
ЦЕФОБИД®
(стерилен цефоперазон)

За интравенозно или интрамускулно приложение

За да се намали развитието на резистентни към лекарства бактерии и да се поддържа ефективността на CEFOBID и други 

антибактериални лекарства, CEFOBID трябва да се използва само за лечение на инфекции, за които е доказано или силно 

се подозира, че са причинени от бактерии.

ОПИСАНИЕ
ЦЕФОБИД®(стерилен цефоперазон), известен преди като стерилен цефоперазон натрий, съдържа 
цефоперазон като цефоперазон натрий. Това е полусинтетично, широкоспектърно цефалоспориново 
антибактериално лекарство. Химически цефоперазон натрий е натрий (6Р,7Р)-7-[(Р)-2-(4-етил-2,3 
диоксо-1-пиперазинкарбоксамидо)-2-(стр-хидроксифенил)-ацетамидо-3-[[(1-метил-1Х-тетразол-5 
ил)тио]метил]-8-оксо-5-тиа-1-азабицикло[4.2.0]окт-2-ен-2-карбоксилат. Молекулната му формула е C25Х
26н9NaO8С2с молекулно тегло 667,65. Структурната формула е дадена по-долу:
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CEFOBID (стерилен цефоперазон) съдържа 34 mg натрий (1,5 mEq) на грам. CEFOBID е бял 
прах, който е свободно разтворим във вода. pH на 25% (w/v) прясно приготвен разтвор 
варира между 4,5–6,5 и разтворът варира от безцветен до сламеножълт в зависимост от 
концентрацията.

CEFOBID (стерилен цефоперазон) в кристална форма се доставя във флакони, съдържащи 1 g или 2 g 
цефоперазон като цефоперазон натрий за интравенозно или интрамускулно приложение.

КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ
Високи серумни и жлъчни нива на CEFOBID се постигат след еднократна доза от лекарството. Таблица 1 
показва серумните концентрации на CEFOBID при нормални доброволци след еднократна 15-минутна 
интравенозна инфузия с постоянна скорост на 1, 2, 3 или 4 грама от лекарството, или единична 
интрамускулна инжекция на 1 или 2 грама от лекарството.
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Таблица 1. Серумни концентрации на цефоперазон

Средни серумни концентрации (mcg/mL)
0,5 ч. 1 ч 2 ч 4 ч

114733816
153
210

Доза/маршрут

1 g IV
2 g IV
3 g IV
4 g IV
1 g IM
2 g IM

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

8 ч
4
8
9

19
7

12 ч
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

* Часове след приложението, като 0 време е краят на инфузията.
* * Стойностите, получени 15 минути след инжектирането.

Средният серумен полуживот на CEFOBID е приблизително 2,0 часа, независимо от начина на 
приложение.

Във фармакокинетично проучване обща дневна доза от 16 грама е прилагана на пациенти с тежка имунна 
недостатъчност чрез постоянна инфузия без усложнения. Серумните концентрации в стационарно 
състояние са приблизително 150 mcg/mL при тези пациенти.

Инвитропроучвания с човешки серум показват, че степента на обратимо свързване на CEFOBID с протеин 
варира в зависимост от серумната концентрация от 93% при 25 mcg/mL CEFOBID до 90% при 250 mcg/mL и 
82% при 500 mcg/mL.

CEFOBID постига терапевтични концентрации в следните телесни тъкани и течности:

Тъкан или течност

Асцитна течност

Цереброспинална течност (при пациенти с 
възпалени менинги)
урина
храчки
Ендометриум
миометриум
Палатинска сливица

Синусова лигавица
Кръв от пъпна връв
Амниотична течност

Бял дроб

Костен

Доза
2 гр

50 mg/kg

Концентрация
64 mcg/mL
1,8 mcg/mL до 8,0 mcg/mL

2 гр
3 гр
2 гр
2 гр
1 гр
1 гр
1 гр
1 гр
1 гр
2 гр

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 се екскретира главно с жлъчката. Максималните жлъчни концентрации обикновено се 
получават между един и три часа след прилагане на лекарството и надвишават съпътстващите 
серумни концентрации до 100 пъти. Докладваните жлъчни концентрации на CEFOBID варират от 66 
mcg/mL на 30 минути до 6000 mcg/mL на 3 часа след интравенозна болус инжекция от 2 грама.
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След еднократна интрамускулна или интравенозна доза, възстановяването на CEFOBID в урината за 
период от 12 часа е средно 20-30%. Не са открити значително количество метаболити в урината. 
Концентрации в урината по-високи от 2200 mcg/mL са получени след 15-минутна инфузия на доза от 2 
g. След интрамускулна инжекция от 2 g са получени пикови концентрации в урината от почти 1000 
mcg/mL и терапевтичните нива се поддържат в продължение на 12 часа.

Многократното приложение на CEFOBID на 12-часови интервали не води до натрупване на лекарството при 
нормални индивиди. Пиковите серумни концентрации, площите под кривата (AUC) и серумният полуживот 
при пациенти с тежка бъбречна недостатъчност не се различават значително от тези при нормални 
доброволци. При пациенти с чернодробна дисфункция, серумният полуживот е удължен и екскрецията с 
урината се увеличава. При пациенти с комбинирана бъбречна и чернодробна недостатъчност, CEFOBID може 
да се натрупва в серума.

CEFOBID се използва в педиатрията, но безопасността и ефективността при деца не са установени. 
Полуживотът на CEFOBID в серума е 6-10 часа при новородени с ниско тегло при раждане.

микробиология

Механизъм на действие
Цефоперазон, цефалоспорин от трето поколение, пречи на синтеза на клетъчната стена, като се свързва с пеницилин-

свързващите протеини (PBPs), като по този начин предотвратява кръстосаното свързване на зараждащия се пептидогликан. 

Цефоперазон е стабилен към пеницилинази и има висока степен на стабилност към много бета-лактамази, произведени от 

грам-отрицателни бактерии.

Механизми на съпротива
Има 3 основни механизма на резистентност към цефоперазон: мутации в целевите PBP, които се срещат 
предимно при грам-положителните бактерии; производство на бета-лактамази с разширен спектър или 
свръхекспресия на хромозомно детерминирани бета-лактамази в грамотрицателни бактерии; намалено 
поглъщане или активен ефлукс при някои грам-отрицателни бактерии.

Взаимодействия с други антимикробни средства
При тестванеинвитро, цефоперазон демонстрира синергични взаимодействия с аминогликозиди 
срещу грам-отрицателни бацили. Клиничното значение на тезиинвитро констатациите са 
неизвестни.

Доказано е, че цефоперазон е активен срещу следните микроорганизми и дватаинвитро и при 
клинични инфекции[вижте ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА].

Грам-положителни аеробни бактерии:

-
-
-
-
-

Стафилококус ауреус(само чувствителни към метицилин изолати) 
Staphylococcus epidermidis(само чувствителни към метицилин 
изолати) Streptococcus agalactiae(Бета-хемолитични стрептококи от 
група В) пневмокок
Streptococcus pyogenes(Бета-хемолитични стрептококи от група А)
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Грам-отрицателни аеробни бактерии:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Citrobacterвидове
Enterobacterвидове
Ешерихия коли
Haemophilus influenzae
клебсиелавидове
Morganella morganii
Neisseria gonorrhoeae
Протей мирабилис
Протей вулгарис
Providencia rettgeri
Providencia stuartii
Pseudomonasвидове
Serratia marcescens

Анаеробни грам-положителни бактерии:

-
-

Грам-положителни коки (вклПептококииПептострептококspp.) 
клостридиивидове (с изключение наC. difficile)

Анаеробни грам-отрицателни бактерии:

-Bacteroidesвидове

Следнотоинвитроса налични данни, но клиничното им значение не е известно. В допълнение, най-малко 90% от 
организмите в следните бактерии проявяватинвитроминимална инхибиторна концентрация (MIC) по-малка или 
равна на границата на чувствителност към цефоперазон от 8 mcg/mL. Въпреки това, безопасността и ефикасността 
на цефоперазон при лечение на клинични инфекции, дължащи се на тези бактерии, не са установени в адекватни, 
добре контролирани клинични проучвания.

Грам-отрицателни аеробни бактерии:

-
-
-
-
-
-

Bordetella pertussis
Neisseria meningitides
салмонелаspp.
Serratia liquefaciens
Шигелаspp.
Yersinia enterocolytica

Грам-положителни анаеробни бактерии

-Eubacteriumspp.

Грам-отрицателни анаеробни бактерии

-Fusobacteriumspp.
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Методи за изпитване на чувствителност

Когато има такава, клиничната микробиологична лаборатория трябва да предостави резултатите отинвитро 

Резултати от тестове за чувствителност за антимикробни лекарствени продукти, използвани в резидентни 

болници, до лекаря като периодични доклади, които описват профила на чувствителност на нозокомиални и 

придобити в обществото патогени. Тези доклади трябва да помогнат на лекаря при избора на антибактериално 

лекарство за лечение.

Техники за разреждане
Използват се количествени методи за определяне на минимални инхибиторни концентрации (MIC). Тези MIC 
осигуряват оценки за чувствителността на бактериите към антимикробни съединения. MIC трябва да се определят с 
помощта на стандартизиран метод за изпитване.1,2,3Стойностите на MIC трябва да се интерпретират съгласно 
критериите, дадени в таблица 2.

Дифузионни техники
Количествените методи, които изискват измерване на диаметрите на зоните, могат също да осигурят възпроизводими 

оценки на чувствителността на бактериите към антимикробни съединения. Размерът на зоната дава оценка на 

чувствителността на бактериите към антимикробни съединения. Размерът на зоната трябва да се определи с помощта на 

стандартизиран метод за изпитване.3,4Тази процедура използва хартиени дискове, импрегнирани със 75 mcg цефоперазон, 

за да се тества чувствителността на бактериите към цефоперазон. Критериите за интерпретация на дисковата дифузия са 

дадени в Таблица 2.

Таблица 2. Критерии за тест за чувствителност за цефоперазон

Критерии за тълкуване на чувствителност

Минимални инхибиторни концентрации
(MIC в mcg/mL)Патоген

С Р

Enterobacteriaceae ≤8 ≥16

Други не-
Entobacteriaceaeа

≤8 ≥16

Анаеробни бактерииб ≤8 ≥16
Критериите за интерпретация на чувствителността се основават на доза от 3 g на всеки 6 часа или 4 g на всеки 8 часа при пациенти с нормална 

бъбречна функция.

Чувствителен към метицилинстафилококspp., както се определя от чувствителността към оксацилин, може да се 

счита за чувствителна към цефоперазон.

.аТе включват непретенциозни неферментиращи глюкоза грам-отрицателни бацили с изключение на:
Pseudomonas aeruginosa,Acinetobacterвидове,Буркхолдериявидове иСтенотрофомонас малтофилия.

бMIC за анаеробни бактерии се определят с помощта на методологията за разреждане на агар.
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Доклад наПодатлив(S) показва, че е вероятно антимикробното лекарство да инхибира растежа на патогена, 
ако антимикробното лекарство достигне концентрацията на мястото на инфекцията. Доклад на Съпротива(R) 
показва, че не е вероятно антимикробното лекарство да инхибира растежа на патогена, ако антимикробното 
лекарство достигне концентрациите, които обикновено се постигат на мястото на инфекцията; трябва да се 
избере друга терапия.

Контрол на качеството

Стандартизираните процедури за изпитване на чувствителност изискват използването на лабораторни контроли 
за наблюдение и гарантиране на точността и прецизността на доставките и реагентите, използвани в анализа, и 
техниките на лицата, извършващи теста.1,2,3,4Стандартизираният цефоперазон на прах трябва да осигури следния 
диапазон от стойности на MIC, отбелязани в Таблица 3. За дифузионната техника, използваща 75 mcg цефоперазон 
диск, критериите в Таблица 3 трябва да бъдат постигнати.

Таблица 3. Приемливи диапазони за контрол на качеството за цефоперазон

Минимално инхибиране

Обхвати
(MIC в mcg/mL)

Диапазони на дискова дифузия

(Диаметри на зоната в мм)

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

32 – 128а - -

32 – 128а - -

32 – 128а - -

Ешерихия коли
ATCC 25922 0,12 – 0,5 28 - 34

Pseudomonas aeruginosa
ATCC 27853 2 - 8 23 - 29

Стафилококус ауреус
ATCC 29213 1 - 4 - -

Стафилококус ауреус
ATCC 25923 - - 24 - 33

Диапазони за контрол на качеството за оксацилин спрямоS. aureus

Стафилококус ауреус
ATCC 29213 0,12 – 0,5 - -

ATCC® = Колекция от американски типови култури.
a MIC за анаеробни бактерии се определят с помощта на методологията за разреждане на агар. Чувствителността 
на стафилококите към цефотаксим може да се установи от изследване само на пеницилин и цефокситин или 
оксацилин.
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ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА
За да се намали развитието на резистентни към лекарства бактерии и да се поддържа ефективността на CEFOBID и други 

антибактериални лекарства, CEFOBID трябва да се използва само за лечение на инфекции, за които е доказано или силно 

се подозира, че са причинени от чувствителни бактерии. Когато има налична информация за културата и 

чувствителността, те трябва да се имат предвид при избора или модифицирането на антибактериалната терапия. При 

липса на такива данни, локалната епидемиология и моделите на чувствителност могат да допринесат за емпиричния 

избор на терапия.

CEFOBID е показан за лечение на следните инфекции, причинени от чувствителни 
микроорганизми:

Инфекции на дихателните пътищапричинено отS. pneumoniae,H. influenzae,S. aureus(щамове, 
продуциращи пеницилиназа и не-пеницилиназа),S. pyogenes* (бета-хемолитични стрептококи от група 
А),P. aeruginosa,Klebsiella pneumoniae,Е. coli,Протей мирабилис, иEnterobacterвидове.

Перитонит и други интраабдоминални инфекциипричинено отE. coli, P. aeruginosa,*и 
анаеробни грам-отрицателни бацили (вклBacteroides fragilis).

Бактериална септицемияпричинено отS. pneumoniae,S. agalactiae,*S. aureus,Pseudomonas 
aeruginosa,*Е. coli,клебсиелаspp.,*Klebsiella pneumoniae,*Протейвидове* (индол-положителен и 
индол-отрицателен),клостридииspp.* и анаеробни грам-положителни коки.*

Инфекции на кожата и кожните структурипричинено отS. aureus(щамове, 
продуциращи пеницилиназа и не-пеницилиназа),S. pyogenes,* иP. aeruginosa.

Тазова възпалителна болест, ендометрит и други инфекции на женския генитален 
трактпричинено отN. gonorrhoeae,S. epidermidis,*S. agalactiae,Е. coli,клостридииspp.,* 
Bacteroidesвидове (вклBacteroides fragilis) и анаеробни грам-положителни коки.

Цефобид®няма активност срещуChlamydia trachomatis. Ето защо, когато Cefobid се използва при лечение 
на пациенти с тазови възпалителни заболявания иC. trachomatisе един от предполагаемите патогени, 
трябва да се добави подходящо антихламидийно покритие.

Инфекции на пикочните пътищапричинено отЕшерихия колииPseudomonas aeruginosa.

Ентерококови инфекции:Въпреки че е доказано, че цефоперазон е клинично ефективен при лечението на 
инфекции, причинени от ентерококи в случаи наперитонит и други интраабдоминални инфекции, 
инфекции на кожата и кожните структури, тазови възпалителни заболявания, ендометрит и други 
инфекции на женските полови пътища и инфекции на пикочните пътища,* по-голямата част от 
изследваните клинични изолати на ентерококи не са чувствителни към цефоперазон, но попадат точно в или 
в междинната зона на чувствителност и са умерено резистентни към цефоперазон. Въпреки това,инвитро
тестването за чувствителност може да не корелира пряко с in vivoрезултати. Въпреки това терапията с 
цефоперазон е довела до клинично излекуване на ентерококови инфекции, главно при полимикробни 
инфекции. Цефоперазон трябва да се използва при ентерококови инфекции внимателно и в дози, които 
постигат задоволителни серумни нива на цефоперазон.
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* Ефикасността срещу този организъм в тази органна система е изследвана при по-малко от 10 инфекции.

Комбинирана терапия
Синергията между CEFOBID и аминогликозидите е демонстрирана с много грам-отрицателни бацили. 
Въпреки това, такава повишена активност на тези комбинации не е предвидима. Ако се обмисли такава 
терапия,инвитротрябва да се направят тестове за чувствителност, за да се определи активността на 
лекарствата в комбинация, и бъбречната функция трябва да се следи внимателно. (Вижте разделите 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ и ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ.)

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
CEFOBID е противопоказан при пациенти с известна алергия към антибактериални лекарства от клас 
цефалоспорин.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Реакции на свръхчувствителност

СЪОБЩАНИ СЕ ЗА СЕРИОЗНИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ ФАТАЛНИ РЕАКЦИИ НА 
СВЪРЧУВСТВИТЕЛНОСТ (АНАФИЛАКТИЧНИ) ПРИ ПАЦИЕНТИ, ПОЛУЧАВАЩИ БЕТА-
ЛАКТАМНИ АНТИБАКРЕРИАЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО CEFOPERAZONE. ТЕЗИ РЕАКЦИИ СА ПО-
СВЯЗИ ДА СЕ ПОЯВЯТ ПРИ ЛИЦА С ИСТОРИЯ НА РЕАКЦИИ НА СВЪРЧУВСТВИТЕЛНОСТ 
КЪМ МНОЖЕСТВО АЛЕРГЕНИ. ПРЕДИ ДА СЕ НАЧИНА ТЕРАПИЯ С ЦЕФОБИД, ТРЯБВА ДА 
СЕ НАПРАВИ ВНИМАТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ, ЗА ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ДАЛИ ПАЦИЕНТЪТ Е 
ИМАЛ ПРЕДИШНИ РЕАКЦИИ НА СВЪРЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ ЦЕФАЛОСПОРИНИ, 
ПЕНИЦИЛИНИ, КАРБАПЕНЕМИ ИЛИ. ТОЗИ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ ДАВА ВНИМАТЕЛНО 
НА ПАЦИЕНТИ С АЛЕРГИЯ към БЕТА-ЛАКТАМ. АКО НАСЛЕДНЕ АЛЕРГИЧНА РЕАКЦИЯ, 
CEFOPERAZONE ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕН И ДА СЕ НАСТАНЕ ПОДХОДЯЩА ТЕРАПИЯ.

Clostridium difficile-Свързана диария
Clostridium difficileСъобщава се за свързана диария (CDAD) при употреба на почти всички антибактериални 
средства, включително CEFOBID, и може да варира по тежест от лека диария до фатален колит. Лечението с 
антибактериални средства променя нормалната флора на дебелото черво, което води до свръхрастеж наC. 
difficile.

C. difficileпроизвежда токсини А и В, които допринасят за развитието на CDAD. Щамове, произвеждащи хипертоксин
C. difficileпричиняват повишена заболеваемост и смъртност, тъй като тези инфекции могат да бъдат рефрактерни на 
антибактериална терапия и може да изискват колектомия. CDAD трябва да се има предвид при всички пациенти, 
които имат диария след употреба на антибактериални лекарства. Необходима е внимателна медицинска история, 
тъй като се съобщава, че CDAD се появява в продължение на два месеца след приложението на антибактериални 
средства.

Ако се подозира или потвърди CDAD, продължаващата употреба на антибактериални лекарства не е насочена 
срещуC. difficileможе да се наложи да се прекрати. Подходящо управление на течности и електролити, 
протеинови добавки, антибактериално лечение наC. difficile, и трябва да се започне хирургична оценка според 
клиничните показания.
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Кръвоизлив
Съобщавани са сериозни случаи на кръвоизлив, включително смъртни случаи при цефоперазон. Следете за 
признаци на кървене, тромбоцитопения и коагулопатия. Прекратете приема на CEFOBID, ако има продължително 
кървене и не са идентифицирани алтернативни обяснения.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Общ
Предписването на CEFOBID при липса на доказана или силно подозирана бактериална инфекция е малко 
вероятно да доведе до полза за пациента и увеличава риска от развитие на резистентни към лекарства 
бактерии.

Въпреки че са наблюдавани преходни повишения на BUN и серумния креатинин, CEFOBID самостоятелно не 
изглежда да причинява значителна нефротоксичност. Въпреки това, едновременното приложение на 
аминогликозиди и други цефалоспорини причинява нефротоксичност.

CEFOBID се екскретира екстензивно с жлъчката. Серумният полуживот на CEFOBID се увеличава 2-4 пъти при 
пациенти с чернодробно заболяване и/или жлъчна обструкция. По принцип обща дневна доза над 4 g не трябва да е 
необходима при такива пациенти. Ако се използват по-високи дози, серумните концентрации трябва да се следят.

Тъй като бъбречната екскреция не е основният път за елиминиране на CEFOBID (вижте КЛИНИЧНА 
ФАРМАКОЛОГИЯ), пациентите с бъбречна недостатъчност не се нуждаят от коригиране на дозата, когато 
се прилагат обичайните дози. Когато се използват високи дози CEFOBID, концентрациите на лекарството в 
серума трябва да се проследяват периодично. Ако има данни за натрупване, дозата трябва да бъде 
съответно намалена.

Полуживотът на CEFOBID намалява леко по време на хемодиализа. По този начин дозирането трябва да бъде планирано 

да следва период на диализа. При пациенти както с чернодробна дисфункция, така и със значително бъбречно 

заболяване, дозата на CEFOBID не трябва да надвишава 1-2 g дневно без внимателно проследяване на серумните 

концентрации.

Както при други антибактериални лекарства, дефицит на витамин К се наблюдава рядко при пациенти, 
лекувани с CEFOBID. Механизмът вероятно е свързан с потискането на чревната флора, която нормално 
синтезира този витамин. Рисковите включват пациенти с лош хранителен статус, състояния на 
малабсорбция (напр. кистозна фиброза), алкохолизъм и пациенти на продължителни режими на 
хипералиментация (прилагани интравенозно или чрез назогастрална сонда). Съобщава се за 
хипопротромбинемия със или без кървене. При тези пациенти трябва да се проследява протромбиновото 
време и да се прилага екзогенен витамин К, както е показано.

Съобщава се за подобна на дисулфирам реакция, характеризираща се със зачервяване, изпотяване, 
главоболие и тахикардия, когато алкохол (бира, вино) е бил погълнат в рамките на 72 часа след приложението 
на CEFOBID. Пациентите трябва да бъдат предупредени относно приема на алкохолни напитки след 
прилагане на CEFOBID.

9

Референтен номер: 3717725



Продължителната употреба на CEFOBID може да доведе до свръхрастеж на нечувствителни организми. Важно е 
внимателното наблюдение на пациента. Ако по време на терапията възникне суперинфекция, трябва да се вземат 
подходящи мерки.

CEFOBID трябва да се предписва с повишено внимание при лица с анамнеза за стомашно-чревно 
заболяване, особено колит.

Информация за пациентите
Пациентите трябва да бъдат посъветвани, че антибактериалните лекарства, включително CEFOBID, трябва да се 
използват само за лечение на бактериални инфекции. Те не лекуват вирусни инфекции (напр. обикновена настинка). 
Когато CEFOBID се предписва за лечение на бактериална инфекция, на пациентите трябва да се каже, че въпреки че 
е обичайно да се чувстват по-добре в началото на терапията, лекарството трябва да се приема точно според 
указанията. Пропускането на дози или незавършването на пълния курс на терапия може (1) да намали 
ефективността на незабавното лечение и (2) да увеличи вероятността бактериите да развият резистентност и да не 
бъдат лекувани с CEFOBID или други антибактериални лекарства в бъдеще.

Диарията е често срещан проблем, причинен от антибактериални лекарства, който обикновено приключва, когато 
лекарството бъде прекратено. Понякога след започване на лечение с антибактериални лекарства пациентите могат 
да развият воднисти и кървави изпражнения (със или без стомашни спазми и треска) дори два или повече месеца 
след приема на последната доза от антибактериалното лекарство. Ако това се случи, пациентите трябва да се 
свържат с лекаря си възможно най-скоро.

Взаимодействия с лекарства/лабораторни тестове

Фалшиво положителна реакция за глюкоза в урината може да възникне с разтвор на Benedict или 
Fehling.

Канцерогенеза, мутагенеза, увреждане на плодовитостта
Дългосрочни проучвания при животни не са провеждани за оценка на канцерогенния потенциал. Максималната 
продължителност на проучванията за токсичност при животни CEFOBID е шест месеца. В нито едно отin vivoили 
инвитрогенетичните токсикологични проучвания показват, че CEFOBID показват някакъв мутагенен потенциал на 
хромозомно или субхромозомно ниво. CEFOBID не предизвиква увреждане на фертилитета и не оказва влияние 
върху общата репродуктивна функция или развитието на плода, когато се прилага подкожно в дневни дози до 500 
до 1000 mg/kg преди и по време на чифтосване, както и на бременни женски плъхове по време на бременност. 
Тези дози са 10 до 20 пъти по-високи от изчислената обичайна единична клинична доза. CEFOBID има 
неблагоприятни ефекти върху тестисите на предпубертетни плъхове при всички тествани дози. Подкожното 
приложение на 1000 mg/kg на ден (приблизително 16 пъти средната доза за възрастен човек) води до намалено 
тегло на тестисите, спиране на сперматогенезата, намалена популация на зародишните клетки и вакуолизиране на 
цитоплазмата на клетките на Sertoli. Тежестта на лезиите е зависима от дозата в диапазона от 100 до 1000 mg/kg на 
ден; ниската доза причинява незначително намаляване на сперматоцитите. Този ефект не е наблюдаван при 
възрастни плъхове. Хистологично лезиите са обратими при всички, освен при най-високите нива на дозиране. 
Въпреки това, тези проучвания не оценяват последващото развитие на репродуктивната функция при плъховете. 
Връзката на тези открития с хората е неизвестна.
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Употреба по време на бременност

Бременност Категория B:Проучвания за репродукция са проведени при мишки, плъхове и маймуни в дози до 10 
пъти по-високи от дозата при хора и не са разкрили доказателства за нарушена плодовитост или увреждане на 
плода поради CEFOBID. Няма обаче адекватни и добре контролирани проучвания при бременни жени. Тъй като 
проучванията за репродукция при животни не винаги са предсказващи човешкия отговор, това лекарство трябва да 
се използва по време на бременност само ако е абсолютно необходимо.

Употреба при кърмещи майки
Само ниски концентрации на CEFOBID се екскретират в кърмата. Въпреки че CEFOBID 
преминава слабо в кърмата на кърмещи майки, трябва да се внимава, когато CEFOBID се 
прилага на кърмачки.

Педиатрична употреба

Безопасността и ефективността при деца не са установени. За информация относно промените в 
тестисите при предпубертетни плъхове (вжКанцерогенеза, мутагенеза, увреждане на 
плодовитостта).

Гериатрична употреба

Клинични проучвания на CEFOBID®(стерилен цефоперазон натрий) не включва достатъчен брой субекти на възраст 
65 и повече години, за да се определи дали те реагират по различен начин от по-младите субекти. Друг докладван 
клиничен опит не е установил разлики в отговорите между възрастните и по-младите пациенти. Като цяло, 
подборът на дозата при пациенти в напреднала възраст трябва да бъде внимателен, обикновено започвайки от 
ниския край на диапазона на дозиране, отразяващ по-голямата честота на намалена чернодробна, бъбречна или 
сърдечна функция и на съпътстващо заболяване или друга лекарствена терапия.

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Опит от клинични изпитвания

При клинични проучвания са наблюдавани следните нежелани реакции, които се считат за свързани с 
терапията с CEFOBID или с несигурна етиология:

Свръхчувствителност:Както при всички цефалоспорини, се съобщава за свръхчувствителност, проявяваща се 
чрез кожни реакции (1 пациент на 45), лекарствена треска (1 на 260) или промяна в теста на Coombs (1 на 60). Тези 
реакции са по-склонни да се появят при пациенти с анамнеза за алергии, особено към пеницилин.

хематология:Както при други бета-лактамни антибактериални лекарства, при продължително приложение 
може да възникне обратима неутропения. Докладвани са леки намаления на броя на неутрофилите (1 
пациент на 50). Докладвани са намалени хемоглобини (1 на 20) или хематокрит (1 на 20), което е в 
съответствие с публикуваната литература за други цефалоспорини. Преходна еозинофилия е настъпила при 
1 на 10 пациенти.
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чернодробни:От 1285 пациенти, лекувани с цефоперазон в клинични проучвания, един пациент с анамнеза за 
чернодробно заболяване е развил значително повишени ензими на чернодробната функция по време на терапията 
с CEFOBID. Клиничните признаци и симптоми на неспецифичен хепатит придружават тези увеличения. След 
прекратяване на терапията с CEFOBID, ензимите на пациента се връщат към нивата преди лечението и 
симптоматиката отзвучава. Както при други антибактериални лекарства, които постигат високи нива на жлъчката, 
леки преходни повишения на ензимите на чернодробната функция са наблюдавани при 5-10% от пациентите, 
получаващи CEFOBID терапия. Уместността на тези находки, които не са били придружени от явни признаци или 
симптоми на чернодробна дисфункция, не е установена.

Стомашно-чревни:Диария или редки изпражнения са докладвани при 1 от 30 пациенти. Повечето от тези 
преживявания са били леки или умерени по тежест и самоограничаващи се по природа. Във всички случаи тези 
симптоми се повлияват от симптоматична терапия или са преустановени при спиране на лечението с цефоперазон. 
Рядко се съобщава за гадене и повръщане.

Симптомите на псевдомембранозен колит могат да се появят по време на или в продължение на няколко седмици след 

антибактериална терапия (вижте ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

Тестове за бъбречна функция:Отбелязани са преходни повишения на BUN (1 на 16) и серумния 
креатинин (1 на 48).

Местни реакции:CEFOBID се понася добре след интрамускулно приложение. Понякога преходна болка 
(1 на 140) може да последва прилагането по този път. Когато CEFOBID се прилага чрез интравенозна 
инфузия, някои пациенти могат да развият флебит (1 на 120) на мястото на инфузията.

Постмаркетингов опит

Следните нежелани реакции са установени по време на употребата на CEFOBID след одобрение. Тъй като тези 
реакции се съобщават доброволно от популация с несигурен размер, не винаги е възможно надеждно да се 
оцени тяхната честота или да се установи причинно-следствена връзка с експозицията на лекарството.

Нарушения на кръвта и лимфната система: тромбоцитопения, хипопротромбинемия (вижте 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ)

Нарушения на имунната система: Анафилактични реакции, включително шок и фатални случаи (вижте 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ)

Чернодробно-билиарни нарушения: Жълтеница, чернодробна дисфункция

Нарушения на кожата и подкожната тъкан: токсична епидермална некролиза, синдром на Стивънс 
Джонсън, сърбеж

Съдови нарушения: Кръвоизлив (вижте ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ)
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ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ
Обичайната дневна доза за възрастни CEFOBID (стерилен цефоперазон) е 2 до 4 грама 
на ден, приложена в равни дози на всеки 12 часа.

При тежки инфекции или инфекции, причинени от по-малко чувствителни организми, общата дневна 
доза и/или честотата може да се увеличи. Пациентите са били успешно лекувани с обща дневна доза 
от 6-12 грама, разделена на 2, 3 или 4 приема, вариращи от 1,5 до 4 грама на доза.

При лечение на инфекции, причинени отStreptococcus pyogenesтерапията трябва да продължи поне 
10 дни.

АкоC. trachomatisе предполагаем патоген, трябва да се добави подходящо антихламидийно покритие, 
тъй като цефоперазон няма активност срещу този организъм.

Разтворите на CEFOBID и аминогликозид не трябва да се смесват директно, тъй като има физическа 
несъвместимост между тях. Ако се предвижда комбинирана терапия с CEFOBID и аминогликозид (вижте 
ПОКАЗАНИЯ), това може да бъде постигнато чрез последователна интермитентна интравенозна 
инфузия, при условие че се използва отделна вторична интравенозна тръба и че първичната 
интравенозна тръба е адекватно напоена с одобрен разредител между дозите. Също така се предлага 
CEFOBID да се прилага преди аминогликозида.Инвитро препоръчва се тестване на ефективността на 
лекарствената комбинация(и).

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Следните разтвори могат да се използват за първоначално разтваряне на CEFOBID (стерилен 
цефоперазон).

Таблица 1. Разтвори за първоначално разтваряне
5% инжекция декстроза (USP)
5% декстроза и 0,9% инжекция на натриев хлорид (USP) 5% 
декстроза и 0,2% инжекция на натриев хлорид (USP) 10% 
инжекция с декстроза (USP)
Бактериостатична вода за инжекции [бензилов алкохол 
или парабени] (USP)*†

0,9% инжекция на натриев хлорид (USP) 
Normosol® M и 5% инжекция декстроза 
Normosol® R
Стерилна вода за инжекции*

* Да не се използва като средство за интравенозна инфузия.
† Препарати, съдържащи бензилов алкохол, не трябва да се използват при новородени.

Общи процедури за възстановяване
CEFOBID (стерилен цефоперазон) за интравенозно или интрамускулно приложение може първоначално да се 
разтвори с всеки съвместим разтвор, посочен по-горе в Таблица 1. Разтворите трябва да се оставят да престоят след 
разтваряне, за да се позволи всяка пяна да се разсее, за да се позволи визуална проверка за пълна солюбилизация. 
Може да е необходимо енергично и продължително разбъркване, за да се разтвори CEFOBID в по-високи 
концентрации (над 333 mg цефоперазон/mL). Максимална разтворимост
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на CEFOBID (стерилен цефоперазон) е приблизително 475 mg цефоперазон/mL съвместим 
разредител.

Подготовка за интравенозно приложение

Общ:Концентрации на CEFOBID (стерилен цефоперазон) между 2 mg/mL и 50 
mg/mL се препоръчват за интравенозно приложение.

Приготвяне на флакони:Флаконите CEFOBID (стерилен цефоперазон) могат първоначално да бъдат 
разтворени с минимум 2,8 mL на грам цефоперазон от всеки съвместим разтвор, подходящ за 
интравенозно приложение, изброен по-горе в Таблица 1. За по-лесно разтваряне използвайте 5 mL 
съвместим разтвор на грам на CEFOBID се препоръчва. След това цялото количество от получения 
разтвор трябва да бъде изтеглено за по-нататъшно разреждане и приложение, като се използва някой 
от следните носители за интравенозна инфузия:

Таблица 2. Превозни средства за интравенозна инфузия

5% инжекция декстроза (USP)
Инжекция на Рингер с 5% декстроза и лактат
5% декстроза и 0,9% инжекция на натриев хлорид (USP) 5% 
декстроза и 0,2% инжекция на натриев хлорид (USP) 10% 
инжекция с декстроза (USP)

Инжекция на Рингер с лактат (USP) 0,9% 
инжекция на натриев хлорид (USP) 
Normosol®M и 5% декстроза за инжекция 
Normosol®Р

Полученият интравенозен разтвор трябва да се приложи по един от следните начини:

Интермитентна инфузия:Разтворите на CEFOBID трябва да се прилагат за период от 15-30 
минути.

Непрекъсната инфузия:CEFOBID може да се използва за продължителна инфузия след разреждане до 
крайна концентрация между 2 и 25 mg цефоперазон на mL.

Подготовка за интрамускулна инжекция
Всеки подходящ разтвор, изброен по-горе, може да се използва за приготвяне на CEFOBID (стерилен цефоперазон) 
за интрамускулно инжектиране. Когато трябва да се прилагат концентрации от 250 mg/mL или повече, трябва да се 
използва разтвор на лидокаин. Тези разтвори трябва да се приготвят с помощта на комбинация от стерилна вода за 
инжекции и 2% инжекционен лидокаин хидрохлорид (USP), която приблизително се равнява на 0,5% разтвор на 
лидокаин хидрохлорид. Препоръчва се двуетапен процес на разреждане, както следва: Първо добавете 
необходимото количество стерилна вода за инжекции и разбъркайте, докато прахът CEFOBID се разтвори напълно. 
Второ, добавете необходимото количество от 2% лидокаин и разбъркайте.

Финал

Цефоперазон
Концентрация

333 mg/mL
250 mg/mL

Етап 1
Обем на стерилен

Вода
2,0 mL
2,8 mL

Стъпка 2

Обем от 2%
Лидокаин

0,6 mL
1,0 mL

Изтеглен
Сила на звука*†

3 mL
4 mL

1 g флакон
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2 g флакон 333 mg/mL
250 mg/mL

3,8 mL
5,4 mL

1,2 mL
1,8 mL

6 мл
8 мл

Когато се използва разредител, различен от Lidocaine HCl Injection (USP), разтваря се, както следва:

Цефоперазон
Концентрация

Обем на
Разредител да бъде

Добавено

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

Изтеглен
Сила на звука*

1 g флакон 333 mg/mL
250 mg/mL
333 mg/mL
250 mg/mL

3 mL
4 mL
6 мл
8 мл

2 g флакон

* Има достатъчно излишък, за да позволи изтегляне на посочения обем. † Крайната 
концентрация на лидокаин ще бъде приблизително тази, получена при 0,5% лидокаин

Като разредител се използва хидрохлориден разтвор.

СЪХРАНЕНИЕ И СТАБИЛНОСТ
CEFOBID (стерилен цефоперазон) трябва да се съхранява при или под 25-C (77-F) и да се пази от светлина 
преди разтваряне. След разтваряне не е необходима защита от светлина.

Следните парентерални разредители и приблизителни концентрации на CEFOBID осигуряват стабилни 
разтвори при следните условия за посочените периоди от време. (След посочените периоди от време, 
неизползваните части от разтворите трябва да се изхвърлят.)

Стайна температура (15--25-C/59--77-F)
Приблизително

Концентрации24 часа
Бактериостатична вода за инжекции [бензилов алкохол или парабени] 
(USP)…………… 5% декстроза за инжектиране (USP)……………………………………………………. 
Инжекция на Рингер с 5% декстроза и лактат…………………………………………… 5% 
декстроза и 0,9% инжекция на натриев хлорид (USP)…………………………….
5% декстроза и 0,2% инжекция на натриев хлорид (USP)…………………. 10% инжекция с 
декстроза (USP)………………………………………………………………………………….. Инжекция на 
Рингер с лактат (USP)…………………………………………………… ……………….. 0,5% инжекция с 
лидокаин хидрохлорид (USP)………………………………………. 0,9% инжекция на натриев 
хлорид (USP)………………………………………
Нормосол®M и 5% инжекция декстроза…………………………………………………………….. 
Normosol®R………………………………………………………………………………….. Стерилна вода за 
инжекции………………………………………… …………………………………………

300 mg/mL
2 mg до 50 mg/mL 2 
mg до 50 mg/mL 2 
mg до 50 mg/mL 2 
mg до 50 mg/mL 2 
mg до 50 mg/mL

2 mg/mL
300 mg/mL

2 mg до 300 mg/mL
2 mg до 50 mg/mL 2 
mg до 50 mg/mL

300 mg/mL

Приготвените разтвори на CEFOBID могат да се съхраняват в стъклени или пластмасови спринцовки или в стъклени или гъвкави 

пластмасови контейнери за парентерален разтвор.
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Температура в хладилника (2--8-C/36--46-F)
Приблизително

Концентрации5 дни
Бактериостатична вода за инжекции [бензилов алкохол или парабени] 
(USP)…………… 5% декстроза за инжектиране (USP)……………………………………………………. 
5% декстроза и 0,9% инжекция на натриев хлорид (USP)………………….
5% декстроза и 0,2% инжекция на натриев хлорид (USP)…………………. Инжекция на 
Рингер с лактат (USP)…………………………………………………………………….. 0,5% инжекция с 
лидокаин хидрохлорид (USP)………………………………………… ………. 0,9% инжекция на 
натриев хлорид (USP)………………………………………
Нормосол®M и 5% инжекция декстроза…………………………………………………………….. 
Normosol®R………………………………………………………………………………….. Стерилна вода за 
инжекции………………………………………… …………………………………………

300 mg/mL
2 mg до 50 mg/mL 2 
mg до 50 mg/mL 2 
mg до 50 mg/mL

2 mg/mL
300 mg/mL

2 mg до 300 mg/mL
2 mg до 50 mg/mL 2 
mg до 50 mg/mL

300 mg/mL

Приготвените разтвори на CEFOBID могат да се съхраняват в стъклени или пластмасови спринцовки или в стъклени или гъвкави 

пластмасови контейнери за парентерален разтвор.

Температура на фризера (–20- до –10-C/–4- до 14-F)

Приблизително

Концентрации3 седмици
5% инжекция с декстроза (USP)………………………………………………………………………… 5% 
декстроза и 0,9% инжекция на натриев хлорид (USP)…………………………… ………….. 5% 
декстроза и 0,2% инжекция на натриев хлорид (USP)………………………………………..

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

5 седмици
0,9% инжекционен натриев хлорид (USP)…………………………………………………………… 
Стерилна вода за инжекции………………………………………………………………… ………………

300 mg/mL
300 mg/mL

Приготвените разтвори на CEFOBID могат да се съхраняват в пластмасови спринцовки или в гъвкави пластмасови контейнери за 

парентерален разтвор.

Замразените проби трябва да се размразят при стайна температура преди употреба. След размразяване неизползваните порции 

трябва да се изхвърлят. Не замразявайте повторно.

КАК СЕ ДОСТАВЯ
ЦЕФОБИД®(стерилен цефоперазон) се предлага във флакони, съдържащи цефоперазон 
натрий, еквивалентен на 1 g цефоперазон - 10 (NDC 0049-1201-83) и 2 g цефоперазон - 10 (NDC 
0049-1202-83) за интравенозно и интравенозно приложение.

ЦЕФОБИД®(стерилен цефоперазон) се предлага в 10 g (NDC 0049-1219-28) аптечна насипна 
опаковка за интравенозно приложение.
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