
SEFOBİD®
(steril sefoperazon) Damar İçi veya Kas İçi Kullanım İçin

İlaca dirençli bakterilerin gelişimini azaltmak ve CEFOBID ve diğer antibakteriyel ilaçların etkinliğini 
korumak için CEFOBID, yalnızca bakterilerin neden olduğu kanıtlanmış veya kuvvetle şüphelenilen 
enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılmalıdır.

TANIM
SEFOBİD®(steril sefoperazon), eskiden steril sefoperazon sodyum olarak bilinir, sefoperazon 
sodyum olarak sefoperazon içerir. Yarı sentetik, geniş spektrumlu bir sefalosporin antibakteriyel 
ilaçtır. Kimyasal olarak sefoperazon sodyum sodyumdur (6R,7R)-7-[(R)-2-(4-etil-2,3 diokso-1-
piperazinkarboksamido)-2-(p-hidroksifenil)-asetamido-3-[[(1-metil-1]H-tetrazol-5 il)tio]metil]-8-
okso-5-tia-1-azabisiklo[4.2.0]okt-2-en-2-karboksilat. Moleküler formülü C'dir.25H26N9NaO8S2667.65 
moleküler ağırlığa sahip. Yapısal formül aşağıda verilmiştir:
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CEFOBID (steril sefoperazon) gram başına 34 mg sodyum (1.5 mEq) içerir. CEFOBID suda 
serbestçe çözünen beyaz bir tozdur. %25 (a/h) taze sulandırılmış bir çözeltinin pH'ı 4,5–6,5 
arasında değişir ve çözelti, konsantrasyona bağlı olarak renksizden saman sarısına kadar 
değişir.

CEFOBID (steril sefoperazon) kristal formda, intravenöz veya intramüsküler uygulama için 
sefoperazon sodyum olarak 1 g veya 2 g sefoperazon içeren flakonlarda sağlanır.

KLİNİK FARMAKOLOJİ
İlacın tek bir dozundan sonra yüksek serum ve safra CEFOBID seviyelerine ulaşılır. Tablo 1, ilacın 1, 
2, 3 veya 4 gramının tek bir 15 dakikalık sabit hızlı intravenöz infüzyonunu veya ilacın 1 veya 2 
gramının tek bir intramüsküler enjeksiyonunu takiben normal gönüllülerde CEFOBID'nin serum 
konsantrasyonlarını göstermektedir.
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Tablo 1. Sefoperazon Serum Konsantrasyonları
Ortalama Serum Konsantrasyonları (mcg/mL)

0,5 saat 1 saat 2 saat 4 saat

114733816
153
210

Doz/Yol
1 gr IV
2 gr IV
3 gr IV
4 gr IV
1 gr anlık ileti

2 gr anlık ileti

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

8 saat

4
8
9

19
7

12 saat

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

* Uygulamadan sonraki saatler, infüzyonun sonu 0 zamanıdır.
* * Enjeksiyondan 15 dakika sonra elde edilen değerler.

CEFOBID'in ortalama serum yarı ömrü, uygulama yolundan bağımsız olarak yaklaşık 
2.0 saattir.

Bir farmakokinetik çalışmada, ciddi bağışıklığı baskılanmış hastalara komplikasyonsuz 
sürekli infüzyon yoluyla toplam 16 gramlık bir günlük doz uygulandı. Bu hastalarda kararlı 
durum serum konsantrasyonları yaklaşık 150 mcg/mL idi.

Laboratuvar ortamındainsan serumu ile yapılan çalışmalar, CEFOBID tersinir protein bağlanma derecesinin, 
serum konsantrasyonu ile 25 mcg/mL CEFOBID'de %93'ten 250 mcg/mL'de %90'a ve 500 mcg/mL'de %82'ye 
kadar değiştiğini göstermektedir.

CEFOBID, aşağıdaki vücut dokularında ve sıvılarında terapötik konsantrasyonlara ulaşır:

Doku veya Sıvı
asit sıvısı
Beyin omurilik sıvısı (menenjisi 
iltihaplı hastalarda)
İdrar
Balgam
endometriyum
miyometriyum
Bademcik
Sinüs Mukus Zarı
Göbek kordonu kanı
Amniyotik sıvı
Akciğer

Kemik

Doz
2 gr

50 mg/kg

konsantrasyon
64 mcg/mL
1,8 mcg/mL ila 8,0 mcg/mL

2 gr
3 gr
2 gr
2 gr
1 gr
1 gr
1 gr
1 gr
1 gr
2 gr

3.286 mcg/mL
6.0 mikrogram/mL

74 mcg/g
54 mcg/g
8 mcg/g
8 mcg/g
25 mcg/mL
4,8 mikrogram/mL

28 mcg/g
40 mcg/g

CEFOBID esas olarak safra ile atılır. Maksimum safra konsantrasyonları genellikle ilaç 
uygulamasını takiben bir ila üç saat arasında elde edilir ve eşzamanlı serum 
konsantrasyonlarını 100 kata kadar aşar. Biliyer CEFOBID konsantrasyonları, 30 dakikada 66 
mcg/mL'den 2 gramlık bir intravenöz bolus enjeksiyonundan 3 saat sonra 6000 mcg/mL'ye 
kadar değişir.
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Tek bir intramüsküler veya intravenöz dozu takiben, CEFOBID'nin 12 saatlik bir süre boyunca 
idrarda geri kazanımı ortalama %20-30'dur. İdrarda önemli miktarda metabolit bulunmamıştır. 2 g 
dozun 15 dakikalık infüzyonunu takiben 2200 mcg/mL'den yüksek idrar konsantrasyonları elde 
edilmiştir. 2 g'lık bir IM enjeksiyondan sonra, yaklaşık 1000 mcg/mL'lik pik idrar konsantrasyonları 
elde edilmiş ve terapötik seviyeler 12 saat boyunca korunmuştur.

CEFOBID'in 12 saatlik aralıklarla tekrarlanan uygulaması, normal kişilerde ilacın birikmesine 
neden olmaz. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda pik serum konsantrasyonları, eğri 
altındaki alanlar (EAA'lar) ve serum yarı ömürleri normal gönüllülerdekinden önemli ölçüde 
farklı değildir. Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda serum yarı ömrü uzar ve idrarla 
atılımı artar. Kombine böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda serumda CEFOBID 
birikebilir.

CEFOBID pediatride kullanılmıştır, ancak çocuklarda güvenlik ve etkinliği belirlenmemiştir. 
Düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda CEFOBID'in serumdaki yarı ömrü 6-10 saattir.

Mikrobiyoloji

Hareket mekanizması
Üçüncü kuşak bir sefalosporin olan sefoperazon, penisilin bağlayıcı proteinlere (PBP'ler) bağlanarak hücre 
duvarı sentezine müdahale eder, böylece yeni oluşan peptidoglikanın çapraz bağlanmasını önler. Sefoperazon 
penisilinazlara karşı stabildir ve gram-negatif bakteriler tarafından üretilen birçok beta-laktamaza karşı yüksek 
derecede stabiliteye sahiptir.

Direnç Mekanizmaları
Sefoperazon direncinin 3 ana mekanizması vardır: öncelikle gram pozitif bakterilerde meydana 
gelen hedef PBP'lerdeki mutasyonlar; genişletilmiş spektrumlu beta-laktamazların üretimi veya 
gram negatif bakterilerde kromozomal olarak belirlenmiş beta-laktamazların aşırı ekspresyonu; 
bazı gram-negatif bakterilerde azaltılmış alım veya aktif akış.

Diğer Antimikrobiyallerle Etkileşimler
Test edildiğindelaboratuvar ortamındasefoperazon, gram-negatif basillere karşı 
aminoglikozidlerle sinerjistik etkileşimler göstermiştir. Bunların klinik önemilaboratuvar 
ortamında bulgular bilinmiyor.

Sefoperazonun aşağıdaki mikroorganizmalara karşı aktif olduğu gösterilmiştir, her ikisi de:laboratuvar ortamında ve 
klinik enfeksiyonlarda[ENDİKASYONLARI VE KULLANIMINA bakınız].

Gram pozitif aerobik bakteriler:
-
-
-
-
-

stafilokok aureus(sadece metisiline duyarlı izolatlar) stafilokok 
epidermidis(sadece metisiline duyarlı izolatlar) Streptococcus 
agalactiae(B Grubu beta-hemolitik streptokoklar) streptokok 
pnömoni
streptokok pyogenes(A Grubu beta-hemolitik streptokoklar)
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Gram negatif aerobik bakteriler:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

limonTürler
enterobakterTürler
Escherichia koli
Haemophilus influenzae
KlebsiellaTürler
morganella morganii
Neisseria gonore
Proteus mirabilis
Proteus vulgaris
Providencia rettgeri
Providencia stuartii
PseudomonasTürler
Serratia marcescens

Anaerobik gram pozitif bakteriler:
-
-

Gram pozitif koklar (dahilpeptokokvepeptostreptokokspp.) 
Clostridiumtürler (istisnalar hariç)C. difficile)

Anaerobik gram negatif bakteriler:
-bakterioidlerTürler

Aşağıdakilaboratuvar ortamındaveriler mevcuttur, ancak klinik önemi bilinmemektedir. Ek olarak, 
aşağıdaki bakterilerdeki organizmaların en az %90'ı birlaboratuvar ortamındaminimum inhibitör 
konsantrasyon (MIC), 8 mcg/mL'lik sefoperazon duyarlı sınır değerine eşit veya bundan daha düşük. 
Bununla birlikte, bu bakterilere bağlı klinik enfeksiyonların tedavisinde sefoperazonun güvenliği ve 
etkinliği, yeterli ve iyi kontrollü klinik deneylerle belirlenmemiştir.

Gram negatif aerobik bakteriler:
-
-
-
-
-
-

Bordetella boğmaca
Neisseria menenjitleri
Salmonellaspp.
Serratia sıvıları
Şigellaspp.
Yersinia enterocolitika

Gram pozitif anaerobik bakteriler
-öbakterispp.

Gram negatif anaerobik bakteriler
-Fusobacteriumspp.
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Duyarlılık Test Yöntemleri
Mümkün olduğunda, klinik mikrobiyoloji laboratuvarı aşağıdakilerin sonuçlarını sağlamalıdır:
laboratuvar ortamında Yerleşik hastanelerde kullanılan antimikrobiyal ilaç ürünleri için duyarlılık testi 
sonuçları, hastane kaynaklı ve toplumdan edinilmiş patojenlerin duyarlılık profilini tanımlayan 
periyodik raporlar olarak hekime sunulur. Bu raporlar hekime tedavi için antibakteriyel ilaç seçiminde 
yardımcı olmalıdır.

Seyreltme Teknikleri
Minimum inhibitör konsantrasyonları (MIC'ler) belirlemek için nicel yöntemler kullanılır. Bu 
MIC'ler, bakterilerin antimikrobiyal bileşiklere duyarlılığının tahminlerini sağlar. MIC'ler, 
standartlaştırılmış bir test yöntemi kullanılarak belirlenmelidir.1,2,3MİK değerleri Tablo 2'de 
verilen kriterlere göre yorumlanmalıdır.

Difüzyon Teknikleri
Zon çaplarının ölçülmesini gerektiren nicel yöntemler, bakterilerin antimikrobiyal bileşiklere 
duyarlılığının tekrarlanabilir tahminlerini de sağlayabilir. Bölge boyutu, bakterilerin 
antimikrobiyal bileşiklere duyarlılığının bir tahminini sağlar. Bölge boyutu, standartlaştırılmış 
bir test yöntemi kullanılarak belirlenmelidir.3,4Bu prosedür, bakterilerin sefoperazon 
duyarlılığını test etmek için 75 mcg sefoperazon emdirilmiş kağıt diskler kullanır. Disk difüzyon 
yorumlama kriterleri Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 2. Sefoperazon için Duyarlılık Testi Kriterleri

Duyarlılık Yorumlama Kriterleri

Minimal İnhibitör Konsantrasyonları
(mcg/mL cinsinden MIC)

patojen

S R

enterobakterigiller ≤8 ≥16

Diğer olmayan

Entobakterigillera
≤8 ≥16

Anaerobik bakterib ≤8 ≥16
Duyarlılık yorum kriterleri, normal böbrek fonksiyonu olan hastalarda 6 saatte bir 3 g veya 8 saatte bir 4 g 
dozuna dayanmaktadır.
metisiline duyarlıStafilokokspp., oksasilin duyarlılığı ile belirlendiği üzere, sefoperazon 
duyarlı kabul edilebilir.
.aBunlar, aşağıdakiler dışında, zorlayıcı olmayan glikoz fermente etmeyen gram negatif basilleri içerir:

Pseudomonas aeruginosa,AcinetobacterTürler,Burkholderiatürler veStenotrophomonas maltophilia.
bAnaerobik bakteriler için MIC'ler, agar seyreltme metodolojisi kullanılarak belirlenir.
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bir raporDuyarlı(S), antimikrobiyal ilacın enfeksiyon bölgesindeki konsantrasyona ulaşması 
durumunda, antimikrobiyal ilacın patojenin büyümesini engelleyebileceğini gösterir. bir rapor 
Direnç(R) antimikrobiyal ilacın, enfeksiyon bölgesinde genellikle ulaşılabilen konsantrasyonlara 
ulaşması halinde, antimikrobiyal ilacın patojenin büyümesini engellemesinin muhtemel olmadığını 
belirtir; diğer tedavi seçilmelidir.

Kalite kontrol

Standartlaştırılmış duyarlılık testi prosedürleri, testte kullanılan sarf malzemelerinin ve reaktiflerin 
doğruluğunu ve kesinliğini ve testi gerçekleştiren kişilerin tekniklerini izlemek ve sağlamak için 
laboratuvar kontrollerinin kullanılmasını gerektirir.1,2,3,4Standartlaştırılmış sefoperazon tozu, Tablo 
3'te belirtilen aşağıdaki MİK değerleri aralığını sağlamalıdır. 75 mcg sefoperazon diski kullanan 
difüzyon tekniği için Tablo 3'teki kriterler sağlanmalıdır.

Tablo 3. Sefoperazon için Kabul Edilebilir Kalite Kontrol Aralıkları

Asgari Engelleme
Aralıklar

(mcg/mL cinsinden MIC)

Disk Difüzyon Aralıkları
(Bölge Çapları mm olarak)

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

32 – 128a - -

32 – 128a - -

32 – 128a - -

Escherichia koli
ATCC 25922 0.12 – 0.5 28 - 34

Pseudomonas aeruginosa
ATCC 27853 2 - 8 23 - 29

stafilokok aureus
ATCC 29213 1 - 4 - -

stafilokok aureus
ATCC 25923 - - 24 - 33

Oksasilin ve Oksasilin için Kalite Kontrol AralıklarıS. aureus
stafilokok aureus
ATCC 29213 0.12 – 0.5 - -

ATCC® = Amerikan Tipi Kültür Koleksiyonu.
a Anaerobik bakteriler için MIC'ler, agar seyreltme metodolojisi kullanılarak belirlenir. 
Stafilokokların sefotaksime duyarlılığı, sadece penisilin ve sefoksitin veya oksasilin testinden 
çıkarılabilir.
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GÖSTERGELER VE KULLANIMLARI
İlaca dirençli bakterilerin gelişimini azaltmak ve CEFOBID ve diğer antibakteriyel ilaçların etkinliğini 
korumak için, CEFOBID yalnızca duyarlı bakterilerin neden olduğu kanıtlanmış veya kuvvetle 
şüphelenilen enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılmalıdır. Kültür ve duyarlılık bilgileri mevcut 
olduğunda, antibakteriyel tedaviyi seçerken veya değiştirirken bunlar dikkate alınmalıdır. Bu tür 
verilerin yokluğunda, yerel epidemiyoloji ve duyarlılık kalıpları ampirik tedavi seçimine katkıda 
bulunabilir.

CEFOBID, duyarlı organizmaların neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisi için 
endikedir:

Solunum Yolu EnfeksiyonlarısebebiyleS. pnömoni,H. grip,S. aureus(penisilinaz ve 
penisilinaz üretmeyen suşlar),S. pyogenes* (Grup A beta-hemolitik streptokoklar),P. 
aeruginosa,Klebsiella pnömoni,E. koli,Proteus mirabilis, veenterobakterTürler.

Peritonit ve Diğer Karın İçi EnfeksiyonlarsebebiyleE. coli, P. aeruginosa,*ve 
anaerobik gram negatif basiller (dahilBacteroides fragilis).

Bakteriyel SeptisemisebebiyleS. pnömoni,S. agalactiae,*S. aureus,Pseudomonas 
aeruginosa,*E. koli,Klebsiellaspp.,*Klebsiella pnömoni,*proteintürler* (indol pozitif ve 
indol negatif),Clostridiumspp.* ve anaerobik gram pozitif koklar*

Deri Enfeksiyonları ve Deri YapılarısebebiyleS. aureus(penisilinaz ve 
penisilinaz üretmeyen suşlar),S. pyogenes,* veP. aeruginosa.

Pelvik İnflamatuar Hastalık, Endometrit ve Kadın Genital Yolunun Diğer 
Enfeksiyonlarısebebiylegonore,S. epidermidis,*S. agalactiae,E. koli,Clostridiumspp.,* 
bakterioidlertürler (dahilBacteroides fragilis) ve anaerobik gram pozitif koklar.

sefobid®karşı hiçbir faaliyeti yokklamidya enfeksiyonları. Bu nedenle pelvik inflamatuar 
hastalığı olan hastaların tedavisinde Cefobid kullanıldığında veC. trachomatisŞüphelenilen 
patojenlerden biri ise, uygun anti-klamidyal kapsama eklenmelidir.

İdrar yolu enfeksiyonlarısebebiyleEscherichia kolivePseudomonas aeruginosa.

Enterokok Enfeksiyonları:Sefoperazonun enterokokların neden olduğu enfeksiyonların 
tedavisinde klinik olarak etkili olduğu gösterilmiş olmasına rağmen,peritonit ve diğer karın içi 
enfeksiyonlar, cilt ve cilt yapılarının enfeksiyonları, pelvik inflamatuar hastalık, endometrit 
ve kadın genital sisteminin diğer enfeksiyonları ve idrar yolu enfeksiyonları,* Test edilen 
klinik enterokok izolatlarının çoğu sefoperazon'a duyarlı değildir, ancak duyarlılığın tam veya orta 
bölgesinde yer alır ve sefoperazon'a orta derecede dirençlidir. Yine de,laboratuvar ortamında
duyarlılık testi ile doğrudan ilişkili olmayabilir canlıdaSonuçlar. Buna rağmen, sefoperazon tedavisi, 
başta polimikrobiyal enfeksiyonlar olmak üzere enterokok enfeksiyonlarının klinik tedavisi ile 
sonuçlanmıştır. Sefoperazon enterokok enfeksiyonlarında dikkatle ve tatmin edici serum 
sefoperazon seviyelerine ulaşan dozlarda kullanılmalıdır.
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* Bu organ sisteminde bu organizmaya karşı etkinlik 10'dan az enfeksiyonda incelenmiştir.

Birden fazla tedavinin bir arada uygulanması

CEFOBID ve aminoglikozitler arasındaki sinerji, birçok gram-negatif basil ile gösterilmiştir. 
Bununla birlikte, bu kombinasyonların bu tür gelişmiş aktivitesi tahmin edilebilir değildir. Böyle 
bir tedavi düşünülürse,laboratuvar ortamındaİlaçların kombinasyon halindeki etkinliğini 
belirlemek için duyarlılık testleri yapılmalı ve böbrek fonksiyonu dikkatle izlenmelidir. 
(ÖNLEMLER ve DOZAJ VE YÖNETİM bölümlerine bakın.)

KONTRENDİKASYONLARI
CEFOBID, sefalosporin sınıfı antibakteriyel ilaçlara alerjisi olduğu bilinen hastalarda 
kontrendikedir.

UYARILAR
Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları
CEFOPERAZONE DAHİL, BETA-LAKTAM ANTİBAKREYALLERİ ALAN HASTALARDA 
CİDDİ VE ZAMAN ÖLÜMCÜL HİPERSENSİTİVİTE (ANAFİLAKTİK) REAKSİYONLAR 
BİLDİRİLMİŞTİR. BU REAKSİYONLAR, BİRDEN FAZLA ALERJEN AŞIRI HASSASİYET 
REAKSİYONU GEÇMİŞİ OLAN BİREYLERDE OLUŞMAK DAHA UYGUNDUR. SEFOBİD 
TEDAVİSİ BAŞLAMADAN ÖNCE, HASTANIN ÖNCEDEN SEFALOSPORİNLER, 
PENİSİLİNLER, KARBAPENLER VEYA DİĞER İLAÇLARA KARŞI HİPERSENSİTİVİTE 
REAKSİYONLARININ OLUP OLMADIĞINI BELİRLEMEK İÇİN DİKKATLİ ARAŞTIRMA 
YAPILMALIDIR. BU ÜRÜN BETA-LACTAM ALERJİK HASTALARA DİKKATLİCE 
VERİLMELİDİR. ALLERJİK REAKSİYON OLURSA SEFOPERAZON KESMELİ VE UYGUN 
TEDAVİ BAŞLATILMALIDIR.

Clostridium difficile-İlgili İshal
Clostridium difficileCEFOBID dahil hemen hemen tüm antibakteriyel ajanların kullanımıyla ilişkili 
diyare (CDAD) bildirilmiştir ve şiddeti hafif diyareden ölümcül kolite kadar değişebilir. 
Antibakteriyel ajanlarla tedavi, kolonun normal florasını değiştirerek kolonun aşırı büyümesine 
neden olur.C. difficile.

C. difficileCDAD gelişimine katkıda bulunan A ve B toksinlerini üretir. Hipertoksin üreten suşlarC. 
difficileBu enfeksiyonlar antibakteriyel tedaviye dirençli olabileceğinden ve kolektomi 
gerektirebileceğinden morbidite ve mortalitede artışa neden olur. Antibakteriyel ilaç kullanımını 
takiben diyare ile başvuran tüm hastalarda CDAD düşünülmelidir. CDAD'nin antibakteriyel ajanların 
uygulanmasından iki ay sonra meydana geldiği rapor edildiğinden, dikkatli bir tıbbi öykü gereklidir.

CDAD'den şüpheleniliyor veya doğrulanıyorsa, devam eden antibakteriyel ilaç 
kullanımı,C. difficilekesilmesi gerekebilir. Uygun sıvı ve elektrolit yönetimi, protein 
takviyesi, antibakteriyel tedaviC. difficile, ve cerrahi değerlendirme klinik olarak 
belirtildiği şekilde başlatılmalıdır.
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kanama
Sefoperazon ile ölüm dahil ciddi kanama vakaları bildirilmiştir. Kanama, 
trombositopeni ve koagülopati belirtilerini izleyin. Kalıcı kanama varsa ve alternatif 
bir açıklama tanımlanmamışsa CEFOBID'i sonlandırın.

ÖNLEMLER
Genel
Kanıtlanmış veya güçlü bir şekilde şüphelenilen bir bakteriyel enfeksiyonun yokluğunda CEFOBID'in 
reçete edilmesi, hastaya fayda sağlama olasılığı düşüktür ve ilaca dirençli bakterilerin gelişme riskini 
artırır.

BUN ve serum kreatininde geçici yükselmeler gözlemlenmiş olsa da, tek başına CEFOBID önemli 
nefrotoksisiteye neden olmuyor gibi görünmektedir. Bununla birlikte, aminoglikozidler ve diğer 
sefalosporinlerin birlikte uygulanması nefrotoksisiteye neden olmuştur.

CEFOBID büyük ölçüde safra ile atılır. Karaciğer hastalığı ve/veya biliyer obstrüksiyonu olan 
hastalarda CEFOBID'in serum yarı ömrü 2-4 kat artar. Genel olarak, bu tür hastalarda toplam 
günlük doz 4 g'ın üzerinde gerekli olmamalıdır. Daha yüksek dozlar kullanılıyorsa, serum 
konsantrasyonları izlenmelidir.

CEFOBID'in ana eliminasyon yolu renal atılım olmadığından (bkz. KLİNİK 
FARMAKOLOJİ), böbrek yetmezliği olan hastalarda olağan dozlar uygulandığında 
doz ayarlamasına gerek yoktur. Yüksek dozlarda CEFOBID kullanıldığında, 
serumdaki ilaç konsantrasyonları periyodik olarak izlenmelidir. Birikme kanıtı varsa, 
doz buna göre azaltılmalıdır.

CEFOBID'in yarı ömrü hemodiyaliz sırasında hafifçe azalır. Bu nedenle, dozlama bir diyaliz dönemini 
takip edecek şekilde planlanmalıdır. Hem karaciğer fonksiyon bozukluğu hem de önemli böbrek 
hastalığı olan hastalarda, CEFOBID dozu, serum konsantrasyonları yakından izlenmeden günde 1-2 g'ı 
geçmemelidir.

Diğer antibakteriyel ilaçlarda olduğu gibi, CEFOBID ile tedavi edilen hastalarda nadiren K vitamini 
eksikliği görülmüştür. Mekanizma muhtemelen normalde bu vitamini sentezleyen bağırsak 
florasının baskılanmasıyla ilgilidir. Risk altındakiler, zayıf beslenme durumu, malabsorpsiyon 
durumları (örneğin, kistik fibroz), alkolizm ve uzun süreli aşırı beslenme rejimleri (intravenöz veya 
nazogastrik tüp yoluyla uygulanan) olan hastaları içerir. Kanamalı veya kanamasız 
hipoprotrombinemi bildirilmiştir. Bu hastalarda protrombin zamanı izlenmeli ve endike olduğu 
şekilde eksojen K vitamini uygulanmalıdır.

CEFOBID uygulamasından sonra 72 saat içinde alkol (bira, şarap) alındığında, kızarma, 
terleme, baş ağrısı ve taşikardi ile karakterize disülfiram benzeri bir reaksiyon bildirilmiştir. 
Hastalar, CEFOBID uygulamasını takiben alkollü içeceklerin yutulması konusunda 
uyarılmalıdır.
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CEFOBID'in uzun süreli kullanımı, duyarlı olmayan organizmaların aşırı büyümesine neden olabilir. Hastanın 
dikkatli bir şekilde gözlemlenmesi önemlidir. Tedavi sırasında süperenfeksiyon meydana gelirse, uygun 
önlemler alınmalıdır.

SEFOBID, gastrointestinal hastalık, özellikle kolit öyküsü olan bireylerde dikkatle 
reçete edilmelidir.

Hastalar için Bilgi
Hastalara, CEFOBID dahil antibakteriyel ilaçların yalnızca bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için 
kullanılması gerektiği konusunda danışılmalıdır. Viral enfeksiyonları (örneğin soğuk algınlığı) tedavi 
etmezler. CEFOBID bakteriyel bir enfeksiyonu tedavi etmek için reçete edildiğinde hastalara, tedavinin 
erken döneminde daha iyi hissetmenin yaygın olmasına rağmen, ilacın tam olarak belirtildiği şekilde 
alınması gerektiği söylenmelidir. Dozları atlamak veya tedavinin tamamını tamamlamamak (1) acil 
tedavinin etkinliğini azaltabilir ve (2) bakterilerin direnç geliştirmesi ve gelecekte CEFOBID veya diğer 
antibakteriyel ilaçlarla tedavi edilmeme olasılığını artırabilir.

İshal, antibakteriyel ilaçların neden olduğu ve genellikle ilacın kesilmesiyle sona eren yaygın bir sorundur. 
Bazen antibakteriyel ilaçlarla tedaviye başladıktan sonra, antibakteriyel ilacın son dozunu aldıktan iki veya 
daha fazla ay sonra bile hastalarda sulu ve kanlı dışkı (mide krampları ve ateş ile birlikte veya bunlar 
olmadan) gelişebilir. Bu durum ortaya çıkarsa, hastalar mümkün olan en kısa sürede doktorlarıyla 
iletişime geçmelidir.

İlaç/Laboratuvar Test Etkileşimleri
Benedict veya Fehling solüsyonu ile idrarda glikoz için yalancı pozitif reaksiyon meydana 
gelebilir.

Karsinojenez, Mutajenez, Doğurganlığın Bozulması
Hayvanlarda kanserojen potansiyeli değerlendirmek için uzun süreli çalışmalar yapılmamıştır. CEFOBID 
hayvan toksisite çalışmalarının maksimum süresi altı aydır. hiçbirindecanlıdaveya laboratuvar 
ortamındaGenetik toksikoloji çalışmaları, CEFOBID'in kromozomal veya subkromozomal seviyede 
herhangi bir mutajenik potansiyel gösterdiğini göstermiştir. CEFOBID, çiftleşmeden önce ve çiftleşme 
sırasında ve hamile dişi sıçanlara gebelik sırasında 500 ila 1000 mg/kg'a kadar günlük dozlarda deri 
altından uygulandığında, fertilitede herhangi bir bozulma oluşturmadı ve genel üreme performansı 
veya fetal gelişim üzerinde hiçbir etkisi olmadı. Bu dozlar, tahmini olağan tek klinik dozun 10 ila 20 
katıdır. CEFOBID, test edilen tüm dozlarda puberte öncesi sıçanların testisleri üzerinde olumsuz etkilere 
sahipti. Günde 1000 mg/kg subkutan uygulama (ortalama yetişkin insan dozunun yaklaşık 16 katı) testis 
ağırlığının azalmasına, spermatogenezin durdurulmasına, germinal hücre popülasyonunun azalmasına 
ve Sertoli hücre sitoplazmasının vakuolasyonuna neden olmuştur. Lezyonların şiddeti, 100 ila 1000 mg/
kg/gün aralığında doza bağımlıydı; düşük doz, spermatositlerde küçük bir azalmaya neden oldu. Bu etki 
yetişkin sıçanlarda gözlenmemiştir. Histolojik olarak lezyonlar en yüksek dozaj seviyeleri dışında geri 
dönüşümlüydü. Ancak bu çalışmalar, sıçanlarda üreme fonksiyonunun sonraki gelişimini 
değerlendirmedi. Bu bulguların insanlarla ilişkisi bilinmemektedir.
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Gebelikte Kullanım
Gebelik Kategorisi B:Farelerde, sıçanlarda ve maymunlarda insan dozunun 10 katına kadar olan 
dozlarda üreme çalışmaları yapılmış ve CEFOBID nedeniyle fetüste herhangi bir bozulma veya zarar 
kanıtı ortaya koymamıştır. Bununla birlikte, hamile kadınlarda yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar 
bulunmamaktadır. Hayvan üreme çalışmaları her zaman insan tepkisini öngörmediğinden, bu ilaç 
hamilelik sırasında sadece açıkça gerekliyse kullanılmalıdır.

Emziren Annelerde Kullanımı
İnsan sütüne yalnızca düşük konsantrasyonlarda CEFOBID atılır. CEFOBID emziren 
annelerin sütüne zayıf bir şekilde geçse de, CEFOBID emziren bir kadına uygulandığında 
dikkatli olunmalıdır.

Pediatrik Kullanım

Çocuklarda güvenlik ve etkinlik oluşturulmamıştır. Prepubertal sıçanlarda testiküler 
değişikliklerle ilgili bilgi için (bkz.Karsinojenez, Mutajenez, Doğurganlığın 
Bozulması).

Geriatrik Kullanım

CEFOBID'in klinik çalışmaları®(steril sefoperazon sodyum), genç deneklerden farklı yanıt verip 
vermediklerini belirlemek için 65 yaş ve üzeri yeterli sayıda denek içermemiştir. Bildirilen diğer 
klinik deneyimler, yaşlılar ve daha genç hastalar arasındaki yanıtlardaki farklılıkları 
belirlememiştir. Genel olarak, yaşlı bir hasta için doz seçimi dikkatli olmalı, genellikle doz 
aralığının alt ucundan başlayarak, karaciğer, böbrek veya kalp fonksiyonunda azalma ve eşlik 
eden hastalık veya diğer ilaç tedavisi sıklığını yansıtmalıdır.

TERS TEPKİLER
Klinik Araştırmalar Deneyimi

Klinik çalışmalarda, aşağıdaki yan etkiler gözlendi ve CEFOBID tedavisiyle veya belirsiz 
etiyolojiyle ilişkili olduğu kabul edildi:

aşırı duyarlılık:Tüm sefalosporinlerde olduğu gibi, cilt reaksiyonları (45'te 1 hasta), ilaç ateşi 
(260'da 1) veya Coombs testinde (60'ta 1) bir değişiklik ile kendini gösteren aşırı duyarlılık 
bildirilmiştir. Bu reaksiyonların, özellikle penisiline alerjisi olan hastalarda ortaya çıkması daha 
olasıdır.

Hematoloji:Diğer beta-laktam antibakteriyel ilaçlarda olduğu gibi, uzun süreli uygulama ile geri 
dönüşümlü nötropeni meydana gelebilir. Nötrofil sayısında hafif düşüşler (50'de 1 hasta) 
bildirilmiştir. Diğer sefalosporinlerle ilgili yayınlanmış literatürle tutarlı olarak, hemoglobinlerde 
(20'de 1) veya hematokritlerde (20'de 1) azalma bildirilmiştir. 10 hastada 1 hastada geçici eozinofili 
görülmüştür.
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karaciğer:Klinik çalışmalarda sefoperazon ile tedavi edilen 1285 hastadan, karaciğer hastalığı 
öyküsü olan bir hastada CEFOBID tedavisi sırasında önemli ölçüde yüksek karaciğer fonksiyon 
enzimleri gelişti. Bu artışlara nonspesifik hepatitin klinik belirti ve semptomları eşlik etti. 
CEFOBID tedavisi kesildikten sonra hastanın enzimleri tedavi öncesi seviyelere döndü ve 
semptomatoloji düzeldi. Yüksek safra seviyeleri sağlayan diğer antibakteriyel ilaçlarda olduğu 
gibi, CEFOBID tedavisi alan hastaların %5-10'unda karaciğer fonksiyon enzimlerinde hafif geçici 
yükselmeler gözlenmiştir. Hepatik disfonksiyonun aşikar belirti veya semptomlarının eşlik 
etmediği bu bulguların ilgisi belirlenmemiştir.

Gastrointestinal:30 hastadan 1'inde ishal veya gevşek dışkı bildirilmiştir. Bu deneyimlerin çoğu hafif 
veya orta şiddette ve doğası gereği kendi kendini sınırlayıcı nitelikte olmuştur. Tüm vakalarda, bu 
semptomlar semptomatik tedaviye yanıt vermiş veya sefoperazon tedavisi kesildiğinde ortadan 
kalkmıştır. Nadiren bulantı ve kusma bildirilmiştir.

Psödomembranöz kolit semptomları, antibakteriyel tedavi sırasında veya sonrasında birkaç hafta 
boyunca ortaya çıkabilir (bkz. UYARILAR).

Böbrek Fonksiyon Testleri:BUN (16'da 1) ve serum kreatininde (48'de 1) geçici yükselmeler 
kaydedilmiştir.

Yerel Reaksiyonlar:CEFOBID, kas içi uygulamayı takiben iyi tolere edilir. Nadiren, geçici 
ağrı (140'ta 1) bu yolla uygulamayı takip edebilir. CEFOBID intravenöz infüzyon yoluyla 
uygulandığında, bazı hastalarda infüzyon bölgesinde flebit (120'de 1) gelişebilir.

Pazarlama Sonrası Deneyim

CEFOBID'in onay sonrası kullanımı sırasında aşağıdaki yan etkiler tespit edilmiştir. Bu reaksiyonlar, 
büyüklüğü belirsiz bir popülasyondan gönüllü olarak rapor edildiğinden, sıklıklarını güvenilir bir 
şekilde tahmin etmek veya ilaca maruz kalma ile nedensel bir ilişki kurmak her zaman mümkün 
değildir.

Kan ve Lenfatik Sistem Bozuklukları: Trombositopeni, hipoprotrombinemi (Bkz. 
ÖNLEMLER)

Bağışıklık Sistemi bozuklukları: Şok ve ölümcül vakalar dahil anafilaktik reaksiyonlar 
(UYARILARA bakınız)

Hepatobilier Bozukluklar: Sarılık, karaciğer fonksiyon bozukluğu

Deri ve Deri Altı Doku Bozuklukları: Toksik epidermal nekroliz, Stevens Johnson 
sendromu, kaşıntı

Vasküler Bozukluklar: Kanama (UYARILARA BAKINIZ)
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DOZAJ VE YÖNETİM
Normal yetişkin günlük CEFOBID dozu (steril sefoperazon), her 12 saatte bir eşit 
bölünmüş dozlarda uygulanan günde 2 ila 4 gramdır.

Ciddi enfeksiyonlarda veya daha az duyarlı organizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda, toplam 
günlük doz ve/veya sıklık artırılabilir. Hastalar, doz başına 1.5 ila 4 gram arasında değişen 2, 3 veya 4 
uygulamaya bölünmüş toplam 6-12 gram günlük dozla başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir.

neden olduğu enfeksiyonları tedavi ederkenstreptokok pyogenes, tedaviye en az 10 gün devam 
edilmelidir.

EğerC. trachomatisŞüpheli bir patojen ise, sefoperazonun bu organizmaya karşı etkinliği 
olmadığı için uygun anti-klamidyal kaplama eklenmelidir.

CEFOBID ve aminoglikozid solüsyonları, aralarında fiziksel bir geçimsizlik olduğundan 
doğrudan karıştırılmamalıdır. CEFOBID ve bir aminoglikozid ile kombinasyon tedavisi 
düşünülüyorsa (bkz. ENDİKASYONLAR), ayrı ikincil intravenöz tüp kullanılması ve birincil 
intravenöz tüpün dozlar arasında onaylanmış bir seyreltici ile yeterince sulanması şartıyla 
ardışık aralıklı intravenöz infüzyonla gerçekleştirilebilir. CEFOBID'in aminoglikozidden önce 
uygulanması da önerilir.Laboratuvar ortamında ilaç kombinasyonunun/kombinasyonlarının 
etkinliğinin test edilmesi önerilir.

SULANDIRMA
CEFOBID'in (steril sefoperazon) ilk sulandırılması için aşağıdaki çözümler 
kullanılabilir.

Tablo 1. İlk Sulandırma için Çözümler
%5 Dekstroz Enjeksiyonu (USP)
%5 Dekstroz ve %0.9 Sodyum Klorür Enjeksiyonu (USP) %5 
Dekstroz ve %0.2 Sodyum Klorür Enjeksiyonu (USP) %10 
Dekstroz Enjeksiyonu (USP)
Enjeksiyonluk Bakteriyostatik Su [Benzil Alkol veya 
Parabenler] (USP)*†

%0,9 Sodyum Klorür Enjeksiyonu (USP) 
Normosol® M ve %5 Dekstroz Enjeksiyon 
Normosol® R
Enjeksiyon için Steril Su*

* İntravenöz infüzyon için bir araç olarak kullanılmamalıdır.
† Benzil Alkol içeren müstahzarlar yenidoğanlarda kullanılmamalıdır.

Genel Sulandırma Prosedürleri
İntravenöz veya intramüsküler kullanım için CEFOBID (steril sefoperazon) başlangıçta yukarıda Tablo 1'de 
belirtilen herhangi bir uyumlu solüsyonla yeniden oluşturulabilir. Çözeltiler, sulandırıldıktan sonra, herhangi 
bir köpüğün dağılmasına izin vermek ve tam çözünme için görsel incelemeye izin vermek üzere beklemeye 
bırakılmalıdır. CEFOBID'yi daha yüksek konsantrasyonlarda (333 mg sefoperazon/mL'nin üzerinde) 
çözündürmek için kuvvetli ve uzun süreli ajitasyon gerekli olabilir. maksimum çözünürlük
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CEFOBID'in (steril sefoperazon) miktarı yaklaşık 475 mg sefoperazon/mL uyumlu 
seyrelticidir.

İntravenöz Kullanıma Hazırlık
Genel:İntravenöz uygulama için 2 mg/mL ile 50 mg/mL arasındaki 
CEFOBID (steril sefoperazon) konsantrasyonları önerilir.

Şişelerin Hazırlanması:CEFOBID (steril sefoperazon) şişeleri başlangıçta yukarıda 
Tablo 1'de listelenen intravenöz uygulamaya uygun herhangi bir uyumlu yeniden 
oluşturma solüsyonundan gram başına minimum 2,8 mL sefoperazon ile 
sulandırılabilir. CEFOBID tavsiye edilir. Elde edilen çözeltinin tüm miktarı daha sonra 
seyreltilmek ve intravenöz infüzyon için aşağıdaki araçlardan herhangi biri 
kullanılarak uygulama için çekilmelidir:

Tablo 2. İntravenöz İnfüzyon için Araçlar
%5 Dekstroz Enjeksiyonu (USP)
%5 Dekstroz ve Laktatlı Ringer Enjeksiyonu
%5 Dekstroz ve %0.9 Sodyum Klorür Enjeksiyonu (USP) %5 
Dekstroz ve %0.2 Sodyum Klorür Enjeksiyonu (USP) %10 
Dekstroz Enjeksiyonu (USP)

Laktatlı Ringer Enjeksiyonu (USP) %0.9 
Sodyum Klorür Enjeksiyonu (USP) 
Normosol®M ve %5 Dekstroz Enjeksiyon 
Normosol®R

Elde edilen intravenöz solüsyon aşağıdaki yollardan biriyle uygulanmalıdır:

Aralıklı İnfüzyon:CEFOBID çözeltileri 15-30 dakikalık bir süre boyunca 
uygulanmalıdır.

Sürekli İnfüzyon:CEFOBID, mL başına 2 ila 25 mg sefoperazon nihai konsantrasyonuna 
seyreltildikten sonra sürekli infüzyon için kullanılabilir.

Kas İçi Enjeksiyon için Hazırlık
Yukarıda listelenen herhangi bir uygun solüsyon, intramüsküler enjeksiyon için CEFOBID (steril 
sefoperazon) hazırlamak için kullanılabilir. 250 mg/mL veya daha yüksek konsantrasyonlarda 
uygulanacaksa lidokain solüsyonu kullanılmalıdır. Bu çözeltiler, Enjeksiyon için Steril Su ve yaklaşık 
%0,5'lik bir Lidokain Hidroklorür Çözeltisi olan %2 Lidokain Hidroklorür Enjeksiyonu (USP) 
kombinasyonu kullanılarak hazırlanmalıdır. Aşağıdaki gibi iki aşamalı bir seyreltme işlemi önerilir: 
İlk olarak, gerekli miktarda Enjeksiyon için Steril Su ekleyin ve CEFOBID tozu tamamen eriyene 
kadar çalkalayın. İkinci olarak, gerekli miktarda %2 lidokain ekleyin ve karıştırın.

son
sefoperazon
konsantrasyon

333 mg/mL
250 mg/mL

Aşama 1

Steril Hacmi
su
2.0 mL
2,8 mL

Adım 2
%2'lik hacim

lidokain
0,6 mL
1.0 mL

çekilebilir
Ses*†

3 ml
4 ml

1 gr flakon
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2 gr flakon 333 mg/mL
250 mg/mL

3,8 mL
5,4 mL

1,2 ml
1.8 ml

6 ml
8 ml

Lidokain HCl Enjeksiyonu (USP) dışında bir seyreltici kullanıldığında aşağıdaki gibi sulandırın:

sefoperazon
konsantrasyon

Hacmi
seyreltici olmak

Katma
2,6 mL
3,8 mL
5.0 mL
7,2 mL

çekilebilir
Ses*

1 gr flakon 333 mg/mL
250 mg/mL
333 mg/mL
250 mg/mL

3 ml
4 ml
6 ml
8 ml

2 gr flakon

* Belirtilen hacmin geri çekilmesine izin vermek için yeterli fazlalık mevcuttur. † Nihai lidokain 
konsantrasyonu, %0.5'lik bir Lidokain kullanıldığında elde edilene yaklaşık olacaktır.

Seyreltici olarak hidroklorür solüsyonu kullanılır.

DEPOLAMA VE KARARLILIK
CEFOBID (steril sefoperazon) 25-C (77-F) veya altında saklanmalı ve sulandırmadan önce ışıktan 
korunmalıdır. Sulandırıldıktan sonra ışıktan korunma gerekli değildir.

Aşağıdaki parenteral seyrelticiler ve yaklaşık CEFOBID konsantrasyonları, belirtilen zaman 
periyotları için aşağıdaki koşullar altında stabil çözümler sağlar. (Belirtilen sürelerden sonra, 
solüsyonların kullanılmayan kısımları atılmalıdır.)

Oda Sıcaklığı (15-–25-C/59-–77-F)
Yaklaşık

Konsantrasyonlar24 saat
Enjeksiyonluk Bakteriyostatik Su [Benzil Alkol veya Parabenler] (USP)…………… 
%5 Dekstroz Enjeksiyonu (USP)………………………………………………………. %5 
Dekstroz ve Laktatlı Ringer Enjeksiyonu………………………………… %5 Dekstroz ve 
%0.9 Sodyum Klorür Enjeksiyonu (USP)………………….
%5 Dekstroz ve %0.2 Sodyum Klorür Enjeksiyonu (USP)…………………. %10 Dekstroz 
Enjeksiyonu (USP)………………………………………………….. Laktatlı Ringer Enjeksiyonu 
(USP)…………………………………………… ……………….. %0.5 Lidokain Hidroklorür 
Enjeksiyonu (USP)………………………………………. %0,9 Sodyum Klorür Enjeksiyonu 
(USP)…………………………………………
normozol®M ve %5 Dekstroz Enjeksiyonu…………………………………….. Normosol®
R…………………………………………………………………….. Enjeksiyon için Steril 
Su………………………………………… ………………………

300 mg/mL
2 mg ila 50 mg/mL 2 
mg ila 50 mg/mL 2 
mg ila 50 mg/mL 2 
mg ila 50 mg/mL 2 
mg ila 50 mg/mL

2 mg/mL
300 mg/mL

2 mg ila 300 mg/mL
2 mg ila 50 mg/mL 
2 mg ila 50 mg/mL

300 mg/mL

Sulandırılmış CEFOBID solüsyonları cam veya plastik şırıngalarda veya cam veya esnek plastik 
parenteral solüsyon kaplarında saklanabilir.
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Buzdolabı Sıcaklığı (2-–8-C/36-–46-F)
Yaklaşık

Konsantrasyonlar5 gün
Enjeksiyonluk Bakteriyostatik Su [Benzil Alkol veya Parabenler] (USP)…………… 
%5 Dekstroz Enjeksiyonu (USP)………………………………………………………. %5 
Dekstroz ve %0.9 Sodyum Klorür Enjeksiyonu (USP)………………….
%5 Dekstroz ve %0.2 Sodyum Klorür Enjeksiyonu (USP)…………………. Laktatlı 
Ringer Enjeksiyonu (USP)……………………………………………………….. %0,5 Lidokain 
Hidroklorür Enjeksiyonu (USP)……………………………… ………. %0,9 Sodyum Klorür 
Enjeksiyonu (USP)…………………………………………
normozol®M ve %5 Dekstroz Enjeksiyonu…………………………………….. Normosol®
R…………………………………………………………………….. Enjeksiyon için Steril 
Su………………………………………… ………………………

300 mg/mL
2 mg ila 50 mg/mL 
2 mg ila 50 mg/mL 
2 mg ila 50 mg/mL

2 mg/mL
300 mg/mL

2 mg ila 300 mg/mL
2 mg ila 50 mg/mL 
2 mg ila 50 mg/mL

300 mg/mL

Sulandırılmış CEFOBID solüsyonları cam veya plastik şırıngalarda veya cam veya esnek plastik 
parenteral solüsyon kaplarında saklanabilir.

Dondurucu Sıcaklığı (–20- ila –10-C/–4- ila 14-F)
Yaklaşık

Konsantrasyonlar3 hafta
%5 Dekstroz Enjeksiyonu (USP)………………………………………………………… %5 
Dekstroz ve %0,9 Sodyum Klorür Enjeksiyonu (USP)…………………… ………….. %5 
Dekstroz ve %0.2 Sodyum Klorür Enjeksiyonu (USP)……………………………..

50 mg/mL
2 mg/mL
2 mg/mL

5 hafta
%0,9 Sodyum Klorür Enjeksiyonu (USP)……………………………………………… 
Enjeksiyon için Steril Su…………………………………………………… ………………

300 mg/mL
300 mg/mL

Sulandırılmış CEFOBID solüsyonları plastik şırıngalarda veya esnek plastik parenteral solüsyon 
kaplarında saklanabilir.

Dondurulmuş numuneler kullanımdan önce oda sıcaklığında çözülmelidir. Çözüldükten sonra kullanılmayan 
kısımlar atılmalıdır. Tekrar dondurmayın.

NASIL TEDARİK EDİLDİ
SEFOBİD®(steril sefoperazon), intramüsküler ve intravenöz uygulama için 1 g 
sefoperazon - 10'a (NDC 0049-1201-83) ve 2 g sefoperazon - 10'a (NDC 
0049-1202-83) eşdeğer sefoperazon sodyum içeren şişelerde mevcuttur.

SEFOBİD®(steril sefoperazon) intravenöz uygulama için 10 g (NDC 0049-1219-28) 
Eczane Toplu Paketinde mevcuttur.
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