
CEFOBID®
(sterile cefoperazone)

Para sa Intravenous o Intramuscular Use

Upang mabawasan ang pagbuo ng mga bacteria na lumalaban sa droga at mapanatili ang bisa ng CEFOBID at iba pang 
mga antibacterial na gamot, ang CEFOBID ay dapat gamitin lamang upang gamutin ang mga impeksiyon na 
napatunayan o malakas na pinaghihinalaang sanhi ng bakterya.

PAGLALARAWAN
CEFOBID®(sterile cefoperazone), na dating kilala bilang sterile cefoperazone sodium, ay naglalaman ng 
cefoperazone bilang cefoperazone sodium. Ito ay isang semisynthetic, malawak na spectrum na 
cephalosporin na antibacterial na gamot. Sa kemikal, ang cefoperazone sodium ay sodium (6R,7R)-7-[(R)-2-(4-
ethyl-2,3 dioxo-1-piperazinecarboxamido)-2-(p-hydroxyphenyl)- acetamido-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5 
yl)thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate. Ang molecular formula nito ay C25H26

N9NaO8S2na may molecular weight na 667.65. Ang pormula ng istruktura ay ibinigay sa ibaba:
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Ang CEFOBID (sterile cefoperazone) ay naglalaman ng 34 mg sodium (1.5 mEq) bawat gramo. Ang CEFOBID ay isang 
puting pulbos na malayang natutunaw sa tubig. Ang pH ng isang 25% (w/v) na bagong reconstituted na solusyon ay 
nag-iiba sa pagitan ng 4.5–6.5 at ang solusyon ay mula sa walang kulay hanggang straw na dilaw depende sa 
konsentrasyon.

Ang CEFOBID (sterile cefoperazone) sa crystalline form ay ibinibigay sa mga vial na naglalaman ng 1 g o 2 g 
cefoperazone bilang cefoperazone sodium para sa intravenous o intramuscular administration.

CLINICAL PHARMACOLOGY
Ang mataas na antas ng serum at apdo ng CEFOBID ay natatamo pagkatapos ng isang dosis ng gamot. Ipinapakita sa 
talahanayan 1 ang mga serum na konsentrasyon ng CEFOBID sa mga normal na boluntaryo kasunod ng alinman sa isang 
solong 15-minutong constant rate na intravenous infusion ng 1, 2, 3 o 4 na gramo ng gamot, o isang solong intramuscular 
injection ng 1 o 2 gramo ng gamot.
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Talahanayan 1. Cefoperazone Serum Concentrations
Mean Serum Concentrations (mcg/mL)

0.5 oras 1 oras 2 oras 4 na oras

114733816
153
210

Dosis/Ruta
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 oras

4
8
9

19
7

12 oras

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

* Mga oras pagkatapos ng pangangasiwa, na may 0 oras ang pagtatapos ng pagbubuhos.

* * Nakuha ang mga halaga 15 minuto pagkatapos ng iniksyon.

Ang ibig sabihin ng kalahating buhay ng serum ng CEFOBID ay humigit-kumulang 2.0 oras, independiyente sa ruta ng 
pangangasiwa.

Sa isang pharmacokinetic na pag-aaral, ang kabuuang pang-araw-araw na dosis na 16 gramo ay ibinibigay sa mga pasyenteng 

malubhang immunocompromised sa pamamagitan ng patuloy na pagbubuhos nang walang mga komplikasyon. Ang steady state serum 

concentrations ay humigit-kumulang 150 mcg/mL sa mga pasyenteng ito.

Sa vitroAng mga pag-aaral na may human serum ay nagpapahiwatig na ang antas ng CEFOBID reversible 
protein binding ay nag-iiba sa serum na konsentrasyon mula 93% sa 25 mcg/mL ng CEFOBID hanggang 90% sa 
250 mcg/mL at 82% sa 500 mcg/mL.

Nakakamit ng CEFOBID ang mga therapeutic na konsentrasyon sa mga sumusunod na tisyu at likido ng katawan:

Tissue o Fluid
Ascitic Fluid
Cerebrospinal Fluid (sa mga pasyente na 
may inflamed meninges)
Ihi
plema
Endometrium
Myometrium
PALATINE tonsil
Sinus Mucous Membrane
Dugo ng Umbilical Cord
Amniotic Fluid
Baga
buto

Dosis
2 g

50 mg/kg

Konsentrasyon
64 mcg/mL
1.8 mcg/mL hanggang 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

Ang CEFOBID ay pangunahing inilalabas sa apdo. Ang pinakamataas na konsentrasyon ng apdo ay karaniwang 
nakukuha sa pagitan ng isa at tatlong oras kasunod ng pangangasiwa ng gamot at lumalampas sa kasabay na 
konsentrasyon sa serum ng hanggang 100 beses. Ang mga naiulat na biliary concentration ng CEFOBID ay mula sa 66 
mcg/mL sa 30 minuto hanggang sa kasing taas ng 6000 mcg/mL sa 3 oras pagkatapos ng intravenous bolus injection na 
2 gramo.
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Kasunod ng isang solong intramuscular o intravenous na dosis, ang pagbawi ng ihi ng CEFOBID sa loob ng 12-oras 
na panahon ay may average na 20-30%. Walang nakitang makabuluhang dami ng metabolites sa ihi. Ang mga 
konsentrasyon sa ihi na higit sa 2200 mcg/mL ay nakuha pagkatapos ng 15 minutong pagbubuhos ng 2 g na dosis. 
Pagkatapos ng IM injection na 2 g, ang pinakamataas na konsentrasyon ng ihi na halos 1000 mcg/mL ay nakuha, at 
ang mga antas ng therapeutic ay pinananatili sa loob ng 12 oras.

Ang paulit-ulit na pangangasiwa ng CEFOBID sa pagitan ng 12 oras ay hindi nagreresulta sa akumulasyon ng gamot sa mga 
normal na paksa. Ang mga pinakamataas na konsentrasyon ng serum, mga lugar sa ilalim ng curve (AUC's), at kalahating 
buhay ng serum sa mga pasyente na may malubhang kakulangan sa bato ay hindi gaanong naiiba sa mga nasa normal na 
boluntaryo. Sa mga pasyente na may hepatic dysfunction, ang serum half-life ay pinahaba at ang paglabas ng ihi ay tumaas. 
Sa mga pasyente na may pinagsamang bato at hepatic insufficiencies, maaaring maipon ang CEFOBID sa serum.

Ginamit ang CEFOBID sa pediatrics, ngunit ang kaligtasan at pagiging epektibo sa mga bata ay hindi pa naitatag. 
Ang kalahating buhay ng CEFOBID sa serum ay 6-10 oras sa mga bagong silang na may mababang timbang.

Microbiology

Mekanismo ng Pagkilos
Ang Cefoperazone, isang third-generation cephalosporin, ay nakakasagabal sa cell wall synthesis sa pamamagitan ng 
pagbubuklod sa penicillin-binding proteins (PBPs), kaya pinipigilan ang cross-linking ng nascent peptidoglycan. Ang 
Cefoperazone ay stable sa penicillinases at may mataas na antas ng stability sa maraming beta-lactamases na ginawa 
ng gram-negative bacteria.

Mga Mekanismo ng Paglaban
Mayroong 3 pangunahing mekanismo ng paglaban sa cefoperazone: mutations sa target na PBPs, na 
pangunahing nangyayari sa gram-positive bacteria; produksyon ng extended spectrum beta-lactamases o 
sobrang pagpapahayag ng chromosomally determined beta-lactamases sa gramnegative bacteria; nabawasan 
ang uptake o aktibong efflux sa ilang partikular na gram-negative bacteria.

Mga Pakikipag-ugnayan sa Iba Pang Antimicrobial
Kapag nasuboksa vitro, ang cefoperazone ay nagpakita ng synergistic na pakikipag-ugnayan sa aminoglycosides 
laban sa gram-negative na bacilli. Ang klinikal na kahalagahan ng mga itosa vitro hindi alam ang mga natuklasan.

Ang Cefoperazone ay ipinakitang aktibo laban sa mga sumusunod na mikroorganismo, parehosa vitro at sa mga 
klinikal na impeksyon[tingnan ang MGA INDIKASYON AT PAGGAMIT].

Gram-positive aerobic bacteria:
-
-
-
-
-

Staphylococcus aureus(mga isolate na madaling kapitan ng methicillin lamang) 
Staphylococcus epidermidis(mga isolate na madaling kapitan ng methicillin 
lamang) Streptococcus agalactiae(Group B beta-hemolytic streptococci) 
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes(Group A beta-hemolytic streptococci)
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Gram-negative na aerobic bacteria:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Citrobacteruri ng hayop

Enterobacteruri ng hayop

Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Klebsiellauri ng hayop

Morganella morganii
Neisseria gonorrhoeae
Proteus mirabilis
Proteus vulgaris
Providencia rettgeri
Providencia stuartii
Pseudomonasuri ng hayop

Serratia marcescens

Anaerobic gram-positive bacteria:
-
-

Gram-positive cocci (kabilang angPeptococcusatPeptostreptococcus
spp.) Clostridiumspecies (maliban saC. mahirap)

Anaerobic gram-negative bacteria:
-Bacteroidesuri ng hayop

Ang mga sumusunodsa vitroang data ay magagamit, ngunit ang kanilang klinikal na kahalagahan ay hindi alam. Bilang 

karagdagan, hindi bababa sa 90% ng mga organismo sa mga sumusunod na bakterya ay nagpapakita ng isangsa vitrominimum na 

inhibitory concentration (MIC) na mas mababa sa o katumbas ng cefoperazone susceptible breakpoint na 8 mcg/mL. Gayunpaman, 

ang kaligtasan at pagiging epektibo ng cefoperazone sa paggamot sa mga klinikal na impeksyon dahil sa mga bakteryang ito ay 

hindi naitatag sa sapat na mahusay na kontroladong mga klinikal na pagsubok.

Gram-negative na aerobic bacteria:
-
-
-
-
-
-

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

Gram-positive anaerobic bacteria
-Eubacteriumspp.

Gram-negatibong anaerobic bacteria
-Fusobacteriumspp.
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Mga Paraan ng Pagsusuri sa Pagkamaramdamin

Kapag available, ang clinical microbiology laboratory ay dapat magbigay ng mga resulta ngsa vitro Ang mga resulta ng 

susceptibility test para sa mga produktong antimicrobial na gamot na ginagamit sa mga residenteng ospital sa doktor 

bilang mga pana-panahong ulat na naglalarawan sa profile ng pagkamaramdamin ng nosocomial at community-acquired 

pathogens. Ang mga ulat na ito ay dapat tumulong sa manggagamot sa pagpili ng isang antibacterial na gamot para sa 

paggamot.

Mga Dilution Technique
Ginagamit ang mga quantitative na pamamaraan upang matukoy ang mga minimum na inhibitory concentrations (MICs). Ang mga 

MIC na ito ay nagbibigay ng mga pagtatantya ng pagkamaramdamin ng bakterya sa mga antimicrobial compound. Ang mga MIC ay 

dapat matukoy gamit ang isang standardized na paraan ng pagsubok.1,2,3Ang mga halaga ng MIC ay dapat bigyang-kahulugan ayon 

sa pamantayang ibinigay sa Talahanayan 2.

Mga Diffusion Technique
Ang mga quantitative na pamamaraan na nangangailangan ng pagsukat ng mga diameter ng zone ay maaari ding magbigay ng 

mga reproducible na pagtatantya ng pagkamaramdamin ng bakterya sa mga antimicrobial compound. Ang laki ng zone ay 

nagbibigay ng isang pagtatantya ng pagkamaramdamin ng bakterya sa mga antimicrobial compound. Ang laki ng zone ay dapat 

matukoy gamit ang isang standardized na paraan ng pagsubok.3,4Ang pamamaraang ito ay gumagamit ng mga paper disk na 

pinapagbinhi ng 75 mcg cefoperazone upang subukan ang pagkamaramdamin ng bakterya sa cefoperazone. Ang disk diffusion 

interpretive criteria ay ibinigay sa Talahanayan 2.

Talahanayan 2. Pamantayan sa Pagsusuri sa Pagkamaramdamin para sa Cefoperazone

Pamantayan sa Pagbibigay-kahulugan sa Pagkamaramdamin

Minimal Inhibitory Concentrations
(MIC sa mcg/mL)

Pathogen

S R

Enterobacteriaceae ≤8 ≥16

Iba pang hindi-

Entobacteriaceaea
≤8 ≥16

Anaerobic bacteriab ≤8 ≥16
Ang susceptibility interpretive criteria ay batay sa isang dosis na 3 g bawat 6 na oras o 4 g bawat 8 oras sa mga pasyente na may normal 
na renal function.
Methicillin-madaling kapitanStaphylococcusspp., na tinutukoy ng pagkamaramdamin sa oxacillin ay maaaring 
ituring na madaling kapitan sa cefoperazone.

.aKabilang dito ang nonfastidious glucose-nonfermenting gram-negative bacilli maliban sa:Pseudomonas 
aeruginosa,Acinetobacterspecies,Burkholderiaspecies atStenotrophomonas maltophilia.

bAng mga MIC para sa anaerobic bacteria ay tinutukoy gamit ang agar dilution methodology.
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Isang ulat ngSusceptible(S) ay nagpapahiwatig na ang antimicrobial na gamot ay malamang na pigilan ang paglaki ng 
pathogen kung ang antimicrobial na gamot ay umabot sa konsentrasyon sa lugar ng impeksyon. Isang ulat ng Paglaban(R) 
ay nagpapahiwatig na ang antimicrobial na gamot ay hindi malamang na pigilan ang paglaki ng pathogen kung ang 
antimicrobial na gamot ay umabot sa mga konsentrasyon na karaniwang makakamit sa lugar ng impeksyon; ibang therapy 
ang dapat piliin.

Kontrol sa Kalidad

Ang standardized susceptibility test procedures ay nangangailangan ng paggamit ng mga kontrol sa laboratoryo upang 

subaybayan at matiyak ang katumpakan at katumpakan ng mga supply at reagents na ginamit sa assay, at ang mga diskarte ng 

mga indibidwal na nagsasagawa ng pagsubok.1,2,3,4Ang standardized na cefoperazone powder ay dapat magbigay ng sumusunod 

na hanay ng mga halaga ng MIC na nakasaad sa Talahanayan 3. Para sa diffusion technique gamit ang 75 mcg cefoperazone disk, 

ang pamantayan sa Talahanayan 3 ay dapat makamit.

Talahanayan 3. Mga Katanggap-tanggap na Quality Control Range para sa Cefoperazone

Minimum Inhibitory
Mga hanay

(MIC sa mcg/mL)

Mga Saklaw ng Disk Diffusion

(Mga Zone Diameter sa 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

Mga Hanay ng Quality Control para sa Oxacillin vs.S. aureus

Staphylococcus aureus
ATCC 29213 0.12 – 0.5 - -

ATCC® = American Type Culture Collection.
Ang isang MIC para sa anaerobic bacteria ay tinutukoy gamit ang agar dilution methodology. Ang pagkamaramdamin 
ng staphylococci sa cefotaxime ay maaaring mahihinuha mula sa pagsubok lamang ng penicillin at alinman sa cefoxitin 
o oxacillin.
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MGA INDIKASYON AT PAGGAMIT
Upang mabawasan ang pagbuo ng mga bacteria na lumalaban sa droga at mapanatili ang bisa ng CEFOBID at iba pang 
mga antibacterial na gamot, ang CEFOBID ay dapat gamitin lamang upang gamutin ang mga impeksyon na napatunayan o 
malakas na pinaghihinalaang sanhi ng madaling kapitan ng bakterya. Kapag ang impormasyon sa kultura at 
pagkamaramdamin ay magagamit, dapat silang isaalang-alang sa pagpili o pagbabago ng antibacterial therapy. Sa 
kawalan ng naturang data, ang lokal na epidemiology at mga pattern ng pagkamaramdamin ay maaaring mag-ambag sa 
empiric na pagpili ng therapy.

Ang CEFOBID ay ipinahiwatig para sa paggamot sa mga sumusunod na impeksyon kapag sanhi ng mga madaling 
organismo:

Mga Impeksyon sa Respiratory Tractdulot ngS. pneumoniae,H. influenzae,S. aureus(penicillinase at 
non-penicillinase na gumagawa ng mga strain),S. pyogenes* (Pangkat A beta-hemolytic streptococci),P. 
aeruginosa,Klebsiella pneumoniae,E. coli,Proteus mirabilis, atEnterobacteruri ng hayop.

Peritonitis at Iba Pang Intra-tiyan na Impeksyondulot ngE. coli, P. aeruginosa,*at 
anaerobic gram-negative bacilli (kabilang angBacteroides fragilis).

Bacterial Septicemiadulot ngS. pneumoniae,S. agalactiae,*S. aureus,Pseudomonas 
aeruginosa,*E. coli,Klebsiellaspp.,*Klebsiella pneumoniae,*Proteusspecies* (indole-positive 
at indole-negative),Clostridiumspp.* at anaerobic gram-positive cocci.*

Mga Impeksyon ng Balat at Mga Istraktura ng Balatdulot ngS. aureus(penicillinase at non-
penicillinase na gumagawa ng mga strain),S. pyogenes,* atP. aeruginosa.

Pelvic Inflammatory Disease, Endometritis, at Iba pang Impeksyon ng Female Genital 
Tractdulot ngN. gonorrhoeae,S. epidermidis,*S. agalactiae,E. coli,Clostridiumspp.,* Bacteroides
species (kabilang angBacteroides fragilis), at anaerobic gram-positive cocci.

Cefobid®ay walang aktibidad laban saChlamydia trachomatis. Samakatuwid, kapag ang Cefobid ay ginagamit sa 
paggamot ng mga pasyente na may pelvic inflammatory disease atC. trachomatisay isa sa mga pinaghihinalaang 
pathogens, nararapat na idagdag ang naaangkop na anti-chlamydial coverage.

Mga Impeksyon sa Urinary Tractdulot ngEscherichia coliatPseudomonas aeruginosa.

Mga Impeksyon sa Enterococcal:Kahit na ang cefoperazone ay napatunayang klinikal na epektibo sa paggamot ng mga 
impeksyon na dulot ng enterococci sa mga kaso ngperitonitis at iba pang impeksyon sa loob ng tiyan, mga impeksyon 
sa balat at mga istruktura ng balat, pelvic inflammatory disease, endometritis at iba pang impeksyon ng babaeng 
genital tract, at impeksyon sa ihi.,* ang karamihan sa mga klinikal na isolates ng enterococci na nasubok ay hindi 
madaling kapitan sa cefoperazone ngunit nahuhulog lamang sa o sa intermediate zone ng pagkamaramdamin, at 
katamtamang lumalaban sa cefoperazone. gayunpaman,sa vitroAng pagsusuri sa pagkamaramdamin ay maaaring hindi 
direktang nauugnay sa sa vivoresulta. Sa kabila nito, ang cefoperazone therapy ay nagresulta sa mga klinikal na 
pagpapagaling ng mga impeksyong enterococcal, pangunahin sa mga impeksyong polymicrobial. Ang Cefoperazone ay 
dapat gamitin sa mga impeksyong enterococcal nang may pag-iingat at sa mga dosis na nakakamit ng kasiya-siyang serum 
na antas ng cefoperazone.
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* Ang pagiging epektibo laban sa organismong ito sa organ system na ito ay pinag-aralan sa mas kaunti sa 10 impeksyon.

Kumbinasyon na Therapy
Ang synergy sa pagitan ng CEFOBID at aminoglycosides ay ipinakita na may maraming gram-negative na bacilli. 
Gayunpaman, ang naturang pinahusay na aktibidad ng mga kumbinasyong ito ay hindi mahuhulaan. Kung ang naturang 
therapy ay isinasaalang-alang,sa vitroAng mga pagsusuri sa pagkamaramdamin ay dapat isagawa upang matukoy ang 
aktibidad ng mga gamot na pinagsama, at ang pag-andar ng bato ay dapat na maingat na subaybayan. (Tingnan ang mga 
seksyon ng PAG-Iingat, at DOSAGE AT ADMINISTRASYON.)

MGA KONTRAINDIKASYON
Ang CEFOBID ay kontraindikado sa mga pasyenteng may kilalang allergy sa cephalosporin-class ng mga 
antibacterial na gamot.

MGA BABALA
Mga Reaksyon ng Hypersensitivity

SERYOSO AT OCCASIONALLY FATAL HYPERSENSITIVITY (ANAPHYLACTIC) REACTIONS AY 
NAIULAT SA MGA PASYENTENG Tumatanggap ng BETA-LACTAM ANTIBACRERIALS, 
KASAMA ANG CEFOPERAZONE. ANG MGA REAKSIYON NA ITO AY MAS APT NA 
MANGYARI SA MGA INDIBIDWAL NA MAY KASAYSAYAN NG HYPERSENSITIVITY 
REACTIONS SA MARAMING ALLERGEN. BAGO MAG-INSTITUTED ANG THERAPY NA MAY 
CEFOBID, DAPAT MAGING MAINGAT NA PAG-IINQUIRY UPANG MAtukoy KUNG ANG 
PASYENTE AY NAGKAROON NG DATING HYPERSENSITIVITY REACTIONS SA 
CEPHALOSPORINS, PENICILLINS, CARBAPENEMS O IBA PANG DROGA. ANG PRODUKTO 
NA ITO AY DAPAT IBIGAY MAINGAT SA MGA BETA-LACTAM Allergy Patients. KUNG 
MAGKAKAROON NG ALERGIC REACTION, DAPAT IPATULOY ANG CEFOPERAZONE AT 
MAG-INSTITUT NG ANGKOP NA THERAPY.

Clostridium difficile-Kaugnay na Pagtatae
Clostridium difficileAng nauugnay na pagtatae (CDAD) ay naiulat sa paggamit ng halos lahat ng mga antibacterial agent, kabilang 

ang CEFOBID, at maaaring may kalubhaan mula sa banayad na pagtatae hanggang sa nakamamatay na colitis. Ang paggamot na 

may mga antibacterial agent ay nagbabago sa normal na flora ng colon na humahantong sa labis na paglaki ngC. mahirap.

C. mahirapgumagawa ng mga lason A at B na nag-aambag sa pagbuo ng CDAD. Hypertoxin na gumagawa ng mga strain ng
C. mahirapnagdudulot ng mas mataas na morbidity at mortality, dahil ang mga impeksyong ito ay maaaring refractory sa 
antibacterial therapy at maaaring mangailangan ng colectomy. Ang CDAD ay dapat isaalang-alang sa lahat ng mga pasyente 
na may pagtatae kasunod ng paggamit ng antibacterial na gamot. Ang maingat na kasaysayan ng medikal ay kinakailangan 
dahil ang CDAD ay naiulat na nangyari sa loob ng dalawang buwan pagkatapos ng pangangasiwa ng mga antibacterial 
agent.

Kung pinaghihinalaan o nakumpirma ang CDAD, hindi nakadirekta laban sa patuloy na paggamit ng 
antibacterial na gamotC. mahirapmaaaring kailanganin nang ihinto. Angkop na pamamahala ng likido at 
electrolyte, suplemento ng protina, paggamot na antibacterial ngC. mahirap, at ang surgical evaluation ay 
dapat isagawa ayon sa klinikal na indikasyon.
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Pagdurugo
Ang mga malubhang kaso ng pagdurugo, kabilang ang mga pagkamatay, ay naiulat na may cefoperazone. 
Subaybayan ang mga palatandaan ng pagdurugo, thrombocytopenia, at coagulopathy. Ihinto ang CEFOBID kung 
may patuloy na pagdurugo at walang natukoy na alternatibong paliwanag.

MGA PAG-IINGAT
Heneral
Ang pagrereseta ng CEFOBID sa kawalan ng isang napatunayan o malakas na pinaghihinalaang impeksyon sa bakterya ay 

malamang na hindi makapagbigay ng benepisyo sa pasyente at nagpapataas ng panganib ng pagbuo ng mga bakterya na 

lumalaban sa droga.

Kahit na ang lumilipas na pagtaas ng BUN at serum creatinine ay naobserbahan, ang CEFOBID lamang ay hindi 
lumilitaw na magdulot ng makabuluhang nephrotoxicity. Gayunpaman, ang kasabay na pangangasiwa ng 
aminoglycosides at iba pang cephalosporins ay nagdulot ng nephrotoxicity.

Ang CEFOBID ay malawak na nailalabas sa apdo. Ang serum na kalahating buhay ng CEFOBID ay tumaas ng 2-4 na beses sa mga pasyente na 

may sakit sa atay at/o biliary obstruction. Sa pangkalahatan, ang kabuuang pang-araw-araw na dosis na higit sa 4 g ay hindi dapat kailanganin 

sa mga naturang pasyente. Kung ang mas mataas na dosis ay ginagamit, ang mga konsentrasyon ng serum ay dapat na subaybayan.

Dahil ang renal excretion ay hindi ang pangunahing ruta ng pag-aalis ng CEFOBID (tingnan ang CLINICAL PHARMACOLOGY), ang 

mga pasyente na may kabiguan sa bato ay hindi nangangailangan ng pagsasaayos sa dosis kapag ang karaniwang mga dosis ay 

ibinibigay. Kapag ginamit ang mataas na dosis ng CEFOBID, ang mga konsentrasyon ng gamot sa serum ay dapat na 

subaybayan nang pana-panahon. Kung mayroong ebidensya ng akumulasyon, ang dosis ay dapat na bawasan nang naaayon.

Ang kalahating buhay ng CEFOBID ay bahagyang nabawasan sa panahon ng hemodialysis. Kaya, ang dosing ay dapat na naka-iskedyul na 

sumunod sa isang panahon ng dialysis. Sa mga pasyente na may parehong hepatic dysfunction at makabuluhang sakit sa bato, ang dosis 

ng CEFOBID ay hindi dapat lumampas sa 1-2 g araw-araw nang walang malapit na pagsubaybay sa mga konsentrasyon ng serum.

Tulad ng iba pang mga antibacterial na gamot, ang kakulangan sa bitamina K ay bihirang nangyari sa mga pasyente na 
ginagamot sa CEFOBID. Ang mekanismo ay malamang na may kaugnayan sa pagsugpo sa gut flora na karaniwang 
synthesize ang bitamina na ito. Kabilang sa mga nasa panganib ang mga pasyenteng may mahinang nutritional status, 
malabsorption states (hal., cystic fibrosis), alkoholismo, at mga pasyente sa matagal na hyper-alimentation regimens 
(pinapangasiwaan alinman sa intravenously o sa pamamagitan ng naso-gastric tube). Ang hypoprothrombinemia na may 
o walang pagdurugo ay naiulat. Ang oras ng prothrombin ay dapat na subaybayan sa mga pasyenteng ito at ang 
exogenous na bitamina K ay ibinibigay gaya ng ipinahiwatig.

Ang isang reaksiyong tulad ng disulfiram na nailalarawan sa pamamagitan ng pamumula, pagpapawis, sakit ng ulo, at 
tachycardia ay naiulat kapag ang alkohol (beer, alak) ay natutunaw sa loob ng 72 oras pagkatapos ng pangangasiwa ng 
CEFOBID. Ang mga pasyente ay dapat mag-ingat tungkol sa paglunok ng mga inuming nakalalasing pagkatapos ng 
pangangasiwa ng CEFOBID.
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Ang matagal na paggamit ng CEFOBID ay maaaring magresulta sa paglaki ng mga nonsusceptible na organismo. Ang maingat na 

pagmamasid sa pasyente ay mahalaga. Kung ang superinfection ay nangyayari sa panahon ng therapy, ang mga naaangkop na 

hakbang ay dapat gawin.

Ang CEFOBID ay dapat na inireseta nang may pag-iingat sa mga indibidwal na may kasaysayan ng gastrointestinal na 
sakit, partikular na colitis.

Impormasyon para sa mga Pasyente

Dapat payuhan ang mga pasyente na ang mga antibacterial na gamot kabilang ang CEFOBID ay dapat lamang gamitin 
upang gamutin ang mga impeksyong bacterial. Hindi nila ginagamot ang mga impeksyon sa viral (hal., ang karaniwang 
sipon). Kapag ang CEFOBID ay inireseta upang gamutin ang isang bacterial infection, ang mga pasyente ay dapat sabihin na 
bagaman karaniwan na ang pakiramdam ng mas maaga sa kurso ng therapy, ang gamot ay dapat inumin nang eksakto 
tulad ng itinuro. Ang paglaktaw sa mga dosis o hindi pagkumpleto ng buong kurso ng therapy ay maaaring (1) bawasan ang 
bisa ng agarang paggamot at (2) dagdagan ang posibilidad na ang bakterya ay magkakaroon ng resistensya at hindi 
magagamot ng CEFOBID o iba pang mga antibacterial na gamot sa hinaharap.

Ang pagtatae ay isang karaniwang problema na dulot ng mga antibacterial na gamot na kadalasang nagtatapos kapag ang gamot ay 

itinigil. Minsan pagkatapos simulan ang paggamot na may mga antibacterial na gamot, ang mga pasyente ay maaaring magkaroon 

ng matubig at madugong dumi (mayroon o walang sikmura at lagnat) kahit na sa huli ng dalawa o higit pang buwan pagkatapos 

uminom ng huling dosis ng antibacterial na gamot. Kung nangyari ito, dapat makipag-ugnayan ang mga pasyente sa kanilang 

manggagamot sa lalong madaling panahon.

Mga Pakikipag-ugnayan sa Drug/Laboratory Test

Ang isang maling positibong reaksyon para sa glucose sa ihi ay maaaring mangyari sa solusyon ni Benedict o 
Fehling.

Carcinogenesis, Mutagenesis, Paghina ng Fertility
Ang mga pangmatagalang pag-aaral sa mga hayop ay hindi isinagawa upang suriin ang potensyal na carcinogenic. Ang maximum 

na tagal ng CEFOBID animal toxicity studies ay anim na buwan. Sa wala sasa vivoo sa vitroAng mga pag-aaral ng genetic toxicology 

ay nagpakita ang CEFOBID ng anumang potensyal na mutagenic sa alinman sa antas ng chromosomal o subchromosomal. Ang 

CEFOBID ay hindi nagdulot ng kapansanan sa fertility at walang epekto sa pangkalahatang reproductive performance o fetal 

development kapag pinangangasiwaan nang subcutaneously sa pang-araw-araw na dosis hanggang 500 hanggang 1000 mg/kg 

bago at habang nag-aasawa, at sa mga buntis na babaeng daga sa panahon ng pagbubuntis. Ang mga dosis na ito ay 10 

hanggang 20 beses ang tinantyang karaniwang solong klinikal na dosis. Ang CEFOBID ay may masamang epekto sa testes ng 

prepubertal rats sa lahat ng dosis na nasubok. Ang pang-ilalim ng balat na pangangasiwa ng 1000 mg/kg bawat araw (humigit-

kumulang 16 na beses ang average na dosis ng tao na nasa hustong gulang) ay nagresulta sa pagbawas ng timbang ng testicular, 

pag-aresto sa spermatogenesis, pagbaba ng populasyon ng germinal cell at vacuolation ng Sertoli cell cytoplasm. Ang kalubhaan 

ng mga sugat ay nakasalalay sa dosis sa 100 hanggang 1000 mg/kg bawat araw na hanay; ang mababang dosis ay nagdulot ng 

kaunting pagbaba sa mga spermatocytes. Ang epektong ito ay hindi naobserbahan sa mga daga na may sapat na gulang. 

Histologically ang mga sugat ay nababaligtad sa lahat ngunit ang pinakamataas na antas ng dosis. Gayunpaman, ang mga pag-

aaral na ito ay hindi nasuri ang kasunod na pag-unlad ng reproductive function sa mga daga. Ang kaugnayan ng mga natuklasang 

ito sa mga tao ay hindi alam.
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Paggamit sa Pagbubuntis

Kategorya ng Pagbubuntis B:Ang mga pag-aaral sa pagpaparami ay isinagawa sa mga daga, daga, at unggoy sa mga 
dosis na hanggang 10 beses kaysa sa dosis ng tao at walang nakitang ebidensya ng kapansanan sa fertility o pinsala sa 
fetus dahil sa CEFOBID. Gayunpaman, walang sapat at mahusay na kontroladong pag-aaral sa mga buntis na kababaihan. 
Dahil ang mga pag-aaral sa pagpaparami ng hayop ay hindi palaging hinuhulaan ang tugon ng tao, ang gamot na ito ay 
dapat gamitin sa panahon ng pagbubuntis lamang kung malinaw na kinakailangan.

Paggamit sa mga Nars na Ina
Ang mga mababang konsentrasyon lamang ng CEFOBID ay pinalabas sa gatas ng tao. Bagama't mahinang pumapasok 
ang CEFOBID sa gatas ng ina ng mga nagpapasusong ina, dapat na mag-ingat kapag ang CEFOBID ay ibinibigay sa isang 
babaeng nagpapasuso.

Paggamit ng Pediatric

Ang kaligtasan at pagiging epektibo sa mga bata ay hindi pa naitatag. Para sa impormasyon tungkol sa mga 
pagbabago sa testicular sa prepubertal na daga (tingnan angCarcinogenesis, Mutagenesis, Paghina ng 
Fertility).

Paggamit ng Geriatric

Mga klinikal na pag-aaral ng CEFOBID®(sterile cefoperazone sodium) ay hindi nagsama ng sapat na bilang ng mga subject 
na may edad 65 pataas upang matukoy kung iba ang kanilang pagtugon sa mas batang mga subject. Ang iba pang naiulat 
na klinikal na karanasan ay hindi natukoy ang mga pagkakaiba sa mga tugon sa pagitan ng mga matatanda at mas batang 
pasyente. Sa pangkalahatan, ang pagpili ng dosis para sa isang matatandang pasyente ay dapat maging maingat, 
kadalasan ay nagsisimula sa mababang dulo ng hanay ng dosing, na sumasalamin sa mas mataas na dalas ng pagbaba ng 
hepatic, bato, o paggana ng puso, at ng magkakatulad na sakit o iba pang therapy sa gamot.

MGA MASAMANG REAKSIYON
Karanasan sa Mga Klinikal na Pagsubok

Sa mga klinikal na pag-aaral ang mga sumusunod na masamang epekto ay naobserbahan at itinuturing na 
nauugnay sa CEFOBID therapy o ng hindi tiyak na etiology:

Hypersensitivity:Tulad ng lahat ng cephalosporins, ang hypersensitivity na ipinakita sa pamamagitan ng mga reaksyon sa balat (1 

pasyente sa 45), lagnat ng gamot (1 sa 260), o isang pagbabago sa pagsusuri ng Coombs (1 sa 60) ay naiulat. Ang mga reaksyong 

ito ay mas malamang na mangyari sa mga pasyente na may kasaysayan ng mga allergy, lalo na sa penicillin.

Hematology:Tulad ng iba pang mga beta-lactam na antibacterial na gamot, ang reversible neutropenia ay maaaring 
mangyari sa matagal na pangangasiwa. Ang bahagyang pagbaba sa bilang ng neutrophil (1 pasyente sa 50) ay 
naiulat. Nabawasan ang mga hemoglobin (1 sa 20) o hematocrit (1 sa 20) ay naiulat, na pare-pareho sa nai-publish 
na literatura sa iba pang cephalosporins. Ang lumilipas na eosinophilia ay naganap sa 1 pasyente sa 10.
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Hepatic:Sa 1285 mga pasyente na ginagamot ng cefoperazone sa mga klinikal na pagsubok, isang pasyente na may 
kasaysayan ng sakit sa atay ay nakabuo ng makabuluhang pagtaas ng mga enzyme sa paggana ng atay sa panahon ng 
CEFOBID therapy. Ang mga klinikal na palatandaan at sintomas ng hindi tiyak na hepatitis ay sinamahan ng mga pagtaas na 
ito. Matapos ihinto ang therapy ng CEFOBID, ang mga enzyme ng pasyente ay bumalik sa mga antas ng pre-treatment at 
nalutas ang symptomatology. Tulad ng iba pang mga antibacterial na gamot na nakakamit ng mataas na antas ng apdo, ang 
banayad na lumilipas na pagtaas ng mga enzyme ng function ng atay ay naobserbahan sa 5–10% ng mga pasyente na 
tumatanggap ng CEFOBID therapy. Ang kaugnayan ng mga natuklasan na ito, na hindi sinamahan ng mga lantad na 
palatandaan o sintomas ng hepatic dysfunction, ay hindi pa naitatag.

Gastrointestinal:Ang pagtatae o maluwag na dumi ay naiulat sa 1 sa 30 pasyente. Karamihan sa mga karanasang 
ito ay banayad o katamtaman ang kalubhaan at likas na naglilimita sa sarili. Sa lahat ng kaso, ang mga sintomas na 
ito ay tumugon sa symptomatic therapy o tumigil kapag ang cefoperazone therapy ay itinigil. Ang pagduduwal at 
pagsusuka ay bihirang naiulat.

Ang mga sintomas ng pseudomembranous colitis ay maaaring lumitaw sa panahon o sa loob ng ilang linggo kasunod ng 

antibacterial therapy (tingnan ang MGA BABALA).

Mga Pagsusuri sa Function ng Bato:Ang mga lumilipas na pagtaas ng BUN (1 sa 16) at serum creatinine (1 sa 48) 
ay napansin.

Mga Lokal na Reaksyon:Ang CEFOBID ay mahusay na disimulado pagkatapos ng intramuscular administration. Paminsan-minsan, ang 

pansamantalang pananakit (1 sa 140) ay maaaring sumunod sa pangangasiwa sa rutang ito. Kapag ang CEFOBID ay pinangangasiwaan ng 

intravenous infusion ang ilang mga pasyente ay maaaring magkaroon ng phlebitis (1 sa 120) sa lugar ng pagbubuhos.

Karanasan sa Post-Marketing

Ang mga sumusunod na masamang reaksyon ay natukoy sa panahon ng paggamit pagkatapos ng pag-apruba ng CEFOBID. 

Dahil ang mga reaksyong ito ay boluntaryong iniulat mula sa isang populasyon na hindi tiyak ang laki, hindi laging posible na 

mapagkakatiwalaang tantiyahin ang dalas ng mga ito o magtatag ng sanhi ng kaugnayan sa pagkakalantad sa droga.

Mga Karamdaman sa Dugo at Lymphatic System: Thrombocytopenia, hypoprothrombinaemia 
(Tingnan ang PAG-Iingat)

Mga karamdaman sa Immune System: Mga reaksyon ng anaphylactic, kabilang ang pagkabigla at mga nakamamatay na kaso (Tingnan 

ang MGA BABALA)

Mga Karamdaman sa Hepatobiliary: Jaundice, hepatic dysfunction

Mga Sakit sa Balat at Subcutaneous Tissue: Nakakalason na epidermal necrolysis, Stevens Johnson 
syndrome, pruritus

Mga Karamdaman sa Vascular: Pagdurugo (Tingnan ang MGA BABALA)
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DOSAGE AT ADMINISTRASYON
Ang karaniwang pang-araw-araw na dosis ng CEFOBID (sterile cefoperazone) para sa mga nasa hustong gulang ay 2 hanggang 4 na 

gramo bawat araw na ibinibigay sa pantay na hinati na dosis tuwing 12 oras.

Sa matinding impeksyon o impeksyon na dulot ng hindi gaanong sensitibong mga organismo, maaaring tumaas ang kabuuang 

pang-araw-araw na dosis at/o dalas. Matagumpay na nagamot ang mga pasyente na may kabuuang pang-araw-araw na dosis na 

6–12 gramo na nahahati sa 2, 3 o 4 na administrasyon mula 1.5 hanggang 4 na gramo bawat dosis.

Kapag ginagamot ang mga impeksiyon na dulot ngStreptococcus pyogenes, ang therapy ay dapat ipagpatuloy nang hindi bababa 

sa 10 araw.

KungC. trachomatisay isang pinaghihinalaang pathogen, ang naaangkop na anti-chlamydial coverage ay dapat 
idagdag, dahil ang cefoperazone ay walang aktibidad laban sa organismong ito.

Ang mga solusyon ng CEFOBID at aminoglycoside ay hindi dapat direktang paghaluin, dahil mayroong pisikal na 
hindi pagkakatugma sa pagitan nila. Kung pinag-iisipan ang kumbinasyong therapy na may CEFOBID at isang 
aminoglycoside (tingnan ang INDICATIONS) ito ay maisasagawa sa pamamagitan ng sunud-sunod na intermittent 
intravenous infusion sa kondisyon na ang hiwalay na pangalawang intravenous tubing ay ginagamit, at ang 
pangunahing intravenous tubing ay sapat na natubigan ng isang aprubadong diluent sa pagitan ng mga dosis. 
Iminumungkahi din na ang CEFOBID ay ibibigay bago ang aminoglycoside.Sa vitro ang pagsusuri sa bisa ng (mga) 
kumbinasyon ng gamot ay inirerekomenda.

REKONSTITUSYON
Ang mga sumusunod na solusyon ay maaaring gamitin para sa paunang pagsasaayos ng CEFOBID (sterile 
cefoperazone).

Talahanayan 1. Mga Solusyon para sa Initial Reconstitution

5% Dextrose Injection (USP)
5% Dextrose at 0.9% Sodium Chloride Injection (USP) 5% 
Dextrose at 0.2% Sodium Chloride Injection (USP) 10% 
Dextrose Injection (USP)
Bacteriostatic Water para sa Injection [Benzyl Alcohol o 
Parabens] (USP)*†

0.9% Sodium Chloride Injection (USP) 
Normosol® M at 5% Dextrose Injection 
Normosol® R
Steril na Tubig para sa Iniksyon*

* Hindi dapat gamitin bilang isang sasakyan para sa intravenous infusion.

† Ang mga paghahanda na naglalaman ng Benzyl Alcohol ay hindi dapat gamitin sa mga bagong panganak.

Pangkalahatang Pamamaraan sa Rekonstitusyon

Ang CEFOBID (sterile cefoperazone) para sa intravenous o intramuscular na paggamit ay maaaring paunang buuin ng anumang 

katugmang solusyon na binanggit sa itaas sa Talahanayan 1. Ang mga solusyon ay dapat pahintulutang tumayo pagkatapos ng 

reconstitution upang payagan ang anumang bumubula na maglaho upang payagan ang visual na inspeksyon para sa kumpletong 

solubilization. Maaaring kailanganin ang masigla at matagal na pagkabalisa upang matunaw ang CEFOBID sa mas mataas na 

konsentrasyon (higit sa 333 mg cefoperazone/mL). Ang maximum na solubility
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ng CEFOBID (sterile cefoperazone) ay humigit-kumulang 475 mg cefoperazone/mL ng katugmang 
diluent.

Paghahanda para sa Intravenous Use
Pangkalahatan:Ang mga konsentrasyon ng CEFOBID (sterile cefoperazone) sa pagitan ng 2 mg/mL at 
50 mg/mL ay inirerekomenda para sa intravenous administration.

Paghahanda ng mga vial:Ang mga vial ng CEFOBID (sterile cefoperazone) ay maaaring paunang buuin ng hindi 
bababa sa 2.8 mL bawat gramo ng cefoperazone ng anumang compatible reconstituting solution na naaangkop 
para sa intravenous administration na nakalista sa itaas sa Table 1. Para sa kadalian ng reconstitution, ang 
paggamit ng 5 mL ng compatible na solusyon kada gramo ng CEFOBID ay inirerekomenda. Ang buong dami ng 
nagreresultang solusyon ay dapat na bawiin para sa karagdagang pagbabanto at pangangasiwa gamit ang alinman 
sa mga sumusunod na sasakyan para sa intravenous infusion:

Talahanayan 2. Mga Sasakyan para sa Intravenous Infusion

5% Dextrose Injection (USP)
5% Dextrose at Lactated Ringer's Injection
5% Dextrose at 0.9% Sodium Chloride Injection (USP) 5% 
Dextrose at 0.2% Sodium Chloride Injection (USP) 10% 
Dextrose Injection (USP)

Lactated Ringer's Injection (USP) 0.9% 
Sodium Chloride Injection (USP) 
Normosol®M at 5% Dextrose Injection 
Normosol®R

Ang resultang intravenous solution ay dapat ibigay sa isa sa mga sumusunod na paraan:

Pasulput-sulpot na Infusion:Ang mga solusyon ng CEFOBID ay dapat ibigay sa loob ng 15–30 minutong yugto ng 
panahon.

Patuloy na Pagbubuhos:Maaaring gamitin ang CEFOBID para sa tuluy-tuloy na pagbubuhos pagkatapos ng dilution hanggang sa 

huling konsentrasyon na nasa pagitan ng 2 at 25 mg cefoperazone kada mL.

Paghahanda para sa Intramuscular Injection
Anumang angkop na solusyon na nakalista sa itaas ay maaaring gamitin upang maghanda ng CEFOBID (sterile 
cefoperazone) para sa intramuscular injection. Kapag ang mga konsentrasyon na 250 mg/mL o higit pa ay ibibigay, isang 
lidocaine solution ang dapat gamitin. Ang mga solusyong ito ay dapat ihanda gamit ang kumbinasyon ng Sterile Water for 
Injection at 2% Lidocaine Hydrochloride Injection (USP) na humigit-kumulang sa isang 0.5% Lidocaine Hydrochloride 
Solution. Inirerekomenda ang dalawang hakbang na proseso ng dilution gaya ng sumusunod: Una, idagdag ang 
kinakailangang halaga ng Sterile Water para sa Injection at pukawin hanggang sa ganap na matunaw ang CEFOBID powder. 
Pangalawa, idagdag ang kinakailangang halaga ng 2% lidocaine at ihalo.

Pangwakas

Cefoperazone
Konsentrasyon

333 mg/mL
250 mg/mL

Hakbang 1

Dami ng Steril
Tubig
2.0 ML
2.8 ML

Hakbang 2

Dami ng 2%
Lidocaine

0.6 ML
1.0 mL

Maaalis
Dami*†

3 mL
4 mL

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

3.8 ML
5.4 mL

1.2 mL
1.8 ML

6 mL
8 mL

Kapag ginamit ang isang diluent maliban sa Lidocaine HCl Injection (USP) ay muling buuin ang mga sumusunod:

Cefoperazone
Konsentrasyon

Dami ng
Diluent na

Idinagdag

2.6 ML
3.8 ML
5.0 ML
7.2 ML

Maaalis
Dami*

1 g bote 333 mg/mL
250 mg/mL
333 mg/mL
250 mg/mL

3 mL
4 mL
6 mL
8 mL

2 g bote

* Mayroong sapat na labis na naroroon upang payagan ang pag-withdraw ng nakasaad na dami. † Ang 
panghuling konsentrasyon ng lidocaine ay tinatantya na nakuha kung ang isang 0.5% na Lidocaine

Ang Hydrochloride Solution ay ginagamit bilang diluent.

STORAGE AT KATATAGAN
Ang CEFOBID (sterile cefoperazone) ay dapat itago sa o mas mababa sa 25-C (77-F) at protektado mula sa liwanag bago ang muling 

pagsasaayos. Pagkatapos ng reconstitution, hindi kinakailangan ang proteksyon mula sa liwanag.

Ang mga sumusunod na parenteral diluent at tinatayang konsentrasyon ng CEFOBID ay nagbibigay ng mga matatag na solusyon sa ilalim ng 

mga sumusunod na kondisyon para sa ipinahiwatig na mga yugto ng panahon. (Pagkatapos ng ipinahiwatig na mga yugto ng panahon, ang 

mga hindi nagamit na bahagi ng mga solusyon ay dapat na itapon.)

Temperatura ng Kwarto (15-–25-C/59-–77-F)

Tinatayang
Mga konsentrasyon24 Oras

Bacteriostatic Water for Injection [Benzyl Alcohol or Parabens] (USP)…………… 
5% Dextrose Injection (USP)……………………………………………………. 5% Dextrose at 
Lactated Ringer's Injection………………………………… 5% Dextrose at 0.9% Sodium 
Chloride Injection (USP)………………….
5% Dextrose at 0.2% Sodium Chloride Injection (USP)…………………. 10% Dextrose 
Injection (USP)………………………………………………………….. Lactated Ringer's Injection 
(USP)………………………………………… …………….. 0.5% Lidocaine Hydrochloride 
Injection (USP)……………………………………………. 0.9% Sodium Chloride Injection 
(USP)………………………………………………
Normosol®M at 5% Dextrose Injection………………………………………….. Normosol®
R………………………………………………………………………….. Steril na Tubig para sa 
Iniksyon………………………………………… ………………………

300 mg/mL
2 mg hanggang 50 mg/mL 2 

mg hanggang 50 mg/mL 2 

mg hanggang 50 mg/mL 2 

mg hanggang 50 mg/mL 2 

mg hanggang 50 mg/mL

2 mg/mL
300 mg/mL

2 mg hanggang 300 mg/mL

2 mg hanggang 50 mg/mL 2 

mg hanggang 50 mg/mL

300 mg/mL

Ang mga na-reconstituted na solusyon sa CEFOBID ay maaaring itago sa salamin o plastik na mga syringe, o sa salamin o nababaluktot na 

plastic na parenteral solution na lalagyan.
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Temperatura ng Refrigerator (2-–8-C/36-–46-F)

Tinatayang
Mga konsentrasyon5 Araw

Bacteriostatic Water for Injection [Benzyl Alcohol or Parabens] (USP)…………… 
5% Dextrose Injection (USP)……………………………………………………. 5% Dextrose at 
0.9% Sodium Chloride Injection (USP)………………….
5% Dextrose at 0.2% Sodium Chloride Injection (USP)…………………. Lactated 
Ringer's Injection (USP)……………………………………………………………….. 0.5% Lidocaine 
Hydrochloride Injection (USP)……………………………… ………. 0.9% Sodium Chloride 
Injection (USP)………………………………………………
Normosol®M at 5% Dextrose Injection………………………………………….. Normosol®
R………………………………………………………………………….. Steril na Tubig para sa 
Iniksyon………………………………………… ………………………

300 mg/mL
2 mg hanggang 50 mg/mL 2 

mg hanggang 50 mg/mL 2 

mg hanggang 50 mg/mL

2 mg/mL
300 mg/mL

2 mg hanggang 300 mg/mL

2 mg hanggang 50 mg/mL 2 

mg hanggang 50 mg/mL

300 mg/mL

Ang mga na-reconstituted na solusyon sa CEFOBID ay maaaring itago sa salamin o plastik na mga syringe, o sa salamin o nababaluktot na 

plastic na parenteral solution na lalagyan.

Temperatura ng Freezer (–20- hanggang –10-C/–4- hanggang 14-F)

Tinatayang
Mga konsentrasyon3 Linggo

5% Dextrose Injection (USP)……………………………………………………………… 5% 
Dextrose at 0.9% Sodium Chloride Injection (USP)…………………… ………….. 5% 
Dextrose at 0.2% Sodium Chloride Injection (USP)…………………………………..

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

5 Linggo
0.9% Sodium Chloride Injection (USP)………………………………………………………… 
Sterile Water para sa Injection……………………………………………………… ……………

300 mg/mL
300 mg/mL

Ang mga reconstituted na solusyon sa CEFOBID ay maaaring itago sa mga plastic syringe, o sa mga flexible na lalagyan ng solusyon 

sa parenteral na plastik.

Ang mga frozen na sample ay dapat na lasaw sa temperatura ng silid bago gamitin. Pagkatapos ng lasaw, ang mga hindi nagamit 

na bahagi ay dapat itapon. Huwag i-refreeze.

PAANO ISUPPLIED
CEFOBID®(sterile cefoperazone) ay makukuha sa mga vial na naglalaman ng cefoperazone 
sodium na katumbas ng 1 g cefoperazone - 10 (NDC 0049-1201-83) at 2 g cefoperazone - 10 
(NDC 0049-1202-83) para sa intramuscular at intravenous administration.

CEFOBID®(sterile cefoperazone) ay makukuha sa 10 g (NDC 0049-1219-28) Pharmacy Bulk Package 
para sa intravenous administration.
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