
CEFOBID®
(cefoperazon vô trùng)

Để sử dụng tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm bắp

Để giảm sự phát triển của vi khuẩn kháng thuốc và duy trì hiệu quả của CEFOBID và các thuốc 
kháng khuẩn khác, chỉ nên sử dụng CEFOBID để điều trị các bệnh nhiễm trùng đã được chứng 
minh hoặc nghi ngờ là do vi khuẩn gây ra.

SỰ MIÊU TẢ
CEFOBID®(cefoperazon vô trùng), trước đây được gọi là natri cefoperazon vô trùng, chứa cefoperazon 
dưới dạng cefoperazon natri. Nó là một loại thuốc kháng khuẩn cephalosporin phổ rộng, bán tổng hợp. 
Về mặt hóa học, natri cefoperazon là natri (6R, 7R) -7 - [(R) -2- (4-etyl-2,3 dioxo-1-
piperazinecarboxamido) -2- (P-hydroxyphenyl) - axetamido-3 - [[(1-metyl-1H-tetrazol-5 yl) thio] metyl] -8-
oxo-5-thia-1-azabicyclo [4.2.0] oct-2-thụt-2-cacboxylat. Công thức phân tử của nó là C25H26N9NaOsố 8S2có 
khối lượng phân tử là 667,65. Công thức cấu tạo được đưa ra dưới đây:
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CEFOBID (cefoperazon vô trùng) chứa 34 mg natri (1,5 mEq) mỗi gam. CEFOBID là chất bột 
màu trắng có thể hòa tan tự do trong nước. Độ pH của dung dịch mới pha 25% (w / v) thay 
đổi trong khoảng 4,5–6,5 và dung dịch dao động từ không màu đến vàng rơm tùy thuộc 
vào nồng độ.

CEFOBID (cefoperazon vô trùng) ở dạng tinh thể được cung cấp trong lọ chứa 1 g hoặc 2 g 
cefoperazon dưới dạng cefoperazon natri để tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm bắp.

DƯỢC LÝ LÂM SÀNG
Nồng độ CEFOBID trong huyết thanh và mật cao đạt được sau một liều duy nhất của thuốc. Bảng 
1 thể hiện nồng độ CEFOBID trong huyết thanh ở những người tình nguyện bình thường sau khi 
truyền tĩnh mạch tốc độ không đổi trong 15 phút với 1, 2, 3 hoặc 4 gam thuốc, hoặc một lần tiêm 
bắp 1 hoặc 2 gam thuốc.
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Bảng 1. Nồng độ Cefoperazone trong huyết thanh
Nồng độ trung bình trong huyết thanh (mcg / mL)

0,5 giờ 1 giờ 2 giờ 4 giờ

114733816
153
210

Liều lượng / Lộ trình

1 g IV
2 g IV
3 g IV
4 g IV
1 g IM
2 g IM
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4
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* Vài giờ sau khi dùng thuốc, với 0 thời gian là thời điểm kết thúc truyền.
* * Giá trị nhận được sau khi tiêm 15 phút.

Thời gian bán thải trong huyết thanh trung bình của CEFOBID là khoảng 2,0 giờ, không phụ thuộc vào 
đường dùng.

Trong một nghiên cứu dược động học, tổng liều hàng ngày là 16 gam được dùng cho bệnh nhân suy giảm 
miễn dịch nghiêm trọng bằng cách truyền liên tục mà không có biến chứng. Nồng độ huyết thanh ở trạng 
thái ổn định là khoảng 150 mcg / mL ở những bệnh nhân này.

Trong ống nghiệmcác nghiên cứu với huyết thanh người chỉ ra rằng mức độ liên kết protein thuận nghịch 
của CEFOBID thay đổi theo nồng độ trong huyết thanh từ 93% ở 25 mcg / mL của CEFOBID đến 90% ở 250 
mcg / mL và 82% ở 500 mcg / mL.

CEFOBID đạt được nồng độ điều trị trong các mô và dịch cơ thể sau:

Mô hoặc chất lỏng

Chất lỏng ascitic

Dịch não tủy (ở những bệnh nhân bị 
viêm màng não)
Nước tiểu

Có đờm
Nội mạc tử cung
Myometrium
Palatine Amidan
Màng nhầy xoang
Máu dây rốn
Nước ối
Phổi
Xương

Liều lượng

2 g
50 mg / kg

Sự tập trung
64 mcg / mL
1,8 mcg / mL đến 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 được bài tiết chủ yếu qua mật. Nồng độ mật tối đa thường đạt được trong khoảng 
từ một đến ba giờ sau khi dùng thuốc và vượt quá nồng độ trong huyết thanh đồng thời lên 
đến 100 lần. Nồng độ CEFOBID trong mật được báo cáo nằm trong khoảng từ 66 mcg / mL 
sau 30 phút đến cao nhất là 6000 mcg / mL vào 3 giờ sau khi tiêm tĩnh mạch 2 gram.
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Sau một liều tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch duy nhất, sự phục hồi của CEFOBID trong nước tiểu 
trong khoảng thời gian 12 giờ trung bình là 20–30%. Không tìm thấy một lượng đáng kể chất 
chuyển hóa nào trong nước tiểu. Nồng độ trong nước tiểu lớn hơn 2200 mcg / mL đã đạt được sau 
khi truyền liều 2 g trong 15 phút. Sau khi tiêm IM 2 g, nồng độ đỉnh trong nước tiểu gần 1000 
mcg / mL đã đạt được và mức điều trị được duy trì trong 12 giờ.

Việc dùng CEFOBID lặp lại cách nhau 12 giờ không gây tích lũy thuốc ở người bình thường. Nồng độ 
đỉnh trong huyết thanh, diện tích dưới đường cong (AUC), và thời gian bán hủy trong huyết thanh ở 
bệnh nhân suy thận nặng không khác biệt đáng kể so với ở người tình nguyện bình thường. Ở bệnh 
nhân rối loạn chức năng gan, thời gian bán thải trong huyết thanh kéo dài và tăng bài tiết qua nước 
tiểu. Ở những bệnh nhân suy gan và thận kết hợp, CEFOBID có thể tích tụ trong huyết thanh.

CEFOBID đã được sử dụng trong nhi khoa, nhưng tính an toàn và hiệu quả ở trẻ em vẫn chưa được xác 
định. Thời gian bán thải của CEFOBID trong huyết thanh là 6–10 giờ ở trẻ sơ sinh nhẹ cân.

Vi trùng học

Cơ chế hoạt động
Cefoperazon, một cephalosporin thế hệ thứ ba, can thiệp vào quá trình tổng hợp thành tế bào bằng cách 
liên kết với. Các protein liên kết với penicilin (PBP), do đó ngăn chặn liên kết chéo của peptidoglycan mới 
ra đời. Cefoperazon bền với các penicilinase và có mức độ ổn định cao đối với nhiều beta-lactamase do vi 
khuẩn gram âm tạo ra.

Cơ chế kháng
Có 3 cơ chế chính của việc đề kháng với cefoperazon: đột biến trong PBPs đích, chủ yếu xảy 
ra ở vi khuẩn gram dương; sản xuất beta-lactamase phổ mở rộng hoặc biểu hiện quá mức 
của beta-lactamase được xác định trên nhiễm sắc thể ở vi khuẩn gram âm; giảm hấp thu 
hoặc dòng chảy hoạt động ở một số vi khuẩn gram âm.

Tương tác với các chất kháng khuẩn khác
Khi kiểm tratrong ống nghiệm, cefoperazon đã chứng minh tương tác hiệp đồng với aminoglycosid 
chống lại trực khuẩn gram âm. Ý nghĩa lâm sàng của nhữngtrong ống nghiệm kết quả chưa được 
biết.

Cefoperazon đã được chứng minh là có hoạt tính chống lại các vi sinh vật sau đây, cả haitrong ống nghiệm và trong các 
bệnh nhiễm trùng lâm sàng[xem CHỈ ĐỊNH VÀ CÁCH SỬ DỤNG].

Vi khuẩn hiếu khí Gram dương:
-
-
-
-
-

Staphylococcus aureus(chỉ các chủng phân lập nhạy cảm với methicillin) 
Staphylococcus epidermidis(chỉ các chủng phân lập nhạy cảm với 
methicillin) Streptococcus agalactiae(Liên cầu khuẩn tan huyết beta 
nhóm B) Phế cầu khuẩn
Streptococcus pyogenes(Liên cầu khuẩn tan huyết beta nhóm A)
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Vi khuẩn hiếu khí Gram âm:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Citrobactergiống loài
Enterobactergiống loài
Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Klebsiellagiống loài
Morganella morganii
Neisseria gonorrhoeae
Proteus mirabilis
Proteus vulgaris
Providencia rettgeri
Providencia stuartii
Pseudomonasgiống loài
Serratia marcescens

Vi khuẩn gram dương kỵ khí:
-
-

Cầu khuẩn gram dương (bao gồmPeptococcusvà
Peptostreptococcusspp.) Clostridiumloài (ngoại trừC. difficile)

Vi khuẩn gram âm kỵ khí:
-Bacteroidesgiống loài

Sautrong ống nghiệmdữ liệu có sẵn, nhưng ý nghĩa lâm sàng của chúng chưa được biết. Ngoài ra, ít 
nhất 90% sinh vật trong các vi khuẩn sau đây có biểu hiệntrong ống nghiệmnồng độ ức chế tối thiểu 
(MIC) nhỏ hơn hoặc bằng ngưỡng nhạy cảm với cefoperazon là 8 mcg / mL. Tuy nhiên, tính an toàn và 
hiệu quả của cefoperazon trong điều trị nhiễm trùng lâm sàng do các vi khuẩn này chưa được thiết lập 
trong các thử nghiệm lâm sàng được kiểm soát tốt.

Vi khuẩn hiếu khí Gram âm:
-
-
-
-
-
-

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

Vi khuẩn kỵ khí gram dương
-Eubacteriumspp.

Vi khuẩn kỵ khí gram âm
-Fusobacteriumspp.
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Phương pháp kiểm tra tính nhạy cảm

Khi có sẵn, phòng thí nghiệm vi sinh lâm sàng phải cung cấp kết quả củatrong ống nghiệm Các kết 
quả kiểm tra tính nhạy cảm đối với các sản phẩm thuốc kháng khuẩn được sử dụng trong bệnh viện 
nội trú cho bác sĩ dưới dạng báo cáo định kỳ mô tả tính nhạy cảm của các mầm bệnh mắc phải tại 
bệnh viện và cộng đồng. Những báo cáo này sẽ giúp bác sĩ lựa chọn một loại thuốc kháng khuẩn để 
điều trị.

Kỹ thuật pha loãng
Phương pháp định lượng được sử dụng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC). Các MIC này cung cấp 
các ước tính về tính nhạy cảm của vi khuẩn đối với các hợp chất kháng khuẩn. MIC phải được xác định 
bằng phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn hóa.1,2,3Các giá trị MIC phải được giải thích theo các tiêu chí 
được cung cấp trong Bảng 2.

Kỹ thuật khuếch tán
Các phương pháp định lượng yêu cầu đo đường kính vùng cũng có thể cung cấp các ước tính lặp lại về 
tính nhạy cảm của vi khuẩn đối với các hợp chất kháng khuẩn. Kích thước vùng cung cấp ước tính về tính 
nhạy cảm của vi khuẩn đối với các hợp chất kháng khuẩn. Kích thước vùng cần được xác định bằng 
phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn hóa.3,4Quy trình này sử dụng đĩa giấy được tẩm 75 mcg 
cefoperazon để kiểm tra tính nhạy cảm của vi khuẩn với cefoperazon. Các tiêu chí diễn giải khuếch tán 
đĩa được cung cấp trong Bảng 2.

Bảng 2. Tiêu chí kiểm tra tính nhạy cảm đối với Cefoperazone

Tiêu chí diễn giải tính nhạy cảm

Nồng độ ức chế tối thiểu
(MIC tính bằng mcg / mL)

Mầm bệnh

S R

Enterobacteriaceae ≤8 ≥16

Khác không
Entobacteriaceaemột

≤8 ≥16

Vi khuẩn k an khíb ≤8 ≥16
Tiêu chí giải thích tính nhạy cảm dựa trên liều 3 g mỗi 6 giờ hoặc 4 g mỗi 8 giờ ở bệnh nhân có chức năng thận 
bình thường.
Nhạy cảm với methicillinStaphylococcusspp., được xác định bằng tính nhạy cảm với oxacillin có thể 
được coi là nhạy cảm với cefoperazon.
.mộtChúng bao gồm các trực khuẩn gram âm không lên men không khó tính, ngoại trừ:Pseudomonas 

aeruginosa,Acinetobactergiống loài,Burkholderialoài vàStenotrophomonas maltophilia.
bMIC đối với vi khuẩn kỵ khí được xác định bằng phương pháp pha loãng thạch.
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Một báo cáo củaNhạy cảm(S) chỉ ra rằng thuốc chống vi trùng có khả năng ức chế sự phát triển 
của mầm bệnh nếu thuốc chống vi trùng đạt đến nồng độ tại vị trí nhiễm trùng. Một báo cáo của 
Chống lại(R) chỉ ra rằng thuốc kháng sinh không có khả năng ức chế sự phát triển của mầm bệnh 
nếu thuốc kháng sinh đạt đến nồng độ thường có thể đạt được tại vị trí nhiễm trùng; liệu pháp 
khác nên được lựa chọn.

Kiểm soát chất lượng

Các quy trình thử nghiệm tính nhạy cảm được tiêu chuẩn hóa yêu cầu sử dụng các biện pháp kiểm soát trong 
phòng thí nghiệm để theo dõi và đảm bảo tính chính xác và độ chính xác của vật tư và thuốc thử được sử dụng 
trong thử nghiệm cũng như các kỹ thuật của cá nhân thực hiện thử nghiệm.1,2,3,4Bột cefoperazon được tiêu chuẩn 
hóa phải cung cấp phạm vi giá trị MIC sau được ghi trong Bảng 3. Đối với kỹ thuật khuếch tán sử dụng đĩa 
cefoperazon 75 mcg, các tiêu chí trong Bảng 3 phải đạt được.

Bảng 3. Phạm vi kiểm soát chất lượng được chấp nhận đối với Cefoperazone

Kho ảnh tối thiểu
Các dãy

(MIC tính bằng mcg / mL)

Dải khuếch tán đĩa
(Đường kính vùng tính bằng mm)

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

32 - 128một - -

32 - 128một - -

32 - 128một - -

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

Phạm vi kiểm soát chất lượng đối với Oxacillin vs.S. aureus
Staphylococcus aureus
ATCC 29213 0,12 - 0,5 - -

ATCC® = American Type Culture Collection.
MICs đối với vi khuẩn kỵ khí được xác định bằng phương pháp pha loãng thạch. Tính nhạy cảm 
của tụ cầu với cefotaxime có thể được suy ra khi chỉ thử nghiệm penicillin và cefoxitin hoặc 
oxacillin.
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CHỈ ĐỊNH VÀ SỬ DỤNG
Để giảm sự phát triển của vi khuẩn kháng thuốc và duy trì hiệu quả của CEFOBID và các thuốc kháng khuẩn 
khác, chỉ nên sử dụng CEFOBID để điều trị các bệnh nhiễm trùng đã được chứng minh hoặc nghi ngờ rõ ràng 
là do vi khuẩn nhạy cảm gây ra. Khi có sẵn thông tin về nuôi cấy và tính nhạy cảm, chúng nên được xem xét 
trong việc lựa chọn hoặc điều chỉnh liệu pháp kháng khuẩn. Trong trường hợp không có dữ liệu như vậy, dịch 
tễ học địa phương và các mô hình nhạy cảm có thể góp phần vào việc lựa chọn liệu pháp theo kinh nghiệm.

CEFOBID được chỉ định để điều trị các bệnh nhiễm trùng sau đây khi gây ra bởi các sinh vật nhạy 
cảm:

Nhiễm trùng đường hô hấpgây ra bởiS. pneumoniae,H. influenzae,S. aureus(các chủng sản xuất 
penicillinase và không phải penicillinase),S. pyogenes* (Liên cầu khuẩn tan huyết beta nhóm A),P. 
aeruginosa,Klebsiella pneumoniae,E coli,Proteus mirabilis, vàEnterobactergiống loài.

Viêm phúc mạc và các bệnh nhiễm trùng trong ổ bụng khácgây ra bởiE. coli, P. aeruginosa, *và 
trực khuẩn gram âm kỵ khí (bao gồmBacteroides fragilis).

Nhiễm khuẩn huyếtgây ra bởiS. pneumoniae,S. agalactiae, *S. aureus,Pseudomonas 
aeruginosa, *E coli,Klebsiellaspp., *Klebsiella pneumoniae, *Proteusloài * (indole-dương và 
indole-âm),Clostridiumspp. * và cầu khuẩn gram dương kỵ khí. *

Nhiễm trùng da và cấu trúc dagây ra bởiS. aureus(các chủng sản xuất 
penicillinase và không phải penicillinase),S. pyogenes,* vàP. aeruginosa.

Bệnh viêm vùng chậu, viêm nội mạc tử cung và các bệnh nhiễm trùng khác ở bộ phận 
sinh dục nữgây ra bởiN. gonorrhoeae,S. biểu bì, *S. agalactiae,E coli,Clostridiumspp., * 
Bacteroidesloài (bao gồmBacteroides fragilis), và cầu khuẩn gram dương kỵ khí.

Cefobid®không có hoạt động chống lạiChlamydia trachomatis. Do đó, khi Cefobid được sử dụng để 
điều trị bệnh nhân bị viêm vùng chậu vàC. trachomatislà một trong những tác nhân gây bệnh nghi 
ngờ, cần bổ sung bao phủ chống chlamydia thích hợp.

Nhiễm trùng đường tiết niệugây ra bởiEscherichia colivàPseudomonas aeruginosa.

Nhiễm khuẩn ruột:Mặc dù cefoperazon đã được chứng minh là có hiệu quả lâm sàng trong điều trị nhiễm trùng do 
cầu khuẩn ruột trong các trường hợpviêm phúc mạc và các bệnh nhiễm trùng khác trong ổ bụng, nhiễm trùng 
da và cấu trúc da, bệnh viêm vùng chậu, viêm nội mạc tử cung và các bệnh nhiễm trùng khác của đường sinh 
dục nữ và nhiễm trùng đường tiết niệu, * phần lớn các chủng khuẩn cầu ruột được phân lập lâm sàng không nhạy 
cảm với cefoperazon mà chỉ rơi vào hoặc ở vùng nhạy cảm trung gian, và có khả năng kháng cefoperazon ở mức độ 
vừa phải. Tuy nhiên,trong ống nghiệmthử nghiệm tính nhạy cảm có thể không tương quan trực tiếp với in vivocác 
kết quả. Mặc dù vậy, liệu pháp cefoperazon đã mang lại kết quả điều trị lâm sàng đối với các bệnh nhiễm trùng do vi 
khuẩn đường ruột, chủ yếu là các bệnh nhiễm trùng đa vi khuẩn. Cefoperazon nên được sử dụng cẩn thận trong các 
trường hợp nhiễm khuẩn ruột và với liều lượng đạt được nồng độ cefoperazon trong huyết thanh.
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* Hiệu quả chống lại sinh vật này trong hệ thống cơ quan này đã được nghiên cứu trong ít hơn 10 trường hợp nhiễm trùng.

Liệu pháp kết hợp
Sức mạnh tổng hợp giữa CEFOBID và aminoglycosid đã được chứng minh với nhiều loại trực khuẩn gram âm. 
Tuy nhiên, hoạt động tăng cường như vậy của các kết hợp này là không thể dự đoán được. Nếu liệu pháp như 
vậy được xem xét,trong ống nghiệmCác xét nghiệm về độ nhạy cảm nên được thực hiện để xác định hoạt tính 
của các loại thuốc kết hợp, và chức năng thận cần được theo dõi cẩn thận. (Xem phần THẬN TRỌNG và LIỀU 
LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG.)

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
CEFOBID được chống chỉ định ở những bệnh nhân bị dị ứng với thuốc kháng khuẩn nhóm 
cephalosporin.

CẢNH BÁO
Phản ứng quá mẫn
PHẢN ỨNG NGHIÊM TRỌNG NGHIÊM TRỌNG VÀ THÀNH CÔNG (ANAPHYLACTIC) 
ĐÃ ĐƯỢC BÁO CÁO Ở CÁC BỆNH NHÂN NHẬN ĐƯỢC BỆNH NHÂN CHỐNG NẤM 
BETA-LACTAM, BAO GỒM CEFOPERAZONE. CÁC PHẢN ỨNG NÀY TÙY CHỌN HƠN Ở 
CÁC CÁ NHÂN VỚI LỊCH SỬ CÁC PHẢN ỨNG GIẢ THUYẾT ĐỐI VỚI NHIỀU ỨNG 
DỤNG. TRƯỚC KHI ĐIỀU TRỊ BẰNG CEFOBID ĐƯỢC BẮT ĐẦU, CẦN THỰC HIỆN YÊU 
CẦU CẨN THẬN ĐỂ XÁC ĐỊNH BỆNH NHÂN ĐÃ CÓ PHẢN ỨNG GIẢM CÂN TRƯỚC 
ĐỐI VỚI CÁC BỆNH VIÊM GAN, PHÉP, THUỐC LÁ HAY CÁC THUỐC KHÁC. SẢN PHẨM 
NÀY CHỈ ĐƯỢC DÙNG CHO BỆNH NHÂN DỊ ỨNG BETA-LACTAM. NẾU CÓ PHẢN 
ỨNG DỊ ỨNG, CEFOPERAZONE SẼ ĐƯỢC NGỪNG NGỪNG VÀ PHÊ DUYỆT BẰNG 
CÁCH TRỊ LIỆU.

Clostridium difficile-Tiêu chảy liên kết
Clostridium difficiletiêu chảy liên quan (CDAD) đã được báo cáo khi sử dụng gần như tất cả các chất kháng khuẩn, 
bao gồm cả CEFOBID, và có thể có mức độ nghiêm trọng từ tiêu chảy nhẹ đến viêm đại tràng gây tử vong. Điều trị 
bằng các chất kháng khuẩn làm thay đổi hệ thực vật bình thường của ruột kết dẫn đến sự phát triển quá mức củaC. 
difficile.

C. difficiletạo ra độc tố A và B góp phần vào sự phát triển của CDAD. Các chủng sản xuất Hypertoxin 
củaC. difficilegây ra tăng tỷ lệ mắc bệnh và tử vong, vì những bệnh nhiễm trùng này có thể không 
dùng được liệu pháp kháng khuẩn và có thể phải cắt bỏ. CDAD phải được xem xét ở tất cả những 
bệnh nhân bị tiêu chảy sau khi sử dụng thuốc kháng khuẩn. Bệnh sử cẩn thận là cần thiết vì CDAD 
đã được báo cáo là xảy ra hơn hai tháng sau khi sử dụng các chất kháng khuẩn.

Nếu nghi ngờ hoặc xác nhận CDAD, việc sử dụng thuốc kháng khuẩn đang diễn ra không nhằm mục đích 
chống lạiC. difficilecó thể cần phải được ngừng tiếp tục. Quản lý chất lỏng và chất điện giải thích hợp, bổ 
sung protein, điều trị kháng khuẩnC. difficile, và đánh giá phẫu thuật nên được tiến hành theo chỉ định 
lâm sàng.
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Xuất huyết
Các trường hợp xuất huyết nghiêm trọng, bao gồm cả tử vong, đã được báo cáo với cefoperazon. 
Theo dõi các dấu hiệu chảy máu, giảm tiểu cầu và rối loạn đông máu. Ngừng CEFOBID nếu chảy máu 
dai dẳng và không có giải thích thay thế nào được xác định.

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

Chung
Kê đơn CEFOBID trong trường hợp không có vi khuẩn đã được chứng minh hoặc nghi ngờ nhiễm trùng 
mạnh không có khả năng mang lại lợi ích cho bệnh nhân và làm tăng nguy cơ phát triển vi khuẩn kháng 
thuốc.

Mặc dù đã quan sát thấy sự gia tăng thoáng qua của BUN và creatinin huyết thanh, chỉ riêng 
CEFOBID dường như không gây ra độc tính trên thận đáng kể. Tuy nhiên, dùng đồng thời 
aminoglycosid và các cephalosporin khác gây độc cho thận.

CEFOBID được bài tiết nhiều qua mật. Thời gian bán thải trong huyết thanh của CEFOBID tăng lên 2-4 lần 
ở những bệnh nhân bị bệnh gan và / hoặc tắc mật. Nói chung, tổng liều hàng ngày trên 4 g không cần 
thiết ở những bệnh nhân như vậy. Nếu sử dụng liều cao hơn, cần theo dõi nồng độ thuốc trong huyết 
thanh.

Vì bài tiết qua thận không phải là con đường thải trừ chính của CEFOBID (xem 
DƯỢC LÂM SÀNG), bệnh nhân suy thận không cần điều chỉnh liều khi dùng liều 
thông thường. Khi sử dụng CEFOBID liều cao, nồng độ thuốc trong huyết thanh 
phải được theo dõi định kỳ. Nếu có bằng chứng về sự tích tụ, nên giảm liều lượng 
cho phù hợp.

Thời gian bán thải của CEFOBID giảm nhẹ trong quá trình chạy thận nhân tạo. Vì vậy, liều lượng thuốc nên được 
lên kế hoạch theo thời gian lọc máu. Ở những bệnh nhân có cả rối loạn chức năng gan và bệnh thận đáng kể, liều 
lượng CEFOBID không được vượt quá 1–2 g mỗi ngày mà không cần theo dõi chặt chẽ nồng độ trong huyết 
thanh.

Cũng như các loại thuốc kháng khuẩn khác, tình trạng thiếu vitamin K hiếm khi xảy ra ở những bệnh 
nhân được điều trị bằng CEFOBID. Cơ chế này có lẽ liên quan đến việc ức chế hệ vi khuẩn đường ruột 
thường tổng hợp vitamin này. Những người có nguy cơ bao gồm bệnh nhân có tình trạng dinh dưỡng 
kém, tình trạng kém hấp thu (ví dụ, xơ nang), nghiện rượu và bệnh nhân đang điều trị các chế độ tăng 
sắc tố kéo dài (tiêm tĩnh mạch hoặc qua ống thông dạ dày). Giảm prothrombin huyết có hoặc không 
kèm theo chảy máu đã được báo cáo. Thời gian prothrombin nên được theo dõi ở những bệnh nhân 
này và dùng vitamin K ngoại sinh theo chỉ định.

Phản ứng giống disulfiram đặc trưng bởi đỏ bừng, đổ mồ hôi, nhức đầu và nhịp tim 
nhanh đã được báo cáo khi uống rượu (bia, rượu) trong vòng 72 giờ sau khi dùng 
CEFOBID. Bệnh nhân nên được cảnh báo về việc uống đồ uống có cồn sau khi sử dụng 
CEFOBID.

9

ID tham chiếu: 3717725



Sử dụng CEFOBID kéo dài có thể dẫn đến sự phát triển quá mức của các sinh vật không nhạy cảm. Quan sát 
cẩn thận bệnh nhân là điều cần thiết. Nếu bội nhiễm xảy ra trong quá trình trị liệu, cần áp dụng các biện 
pháp thích hợp.

CEFOBID nên được kê đơn thận trọng ở những người có tiền sử bệnh đường tiêu hóa, đặc 
biệt là viêm đại tràng.

Thông tin cho bệnh nhân
Bệnh nhân nên được tư vấn rằng các loại thuốc kháng khuẩn bao gồm CEFOBID chỉ nên được sử dụng để điều 
trị nhiễm trùng do vi khuẩn. Thuốc không điều trị nhiễm vi-rút (ví dụ, cảm lạnh thông thường). Khi CEFOBID 
được kê đơn để điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn, bệnh nhân nên được thông báo rằng mặc dù thông thường 
sẽ cảm thấy tốt hơn sớm trong quá trình điều trị, nhưng thuốc nên được dùng đúng theo chỉ dẫn. Bỏ qua liều 
hoặc không hoàn thành toàn bộ liệu trình có thể (1) làm giảm hiệu quả của việc điều trị ngay lập tức và (2) làm 
tăng khả năng vi khuẩn phát triển kháng thuốc và sẽ không được điều trị bằng CEFOBID hoặc các loại thuốc 
kháng khuẩn khác trong tương lai.

Tiêu chảy là một vấn đề phổ biến do thuốc kháng khuẩn gây ra, thường kết thúc khi ngừng thuốc. Đôi khi 
sau khi bắt đầu điều trị bằng thuốc kháng khuẩn, bệnh nhân có thể phát triển phân có nước và có máu 
(kèm theo hoặc không kèm theo co thắt dạ dày và sốt) thậm chí muộn nhất là hai tháng hoặc hơn sau khi 
uống liều cuối cùng của thuốc kháng khuẩn. Nếu điều này xảy ra, bệnh nhân nên liên hệ với bác sĩ càng 
sớm càng tốt.

Tương tác thuốc / thử nghiệm trong phòng thí nghiệm

Phản ứng dương tính giả với glucose trong nước tiểu có thể xảy ra với dung dịch của Benedict hoặc 
Fehling.

Sinh ung thư, Gây đột biến, Suy giảm khả năng sinh sản
Các nghiên cứu dài hạn trên động vật đã không được thực hiện để đánh giá khả năng gây ung thư. Thời gian 
tối đa của các nghiên cứu về độc tính trên động vật của CEFOBID là sáu tháng. Không cóin vivohoặc trong 
ống nghiệmCác nghiên cứu về độc chất học di truyền CEFOBID cho thấy bất kỳ khả năng gây đột biến nào ở 
cấp độ nhiễm sắc thể hoặc dưới nhiễm sắc thể. CEFOBID không gây suy giảm khả năng sinh sản và không 
ảnh hưởng đến năng suất sinh sản nói chung hoặc sự phát triển của bào thai khi được tiêm dưới da với liều 
hàng ngày lên đến 500 đến 1000 mg / kg trước và trong khi giao phối, và cho chuột cái mang thai trong thời 
kỳ mang thai. Những liều này gấp 10 đến 20 lần liều lượng ước tính thông thường trên lâm sàng. CEFOBID có 
tác dụng phụ trên tinh hoàn của chuột trước tuổi dậy thì ở tất cả các liều thử nghiệm. Tiêm dưới da 1000 mg / 
kg mỗi ngày (xấp xỉ 16 lần so với liều trung bình ở người trưởng thành) làm giảm trọng lượng tinh hoàn, bắt 
giữ quá trình sinh tinh, giảm số lượng tế bào mầm và không bào được tế bào chất của tế bào Sertoli. Mức độ 
nghiêm trọng của tổn thương phụ thuộc vào liều trong khoảng 100 đến 1000 mg / kg mỗi ngày; liều thấp gây 
ra giảm nhẹ số lượng tinh trùng. Tác dụng này không được quan sát thấy ở chuột trưởng thành. Về mặt mô 
học, các tổn thương có thể hồi phục được ở tất cả, trừ các mức liều cao nhất. Tuy nhiên, những nghiên cứu 
này đã không đánh giá sự phát triển sau đó của chức năng sinh sản ở chuột. Mối quan hệ của những phát 
hiện này với con người vẫn chưa được biết rõ.

10

ID tham chiếu: 3717725



Sử dụng trong thời kỳ mang thai

Mang thai loại B:Các nghiên cứu về khả năng sinh sản đã được thực hiện trên chuột nhắt, chuột cống và khỉ với liều 
lượng gấp 10 lần liều lượng trên người và không cho thấy bằng chứng nào về việc suy giảm khả năng sinh sản hoặc 
gây hại cho thai nhi do CEFOBID. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu đầy đủ và được kiểm soát tốt trên phụ nữ có thai. Vì 
các nghiên cứu về sinh sản trên động vật không phải lúc nào cũng dự đoán được phản ứng của con người, thuốc 
này chỉ nên được sử dụng trong thời kỳ mang thai khi thực sự cần thiết.

Sử dụng ở các bà mẹ cho con bú
Chỉ có nồng độ CEFOBID thấp được bài tiết qua sữa mẹ. Mặc dù CEFOBID truyền kém 
vào sữa mẹ của bà mẹ đang cho con bú, nên thận trọng khi dùng CEFOBID cho phụ 
nữ đang cho con bú.

Sử dụng cho trẻ em

An toàn và hiệu quả ở trẻ em chưa được thiết lập. Để biết thông tin liên quan đến những thay đổi về 
tinh hoàn ở chuột trước tuổi dậy thì (xemSinh ung thư, Gây đột biến, Suy giảm khả năng sinh sản).

Sử dụng lão khoa

Các nghiên cứu lâm sàng về CEFOBID®(natri cefoperazon vô trùng) không bao gồm đủ số lượng đối 
tượng từ 65 tuổi trở lên để xác định xem họ có phản ứng khác với đối tượng trẻ hơn hay không. Các 
kinh nghiệm lâm sàng được báo cáo khác không xác định được sự khác biệt về đáp ứng giữa bệnh nhân 
cao tuổi và bệnh nhân trẻ tuổi. Nói chung, việc lựa chọn liều cho bệnh nhân cao tuổi nên thận trọng, 
thường bắt đầu ở cuối khoảng liều thấp, phản ánh tần suất suy giảm chức năng gan, thận hoặc tim và 
bệnh đồng thời hoặc điều trị bằng thuốc khác nhiều hơn.

PHẢN ỨNG TRÁI NGƯỢC
Kinh nghiệm Thử nghiệm Lâm sàng

Trong các nghiên cứu lâm sàng, các tác dụng phụ sau đây đã được quan sát thấy và được coi là có liên quan đến liệu 
pháp CEFOBID hoặc căn nguyên không chắc chắn:

Quá mẫn cảm:Như với tất cả các cephalosporin, quá mẫn biểu hiện bằng các phản ứng trên da (1 bệnh nhân trong số 45 
người), sốt do thuốc (1 trên 260 người) hoặc sự thay đổi trong xét nghiệm Coombs (1 trên 60 người) đã được báo cáo. 
Những phản ứng này có nhiều khả năng xảy ra ở những bệnh nhân có tiền sử dị ứng, đặc biệt là với penicillin.

Huyết học:Cũng như các thuốc kháng khuẩn beta-lactam khác, có thể xảy ra giảm bạch cầu có hồi phục khi 
dùng thuốc kéo dài. Số lượng bạch cầu trung tính giảm nhẹ (1 bệnh nhân trong số 50 người) đã được báo cáo. 
Giảm haemoglobins (1 trong 20) hoặc hematocrits (1 trong 20) đã được báo cáo, điều này phù hợp với các tài 
liệu đã xuất bản về cephalosporin khác. Tăng bạch cầu ái toan thoáng qua đã xảy ra ở 1 trong 10 bệnh nhân.
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Gan:Trong số 1285 bệnh nhân được điều trị bằng cefoperazon trong các thử nghiệm lâm sàng, một bệnh nhân 
có tiền sử bệnh gan đã phát triển men chức năng gan cao đáng kể trong khi điều trị bằng CEFOBID. Các dấu 
hiệu và triệu chứng lâm sàng của viêm gan không đặc hiệu kèm theo những dấu hiệu này tăng lên. Sau khi 
ngừng điều trị bằng CEFOBID, các enzym của bệnh nhân trở lại mức trước khi điều trị và các triệu chứng đã 
hết. Cũng như các loại thuốc kháng khuẩn khác có tác dụng làm tăng nồng độ mật cao, các men chức năng 
gan tăng nhẹ thoáng qua đã được quan sát thấy ở 5–10% bệnh nhân được điều trị bằng CEFOBID. Sự liên quan 
của những phát hiện này, không kèm theo các dấu hiệu hoặc triệu chứng rõ ràng của rối loạn chức năng gan, 
vẫn chưa được xác định.

Tiêu hóa:Tiêu chảy hoặc phân lỏng đã được báo cáo ở 1 trong 30 bệnh nhân. Hầu hết những trải nghiệm này 
đều ở mức độ nhẹ hoặc trung bình và tự giới hạn về bản chất. Trong tất cả các trường hợp, các triệu chứng 
này đáp ứng với liệu pháp điều trị triệu chứng hoặc chấm dứt khi ngừng điều trị bằng cefoperazon. Buồn nôn 
và nôn đã được báo cáo hiếm khi xảy ra.

Các triệu chứng của viêm đại tràng màng giả có thể xuất hiện trong hoặc vài tuần sau khi điều trị 
bằng kháng khuẩn (xem CẢNH BÁO).

Kiểm tra chức năng thận:Sự gia tăng thoáng qua của BUN (1 trên 16) và creatinin huyết thanh (1 trong 48) đã được 
ghi nhận.

Phản ứng cục bộ:CEFOBID được dung nạp tốt sau khi tiêm bắp. Đôi khi, cơn đau thoáng qua (1 
trong 140) có thể xảy ra sau khi dùng đường này. Khi CEFOBID được sử dụng bằng cách truyền tĩnh 
mạch, một số bệnh nhân có thể bị viêm tĩnh mạch (1 trên 120) tại vị trí tiêm truyền.

Kinh nghiệm sau tiếp thị

Các phản ứng phụ sau đây đã được xác định trong quá trình sử dụng CEFOBID sau khi được phê duyệt. Bởi vì những 
phản ứng này được báo cáo một cách tự nguyện từ một quần thể có quy mô không chắc chắn, không phải lúc nào cũng 
có thể ước tính một cách đáng tin cậy tần suất của chúng hoặc thiết lập mối quan hệ nhân quả với việc tiếp xúc với 
thuốc.

Rối loạn hệ thống bạch huyết và máu: Giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu trong máu (Xem phần 
THẬN TRỌNG)

Rối loạn hệ thống miễn dịch: Phản ứng phản vệ, bao gồm cả trường hợp sốc và tử vong (Xem 
CẢNH BÁO)

Rối loạn gan mật: Vàng da, rối loạn chức năng gan

Rối loạn da và mô dưới da: hoại tử biểu bì nhiễm độc, hội chứng Stevens 
Johnson, ngứa

Rối loạn mạch máu: Xuất huyết (Xem CẢNH BÁO)
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LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG
Liều hàng ngày thông thường của người lớn của CEFOBID (cefoperazon vô trùng) là 2 đến 4 
gam mỗi ngày, chia đều các liều sau mỗi 12 giờ.

Trong trường hợp nhiễm trùng nặng hoặc nhiễm trùng do các sinh vật ít nhạy cảm hơn, tổng liều hàng 
ngày và / hoặc tần suất có thể được tăng lên. Bệnh nhân đã được điều trị thành công với tổng liều 
lượng hàng ngày từ 6–12 gam chia thành 2, 3 hoặc 4 lần dùng từ 1,5 đến 4 gam mỗi liều.

Khi điều trị nhiễm trùng doStreptococcus pyogenes, liệu pháp nên được tiếp tục trong ít nhất 
10 ngày.

NếuC. trachomatislà một mầm bệnh nghi ngờ, nên bổ sung bao phủ chống chlamydia thích 
hợp, vì cefoperazon không có hoạt tính chống lại sinh vật này.

Không nên trộn trực tiếp dung dịch CEFOBID và aminoglycoside vì có sự không tương thích vật 
lý giữa chúng. Nếu dự định điều trị kết hợp với CEFOBID và aminoglycoside (xem CHỈ ĐỊNH), 
điều này có thể được thực hiện bằng cách truyền tĩnh mạch ngắt quãng tuần tự với điều kiện là 
sử dụng ống tĩnh mạch thứ cấp riêng biệt và ống tĩnh mạch chính được tưới đầy đủ bằng dung 
dịch pha loãng đã được phê duyệt giữa các liều. Người ta cũng đề nghị rằng CEFOBID được sử 
dụng trước aminoglycoside.Trong ống nghiệm nên thử nghiệm hiệu quả của (các) sự kết hợp 
thuốc.

TÁI TẠO
Các dung dịch sau đây có thể được sử dụng để hoàn nguyên ban đầu của CEFOBID (cefoperazon 
vô trùng).

Bảng 1. Các giải pháp để phục hồi ban đầu
Thuốc tiêm Dextrose 5% (USP)
5% Dextrose và 0,9% natri clorua tiêm (USP) 5% 
Dextrose và 0,2% natri clorua tiêm (USP) 10% 
Dextrose tiêm (USP)
Nước kìm khuẩn để tiêm [Benzyl Alcohol hoặc 
Parabens] (USP) * †

Thuốc tiêm Natri Clorua 0,9% (USP) 
Normosol® M và Thuốc tiêm Dextrose 5% 
Normosol® R
Nước vô trùng để tiêm *

* Không được sử dụng như một phương tiện để truyền tĩnh mạch.
† Không nên sử dụng các chế phẩm có chứa Benzyl Alcohol cho trẻ sơ sinh.

Thủ tục thay thế chung
CEFOBID (cefoperazon vô trùng) dùng để tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm bắp có thể được hoàn 
nguyên ban đầu bằng bất kỳ dung dịch tương thích nào được đề cập ở trên trong Bảng 1. 
Dung dịch phải được để yên sau khi pha để cho phép mọi bọt tan ra để cho phép kiểm tra 
bằng mắt để hòa tan hoàn toàn. Có thể cần kích động mạnh và kéo dài để hòa tan CEFOBID ở 
nồng độ cao hơn (trên 333 mg cefoperazon / mL). Độ hòa tan tối đa

13

ID tham chiếu: 3717725



của CEFOBID (cefoperazon vô trùng) là khoảng 475 mg cefoperazon / mL chất pha loãng tương thích.

Chuẩn bị cho việc sử dụng đường tĩnh mạch

Chung:Nồng độ CEFOBID (cefoperazon vô trùng) từ 2 mg / mL đến 50 
mg / mL được khuyến cáo để tiêm tĩnh mạch.

Chuẩn bị lọ:Các lọ CEFOBID (cefoperazon vô trùng) có thể được hoàn nguyên ban đầu với 
tối thiểu 2,8 mL mỗi gam cefoperazon của bất kỳ dung dịch hoàn nguyên tương thích nào 
thích hợp để tiêm tĩnh mạch được liệt kê ở trên trong Bảng 1. Để dễ pha, sử dụng 5 mL 
dung dịch tương thích trên mỗi gam của CEFOBID được khuyến khích. Sau đó nên rút 
toàn bộ lượng dung dịch thu được để pha loãng thêm và sử dụng bất kỳ phương tiện nào 
sau đây để truyền tĩnh mạch:

Bảng 2. Phương tiện truyền tĩnh mạch
Thuốc tiêm Dextrose 5% (USP)
5% Dextrose và Lactated Ringer Tiêm
5% Dextrose và 0,9% natri clorua tiêm (USP) 5% 
Dextrose và 0,2% natri clorua tiêm (USP) 10% 
Dextrose tiêm (USP)

Thuốc tiêm Ringer cho con bú (USP) 
Thuốc tiêm natri clorua 0,9% (USP) 
Normosol®M và 5% Dextrose Tiêm 
Normosol®R

Dung dịch tiêm tĩnh mạch thu được nên được sử dụng theo một trong các cách sau:

Truyền không liên tục:Các giải pháp của CEFOBID nên được sử dụng trong khoảng thời gian 15–30 
phút.

Truyền liên tục:CEFOBID có thể được sử dụng để truyền liên tục sau khi pha loãng đến nồng 
độ cuối cùng từ 2 đến 25 mg cefoperazon trên mỗi mL.

Chuẩn bị tiêm bắp
Bất kỳ dung dịch thích hợp nào được liệt kê ở trên đều có thể được sử dụng để chuẩn bị CEFOBID 
(cefoperazon vô trùng) để tiêm bắp. Khi cần sử dụng nồng độ 250 mg / mL hoặc hơn, nên sử dụng 
dung dịch lidocain. Các dung dịch này nên được pha chế bằng cách sử dụng kết hợp Nước vô trùng 
để tiêm và 2% Lidocain Hydrochloride Tiêm (USP) tương đương với Dung dịch Lidocain 
Hydrochloride 0,5%. Quy trình pha loãng gồm hai bước được khuyến nghị như sau: Đầu tiên, thêm 
lượng nước vô trùng cần thiết để tiêm và khuấy cho đến khi bột CEFOBID được hòa tan hoàn toàn. 
Thứ hai, thêm lượng lidocain 2% cần thiết và trộn.

Cuối cùng

Cefoperazone
Sự tập trung

333 mg / mL
250 mg / mL

Bước 1
Khối lượng vô trùng

Nước
2,0 mL
2,8 mL

Bước 2
Khối lượng 2%

Lidocain
0,6 mL
1,0 mL

Có thể rút tiền
Âm lượng*†

3 mL
4 mL

Lọ 1 g
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Lọ 2 g 333 mg / mL
250 mg / mL

3,8 mL
5,4 mL

1,2 mL
1,8 mL

6 mL
8 mL

Khi sử dụng chất pha loãng không phải là Lidocain HCl Injection (USP), hãy hoàn nguyên như sau:

Cefoperazone
Sự tập trung

Khối lượng của

Pha loãng để được

Thêm
2,6 mL
3,8 mL
5,0 mL
7,2 mL

Có thể rút tiền
Âm lượng*

Lọ 1 g 333 mg / mL
250 mg / mL
333 mg / mL
250 mg / mL

3 mL
4 mL
6 mL
8 mL

Lọ 2 g

* Có đủ số tiền vượt quá hiện tại để cho phép rút khối lượng đã nêu. † Nồng 
độ lidocain cuối cùng sẽ xấp xỉ nồng độ thu được nếu Lidocain 0,5%

Dung dịch Hydrochloride được sử dụng làm chất pha loãng.

BẢO QUẢN VÀ ỔN ĐỊNH
CEFOBID (cefoperazon vô trùng) phải được bảo quản ở hoặc dưới 25-C (77-F) và tránh ánh 
sáng trước khi pha. Sau khi pha, không cần bảo vệ khỏi ánh sáng.

Các chất pha loãng đường tiêm sau đây và nồng độ gần đúng của CEFOBID cung cấp các dung dịch ổn định 
trong các điều kiện sau đây trong khoảng thời gian được chỉ định. (Sau khoảng thời gian được chỉ định, các 
phần dung dịch không sử dụng nên được loại bỏ.)

Nhiệt độ phòng (15-–25-C / 59-–77-F)
Gần đúng

Nồng độ24 giờ
Nước kìm hãm vi khuẩn để tiêm [Benzyl Alcohol hoặc Parabens] (USP) 
…………… 5% Dextrose Injection (USP) ……………………………………………………. 
5% Dextrose và Lactated Ringer Tiêm ………………………………… 5% Dextrose 
và 0,9% Natri Clorua Tiêm (USP) ………………….
5% Dextrose và 0,2% natri clorua tiêm (USP) …………………. 10% Dextrose Injection 
(USP) ………………………………………………… .. Lactated Ringer Tiêm (USP) 
………………………………………… ……………… .. 0,5% Lidocain Hydrochloride Injection 
(USP) ………………………………………. Thuốc tiêm natri clorid 0,9% (USP) 
………………………………………
Normosol®M và 5% Dextrose Injection …………………………………… .. Normosol®R 
……………………………………………………………………… .. Nước vô trùng để tiêm 
………………………………………… ………………………

300 mg / mL
2 mg đến 50 mg / mL 2 
mg đến 50 mg / mL 2 
mg đến 50 mg / mL 2 
mg đến 50 mg / mL 2 
mg đến 50 mg / mL

2 mg / mL
300 mg / mL

2 mg đến 300 mg / mL
2 mg đến 50 mg / mL 2 
mg đến 50 mg / mL

300 mg / mL

Các dung dịch CEFOBID đã hoàn nguyên có thể được bảo quản trong ống tiêm thủy tinh hoặc nhựa, hoặc trong các hộp đựng dung 

dịch tiêm bằng thủy tinh hoặc nhựa dẻo.
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Nhiệt độ tủ lạnh (2-–8-C / 36-–46-F)
Gần đúng

Nồng độ5 ngày
Nước kìm hãm vi khuẩn để tiêm [Benzyl Alcohol hoặc Parabens] (USP) 
…………… 5% Dextrose Injection (USP) ……………………………………………………. 
5% Dextrose và 0,9% Natri clorua tiêm (USP) ………………….
5% Dextrose và 0,2% natri clorua tiêm (USP) …………………. Thuốc tiêm Lactated 
Ringer (USP) ………………………………………………………… .. 0,5% Lidocain Hydrochloride 
Tiêm (USP) ……………………………… ………. Thuốc tiêm natri clorid 0,9% (USP) 
………………………………………
Normosol®M và 5% Dextrose Injection …………………………………… .. Normosol®R 
……………………………………………………………………… .. Nước vô trùng để tiêm 
………………………………………… ………………………

300 mg / mL
2 mg đến 50 mg / mL 2 
mg đến 50 mg / mL 2 
mg đến 50 mg / mL

2 mg / mL
300 mg / mL

2 mg đến 300 mg / mL
2 mg đến 50 mg / mL 2 
mg đến 50 mg / mL

300 mg / mL

Các dung dịch CEFOBID đã hoàn nguyên có thể được bảo quản trong ống tiêm thủy tinh hoặc nhựa, hoặc trong các hộp đựng dung 

dịch tiêm bằng thủy tinh hoặc nhựa dẻo.

Nhiệt độ tủ đông (–20- đến –10-C / –4- đến 14-F)
Gần đúng

Nồng độ3 tuần
Thuốc tiêm Dextrose 5% (USP) ……………………………………………………………… Thuốc tiêm 
Dextrose 5% và thuốc tiêm natri clorid 0,9% (USP) ………………… ………… .. 5% Dextrose 
và 0,2% Sodium Chloride Injection (USP) …………………………… ..

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

5 tuần
Thuốc tiêm Natri Clorua 0,9% (USP) ………………………………………………… Nước vô 
trùng để tiêm ………………………………………………… ………………

300 mg / mL
300 mg / mL

Các dung dịch CEFOBID đã hoàn nguyên có thể được bảo quản trong ống tiêm nhựa, hoặc trong các hộp đựng dung dịch 
tiêm bằng nhựa dẻo.

Các mẫu đông lạnh nên được rã đông ở nhiệt độ phòng trước khi sử dụng. Sau khi rã đông, những phần không sử dụng 
nên được loại bỏ. Không đông lạnh lại.

CUNG CẤP NHƯ THẾ NÀO

CEFOBID®(cefoperazon vô trùng) có sẵn trong lọ chứa cefoperazon natri 
tương đương với 1 g cefoperazon - 10 (NDC 0049-1201-83) và 2 g cefoperazon 
- 10 (NDC 0049-1202-83) để tiêm bắp và tiêm tĩnh mạch.

CEFOBID®(cefoperazon vô trùng) có sẵn trong Gói số lượng lớn dược phẩm 10 g (NDC 
0049-1219-28) để tiêm tĩnh mạch.
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