
CEFOBID®
(cefoperazonă sterilă)

Pentru uz intravenos sau intramuscular

Pentru a reduce dezvoltarea bacteriilor rezistente la medicamente și a menține eficacitatea CEFOBID și a 
altor medicamente antibacteriene, CEFOBID trebuie utilizat numai pentru a trata infecțiile care sunt 
dovedite sau suspectate puternic a fi cauzate de bacterii.

DESCRIERE
CEFOBID®(cefoperazonă sterilă), cunoscută anterior ca cefoperazonă sodică sterilă, conține 
cefoperazonă ca cefoperazonă sodică. Este un medicament antibacterian semisintetic, cu spectru larg 
de cefalosporine. Din punct de vedere chimic, cefoperazona de sodiu este sodiu (6R,7R)-7-[(R)-2-(4-
etil-2,3 dioxo-1-piperazincarboxamido)-2-(p-hidroxifenil)-acetamido-3-[[(1-metil-1H
-tetrazol-5il)tio]metil]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxilat. Formula sa moleculară este C
25H26N9NaO8S2cu o greutate moleculară de 667,65. Formula structurală este prezentată mai jos:
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CEFOBID (cefoperazonă sterilă) conține 34 mg sodiu (1,5 mEq) per gram. CEFOBID este o 
pulbere albă care este liber solubilă în apă. pH-ul unei soluții proaspăt reconstituite de 25% 
(g/v) variază între 4,5–6,5 și soluția variază de la incoloră la galben pai, în funcție de 
concentrație.

CEFOBID (cefoperazonă sterilă) în formă cristalină este furnizat în flacoane care conțin 1 g sau 2 g cefoperazonă 
sub formă de cefoperazonă sodică pentru administrare intravenoasă sau intramusculară.

FARMACOLOGIE CLINICĂ
Niveluri ridicate de CEFOBID în ser și bilă sunt atinse după o singură doză de medicament. Tabelul 1 
demonstrează concentrațiile serice de CEFOBID la voluntari normali după fie o singură perfuzie intravenoasă 
cu viteză constantă de 15 minute de 1, 2, 3 sau 4 grame de medicament, fie o singură injecție intramusculară 
de 1 sau 2 grame de medicament.
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Tabelul 1. Concentrațiile serice de cefoperazonă
Concentrațiile serice medii (mcg/mL)

0,5 ore 1 oră 2 ore 4 ore

114733816
153
210

Doză/Caletă
1 g IV
2 g IV
3 g IV
4 g IV
1 g IM
2 g IM

0*
153
252
340
506
32**
40**

8 ore

4
8
9

19
7

12 ore
0,5
2
2
6
1
4

114
142

70
89

32
41
71325 251 161

52
69

65
93

57
97

33
58 14

* Ore post-administrare, cu 0 timp fiind sfârşitul perfuziei.
* * Valori obţinute la 15 minute după injectare.

Timpul mediu de înjumătățire plasmatică al CEFOBID este de aproximativ 2,0 ore, independent de calea de 
administrare.

Într-un studiu de farmacocinetică, o doză zilnică totală de 16 grame a fost administrată la pacienții 
imunocompromiși sever prin perfuzie constantă, fără complicații. Concentrațiile serice la starea de 
echilibru au fost de aproximativ 150 mcg/ml la acești pacienți.

In vitrostudiile cu ser uman indică faptul că gradul de legare reversibilă a proteinei CEFOBID 
variază în funcție de concentrația serică de la 93% la 25 mcg/mL de CEFOBID la 90% la 250 mcg/
mL și 82% la 500 mcg/mL.

CEFOBID realizează concentrații terapeutice în următoarele țesuturi și fluide corporale:

Țesut sau lichid
Lichidul ascitic
Lichidul cefalorahidian (la pacienții cu 
meninge inflamate)
Urină
Spută
Endometru
Miometrul
Amigdalele Palatine

Membrana mucoasa sinusala
Sânge din cordonul ombilical

Lichid amniotic
Plămân

Os

Doza
2 g

50 mg/kg

Concentraţie
64 mcg/ml
1,8 mcg/mL până la 8,0 mcg/mL

2 g
3 g
2 g
2 g
1 g
1 g
1 g
1 g
1 g
2 g

3.286 mcg/ml
6,0 mcg/ml
74 mcg/g
54 mcg/g
8 mcg/g
8 mcg/g
25 mcg/ml
4,8 mcg/ml
28 mcg/g
40 mcg/g

CEFOBID este excretat în principal în bilă. Concentrațiile maxime ale bilei se obțin în general între 
una și trei ore după administrarea medicamentului și depășesc concentrațiile serice 
concomitente de până la 100 de ori. Concentrațiile biliare raportate de CEFOBID variază de la 66 
mcg/ml la 30 de minute până la 6000 mcg/ml la 3 ore după o injecție intravenoasă în bolus de 2 
grame.
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După o singură doză intramusculară sau intravenoasă, recuperarea urinară a CEFOBID pe o perioadă 
de 12 ore este în medie de 20-30%. Nu a fost găsită o cantitate semnificativă de metaboliți în urină. 
Concentrații urinare mai mari de 2200 mcg/mL au fost obținute în urma unei perfuzii de 15 minute a 
unei doze de 2 g. După o injecție IM de 2 g, s-au obținut concentrații de vârf în urină de aproape 1000 
mcg/mL, iar nivelurile terapeutice sunt menținute timp de 12 ore.

Administrarea repetată a CEFOBID la intervale de 12 ore nu duce la acumularea medicamentului la 
subiecții normali. Concentrațiile plasmatice maxime, zonele sub curbă (ASC) și timpii de înjumătățire 
plasmatică la pacienții cu insuficiență renală severă nu sunt semnificativ diferite de cele la voluntarii 
normali. La pacienții cu disfuncție hepatică, timpul de înjumătățire plasmatică este prelungit și excreția 
urinară este crescută. La pacienții cu insuficiență renală și hepatică combinată, CEFOBID se poate 
acumula în ser.

CEFOBID a fost utilizat în pediatrie, dar siguranța și eficacitatea la copii nu au fost stabilite. Timpul de 
înjumătățire plasmatică al CEFOBID în ser este de 6-10 ore la nou-născuții cu greutate mică la naștere.

Microbiologie

Mecanism de acțiune
Cefoperazona, o cefalosporină de a treia generație, interferează cu sinteza peretelui celular prin legarea de 
proteinele de legare a penicilinei (PBP), prevenind astfel legarea încrucișată a peptidoglicanului în curs de dezvoltare. 
Cefoperazona este stabilă la penicilinaze și are un grad ridicat de stabilitate față de multe beta-lactamaze produse de 
bacteriile gram-negative.

Mecanisme de rezistență
Există 3 mecanisme principale de rezistență la cefoperazonă: mutații ale PBP țintă, care apar în 
principal în bacteriile gram-pozitive; producerea de beta-lactamaze cu spectru extins sau 
supraexprimarea beta-lactamazelor determinate cromozomial în bacteriile gramnegative; 
absorbție redusă sau eflux activ în anumite bacterii gram-negative.

Interacțiuni cu alte antimicrobiene
Când este testatin vitro, cefoperazona a demonstrat interacțiuni sinergice cu aminoglicozide 
împotriva bacililor gram-negativi. Semnificația clinică a acestorain vitro constatările este 
necunoscută.

S-a demonstrat că cefoperazona este activă împotriva următoarelor microorganisme, ambelein 
vitro si in infectiile clinice[vezi INDICAȚII ȘI UTILIZARE].

Bacteriile aerobe gram-pozitive:
-
-
-
-
-

Staphylococcus aureus(numai izolate sensibile la meticilină) 
Staphylococcus epidermidis(numai izolate sensibile la meticilină) 
Streptococcus agalactiae(streptococi beta-hemolitici din grupa B) 
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes(streptococi beta-hemolitici din grupa A)
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Bacteriile aerobe Gram negative:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Citrobacterspecii
Enterobacterspecii
Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Klebsiellaspecii
Morganella morganii
Neisseria gonorrhoeae
Proteus mirabilis
Proteus vulgaris
Providencia rettgeri
Providencia stuartii
Pseudomonasspecii
Serratia marcescens

Bacteriile anaerobe gram-pozitive:
-
-

Coci gram-pozitivi (inclusivPeptococulșiPeptostreptococspp.) 
Clostridiumspecii (cu excepțiaC. difficile)

Bacteriile anaerobe gram-negative:
-Bacteroidesspecii

Următoarelein vitrosunt disponibile date, dar semnificația lor clinică este necunoscută. În plus, cel puțin 
90% dintre organismele din următoarele bacterii prezintă unin vitroconcentrația inhibitorie minimă 
(CMI) mai mică sau egală cu punctul de referință sensibil la cefoperazonă de 8 mcg/mL. Cu toate 
acestea, siguranța și eficacitatea cefoperazonei în tratarea infecțiilor clinice datorate acestor bacterii nu 
au fost stabilite în studii clinice adecvate, bine controlate.

Bacteriile aerobe Gram negative:
-
-
-
-
-
-

Bordetella pertussis
Neisseria meningitides
Salmonellaspp.
Serratia liquefaciens
Shigellaspp.
Yersinia enterocolitica

Bacteriile anaerobe gram-pozitive
-Eubacteriumspp.

Bacteriile anaerobe Gram negative
-Fusobacteriumspp.
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Metode de testare a sensibilității
Atunci când este disponibil, laboratorul de microbiologie clinică ar trebui să furnizeze rezultatelein vitro 
rezultatele testelor de sensibilitate pentru medicamentele antimicrobiene utilizate în spitalele rezidente 
către medic ca rapoarte periodice care descriu profilul de susceptibilitate al agenților patogeni nosocomiali 
și dobândiți în comunitate. Aceste rapoarte ar trebui să ajute medicul în alegerea unui medicament 
antibacterian pentru tratament.

Tehnici de diluare
Metodele cantitative sunt utilizate pentru a determina concentrațiile minime inhibitorii (MIC). Aceste 
CMI oferă estimări ale susceptibilității bacteriilor la compușii antimicrobieni. CMI-urile trebuie 
determinate folosind o metodă de testare standardizată.1,2,3Valorile CMI trebuie interpretate 
conform criteriilor furnizate în Tabelul 2.

Tehnici de difuzie
Metodele cantitative care necesită măsurarea diametrelor zonelor pot oferi, de asemenea, estimări 
reproductibile ale susceptibilității bacteriilor la compușii antimicrobieni. Mărimea zonei oferă o estimare a 
susceptibilității bacteriilor la compușii antimicrobieni. Mărimea zonei trebuie determinată folosind o metodă 
de testare standardizată.3,4Această procedură utilizează discuri de hârtie impregnate cu 75 mcg cefoperazonă 
pentru a testa susceptibilitatea bacteriilor la cefoperazonă. Criteriile interpretative de difuzie pe disc sunt 
prezentate în Tabelul 2.

Tabelul 2. Criteriile testului de sensibilitate pentru cefoperazonă

Criterii de interpretare a sensibilității

Concentrații minime inhibitorii
(MIC în mcg/ml)Patogen

S R

Enterobacteriaceae ≤8 ≥16

Alte non-
EntobacteriaceaeA

≤8 ≥16

Bacteriile anaerobeb ≤8 ≥16
Criteriile de interpretare a sensibilității se bazează pe o doză de 3 g la fiecare 6 ore sau 4 g la fiecare 8 ore la pacienții cu funcție 
renală normală.
Susceptibil la meticilinăStafilococspp., determinată de susceptibilitatea la oxacilină, poate fi 
considerată susceptibilă la cefoperazonă.
.AAcestea includ bacili gram-negativi nefermentanți de glucoză, cu excepția:Pseudomonas aeruginosa,

Acinetobacterspecie,Burkholderiaspecii şiStenotrophomonas maltophilia.
bCMI pentru bacteriile anaerobe sunt determinate folosind metodologia de diluare cu agar.
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Un raport alSusceptibil(S) indică faptul că medicamentul antimicrobian este probabil să inhibe creșterea 
agentului patogen dacă medicamentul antimicrobian atinge concentrația la locul infecției. Un raport al 
Rezistenţă(R) indică faptul că medicamentul antimicrobian nu este susceptibil de a inhiba creșterea agentului 
patogen dacă medicamentul antimicrobian atinge concentrațiile de obicei realizabile la locul infecției; trebuie 
selectată altă terapie.

Control de calitate

Procedurile standardizate de testare a sensibilității necesită utilizarea controalelor de laborator pentru a 
monitoriza și a asigura acuratețea și precizia materialelor și reactivilor utilizați în test, precum și tehnicile 
persoanelor care efectuează testul.1,2,3,4Pulberea standardizată de cefoperazonă ar trebui să furnizeze 
următorul interval de valori CMI notate în Tabelul 3. Pentru tehnica de difuzie folosind discul de cefoperazonă 
de 75 mcg, trebuie îndeplinite criteriile din Tabelul 3.

Tabelul 3. Intervalele acceptabile de control al calității pentru cefoperazonă

Inhibitor minim
Intervalele

(MIC în mcg/ml)

Domenii de difuzie pe disc
(Diametrele zonei în mm)

Bacteroides fragilis
ATCC 25285
Bacteroides thetaiotaomicron 
ATCC 29741
Eubacterium lentum
ATCC 43055

32 – 128A - -

32 – 128A - -

32 – 128A - -

Escherichia coli
ATCC 25922 0,12 – 0,5 28 - 34

Pseudomonas aeruginosa
ATCC 27853 2 - 8 23 - 29

Staphylococcus aureus
ATCC 29213 1 - 4 - -

Staphylococcus aureus
ATCC 25923 - - 24 - 33

Intervalele de control al calității pentru oxacilină vs.S. aureus

Staphylococcus aureus
ATCC 29213 0,12 – 0,5 - -

ATCC® = Colecția de culturi de tip american.
a CMI pentru bacteriile anaerobe sunt determinate folosind metodologia de diluare cu agar. Sensibilitatea 
stafilococilor la cefotaximă poate fi dedusă din testarea numai a penicilinei și fie a cefoxitinei, fie a 
oxacilinei.
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INDICAȚII ȘI UTILIZARE
Pentru a reduce dezvoltarea bacteriilor rezistente la medicamente și a menține eficacitatea CEFOBID și a altor 
medicamente antibacteriene, CEFOBID trebuie utilizat numai pentru a trata infecțiile care sunt dovedite sau 
suspectate puternic a fi cauzate de bacterii sensibile. Când sunt disponibile informații despre cultură și 
susceptibilitate, acestea trebuie luate în considerare la selectarea sau modificarea terapiei antibacteriene. În 
absența unor astfel de date, epidemiologia locală și tiparele de susceptibilitate pot contribui la selecția 
empirică a terapiei.

CEFOBID este indicat pentru tratamentul următoarelor infecții atunci când sunt cauzate de organisme 
sensibile:

Infecții ale tractului respiratorcauzat deS. pneumoniae,H. influenzae,S. aureus(tulpini 
producătoare de penicilinază și non-penicilinază),S. pyogenes* (streptococi beta-hemolitici de grup 
A),P. aeruginosa,Klebsiella pneumoniae,E coli,Proteus mirabilis, șiEnterobacterspecii.

Peritonita și alte infecții intra-abdominalecauzat deE. coli, P. aeruginosa,*și bacili 
gram negativi anaerobi (inclusivBacteroides fragilis).

Septicemia bacterianăcauzat deS. pneumoniae,S. agalactiae,*S. aureus,Pseudomonas 
aeruginosa,*E coli,Klebsiellaspp.,*Klebsiella pneumoniae,*Proteusspecii* (indol-pozitiv și 
indol-negativ),Clostridiumspp.* și coci gram-pozitivi anaerobi.*

Infecții ale pielii și structurilor pieliicauzat deS. aureus(tulpini producătoare de 
penicilinază și non-penicilinază),S. pyogenes,* șiP. aeruginosa.

Boli inflamatorii pelvine, endometrita și alte infecții ale tractului genital feminin
cauzat deN. gonorrhoeae,S. epidermidis,*S. agalactiae,E coli,Clostridiumspp.,* 
Bacteroidesspecii (inclusivBacteroides fragilis), și coci gram-pozitivi anaerobi.

Cefobid®nu are activitate împotrivaChlamydia trachomatis. Prin urmare, atunci când Cefobid este utilizat în 
tratamentul pacienților cu boală inflamatorie pelvină șiC. trachomatiseste unul dintre agenții patogeni 
suspectați, ar trebui adăugată o acoperire adecvată anti-chlamydia.

Infectii ale tractului urinarcauzat deEscherichia colișiPseudomonas aeruginosa.

Infecții enterococice:Deși cefoperazona s-a dovedit a fi eficient din punct de vedere clinic în 
tratamentul infecțiilor cauzate de enterococi în cazuri deperitonită și alte infecții intra-abdominale, 
infecții ale pielii și structurilor pielii, boli inflamatorii pelvine, endometrită și alte infecții ale 
tractului genital feminin și infecții ale tractului urinar,* majoritatea izolatelor clinice de enterococi 
testate nu sunt susceptibile la cefoperazonă, dar se încadrează doar în sau în zona intermediară de 
susceptibilitate și sunt moderat rezistente la cefoperazonă. In orice caz,in vitrotestarea de 
susceptibilitate poate să nu se coreleze direct cu in vivorezultate. În ciuda acestui fapt, terapia cu 
cefoperazonă a dus la vindecări clinice ale infecțiilor enterococice, în special în infecții polimicrobiene. 
Cefoperazona trebuie utilizată în infecțiile enterococice cu grijă și la doze care să atingă niveluri serice 
satisfăcătoare de cefoperazonă.
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* Eficacitatea împotriva acestui organism în acest sistem de organe a fost studiată în mai puțin de 10 infecții.

Terapia combinată
Sinergia dintre CEFOBID și aminoglicozide a fost demonstrată cu mulți bacili gram negativi. Cu toate 
acestea, o astfel de activitate sporită a acestor combinații nu este previzibilă. Dacă se ia în considerare o 
astfel de terapie,in vitrotrebuie efectuate teste de sensibilitate pentru a determina activitatea 
medicamentelor în combinație, iar funcția renală trebuie monitorizată cu atenție. (Consultați secțiunile 
PRECAUȚII și DOZARE ȘI ADMINISTRARE.)

CONTRAINDICAȚII
CEFOBID este contraindicat la pacienții cu alergie cunoscută la medicamentele antibacteriene din 
clasa cefalosporinei.

AVERTIZĂRI
Reacții de hipersensibilitate
REACȚII DE HIPERSENSIBILITATE (ANAFILACTICE) GRAVE ȘI OCAZIONALE FETALE AU 
FOST RAPORTATE LA PACIENȚI CU PRIMIRE ANTIBACRERIALE BETA-LACTAMICE, 
INCLUSIV CEFOPERAZONĂ. ACESTE REACȚII SUNT MAI APTE SĂ APARĂ LA 
PERSOANE CU UN ISTORIC DE REACȚII DE HIPERSENSIBILITATE LA MULTI 
ALERGENI. ÎNAINTE DE INSTITUȚIUNEA TERAPIEI CU CEFOBID, TREBUIE FĂCĂ 
INVESTIGARE ATENȚĂ PENTRU A DETERMINA DACA PACIENTUL A AVUT REACȚII 
ANTERIOARE DE HIPERSENSIBILITATE LA CEFALOSPORINE, PENICILINE, 
CARBAPENEME SAU ALTE MEDICAMENTE. ACEST PRODUS TREBUIE DAT CU ATENȚIE 
PACIENȚILOR ALERGICI BETA-LACTAMICI. DACĂ AURRE O REACȚIE ALERGICĂ, 
CEFOPERAZONA TREBUIE ÎNTRUPATĂ ȘI INSTITUȚIA TERAPIEI ADECVĂ.

Clostridium difficile-Diaree asociată
Clostridium difficilediareea asociată (CDAD) a fost raportată cu utilizarea aproape tuturor agenților 
antibacterieni, inclusiv CEFOBID, și poate varia ca severitate de la diaree ușoară până la colită fatală. 
Tratamentul cu agenți antibacterieni modifică flora normală a colonului ducând la creșterea excesivă a
C. difficile.

C. difficileproduce toxine A și B care contribuie la dezvoltarea CDAD. Tulpini producătoare de hipertoxine 
deC. difficileprovoacă morbiditate și mortalitate crescută, deoarece aceste infecții pot fi refractare la 
terapia antibacteriană și pot necesita colectomie. CDAD trebuie luat în considerare la toți pacienții care 
prezintă diaree în urma consumului de medicamente antibacteriene. Este necesar un istoric medical 
atent, deoarece s-a raportat că CDAD apare la peste două luni de la administrarea agenților 
antibacterieni.

Dacă CDAD este suspectată sau confirmată, utilizarea continuă a medicamentelor antibacteriene nu este 
îndreptată împotrivaC. difficilepoate fi necesar să fie întreruptă. Managementul adecvat al fluidelor și 
electroliților, suplimentarea cu proteine, tratamentul antibacterian alC. difficile, iar evaluarea chirurgicală 
trebuie instituită conform indicațiilor clinice.
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hemoragie
Cu cefoperazonă au fost raportate cazuri grave de hemoragie, inclusiv decese. Monitorizați semnele 
de sângerare, trombocitopenie și coagulopatie. Întrerupeți administrarea CEFOBID dacă există 
sângerare persistentă și nu sunt identificate explicații alternative.

PRECAUȚII
General
Prescrierea CEFOBID în absența unei infecții bacteriene dovedite sau puternic suspectate este puțin 
probabil să ofere beneficii pacientului și crește riscul de dezvoltare a bacteriilor rezistente la 
medicamente.

Deși au fost observate creșteri tranzitorii ale BUN și ale creatininei serice, CEFOBID singur nu pare 
să provoace nefrotoxicitate semnificativă. Cu toate acestea, administrarea concomitentă de 
aminoglicozide și alte cefalosporine a determinat nefrotoxicitate.

CEFOBID este excretat extensiv în bilă. Timpul de înjumătățire plasmatică al CEFOBID este crescut de 2-4 ori la 
pacienții cu boală hepatică și/sau obstrucție biliară. În general, doza zilnică totală de peste 4 g nu ar trebui să 
fie necesară la astfel de pacienți. Dacă se utilizează doze mai mari, concentrațiile serice trebuie monitorizate.

Deoarece excreția renală nu este calea principală de eliminare a CEFOBID (vezi FARMACOLOGIE 
CLINICĂ), pacienții cu insuficiență renală nu necesită ajustarea dozei atunci când se 
administrează dozele uzuale. Când se utilizează doze mari de CEFOBID, concentrațiile de 
medicament în ser trebuie monitorizate periodic. Dacă există dovezi de acumulare, doza trebuie 
redusă corespunzător.

Timpul de înjumătățire al CEFOBID este ușor redus în timpul hemodializei. Astfel, dozarea trebuie 
programată după o perioadă de dializă. La pacienții cu disfuncție hepatică și boală renală 
semnificativă, doza de CEFOBID nu trebuie să depășească 1-2 g pe zi, fără o monitorizare atentă a 
concentrațiilor serice.

Ca și în cazul altor medicamente antibacteriene, deficitul de vitamina K a apărut rar la pacienții tratați 
cu CEFOBID. Mecanismul este probabil legat de suprimarea florei intestinale care sintetizează în mod 
normal această vitamină. Cei expuși riscului includ pacienții cu o stare nutrițională precară, stări de 
malabsorbție (de exemplu, fibroză chistică), alcoolism și pacienți cu regimuri de hiperalimentare 
prelungite (administrate fie intravenos, fie prin sondă nazo-gastrică). S-a raportat hipoprotrombinemie 
cu sau fără sângerare. Timpul de protrombină trebuie monitorizat la acești pacienți și vitamina K 
exogenă trebuie administrată conform indicațiilor.

O reacție asemănătoare disulfiramului, caracterizată prin înroșirea feței, transpirație, dureri de cap și 
tahicardie a fost raportată când alcoolul (bere, vin) a fost ingerat în 72 de ore după administrarea 
CEFOBID. Pacienții trebuie atenționați cu privire la ingestia de băuturi alcoolice după administrarea de 
CEFOBID.
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Utilizarea prelungită a CEFOBID poate duce la creșterea excesivă a organismelor nesensibile. 
Observarea atentă a pacientului este esențială. Dacă în timpul terapiei apare suprainfecția, trebuie 
luate măsurile adecvate.

CEFOBID trebuie prescris cu prudență persoanelor cu antecedente de boli gastro-
intestinale, în special colită.

Informații pentru Pacienți
Pacienții trebuie sfătuiți că medicamentele antibacteriene, inclusiv CEFOBID, trebuie utilizate numai 
pentru tratarea infecțiilor bacteriene. Nu tratează infecțiile virale (de exemplu, răceala comună). Atunci 
când CEFOBID este prescris pentru a trata o infecție bacteriană, pacienților ar trebui să li se spună că, 
deși este obișnuit să se simtă mai bine la începutul tratamentului, medicamentul trebuie luat exact 
conform instrucțiunilor. Omiterea dozelor sau neterminarea întregului curs al terapiei poate (1) scădea 
eficacitatea tratamentului imediat și (2) crește probabilitatea ca bacteriile să dezvolte rezistență și să nu 
fie tratate cu CEFOBID sau alte medicamente antibacteriene în viitor.

Diareea este o problemă frecventă cauzată de medicamentele antibacteriene, care se termină de obicei atunci când 
medicamentul este întrerupt. Uneori, după începerea tratamentului cu medicamente antibacteriene, pacienții pot 
dezvolta scaune apoase și sângeroase (cu sau fără crampe stomacale și febră) chiar și la două sau mai multe luni 
după ce au luat ultima doză de medicament antibacterian. Dacă se întâmplă acest lucru, pacienții trebuie să-și 
contacteze medicul cât mai curând posibil.

Interacțiuni medicament/test de laborator
O reacție fals pozitivă pentru glucoză în urină poate apărea cu soluția Benedict sau 
Fehling.

Carcinogeneza, mutageneza, afectarea fertilitatii
Nu au fost efectuate studii pe termen lung la animale pentru a evalua potențialul carcinogen. Durata maximă 
a studiilor de toxicitate pe animale CEFOBID este de șase luni. În niciunul dintrein vivosau in vitrostudiile de 
toxicologie genetică au arătat CEFOBID vreun potențial mutagen, fie la nivel cromozomial, fie la nivel 
subcromozomial. CEFOBID nu a produs afectarea fertilității și nu a avut efecte asupra performanței generale 
de reproducere sau asupra dezvoltării fetale atunci când a fost administrat subcutanat în doze zilnice de până 
la 500 până la 1000 mg/kg înainte și în timpul împerecherii și la femelele de șobolan gestante în timpul 
gestației. Aceste doze sunt de 10 până la 20 de ori mai mari decât doza clinică unică estimată. CEFOBID a avut 
efecte adverse asupra testiculelor șobolanilor prepubertali la toate dozele testate. Administrarea subcutanată 
a 1000 mg/kg pe zi (de aproximativ 16 ori doza medie la om adult) a dus la scăderea greutății testiculare, 
stoparea spermatogenezei, reducerea populației de celule germinale și vacuolizarea citoplasmei celulelor 
Sertoli. Severitatea leziunilor a fost dependentă de doză în intervalul 100 până la 1000 mg/kg pe zi; doza mică 
a determinat o scădere minoră a spermatocitelor. Acest efect nu a fost observat la șobolanii adulți. Din punct 
de vedere histologic, leziunile au fost reversibile la toate, cu excepția celor mai mari niveluri de dozare. Cu 
toate acestea, aceste studii nu au evaluat dezvoltarea ulterioară a funcției de reproducere la șobolani. Relația 
acestor descoperiri cu oamenii este necunoscută.
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Utilizare în sarcină
Sarcina Categoria B:Studiile de reproducere au fost efectuate la șoareci, șobolani și maimuțe în doze de până la 10 
ori mai mari decât doza umană și nu au evidențiat nicio dovadă de afectare a fertilității sau de afectare a fătului din 
cauza CEFOBID. Cu toate acestea, nu există studii adecvate și bine controlate la femeile însărcinate. Deoarece 
studiile de reproducere la animale nu sunt întotdeauna predictive pentru răspunsul uman, acest medicament 
trebuie utilizat în timpul sarcinii numai dacă este absolut necesar.

Utilizare la mamele care alăptează

Doar concentrații mici de CEFOBID sunt excretate în laptele uman. Deși CEFOBID trece slab în laptele 
matern al mamelor care alăptează, trebuie avută precauție atunci când CEFOBID este administrat unei 
femei care alăptează.

Utilizare pediatrică

Siguranța și eficacitatea la copii nu au fost stabilite. Pentru informații privind modificările 
testiculare la șobolanii prepubertali (veziCarcinogeneza, mutageneza, afectarea fertilitatii
).

Utilizare geriatrică

Studii clinice ale CEFOBID®(cefoperazonă sodică sterilă) nu a inclus un număr suficient de subiecți cu vârsta 
de 65 de ani și peste pentru a determina dacă aceștia răspund diferit față de subiecții mai tineri. O altă 
experiență clinică raportată nu a identificat diferențe în răspunsuri între pacienții vârstnici și cei mai tineri. În 
general, selectarea dozei pentru un pacient în vârstă trebuie să fie precaută, de obicei începând de la capătul 
inferior al intervalului de dozare, reflectând frecvența mai mare a scăderii funcției hepatice, renale sau 
cardiace și a bolii concomitente sau a altor terapii medicamentoase.

REACTII ADVERSE
Experiență în studii clinice

În studiile clinice, s-au observat următoarele reacții adverse și au fost considerate a fi legate de 
terapia CEFOBID sau de etiologie incertă:

Hipersensibilitate:Ca și în cazul tuturor cefalosporinelor, a fost raportată hipersensibilitate manifestată prin reacții 
cutanate (1 pacient din 45), febră la medicamente (1 din 260) sau o modificare a testului Coombs (1 din 60). Aceste 
reacții sunt mai probabil să apară la pacienții cu antecedente de alergii, în special la penicilină.

Hematologie:Ca și în cazul altor medicamente antibacteriene beta-lactamice, la administrarea prelungită 
poate apărea neutropenie reversibilă. Au fost raportate scăderi ușoare ale numărului de neutrofile (1 pacient 
din 50). Au fost raportate scăderi ale hemoglobinelor (1 din 20) sau ale hematocritelor (1 din 20), ceea ce este 
în concordanță cu literatura publicată despre alte cefalosporine. Eozinofilia tranzitorie a apărut la 1 pacient 
din 10.
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hepatic:Din 1285 de pacienți tratați cu cefoperazonă în studiile clinice, un pacient cu antecedente de 
boală hepatică a dezvoltat enzime ale funcției hepatice semnificativ crescute în timpul terapiei cu 
CEFOBID. Semnele și simptomele clinice ale hepatitei nespecifice au însoțit aceste creșteri. După ce 
terapia CEFOBID a fost întreruptă, enzimele pacientului au revenit la nivelurile de dinainte de tratament 
și simptomatologia s-a rezolvat. Ca și în cazul altor medicamente antibacteriene care ating niveluri mari 
ale bilei, s-au observat creșteri ușoare tranzitorii ale enzimelor funcției hepatice la 5-10% dintre pacienții 
cărora li s-a administrat CEFOBID. Relevanța acestor constatări, care nu au fost însoțite de semne sau 
simptome evidente de disfuncție hepatică, nu a fost stabilită.

Gastrointestinal:Au fost raportate diaree sau scaune moale la 1 din 30 de pacienţi. Cele mai multe dintre 
aceste experiențe au fost ușoare sau moderate ca severitate și de natură autolimitante. În toate cazurile, 
aceste simptome au răspuns la terapia simptomatică sau au încetat când terapia cu cefoperazonă a fost oprită. 
Greață și vărsături au fost raportate rar.

Simptomele colitei pseudomembranoase pot apărea în timpul sau timp de câteva săptămâni după 
terapia antibacteriană (vezi AVERTIZĂRI).

Teste ale funcției renale:Au fost observate creșteri tranzitorii ale BUN (1 din 16) și ale creatininei serice 
(1 din 48).

Reacții locale:CEFOBID este bine tolerat după administrare intramusculară. Ocazional, durerea 
tranzitorie (1 din 140) poate urma administrarea pe această cale. Când CEFOBID este administrat 
prin perfuzie intravenoasă, unii pacienți pot dezvolta flebită (1 din 120) la locul perfuziei.

Experiență post-marketing

Următoarele reacții adverse au fost identificate în timpul utilizării CEFOBID după aprobare. Deoarece 
aceste reacții sunt raportate voluntar de la o populație de dimensiune incertă, nu este întotdeauna posibil 
să se estimeze în mod fiabil frecvența lor sau să se stabilească o relație cauzală cu expunerea la 
medicamente.

Tulburări ale sângelui și ale sistemului limfatic: trombocitopenie, hipoprotrombinamie (vezi 
PRECAUȚII)

Tulburări ale sistemului imunitar: reacții anafilactice, inclusiv șoc și cazuri fatale (vezi 
AVERTIZĂRI)

Tulburări hepatobiliare: icter, disfuncție hepatică

Tulburări ale pielii și țesutului subcutanat: necroliză epidermică toxică, sindrom Stevens 
Johnson, prurit

Tulburări vasculare: hemoragie (vezi AVERTISMENTĂRI)
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DOZAJ SI ADMINISTRARE
Doza zilnică obișnuită pentru adulți de CEFOBID (cefoperazonă sterilă) este de 2 până la 4 
grame pe zi, administrată în doze egale la fiecare 12 ore.

În infecțiile severe sau infecțiile cauzate de organisme mai puțin sensibile, doza zilnică totală și/sau 
frecvența poate fi crescută. Pacienții au fost tratați cu succes cu o doză zilnică totală de 6-12 grame 
împărțită în 2, 3 sau 4 administrări variind de la 1,5 până la 4 grame per doză.

La tratarea infecţiilor cauzate deStreptococcus pyogenes, terapia trebuie continuată cel puțin 
10 zile.

DacăC. trachomatiseste un patogen suspectat, trebuie adăugată o acoperire adecvată anti-chlamydia, 
deoarece cefoperazona nu are activitate împotriva acestui organism.

Soluțiile de CEFOBID și aminoglicozide nu trebuie amestecate direct, deoarece există o 
incompatibilitate fizică între ele. Dacă se are în vedere terapia combinată cu CEFOBID și o 
aminoglicozidă (vezi INDICAȚII), aceasta poate fi realizată prin perfuzie intravenoasă intermitentă 
secvențială cu condiția ca tubulatura intravenoasă secundară separată să fie utilizată și că tubul 
intravenos primar să fie irigat în mod adecvat cu un diluant aprobat între doze. De asemenea, se 
sugerează ca CEFOBID să fie administrat înainte de aminoglicozidă.In vitro se recomandă testarea 
eficacității combinației(lor) de medicamente.

RECONSTITUIRE
Următoarele soluții pot fi utilizate pentru reconstituirea inițială a CEFOBID (cefoperazonă 
sterilă).

Tabelul 1. Soluții pentru reconstituirea inițială
Injecție de dextroză 5% (USP)
5% dextroză și 0,9% clorură de sodiu injectabilă (USP) 5% 
dextroză și 0,2% clorură de sodiu injectabilă (USP) 10% 
dextroză injectabilă (USP)
Apă bacteriostatică pentru preparate injectabile [Alcool benzilic sau 
parabeni] (USP)*†

0,9% clorură de sodiu injectabilă (USP) 
Normosol® M și 5% dextroză injectabilă 
Normosol® R
Apă sterilă pentru preparate injectabile*

* A nu se utiliza ca vehicul pentru perfuzia intravenoasă.
† Preparatele care conțin alcool benzilic nu trebuie utilizate la nou-născuți.

Proceduri generale de reconstituire
CEFOBID (cefoperazonă sterilă) pentru utilizare intravenoasă sau intramusculară poate fi inițial 
reconstituit cu orice soluție compatibilă menționată mai sus în Tabelul 1. Soluțiile trebuie lăsate să stea 
după reconstituire pentru a permite disiparea spumei pentru a permite inspecția vizuală pentru 
solubilizarea completă. Poate fi necesară o agitație intensă și prelungită pentru a solubiliza CEFOBID în 
concentrații mai mari (peste 333 mg cefoperazonă/ml). Solubilitate maximă
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de CEFOBID (cefoperazonă sterilă) este de aproximativ 475 mg cefoperazonă/mL de diluant 
compatibil.

Pregătire pentru utilizare intravenoasă
General:Pentru administrare intravenoasă se recomandă concentrații de 
CEFOBID (cefoperazonă sterilă) între 2 mg/ml și 50 mg/ml.

Prepararea fiolelor:Flacoanele de CEFOBID (cefoperazonă sterilă) pot fi inițial reconstituite cu 
minimum 2,8 ml per gram de cefoperazonă din orice soluție de reconstituire compatibilă adecvată 
pentru administrare intravenoasă enumerată mai sus în Tabelul 1. Pentru ușurința reconstituirii, se 
utilizează 5 ml de soluție compatibilă per gram. de CEFOBID este recomandat. Întreaga cantitate de 
soluție rezultată trebuie apoi extrasă pentru diluare și administrare ulterioară folosind oricare dintre 
următoarele vehicule pentru perfuzie intravenoasă:

Tabelul 2. Vehicule pentru perfuzie intravenoasă
Injecție de dextroză 5% (USP)
5% dextroză și injecție Ringer lactat
5% dextroză și 0,9% clorură de sodiu injectabilă (USP) 5% 
dextroză și 0,2% clorură de sodiu injectabilă (USP) 10% 
dextroză injectabilă (USP)

Injecție Ringer lactat (USP) 0,9% clorură 
de sodiu injectabilă (USP) Normosol®M și 
5% dextroză injectabilă Normosol®R

Soluția intravenoasă rezultată trebuie administrată în una dintre următoarele moduri:

Infuzie intermitentă:Soluțiile de CEFOBID trebuie administrate pe o perioadă de 15-30 de 
minute.

Infuzie continua:CEFOBID poate fi utilizat pentru perfuzie continuă după diluare la o 
concentrație finală între 2 și 25 mg cefoperazonă per ml.

Pregătirea pentru injecție intramusculară
Orice soluție adecvată enumerată mai sus poate fi utilizată pentru a prepara CEFOBID (cefoperazonă sterilă) pentru 
injecție intramusculară. Când trebuie administrate concentrații de 250 mg/ml sau mai mult, trebuie utilizată o soluție 
de lidocaină. Aceste soluții trebuie preparate folosind o combinație de apă sterilă pentru preparate injectabile și 2% 
clorhidrat de lidocaină injectabil (USP) care aproximează o soluție de clorhidrat de lidocaină 0,5%. Se recomandă un 
proces de diluare în două etape, după cum urmează: Mai întâi, adăugați cantitatea necesară de apă sterilă pentru 
preparate injectabile și agitați până când pulberea CEFOBID este complet dizolvată. În al doilea rând, adăugați 
cantitatea necesară de lidocaină 2% și amestecați.

Final
Cefoperazonă
Concentraţie

333 mg/ml
250 mg/ml

Pasul 1
Volumul de steril

Apă
2,0 ml
2,8 ml

Pasul 2
Volum de 2%

Lidocaina
0,6 ml
1,0 ml

Retractabil
Volum*†

3 ml
4 ml

flacon de 1 g
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flacon de 2 g 333 mg/ml
250 mg/ml

3,8 ml
5,4 ml

1,2 ml
1,8 ml

6 ml
8 ml

Atunci când se utilizează un alt diluant decât Lidocaină HCI Injectabilă (USP), reconstituiți după cum urmează:

Cefoperazonă
Concentraţie

Volumul de
Diluant să fie

Adăugat

2,6 ml
3,8 ml
5,0 ml
7,2 ml

Retractabil
Volum*

flacon de 1 g 333 mg/ml
250 mg/ml
333 mg/ml
250 mg/ml

3 ml
4 ml
6 ml
8 ml

flacon de 2 g

* Există suficient exces pentru a permite retragerea volumului declarat. † 
Concentrația finală de lidocaină va aproxima cea obținută dacă o lidocaină de 0,5%.

Soluția de clorhidrat este utilizată ca diluant.

DEPOZITARE ȘI STABILITATE
CEFOBID (cefoperazona sterilă) trebuie păstrat la sau sub 25-C (77-F) și protejat de lumină înainte de 
reconstituire. După reconstituire, protecția împotriva luminii nu este necesară.

Următorii diluanți parenterali și concentrațiile aproximative de CEFOBID oferă soluții stabile în 
următoarele condiții pentru perioadele de timp indicate. (După perioadele de timp indicate, 
porțiunile neutilizate de soluții trebuie aruncate.)

Temperatura camerei (15-–25-C/59-–77-F)
Aproximativ

Concentratii24 de ore
Apă bacteriostatică pentru preparate injectabile [alcool benzilic sau parabeni] 
(USP)…………… 5% dextroză injectabilă (USP)……………………………………………………. 
Injecție cu dextroză 5% și Ringer lactat…………………………………………… Injecție cu 
dextroză 5% și clorură de sodiu 0,9% (USP)………………….
5% dextroză și 0,2% clorură de sodiu injectabil (USP)…………. Injecție cu dextroză 
10% (USP)…………………………………………………………….. Injecție Ringer lactat 
(USP)…………………………………………………… ……………….. 0,5% clorhidrat de lidocaină 
injectabilă (USP)………………………………………. Injecție cu clorură de sodiu 0,9% 
(USP)………………………………………
Normosol®M și 5% injecție de dextroză……………………………………………….. 
Normosol®R………………………………………………………………………………….. Apă sterilă 
pentru preparate injectabile………………………………………… ……………

300 mg/ml
2 mg la 50 mg/mL 2 
mg la 50 mg/mL 2 
mg la 50 mg/mL 2 
mg la 50 mg/mL 2 
mg la 50 mg/mL

2 mg/ml
300 mg/ml

2 mg până la 300 mg/ml
2 mg până la 50 mg/mL 2 

mg până la 50 mg/ml

300 mg/ml

Soluțiile reconstituite de CEFOBID pot fi păstrate în seringi de sticlă sau plastic, sau în recipiente de sticlă sau plastic 
flexibil pentru soluție parenterală.
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Temperatura frigiderului (2-–8-C/36-–46-F)
Aproximativ

Concentratii5 zile
Apă bacteriostatică pentru preparate injectabile [alcool benzilic sau parabeni] 
(USP)…………… 5% dextroză injectabilă (USP)……………………………………………………. 
5% dextroză și 0,9% clorură de sodiu injectabil (USP)……….
5% dextroză și 0,2% clorură de sodiu injectabil (USP)…………. Injecție Ringer lactat 
(USP)………………………………………………………………….. Injecție cu clorhidrat de 
lidocaină 0,5% (USP)……………………………………… ………. Injecție cu clorură de sodiu 
0,9% (USP)………………………………………
Normosol®M și 5% injecție de dextroză……………………………………………….. 
Normosol®R………………………………………………………………………………….. Apă sterilă 
pentru preparate injectabile………………………………………… ……………

300 mg/ml
2 mg la 50 mg/mL 2 
mg la 50 mg/mL 2 
mg la 50 mg/mL

2 mg/ml
300 mg/ml

2 mg până la 300 mg/ml
2 mg până la 50 mg/mL 2 

mg până la 50 mg/ml

300 mg/ml

Soluțiile reconstituite de CEFOBID pot fi păstrate în seringi de sticlă sau plastic, sau în recipiente de sticlă sau plastic 
flexibil pentru soluție parenterală.

Temperatura congelatorului (de la –20 la –10-C/-4- la 14-F)

Aproximativ
Concentratii3 saptamani

5% dextroză injectabilă (USP)……………………………………………………………………… 5% 
dextroză și 0,9% clorură de sodiu injectabilă (USP)……… ………….. Injecție de 
dextroză 5% și clorură de sodiu 0,2% (USP)……………………………..

50 mg/ml
2 mg/ml
2 mg/ml

5 săptămâni

0,9% clorură de sodiu injectabilă (USP)…………………………………………………………… Apă 
sterilă pentru preparate injectabile……………………………………………… ………………

300 mg/ml
300 mg/ml

Soluțiile CEFOBID reconstituite pot fi păstrate în seringi de plastic sau în recipiente flexibile din plastic pentru 
soluție parenterală.

Probele congelate trebuie dezghețate la temperatura camerei înainte de utilizare. După decongelare, porțiunile 
nefolosite trebuie aruncate. Nu reînghețați.

CUM SE Aprovizionează

CEFOBID®(cefoperazonă sterilă) este disponibilă în flacoane care conțin cefoperazonă sodică 
echivalentă cu 1 g cefoperazonă - 10 (NDC 0049-1201-83) și 2 g cefoperazonă - 10 (NDC 
0049-1202-83) pentru administrare intramusculară și intravenoasă.

CEFOBID®(cefoperazona sterilă) este disponibilă în pachete de 10 g (NDC 0049-1219-28) Pharmacy Bulk 
Package pentru administrare intravenoasă.
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