
CEFOBID®
(steriel cefoperazon)

Voor intraveneus of intramusculair gebruik

Om de ontwikkeling van resistente bacteriën te verminderen en de werkzaamheid van CEFOBID en andere antibacteriële 

geneesmiddelen te behouden, mag CEFOBID alleen worden gebruikt voor de behandeling van infecties waarvan bewezen is of 

waarvan wordt vermoed dat ze door bacteriën worden veroorzaakt.

OMSCHRIJVING
CEFOBID®(steriel cefoperazon), voorheen bekend als steriel cefoperazon-natrium, bevat cefoperazon 
als cefoperazon-natrium. Het is een semisynthetisch, breedspectrum cefalosporine antibacterieel 
geneesmiddel. Chemisch gezien is cefoperazon-natrium natrium (6R,7R)-7-[(R)-2-(4-ethyl-2,3-dioxo-1-
piperazinecarboxamido)-2-(p-hydroxyfenyl)-acetamido-3-[[(1-methyl-1 .)H-tetrazol-5 yl)thio]methyl]-8-
oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-een-2-carboxylaat. De molecuulformule is C25H26N9NaO8S2met een 
molecuulgewicht van 667,65. De structuurformule wordt hieronder gegeven:
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CEFOBID (steriel cefoperazon) bevat 34 mg natrium (1,5 mEq) per gram. CEFOBID is een wit 
poeder dat goed oplosbaar is in water. De pH van een 25% (g/v) vers gereconstitueerde 
oplossing varieert tussen 4,5-6,5 en de oplossing varieert van kleurloos tot strogeel, afhankelijk 
van de concentratie.

CEFOBID (steriel cefoperazon) in kristallijne vorm wordt geleverd in injectieflacons die 1 g of 2 g 
cefoperazon bevatten als cefoperazon-natrium voor intraveneuze of intramusculaire toediening.

KLINISCHE FARMACOLOGIE
Hoge serum- en galspiegels van CEFOBID worden bereikt na een enkele dosis van het geneesmiddel. Tabel 1 
toont de serumconcentraties van CEFOBID bij normale vrijwilligers na ofwel een enkele 15 minuten durende 
intraveneuze infusie van 1, 2, 3 of 4 gram van het geneesmiddel, of een enkele intramusculaire injectie van 1 
of 2 gram van het geneesmiddel.
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Tabel 1. Cefoperazon-serumconcentraties
Gemiddelde serumconcentraties (mcg/ml)

0,5 uur 1 uur 2 uur 4 uur

114733816
153
210

Dosis/Route
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 uur

4
8
9

19
7

12 uur

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

* Uren na toediening, waarbij 0 het einde van de infusie is.
* * Waarden verkregen 15 minuten na injectie.

De gemiddelde serumhalfwaardetijd van CEFOBID is ongeveer 2,0 uur, onafhankelijk van de 
toedieningsweg.

In een farmacokinetische studie werd een totale dagelijkse dosis van 16 gram toegediend aan ernstig 
immuungecompromitteerde patiënten door constante infusie zonder complicaties. De steady-state 
serumconcentraties waren bij deze patiënten ongeveer 150 mcg/ml.

In vitrostudies met humaan serum geven aan dat de mate van omkeerbare eiwitbinding van 
CEFOBID varieert met de serumconcentratie van 93% bij 25 mcg/ml CEFOBID tot 90% bij 250 
mcg/ml en 82% bij 500 mcg/ml.

CEFOBID bereikt therapeutische concentraties in de volgende lichaamsweefsels en vloeistoffen:

Weefsel of vloeistof

Ascitesvloeistof
Cerebrospinale vloeistof (bij patiënten met 
ontstoken hersenvliezen)
Urine
Sputum
endometrium
Myometrium
Palatijnse amandelen

Sinus slijmvlies
Navelstrengbloed
Vruchtwater
Long
Bot

Dosis
2 gram

50 mg/kg

Concentratie
64 mcg/ml
1,8 mcg/ml tot 8,0 mcg/ml

2 gram

3 gram

2 gram

2 gram

1 gram

1 gram

1 gram

1 gram

1 gram

2 gram

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 wordt voornamelijk in de gal uitgescheiden. Maximale galconcentraties worden over het 
algemeen bereikt tussen één en drie uur na toediening van het geneesmiddel en overschrijden 
gelijktijdige serumconcentraties tot 100 keer. Gerapporteerde galconcentraties van CEFOBID variëren 
van 66 mcg/ml na 30 minuten tot wel 6000 mcg/ml na 3 uur na een intraveneuze bolusinjectie van 2 
gram.
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Na een enkelvoudige intramusculaire of intraveneuze dosis bedraagt   de urinaire recuperatie van CEFOBID 
over een periode van 12 uur gemiddeld 20-30%. Er is geen significante hoeveelheid metabolieten in de urine 
gevonden. Urineconcentraties van meer dan 2200 mcg/ml zijn verkregen na een 15 minuten durende infusie 
van een dosis van 2 g. Na een IM-injectie van 2 g zijn piekconcentraties in de urine van bijna 1000 mcg/ml 
bereikt en worden de therapeutische niveaus gedurende 12 uur gehandhaafd.

Herhaalde toediening van CEFOBID met tussenpozen van 12 uur leidt niet tot accumulatie van het 
geneesmiddel bij normale proefpersonen. Piekserumconcentraties, gebieden onder de curve (AUC's) en 
serumhalfwaardetijden bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie zijn niet significant verschillend van die bij 
normale vrijwilligers. Bij patiënten met een leverfunctiestoornis is de serumhalfwaardetijd verlengd en is de 
excretie via de urine verhoogd. Bij patiënten met gecombineerde nier- en leverinsufficiëntie kan CEFOBID zich 
ophopen in het serum.

CEFOBID is gebruikt in de kindergeneeskunde, maar de veiligheid en werkzaamheid bij kinderen zijn niet 
vastgesteld. De halfwaardetijd van CEFOBID in serum is 6-10 uur bij pasgeborenen met een laag geboortegewicht.

Microbiologie

Werkingsmechanisme
Cefoperazon, een cefalosporine van de derde generatie, verstoort de celwandsynthese door te binden aan de 
penicillinebindende eiwitten (PBP's), waardoor vernetting van ontluikend peptidoglycaan wordt voorkomen. Cefoperazon is 
stabiel tegen penicillinasen en heeft een hoge mate van stabiliteit tegen veel bètalactamasen die door gramnegatieve 
bacteriën worden geproduceerd.

Mechanismen van weerstand
Er zijn 3 belangrijke resistentiemechanismen tegen cefoperazon: mutaties in de doel-PBP's, die 
voornamelijk voorkomen bij grampositieve bacteriën; productie van bètalactamasen met een breed 
spectrum of overexpressie van chromosomaal bepaalde bètalactamasen in gramnegatieve bacteriën; 
verminderde opname of actieve efflux in bepaalde gramnegatieve bacteriën.

Interacties met andere antimicrobiële middelen
Wanneer getestin vitrocefoperazon heeft synergetische interacties aangetoond met 
aminoglycosiden tegen gramnegatieve bacillen. De klinische betekenis van dezein vitro 
bevindingen is niet bekend.

Van cefoperazon is aangetoond dat het actief is tegen de volgende micro-organismen, beide:in 
vitro en bij klinische infecties[zie INDICATIES EN GEBRUIK].

Gram-positieve aerobe bacteriën:
-
-
-
-
-

Staphylococcus aureus(alleen methicilline-gevoelige isolaten) 
Staphylococcus epidermidis(alleen methicilline-gevoelige isolaten) 
Streptococcus agalactiae(Groep B beta-hemolytische streptokokken) 
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes(Groep A beta-hemolytische streptokokken)
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Gram-negatieve aerobe bacteriën:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Citrobactersoorten
Enterobactersoorten
Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Klebsiellasoorten
Morganella morganii
Neisseria gonorrhoeae
Proteus mirabilis
Proteus vulgaris
Providencia rettgeri
Providencia stuartii
Pseudomonassoorten
Serratia marcescens

Anaërobe grampositieve bacteriën:
-
-

Gram-positieve kokken (inclusiefPeptokokenPeptostreptococcusspp.) 
Clostridiumsoorten (met uitzondering vanC. moeilijk)

Anaërobe gramnegatieve bacteriën:
-Bacteriënsoorten

Het volgendein vitrogegevens zijn beschikbaar, maar hun klinische betekenis is onbekend. Bovendien vertoont ten 
minste 90% van de organismen in de volgende bacteriën eenin vitrominimale remmende concentratie (MIC) lager 
dan of gelijk aan het voor cefoperazon gevoelige breekpunt van 8 mcg/ml. De veiligheid en werkzaamheid van 
cefoperazon bij de behandeling van klinische infecties veroorzaakt door deze bacteriën zijn echter niet vastgesteld 
in adequate, goed gecontroleerde klinische onderzoeken.

Gram-negatieve aerobe bacteriën:
-
-
-
-
-
-

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

Gram-positieve anaërobe bacteriën
-Eubacteriumspp.

Gram-negatieve anaërobe bacteriën
-Fusobacteriumspp.

4

Referentie-ID: 3717725



Gevoeligheidstestmethoden
Indien beschikbaar, moet het laboratorium voor klinische microbiologie de resultaten verstrekken van:in vitro 

gevoeligheidstestresultaten voor antimicrobiële geneesmiddelen die in residentiële ziekenhuizen worden gebruikt, aan de 

arts als periodieke rapporten die het gevoeligheidsprofiel van nosocomiale en door de gemeenschap verworven 

pathogenen beschrijven. Deze rapporten zouden de arts moeten helpen bij het selecteren van een antibacterieel 

geneesmiddel voor behandeling.

Verdunningstechnieken
Kwantitatieve methoden worden gebruikt om de minimale remmende concentraties (MIC's) te bepalen. Deze MIC's 
geven schattingen van de gevoeligheid van bacteriën voor antimicrobiële verbindingen. De MIC's moeten worden 
bepaald met behulp van een gestandaardiseerde testmethode.1,2,3De MIC-waarden moeten worden geïnterpreteerd 
volgens de criteria in tabel 2.

Verspreidingstechnieken
Kwantitatieve methoden die het meten van zonediameters vereisen, kunnen ook reproduceerbare schattingen opleveren 
van de gevoeligheid van bacteriën voor antimicrobiële verbindingen. De zonegrootte geeft een schatting van de 
gevoeligheid van bacteriën voor antimicrobiële verbindingen. De zonegrootte moet worden bepaald met behulp van een 
gestandaardiseerde testmethode.3,4Deze procedure maakt gebruik van papieren schijfjes geïmpregneerd met 75 mcg 
cefoperazon om de gevoeligheid van bacteriën voor cefoperazon te testen. De interpretatieve criteria voor schijfdiffusie 
worden gegeven in tabel 2.

Tabel 2. Criteria voor gevoeligheidstests voor cefoperazon

Gevoeligheid Interpretatieve criteria

Minimale remmende concentraties
(MIC in mcg/ml)Pathogeen

S R

Enterobacteriën ≤8 ≥16

andere niet-
Entobacteriëna

≤8 ≥16

Anaërobe bacteriënb ≤8 ≥16
De interpretatieve criteria voor gevoeligheid zijn gebaseerd op een dosis van 3 g om de 6 uur of 4 g om de 8 uur bij patiënten met een 
normale nierfunctie.
Methicilline-gevoeligStafylokokkenspp., zoals bepaald door de gevoeligheid voor oxacilline, kan als vatbaar 
voor cefoperazon worden beschouwd.

.aDeze omvatten niet-veeleisende glucose-niet-fermenterende gramnegatieve bacillen, met uitzondering van:
Pseudomonas aeruginosa,Acinetobactersoorten,Burkholderiasoorten enStenotrophomonas maltophilia.

bMIC's voor anaërobe bacteriën worden bepaald met behulp van agarverdunningsmethodologie.
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een verslag vanGevoelig(S) geeft aan dat het antimicrobiële geneesmiddel waarschijnlijk de groei van het pathogeen remt 
als het antimicrobiële geneesmiddel de concentratie bereikt op de plaats van infectie. een verslag van Weerstand(R) geeft 
aan dat het niet waarschijnlijk is dat het antimicrobiële geneesmiddel de groei van het pathogeen remt als het 
antimicrobiële geneesmiddel de concentraties bereikt die gewoonlijk op de plaats van infectie kunnen worden bereikt; 
andere therapie moet worden gekozen.

Kwaliteitscontrole

Gestandaardiseerde procedures voor gevoeligheidstests vereisen het gebruik van laboratoriumcontroles om de 
nauwkeurigheid en precisie van de voorraden en reagentia die in de test worden gebruikt, en de technieken van de 
personen die de test uitvoeren, te controleren en te verzekeren.1,2,3,4Gestandaardiseerd cefoperazonpoeder moet het 
volgende bereik van MIC-waarden bieden zoals vermeld in tabel 3. Voor de diffusietechniek met behulp van de 75 mcg 
cefoperazon-schijf moeten de criteria in tabel 3 worden bereikt.

Tabel 3. Aanvaardbare kwaliteitscontrolebereiken voor cefoperazon

Minimale remmer
bereiken

(MIC in mcg/ml)

Schijfdiffusiebereiken
(Zonediameters in mm)

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

32 – 128a - -

32 – 128a - -

32 – 128a - -

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

Pseudomonas aeruginosa
ATCC 27853 2 - 8 23 - 29

Staphylococcus aureus
ATCC 29213 1 - 4 - -

Staphylococcus aureus
ATCC 25923 - - 24 - 33

Kwaliteitscontrolebereiken voor oxacilline vs.S. aureus
Staphylococcus aureus
ATCC 29213 0,12 – 0,5 - -

ATCC® = American Type Culture Collection.
a MIC's voor anaërobe bacteriën worden bepaald met behulp van agarverdunningsmethodologie. De 
gevoeligheid van stafylokokken voor cefotaxime kan worden afgeleid uit het testen van alleen penicilline en 
cefoxitine of oxacilline.
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AANWIJZINGEN EN GEBRUIK
Om de ontwikkeling van resistente bacteriën te verminderen en de werkzaamheid van CEFOBID en andere antibacteriële 

geneesmiddelen te behouden, mag CEFOBID alleen worden gebruikt voor de behandeling van infecties waarvan is aangetoond of 

waarvan het vermoeden bestaat dat ze worden veroorzaakt door gevoelige bacteriën. Wanneer informatie over cultuur en 

gevoeligheid beschikbaar is, moet hiermee rekening worden gehouden bij het selecteren of wijzigen van antibacteriële therapie. Bij 

gebrek aan dergelijke gegevens kunnen lokale epidemiologie en gevoeligheidspatronen bijdragen aan de empirische selectie van 

therapie.

CEFOBID is geïndiceerd voor de behandeling van de volgende infecties indien veroorzaakt door gevoelige 
organismen:

Luchtweginfectiesveroorzaakt doorS. pneumoniae,H. influenzae,S. aureus(penicillinase en niet-
penicillinase producerende stammen),S. pyogenes* (Groep A beta-hemolytische streptokokken),P. 
aeruginosa,Klebsiella pneumoniae,E coli,Proteus mirabilis, enEnterobactersoorten.

Peritonitis en andere intra-abdominale infectiesveroorzaakt doorE. coli, P. aeruginosa,*en 
anaërobe gramnegatieve bacillen (inclusiefBacteroides fragilis).

Bacteriële bloedvergiftigingveroorzaakt doorS. pneumoniae,S. agalactiae,*S. aureus,Pseudomonas 
aeruginosa,*E coli,Klebsiellasoorten,*Klebsiella pneumoniae,*Proteussoorten* (indool-positief en 
indool-negatief),Clostridiumspp.* en anaërobe gram-positieve kokken.*

Infecties van de huid en huidstructurenveroorzaakt doorS. aureus(penicillinase en niet-
penicillinase producerende stammen),S. pyogenes,* enP. aeruginosa.

Bekkenontsteking, endometritis en andere infecties van het vrouwelijk geslachtsorgaan
veroorzaakt doorN. gonorroe,S. epidermidis,*S. agalactiae,E coli,Clostridiumsoorten,* 
Bacteriënsoorten (inclusiefBacteroides fragilis), en anaërobe gram-positieve kokken.

Cefobid®heeft geen activiteit tegenChlamydia trachomatis. Daarom, wanneer Cefobid wordt gebruikt bij de 
behandeling van patiënten met pelvic inflammatory disease enC. trachomatiseen van de vermoedelijke pathogenen 
is, moet een passende anti-chlamydia-dekking worden toegevoegd.

Urineweginfectiesveroorzaakt doorEscherichia colienPseudomonas aeruginosa.

Enterokokkeninfecties:Hoewel is aangetoond dat cefoperazon klinisch effectief is bij de behandeling 
van infecties veroorzaakt door enterokokken in gevallen vanperitonitis en andere intra-abdominale 
infecties, infecties van de huid en huidstructuren, bekkenontsteking, endometritis en andere 
infecties van de vrouwelijke geslachtsorganen, en urineweginfecties,* de meeste klinische isolaten 
van geteste enterokokken zijn niet gevoelig voor cefoperazon, maar vallen net op of in de 
tussenliggende gevoeligheidszone en zijn matig resistent tegen cefoperazon. Echter,in vitro
gevoeligheidstesten correleren mogelijk niet direct met: in vivoresultaten. Desondanks heeft therapie 
met cefoperazon geleid tot klinische genezing van enterokokkeninfecties, voornamelijk polymicrobiële 
infecties. Cefoperazon moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij enterokokkeninfecties en in doses 
die bevredigende serumspiegels van cefoperazon bereiken.
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* De werkzaamheid tegen dit organisme in dit orgaansysteem is onderzocht bij minder dan 10 infecties.

Combinatietherapie
Synergie tussen CEFOBID en aminoglycosiden is aangetoond met veel gramnegatieve bacillen. Een dergelijke 
verhoogde activiteit van deze combinaties is echter niet voorspelbaar. Als een dergelijke therapie wordt 
overwogen,in vitroEr moeten gevoeligheidstesten worden uitgevoerd om de activiteit van de geneesmiddelen 
in combinatie te bepalen, en de nierfunctie moet zorgvuldig worden gecontroleerd. (Zie de rubrieken 
VOORZORGSMAATREGELEN en DOSERING EN TOEDIENING.)

CONTRA-INDICATIES
CEFOBID is gecontra-indiceerd bij patiënten met een bekende allergie voor de cefalosporine-klasse van 
antibacteriële geneesmiddelen.

WAARSCHUWINGEN

Overgevoeligheidsreacties
ERNSTIGE EN SOMMIGE FATALE OVERGEVOELIGHEIDS (ANAPHYLACTISCHE) REACTIES 
ZIJN GERAPPORTEERD BIJ PATINTEN DIE BTA-LACTAM-ANTIBACRERILE MIDDELEN 
ONTVANGEN, WAARONDER CEFOPERAZONE. DEZE REACTIES KUNNEN MEER 
VOORKOMEN BIJ INDIVIDUEN MET EEN GESCHIEDENIS VAN OVERGEVOELIGE REACTIES 
OP MEERDERE ALLERGENEN. VOORDAT DE THERAPIE MET CEFOBID WORDT 
GEVESTIGD, MOET ZORGVULDIG WORDEN ONDERZOCHT OM TE BEPALEN OF DE 
PATINT EERDERE OVERGEVOELIGE REACTIES HEEFT GEHAD OP CEFALOSPORINEN, 
PENICILLINEN, CARBAPENEN OF ANDERE DRUGS. DIT PRODUCT MOET VOORZICHTIG 
WORDEN GEGEVEN AAN BTA-LACTAM ALLERGISCHE PATINTEN. INDIEN ER EEN 
ALLERGISCHE REACTIE VOORKOMT, MOET CEFOPERAZONE WORDEN STOPGEZET EN 
EEN PASSENDE THERAPIE INGESTELD.

Clostridium difficile-Geassocieerde diarree
Clostridium difficilegeassocieerde diarree (CDAD) is gemeld bij gebruik van bijna alle antibacteriële middelen, 
waaronder CEFOBID, en kan in ernst variëren van lichte diarree tot fatale colitis. Behandeling met 
antibacteriële middelen verandert de normale flora van de dikke darm, wat leidt tot overgroei vanC. moeilijk.

C. moeilijkproduceert toxine A en B die bijdragen aan de ontwikkeling van CDAD. Hypertoxine producerende 
stammen vanC. moeilijkveroorzaken verhoogde morbiditeit en mortaliteit, aangezien deze infecties ongevoelig 
kunnen zijn voor antibacteriële therapie en mogelijk colectomie vereisen. CDAD moet worden overwogen bij alle 
patiënten die diarree krijgen na gebruik van antibacteriële geneesmiddelen. Een zorgvuldige medische 
voorgeschiedenis is noodzakelijk, aangezien is gemeld dat CDAD meer dan twee maanden na toediening van 
antibacteriële middelen optreedt.

Als CDAD wordt vermoed of bevestigd, blijft het gebruik van antibacteriële geneesmiddelen niet gericht 
tegenC. moeilijkmoet mogelijk worden stopgezet. Passend vocht- en elektrolytenbeheer, eiwitsuppletie, 
antibacteriële behandeling vanC. moeilijken chirurgische evaluatie moet worden ingesteld zoals klinisch 
geïndiceerd.
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Bloeding
Ernstige bloedingen, waaronder dodelijke afloop, zijn gemeld met cefoperazon. Controleer op 
tekenen van bloeding, trombocytopenie en coagulopathie. Stop met CEFOBID als er aanhoudende 
bloedingen zijn en er geen alternatieve verklaringen zijn gevonden.

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Algemeen
Het is onwaarschijnlijk dat het voorschrijven van CEFOBID bij afwezigheid van een bewezen of sterk vermoede 
bacteriële infectie voordelen biedt voor de patiënt en verhoogt het risico op de ontwikkeling van resistente 
bacteriën.

Hoewel voorbijgaande verhogingen van de BUN en serumcreatinine zijn waargenomen, lijkt CEFOBID 
alleen geen significante nefrotoxiciteit te veroorzaken. Gelijktijdige toediening van aminoglycosiden en 
andere cefalosporines heeft echter nefrotoxiciteit veroorzaakt.

CEFOBID wordt uitgebreid uitgescheiden in de gal. De serumhalfwaardetijd van CEFOBID is 2 tot 4 keer hoger bij patiënten 
met leverziekte en/of galwegobstructie. In het algemeen zou een totale dagelijkse dosering van meer dan 4 g bij dergelijke 
patiënten niet nodig moeten zijn. Als hogere doseringen worden gebruikt, moeten de serumconcentraties worden 
gecontroleerd.

Omdat uitscheiding via de nieren niet de belangrijkste eliminatieroute van CEFOBID is (zie KLINISCHE FARMACOLOGIE), 
hoeven patiënten met nierfalen de dosering niet aan te passen wanneer de gebruikelijke doses worden toegediend. 
Wanneer hoge doses CEFOBID worden gebruikt, moeten de concentraties van het geneesmiddel in het serum periodiek 
worden gecontroleerd. Als er aanwijzingen zijn voor accumulatie, moet de dosering dienovereenkomstig worden 
verlaagd.

De halfwaardetijd van CEFOBID wordt licht verminderd tijdens hemodialyse. Daarom moet de dosering 
worden gepland na een dialyseperiode. Bij patiënten met zowel leverdisfunctie als significante nierziekte 
mag de CEFOBID-dosering niet hoger zijn dan 1-2 g per dag zonder nauwlettende controle van de 
serumconcentraties.

Net als bij andere antibacteriële geneesmiddelen is vitamine K-tekort zelden voorgekomen bij patiënten die met 
CEFOBID werden behandeld. Het mechanisme houdt waarschijnlijk verband met de onderdrukking van de 
darmflora die deze vitamine normaal gesproken synthetiseert. Tot de risicogroepen behoren patiënten met een 
slechte voedingsstatus, toestand van malabsorptie (bijv. cystische fibrose), alcoholisme en patiënten met 
langdurige hyperalimentatieregimes (toegediend ofwel intraveneus of via een neus-maagsonde). 
Hypoprotrombinemie met of zonder bloeding is gemeld. Bij deze patiënten moet de protrombinetijd worden 
gecontroleerd en moet exogene vitamine K worden toegediend zoals aangegeven.

Een disulfiram-achtige reactie die wordt gekenmerkt door blozen, zweten, hoofdpijn en tachycardie 
is gemeld bij inname van alcohol (bier, wijn) binnen 72 uur na toediening van CEFOBID. Patiënten 
moeten worden gewaarschuwd voor de inname van alcoholische dranken na toediening van 
CEFOBID.
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Langdurig gebruik van CEFOBID kan leiden tot overgroei van niet-gevoelige organismen. Zorgvuldige observatie 
van de patiënt is essentieel. Als tijdens de behandeling superinfectie optreedt, dienen passende maatregelen te 
worden genomen.

CEFOBID moet met voorzichtigheid worden voorgeschreven aan personen met een voorgeschiedenis van gastro-intestinale 

aandoeningen, met name colitis.

Informatie voor patiënten
Patiënten moeten erop worden gewezen dat antibacteriële geneesmiddelen, waaronder CEFOBID, alleen mogen worden gebruikt 

voor de behandeling van bacteriële infecties. Ze behandelen geen virale infecties (bijv. verkoudheid). Wanneer CEFOBID wordt 

voorgeschreven voor de behandeling van een bacteriële infectie, moet de patiënt worden verteld dat hoewel het gebruikelijk is om 

zich vroeg in de loop van de therapie beter te voelen, de medicatie precies zoals voorgeschreven moet worden ingenomen. Het 

overslaan van doses of het niet voltooien van de volledige therapiekuur kan (1) de effectiviteit van de onmiddellijke behandeling 

verminderen en (2) de kans vergroten dat bacteriën resistentie ontwikkelen en in de toekomst niet met CEFOBID of andere 

antibacteriële geneesmiddelen zullen worden behandeld.

Diarree is een veelvoorkomend probleem dat wordt veroorzaakt door antibacteriële geneesmiddelen en dat meestal stopt wanneer 

het geneesmiddel wordt stopgezet. Soms kunnen patiënten na het starten van de behandeling met antibacteriële geneesmiddelen 

waterige en bloederige ontlasting ontwikkelen (met of zonder maagkrampen en koorts), zelfs pas twee of meer maanden nadat ze 

de laatste dosis van het antibacteriële geneesmiddel hebben ingenomen. Als dit gebeurt, moeten patiënten zo snel mogelijk contact 

opnemen met hun arts.

Geneesmiddel-/laboratoriumtestinteracties
Een vals-positieve reactie voor glucose in de urine kan optreden met de oplossing van Benedict of 
Fehling.

Carcinogenese, mutagenese, verminderde vruchtbaarheid
Er zijn geen langetermijnstudies bij dieren uitgevoerd om het carcinogene potentieel te evalueren. De 
maximale duur van CEFOBID-toxiciteitsonderzoeken bij dieren is zes maanden. in geen van dein vivoof in 
vitrogenetische toxicologische studies toonden CEFOBID enig mutageen potentieel op chromosomaal of 
subchromosomaal niveau. CEFOBID veroorzaakte geen aantasting van de vruchtbaarheid en had geen effect 
op de algemene reproductieve prestaties of foetale ontwikkeling bij subcutane toediening van dagelijkse 
doses tot 500 tot 1000 mg/kg vóór en tijdens de paring, en aan zwangere vrouwelijke ratten tijdens de 
dracht. Deze doses zijn 10 tot 20 maal de geschatte gebruikelijke enkelvoudige klinische dosis. CEFOBID had 
bij alle geteste doses nadelige effecten op de testikels van prepuberale ratten. Subcutane toediening van 
1000 mg/kg per dag (ongeveer 16 maal de gemiddelde dosis voor volwassenen) resulteerde in een 
verminderd testisgewicht, gestopte spermatogenese, verminderde kiemcelpopulatie en vacuolatie van het 
Sertoli-celcytoplasma. De ernst van de laesies was dosisafhankelijk in het bereik van 100 tot 1000 mg/kg per 
dag; de lage dosis veroorzaakte een kleine afname van spermatocyten. Dit effect is niet waargenomen bij 
volwassen ratten. Histologisch waren de laesies helemaal omkeerbaar, behalve bij de hoogste doseringen. 
Deze onderzoeken evalueerden de daaropvolgende ontwikkeling van de voortplantingsfunctie bij ratten 
echter niet. De relatie van deze bevindingen met de mens is onbekend.
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Gebruik tijdens de zwangerschap

Zwangerschap Categorie B:Er zijn reproductieonderzoeken uitgevoerd bij muizen, ratten en apen met doses tot 10 keer 
de dosis voor mensen en er zijn geen aanwijzingen gevonden voor verminderde vruchtbaarheid of schade aan de foetus als 
gevolg van CEFOBID. Er zijn echter geen adequate en goed gecontroleerde onderzoeken bij zwangere vrouwen. Omdat 
reproductiestudies bij dieren niet altijd voorspellend zijn voor de respons van de mens, mag dit medicijn alleen tijdens de 
zwangerschap worden gebruikt als dit duidelijk nodig is.

Gebruik bij moeders die borstvoeding geven

Alleen lage concentraties CEFOBID worden uitgescheiden in de moedermelk. Hoewel CEFOBID slecht overgaat in de 
moedermelk van moeders die borstvoeding geven, is voorzichtigheid geboden wanneer CEFOBID wordt toegediend aan 
een vrouw die borstvoeding geeft.

Pediatrisch gebruik

De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen zijn niet vastgesteld. Voor informatie over testiculaire 
veranderingen bij prepuberale ratten (zie:Carcinogenese, mutagenese, verminderde 
vruchtbaarheid).

Geriatrisch gebruik

Klinische studies van CEFOBID®(steriel cefoperazon-natrium) omvatte onvoldoende aantallen proefpersonen 
van 65 jaar en ouder om te bepalen of zij anders reageren dan jongere proefpersonen. Andere 
gerapporteerde klinische ervaringen hebben geen verschillen in respons tussen oudere en jongere patiënten 
aangetoond. Over het algemeen moet de dosiskeuze voor een oudere patiënt voorzichtig zijn, meestal 
beginnend aan het lage uiteinde van het doseringsbereik, als gevolg van de grotere frequentie van 
verminderde lever-, nier- of hartfunctie en van gelijktijdige ziekte of andere medicamenteuze behandeling.

ONGEWENSTE REACTIES
Ervaring met klinische proeven

In klinische onderzoeken werden de volgende bijwerkingen waargenomen en deze werden geacht verband te houden met de 

behandeling met CEFOBID of met een onzekere etiologie:

Overgevoeligheid:Zoals bij alle cefalosporines is er melding gemaakt van overgevoeligheid die zich manifesteert 
door huidreacties (1 op de 45), medicijnkoorts (1 op 260) of een verandering in de Coombs-test (1 op 60). Deze 
reacties komen vaker voor bij patiënten met een voorgeschiedenis van allergieën, met name voor penicilline.

hematologie:Net als bij andere bètalactam-antibacteriële geneesmiddelen kan bij langdurige toediening 
reversibele neutropenie optreden. Er zijn lichte dalingen van het aantal neutrofielen (1 op de 50 patiënten) 
gemeld. Verlaagde hemoglobines (1 op 20) of hematocriet (1 op 20) zijn gemeld, wat consistent is met 
gepubliceerde literatuur over andere cefalosporines. Voorbijgaande eosinofilie is opgetreden bij 1 op de 10 
patiënten.
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lever:Van de 1285 patiënten die in klinische onderzoeken met cefoperazon werden behandeld, ontwikkelde één 
patiënt met een voorgeschiedenis van leverziekte significant verhoogde leverfunctie-enzymen tijdens behandeling 
met CEFOBID. Klinische tekenen en symptomen van niet-specifieke hepatitis vergezelden deze verhogingen. Nadat de 
behandeling met CEFOBID was stopgezet, keerden de enzymen van de patiënt terug naar het niveau van voor de 
behandeling en verdwenen de symptomen. Net als bij andere antibacteriële geneesmiddelen die hoge galspiegels 
bereiken, zijn lichte voorbijgaande verhogingen van leverfunctie-enzymen waargenomen bij 5-10% van de patiënten 
die CEFOBID-therapie kregen. De relevantie van deze bevindingen, die niet gepaard gingen met duidelijke tekenen of 
symptomen van leverdisfunctie, is niet vastgesteld.

Gastro-intestinaal:Diarree of dunne ontlasting is gemeld bij 1 op de 30 patiënten. De meeste van deze 
ervaringen waren mild of matig van ernst en van zelfbeperkende aard. In alle gevallen reageerden deze 
symptomen op symptomatische therapie of stopten ze wanneer de behandeling met cefoperazon werd 
stopgezet. Misselijkheid en braken zijn zelden gemeld.

Symptomen van pseudomembraneuze colitis kunnen optreden tijdens of gedurende enkele weken na 
antibacteriële therapie (zie WAARSCHUWINGEN).

Nierfunctietesten:Voorbijgaande verhogingen van de BUN (1 op 16) en serumcreatinine (1 op 48) zijn 
opgemerkt.

Lokale reacties:CEFOBID wordt goed verdragen na intramusculaire toediening. Af en toe kan voorbijgaande 
pijn (1 op 140) optreden na toediening via deze route. Wanneer CEFOBID wordt toegediend via intraveneuze 
infusie, kunnen sommige patiënten flebitis (1 op 120) op de infusieplaats ontwikkelen.

Post-marketingervaring

De volgende bijwerkingen zijn vastgesteld tijdens het gebruik van CEFOBID na goedkeuring. Omdat deze reacties 
vrijwillig worden gemeld door een populatie van onbekende grootte, is het niet altijd mogelijk om een   betrouwbare 
schatting van de frequentie ervan of een oorzakelijk verband met blootstelling aan geneesmiddelen vast te stellen.

Bloed- en lymfestelselaandoeningen: trombocytopenie, hypoprotrombinemie (zie 
VOORZORGSMAATREGELEN )

Immuunsysteemaandoeningen: anafylactische reacties, waaronder shock- en fatale gevallen (zie 
WAARSCHUWINGEN)

Lever- en galaandoeningen: geelzucht, leverdisfunctie

Huid- en onderhuidaandoeningen: toxische epidermale necrolyse, Stevens-Johnson-
syndroom, pruritus

Bloedvataandoeningen: bloeding (zie WAARSCHUWINGEN)
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DOSERING EN ADMINISTRATIE
De gebruikelijke dagelijkse dosis CEFOBID voor volwassenen (steriel cefoperazon) is 2 tot 4 gram per 
dag, om de 12 uur in gelijk verdeelde doses toegediend.

Bij ernstige infecties of infecties veroorzaakt door minder gevoelige organismen, kan de totale dagelijkse 
dosis en/of frequentie worden verhoogd. Patiënten zijn met succes behandeld met een totale dagelijkse 
dosering van 6-12 gram verdeeld over 2, 3 of 4 toedieningen variërend van 1,5 tot 4 gram per dosis.

Bij de behandeling van infecties veroorzaakt door:Streptococcus pyogenes, moet de therapie gedurende ten minste 10 dagen 

worden voortgezet.

AlsC. trachomatiseen vermoedelijke pathogeen is, moet een passende anti-chlamydia-dekking worden 
toegevoegd, omdat cefoperazon geen activiteit heeft tegen dit organisme.

Oplossingen van CEFOBID en aminoglycoside mogen niet rechtstreeks worden gemengd, omdat er een fysieke 
onverenigbaarheid tussen bestaat. Als combinatietherapie met CEFOBID en een aminoglycoside wordt overwogen 
(zie INDICATIES), kan dit worden bereikt door sequentiële intermitterende intraveneuze infusie, op voorwaarde dat 
een aparte secundaire intraveneuze slang wordt gebruikt en dat de primaire intraveneuze slang voldoende wordt 
geïrrigeerd met een goedgekeurd verdunningsmiddel tussen de doses. Er wordt ook gesuggereerd dat CEFOBID 
voorafgaand aan de aminoglycoside wordt toegediend.In vitro het testen van de effectiviteit van combinatie(s) van 
geneesmiddelen wordt aanbevolen.

RECONSTITUTIE
De volgende oplossingen kunnen worden gebruikt voor de initiële reconstitutie van CEFOBID (steriel 
cefoperazon).

Tabel 1. Oplossingen voor initiële reconstitutie
5% dextrose-injectie (USP)
5% dextrose en 0,9% natriumchloride-injectie (USP) 
5% dextrose en 0,2% natriumchloride-injectie (USP) 
10% dextrose-injectie (USP)
Bacteriostatisch water voor injectie [benzylalcohol of 
parabenen] (USP) *†

0,9% natriumchloride-injectie (USP) 
Normosol® M en 5% dextrose-injectie 
Normosol® R
Steriel water voor injectie*

* Niet gebruiken als vehikel voor intraveneuze infusie.
† Preparaten die benzylalcohol bevatten, mogen niet worden gebruikt bij pasgeborenen.

Algemene reconstitutieprocedures
CEFOBID (steriel cefoperazon) voor intraveneus of intramusculair gebruik kan in eerste instantie worden 
gereconstitueerd met elke compatibele oplossing die hierboven in tabel 1 wordt vermeld. Oplossingen moeten na 
reconstitutie worden bewaard om eventuele schuimvorming te laten verdwijnen en visuele inspectie voor volledige 
solubilisatie mogelijk te maken. Krachtig en langdurig roeren kan nodig zijn om CEFOBID in hogere concentraties 
(boven 333 mg cefoperazon/ml) op te lossen. De maximale oplosbaarheid
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van CEFOBID (steriel cefoperazon) is ongeveer 475 mg cefoperazon / ml compatibel 
verdunningsmiddel.

Voorbereiding voor intraveneus gebruik
Algemeen:CEFOBID-concentraties (steriel cefoperazon) tussen 2 mg/ml en 50 mg/
ml worden aanbevolen voor intraveneuze toediening.

Bereiding van flesjes:Injectieflacons CEFOBID (steriel cefoperazon) kunnen aanvankelijk worden gereconstitueerd 
met een minimum van 2,8 ml per gram cefoperazon van elke compatibele reconstitutieoplossing die geschikt is 
voor intraveneuze toediening zoals hierboven vermeld in tabel 1. Voor gemakkelijke reconstitutie het gebruik van 5 
ml compatibele oplossing per gram van CEFOBID wordt aanbevolen. De volledige hoeveelheid van de resulterende 
oplossing moet dan worden opgetrokken voor verdere verdunning en toediening met een van de volgende vehikels 
voor intraveneuze infusie:

Tabel 2. Voertuigen voor intraveneuze infusie
5% dextrose-injectie (USP)
5% dextrose en Ringer-lactaat-injectie
5% dextrose en 0,9% natriumchloride-injectie (USP) 
5% dextrose en 0,2% natriumchloride-injectie (USP) 
10% dextrose-injectie (USP)

Ringer-lactaatinjectie (USP) 0,9% 
natriumchloride-injectie (USP) 
Normosol®M en 5% dextrose-injectie 
Normosol®R

De resulterende intraveneuze oplossing moet op een van de volgende manieren worden toegediend:

Intermitterende infusie:Oplossingen van CEFOBID moeten over een periode van 15-30 minuten worden 
toegediend.

Continue infusie:CEFOBID kan worden gebruikt voor continue infusie na verdunning tot een 
eindconcentratie tussen 2 en 25 mg cefoperazon per ml.

Voorbereiding voor intramusculaire injectie
Elke geschikte oplossing die hierboven wordt vermeld, kan worden gebruikt om CEFOBID (steriel cefoperazon) voor 
intramusculaire injectie te bereiden. Wanneer concentraties van 250 mg/ml of meer moeten worden toegediend, 
moet een lidocaïne-oplossing worden gebruikt. Deze oplossingen moeten worden bereid met een combinatie van 
steriel water voor injectie en 2% lidocaïnehydrochloride-injectie (USP) die een 0,5% lidocaïnehydrochloride-oplossing 
benadert. Een verdunningsproces in twee stappen als volgt wordt aanbevolen: Voeg eerst de vereiste hoeveelheid 
steriel water voor injectie toe en roer totdat het CEFOBID-poeder volledig is opgelost. Voeg ten tweede de benodigde 
hoeveelheid lidocaïne van 2% toe en meng.

Laatste

cefoperazone
Concentratie

333 mg/ml
250 mg/ml

Stap 1
Volume van steriel

Water
2,0 ml
2,8 ml

Stap 2
Volume van 2%

lidocaïne
0,6 ml
1,0 ml

Opneembaar
Volume*ik

3 ml
4 ml

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

3,8 ml
5,4 ml

1,2 ml
1,8 ml

6 ml
8 ml

Wanneer een ander verdunningsmiddel dan Lidocaïne HCl-injectie (USP) wordt gebruikt, reconstitueer dan als volgt:

cefoperazone
Concentratie

Geluid uit
Verdunningsmiddel om te zijn

Toegevoegd

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

Opneembaar
Volume*

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

3 ml
4 ml
6 ml
8 ml

2 g flacon

* Er is voldoende eigen risico aanwezig om de aangegeven hoeveelheid op te kunnen nemen. † De 
uiteindelijke lidocaïneconcentratie zal die verkregen benaderen als een lidocaïne van 0,5%

Hydrochloride-oplossing wordt gebruikt als verdunningsmiddel.

OPSLAG EN STABILITEIT
CEFOBID (steriel cefoperazon) moet vóór reconstitutie worden bewaard bij of onder 25-C (77-F) en 
worden beschermd tegen licht. Na reconstitutie is bescherming tegen licht niet nodig.

De volgende parenterale verdunningsmiddelen en geschatte concentraties van CEFOBID bieden stabiele 
oplossingen onder de volgende omstandigheden gedurende de aangegeven tijdsperioden. (Na de aangegeven 
tijdsperioden moeten ongebruikte porties oplossingen worden weggegooid.)

Kamertemperatuur (15--25-C/59--77-F)
bij benadering

concentraties24 uur
Bacteriostatisch water voor injectie [benzylalcohol of parabenen] (USP) 
………… 5% dextrose-injectie (USP) ……………………………………………………. 5% 
dextrose en Ringer-lactaat-injectie……………………………… 5% dextrose en 
0,9% natriumchloride-injectie (USP)…………………….
5% dextrose en 0,2% natriumchloride-injectie (USP)……………………. 10% dextrose-
injectie (USP)…………………………………………………….. Ringer-lactaatinjectie 
(USP)………………………………………… …………….. 0,5% lidocaïnehydrochloride-injectie 
(USP)…………………………………………. 0,9% natriumchloride-injectie 
(USP)…………………………………………
Normosol®M en 5% dextrose-injectie…………………………………….. Normosol®
R…………………………………………………………………….. Steriel water voor 
injectie………………………………………… ………………………

300 mg/ml
2 mg tot 50 mg/ml 2 
mg tot 50 mg/ml 2 
mg tot 50 mg/ml 2 
mg tot 50 mg/ml 2 
mg tot 50 mg/ml

2 mg/ml
300 mg/ml

2 mg tot 300 mg/ml
2 mg tot 50 mg/ml 
2 mg tot 50 mg/ml

300 mg/ml

Gereconstitueerde CEFOBID-oplossingen kunnen worden bewaard in glazen of plastic spuiten, of in glazen of flexibele 
plastic containers voor parenterale oplossingen.
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Temperatuur koelkast (2-–8-C/36-–46-F)
bij benadering

concentraties5 dagen
Bacteriostatisch water voor injectie [benzylalcohol of parabenen] (USP) 
………… 5% dextrose-injectie (USP) ……………………………………………………. 5% 
dextrose en 0,9% natriumchloride-injectie (USP)…………………….
5% dextrose en 0,2% natriumchloride-injectie (USP)……………………. Ringer-
lactaatinjectie (USP)………………………………………………………….. 0,5% 
lidocaïnehydrochloride-injectie (USP)……………………………… ……. 0,9% 
natriumchloride-injectie (USP)…………………………………………
Normosol®M en 5% dextrose-injectie…………………………………….. Normosol®
R…………………………………………………………………….. Steriel water voor 
injectie………………………………………… ………………………

300 mg/ml
2 mg tot 50 mg/ml 
2 mg tot 50 mg/ml 
2 mg tot 50 mg/ml

2 mg/ml
300 mg/ml

2 mg tot 300 mg/ml
2 mg tot 50 mg/ml 
2 mg tot 50 mg/ml

300 mg/ml

Gereconstitueerde CEFOBID-oplossingen kunnen worden bewaard in glazen of plastic spuiten, of in glazen of flexibele 
plastic containers voor parenterale oplossingen.

Diepvriestemperatuur (–20- tot –10-C/–4- tot 14-F)
bij benadering

concentraties3 weken
5% dextrose-injectie (USP)……………………………………………………………… 5% dextrose 
en 0,9% natriumchloride-injectie (USP)…………………… ………….. 5% dextrose en 
0,2% natriumchloride-injectie (USP) …………………………..

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

5 weken
0,9% natriumchloride-injectie (USP) ……………………………………………… Steriel water 
voor injectie ……………………………………………… ………………

300 mg/ml
300 mg/ml

Gereconstitueerde CEFOBID-oplossingen kunnen worden bewaard in plastic spuiten of in flexibele plastic containers voor 
parenterale oplossingen.

Bevroren monsters moeten vóór gebruik bij kamertemperatuur worden ontdooid. Na het ontdooien moeten ongebruikte porties 

worden weggegooid. Niet opnieuw invriezen.

HOE GELEVERD
CEFOBID®(steriel cefoperazon) is verkrijgbaar in injectieflacons met cefoperazon-natrium 
overeenkomend met 1 g cefoperazon - 10 ( NDC 0049-1201-83) en 2 g cefoperazon - 10 ( NDC 
0049-1202-83) voor intramusculaire en intraveneuze toediening.

CEFOBID®(steriel cefoperazon) is verkrijgbaar in 10 g (NDC 0049-1219-28) Pharmacy Bulk 
Package voor intraveneuze toediening.
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