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CELRIM TZ ®
Cefepime & Tazobactam para sa Injection 1.125g

Komposisyon:
Ang bawat Vial ay naglalaman ng:

Cefepime HCL IP (Sterile) Eq. 
sa Anhydrous Cefepime
(Isang Sterile mixture ng cefepime HCL at Arginine) 
Tazobactam Sodium IP (Sterile)
Eq. sa Tazobactam

akumulasyon kasunod ng maraming dosis sa malulusog na matatanda na may 
normal na paggana ng bato. CELRIM TZ ®

1000 mg Ang Cefepime ay halos ganap na hinihigop pagkatapos ng pangangasiwa ng IM. Ang 
nag-iisang 500 mg, 1 g o 2 g IM na dosis ng cefepime ay nakakakuha ng 
pinakamataas na konsentrasyon sa plasma na 13.9, 29.6 o 57.5 mcg/ml ayon sa 
pagkakabanggit. Ang konsentrasyon ng plasma ay nakakamit sa loob ng 1.4-1.6 na 
oras. Pagkatapos ng 8 oras ang average na konsentrasyon ng plasma ay may average 
na 1.9, 4.5 o 8.7 mcg/ml ayon sa pagkakabanggit.

INTERAKSYON SA DROGA:
Ang pag-andar ng bato ay dapat na maingat na subaybayan kung ang 
mataas na dosis ng aminoglycosides ay ibibigayCELRIM TZ dahil sa tumaas 
na potensyal ng nephrotoxicity at ototoxicity ng aminoglycoside antibiotics. 
Ang nephrotoxicity ay naiulat kasunod ng magkakasabay na pangangasiwa 
ng iba pang mga cephalosporins na may makapangyarihang diuretics tulad 
ng furosemide.

Ang mga inirekumendang dosis ng pagpapanatili ng cefepime sa mga 
pasyente na may kakulangan sa bato (creatinine clearance <60 ml/min ) ay 
ipinakita sa sumusunod na Talahanayan

125 mg
®

Pharmaceutical form:Powder for reconstitution (IV/IM use 
only).

Kasunod ng IV infusion sa loob ng 30 min ng isang solong 500 mg, 1g o 2g 
na dosis ng cefepime peak plasma concentrations ng gamot na may average 
na 31.6-39.1, 65.9-81.7 o 126-139.9 mcg/ml ayon sa pagkakabanggit, ang 
mga konsentrasyon sa plasma 8 oras pagkatapos ng dosis ay nag-average 
ng 1.4 , 2.4 at 3.9 mcg/ml ayon sa pagkakabanggit.

ATC Code:H02AB07

PAGLALARAWAN
CELRIM TZ(Ang Cefepime at tazobactam para sa iniksyon) ay isang 
injectable na antibacterial combination na produkto na binubuo ng 
Cefepime hydrochloride at ang β-lactamase inhibitor na tazobactam 
sodium para sa intramuscular o intravenous administration.

® MASAMANG EPEKTO:
Ang mga salungat na epekto sa cefepime at tazobactam ay katulad ng mga naiulat na 
may cefepime lamang at sa pangkalahatan ay lumilipas at banayad hanggang 
katamtaman ang kalubhaan.
Ang mga masamang kaganapan na iniulat sa cefepime ay:
Ang insidente ay katumbas o higit sa 1%: Mga lokal na reaksyon (3.0%), 
kabilang ang phlebitis (1.3%), pananakit at/o pamamaga (0.6%); pantal (1.1 
%) Ang insidente ay mas mababa sa 1 % ngunit mas malaki sa 0.1 %: Colitis 
(kabilang ang pseudomembranous colitis), pagtatae, lagnat, pananakit ng 
ulo, pagduduwal, oral moniliasis, pruritus, urticaria, vaginitis, pagsusuka.

May kapansanan sa Hepatic Function:

Walang kinakailangang pagsasaayos para sa mga pasyente na may kapansanan sa hepatic 

function.Kasunod ng parenteral administration, ang cefepime ay malawakang 
ipinamamahagi sa mga tisyu at likido, kabilang ang blister fluid bronchial 
mucosa, plema, apdo, peritoneal fluid, appendix, at gallbladder. Ang 
Cefepime ay ipinamamahagi sa CSF kasunod ng parenteral administration. 
Ito ay excreted din sa gatas ng tao. Ang Cefepime ay humigit-kumulang 20%   
na nakagapos sa mga protina ng serum. Ang kalahating buhay ng plasma 
ng cefepime ay karaniwang 2-2.3 oras. Ang Cefepime ay bahagyang na-
metabolizesa vivosa N-methyl pyrrilldine (NMP). Ang gamot ay inalis 
pangunahin nang hindi nagbabago sa ihi sa pamamagitan ng glomerular 
filtration, 80-82% ng isang solong dosis ng cefepime ay excreted na hindi 
nagbabago sa ihi.

Mga pasyente ng bata (2 buwan hanggang 12 taon):
Ang karaniwang inirerekomendang dosis para sa mga pasyente ng pediatrics ay 40 
hanggang 50 mg/kg na dosis na ibinibigay 8 hanggang 12 oras depende sa kalubhaan 
ng impeksyon.

Ang CEFEPIME (cefepime hydrochloride) ay isang semi-synthetic, 
malawak na spectrum, cephalosporin antibiotic para sa parenteral 
administration. Ang pangalan ng kemikal ay 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-methylpyrrolidinium 
chloride, 72-(Z)-(Omethyloxime), monohydrochloride, monohydrate. 
Ang Tazobactam sodium, isang derivative ng penicillin nucleus, ay 
isang penicillanic acid sulfone. Ang kemikal na pangalan nito ay 
sodium (2S, 3S,5R)-3-methyl-7- oxo - 3 - ( 1 H - 1 , 2 , 3 - triazol - 1 - 
ylmethyl ) - 4 - thia - 1 - azabicyclo[3.2. 0]heptane-2-carboxylate-4,4-
dioxide. Ang pormula ng kemikal ay C4NaO5S at ang molekular na timbang ay
322.3.

Ang maximum na dosis para sa mga pasyente ng pediatrics ay hindi dapat lumampas sa 

inirerekomendang dosis ng pang-adulto.

Rekonstitusyon at pangangasiwa:
IV Infusion: Ang mga nilalaman ng mga vial ay dapat na muling buuin ng 10 
ml ng sterile na tubig para sa iniksyon na IP na ibinigay. Ang naaangkop na 
dosis ng gamot ay dapat na idagdag sa isang katugmang solusyon sa IV. 
Ang mga resultang solusyon ay matatag sa loob ng 24 na oras kapag 
nakaimbak sa temperatura na 20-25°C. Ang intermittent IV infusion ay 
ibinibigay sa humigit-kumulang 30 minuto.

Sa mas mataas na dosis ng 2 g q8h, mas mataas ang saklaw ng malamang 
na nauugnay na mga salungat na kaganapan. Binubuo ang mga ito ng 
pantal (4%), pagtatae (3%), pagduduwal (2%), pagsusuka (1%), pruritus (1%), 
lagnat (1%), at sakit ng ulo (1%).

Ang Cefepime ay inalis sa pamamagitan ng hemodialysis at peritoneal dialysis. 
Tazobactam 0.5 g kapag na-infuse sa loob ng 30 min bilang isang solong dosis, ang 
pinakamataas na antas ng serum ay nasa average na 27.1 mcg/ml, ang kalahating 
buhay ay 0.67 oras at ang renal clearance nito ay 268 ml bawat min.

10H11N
Ang mga sumusunod na masamang pagbabago sa laboratoryo, 
anuman ang kaugnayan sa therapy na may cefepime, ay iniulat Ang 
insidente na katumbas ng o higit sa 1%: Positibong pagsusuri ng 
Coombs (walang hemolysis) (16.2%); nabawasan ang posporus 
(2.8%); nadagdagan ang ALT/SGPT (2.8%), AST/SGOT (2.4%), 
eosinophils (1.7%); abnormal na PTT (1.6%), PT (1.4%).
Ang insidente ay mas mababa sa 1 % ngunit higit sa 0.1 %: 
Nadagdagang alkaline phosphatase, BUN, calcium, creatinine, 
phosphorus, potassium, kabuuang bilirubin; nabawasan ang 
calcium, hematocrit, neutrophils, platelets, WBC.

Ang Tazobactam, isang triazolylmethyl penicillanic acid sulphone, ay isang 
makapangyarihang inhibitor ng maraming b-lactamases, lalo na ang 
plasmid mediated enzymes na karaniwang nagiging sanhi ng paglaban sa 
mga penicillin at cephalosporins kabilang ang mga third-generation na 
cephalosporins.

Ang Tazobactam ay na-metabolize sa isang solong metabolite na 
natuklasang micro-biologically inactive. Ang Tazobactam at ang metabolite 
nito ay naaalis lalo na sa pamamagitan ng renal excretion na may 80% ng 
ibinibigay na dosis na lumilitaw bilang hindi nabagong gamot at ang natitira 
bilang nag-iisang metabolite.

IM injection: Ang iniksyon ng cefepime at tazobactam ay inihanda sa pamamagitan ng 
pagdaragdag ng 2.4 ml na sterile na tubig para sa injection IP. Ang solusyon ay 
matatag sa loob ng isang oras kapag nakaimbak sa temperatura ng silid na 20-25°C.

Pagkakatugma at katatagan:
Intravenous: Ang cefepime ay tugma sa mga konsentrasyon sa pagitan ng 1 
at 40 mg/ml sa mga sumusunod na IV infusion fluid: 0.9% sodium chloride 
injection, 5% at 10% dextrose injection. 5% dextrose at 0.9% sodium chloride 
injection at 5% dextrose injection. Ang mga solusyon na ito ay maaaring 
nakaimbak ng hanggang 24 na oras sa temperaturang 20 hanggang 25° C o 
7 araw sa refrigerator na 2 hanggang 8°C.

Bagama't ang tazobactam ay may kaunting aktibidad na antibacterial kapag ginamit 
nang mag-isa, ang pinagsamang paggamit ng cefepime sa tazobactam ay 
nagreresulta sa isang synergistic na epekto na nagpapalawak ng spectrum ng 
aktibidad ng cefepime laban sa maraming mga strain ng beta-Iactamase na 
gumagawa ng bacteria.

MGA INDIKASYON:
Ang Cefepime at tazobactam ay ginagamit nang parenteral para sa paggamot ng 
katamtaman hanggang sa malubhang impeksyon na dulot ng o pinaghihinalaang 
sanhi ng madaling kapitan ng beta-Iactamases na gumagawa ng bacteria kapag ang 
cefepime lamang ay hindi magiging epektibo.
Ang kumbinasyon ng Cefepime at tazobactam ay ginagamit para sa mga sumusunod 
na indikasyon:

Karanasan sa Postmarketing:
Bilang karagdagan sa mga kaganapang iniulat sa itaas sa cefepime, 
ang mga sumusunod na masamang karanasan ay naiulat sa buong 
mundo na karanasan sa postmarketing.ANTI-MICROBIAL SPECTRUM:

Ang Cefepime ay may pinahabang spectrum ng aktibidad laban sa 
Grampositive at Gram-negative na bacteria, na may higit na aktibidad laban 
sa parehong Gram-negative at Gram-positive na organismo kaysa sa mga 
third-generation agent. Ang Cefepime ay isang bactericidal agent na 
kumikilos sa pamamagitan ng pagsugpo ng bacterial cell wall synthesis. Ang 
Cefepime ay may malawak na spectrum ngsa vitroaktibidad na sumasaklaw 
sa malawak na hanay ng Gram-positive at Gram-negative bacteria. Ang 
Cefepime ay may mababang affinity para sa chromosomally-encoded beta-
lactamases. Ang Cefepime ay lubos na lumalaban sa hydrolysis ng 
karamihan sa mga betalactamases at nagpapakita ng mabilis na pagtagos 
sa mga Gram-negative na bacterial cell. Sa loob ng mga bacterial cell, ang 
molecular target ng cefepime ay ang penicillin binding proteins (PBP).

Mga solusyon ngCELRIM TZ
antibiotics, hindi dapat idagdag sa mga solusyon ng ampicillin sa 
isang konsentrasyon na higit sa 40 mg/ml, at hindi dapat idagdag sa 
metronidazole, vancomycin, gentamicin, tobramycin, netilmicin 
sulfate o aminophylline dahil sa potensyal na pakikipag-ugnayan. 
Gayunpaman, kung kasabay ng therapy saCELRIM TZ®ay 
ipinahiwatig na ang bawat isa sa mga antibiotic na ito ay maaaring 
ibigay nang hiwalay.CELRIM TZ®hindi dapat gamitin kasama ng iba 
pang mga gamot sa isang syringe at/o infusion bottle dahil hindi pa 
naitatag ang compatibility.CELRIM TZ®hindi dapat idagdag sa dugo o 
mga produkto ng dugo at/o albumin hydrolysates.

®tulad ng karamihan sa beta-Iactam
• Para sa paggamot ng hindi kumplikado at kumplikadong mga 

impeksyon sa ihi
• Hindi kumplikadong mga impeksyon sa balat at istraktura ng balat at
• Mga kumplikadong impeksyon sa loob ng tiyan.

Tulad ng ilang iba pang gamot sa klase na ito, ang encephalopathy (di 
sturbance of consc iousness including confus ion, hallucinations, stupor, at 
coma), myoclonus, at seizure ay naiulat. Bagama't karamihan sa mga kaso 
ay nangyari sa mga pasyenteng may kapansanan sa bato na nakatanggap 
ng mga dosis ng cefepime na lumampas sa inirekumendang iskedyul ng 
dosis, ang ilang mga kaso ng encephalopathy ay naganap sa mga pasyente 
na tumatanggap ng pagsasaayos ng dosis para sa kanilang paggana ng 
bato.

MGA KONTRAINDIKASYON:
Ang kumbinasyon ng Cefepime at tazobactam ay kontraindikado sa mga 
pasyente na hypersensitive sa mga gamot o iba pang cephalosporins at 
dapat gamitin nang may pag-iingat sa mga pasyente na may kasaysayan ng 
hypersensitivity sa penicillins. Ang paggamit ng cephalosporins ay dapat na 
iwasan sa mga pasyente na nagkaroon ng agarang uri (anaphylactic) 
hypersensitivity reaksyon sa penicillins. Kung ang reaksyon ng 
hypersensitivity ay nangyayari sa panahon ng cefepime at tazobactam 
therapy, ang gamot ay dapat na ihinto at ang pasyente ay tratuhin ng 
naaangkop na therapy eg epinephrine, corticosteroids at pagpapanatili ng 
sapat na daanan ng hangin at oxygen gaya ng ipinahiwatig.

Tulad ng iba pang cephalosporins, ang anaphylaxis kabilang 
ang anaphylactic shock, transient leukopenia, neutropenia, 
agranulocytosis, at thrombocytopenia ay naiulat. Shelf Life: Mangyaring sumangguni sa karton / label.

Ang mga Zwitterions ng cefepime ay nagpapahusay sa paggalaw nito sa buong cell 
membrane na nagreresulta sa mataas na konsentrasyon sa periplasmic space at 
medyo netong paglaban sa hydrolysis ng droga at ang cefepime ay nagpapakita 
lamang ng katamtaman na hindi aktibo.

Mga Salungat na Reaksyon sa Klase ng Cephalosporin:
Bilang karagdagan sa mga masamang reaksyon na nakalista sa itaas na 
naobserbahan sa mga pasyente na ginagamot ng cefepime, ang mga 
sumusunod na masamang reaksyon at binagong mga pagsusuri sa 
laboratoryo ay naiulat para sa cephalosporin-class antibiotics: Stevens-
Johnson syndrome, erythema multiforme, toxic epidermal necrolysis, renal 
dysfunction, nakakalason na nephropathy, aplastic anemia, hemolytic 
anemia, hemorrhage, hepatic dysfunction kabilang ang cholestasis, at 
pancytopenia.

Imbakan: Mag-imbak sa temperatura na hindi hihigit sa 30°C. 
Protektahan mula sa liwanag.
Ilayo sa mga bata.

Ang paglitaw ng paglaban sa gamot sa cefepime ay itinuturing na hindi 
gaanong problema hanggang kamakailan. Ang extended spectrum beta-
lactamases (ESBL) ay may kakayahang mag-hydrolyzing ng penicillin, 
malawak at extended spectrum cephalosporins. Ang ESBL ay matatagpuan 
sa iba't ibang uri ng Enterobacteriaceae na Klebsiella pneumoniae,K. oxytoca 
at Escherichia coli. Ang iba pang mga organismo na harbor ng ESBL ay ang 
Enterobacter spp, Salmonella spp, Morganella morganii, Proteus mirabilis, 
Serratia marcescens at P. aeruginosa. Aktibo ang Cefepime laban sa 
karamihan ng mga organismo na gumagawa ng ESBL gayunpaman 
lumilitaw na bumababa ang pagkamaramdamin sa pagtaas ng inoculum
invitromga pagsubok sa pagkamaramdamin atin-vivomga eksperimentong 
modelo. Ang paggamit ng cefepime lamang ay nauugnay sa pagpili ng mga 
organismo na gumagawa ng ESBL at paglaganap ng impeksyon.

MGA BABALA:
Bago simulan ang therapy na may cefepime at tazobactam para sa 
impeksyon, dapat gawin ang maingat na pagtatanong upang matukoy kung 
ang pasyente ay nagkaroon ng nakaraang agarang hypersensitivity 
reaksyon sa cefepime, cephalosporins, penicillins o iba pang mga gamot.

Pagtatanghal:
CELRIM TZ®ay makukuha bilang vial na 1.125 g.

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

MGA PAG-IINGAT:
Ang pag-iingat ay dapat gawin sa mga pasyente na may kakulangan sa bato at/o 
hepatic. Kinakailangan ang pagsasaayos ng dosis sa mga pasyente na may pagkabigo 
sa bato na may clearance ng creatinine <60 ml/min.

DOSAGE:Ang kumbinasyon ng Cefepime at tazobactam ay mas mainam na ibigay sa 
pamamagitan ng IV Infusion ngunit maaari ding ibigay sa pamamagitan ng malalim 
na IM injection kapag ipinahiwatig. Ang Cefepime na may tazobactam ay dapat ibigay 
sa intravenously sa loob ng 30 minuto. Ang inirerekumendang adult at pediatric na 
dosis ng cefepime at tazobactam ay nakabalangkas sa sumusunod na talahanayan:

® - Nakarehistrong trademark

Pagbubuntis:
Walang sapat o kontroladong pag-aaral gamit ang cefepime at tazobactam sa mga 
buntis na kababaihan o sa panahon ng panganganak at panganganak at ang gamot 
ay dapat gamitin sa panahon ng pagbubuntis lamang kapag malinaw na ipinahiwatig.

Binago ang leaflet noong Setyembre 2019

Upang mag-ulat ng mga salungat na kaganapan at/o mga reklamo sa produkto 
bisitahin ang aming websitewww.biocon.como tumawag sa toll free No.:1800 102 
9465 o mag-email sa amin sadrugsafety@biocon.com

Ang Tazobactam ay karaniwang gumaganap bilang isang hindi maibabalik na 
inhibitor at hindi aktibo ang parehong plasmid at chromosomally mediated beta-
Iactamases. Ang kumbinasyon ng cefepime na may tazobactam ay isang kapaki-
pakinabang na kumbinasyon para sa paggamot ng mga impeksyon dahil sa mga 
organismo na gumagawa ng ESBL. Ang Tazobactam ay nagpapalaki at nagpoprotekta 
sa cefepime.

Paggagatas:
Ang Cefepime ay excreted sa gatas ng suso ng tao sa napakababang 
konsentrasyon pagkatapos ng parenteral administration at ang gamot ay 
dapat gamitin nang may pag-iingat sa mga nagpapasusong ina.
Paggawa at Paghahatid:
Ang Cefepime ay hindi pinag-aralan para sa paggamit sa panahon ng panganganak at 

panganganak. Ang paggamot ay dapat lamang ibigay kung malinaw na ipinahiwatig.

Pharmacokinetics:
Ang Cefepime ay nagpapakita ng mga pharmacokinetics na umaasa sa linear na dosis 
sa hanay ng dosis na 250 mg hanggang 2 g at walang ebidensya ng gamot

Ang maximum na pang-adultong dosis ng cefepime ay hindi dapat lumampas sa 6 gm sa isang araw
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