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CELRIM TZ ®
Cefepime & Tazobactam voor injectie 1,125 g

Samenstelling:
Elke injectieflacon bevat:
Cefepime HCL IP (steriel) Eq. 
naar watervrij cefepime
(Een steriel mengsel van cefepime HCL en arginine) 
Tazobactam-natrium IP (steriel)
vgl. naar Tazobactam

accumulatie na meerdere doses bij gezonde volwassenen met een 
normale nierfunctie. CELRIM TZ ®

1000 mg Cefepime wordt bijna volledig geabsorbeerd na IM toediening. 
De enkelvoudige dosis van 500 mg, 1 g of 2 g i.m. cefepime 
bereikt piekplasmaconcentraties van respectievelijk 13,9, 29,6 
of 57,5   mcg/ml. De plasmaconcentratie wordt binnen 1,4-1,6 
uur bereikt. Na 8 uur was de gemiddelde plasmaconcentratie 
respectievelijk 1,9, 4,5 of 8,7 mcg/ml.

DRUG-INTERACTIES:
De nierfunctie moet zorgvuldig worden gecontroleerd als 
hoge doses aminoglycosiden moeten worden toegediend met:
CELRIM TZ vanwege het verhoogde potentieel van 
nefrotoxiciteit en ototoxiciteit van aminoglycoside-antibiotica. 
Nefrotoxiciteit is gemeld na gelijktijdige toediening van andere 
cefalosporines met krachtige diuretica zoals furosemide.

De aanbevolen onderhoudsdoses van cefepime bij patiënten met 
nierinsufficiëntie (creatinineklaring <60 ml/min) worden 
weergegeven in de volgende tabel

125 mg
®

Farmaceutische vorm:Poeder voor reconstitutie (alleen IV/IM 
gebruik).

Na intraveneuze infusie gedurende 30 minuten van een enkele dosis 
van 500 mg, 1 g of 2 g cefepime waren de piekplasmaconcentraties 
van het geneesmiddel respectievelijk 31,6-39,1, 65,9-81,7 of 
126-139,9 mcg/ml, plasmaconcentraties 8 uur na de dosis waren 
gemiddeld 1,4 respectievelijk 2,4 en 3,9 mcg/ml.

ATC-code:H02AB07

OMSCHRIJVING
CELRIM TZ(cefepime en tazobactam voor injectie) is een 
injecteerbaar antibacterieel combinatieproduct dat bestaat uit 
het cefepime-hydrochloride en de -lactamaseremmer 
tazobactam-natrium voor intramusculaire of intraveneuze 
toediening.

® BIJWERKINGEN:
Bijwerkingen van cefepime en tazobactam zijn vergelijkbaar met die gemeld 
met cefepime alleen en zijn over het algemeen van voorbijgaande aard en 
licht tot matig van ernst.
Bijwerkingen gemeld met cefepime zijn:
Incidentie gelijk aan of groter dan 1%: Lokale reacties (3,0%), 
waaronder flebitis (1,3%), pijn en/of ontsteking (0,6%); uitslag 
(1,1%) Incidentie minder dan 1% maar meer dan 0,1%: Colitis 
(inclusief pseudomembraneuze colitis), diarree, koorts, 
hoofdpijn, misselijkheid, orale moniliasis, pruritus, urticaria, 
vaginitis, braken.

Verminderde leverfunctie:
Er is geen aanpassing nodig voor patiënten met een verminderde 
leverfunctie.Na parenterale toediening wordt cefepime wijd verspreid in weefsels 

en vloeistoffen, waaronder blaarvocht, bronchiale mucosa, sputum, 
gal, peritoneale vloeistof, appendix en galblaas. Cefepime wordt 
verdeeld in CSF na parenterale toediening. Het wordt ook 
uitgescheiden in de moedermelk. Cefepime is voor ongeveer 20% 
gebonden aan serumeiwitten. Plasmahalfwaardetijd van cefepime 
gemiddeld 2-2,3 uur. Cefepime wordt gedeeltelijk gemetaboliseerdin 
vivotot N-methylpyrrilldine (NMP). Het geneesmiddel wordt 
hoofdzakelijk onveranderd in de urine uitgescheiden door 
glomerulaire filtratie, 80-82% van een enkele dosis cefepime wordt 
onveranderd in de urine uitgescheiden.

Pediatrische patiënten (2 maanden tot 12 jaar):
De gebruikelijke aanbevolen dosis voor pediatrische patiënten is een dosis 
van 40 tot 50 mg/kg, toegediend 8 tot 12 uur, afhankelijk van de ernst van 
de infectie.

CEFEPIME (cefepime hydrochloride) is een semi-synthetisch, breed 
spectrum, cefalosporine-antibioticum voor parenterale toediening. 
De chemische naam is 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]methyl]-1-methylpyrrolidiniumchloride, 72-(Z)-(Omethyloxime), 
monohydrochloride, monohydraat. Tazobactam-natrium, een 
derivaat van de penicillinekern, is een penicillaanzuursulfon. De 
chemische naam is natrium (2S, 3S,5R)-3-methyl-7-oxo - 3 - ( 1 H - 1 , 
2 , 3 - triazol - 1 - ylmethyl ) - 4 - thia - 1 - azabicyclo[3.2. 0]heptaan-2-
carboxylaat-4,4-dioxide. De chemische formule is C

4NaO5S en het molecuulgewicht is
322.3.

De maximale dosis voor pediatrische patiënten mag de aanbevolen dosis voor 
volwassenen niet overschrijden.
Reconstitutie en toediening:
IV-infusie: De inhoud van injectieflacons moet worden gereconstitueerd met 
10 ml steriel water voor injectie, IP meegeleverd. De juiste dosis van het 
medicijn moet dan worden toegevoegd aan een compatibele IV-oplossing. 
De resulterende oplossingen zijn 24 uur stabiel indien bewaard bij een 
temperatuur van 20-25°C. Intermitterende IV-infusie wordt gegeven 
gedurende ongeveer 30 minuten.

Bij de hogere dosis van 2 g q8h was de incidentie van waarschijnlijk 
gerelateerde bijwerkingen hoger. Ze bestonden uit uitslag (4%), 
diarree (3%), misselijkheid (2%), braken (1%), jeuk (1%), koorts (1%) 
en hoofdpijn (1%).

Cefepime wordt verwijderd door hemodialyse en peritoneale dialyse. 
Tazobactam 0,5 g bij infusie gedurende 30 minuten als een enkele dosis, de 
piekserumspiegel is gemiddeld 27,1 mcg/ml, de halfwaardetijd is 0,67 uur en 
de renale klaring is 268 ml per minuut.

10H11N De volgende nadelige laboratoriumveranderingen, ongeacht 
de relatie met de therapie met cefepime, werden gemeld. 
Incidentie gelijk aan of groter dan 1%: Positieve Coombs-test 
(zonder hemolyse) (16,2%); verlaagd fosfor (2,8%); verhoogde 
ALT/SGPT (2,8%), AST/SGOT (2,4%), eosinofielen (1,7%); 
abnormale PTT (1,6%), PT (1,4%).
Incidentie minder dan 1% maar meer dan 0,1%: verhoogde 
alkalische fosfatase, BUN, calcium, creatinine, fosfor, kalium, 
totaal bilirubine; verlaagd calcium, hematocriet, neutrofielen, 
bloedplaatjes, WBC.

Tazobactam, een triazolylmethylpenicillaanzuursulfon, is een 
krachtige remmer van veel b-lactamasen, met name de plasmide-
gemedieerde enzymen die gewoonlijk resistentie veroorzaken tegen 
penicillines en cefalosporines, waaronder cefalosporines van de 
derde generatie.

Tazobactam wordt gemetaboliseerd tot een enkele metaboliet waarvan is 
vastgesteld dat deze microbiologisch inactief is. Tazobactam en zijn 
metaboliet worden voornamelijk geëlimineerd door uitscheiding via de 
nieren, waarbij 80% van de toegediende dosis als onveranderd 
geneesmiddel verschijnt en de rest als de enkele metaboliet.

IM injectie: Injectie van cefepime en tazobactam wordt bereid door 
toevoeging van 2,4 ml steriel water voor injectie IP. De oplossing is 
één uur houdbaar indien bewaard bij kamertemperatuur van 20-25 
°C.

Compatibiliteit en stabiliteit:
Intraveneus: cefepime is verenigbaar bij concentraties tussen 1 en 40 
mg/ml met de volgende IV-infusievloeistoffen: 0,9% natriumchloride-
injectie, 5% en 10% dextrose-injectie. 5% dextrose en 0,9% 
natriumchloride-injectie en 5% dextrose-injectie. Deze oplossingen 
kunnen maximaal 24 uur worden bewaard bij een temperatuur van 
20 tot 25°C of 7 dagen in een koelkast van 2 tot 8°C.

Hoewel tazobactam een   minimale antibacteriële activiteit heeft wanneer 
het alleen wordt gebruikt, resulteert het gecombineerde gebruik van 
cefepime met tazobactam in een synergetisch effect dat het 
werkingsspectrum van cefepime tegen vele stammen van bèta-Iactamase-
producerende bacteriën vergroot.

INDICATIES:
Cefepime en tazobactam worden parenteraal gebruikt voor de behandeling 
van matige tot ernstige infecties veroorzaakt door of vermoedelijk 
veroorzaakt door gevoelige bèta-actamasen producerende bacteriën 
wanneer cefepime alleen niet effectief zou zijn.
De combinatie van cefepime en tazobactam wordt gebruikt voor de 
volgende indicaties:

Postmarketingervaring:
Naast de hierboven gemelde voorvallen met cefepime, zijn de 
volgende bijwerkingen gemeld tijdens wereldwijde 
postmarketingervaring.ANTI-MICROBIAAL SPECTRUM:

Cefepime heeft een uitgebreid werkingsspectrum tegen grampositieve en 
gramnegatieve bacteriën, met een grotere activiteit tegen zowel 
gramnegatieve als grampositieve organismen dan middelen van de derde 
generatie. Cefepime is een bacteriedodend middel dat werkt door remming 
van de synthese van de bacteriële celwand. Cefepime heeft een breed 
spectrum vanin vitroactiviteit die een breed scala aan Gram-positieve en 
Gram-negatieve bacteriën omvat. Cefepime heeft een lage affiniteit voor 
chromosomaal gecodeerde bètalactamasen. Cefepime is zeer resistent 
tegen hydrolyse door de meeste betalactamases en vertoont een snelle 
penetratie in Gram-negatieve bacteriële cellen. Binnen bacteriële cellen zijn 
de moleculaire doelwitten van cefepime de penicilline bindende eiwitten 
(PBP).

Oplossingen vanCELRIM TZ
antibiotica, mogen niet worden toegevoegd aan oplossingen van ampicilline 
in een concentratie van meer dan 40 mg/ml, en mogen niet worden 
toegevoegd aan metronidazol, vancomycine, gentamicine, tobramycine, 
netilmicinesulfaat of aminofylline vanwege mogelijke interactie. Echter, als 
gelijktijdige therapie metCELRIM TZ®aangegeven is dat elk van deze 
antibiotica afzonderlijk kan worden toegediend.CELRIM TZ®mag niet worden 
gebruikt met andere geneesmiddelen in een spuit en/of infuusfles, 
aangezien de compatibiliteit niet is vastgesteld.CELRIM TZ®mag niet worden 
toegevoegd aan bloed of bloedproducten en/of albuminehydrolysaten.

®zoals die van de meeste beta-Iactam
• Voor de behandeling van ongecompliceerde en gecompliceerde 
urineweginfecties
• Ongecompliceerde huid- en huidstructuurinfecties en
• Gecompliceerde intra-abdominale infecties.

Zoals met sommige andere geneesmiddelen in deze klasse, zijn 
encefalopathie (verstoring van het bewustzijn inclusief verwardheid, 
hallucinaties, verdoving en coma), myoclonus en toevallen gemeld. 
Hoewel de meeste gevallen voorkwamen bij patiënten met 
nierinsufficiëntie die doses cefepime kregen die de aanbevolen 
doseringsschema's overschreden, deden zich enkele gevallen van 
encefalopathie voor bij patiënten die een dosisaanpassing kregen 
voor hun nierfunctie.

CONTRA-INDICATIES:
De combinatie van cefepime en tazobactam is gecontra-indiceerd bij patiënten die 
overgevoelig zijn voor de geneesmiddelen of andere cefalosporines en moet met 
voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met een voorgeschiedenis van 
overgevoeligheid voor penicillines. Het gebruik van cefalosporines moet worden 
vermeden bij patiënten die een directe (anafylactische) overgevoeligheidsreactie op 
penicillines hebben gehad. Als er een overgevoeligheidsreactie optreedt tijdens de 
behandeling met cefepime en tazobactam, moet het geneesmiddel worden stopgezet 
en moet de patiënt worden behandeld met een geschikte therapie, bijv. epinefrine, 
corticosteroïden en het onderhouden van een adequate luchtweg en zuurstof zoals 
aangegeven.

Net als bij andere cefalosporines zijn anafylaxie gemeld, 
waaronder anafylactische shock, voorbijgaande leukopenie, 
neutropenie, agranulocytose en trombocytopenie. Houdbaarheid: Raadpleeg de doos / het etiket.

Zwitterions van cefepime verbetert de beweging ervan over het celmembraan, wat 
resulteert in een hoge concentratie in de periplasmatische ruimte en een relatief 
netto resistentie tegen hydrolyse van geneesmiddelen en cefepime vertoont slechts 
een bescheiden inactivatie.

Cefalosporine-klasse bijwerkingen:
Naast de hierboven vermelde bijwerkingen die zijn waargenomen bij 
patiënten die met cefepime werden behandeld, zijn de volgende 
bijwerkingen en gewijzigde laboratoriumtests gemeld voor 
antibiotica van de cefalosporineklasse: Stevens-Johnson-syndroom, 
erythema multiforme, toxische epidermale necrolyse, nierdisfunctie, 
toxische nefropathie, aplastische anemie, hemolytische anemie, 
bloeding, leverdisfunctie waaronder cholestase en pancytopenie.

Opslag: Bewaren bij een temperatuur van maximaal 30°C. 
Bescherm tegen licht.
Buiten bereik van kinderen houden.

Het ontstaan   van geneesmiddelresistentie tegen cefepime werd tot voor 
kort als minder problematisch beschouwd. Extended spectrum beta-
lactamases (ESBL) zijn in staat om penicilline, breed spectrum en breed 
spectrum cefalosporines te hydrolyseren. ESBL is te vinden in een 
verscheidenheid aan Enterobacteriaceae-soorten Klebsiella pneumoniae,K. 
oxytoca en Escherichia coli. Andere organismen die ESBL herbergen zijn 
Enterobacter spp, Salmonella spp, Morganella morganii, Proteus mirabilis, 
Serratia marcescens en P. aeruginosa. Cefepime is actief tegen de meeste 
ESBL-producerende organismen, maar de gevoeligheid lijkt af te nemen met 
toenemend inoculumuitnodiginggevoeligheidstesten enin vivo
experimentele modellen. Het gebruik van alleen cefepime is in verband 
gebracht met de selectie van ESBL-producerende organismen en uitbraken 
van infectie.

WAARSCHUWINGEN:

Voordat een behandeling met cefepime en tazobactam voor infectie 
wordt ingesteld, moet zorgvuldig worden nagegaan of de patiënt 
eerder een directe overgevoeligheidsreactie heeft gehad op 
cefepime, cefalosporines, penicillines of andere geneesmiddelen.

Presentatie:
CELRIM TZ®is verkrijgbaar in injectieflacons van 1,125 g.

Op de markt gebracht door:

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

PREVENTIEVE MAATREGELEN:

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met nier- en/of 
leverinsufficiëntie. Dosisaanpassing is vereist bij patiënten met 
nierfalen met een creatinineklaring <60 ml/min.

DOSERING:De combinatie van cefepime en tazobactam wordt bij voorkeur 
toegediend via IV-infusie, maar kan indien geïndiceerd ook via diepe IM-
injectie worden gegeven. Cefepime met tazobactam moet gedurende 30 
minuten intraveneus worden toegediend. De aanbevolen dosering voor 
volwassenen en kinderen van cefepime en tazobactam wordt weergegeven 
in de volgende tabel:

® - Geregistreerd handelsmerk

Zwangerschap:
Er zijn geen adequate of gecontroleerde onderzoeken met cefepime en 
tazobactam bij zwangere vrouwen of tijdens de bevalling en het 
geneesmiddel mag alleen tijdens de zwangerschap worden gebruikt als dit 
duidelijk is aangegeven.

Bijsluiter herzien september 2019

Bezoek onze website om bijwerkingen en/of productklachten 
te meldenwww.biocon.comof bel gratis nr.:1800 102 9465 of 
mail ons opdrugsafety@biocon.com

Tazobactam werkt in het algemeen als een irreversibele remmer en 
inactiveert zowel plasmide als chromosomaal gemedieerde bèta-
actamasen. De combinatie van cefepime met tazobactam is een 
nuttige combinatie voor de behandeling van infecties veroorzaakt 
door ESBL-producerende organismen. Tazobactam versterkt en 
beschermt cefepime.

Borstvoeding:
Cefepime wordt uitgescheiden in de moedermelk in zeer lage concentraties 
na parenterale toediening en het geneesmiddel moet met voorzichtigheid 
worden gebruikt bij moeders die borstvoeding geven.
Arbeid en levering:
Cefepime is niet onderzocht voor gebruik tijdens de bevalling en de bevalling. 
Behandeling mag alleen worden gegeven als dit duidelijk is aangegeven.

Farmacokinetiek:
Cefepime vertoont een lineaire dosisafhankelijke farmacokinetiek 
over het doseringsbereik van 250 mg tot 2 g en er is geen bewijs van

De maximale dosis cefepime voor volwassenen mag niet hoger zijn dan 6 g per dag
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