
CEFOBID®
)סטרילי צפופרזון(

שרירי תוך או ורידי תוך לשימוש

 ותרופותCEFOBID  של יעילותן על ולשמור לתרופות עמידים חיידקים של התפתחות להפחית כדי
 חשודים או שהוכחו בזיהומים לטיפול רק-CEFOBID ב להשתמש יש, אחרות אנטיבקטריאליות

.חיידקים ידי על כנגרמים מאוד
תיאור

CEFOBID®6  נתרן הוא) cefoperazoneלמחצה צפלוספורין של אנטיבקטריאלית תרופה זוהי. נתרן 
 ,Sodium מכילCefoperazone  כCefoperazone- נתרן, כימית מבחינה. רחב טווח בעלת סינתטית

Cefoperazone( סטרילי ,)סטרילי בשם בעבר הידועCefoperazoneדיוקסו-2,3 אתיל(4-)-2-ר[()-7-ר,7ר
]-8-מתיל]תיו)יל-5 טטרזול-ח-1מתילacetamido-1([[-3-)- הידרוקסיפניל-ע()-2-קרבוקסאמידו פיפרזין-1-

9נ26חC25 היא שלו המולקולרית הנוסחה. קרבוקסילאט-2-אן-2-אוקט[4.2.0]אזביציקלו-1-תיה-5-אוקסו

NaO8להלן ניתנת המבנית הנוסחה667.65.  של מולקולרי משקל עם2ס:
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 תמיסה  שלv( )w/לריכוז בהתאם קש לצהוב צבע חסר בין נעה והתמיסה4.5-6.5  בין משתנה.
 נתרן ג"מ34  מכילCEFOBID . ה. במים בחופשיות שמסיסה לבנה אבקה היאpH-25%  של טרייה

Cefoperazone( CEFOBID סטרילי )לגרם) ק"מ(1.5

 מסופק גבישית בצורהCefoperazone  כנתרןCefoperazone  שרירי תוך או ורידי תוך למתן.
Cefoperazone( CEFOBID סטרילי )גרם2  או גרם1  המכילים בבקבוקונים

קלינית פרמקולוגיה
 מדגים1  טבלה. התרופה של בודדת מנה לאחר מושגותCEFOBID  של ומרה סרום של גבוהות רמות

15  של קבוע בקצב ורידי תוך עירוי לאחר נורמליים מתנדבים אצלCEFOBID  של הסרום ריכוזי את
 של גרם2  או1  של אחת שרירית תוך זריקה או, התרופה של גרם4  או3 2, 1,  של בודדות דקות

.התרופה
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TITLE - CEFOPERAZONE / CEFOBID MAGNAMYCIN MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-cefoperazone-cefobid-magnamycin-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2015/050551s043lbl.pdf


Cefoperazone סרום ריכוזי1.  טבלה
)ל"מ/ג"מק( ממוצעים סרום ריכוזי
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.העירוי סוף הוא זמן0  כאשר, מתן לאחר שעות*
.ההזרקה לאחר דקות15  שהתקבלו ערכים* *

.הניהול בנתיב תלות ללא, שעות-2.0 כ היאCEFOBID  של בסרום הממוצעת החיים מחצית

 ידי על חמורה חיסונית דחיקה עם לחולים גרם16  של כולל יומי מינון ניתנה, פרמקוקינטי במחקר
.אלו בחולים ל"מ/ג"מק-150 כ היו בסרום יציבות ריכוזי. סיבוכים ללא מתמיד עירוי

CEFOBID  של הפיך החלבון קשירת שמידת כך על מצביעים אנושי נסיוב עם מחקריםּבמַבַחנֵהָ
-82% ו ל"מ/ג"מק-250 ב-90% לCEFOBID  של ל"מ/ג"מק-25 ב-93% מ הסרום ריכוז עם משתנה

.ל"מ/ג"מק-500 ב

CEFOBID הבאים והנוזלים הגוף ברקמות טיפוליים ריכוזים משיג:

נוזל או רקמה
מיימת נוזל
 המוח קרום עם במטופלים( מוחי נוזל

)דלקתי
ׁשתֶןֶ

ליחה
אנדומטריום

Myometrium
פלטין שקד

סינוס של רירית ממברנה
טבורי דם
שפיר מי

ריאה
עצֶםֶ

מנָהָ
גרם2

ג"ק/ג"מ50

ריכוז
ל"מ/ג"מק64

ל"מ/ג"מק8.0  עד ל"מ/ג"מק1.8

גרם2

גרם3

גרם2

גרם2

גרם1

גרם1

גרם1

גרם1

גרם1

גרם2

ל"מ/ג"מק3,286

ל"מ/ג"מק6.0

גרם/ג"מק74

גרם/ג"מק54

גרם/ג"מק8

גרם/ג"מק8

ל"מ/ג"מק25

ל"מ/ג"מק4.8

גרם/ג"מק28

גרם/ג"מק40

 תוך בולוס הזרקת לאחר שעות-3 ב ל"מ/ג"מק-6000 ל ועד דקות-30 ב ל"מ/ג"מק66  בין נעים.
 בין כלל בדרך מתקבלים מקסימליים מרה ריכוזי. במרה בעיקר מופרשCEFOBID  גרם2  של ורידי
 המרה ריכוזי100.  פי עד במקביל סרום ריכוזי על ועוברים התרופה מתן לאחר שעות לשלוש שעה

CEFOBID של המדווחים
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12  של תקופה פני עלCEFOBID  של השתן התאוששות, ורידית תוך או שרירית תוך מנה לאחר
 שתן ריכוזי. בשתן מטבוליטים של משמעותית כמות נמצאה לא20-30%.  בממוצע היא שעות

IM  הזרקת לאחר. גרם2  של מנה של דקות15  של עירוי לאחר התקבלו ל"מ/ג"מק-2200 מ גבוהים
 למשך נשמרות הטיפוליות והרמות, ל"מ/ג"מק1000  כמעט של שיא שתן ריכוזי הושגו, גרם2  של
.שעות12

 בנבדקים התרופה של להצטברות גורם אינו שעות12  של במרווחיםCEFOBID  של חוזר מתן
 בחולים בסרום החיים מחצית ותקופת(AUC's)  לעקומה מתחת אזורים, בסרום שיא ריכוזי. נורמליים

 עם בחולים. רגילים מתנדבים של מאלו משמעותי באופן שונים אינם חמורה כליות ספיקת אי עם
 אי עם בחולים. מוגברת השתן והפרשת מתארך בסרום החיים מחצית זמן, הכבד בתפקוד הפרעה
.בסרום להצטבר עשויCEFOBID , משולבת וכבד כליות ספיקת

 הבטיחות אך, ילדים ברפואת שימשCEFOBID  נמוך לידה במשקל בילודים שעות6-10  הוא בסרום.
CEFOBID של החיים מחצית זמן. הוכחו לא בילדים והיעילות

מִיקרֹוּבִיֹולֹוגִיהָ

פעולה מנגנון
 גרם חיידקים ידי על המיוצרות רבות לבטא-לקטמאסות גבוהה יציבות דרגת ובעל בפניצילינאזות יציב.

 שלישי  דור ,)PBPs(של צולב קישור מונע ובכךpeptidoglycan  המתהווהCefoperazone . שליליים
 ,Cefoperazoneפניצילין קושרי לחלבונים קשירה ידי על התא דופן לסינתזת מפריע, לצפלוספורין

התנגדות מנגנוני
 המתרחשות, היעד-PBPs ב מוטציות-cefoperazone: ל עמידות של עיקריים מנגנונים3  ישנם

 של יתר ביטוי או בטא-לקטמאסות של מורחב ספקטרום של ייצור; חיוביים גרם בחיידקים בעיקר
 זרימה או מופחתת ספיגה; גרם-שליליים בחיידקים כרומוזומלי באופן שנקבעו בטא-לקטמזות

.שלילי גרם של מסוימים בחיידקים פעילה

אחרות מיקרוביאליות אנטי תרופות עם אינטראקציות

 גראם חיידקים נגד אמינוגליקוזידים עם סינרגטיות אינטראקציות הוכיחּבמַבַחנֵהָנבדק כאשר
.ידועים אינם הממצאים ּבמַבַחנֵהCefoperazoneָ , אלה של הקלינית המשמעות. שליליים

[קליניים ובזיהומים ּבמַבַחנֵהָשניהם, הבאים המיקרואורגניזמים נגד פעילCefoperazone  כי הוכח
.]ושימוש אינדיקציות ראה

:חיוביים גראם אירוביים חיידקים
-
-
-
-
-

aureusStaphylococcus)בלבד למתיצילין הרגישים מבודדים( 
epidermidisStaphylococcus)בלבד למתיצילין הרגישים מבודדים( 

agalactiaeStreptococcus)מקבוצה המוליטיים בטא סטרפטוקוקים (B 
pneumoniaeStreptococcus
A) מקבוצה המוליטיים בטא סטרפטוקוקים(פיוגנס סטרפטוקוקוס
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:שליליים גראם אירוביים חיידקים
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

מִיןציטרובקטר
מִיןאנטרובקטר

קולי אי
influenzaeHaemophilus

מִיןקלבסיאלה
morganiiMorganella

gonorrhoeaeNeisseria
מירביליס פרוטאוס

וולגריס פרוטאוס
rettgeriProvidencia
stuartiiProvidencia

מִיןפסאודומונס
marcescensSerratia

:חיוביים גרם אנאירוביים חיידקים
-
-

קלוסטרידיום ).sppפפטוסטרפטוקוקוסופפטוקוקוסכולל( חיוביים גראם קוקי
)C. difficileלמעט( מינים

:שליליים גרם אנאירוביים חיידקים
-Bacteroidesמִין

90%  לפחות, בנוסף. ידועה אינה שלהם הקלינית המשמעות אך, זמינים נתוניםּבמַבַחנֵהָהבאים
 לנקודת שווה או נמוך(MIC)  מינימלי מעכב ריכוזּבמַבַחנֵהָא מציגים הבאים בחיידקים מהאורגניזמים

 של והיעילות הבטיחות, זאת עם. ל"מ/ג"מק8  של-cefoperazone ל הרגישה השבירה
Cefoperazoneמבוקרים קליניים בניסויים הוכחו לא אלה חיידקים עקב קליניים בזיהומים בטיפול 

.נאותים

:שליליים גראם אירוביים חיידקים
-
-
-
-
-
-

bordetella שעלת
meningitidesNeisseria

.sppסלמונלה
liquefaciensSerratia

.sppשיגלה
enterocolyticaYersinia

חיוביים גראם אנאירוביים חיידקים
-Eubacteriumspp.

שליליים גראם אנאירוביים חיידקים
-Fusobacteriumspp.
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רגישות בדיקת שיטות
 תוצאות ּבמַבַחנֵהָשל התוצאות את לספק צריכה קלינית למיקרוביולוגיה המעבדה, זמין כאשר

 לרופא תושבים חולים בבתי המשמשות אנטי-מיקרוביאליות תרופות למוצרי רגישות בדיקות
 ופתוגנים נוסוקומיים פתוגנים של הרגישות פרופיל את המתארים תקופתיים כדיווחים
 אנטיבקטריאלית תרופה בבחירת לרופא לסייע אמורים אלו דיווחים. בקהילה הנרכשים

.לטיפול

דילול טכניקות
 הערכות מספקים אלהMICs (MICs).  מינימליים מעכבים ריכוזי לקביעת משמשות כמותיות שיטות

 שיטת באמצעות-MIC ה את לקבוע יש. אנטי-מיקרוביאליות לתרכובות חיידקים של הרגישות לגבי
2. בטבלה המופיעים לקריטריונים בהתאם-MIC ה ערכי את לפרש יש1,2,3.סטנדרטית בדיקה

דיפוזיה טכניקות
 של לשחזור ניתנות הערכות לספק גם יכולות אזור קוטרי של מדידה הדורשות כמותיות שיטות

 של הרגישות של אומדן מספק האזור גודל. אנטי-מיקרוביאליות לתרכובות חיידקים של הרגישות
 בדיקה שיטת באמצעות האזור גודל את לקבוע יש. אנטי-מיקרוביאליות לתרכובות חיידקים

 את לבדוק כדיcfoperazone  ג"מק-75 ב המוספגות נייר בדסקיות משתמש זה הליך3,4.סטנדרטית
 בטבלה מסופקים הדיסק פיזור של הפרשניים הקריטריונים-cefoperazone. ל חיידקים של רגישותם

.2

Cefoperazone עבור רגישות לבדיקת קריטריונים2.  טבלה

רגישות פרשנות קריטריונים

מינימליים מעכבים ריכוזים
/mL(-mcgב )MIC מחַלֲהָ מחְֹוללֵ

רס

Enterobacteriaceae≥8≤16

שאינם אחרים

Entobacteriaceaeא
≥8≤16

16≥8≤באנאירוביים חיידקים
 כליות תפקוד עם בחולים שעות8  כל גרם4  או שעות6  כל גרם3  של מינון על מבוססים רגישות לפרש קריטריונים

.תקין
 להיחשב יכול, לאוקסצילין רגישות ידי על שנקבע כפי.cefoperazone-סטפילוקוקוסלמתיצילין רגיש

 ,.sppל כרגיש
aeruginosaPseudomonas,Acinetobacter :למעט, גלוקוז מתסיסים שאינם גראם-שליליים חיידקים כוללים אלהא.

.maltophiliaStenotrophomonas ו מיניםבורקהולדריה,מִין
MICs אגר דילול מתודולוגיית באמצעות נקבעים אנאירוביים חיידקים עבור.ב
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 הפתוגן של הצמיחה את לעכב עשויה האנטי-מיקרוביאלית שהתרופה כך על מצביע(רגִָיׁששל דיווח
 כך על מצביע.(התִנגַדְּות  )Sשל דיווח. הזיהום באתר לריכוז תגיע האנטי-מיקרוביאלית התרופה אם

 התרופה אם הפתוגן של הצמיחה את לעכב צפויה לא האנטי-מיקרוביאלית שהתרופה
 טיפול לבחור יש; הזיהום באתר כלל בדרך להשגה הניתנים לריכוזים מגיעה האנטי-מיקרוביאלית

 )Rאחר

איכות בקרת

 הדיוק את ולהבטיח לנטר כדי מעבדה בבקרות שימוש דורשים סטנדרטיים רגישות בדיקת נהלי
 את המבצעים האנשים של הטכניקות ואת, בבדיקה המשמשים וריאגנטים   אספקה של והדיוק

MIC  ערכי של הבא הטווח את לספק צריכה סטנדרטיתcefoperazone  אבקת1,2,3,4.הבדיקה
 להשיג ישcefoperazone ,mcg 75  דיסק באמצעות הדיפוזיה טכניקת עבור3.  בטבלה המצוינים

3. בטבלה הקריטריונים את

Cefoperazone עבור מקובלים איכות בקרת טווחי3.  טבלה
מעכב מינימום

טווחים
/mL(-mcgב )MIC

דיסק פיזור טווחי
)מ"במ אזור קוטרי(

fragilisBacteroides
25285ATCC

thetaiotaomicronBacteroides 
29741ATCC

lentumEubacterium
43055ATCC

-- א128- 32

-- א128- 32

-- א128- 32

קולי אי
25922ATCC0.12 -0.528 -34

aeruginosaPseudomonas
27853ATCC2 -823 -29

aureusStaphylococcus
29213ATCC1 -4 --

aureusStaphylococcus
25923ATCC --24 -33

S. aureusלעומת אוקסצילין עבור איכות בקרת טווחי
aureusStaphylococcus
29213ATCC0.12 -0.5 --

Collection. Culture Type American =ATCC®
oxacillin.או -cefoxitinו בלבד פניצילין מבדיקת -cefotaximל  staphylococciחיידקים עבור 

MICs של הרגישות את להסיק ניתן. אגר דילול מתודולוגיית באמצעות נקבעים אנאירוביים
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ושימוש אינדיקציות
 ותרופותCEFOBID  של יעילותן על ולשמור לתרופות עמידים חיידקים של התפתחות להפחית כדי

 חשודים או שהוכחו בזיהומים לטיפול רקCEFOBID - ב להשתמש יש, אחרות אנטיבקטריאליות
 אותם לשקול יש, זמין ורגישות תרבית על מידע כאשר. רגישים חיידקים ידי על כנגרמים מאוד

 ודפוסי מקומית אפידמיולוגיה, כאלה נתונים בהיעדר. אנטיבקטריאלי טיפול של שינוי או בבחירה
.הטיפול של האמפירית לבחירה לתרום עשויים רגישות

CEFOBID רגישים אורגניזמים ידי על נגרמים הם כאשר הבאים בזיהומים לטיפול מיועד:

 וזנים פניצילינאז(S. pneumoniae,H. influenzae,S. aureusידי על נגרםהנשימה בדרכי זיהומים
A), מקבוצה המוליטיים בטא סטרפטוקוקים(* S. pyogenes),פניצילינאז מייצרים שאינם

P. aeruginosa, pneumoniaeKlebsiella,מִיןאנטרובקטרו, מירביליס פרוטאוס,קולי-  אי.

 ובצילים*,E. coli, P. aeruginosaידי על נגרםאחרים תוך-בטניים וזיהומים הצפק דלקת
).fragilisBacteroides כולל( שליליים גרם אנאירוביים

S. pneumoniae,S. agalactiae*,S. aureus, aeruginosaידי על נגרםחיידקית ספטיסמיה
Pseudomonas*,קלבסיאלה,קולי-  איspp.,* pneumoniaeKlebsiella*,אינדול(* מיניםפרוטאוס 

*.spp אנאירוביים חיוביים גרם וקוקסי*.קלוסטרידיום),שלילי ואינדול חיובי

 מייצרים שאינם וזנים פניצילינאז(S. aureusידי על נגרםהעור ומבני העור של זיהומים
.P. aeruginosaו,* S. pyogenes),פניצילינאז

 על נגרםהנשית המין איברי מערכת של אחרים וזיהומים הרחם רירית, באגן דלקתיות מחלות
( מיניםspp.,* Bacteroidesקלוסטרידיום,קולי-  אי,N. ,S. epidermidis*,S. agalactiaeזיבהידי

.חיוביים גרם אנאירוביים וקוקים), fragilisBacteroides כולל

Cefobid®ב משתמשים כאשר, לכן. טרכומטיס כלמידיהנגד פעילות אין Cefobid-עם בחולים בטיפול 
 אנטי-כלמידי כיסוי להוסיף יש, החשודים הפתוגנים אחד הואC. trachomatisו באגן דלקתיות מחלות
.מתאים

.aeruginosaPseudomonas וקולי איידי על נגרםהשתן בדרכי דלקות

 הנגרמים בזיהומים בטיפול קלינית כיעיל הוכח-cefoperazone ש למרות:אנטרוקוקליים זיהומים
 העור מבני של זיהומים, אחרים בטניים תוך וזיהומים הצפק דלקתשל במקרים אנטרוקוקי ידי על

 ודלקות הנשית המין מערכת של אחרים וזיהומים הרחם רירית, באגן דלקתיות מחלות, והעור
-cefoperazone ל רגישים אינם שנבדקוenterococci  של הקליניים המבודדים רוב,* השתן בדרכי

-cefoperazone. ל בינונית במידה עמידים והם, באזור או הבינוני הרגישות באזור בדיוק נופלים אלא
 למרות. תוצאותvivoin  עם ישירות קשורה להיות שלא עשויה רגישות בדיקתּבמַבַחנֵהָ,זאת למרות

 בזיהומים בעיקר, אנטרוקוקליים זיהומים של קליני לריפוי הביא-Cefoperazone ב טיפול, זאת
 ובמינונים בזהירות אנטרוקוקליים בזיהומים-Cefoperazone ב להשתמש יש. פולימקרוביאליים

Cefoperazone. של רצון משביעות סרום רמות המשיגים
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.זיהומים-10 מ בפחות נחקרה זו איברים במערכת זה אורגניזם נגד היעילות*

משולב טיפול
 פעילות, זאת עם. רבים שליליים גרם חיידקים עם לאמינוגליקוזידיםCEFOBID  בין סינרגיה הוכחה

 בדיקות לבצע ישּבמַבַחנֵהָ,כזה טיפול נשקלת אם. לחיזוי ניתנת אינה אלה שילובים של כזו מוגברת
 אמצעי ראה(. הכליות תפקוד אחר בקפידה ולעקוב, בשילוב התרופות פעילות את לקבוע כדי רגישות
.)וניהול מינון וסעיפים זהירות

נגד התוויות
cephalosporin.מסוג אנטיבקטריאליות לתרופות ידועה אלרגיה עם בחולים אסור 

CEFOBID

אזהרות
יתר רגישות תגובות
 תרופות המקבלים חולים אצל דווחו) אנפילקטית( יתר לרגישות קטלניות ולעיתים חמורות תגובות

 להתרחש יותר מתאימות אלו תגובותCEFOPERAZONE.  כולל, בטא-לקטאם אנטי-לקטאמיות
 עם הטיפול תחילת לפני. מרובים לאלרגנים רגישות יתר תגובות של היסטוריה עם אנשים אצל

,CEFOBIDיתר רגישות של קודמות תגובות היו למטופל אם לקבוע כדי מדוקדק בירור לבצע יש 
 לחולים בזהירות להינתן צריך זה מוצר. אחרות תרופות או פחמימות, פניצילינים, לצפלוספורינים

ב הטיפול את להפסיק יש, אלרגית תגובה מתרחשת אם. בטא-לקטאם אלרגיים
CEFOPERAZONE-מתאים טיפול ולהקים.

difficileClostridium-נלווים שלשולים
difficileClostridiumקשור שלשול  (CDAD)החומרים בכל כמעט שימוש עם דווח 

. קטלני קוליטיס ועד קל משלשול בחומרה לנוע עשוי והואCEFOBID,  כולל, האנטיבקטריאליים
 יתר לצמיחת המוביל הגס המעי של התקינה הפלורה את משנה אנטיבקטריאליים בחומרים טיפול

.C. difficileשל

C. difficileרעלים מייצר  Aו B-להתפתחות התורמים  .CDADשל היפרטוקסין המייצרים זנים
C. difficileלטיפול עמידים להיות יכולים אלה זיהומים שכן, מוגברת ותמותה לתחלואה לגרום 

 עם שמופיעים החולים בכלCDAD  לשקול יש. קולקטומיה כריתת לדרוש ועשויים אנטיבקטריאלי
 שדווח מאחר זהירה רפואית בהיסטוריה צורך יש. אנטיבקטריאליות בתרופות שימוש בעקבות שלשול

.אנטיבקטריאליים חומרים מתן לאחר מחודשיים יותר מתרחשCDAD  כי

נגד מכוון אינו אנטיבקטריאליות בתרופות מתמשך שימושCDAD,  של אישור או חשד יש אם
C. difficileחלבון תוספת, ואלקטרוליטים נוזלים של מתאים ניהול. להפסיק צורך שיהיה ייתכן ,

.קלינית התוויה לפי כירורגית הערכה לבצע ויש, C. difficileשל אנטיבקטריאלי טיפול
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דם שטף
, דימום סימני אחר עקובCefoperazone.  עם דווחו, מוות כולל, חמורים דימום מקרי

 זוהו ולא מתמשך דימום יש אםCEFOBID - ב הטיפול את להפסיק יש. וקרישיות טרומבוציטופניה
.חלופיים הסברים

זהירות אמצעי
כללי

 למטופל תועלת שיספק סביר אינו מאוד חשוד או מוכח חיידקי זיהום בהיעדרCEFOBID  רישום
.לתרופות עמידים חיידקים של להתפתחות הסיכון את ומגביר

 גורם אינו לבדוCEFOBID  כי נראה, בסרום וקריאטיניןBUN  של חולפות עליות שנצפו למרות
 וצפלוספורינים אמינוגליקוזידים של בו-זמנית מתן, זאת עם. משמעותית נפרוטואלית לרעילות

.נפרו לרעילות גרם אחרים

 לא גרם4  מעל כולל יומי מינון, כללי באופן. מרה חסימת או/ו כבד מחלת עם בחולים2-4  פי גדל.
 ריכוזי אחר לעקוב יש, יותר גבוהים במינונים משתמשים אם. כאלה בחולים הכרחי להיות אמור

CEFOBID של בסרום החיים מחצית זמן. במרה נרחב באופן מופרשCEFOBID  הסרום

 חולים), קלינית פרמקולוגיה ראה(CEFOBID  לסילוק העיקרית הדרך אינה כליות שהפרשת מכיוון
 משתמשים כאשר. רגילים מינונים ניתנים כאשר במינון התאמה דורשים אינם כליות ספיקת אי עם

 קיימות אם. בסרום התרופה ריכוזי אחר פעם מדי לעקוב ישCEFOBID,  של גבוהים במינונים
.בהתאם המינון את להפחית יש, להצטברות עדויות

 המינון את לתזמן יש, לפיכך. המודיאליזה במהלך מעט מצטמצםCEFOBID  של החיים מחצית זמן
 מינון, משמעותית כליות ומחלת הכבד של לקוי תפקוד עם בחולים. דיאליזה תקופת לאחר

CEFOBIDהסרום ריכוזי אחר צמוד מעקב ללא ביום גרם1-2  על יעלה לא.

 שטופלו בחולים רחוקות לעתים התרחשK  בוויטמין מחסור, אחרות אנטיבקטריאליות בתרופות כמו
 אלו. זה ויטמין מסנתזת כלל שבדרך המעיים פלורת לדיכוי כנראה קשור המנגנון-CEFOBID. ב

פיברוזיס סיסטיק, למשל( לקויה ספיגה מצבי, ירוד תזונתי מצב עם חולים כוללים בסיכון הנמצאים
 צינור דרך או ורידי תוך ניתן( ממושכים-alimentation היפר במשטרי וחולים אלכוהוליזם),

 הפרותרומבין זמן אחר לעקוב יש. דימום בלי או עם היפופרוטרומבינמיה על דווח). אף-קיבה
.ההוראות לפי אקסוגניK  ויטמין ולתת אלו בחולים

( אלכוהול כאשר דווחה וטכיקרדיה ראש כאבי, הזעה, בשטיפה המאופיינת דיסולפירם דמוית תגובה
 בליעת לגבי המטופלים את להזהיר ישCEFOBID.  מתן לאחר שעות72  בתוך נבלע) יין, בירה

CEFOBID. מתן לאחר אלכוהוליים משקאות
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 קפדנית התבוננות. רגישים לא אורגניזמים של יתר לצמיחת לגרום עלול-CEFOBID ב ממושך שימוש
.מתאימים באמצעים לנקוט יש, הטיפול במהלך זיהום-על מתרחשת אם. חיונית המטופל של

 במיוחד, העיכול מערכת מחלות של היסטוריה עם לאנשים בזהירותCEFOBID  לרשום יש
.קוליטיס

למטופלים מידע
 לטיפול רקCEFOBID  כולל אנטיבקטריאליות בתרופות להשתמש יש כי למטופלים לייעץ יש

 מרשם כאשר). הצטננות, למשל( ויראליים בזיהומים מטפלים אינם הם. חיידקיים בזיהומים
CEFOBIDבשלב יותר טוב להרגיש שנפוץ למרות כי למטופלים לומר יש, חיידקי בזיהום לטיפול 

 מהלך השלמת אי או מינונים על דילוג. ההוראות לפי בדיוק התרופה את ליטול יש, הטיפול של מוקדם
 שחיידקים הסבירות את להגביר-(2) ו המיידי הטיפול יעילות את להפחית(1)  עשוי המלא הטיפול
.בעתיד אחרות אנטיבקטריאליות תרופות אוCEFOBID  ידי על יטופלו ולא עמידות יפתחו

 עם מסתיימת כלל שבדרך אנטיבקטריאליות תרופות ידי על הנגרמת שכיחה בעיה הוא שלשול
 המטופלים, אנטיבקטריאליות בתרופות טיפול התחלת לאחר לעיתים. בתרופה השימוש הפסקת

 יותר או חודשיים עד אפילו) וחום קיבה התכווצויות בלי או עם( ומדממת מימית צואה לפתח יכולים
 לפנות המטופלים על, קורה זה אם. האנטיבקטריאלית התרופה של האחרונה המנה נטילת לאחר
.האפשרי בהקדם שלהם לרופא

מעבדה בדיקות/תרופתיות אינטראקציות

.פהלינג או בנדיקט תמיסת עם להתרחש עלולה בשתן לגלוקוז כוזבת חיובית תגובה

בפוריות פגיעה, מוטגנזה, קרצינוגנזה
 של המרבי הזמן משך. מסרטן פוטנציאל להעריך כדי בוצעו לא חיים בבעלי טווח ארוכי מחקרים

ּבמַבַחנֵהָ אֹוvivoin מה אחד באף. חודשים שישה הואCEFOBID  של חיים בבעלי רעילות מחקרי
 או הכרומוזומלית ברמה מוטגני פוטנציאל כלCEFOBID  הראו גנטית טוקסיקולוגיה מחקרי

 הרבייה ביצועי על השפעה לה הייתה ולא בפוריות לפגיעה גרם לאCEFOBID . התת-כרומוזומלית
ג"מ1000  עד500  עד של יומיים במינונים עורית תת ניתנה כאשר העובר התפתחות על או הכלליים

 עד10  פי הם אלו מינונים. ההריון במהלך הרות נקבות חולדות ועל, ההזדווגות ובמהלך לפני ג"ק/
 לפני חולדות של האשכים על שליליות השפעות היו-CEFOBID ל. המשוער היחיד הקליני מהמינון20
 מהמינון16  כפי( ליום ג"ק/ג"מ1000  של עורי תת מתן. שנבדקו המינונים בכל ההתבגרות גיל

 הפחתתspermatogenesis,  עצירת, האשכים משקל להפחתת הביא) בוגר לאדם הממוצע
 הייתה הנגעים חומרתSertoli.  תאי של הציטופלזמה של-vacuolation ו הנבט תאי אוכלוסיית

ב קלה לירידה גרם הנמוך המינון; ליום ג"ק/ג"מ1000  עד100  של בטווח מינון תלוית
.spermatocytes-הפיכים היו הנגעים היסטולוגית מבחינה. בוגרות בחולדות נצפתה לא זו השפעה 

 מכן שלאחר התפתחות העריכו לא אלו מחקרים, זאת עם. ביותר הגבוהות המינון רמות מלבד בכלל
.ידוע אינו אדם לבני אלה ממצאים של הקשר. בחולדות הרבייה תפקוד של
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בהריון שימוש
 מהמינון10  פי עד של במינונים וקופים חולדות, בעכברים בוצעו רבייה מחקרי':ב הריון קטגוריית

 מחקרים אין, זאת עםCEFOBID.  עקב בעובר פגיעה או בפוריות לפגיעה עדות גילו ולא האנושי
 את מנבאים תמיד לא חיים בבעלי רבייה שמחקרי מכיוון. הרות בנשים היטב ומבוקרים נאותים
.ברור צורך יש אם רק ההריון במהלך זו בתרופה להשתמש יש, האנושית התגובה

מניקות אמהות אצל שימוש
 גרועה בצורה עוברCEFOBID - ש למרות. אם בחלב מופרשיםCEFOBID  של נמוכים ריכוזים רק

.מיניקה לאישה ניתנתCEFOBID  כאשר זהירות לנקוט יש, מניקות אמהות של אם לחלב

בילדים שימוש
( ההתבגרות גיל לפני בחולדות באשכים שינויים על למידע. הוכחו לא בילדים ויעילות בטיחות

).בפוריות פגיעה, מוטגנזה, קרצינוגנזהראה

גריאטרי שימוש

 נבדקים של מספיק מספר כלל לא) סטריליcefoperazone  נתרן(®CEFOBID של קליניים מחקרים
 אחר קליני ניסיון. יותר צעירים מנבדקים שונה בצורה מגיבים הם אם לקבוע כדי ומעלה65  בני

 המינון בחירת, כללי באופן. יותר צעירים למטופלים קשישים בין בתגובות הבדלים זיהה לא שדווח
 את המשקפת, המינון טווח של הנמוך בקצה מתחילה כלל בדרך, זהירה להיות צריכה קשיש לחולה

נלווה תרופתי טיפול או מחלה ושל, הלב או הכליות, הכבד בתפקוד ירידה של יותר הגבוהה התדירות
.

שליליות תגובות
קליניים בניסויים ניסיון

 אוCEFOBID - ב לטיפול כקשורות ונחשבו הבאות השליליות ההשפעות נצפו קליניים במחקרים
:ודאית לא לאטיולוגיה

 מתוך חולה(1  עור בתגובות המתבטאת יתר רגישות על דווח, הצפלוספורינים בכל כמו:יתר רגישות
 יותר נוטות אלו תגובות60).  מתוך(Coombs 1  בבדיקת שינוי או260),  מתוך(1  תרופות חום45),

.לפניצילין במיוחד, אלרגיות של היסטוריה עם בחולים להתרחש

 להתרחש עלולה הפיכה נויטרופניה, בטא-לקטם אחרות אנטיבקטריאליות בתרופות כמו:המטולוגיה
 ירידה על דווח50).  מתוך אחד מטופל( נויטרופילים בספירת קלה ירידה על דווח. ממושך במתן

 ספרות עם אחד בקנה שעולה מה20),  מתוך(1  בהמטוקריטים או20)  מתוך(1  בהמוגלובין
10. מתוך1  במטופל התרחשה חולפת אאוזינופיליה. אחרים צפלוספורינים על שפורסמה
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 של היסטוריה עם אחד חולה, קליניים בניסויים-Cefoperazone ב שטופלו חולים1285  מתוך:ּכבְדִֵי
 סימנים-CEFOBID. ב הטיפול במהלך משמעותית מוגברים כבד תפקודי אנזימי פיתח כבד מחלת

ב הטיפול הפסקת לאחר. הללו העליות את ליוו ספציפי לא הפטיטיס של קליניים ותסמינים
,CEFOBID-כמו. נפתרה והסימפטומטולוגיה הטיפול שלפני לרמות חזרו המטופל של האנזימים 

תפקודי באנזימי קלות חולפות עליות, גבוהות מרה רמות המשיגות אחרות אנטיבקטריאליות בתרופות
 לוו שלא, אלה ממצאים של הרלוונטיות-CEFOBID. ב טיפול שקיבלו מהחולים-5-10% ב נצפו כבד

.הוכחה לא, הכבד בתפקוד הפרעה של תסמינים או גלויים בסימנים

 או קלות היו הללו החוויות רוב. חולים30  מכל-1 ב דווחו רופפת צואה או שלשולים:העיכול מערכת
 או סימפטומטי לטיפול הגיבו אלו תסמינים, המקרים בכל. עצמו את מגביל ובאופן בחומרתה בינוניות
.רחוקות לעיתים דווחו והקאות בחילה-Cefoperazone. ב הטיפול הפסקת עם הפסיקו

 טיפול לאחר שבועות מספר במשך או במהלך להופיע יכולים פסאודוממברני קוליטיס של תסמינים
).אזהרות ראה( אנטיבקטריאלי

.צוינו-48) ל(1    בסרום קריאטינין ושל-16) ל(BUN 1  של חולפות עליות:כליות תפקודי בדיקות

120)  מתוך(1  פלביטיס לפתח עלולים מהחולים חלק ורידי תוך בעירוי ניתנת.:מקומיות תגובות
 עלול140)  מתוך(1  חולף כאב, לעיתים. שרירי תוך מתן לאחר היטב נסבלCEFOBID  העירוי באתר

CEFOBID כאשר. זו בדרך להופיע

שיווק לאחר ניסיון

 אלו שתגובות מכיוון. אישור לאחר-CEFOBID ב השימוש במהלך זוהו הבאות הלוואי תופעות
 או תדירותן את אמין באופן להעריך ניתן תמיד לא, ברור לא בגודל מאוכלוסיה מרצון מדווחות

.לתרופות לחשיפה סיבתי קשר לבסס

 אמצעי ראה( היפופרוטרומבינאמיה, טרומבוציטופניה: הלימפה ובמערכת בדם הפרעות
)זהירות

)אזהרות ראה( קטלניים ומקרים הלם כולל, אנפילקטיות תגובות: החיסון במערכת הפרעות

הכבד של לקוי תפקוד, צהבת: ורביות כבד הפרעות

גרד, ונסון'ג סטיבנס תסמונת, רעיל אפידרמיס נמק: עוריות תת ורקמות עור הפרעות

)אזהרות ראה( דימום: דם כלי הפרעות
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וניהול מינון
 גרם4  עד2  הוא למבוגרים) סטרילי(CEFOBID Cefoperazone  של הרגיל היומי המינון

.שעות12  כל בשווה שווה מחולקות במנות ליום

 או/ו הכולל היומי המינון, רגישים פחות אורגניזמים ידי על הנגרמים זיהומים או חמורים בזיהומים
3 -2, ל המחולק גרם6-12  של כולל יומי במינון בהצלחה טופלו מטופלים. לעלות עלולים התדירות

.מנה לכל גרם-4 ל1.5  בין הנעות מנות4  או

 ימים10  למשך בטיפול להמשיך יש, פיוגנס סטרפטוקוקוסידי על הנגרמים בזיהומים מטפלים כאשר
.לפחות

של מכיוון, מתאים אנטי-כלמידיאלי כיסוי להוסיף יש, חשוד פתוגן הואC. trachomatisאם
cefoperazone-זה אורגניזם נגד פעילות אין.

 פיזית התאמה אי שקיימת מכיוון-aminoglycoside, וCEFOBID  של תמיסות ישירות לערבב אין
 זאת להשיג ניתן) אינדיקציות ראה( ואמינוגליקוזידCEFOBID  עם משולב טיפול שוקלים אם. ביניהם

, נפרדים משניים ורידיים תוך בצינורות שימוש שנעשה בתנאי, לסירוגין ורידי תוך עירוי ידי על
 מומלץ, כן כמו. המנות בין מאושר דילול עם מספקת בצורה מושקה הראשי ורידי התוך ושהצינור

.התרופות שילובי של היעילות את לבדוק מומלץ ּבמַבַחנֵהָ-aminoglycoside.ה לפניCEFOBID  לתת

מחדש בנייה
סטרילי(CEFOBID cefoperazone  של ראשונית להכנה הבאים בפתרונות להשתמש ניתן

.(

ראשוני לשיקום פתרונות1.  טבלה
(USP) דקסטרוז5%  הזרקת
5% (USP)  כלוריד נתרן-0.9% ו דקסטרוז5%  הזרקת

 דקסטרוז10%  הזרקת(USP)  כלוריד נתרן-0.2% ו דקסטרוז
(USP)

פרבנים או אלכוהול בנזיל[ להזרקה בקטריוסטטיים מים
[†*(USP)

M (USP)  כלוריד נתרן0.9%  הזרקת
Normosol®5% ו- R Normosol®

InjectionDextrose
*להזרקה סטריליים מים

.ורידי תוך לעירוי ככלי לשימוש לא*
.ביילודים אלכוהול בנזיל המכילים בתכשירים להשתמש אין†

כלליים מחדש בנייה נהלי
 לשימושCEFOBID  יותר גבוהים  בריכוזים(ג"מ333  מעלcefoperazone  .)mL/המרבית המסיסות

 יש1.  בטבלה לעיל שהוזכרה תואמת תמיסה כל עם תחילה להרכיב ניתן שרירי תוך או ורידי תוך
 בדיקה לאפשר כדי להתפוגג קצף לכל לאפשר כדי קונסטרוקציה לאחר לעמוד לתמיסות לאפשר

 סטרילי )להמיס כדי וממושכת נמרצת בתסיסה צורך שיהיה יתכן. מלאה להמסה ויזואלית
CEFOBID )Cefoperazone
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.תואם מדלל שלmL cefoperazone/ ג"מ-475 כ הוא) סטרילי(CEFOBID Cefoperazone  של

ורידי תוך לשימוש הכנה
 ל"מ/ג"מ-50 ל ל"מ/ג"מ2  בין) סטרילי(CEFOBID Cefoperazone  ריכוזי:כללי

.ורידי תוך למתן מומלצים

 עם תחילה להרכיב ניתנים) סטרילי(CEFOBID cefoperazone  של בקבוקונים:בקבוקונים הכנת
 תוך למתן המתאימה תואמת מרכיבה תמיסת כל שלcefoperazone  של לגרם ל"מ2.8  של מינימום

 לגרם תואמת תמיסה של ל"מ-5 ב השימוש, ההרכבה על להקל כדי1.  בטבלה לעיל המפורטות ורידי
 נוסף לדילול שהתקבלה התמיסה של הכמות כל את למשוך יש מכן לאחר. מומלץCEFOBID  של

:ורידי תוך לעירוי הבאים מהאמצעים אחד כל באמצעות ולמתן

ורידי תוך לעירוי רכב כלי2.  טבלה
(USP) דקסטרוז5%  הזרקת

לקטט רינגר והזרקת דקסטרוז5%
5% (USP)  כלוריד נתרן-0.9% ו דקסטרוז5%  הזרקת

 דקסטרוז10%  הזרקת(USP)  כלוריד נתרן-0.2% ו דקסטרוז
(USP)

 נתרן0.9% (USP)  חלבית רינגר זריקת
®Normosol(USP)  הזרקת כלוריד

Normosolהזרקת דקסטרוז-5% ו M®ר

:הבאות מהדרכים באחת שהתקבלה הוורידית התמיסה את לתת יש

.דקות15-30  של זמן פרק פני עלCEFOBID  של פתרונות לתת יש:לסירוגין עירוי

-25 ל2  בין של סופי לריכוז דילול לאחר מתמשך לעירוי-CEFOBID ב להשתמש ניתן:רציף עירוי
.ל"למcefoperazone  ג"מ

שרירית תוך להזרקה הכנה
) סטרילי(CEFOBID Cefoperazone  להכנת לעיל המפורט מתאים פתרון בכל להשתמש ניתן

 בתמיסת להשתמש יש, יותר או ל"מ/ג"מ250  של ריכוזים לתת יש כאשר. שרירית תוך להזרקה
2%  והזרקת להזרקה סטריליים מים של שילוב באמצעות הללו התמיסות את להכין יש. לידוקאין
 דילול תהליך מומלץ. הידרוכלוריד לידוקאין0.5%  של לתמיסה המקורב(USP)  הידרוכלוריד לידוקאין
 להמסה עד וערבל להזרקה סטריליים מים של הנדרשת הכמות את הוסף, ראשית: כדלקמן דו-שלבי

.ומערבבים לידוקאין2%  של הנדרשת הכמות את מוסיפים, שניתCEFOBID.  אבקת של מלאה

סופי
Cefoperazone

ריכוז
ל"מ/ג"מ333

ל"מ/ג"מ250

1 שלב
סטרילי של נפח

מים
ל"מ2.0

ל"מ2.8

2 שלב
2% של נפח

לידוקאין
ל"מ0.6

ל"מ1.0

למשיכה ניתן
†*כרך
ל"מ3

ל"מ4

גרם1  בקבוקון
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ל"מ/ג"מ333גרם2  בקבוקון

ל"מ/ג"מ250

ל"מ3.8

ל"מ5.4

ל"מ1.2

ל"מ1.8

ל"מ6

ל"מ8

:הבא באופן להרכיב ישHCl )USP(  Lidocaine הזרקת שאינו במדלל שימוש נעשה כאשר

Cefoperazone
ריכוז

של נפח
להיות מדלל

נוסף
ל"מ2.6

ל"מ3.8

ל"מ5.0

ל"מ7.2

למשיכה ניתן
*כרך

ל"מ/ג"מ333גרם1  בקבוקון

ל"מ/ג"מ250

ל"מ/ג"מ333

ל"מ/ג"מ250

ל"מ3

ל"מ4

ל"מ6

ל"מ8

גרם2  בקבוקון

 יהיה סופי לידוקאין ריכוז† . הנקוב הנפח של משיכה לאפשר כדי מספיק עודף קיים*
לידוקאין0.5%  אם המתקבל לזה בקירוב

.כמדלל משמשת הידרוכלוריד תמיסת

ויציבות אחסון
 ולהגן מתחתיה או77-F(-25( C  של בטמפרטורה) סטרילי(CEFOBID Cefoperazone  את לאחסן יש

.אור מפני בהגנה צורך אין, מחדש בנייה לאחר. ההרכבה לפני אור מפני

 בתנאים יציבים פתרונות מספקיםCEFOBID  של משוערים וריכוזים הבאים הפרנטרליים המדללים
 של בשימוש שאינם חלקים להשליך יש, המצוינים הזמן פרקי לאחר(. המצוינים הזמן לפרקי הבאים

.)תמיסות

F(C-77--59/(15--25- החדר טמפרטורת
להְתִקְרַבֵ

ריכוזים שעות24
 הזרקת(USP)…………… ] פרבנים או אלכוהול בנזיל[ להזרקה בקטריוסטטיים מים

 דקסטרוז5%  הזרקת(USP)…………………………………………………………. 5%  דקסטרוז
 כלוריד נתרן-0.9% ו דקסטרוז5% ………………………………… חלבון ורינגר

.…………………(USP)
10%  דקסטרוז הזרקת(USP)………………….  כלוריד נתרן-0.2% ו דקסטרוז5%  הזרקת

..…………………………………………………(USP)לקטאט רינגר זריקת 
…………………………………………………(USP) ..………………הידרוכלוריד לידוקאין0.5%  הזרקת 

.………………………………………………(USP)כלוריד נתרן0.9%  הזרקת 
………………………………………………(USP)

®Normosol………………………………………….. דקסטרוז-5% וM  הזרקת®נורמוסול

להזרקה סטריליים מים……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. R

ל"מ/ג"מ300

2  ל"מ/ג"מ50  עד ג"מ2
מ2  ל"מ/ג"מ50  עד ג"מ

 ג"מ2  ל"מ/ג"מ50  עד ג"
 ג"מ2  ל"מ/ג"מ50  עד
ל"מ/ג"מ50  עד

ל"מ/ג"מ2

ל"מ/ג"מ300

ל"מ/ג"מ300  עד ג"מ2

 ל"מ/ג"מ50  עד ג"מ2
ל"מ/ג"מ50  עד ג"מ2

ל"מ/ג"מ300

 מזכוכית פרנטרליים במיכלים או, פלסטיק או זכוכית במזרקי משוחזרותCEFOBID  תמיסות לאחסן ניתן
.גמיש פלסטיק או
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F(C-46–-8/36-(2-– מקרר טמפרטורת
להְתִקְרַבֵ

ריכוזים ימים5
 הזרקת(USP)…………… ] פרבנים או אלכוהול בנזיל[ להזרקה בקטריוסטטיים מים

ו דקסטרוז5%  הזרקת(USP)…………………………………………………………. 5%  דקסטרוז
(USP)…………………. כלוריד נתרן-0.9%
 חלבית רינגר זריקת(USP)………………….  כלוריד נתרן-0.2% ו דקסטרוז5%  הזרקת

..…………………………………………………………(USP)הידרוכלוריד לידוקאין0.5%  הזרקת 
………………………………(USP) .………כלוריד נתרן0.9%  הזרקת 

………………………………………………(USP)
®Normosol………………………………………….. דקסטרוז-5% וM  הזרקת®נורמוסול

להזרקה סטריליים מים……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. R

ל"מ/ג"מ300

 ל"מ/ג"מ50  עד ג"מ2
 ל"מ/ג"מ50  עד ג"מ2
ל"מ/ג"מ50  עד ג"מ2

ל"מ/ג"מ2

ל"מ/ג"מ300

ל"מ/ג"מ300  עד ג"מ2

 ל"מ/ג"מ50  עד ג"מ2
ל"מ/ג"מ50  עד ג"מ2

ל"מ/ג"מ300

 מזכוכית פרנטרליים במיכלים או, פלסטיק או זכוכית במזרקי משוחזרותCEFOBID  תמיסות לאחסן ניתן
.גמיש פלסטיק או

F)14- עדC- 4-10–/– עד20- (– המקפיא טמפרטורת
להְתִקְרַבֵ

ריכוזים שבועות3
5%  הזרקת(USP)………………………………………………………………………  דקסטרוז5%  הזרקת

-0.2% ו דקסטרוז5%  הזרקת………….. (USP)…………………  כלוריד נתרן-0.9% ו דקסטרוז
(USP)………………………………….. כלוריד נתרן

ל"מ/ג"מ50

ל"מ/ג"מ2

ל"מ/ג"מ2

שבועות5
 סטריליים מים(USP)…………………………………………………………  כלוריד נתרן0.9%  הזרקת

………………………………………………………………………… להזרקה
ל"מ/ג"מ300

ל"מ/ג"מ300

.גמישים פרנטרליים פלסטיק במיכלי או, פלסטיק במזרקי משוחזרותCEFOBID  תמיסות לאחסן ניתן

 חלקים לזרוק יש, ההפשרה לאחר. השימוש לפני החדר בטמפרטורת קפואות דגימות להפשיר יש
.מחדש להקפיא אין. בשימוש שאינם

מסופק איך
CEFOBID®.( 10  )0049-1202-83 ורידי ותוך שרירי תוך למתןNDC - Cefoperazone2 ו-

 גרם-1 ל ערך שווה נתרןNDC - Cefoperazone( 10  )0049-1201-83 גרם
Cefoperazone( סטרילי )המכילים בבקבוקונים זמיןCefoperazone

CEFOBID®.ורידי תוך למתן  Package Bulk 0049-1219-28( Pharmacy)NDCגרם-10 ב  זמין( 
Cefoperazone( סטרילי
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הפניות
 לאנטי-מיקרוביאליות רגישות בדיקות לדילול שיטות(CLSI).  ומעבדתיים קליניים התקנים מכון1.

M07-A10  מסמך. מאושרת סטנדרטית-עשירית מהדורה; אירובית בצורה הגדלים לחיידקים
.CLSI19087 950 , ומעבדתיים קליניים לתקנים המכון Wayne, Pennsylvania 2500,

Road, Suite Valley ,West2015., ב"ארה

 חיידקים של לאנטי-מיקרוביאלית רגישות לבדיקת שיטות(CLSI).  ומעבדתיים קליניים התקנים מכון2.
M11–CLSI  מסמך. מאושרת סטנדרטית-שמינית מהדורה; אנאירוביים

 לתקנים המכוןWayne, Pennsylvania 2500, Road, Suite Valley West ,19087 2012 , ב"ארה.
.950A8 , ומעבדתיים קליניים

: לאנטי-מיקרוביאלית רגישות לבדיקת ביצועים תקני(CLSI). ומעבדתיים קליניים התקנים מכון3.
, ומעבדתיים קליניים לתקנים המכוןS25 M .CLSI-100  מסמך. וחמישה עשרים מידע תוסף

950 19087 Wayne, Pennsylvania 2500, Road, Suite Valley ,West2015., ב"ארה

 לדיסק רגישות לבדיקות ביצועים תקני(CLSI). ומעבדתיים קליניים התקנים מכון4.
 קליניים לתקנים המכוןM02-A12 .CLSI  מסמך. 12 מהדורה-  מאושר תקן; אנטי-מיקרוביאלי

ב"ארהWayne, Pennsylvania 2500, Road, Suite Valley ,West 19087 950 , ומעבדתיים
,.2015

Rx רק

.
-0033-6.2LAB

2015 מרץ מתוקן
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