
®سيفوبيد
العضلأو الوريد في لالستخدام)معقمسيفوبيرازون (

المضادة األخرى واألدوية  CEFOBIDفعالية على والحفاظ للعقاقير المقاومة البكتيريا تطور من للحد

تسببها أنها بشدة يشتبه أو ثبت التي االلتهابات لعالج فقط  CEFOBIDاستخدام يجب للبكتيريا ،

البكتيريا.
وصف

على يحتوي المعقم ، الصوديوم سيفوبيرازون باسم سابقاً المعروف  ، )العقيمسيفوبيرازون (®سيفوبيد

السيفالوسبورين. من الطيف واسع للجراثيم مضاد دواء وهو صوديوم. سيفوبيرازون مثل سيفوبيرازون

-piperazinecarboxamido( -2- )-1ص[(- -7  )ص7، ص6(الصوديوم هو الصوديوم سيفوبيرازون كيميائيا ،

dioxo -2،3ethyl4-)2- ( -ح-1ميثيل 1-[[(- 3 أسيتاميدو -  )هيدروكسيفينيل- صC  هيالجزيئية صيغته

carboxylate. -2-ene-2-azabicyclo ]4.2.0[ oct-1-thia-5-yl( thio[ methyl[ -8-oxo -5Tetrazol-25ح

أدناه:موضحة الهيكلية الصيغة 667.65. جزيئي بوزن 2س9NaO8ن26
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 CEFOBIDجرام. لكل  )مكافئملي 1.5 (صوديوم مجم 34 على  )معقمسيفوبيرازون ( CEFOBIDيحتوي

تكوينه معاد لمحلول الهيدروجيني الرقم يتراوح بحرية. الماء في للذوبان قابل أبيض مسحوق عن عبارة

اعتماداً القش أصفر إلى اللون عديم من المحلول ويتراوح 4.5-6.5 بين  )حجم  /وزن(25٪ بنسبة حديثاً

التركيز.على

جم 2 أو جم 1 على تحتوي قوارير في بلوري شكل في  )معقمسيفوبيرازون ( CEFOBIDتوفير يتم

العضل.أو الوريد طريق عن لإلعطاء صوديوم سيفوبيرازون مثل سيفوبيرازون

السريريةالصيدلة
يوضح الدواء. من واحدة جرعة بعد  CEFOBIDمن والصفراء المصل من عالية مستويات إلى الوصول يتم

بمعدل الوريدي التسريب بعد العاديين المتطوعين لدى الدم مصل في  CEFOBIDتركيزات 1 الجدول

جرام 2 أو 1 من واحدة عضلية حقنة أو الدواء ، من جرامات 4 أو 3 أو 2 أو 1 بمعدل دقيقة 15 لمدة ثابت

الدواء.من
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Source : USFDA

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


سيفوبيرازونمصل تركيزات 1. الجدول

)مل  /ميكروغرام(المصل تركيزات متوسط
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التسريب.نهاية حتى وقت وجود عدم مع التناول ، بعد ساعات  *

الحقن.من دقيقة 15 بعد القيم على الحصول تم  * *

اإلعطاء.مسار عن النظر بغض ساعة ، 2.0 حوالي  CEFOBIDلـ المصل نصف عمر متوسط   يبلغ

من يعانون الذين للمرضى جراماً 16 قدرها إجمالية يومية جرعة إعطاء تم الدوائية ، الحرائك دراسة في

الحالة مصل تركيزات كانت مضاعفات. دون المستمر التسريب طريق عن الشديد المناعة نقص

المرضى.هؤالء في مل   /ميكروغرام150 حوالي المستقرة

لالنعكاس القابل  CEFOBIDبروتين ارتباط درجة أن إلى اإلنسان مصل على أجريت التي الدراسات تشير المختبرفي

و مل   /ميكروغرام250 عند 90٪ إلى  CEFOBIDمن مل   /ميكروغرام25 عند 93٪ من المصل تركيز باختالف تختلف

مل.  /ميكروغرام500 عند ٪82

التالية:الجسم وسوائل أنسجة في عالجية تركيزات  CEFOBIDيحقق

السوائلأو األنسجة

االستسقائيالسائل

مرضى في (النخاعي الدماغي السائل

)الملتهبةالسحايا التهاب
البول

اللعاب

الرحمبطانة

الرحمعضل

الحنكيةاللوزة

الجيبيالمخاطي الغشاء

السريالحبل دم

بالجنينيحيط الذي السائل

رئة

عظم

جرعة
غ2 

كجم  /مجم50

تركيز

مل  /ميكروغرام64

مل  /ميكروغرام8.0 إلى مل   /ميكروغرام1.8

غ2 

غ3 

غ2 

غ2 

جرام1

جرام1

جرام1

جرام1

جرام1

غ2 

مل  /ميكروغرام3286

مل  /ميكروغرام6.0

غرام  /ميكروغرام74

غرام  /ميكروغرام54

غرام  /ميكروغرام8

غرام  /ميكروغرام8

مل  /ميكروغرام25

مل  /ميكروغرام4.8

غرام  /ميكروغرام28

غرام  /ميكروغرام40

ما عام بشكل للصفراء القصوى التركيزات على الحصول يتم الصفراء. في رئيسي بشكل  CEFOBIDيفرز

مرة. 100 إلى يصل بما المتزامنة المصل تركيزات وتتجاوز الدواء تناول بعد ساعات وثالث ساعة بين

6000 إلى دقيقة 30 في مل   /ميكروغرام66 من  CEFOBIDلـ عنها المبلغ الصفراوية التركيزات تتراوح

الوريد.في جرام 2 حقن بعد ساعات 3 في مل   /ميكروغرام
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ساعة 12 فترة خالل  CEFOBIDلـ البولي الشفاء معدل فإن الوريد ، في أو العضل في واحدة جرعة بعد

تركيزات على الحصول تم البول. في المستقلبات من كبيرة كمية على العثور يتم لم ٪. 20-30 بين يتراوح

عضلية حقنة بعد جم. 2 بجرعة التسريب من دقيقة 15 بعد البول في مل   /ميكروغرام2200 من أكبر

الحفاظ ويتم مل ،   /ميكروغرام1000 حوالي تبلغ البول في تركيزات أعلى على الحصول تم جم ، 2 مقدارها

ساعة.12 لمدة العالجية المستويات على

تختلف ال العاديين. األشخاص في الدواء تراكم إلى ساعة 12 فترات على المتكرر  CEFOBIDتناول يؤدي ال

في المصل في العمر ونصف  ، )(AUCالمنحنى تحت الواقعة والمناطق المصل ، في الذروة تركيزات

في العاديين. المتطوعين في الموجودة تلك عن كبير بشكل حاد كلوي قصور من يعانون الذين المرضى

في البول. إفراز ويزداد الدم في النصف عمر يطول الكبد ، وظائف اختالل من يعانون الذين المرضى

المصل.في  CEFOBIDيتراكم قد المشترك ، والكبدي الكلوي القصور من يعانون الذين المرضى

عمر يبلغ األطفال. عند وفعاليته سالمته إثبات يتم لم ولكن األطفال ، طب في  CEFOBIDاستخدام تم

الوالدة.وزن منخفضي الولدان عند ساعات 6-10 المصل في  CEFOBIDلـ النصف

المجهرياالحياء علم

العملآلية

من عالية درجة ولديه للبنسليناز مستقر سيفوبيرازون الناشئ. للببتيدوغليكان المتبادل االرتباط منع .وبالتالي

من ثالث جيل  وهو ( )PBPsالجرام ،سالبة البكتيريا تنتجها التي الكتامازات بيتا من للعديد الثبات

البنسلين ، ربط ببروتينات االرتباط طريق عن الخلية جدار تخليق مع يتداخل السيفالوسبورين ،

Cefoperazone

المقاومةآليات

بشكل تحدث والتي المستهدفة ،  PBPsفي الطفرات سيفوبيرازون: لمقاومة رئيسية آليات ثالث هناك

التعبير في اإلفراط أو الطيف موسعة الكتامازات بيتا إنزيمات إنتاج الجرام ؛ موجبة البكتيريا في أساسي

النشط التدفق أو االمتصاص تقليل الجرام ؛ سالبة البكتيريا في كروموسومياً المحددة الكتامازات بيتا عن

الجرام.سالبة البكتيريا لبعض

األخرىالميكروبات مضادات مع التفاعالت

العصيات ضد أمينوغليكوزيدات مع تآزرية تفاعالت سيفوبيرازون أظهر ، المختبرفي االختبارعند

معروفة.غير النتائج  المختبرفي لهذهالسريرية األهمية الجرام. سالبة

وفي  المختبرفي سواءحد على التالية ، الدقيقة الحية الكائنات ضد فعال سيفوبيرازون أن ثبت لقد

.]واالستخداماالستطبابات انظر [السريريةالعدوى حاالت

الجرام:موجبة الهوائية البكتيريا

-

-

-

-

-

 )فقطللميثيسيلين الحساسة العزالت (الذهبيةالعنقودية المكورات
 )فقطللميثيسيلين الحساسة العزالت (البشرويةالعنقودية المكورات

العقدية  )بالمجموعة بيتا للدم الحالة العقديات (للدرالقاطعة العقدية

الرئوية

)بيتاللدم الحالة العقديات  Aالمجموعة (العقديةاألبراج
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الجرام:سالبة الهوائية البكتيريا

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citrobacterمحيط

محيطالمعوية

القولونيةاإلشريكية

النزليةالمستدمية

محيطكليبسيال

مورغانيمورغانيال

البنيةالنيسرية

الرائعةالمتقلبة

فولغاريسبروتيوس

ريتجيريبروفيدنسيا

ستوارتيبروفيدنسيا

محيطالزائفة

الذابلةالسراتية

الجرام:موجبة الالهوائية البكتيريا

-

-

 ).sppالببتوستربتوكوكسوالعقديةالمكورات ذلكفي بما (الجرام موجبة مكورات

)صعبجيم باستثناء(األنواع المطثية

الجرام:سالبة الالهوائية البكتيريا

محيطباكتيرويدس-

يقل ال ما فإن ذلك ، إلى باإلضافة معروفة. غير السريرية أهميتها لكن متوفرة ، البيانات المختبرفي يليما

المثبط للتركيز األدنى الحد المختبرفي شكلعلى تظهر التالية البكتيريا في الحية الكائنات من 90٪ عن

MIC)(  ذلك ، ومع مل.   /ميكروغرام8 البالغة للسيفوبيرازون الحساسة التوقف نقطة يساوي أو من أقل

التجارب في إثباتها يتم لم البكتيريا هذه بسبب السريرية العدوى عالج في سيفوبيرازون وفعالية سالمة فإن

جيداً.فيها التحكم يتم التي الكافية السريرية

الجرام:سالبة الهوائية البكتيريا

-

-

-

-

-

-

الديكيالسعال البورديتيلة

السحائيةالنيسرية

النيابة.السالمونيال

المسال

النيابة.شيغيال

القولونيرسينيا

الجرامإيجابية الالهوائية البكتيريا

النيابة.يوبكتيريوم-

الجرامسالبة الالهوائية البكتيريا

النيابة.المغزلية-
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الحساسيةاختبار طرق

اختبار نتائج  المختبرفي نتائجالسريرية الدقيقة األحياء مختبر يقدم أن يجب توفرها ، عند

للطبيب المقيمة المستشفيات في المستخدمة للميكروبات المضادة األدوية لمنتجات الحساسية

المكتسبة والمرضات المستشفيات في األمراض لمسببات الحساسية ملف تصف دورية كتقارير

للعالج.للبكتيريا مضاد دواء اختيار في الطبيب التقارير هذه تساعد أن يجب المجتمع. من

التخفيفتقنيات

البكتيريا لقابلية تقديرات  MICsهذه توفر . )(MICsالدنيا المثبطة التركيزات لتحديد الكمية الطرق تستخدم

قيم تفسير يجب 1،2،3معيارية.اختبار طريقة باستخدام  MICتحديد يجب للميكروبات. المضادة للمركبات

MIC  ً2.الجدول في الواردة للمعايير وفقا

االنتشارتقنيات

البكتيريا لقابلية للتكرار قابلة تقديرات أيضاً المنطقة أقطار قياس تتطلب التي الكمية الطرق توفر أن يمكن

المضادة للمركبات البكتيريا لحساسية تقديراً المنطقة حجم يوفر للميكروبات. المضادة للمركبات

أقراصاً اإلجراء هذا يستخدم 3،4معيارية.اختبار طريقة باستخدام المنطقة حجم تحديد يجب للميكروبات.

المعايير توفير يتم لسيفوبيرازون. البكتيريا قابلية الختبار سيفوبيرازون ميكروغرام 75 بـ مشربة ورقية

2.الجدول في القرص لنشر التفسيرية

لسيفوبيرازونالحساسية اختبار معايير 2. الجدول

للحساسيةالتفسيرية المعايير

المثبطةالتراكيز من األدنى الحد
mL(/  mcg in MIC)

الممرضةالعوامل

صس

16≥8≤المعوية

غير-أخرى

Entobacteriaceaeأ
≥8≤16

16≥8≤بالالهوائيةالبكتيريا

وظائف من يعانون الذين المرضى في ساعات 8 كل جم 4 أو ساعات 6 كل جم 3 جرعة على للحساسية التفسيرية المعايير تعتمد

الطبيعية.الكلى

يمكن باألوكساسيلين ، للتأثر القابلية تحدده الذي النحو .على العنقوديةالمكورات للميثيسيلينحساسية

 .sppللسيفوبيرازون ،عرضة اعتباره
محيط،Acinetobacterوالزنجاريةالزائفة باستثناء:للجلوكوز التخمير سريعة غير الجرام سالبة العصيات هذه وتشمل أ.

.maltophilia Stenotrophomonasواألنواع بوركولديريا

أجار.تخفيف منهجية باستخدام الالهوائية للبكتيريا  MICتحديد يتم ب
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وصل إذا الممرض العامل نمو يثبط أن يحتمل للميكروبات المضاد العقار أن إلى يشير (التأثرسريع عنتقرير

المضاد الدواء أن إلى .يشير (مقاومة  )Sعنتقرير اإلصابة. موقع في التركيز إلى للميكروبات المضاد العقار

إلى للميكروبات المضاد العقار وصل إذا الممرض العامل نمو يثبط أن المحتمل غير من للميكروبات

 )Rاآلخرالعالج اختيار يجب اإلصابة ؛ موقع في عادة تحقيقها يمكن التي التركيزات

الجودةمراقبة

اإلمدادات ودقة دقة وضمان لرصد معملية ضوابط استخدام المعيارية الحساسية اختبار إجراءات تتطلب

مسحوق يوفر أن يجب 1،2،3،4االختبار.يؤدون الذين األفراد وتقنيات الفحص ، في المستخدمة والكواشف

باستخدام االنتشار لتقنية بالنسبة 3. الجدول في المذكورة  MICلقيم التالي النطاق القياسي سيفوبيرازون

3.الجدول في الواردة المعايير تحقيق يجب ميكروغرام ، 75 سيفوبيرازون قرص

لسيفوبيرازونالمقبولة الجودة مراقبة نطاقات 3. الجدول

المنعمن األدنى الحد
نطاقات

mL(/  mcg in MIC)

القرصانتشار نطاقات
)ممالمنطقة أقطار (

الهشةباكتيرويديز

25285ATCC
thetaiotaomicron Bacteroides 

29741ATCC
lentum Eubacterium
43055ATCC

-- أ128- 32

-- أ128- 32

-- أ128- 32

القولونيةاإلشريكية

25922ATCC0.12 -0.528 -34

الزنجاريةالزائفة

27853ATCC2-823 -29

الذهبيةالعنقودية المكورات

29213ATCC1-4 --

الذهبيةالعنقودية المكورات

25923ATCC --24 -33

البرتقاليةالعنقودية المكورة بكتريا مقابل. Oxacillinلـ الجودة مراقبة نطاقات

الذهبيةالعنقودية المكورات

29213ATCC0.12 -0.5 --

®ATCC =األمريكية النوع ثقافة .مجموعة
المكورات حساسية استنتاج يمكن أجار. تخفيف منهجية باستخدام الالهوائية للبكتيريا  MICsتحديد يتم

أوكساسيللين.أو سيفوكسيتين وإما فقط البنسلين اختبار من للسيفوتاكسيم العنقودية
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واالستخداماالستطبابات
المضادة األخرى واألدوية  CEFOBIDفعالية على والحفاظ للعقاقير المقاومة البكتيريا تطور من للحد

عن ناجمة أنها بشدة يشتبه أو ثبت التي االلتهابات لعالج فقط  CEFOBIDاستخدام يجب للبكتيريا ،

تعديل أو اختيار عند االعتبار في أخذها يجب والحساسية ، الثقافة معلومات تتوفر عندما حساسة. بكتيريا

وأنماط المحلي األوبئة علم يساهم قد البيانات ، هذه مثل وجود عدم حالة في للبكتيريا. المضاد العالج

للعالج.التجريبي االختيار في الحساسية

الحساسة:الحية الكائنات تسببها عندما التالية االلتهابات لعالج  CEFOBIDيشار

العنقودية المكورة بكتريا والنزليةالمستدمية والرئويةالرئوية بسببحدث التنفسيالجهاز التهابات

)أالمجموعة بيتا للدم الحالة العقديات ( * .Sالمقيحة ،)البنسلينازوغير للبنسليناز المنتجة السالالت (البرتقالية
محيط.المعويةو، الرائعةالمتقلبة وقولونيةبكتريا والرئويةالكلبسيلة و .Pالزنجارية ،

*الزنجارية ، . Pالقولونية ، اإلشريكية بسببحدث البطنداخل أخرى والتهابات الصفاق التهاب
.)الهشةباكتيرويديز ذلكفي بما (الجرام سالبة الالهوائية والعصيات

والبرتقاليةالعنقودية المكورة بكتريا *، S. agalactiaeوالرئويةالرئوية بسببحدث الجرثوميالدم تسمم

اإليجابي اإلندول ( *األنواع بروتيوس*، الرئويةالكلبسيلة *النيابة ، كليبسيالوقولونيةبكتريا *، الزنجاريةالزائفة

* .sppالجرام موجبة الالهوائية  .والمكورات *المطثية ،)اإلندولوالسلبي

السالالت (البرتقاليةالعنقودية المكورة بكتريا بسببحدث الجلدوبنية الجلد التهابات

. .Pالزنجاريةو ،* .Sالمقيحة ،)البنسلينازوغير للبنسليناز المنتجة

حدث لألنثىالتناسلي الجهاز في أخرى والتهابات الرحم بطانة والتهاب الحوض التهاب مرض

باكتيرويدس *النيابة ، المطثيةوقولونيةبكتريا وS.  ،*S. agalactiaeالبشرةوN. gonorrhoeaeبسبب

الجرام.إيجابية الالهوائية والمكورات  ، )الهشةباكتيرويديز ذلكفي بما (األنواع

الذين المرضى عالج في سيفوبيد استخدام عند لذلك ، . الحثريةالمتدثرة ضدنشاط له ليس ®سيفوبيد

إضافة يجب بها ، المشتبه األمراض مسببات أحد هو الحثريةالمتدثرة والحوض التهاب مرض من يعانون

الكالميديا.لمكافحة مناسبة تغطية

.الزنجاريةالزائفة والقولونيةاإلشريكية بسببحدث البوليةالمسالك التهابات

التي االلتهابات عالج في سريرياً فعاليته أثبت سيفوبيرازون أن من الرغم على المعوية:المكورات التهابات

الجلد والتهابات البطن ، داخل أخرى والتهابات الصفاق التهاب حاالتفي المعوية المكورات تسببها
الجهاز في أخرى والتهابات الرحم بطانة والتهاب الحوض ، التهاب ومرض الجلدية ، والبنى

تم التي المعوية للمكورات السريرية العزالت غالبية  *، البوليةالمسالك والتهابات األنثوي ، التناسلي

وتكون الحساسية ، من الوسيطة المنطقة في أو في فقط تقع ولكنها للسيفوبيرازون عرضة ليست اختبارها

في  بـمباشراً ارتباطاً الحساسية اختبار يرتبط ال قد المختبرفي لكن،للسيفوبيرازون. معتدل بشكل مقاومة

المكورات لعدوى سريرية عالجات إلى بالسيفوبيرازون العالج أدى ذلك ، من الرغم على النتائج. الحيالجسم

التهابات في سيفوبيرازون استخدام يجب الميكروبات. متعددة العدوى حاالت في وخاصة المعوية ،

سيفوبيرازون.من مرضية مصل مستويات تحقق وبجرعات بحذر المعوية المكورات
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عدوى.حاالت 10 من أقل في الجهاز هذا في الحي الكائن هذا ضد الفعالية دراسة تمت  *

العالجبين الجمع
ذلك ، ومع الجرام. سالبة العصيات من العديد مع  aminoglycosidesو  CEFOBIDبين التآزر إثبات تم

يجب المختبرفي العالج ،هذا في النظر تم إذا به. التنبؤ يمكن ال المجموعات لهذه المعزز النشاط هذا فإن

قسم انظر (بعناية. الكلى وظائف مراقبة ويجب مجتمعة ، األدوية نشاط لتحديد الحساسية اختبارات إجراء

.)واالدارةوالجرعة االحتياطات

موانع
األدوية من السيفالوسبورين لفئة معروفة حساسية من يعانون الذين المرضى في  CEFOBIDيستعمل ال

للبكتيريا.المضادة

تحذيرات
الحساسيةفرط تفاعالت

مضادات يتلقون الذين المرضى حاالت في  )التحسسية(والمميتة الخطيرة الفعل ردود عن اإلبالغ تم

الذين األفراد عند لتحدث مالءمة أكثر التفاعالت هذه سيفوبيرازون. ذلك في بما الكتام ، بيتا االلتهاب

العالج بدء قبل الحساسية. مسببات من العديد تجاه الحساسية المفرطة الفعل ردود من تاريخ لديهم

فرط لتفاعالت تعرض قد المريض كان إذا ما لتحديد دقيق استفسار إجراء يجب  ، CEFOBIDباستخدام

إعطاء يجب األخرى. األدوية أو الكاربابينيم أو  PENICILLINSأو  CEPHALOSPORINSتجاه الحساسية

عن التوقف يجب تحسسي ، تفاعل حدوث حالة في الكتام. بيتا من الحساسية لمرضى بحذر المنتج هذا

المناسب.العالج ووضع  CEFOPERAZONEاستخدام

المصاحباإلسهال - العسيرةالمطثية
للبكتيريا المضادة العوامل جميع باستخدام  )(CDADالمرتبط اإلسهال عن اإلبالغ تم العسيرةالمطثية

القاتل. القولون التهاب إلى الخفيف اإلسهال من شدتها في تتراوح وقد  ، CEFOBIDذلك في بما تقريباً ،

.صعبجيم نموهفرط إلى يؤدي مما للقولون الطبيعية الفلورا يغير للبكتيريا المضادة بالعوامل العالج

صعبجيم من Hypertoxinسالالت إنتاج . CDADتطوير في تساهم التي  Bو  Aالسموم تنتج صعبجيم

وقد للبكتيريا المضاد للعالج مقاومة تكون أن يمكن العدوى هذه ألن والوفيات ، المراضة زيادة تسبب

بعد اإلسهال من يعانون الذين المرضى جميع عند االعتبار في  CDADأخذ يجب القولون. استئصال تتطلب

 CDADحدوث عن اإلبالغ تم حيث ضرورياً الدقيق الطبي التاريخ يعد للبكتيريا. المضادة األدوية استخدام

للبكتيريا.المضادة العوامل إعطاء بعد شهرين مدى على

موجه غير للبكتيريا المضادة للعقاقير المستمر االستخدام فإن تأكيده ، أو  CDADفي االشتباه تم إذا

العالج البروتين ، مكمالت والكهارل ، للسوائل المناسبة اإلدارة التوقف. إلى تحتاج قد صعبجيم ضده

سريرياً.محدد هو كما الجراحي التقييم إجراء ويجب ، صعبجيم للبكتيرياالمضاد
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نزف
النزيف عالمات راقب سيفوبيرازون. باستخدام الوفيات ، ذلك في بما خطيرة ، نزيف حاالت عن اإلبالغ تم

تحديد يتم ولم مستمر نزيف هناك كان إذا  CEFOBIDأوقف التخثر. واعتالل الصفيحات ونقص

بديلة.تفسيرات

احتياطات
عام

أن المحتمل غير من بقوة بها مشتبه أو مثبتة بكتيرية عدوى وجود عدم حالة في  CEFOBIDوصف إن

لألدوية.المقاومة البكتيريا تطور خطر من ويزيد للمريض فائدة يوفر

يسبب وحده  CEFOBIDأن يبدو ال المصل ، وكرياتينين  BUNفي عابرة ارتفاعات مالحظة من الرغم على

قد األخرى والسيفالوسبورينات لألمينوغليكوزيدات المتزامن اإلعطاء فإن ذلك ، ومع كبيرة. كلوية سمية

كلوي.تسمم في تسبب

في أضعاف 4 إلى 2 من  CEFOBIDلـ المصل عمر نصف يزداد الصفراء. في واسع نطاق على  CEFOBIDإفراز يتم

اليومية الجرعة تكون أال يجب عام ، بشكل الصفراوية. القنوات انسداد أو   /والكبد أمراض من يعانون الذين المرضى

مراقبة يجب أعلى ، جرعات استخدام حالة في المرضى. هؤالء مثل في ضرورية جرام 4 عن تزيد التي اإلجمالية

المصل.تركيزات

 ، )السريريةالصيدلة انظر ( CEFOBIDمن للتخلص الرئيسي الطريق هو ليس الكلوي اإلفراز ألن نظراً

الجرعات إعطاء عند الجرعة في تعديل إلى يحتاجون ال الكلوي الفشل من يعانون الذين المرضى فإن

بشكل المصل في الدواء تركيزات مراقبة يجب  ، CEFOBIDمن عالية جرعات استخدام عند المعتادة.

لذلك.وفقاً الجرعة تقليل يجب التراكم ، على دليل وجود حالة في دوري.

الجرعات جدولة يجب وبالتالي ، الكلى. غسيل أثناء طفيف بشكل  CEFOBIDلـ النصف عمر تقليل يتم

يجب كبيرة ، كلوية وأمراض كبدي وظيفي اختالل من يعانون الذين المرضى في الكلى. غسيل فترة لتتبع

المصل.لتركيزات كثب عن مراقبة دون يومياً جم  2CEFOBID-1 جرعة تتجاوز أال

الذين المرضى في  Kفيتامين نقص يحدث ما نادراً األخرى ، للبكتيريا المضادة األدوية مع الحال هو كما

الفيتامين هذا تصنع التي األمعاء فلورا بقمع مرتبطة اآللية تكون أن المحتمل من . CEFOBIDبـ عولجوا

سيئة ، غذائية حالة من يعانون الذين المرضى للخطر المعرضون األشخاص يشمل طبيعي. بشكل

فرط ألنظمة يخضعون الذين والمرضى الكحول ، وإدمان  ، )الكيسيالتليف مثل (االمتصاص سوء وحاالت

الدم بروثرومبين نقص عن اإلبالغ تم . )معديأنبوب عبر أو الوريد طريق عن إما تدار (طويلة لفترات التغذية

هو كما الخارجي  Kفيتامين وإعطاء المرضى هؤالء عند البروثرومبين وقت مراقبة يجب نزيف. بدون أو مع

محدد.

عند القلب دقات انتظام وعدم والصداع والتعرق باالحمرار يتميز الديسفلفرام يشبه تفاعل عن اإلبالغ تم

تناول من المرضى تحذير يجب . CEFOBIDتناول بعد ساعة 72 غضون في  )والنبيذالبيرة (الكحول تناول

.CEFOBIDتناول بعد الكحولية المشروبات
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للمريض المالحظة دقيق الحساسة. غير الكائنات نمو زيادة إلى  CEFOBIDلـ المطول االستخدام يؤدي قد

المناسبة.التدابير اتخاذ يجب العالج ، أثناء عدوى حدوث حالة في ضروري. أمر

وخاصة الهضمي ، الجهاز أمراض من تاريخ لديهم الذين األفراد عند بحذر  CEFOBIDيوصف أن يجب

القولون.التهاب

للمرضىمعلومات
لعالج فقط تستخدم أن يجب  CEFOBIDذلك في بما للبكتيريا المضادة األدوية بأن المرضى نصح يجب

لعالج  CEFOBIDوصف يتم عندما . )البردنزالت مثل (الفيروسية االلتهابات يعالجون ال البكتيرية. االلتهابات

من مبكر وقت في بالتحسن الشعور الشائع من أنه من الرغم على أنه المرضى إخبار يجب بكتيرية ، عدوى

الدورة إكمال عدم أو الجرعات تخطي يؤدي قد بالضبط. للتوجيهات وفقاً الدواء تناول يجب العالج ، مسار

يتم ولن المقاومة البكتيريا تطوير احتمالية زيادة  )2(و الفوري العالج فعالية تقليل  )1(إلى للعالج الكاملة

المستقبل.في األخرى للبكتيريا المضادة األدوية أو  CEFOBIDبواسطة عالجها

الدواء. تناول عن التوقف عند عادة تنتهي والتي للبكتيريا المضادة األدوية تسببها شائعة مشكلة اإلسهال

مائي ببراز يصابوا أن للمرضى يمكن للبكتيريا ، المضادة بالعقاقير العالج بدء بعد األحيان ، بعض في

الدواء من جرعة آخر تناول من أكثر أو شهرين بعد حتى  )وحمىالمعدة في تقلصات بدون أو مع (ودموي

ممكن.وقت أسرع في بطبيبهم االتصال المرضى على يجب ذلك ، حدوث حالة في للبكتيريا. المضاد

المختبر  /المخدراتاختبار تفاعالت
.Fehlingأو  Benedictمحلول مع البول في للجلوكوز كاذب إيجابي تفاعل يحدث قد

الخصوبةضعف الطفرات ، التسرطن ،
القصوى المدة بالسرطان. اإلصابة إمكانية لتقييم الحيوانات على المدى طويلة دراسات إجراء يتم لم

أظهرت المختبرفي  أوالحيالجسم في منأي في أشهر. ستة هي  CEFOBIDالحيوانية السمية لدراسات

تحت أو الكروموسومات مستوى على مطفرة إمكانات أي  CEFOBIDالوراثية السموم دراسات

اإلنجابي األداء على تأثير أي له يكن ولم الخصوبة في ضعف أي  CEFOBIDعن ينتج لم الكروموسومات.

وأثناء قبل كجم   /مجم1000 إلى 500 إلى تصل يومية بجرعات الجلد تحت تناوله عند الجنين نمو أو العام

الفردية السريرية الجرعة ضعف 20 إلى 10 هي الجرعات هذه الحمل. أثناء الحوامل وللجرذان التزاوج ،

الجرعات جميع في البلوغ قبل ما فئران خصيتين على ضارة تأثيرات  CEFOBIDلـ كان المقدرة. المعتادة

البشرية الجرعة متوسط   ضعف 16 حوالي (الجلد تحت يومياً كجم   /مجم1000 تناول أدى المختبرة.

الجرثومية ، الخاليا عدد وانخفاض المنوية ، الحيوانات تكوين وتوقف الخصية ، وزن انخفاض إلى  )للبالغين

  /مجم1000 إلى 100 نطاق في الجرعة على تعتمد اآلفات شدة كانت سيرتولي. خلية سيتوبالزم وتفريغ

هذا يالحظ لم المنوية. الخاليا عدد في طفيف انخفاض في المنخفضة الجرعة تسببت اليوم ؛ في كجم

أعلى ولكن اإلطالق على النسيجية الناحية من للعكس قابلة اآلفات كانت البالغة. الفئران في التأثير

الفئران. في اإلنجابية للوظيفة الالحق التطور تقيم لم الدراسات هذه فإن ذلك ، ومع الجرعات. مستويات

معروفة.غير بالبشر النتائج هذه عالقة
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الحملفي االستعمال

أضعاف 10 إلى تصل بجرعات والقرود والجرذان الفئران على التكاثر دراسات إجراء تم ب:الحمل فئة

ومع . CEFOBIDبسبب للجنين ضرر أو الخصوبة ضعف على دليل أي عن تكشف ولم البشرية الجرعة

ال الحيواني التكاثر دراسات ألن نظراً الحوامل. النساء في جيد بشكل ومراقبة كافية دراسات توجد ال ذلك ،

األمر.لزم إذا فقط الحمل أثناء الدواء هذا استخدام يجب اإلنسان ، باستجابة دائماً تنبئ

األمهاتالتمريض في االستخدام

سيء بشكل يمر  CEFOBIDأن من الرغم على األم. لبن في  CEFOBIDمن فقط منخفضة تركيزات تفرز

تمرض.امرأة إلى  CEFOBIDإعطاء عند الحذر توخي يجب المرضعات ، لألمهات الثدي حليب في

األطفالاستخدام

الفئران في الخصية التغيرات بشأن معلومات على للحصول األطفال. في وفعالية سالمة تثبت لم

.)الخصوبةضعف الطفرات ، التسرطن ، انظر(البلوغ قبل

الشيخوخةاستخدام

األشخاص من كافية أعداداً يتضمن لم  )العقيمسيفوبيرازون صوديوم (®CEFOBIDلـ السريرية الدراسات

سناً. األصغر األشخاص عن مختلف بشكل يستجيبون كانوا إذا ما لتحديد وأكثر عاماً 65 أعمارهم تبلغ الذين

والمرضى السن كبار بين االستجابات في االختالفات عنها اإلبالغ تم التي األخرى السريرية التجارب تحدد لم

الطرف عند يبدأ ما وعادة حذراً ، المسن للمريض الجرعة اختيار يكون أن يجب عام ، بشكل سناً. األصغر

وما القلب ، أو الكلى أو الكبد وظائف النخفاض األكبر التكرار يعكس مما الجرعات ، نطاق من األدنى

آخر.دوائي عالج أو أمراض من ذلك يصاحب

العكسيةالتفاعالت
السريريةالتجارب تجربة

غير المسببات أو  CEFOBIDبعالج مرتبطة واعتبرت التالية الجانبية اآلثار لوحظت السريرية ، الدراسات في

المؤكدة:

في تتجلى التي الحساسية فرط عن اإلبالغ تم السيفالوسبورينات ، جميع مع الحال هو كما الحساسية:فرط

من . )60في 1 (كومبس اختبار في تغيير أو  ، )260في 1 (الدواء حمى أو  ، )45في واحد مريض (الجلد تفاعالت

للبنسلين.وخاصة الحساسية ، من تاريخ لديهم الذين المرضى عند التفاعالت هذه تحدث أن المرجح

العدالت قلة تحدث قد األخرى ، الكتام بيتا للبكتيريا المضادة األدوية مع الحال هو كما الدم:أمراض

تم . )50في مريض 1 (العدالت عدد في طفيف انخفاض عن اإلبالغ تم طويلة. لفترات اإلدارة مع العكوسة

األدبيات مع يتوافق ما وهو  ، )20في 1 (الهيماتوكريتات أو  )20في 1 (الهيموغلوبين انخفاض عن اإلبالغ

مريض.10 كل من واحد مريض في العابر الحمضات فرط حدثت األخرى. السيفالوسبورينات عن المنشورة
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واحد مريض طور السريرية ، التجارب في سيفوبيرازون باستخدام عالجهم تم مريضاً 1285 بين من كبدي:

. CEFOBIDبـ العالج أثناء ملحوظ بشكل مرتفعة الكبد وظائف إنزيمات الكبد أمراض من تاريخ لديه

بـ العالج عن التوقف بعد النوعي. غير الكبد اللتهاب السريرية واألعراض العالمات الزيادات هذه ورافقت

CEFOBID ،  مع الحال هو كما األعراض. حل وتم العالج قبل ما مستويات إلى المريض إنزيمات عادت

خفيفة عابرة ارتفاعات لوحظت الصفراء ، من عالية مستويات تحقق التي األخرى للبكتيريا المضادة األدوية

هذه أهمية إثبات يتم لم . CEFOBIDعالج يتلقون الذين المرضى من 5-10٪ في الكبد وظائف إنزيمات في

الكبدي.للخلل واضحة أعراض أو بعالمات مصحوبة تكن لم التي النتائج ،

هذه معظم كانت مريضاً. 30 كل من 1 في رخو براز أو إسهال حدوث عن اإلبالغ تم الهضمي:الجهاز

هذه استجابت الحاالت ، جميع في طبيعتها. في التحديد وذاتية الشدة في معتدلة أو خفيفة التجارب

بشكل والقيء الغثيان عن اإلبالغ تم بالسيفوبيرازون. العالج توقف عند توقفت أو باألعراض للعالج األعراض

نادر.

المضاد العالج بعد أسابيع لعدة أو خالل الكاذب الغشائي القولون التهاب أعراض تظهر أن يمكن

.)التحذيراتانظر (للبكتيريا

.)48في 1 (المصل وكرياتينين  )16في BUN ) 1لـ عابرة ارتفاعات لوحظت الكلى:وظائف اختبارات

 )120في 1 (الوريد بالتهاب المرضى بعض يصاب قد الوريد ، في التسريب طريق .عن المحلية:الفعل ردود
في 1 (العابر األلم يتبع قد آلخر ، حين من العضلي. اإلعطاء بعد التحمل جيد  CEFOBIDالحقن موقع في

CEFOBIDإعطاء يتم عندما الطريق. هذا طريق عن اإلعطاء  )140

التسويقبعد ما خبرة

التفاعالت هذه ألن نظراً الموافقة. بعد  CEFOBIDاستخدام أثناء التالية السلبية الفعل ردود تحديد تم

تواترها تقدير دائماً الممكن من فليس مؤكد ، غير حجم ذات مجموعة من طواعية عنها اإلبالغ يتم

للعقاقير.التعرض مع سببية عالقة إنشاء أو موثوق بشكل

)التحذيراتانظر (الدم صفيحات ونقص الصفيحات قلة الليمفاوي: والجهاز الدم اضطرابات

انظر (المميتة والحاالت الصدمة ذلك في بما تأقية ، تفاعالت المناعي: الجهاز اضطرابات

)التحذيرات

الكبدوظائف اختالل اليرقان ، الصفراوية: الكبدية االضطرابات

ستيفنز متالزمة السمي ، النخري البشرة انحالل الجلد: وتحت الجلدية األنسجة اضطرابات

الحكةجونسون ،

)التحذيراتانظر (النزف الدموية: األوعية اضطرابات
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االستعمالوطريقة الجرعة
يومياً جرام 4 إلى 2 هي  )العقيمسيفوبيرازون ( CEFOBIDمن للبالغين المعتادة اليومية الجرعة

ساعة.12 كل متساوية بجرعات تعُطى

اليومية الجرعة زيادة يمكن حساسية ، أقل كائنات تسببها التي العدوى أو الشديدة العدوى حاالت في

أو 3 أو 2 إلى مقسمة جراماً 6-12 من إجمالية يومية بجرعة بنجاح المرضى عالج تم تكرارها. أو   /واإلجمالية

جرعة.لكل جرام 4 إلى 1.5 من تتراوح إدارات 4

األقل.على أيام 10 لمدة العالج يستمر أن يجب ، العقديةاألبراج تسببهاالتي االلتهابات عالج عند

، للكالميديا   مضادة مناسبة تغطية إضافة يجب به ، مشتبه ممرض عامل هو الحثريةالمتدثرة إذا

الحي.الكائن هذا ضد نشاط أي له ليس سيفوبيرازون ألن

تم إذا بينهما. مادي توافق عدم لوجود نظراً مباشرة ،  aminoglycosideو  CEFOBIDحلول خلط ينبغي ال

طريق عن ذلك تحقيق يمكن  )االستطباباتانظر (وأمينوغليكوزيد  CEFOBIDمع المركب العالج في التفكير

األنبوب ري يتم وأن منفصلة ، ثانوية وريدية أنابيب استخدام بشرط المتقطع المتقطع الوريدي التسريب

قبل  CEFOBIDإعطاء يتم أن أيضاً يقُترح الجرعات. بين معتمد بمخفف كاف ٍبشكل الوريد في األولي

األدوية. )تركيبات(تركيبة فعالية باختبار يوصى  المختبرفي األمينوغليكوزيد.

إعادة
.)العقيمسيفوبيرازون ( CEFOBIDلـ األولي التكوين إلعادة التالية الحلول استخدام يمكن

األوليالبناء إلعادة حلول 1. الجدول
)(USPالدكستروز حقن 5٪
دكستروز USP)(  5٪الصوديوم كلوريد حقن 0.9٪ و دكستروز 5٪

)(USPدكستروز حقن 10٪  )(USPالصوديوم كلوريد حقن 0.2٪ و

† * )(USP ]البارابينأو البنزيل كحول [للحقن الجراثيم الماء

 USP)( Mالصوديوم كلوريد حقن 0.9٪
Normosol®  5٪ وR Normosol® 

Injection Dextrose
*للحقن معقم ماء

الوريد.في للتسريب كوسيلة يستخدم ال  *

الولدان.عند البنزيل كحول على المحتوية المستحضرات استعمال عدم يجب

العامةالبناء إعادة إجراءات
الوريد في لالستخدام  CEFOBIDاألقصى الذوبان . )مل  /سيفوبيرازونمجم 333 من أعلى (أعلى بتركيزات

للحلول السماح يجب 1. الجدول في أعاله مذكور متوافق محلول بأي مبدئياً تشكيله إعادة يمكن العضل أو

يكون قد الكامل. للذوبان البصري بالفحص للسماح بالتبدد رغوة ألي للسماح التركيب إعادة بعد بالوقوف

( CEFOBIDمعقمسيفوبيرازون  )إلذابةضرورياً والمطول القوي التحريض
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متوافقة.مخففة مادة من مل   /سيفوبيرازونمجم 475 حوالي  )معقمسيفوبيرازون ( CEFOBIDمن

الوريدفي لالستخدام التحضير
مل   /مجم50 و مل   /مجم2 بين  )معقمسيفوبيرازون ( CEFOBIDبتركيزات يوصى عام:

الوريد.طريق عن لإلعطاء

مل 2.8 أدنى بحد مبدئياً  )المعقمسيفوبيرازون ( CEFOBIDقوارير تكوين إعادة يمكن القوارير:تحضير

المذكور الوريد طريق عن لإلعطاء مناسب مالئم تشكيل إعادة محلول أي من سيفوبيرازون من جرام لكل

من جرام. لكل المتوافق المحلول من مل 5 استخدم التركيب ، إعادة لتسهيل 1. الجدول في أعاله

التخفيف من لمزيد الناتج المحلول من الكاملة الكمية سحب ذلك بعد يجب . CEFOBIDالمستحسن

الوريد:في للتسريب التالية المركبات من أي باستخدام واإلعطاء

الوريدفي للتسريب مركبات 2. الجدول
)(USPالدكستروز حقن 5٪
الالكتاترينجر وحقن دكستروز 5٪

دكستروز USP)(  5٪الصوديوم كلوريد حقن 0.9٪ و دكستروز 5٪

)(USPدكستروز حقن 10٪  )(USPالصوديوم كلوريد حقن 0.2٪ و

USP)(  0.9٪الالكتيكي األجراس قارع حقن

و ®نورموسول )(USPالصوديوم كلوريد حقن

ص®Mنورموسول العنب سكر حقن ٪5

التالية:الطرق بإحدى الناتج الوريدي المحلول إعطاء يجب

دقيقة.30 إلى 15 من تتراوح زمنية فترة خالل  CEFOBIDحلول تدار أن يجب المتقطع:التسريب

نهائي تركيز إلى التخفيف بعد المستمر للتسريب  CEFOBIDاستخدام يمكن المستمر:التسريب

مل.لكل سيفوبيرازون مجم 25 و 2 بين يتراوح

العضليللحقن التحضير
العضلي. للحقن  )معقمسيفوبيرازون ( CEFOBIDإلعداد أعاله مذكور مناسب محلول أي استخدام يمكن

هذه تحضير يجب يدوكائين. محلول استخدام يجب أكثر ، أو مل   /مجم250 تركيزات إعطاء يتم عندما

يقارب الذي  )(USPالحقن هيدروكلوريد ليدوكائين ٪ 2 و للحقن المعقم الماء من مزيج باستخدام المحاليل

أوال ً، التالي: النحو على خطوتين من تخفيف عملية بإجراء يوصى هيدروكلوريد. ليدوكائين محلول من ٪ 0.5

أضف ثانيا ً، تماماً.  CEFOBIDمسحوق يذوب حتى وحركه للحقن المعقم الماء من المطلوبة الكمية أضف

واخلط.ليدوكائين 2٪ من المطلوبة الكمية

نهائي

سيفوبيرازون
تركيز
مل  /مجم333

مل  /مجم250

1الخطوة

المعقمحجم
ماء
مل2.0

مل2.8

2الخطوة

2٪حجم
يدوكائين

مل0.6

مل1.0

للسحبقابل
†*مقدار
مل3 

مل4 

قارورةغرام 1
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مل  /مجم333قارورةجرام 2

مل  /مجم250

مل3.8

مل5.4

مل1.2

مل1.8

مل6 

مل8 

التالي:النحو على التشكيل بإعادة قم  ، )(USPهيدروكلورايد ليدوكائين حقن بخالف مخففة مادة استخدام عند

سيفوبيرازون
تركيز

حجم
ليكونالمخفف

مضاف
مل2.6

مل3.8

مل5.0

مل7.2

للسحبقابل
*مقدار

مل  /مجم333قارورةغرام 1

مل  /مجم250

مل  /مجم333

مل  /مجم250

مل3 

مل4 

مل6 

مل8 

قارورةجرام 2

النهائي الليدوكائين تركيز يقارب  †المذكور. الحجم بسحب للسماح كاف ٍفائض يوجد  *

ليدوكائين0.5٪ كان إذا عليه الحصول تم الذي

مخففة.كمادة هيدروكلوريد محلول يستخدم

واالستقرارالتخزين

من وحمايته  )فهرنهايت77-(ذلك من أقل أو مئوية درجة 25 عند  )معقمسيفوبيرازون ( CEFOBIDتخزين يجب

ضرورية.ليست الضوء من الحماية التركيب ، إعادة بعد التركيب. إعادة قبل الضوء

الظروف ظل في مستقرة حلوال ً CEFOBIDلـ التقريبية والتركيزات التالية بالحقن المخففة المواد توفر

المستخدمة غير األجزاء من التخلص يجب المحددة ، الزمنية الفترات بعد (المحددة. الزمنية للفترات التالية

.)الحلولمن

)فهرنهايت59-77   /مئويةدرجة 15-25 (الغرفة حرارة درجة

تقريبي
تركيزات ساعة24

 )(USPالعنب سكر حقن 5٪  ... )(USP ]بارابينأو بنزيل كحول [للحقن الجراثيم الماء
األجراس قارع وحقن العنب سكر 5٪ . ………………………………………………

الالكتاتي ...............................................................................................................................................................................................................................................................

 )(USPالعنب سكر حقن 10٪ . ………………… )(USPالصوديوم كلوريد حقن 0.2٪ و دكستروز 5٪
 )(USPاللبني األجراس قارع حقن  .. …………………………………………………

 )(USPهيدروكلوريد ليدوكائين حقن 0.5٪  .. ……………… ……………………………………………
.………………………………………… )(USPالصوديوم كلوريد حقن 0.9٪ . …………………………………………

®5M ٪و  Injection Dextrose ……………………………………نورموسول .. ®نورموسول

للحقن .. معقم ماء  ……………………………………………………… …………………………

………………………………………………………………………… R

مل  /مجم300

2 مل   /مجم50 إلى مجم 2

2 مل   /مجم50 إلى مجم

2 مل   /مجم50 إلى مجم

2 مل   /مجم50 إلى مجم

مل  /مجم50 إلى مجم

مل  /مجم2

مل  /مجم300

مل  /مجم300 إلى مجم 2

2 مل   /مجم50 إلى مجم 2

مل  /مجم50 إلى مجم

مل  /مجم300

أو زجاجية حاويات في أو بالستيكية ، أو زجاجية محاقن في تكوينها المعاد  CEFOBIDمحاليل تخزين يمكن

الوريدي.للمحلول مرنة بالستيكية
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)2F36--46-/  C--8-(الثالجة حرارة درجة
تقريبي
تركيزات ايام5

 )(USPالعنب سكر حقن 5٪  ... )(USP ]بارابينأو بنزيل كحول [للحقن الجراثيم الماء
 )(USPالصوديوم كلوريد حقن 0.9٪ و دكستروز 5٪ . ………………………………………………

………………….

USP)( ………………… . .. 0.5٪الصوديوم كلوريد حقن 0.2٪ و دكستروز 5٪

Injection )USP( ……………………………………………………… Ringer's Lactated  ليدوكائين

 )(USPالصوديوم كلوريد حقن 0.9٪ . ……… ………………………………… )(USPحقن هيدروكلوريد
………………………………………….

®5M ٪و  Injection Dextrose ……………………………………نورموسول .. ®نورموسول

للحقن .. معقم ماء  ……………………………………………………… …………………………

………………………………………………………………………… R

مل  /مجم300

2 مل   /مجم50 إلى مجم 2

2 مل   /مجم50 إلى مجم

مل  /مجم50 إلى مجم

مل  /مجم2

مل  /مجم300

مل  /مجم300 إلى مجم 2

2 مل   /مجم50 إلى مجم 2

مل  /مجم50 إلى مجم

مل  /مجم300

أو زجاجية حاويات في أو بالستيكية ، أو زجاجية محاقن في تكوينها المعاد  CEFOBIDمحاليل تخزين يمكن

الوريدي.للمحلول مرنة بالستيكية

)فهرنهايت14-إلى - C  /-10-4–إلى 20- (–الفريزر حرارة درجة

تقريبي
تركيزات أسابيع3

5٪ ؛ …………………………………………………………………………………………… )(USPدكستروز حقن 5٪

حقن 0.2٪ و دكستروز USP)( ………………… ………… ..  5٪الصوديوم كلوريد حقن 0.9٪ و العنب سكر

 .. ..………………………… )(USPالصوديوم كلوريد

مل  /مجم50

مل  /مجم2

مل  /مجم2

أسابيع5
 )(USPالصوديوم كلوريد حقن 0.9٪

………………………………………………………………………………………………………………………… .…………………
مل  /مجم300

مل  /مجم300

مرن بالستيكي محلول حاويات في أو بالستيكية ، محاقن في تكوينها المعاد  CEFOBIDحلول تخزين يمكن

للحقن.

األجزاء من التخلص يجب الذوبان ، بعد االستخدام. قبل الغرفة حرارة درجة في المجمدة العينات إذابة يجب

التجميد.تعيد ال المستخدمة. غير

زودتكيف
جم 1 يعادل صوديوم سيفوبيرازون على تحتوي قوارير في متوفر  )معقمسيفوبيرازون (®سيفوبيد

 )83NDC-1202-0049 (10 - سيفوبيرازون جم 2 و  )83NDC-1201-0049 (10 - سيفوبيرازون
والوريدي.العضلي لإلعطاء

السائبة الصيدلة حزمة  )28NDC-1219-0049 (جم 10 في متوفر  )معقمسيفوبيرازون (®سيفوبيد

الوريد.طريق عن لإلعطاء
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المراجع
الميكروبات مضادات حساسية اختبارات تخفيف طرق . )(CLSIوالمخبرية السريرية المعايير معهد 1.

المعايير معهد . M07-A10 CLSIوثيقة العاشر. اإلصدار - المعتمد المعيار هوائياً ؛ تنمو التي للبكتيريا

الواليات 19087 ، بنسلفانيا واين ، 2500 ، جناح الغربي ، الوادي طريق 950 والمخبرية ، السريرية

2015.األمريكية ، المتحدة

للبكتيريا الميكروبات مضادات حساسية اختبار طرق . )(CLSIوالمخبرية السريرية المعايير معهد 2.

M11 –CLSIمستند المعتمد. الثامن القياسي اإلصدار الالهوائية ؛
19087 ، بنسلفانيا واين ، 2500 ، جناح الغربي ، الوادي طريق 950 والمخبرية ، السريرية المعايير معهد 8. أ

2012.األمريكية ، المتحدة الواليات

الميكروبات: لمضادات الحساسية الختبار األداء معايير .)(CLSIوالمخبرية السريرية المعايير معهد 3.

والمخبرية ، السريرية المعايير معهد . S25 100-M CLSIوثيقة . والعشرونالخامس اإلعالمي الملحق

األمريكية ، المتحدة الواليات 19087 ، بنسلفانيا واين ، 2500 ، جناح الغربي ، الوادي طريق 950

.2015

المضادة األقراص حساسية الختبارات األداء معايير .)(CLSIوالمخبرية السريرية المعايير معهد 4.

المعايير معهد . M02-A12 CLSIوثيقة . عشرالثاني اإلصدار - المعتمد المعيار للميكروبات ؛

الواليات 19087 ، بنسلفانيا واين ، 2500 ، جناح الغربي ، الوادي طريق 950 والمخبرية ، السريرية

2015.األمريكية ، المتحدة

Rxفقط

.

-0033-6.2LAB
2015مارس في المراجعة تمت
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