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מרשם על מידע

Cloxacillin להזרקהציבור יחסי
)קלוקסצילין נתרן כמו( לתמיסה קלוקסצילין אבקת

הבריאות בתחום מקצועי מידע: ראשון חלק

המוצר על מידע תקציר

של מסלול

מנִהלָ
 /מינון טופס
כוח

 רלוונטיים רפואיים לא מרכיבים
קלינית מבחינה

עבור אבקהIV, IM, IV עירוי

עבור מחדש בנייה

זריקה

אחד אף

קליני ושימוש אינדיקציות

( סטפילוקוקיים זיהומים וכן בטא-המוליטי ופנאומוקוק סטרפטוקוק של בזיהומים הטיפול
 של חמורים בזיהומים). בטא-לקטמאז המייצרים אורגניזמים ידי על הנגרמים אלה כולל

 חשד יש כאשר או) ריאות דלקת, אנדוקרדיטיס, אוסטאומיאליטיס, ספטיקמיה( סטפילוקוקוס
 פרנטרלי קלוקסצילין לתת יש, זמינות הרגישות שתוצאות לפני טיפול ונדרש לסטפילוקוקוס

.בכך צורך יש כאשר, הפה דרך קלוקסצילין מכן ולאחר, אחת בבת

 ובדיקת הזיהוי תוצאות אם. סטפילוקוקוס של" למתיצילין עמידים" שנקרא מה נגד יעיל לא זה
 המייצר פניצילינאז מלבד אחר מאורגניזם נובע שהזיהום כך על מצביעות הרגישות

 בתרופה בטיפול ולהתחיל הטיפול את להפסיק יש, קלוקסצילין לנתרן רגיש סטפילוקוקוס
.חלופית

נגד התוויות

Cloxacillin לשימוש אסור להזרקה:

 של רכיב לכל או לצפלוספורינים או, לפניצילין, זו לתרופה יתר רגישות בעלי בחולים•
.המרשם מידע של ואריזה הרכב, מינון טפסי בסעיף עיין, מלא לרישום. המיכל
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זהירות ואמצעי אזהרות

:המטולוגית
.לעת מעת וההמטופואטי הכבד, הכליות תפקוד את לבדוק יש, טווח ארוך טיפול במהלך

:ּכבְדִֵי
.לעת מעת וההמטופואטי הכבד, הכליות תפקוד את לבדוק יש, טווח ארוך טיפול במהלך

:חסֲִין
 שקיבלו בחולים דווחו קטלניות ולעיתים חמורות) אנפילקטואידיות( יתר רגישות תגובות
 היסטוריה עם אנשים אצל להתרחש יותר נוטות אלו תגובות. צפלוספורין או בפניצילין טיפול

 לתגובות קודמת יתר רגישות לגבי זהיר בירור לבצע יש. מרובים לאלרגנים רגישות או
 או אלרגיות תגובות מתרחשות אם. אחרים אלרגנים או צפלוספורינים, לפניצילינים
 אמינים, אנטיהיסטמינים כגון, הרגילים התכשירים את ונתן הטיפול את הפסק, אנפילקטיות

.נגד התוויות ראה. קורטיקוסטרואידים, לחץ

:נוירולוגי
 מעקף ובמהלך המודלק המוח קרום ידי על מוקל למוח מהדם כלשהו פניצילין של המעבר
 גבוה לריכוז להגיע ניתן כאשר כליות ספיקת באי במיוחד, כאלה גורמים בנוכחות. לב-ריאה
, מיוקלוניה לרבות, המרכזית העצבים מערכת של לוואי לתופעות לצפות ניתן, בסרום

 לצפות ישcloxacillin,  עם דווח לא זה שסיבוך למרות. מדוכאת והכרה עוויתיים התקפים
.אותו

:התנגדות/רגישות
 כאלו או, ותת-תזונה תשושים בחולים במיוחד, להופיע עלולים אחרים וזיהומי-על קנדידה

 אם. הקרנה או חיסוניים מדכאים, קורטיקוסטרואידים עקב לזיהום נמוכה עמידות עם
.מתאימים באמצעים לנקוט יש, זיהום-על מתרחשת

:הּכַלְיָֹות ׁשלֶ

וההמטופואטי הכבד, הכליות תפקוד את לבדוק יש, טווח ארוך טיפול במהלך

.לעת מעת

מיוחדות אוכלוסיות

:בהריון נשים
.נקבעה טרם בהריון בטיחות

:ילדים רפואת
ה של זהיר ניהול. מוגבל נולדו עתה שזה ותינוקות בפגיות הניסיון
.האיברים מערכת תפקוד של תכופה והערכה כאלה לחולים בתרופה להשתמש מומלץ
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שליליות תגובות

שליליות תרופות תגובת של כללית סקירה

 גבוהה סבירות. לרגישות קשורות יהיו ביותר הנפוצות נעימות הלא שהתגובות לצפות ניתן
 ובאלה וצפלוספורינים לפניצילינים יתר רגישות בעבר שהפגינו אנשים אצל להתרחש יותר
, היתר רגישות דרגות כל. אורטיקריה או השחת קדחת, אסטמה, אלרגיה של היסטוריה עם
.פניצילין עם דווחו, קטלני אנפילקסיס כולל

:העיכול מערכת
.מהחולים בחלק נרשמו רופפת וצואה גזים, אפיגסטרית נוחות אי, הקאות, בחילות

, פורפורה, טרומבוציטופנית, טרומבוציטופניה, אנמיה, לוקופניה, אאוזינופיליה: המטולוגי
 כלל בדרך הן אלו תגובות. בפניצילינים טיפול במהלך דווחו ואגרנולוציטוזיס נויטרופניה

 טרומבופלביטיס. יתר רגישות של תופעות הן כי ומאמינים הטיפול הפסקת עם הפיכות
).יחידות-100 מ פחות( קלה עלייהSGOT  רמת על דווחiv.  טיפול במהלך התרחשה

:חסֲִין
.והתעטשות צפצופים כולל) אורטיקריה, פריחה( אלרגיות תגובות על דווח

תרופות בין אינטראקציות

תרופתיות בין אינטראקציות

פרובנסיד
 הקלוקסצילין ריכוז את מגביר פרובנציד של במקביל מתן, אחרים פניצילינים עם כמו

.בסרום

:מינון שיקולי וניהול מינון

:פרנטרלי פתרון של ואחסון הכנה

. להזרקה סטריליים במים רק השתמש. האבקה את לשחרר כדי הבקבוקון על בעדינות הקש
24  עד משוחזרות תמיסות לאחסן ניתן אולם, משוחזרות בתמיסות מיידי שימוש מומלץ
 את לשחזר יש. בקירור שעות48  או.25° על תעלה שלא מבוקרת חדר בטמפרטורת שעות

 לתת המחושבת בכמות מתאים עירוי לנוזל אותם להוסיף וניתן להלן ההוראות לפי המוצרים
C הרצוי המינון את
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:הבא באופן להרכיב יש, להזרקה סטריליים מים באמצעות-IM:ב לשימוש

למלא
גודל

)ג"מ(
250
500

של נפח
נוסף דילול חומר

)ל"מ(
1.9
1.7

למשיכה ניתן
כרך

)ל"מ(
2.0
2.0

נקָּוב
ריכוז

)ל"מ/ג"מ(
125
250

:הבא באופן להרכיב יש, להזרקה סטריליים מים באמצעותIV: לשימוש

למלא
גודל

של נפח
מדלל
נוסף

)ל"מ(
4.9
4.8
9.6

למשיכה ניתן
כרך

נקָּוב
ריכוז

)ג"מ(
250
500

1000

)ל"מ(
5.0
5.0

10.0

)ל"מ/ג"מ(
50

100
100

:הבא באופן להרכיב יש, להזרקה סטריליים מים באמצעותIV: עירוי עבור

למלא
גודל

של נפח
מדלל
נוסף

)ל"מ(
3.4
6.8

34.0

למשיכה ניתן
כרך

נקָּוב
ריכוז

)ג"מ(
1000
2000
10000

)ל"מ(
4.0
8.0

40.0

)ל"מ/ג"מ(
250
250
250

 בכמות מתאים עירוי לנוזל ולהוסיף לעיל כמתואר להזרקה קלוקסצילין להרכיב יש
.הרצוי המינון למתן המחושבת

:מומלצים ומינון מינון התאמת

חמורים בזיהומים מוגבר להיות עשויIV  מינון. שעות6  כלiv  אוim  ג"מ500  עד250 :מבוגרים
.ליום גרם6  הוא למבוגרים המרבי המינון.

שעות6  כל4  תוך או תוך ניתנות שוות מנות-4 ל ליום ג"ק/ג"מ50  עד25 ):ג"ק20  עד( ילדים
.

:מנִהלָ

 בעירוי הבקבוקון של הכולל התוכן את לתת יש. להמסה היטב לנערIV-:IM/ב שימוש
.המחודשת בתמיסה מיידי שימוש מומלץ. דקות2-4  במשך איטי
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 במשך איטי בעירוי הבקבוקון של הכולל התוכן את לתת יש. להמסה היטב לנערIV: עירוי
.המחודשת בתמיסה מיידי שימוש מומלץ. דקות30-40

 מרקחת בתי של בתפזורת בבקבוקון השימוש:מרקחת בית בתפזורת בקבוקון חלוקת
 המרקחת בית בתפזורת הבקבוקון. מוכרת ורידי תוך שילוב תוכנית עם חולים לבתי מוגבל
.מרובה לחלוקה, בודד לנקב מיועד

יתר מינון

שלך האזור עם קשר צור, סמים של יתר למנת חשד של לניהול
.מיידי באופן רעלים בקרת מרכז

 כליות עם שחולים מכיוון, לקוי כליות תפקוד עם בחולים רק בטיפול צורך יש הנראה ככל
.ספציפי טיפול על   להמליץ ניתן לא. מהיר בקצב פניצילינים מפרישות תקינות

 או) בהלם החולה אם( כלליים תמיכה אמצעי מומלצים, חמורות אלרגיות תגובות עם בחולים
.יתר רגישות של המקרים בכל המופעל לזה דומה סימפטומטי טיפול

קלינית ופרמקולוגיה פעולה

 של בשלב רגישים מיקרואורגניזמים נגד חיידקית פעולה מפעילmucopeptides  התא דופן.
Cloxacillin של ביוסינתזה עיכוב באמצעות פועל זה. פעיל ריבוי

, פנאומוקוק, בטא-המוליטי סטרפטוקוקוס של זנים נגד פעילות מדגיםG  ל עמידותו ובשל
) לקטמאז מייצרG )β- בפניצילין עמיד, פניצילינאז Cloxacillin לפניצילין רגיש סטפילוקוק

 צר וספקטרום מהותית אנטיבקטריאלית פעילות פחות מציגCloxacillin . סטפילוקוקוס
G. פניצילין מאשר יותר

פרמקוקינטיקה

 או בקיבה מזון. בצום למבוגרים הפה דרך ניתנת מנה אותה כאשר המתקבלת מזו כפולה היא.
. צום לאחר המתקבלות מאלו-50% כ הן בסרום השיא ורמות הספיגה את מפחית הדק במעי
cloxacillin  הסרום ריכוז את מגביר פרובנציד של במקביל מתן, אחרים פניצילינים עם כמו
imקלוקסצילין ג"מ500  של פומית מנה לאחר. הפה דרך-50% כ ונספג חומצי במדיום יציב ,

Cloxacillin לאחר הסרום רמת. כשעה תוך ל"מ/מיקרוגרם-8 כ של בסרום שיא רמת מגיעה

 מהמינון20%  בערך, פומי מתן לאחר. פלזמה לחלבוני נקשרים-94% כ, הספיגה לאחר
 של החיים מחצית. זוהה שטרם יותר או אחד פעילים מטבוליטים עם יחד, בשתן מופרש

.דקות-30 כ היא האלימינציה
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ויציבות אחסון

.צלזיוס מעלות15-30  מבוקרת חדר בטמפרטורת יבשה אבקה אחסן

 חדר בטמפרטורת שעות12  עד ל"מ/ג"מ-2 ו1  של בריכוזים תואם להזרקה קלוקסצילין
 מי או במים10%  פרוקטוז, במים5%  בדקסטרוז צלזיוס מעלות25  על עולה שאינה מבוקרת

 מלח בתמיסת או במים10%  רינגר של אינוורטי סוכר לקטט, לקטט נתרןM 6/, רגיל מלח
.רגילה

ג25° על תעלה שלא מבוקרת חדר בטמפרטורת שעות24  עד משוחזרת תמיסה לאחסן ניתן
.בשימוש שאינו חלק השלך. שעות48  עד למשך46°F(-2°- - 8°C )36° ב במקרראֹו

ואריזה הרכב, מינון צורות

:האספקה אופן

, ג"מ1,000 , ג"מ500 : המכילים בבקבוקונים יבשה כאבקה מסופק להזרקה קלוקסציליןציבור יחסי
.הנתרן כמלח קלוקסצילין בסיס של' גר10  או ג"מ2,000

.נתרן-5-7% כ או, ג"מ-50 כ מכיל להזרקה נתרן קלוקסצילין של גרם כל
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מדעי מידע': ב חלק

תרופתי מידע

סמים חומר

:מתאים שם
:כימי שם

קלוקסצילין נתרן
]-3,3-אמינו]קרבוניל[איזוקסאזוליל-4מתיל)-5-כלורופניל(2-[[[6-3-

 חומצה-2- הפטן[3.2.0]אזביציקלו-1-תיה-4-אוקסו-7-דימתיל
נתרן מלח, קרבוקסילית

:אמפירית נוסחה
:מולקולרי משקל
:מבנית נוסחה

17CIN3NaO5 H •S2ח19ג

475.88O

גבישית, לבנה אבקה הוא קלוקסצילין נתרן: פיזיים מאפיינים

-500 וב(95%)  אתנול חלקים-30 ב, מים חלקים-2.5 ב.°-20ב מסיס:מסְִיסּות
C כלורופורם חלקים
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לקרוא נא: חשוב

זהירות ואמצעי אזהרותלצרכן מידע: שלישי חלק

Cloxacillin להזרקהציבור יחסי
 הרוקח או הרופא עם שוחח להזרקה בקלוקסצילין השימוש לפני)קלוקסצילין נתרן כמו( לתמיסה קלוקסצילין אבקת

:לך יש אם
 חלקים שלושה בת" אריזה תוספת" של שלישי חלק הוא זה עלון

 ונועד בקנדה למכירה אושרה להזרקה קלוקסצילין כאשר שפורסם
.צרכנים עבור במיוחד

כליה בעיות•
בכבד בעיות•
אלרגיות תגובות בעבר היו•
קורטיקוסטרואידים תרופות נוטל•
חיסון מדכאות תרופות נוטל•
הריון מתכננים או בהריון או•

. להזרקה קלוקסצילין על הכל לך יספר ולא סיכום הוא הזה העלון
.התרופה לגבי כלשהן שאלות לך יש אם לרוקח או לרופא פנה

זו תרופה עם אינטראקציותהזו התרופה על

:כוללות להזרקהCloxacillin  עם אינטראקציה לקיים שעלולות תרופות:התרופה משמשת למה

 דלקת, סטרפטוקוקוס של חיידקיים בזיהומים לטיפול משמש להזרקה.
Cloxacillin וסטפילוקוקוס ריאות

פרובנסיד•

 תוספי או מרפא צמחי כל על הרוקח או הרופא עם שוחח
.לקחת עשוי שאתה אחרים ויטמינים :עושה שזה מה

Cloxacillin . ורידי תוך עירוי או שרירי תוך, ורידי תוך ניתן להזרקה.
 בחיידקים רק להילחם לגופך שמאפשר מה, להתרבות מחיידקים מונע

Cloxacillin הקיימים
זו בתרופה נכון שימוש

:רגיל מינון
.שעות6  כל ג"מ200-500 : מבוגרים

:בו להשתמש אסור מתי
6  כל שוות מנות-4 ל ליום ג"ק/ג"מ50  עד25 ): ג"ק20  עד(ילְדִָים
.שעות :אם להזרקה בקלוקסצילין להשתמש אין

, קלוקסצילין מסוג לתרופות אלרגי אתה•
.צפלוספורין או פניצילין

 למצב בהתאם שלך הרופא ידי על מותאם להיות עשוי זה מינון
.שלך ולגיל הספציפי

: יתר מנת:התרופתי המרכיב מהו
 יתר מנת לניהול שלך המקומי הרעל בקרת למרכז או לרופא מיד פנה
.תסמינים אין אם גם  כנתרן המוצג, קלוקסצילין הוא להזרקה בקלוקסצילין הרפואי המרכיב

.קלוקסצילין

:שהוחמצ מינון:תרופתיים הלא החשובים המרכיבים מהם
.למנה מתגעגע אתה אם שלך הרופא עם התייעץ

 בצורת מוצג שהקלוקסצילין מכיוון. מרפאים שאינם מרכיבים אין
לגביהן לעשות ומה לוואי תופעות.פעיל מרכיב של אחד גרם לכל נתרן ג"מ-50 כ ישנם, שלו המלח

הקאות, בחילות כגון מסוימות לוואי לתופעות לגרום עלול להזרקה.
Cloxacillin ושלשולים גזים, העיכול במערכת נוחות אי, :מגיע הוא מינון צורות באילו

ו גרם2 , גרם1 , ג"מ500  של בבקבוקונים זמין להזרקה קלוקסצילין
.קלוקסצילין כנתרן קלוקסצילין גרם-10
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לקרוא נא: חשוב

הן תדירות באיזו, חמורות לוואי תופעות
איתם לעשות ומה לקרות

מידע עוד

 אנשי עבור שהוכן, המלא המרשם מידע בתוספת זה מסמך להשיג ניתן
Inc , החסות נותן עם קשר יצירת ידי על, הבריאות בתחום מקצוע

.SteriMax1-800-881-3550.: בטלפון
שלך עם דברהשפעה / סימפטום

או רופא
רֹוקחֵַ

לקחת תפסיק

ו סמים
לחְּפַׂשֵ

מִידִָי
חרום

רפְּואִי
הלב תשומת

אם רק
חמָּור

בכל
מקרים

Inc.SteriMax  ידי על הוכן זה עלון

2013 בינואר14 : אחרון תיקון

אלרגית תגובהנדִָיר
עור כולל(

,פריחה, אדמומיות
נפיחות, התעטשות

וצרות
)נׁשְִימהָ

-

משקל, חולשה
כללי, הפסד
בגלל( חולשה
עם בעיות
 או לבנים דם תאי

)אדומים

-

 בלתי השפעות לכל. לוואי תופעות של מלאה רשימה אינה זו
.לרוקח או לרופא פנה, להזרקהCloxacillin  נטילת בעת צפויות

חשודות לוואי תופעות על דיווח

 לשימוש הקשורות לוואי לתופעות חשד כל על לדווח יכול אתה
 הדרכים-3 מ באחת קנדה של הערנות לתוכנית בריאות במוצרי
:הבאות

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

•
•
•

medeffectwww.healthcanada.gc.ca/ בכתובת מקוון באופן דווח
1-866-234-2345 למספר תשלום ללא התקשר

:ו קנדה ערנות על דיווח טופס מלא
או1-866-678-6789,  למספר חינם פקס-
 בריאות קנדה ערנות תוכנית:אל דואר-

קנדה
0701E דואר איתור
אונטריו, אוטווה

0K9K1A

 קנדה של ערנות דיווח טופס, משלוח דמי בתשלום תוויות
™-MedEffectב זמינות לוואי תופעות על לדיווח וההנחיות

medeffect/ בכתובת קנדה של האינטרנט אתר
.www.healthcanada.gc.ca

 פנה, הלוואי תופעות לניהול הקשור למידע זקוק אתה אם: הערה
 ייעוץ מספקת אינה קנדה של הערנות תוכנית. שלך המטפל לרופא
.רפואי

אותו לאחסן איך

(15°). מבוקרת חדר בטמפרטורת להזרקהCloxacillin  אחסן
).צלזיוס מעלות30 -
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