 
40 mg/ml със следните интравенозни инфузионни течности: 0,9% 
инжекция натриев хлорид, 5% и 10% инжекция декстроза. 5% 
декстроза и 0,9% инжекция на натриев хлорид и 5% инжекция 
декстроза. Тези разтвори могат да се съхраняват до 24 часа при 
температура от 20 до 25°C или 7 дни в хладилник от 2 до 8°C.

Въпреки че тазобактам има минимална антибактериална активност, 
когато се използва самостоятелно, комбинираната употреба на 
цефепим с тазобактам води до синергичен ефект, който разширява 
спектъра на действие на цефепим срещу много щамове бактерии, 
продуциращи бета-иактамаза.

ПОКАЗАНИЯ:
Цефепим и тазобактам се използват парентерално за лечение на умерени до 
тежки инфекции, причинени от или за които се подозира, че са причинени от 
чувствителни бактерии, продуциращи бета-иактамаза, когато цефепим 
самостоятелно би бил неефективен.
Комбинацията от цефепим и тазобактам се използва при следните 
показания:

Постмаркетингов опит:
В допълнение към събитията, съобщени по-горе с 
цефепим, по време на световен постмаркетингов опит са 
съобщени следните нежелани реакции.АНТИМИКРОБЕН СПЕКТЪР:

Цефепим има разширен спектър на действие срещу грамположителни и грам-
отрицателни бактерии, с по-голяма активност срещу грам-отрицателни и грам-
положителни организми в сравнение с агентите от трето поколение. Цефепим е 
бактерицидно средство, което действа чрез инхибиране на синтеза на 
бактериалната клетъчна стена. Цефепим има широк спектър отинвитро
активност, която обхваща широк спектър от грам-положителни и грам-
отрицателни бактерии. Цефепим има нисък афинитет към хромозомно 
кодирани бета-лактамази. Цефепимът е силно устойчив на хидролиза от 
повечето беталактамази и проявява бързо проникване в грам-отрицателни 
бактериални клетки. В рамките на бактериалните клетки молекулярните мишени 
на цефепим са пеницилин-свързващите протеини (PBP).

Решения наCELRIM TZ
антибиотици, не трябва да се добавят към разтвори на ампицилин в 
концентрация по-висока от 40 mg/ml и не трябва да се добавят към 
метронидазол, ванкомицин, гентамицин, тобрамицин, нетилмицин 
сулфат или аминофилин поради потенциално взаимодействие. Въпреки 
това, ако едновременната терапия сCELRIM TZ®е показано, че всеки от 
тези антибиотици може да се прилага отделно.CELRIM TZ®не трябва да 
се използва с други лекарства в спринцовка и/или инфузионна бутилка, 
тъй като съвместимостта не е установена.CELRIM TZ®не трябва да се 
добавя към кръв или кръвни продукти и/или албуминови хидролизати.

®като тези на повечето бета-Iactam
• За лечение на неусложнени и усложнени инфекции на 

пикочните пътища
• Неусложнени инфекции на кожата и структурата на кожата и
• Усложнени интраабдоминални инфекции.

Както при някои други лекарства от този клас, има съобщения за 
енцефалопатия (нарушение на съзнанието, включително объркване, 
халюцинации, ступор и кома), миоклонус и гърчове. Въпреки че 
повечето случаи са настъпили при пациенти с бъбречно увреждане, 
които са получавали дози цефепим, които надвишават препоръчаните 
дозови схеми, някои случаи на енцефалопатия са настъпили при 
пациенти, получаващи корекция на дозата за тяхната бъбречна 
функция.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Комбинацията от цефепим и тазобактам е противопоказана при пациенти със 
свръхчувствителност към лекарствата или други цефалоспорини и трябва да се 
използва с повишено внимание при пациенти с анамнеза за 
свръхчувствителност към пеницилини. Употребата на цефалоспорини трябва да 
се избягва при пациенти, които са имали незабавен тип (анафилактична) 
реакция на свръхчувствителност към пеницилини. Ако се появи реакция на 
свръхчувствителност по време на терапия с цефепим и тазобактам, лекарството 
трябва да се преустанови и пациентът да се лекува с подходяща терапия, напр. 
епинефрин, кортикостероиди и поддържане на адекватни дихателни пътища и 
кислород, както е показано.

Както при други цефалоспорини, се съобщава за анафилаксия, 
включително анафилактичен шок, преходна левкопения, 
неутропения, агранулоцитоза и тромбоцитопения. Срок на годност: Моля, вижте картонената кутия/етикета.

Zwitterions на цефепим подобрява движението му през клетъчната мембрана, 
което води до висока концентрация в периплазменото пространство и 
относително чиста резистентност към хидролиза на лекарството, а цефепимът 
показва само умерена инактивация.

Нежелани реакции от клас цефалоспорини:
В допълнение към изброените по-горе нежелани реакции, които са 
наблюдавани при пациенти, лекувани с цефепим, са съобщени 
следните нежелани реакции и променени лабораторни изследвания за 
антибиотици от клас цефалоспорин: синдром на Stevens-Johnson, 
еритема мултиформе, токсична епидермална некролиза, бъбречна 
дисфункция, токсична нефропатия, апластична анемия, хемолитична 
анемия, кръвоизлив, чернодробна дисфункция, включително холестаза 
и панцитопения.

Съхранение: Да се   съхранява при температура не по-висока от 
30°C. Пазете от светлина.
Дръжте далеч от деца.

Появата на лекарствена резистентност към цефепим се смяташе за по-
малко проблем доскоро. Беталактамазите с разширен спектър (ESBL) са 
способни да хидролизират пеницилин, цефалоспорини с широк и 
разширен спектър. ESBL може да се намери в различни видове 
Enterobacteriaceae Klebsiella pneumoniae,K. oxytoca и ешерихия коли. 
Други организми, които носят ESBL, са Enterobacter spp, Salmonella spp, 
Morganella morganii, Proteus mirabilis, Serratia marcescens и P. 
aeruginosa. Цефепим е активен срещу повечето организми, 
произвеждащи ESBL, но чувствителността изглежда намалява с 
увеличаване на инокулумаинвитротестове за чувствителност иin vivo
експериментални модели. Употребата на цефепим самостоятелно е 
свързана с селекция на организми, произвеждащи ESBL, и огнища на 
инфекция.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Преди започване на терапия с цефепим и тазобактам за инфекция, трябва да се 
направи внимателно проучване, за да се определи дали пациентът е имал преди 
това незабавна реакция на свръхчувствителност към цефепим, цефалоспорини, 
пеницилини или други лекарства.

Представяне:
CELRIM TZ®се предлага във флакони от 1,125 g.

На пазара от:
Biocon Biologics India Limited 
Biocon House, Semicon Park, 
Electronics City, Phase - II, 
Bengaluru - 560 100, Индия.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:
Трябва да се вземат предпазни мерки при пациенти с бъбречна и/или 
чернодробна недостатъчност. Необходима е корекция на дозата при пациенти с 
бъбречна недостатъчност с креатининов клирънс <60 ml/min.

ДОЗИРОВКА:Комбинацията от цефепим и тазобактам за предпочитане 
се прилага чрез IV инфузия, но може да се прилага и чрез дълбока 
интрамускулна инжекция, когато е показано. Цефепим с тазобактам 
трябва да се прилага интравенозно за 30 минути. Препоръчителната 
доза за възрастни и деца на цефепим и тазобактам са посочени в 
таблицата по-долу:

® - Регистрирана търговска марка

Бременност:
Няма адекватни или контролирани проучвания за употребата на цефепим и 
тазобактам при бременни жени или по време на раждане и раждане и 
лекарството трябва да се използва по време на бременност само когато е ясно 
индицирано.

Листовка преработена септември 2019 г

За да съобщите за нежелани събития и/или оплаквания от продукти, посетете 
нашия уебсайтwww.biocon.comили се обадете на безплатен номер:1800 102 
9465 или ни изпратете имейл наdrugsafety@biocon.com

Тазобактам обикновено действа като необратим инхибитор и 
инактивира както плазмида, така и хромозомно медиираните 
бета-иактамази. Комбинацията от цефепим с тазобактам е 
полезна комбинация за лечение на инфекции, дължащи се на 
ESBL продуциращи организми. Тазобактам увеличава и 
защитава цефепим.

Кърмене:
Цефепим се екскретира в човешката кърма в много ниски 
концентрации след парентерално приложение и лекарството трябва да 
се използва с повишено внимание при кърмещи майки.
Труд и доставка:
Цефепим не е проучван за употреба по време на раждане и раждане. 
Лечението трябва да се провежда само ако е ясно индицирано.

Фармакокинетика:
Цефепим показва линейно зависима от дозата фармакокинетика в 
диапазона на дозите от 250 mg до 2 g и няма данни за лекарството

Максималната доза цефепим за възрастни не трябва да надвишава 6 g на ден
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