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INFORMAÇÕES DE PRESCRIÇÃO

PrCloxacilina para injeção
Cloxacilina em pó para solução (como cloxacilina sódica)

PARTE I: INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS DE SAÚDE

RESUMO DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Rota de
Administração

Forma de dosagem /

Força
Ingredientes não medicinais clinicamente 

relevantes

Infusão IV, IM, IV Pó para
reconstituição para

injeção

Nenhum

INDICAÇÕES E USO CLÍNICO

O tratamento de infecções estreptocócicas e pneumocócicas beta-hemolíticas, bem como infecções 

estafilocócicas (incluindo aquelas causadas por organismos produtores de beta-lactamase). Em infecções 

estafilocócicas graves (septicemia, osteomielite, endocardite, pneumonia) ou quando há suspeita de 

estafilococos e o tratamento é necessário antes que os resultados de sensibilidade estejam disponíveis, a 

cloxacilina parenteral deve ser administrada de uma só vez, seguida de cloxacilina por via oral, quando 

indicado.

Não é eficaz contra as chamadas estirpes de estafilococos “resistentes à meticilina”. Se os 
resultados dos testes de identificação e suscetibilidade indicarem que a infecção é devida a um 
organismo diferente de um estafilococo produtor de penicilinase suscetível à cloxacilina sódica, 
o tratamento deve ser descontinuado e a terapia com um agente alternativo instituída.

CONTRA-INDICAÇÕES

Cloxacilina Injetável é contraindicado para uso:

• em pacientes hipersensíveis a este fármaco, à penicilina, às cefalosporinas ou a qualquer 
componente da embalagem. Para obter uma lista completa, consulte a seção Formas de 
dosagem, composição e embalagem das Informações de prescrição.
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AVISOS E PRECAUÇÕES

Hematologico:
Durante a terapia de longo prazo, as funções renais, hepáticas e hematopoiéticas devem ser verificadas 
periodicamente.

Hepático:
Durante a terapia de longo prazo, as funções renais, hepáticas e hematopoiéticas devem ser verificadas 
periodicamente.

Imune:
Reações de hipersensibilidade (anafilactóides) graves e ocasionalmente fatais foram relatadas em 
pacientes recebendo terapia com penicilina ou cefalosporina. Essas reações são mais propensas a 
ocorrer em indivíduos com histórico ou sensibilidade a múltiplos alérgenos. Deve-se fazer uma 
investigação cuidadosa sobre hipersensibilidade anterior a reações a penicilinas, cefalosporinas ou 
outros alérgenos. Se ocorrerem reações alérgicas ou anafiláticas, descontinuar o tratamento e 
administrar os agentes usuais, por exemplo, anti-histamínicos, aminas pressoras, corticosteróides. 
Consulte Contra-indicações.

Neurológico:
A passagem de qualquer penicilina do sangue para o cérebro é facilitada pelas meninges inflamadas 
e durante a circulação extracorpórea. Na presença de tais fatores, particularmente na insuficiência 
renal, quando altas concentrações séricas podem ser alcançadas, podem ser esperados efeitos 
adversos no SNC, incluindo mioclonia, convulsões e depressão da consciência. Embora esta 
complicação não tenha sido relatada com cloxacilina, ela deve ser antecipada.

Sensibilidade/Resistência:
Pode ocorrer candidíase e outras superinfecções, principalmente em pacientes debilitados e 
desnutridos, ou com baixa resistência à infecção por corticosteróides, imunossupressores ou 
irradiação. Se ocorrer superinfecção, instituir medidas apropriadas.

Renal:
Durante a terapia de longo prazo, as funções renais, hepáticas e hematopoiéticas devem ser verificadas

periodicamente.

Populações Especiais

Gestantes:
A segurança na gravidez ainda não foi estabelecida.

Pediatria:
A experiência em prematuros e recém-nascidos é limitada. Administração cautelosa do
medicamento para esses pacientes e a avaliação frequente da função do sistema de órgãos é recomendada.
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REAÇÕES ADVERSAS

Visão geral das reações adversas a medicamentos

Pode-se esperar que as reações indesejáveis   mais comuns estejam relacionadas à 
sensibilidade. Eles são mais prováveis   de ocorrer em indivíduos que já demonstraram 
hipersensibilidade às penicilinas e cefalosporinas e naqueles com história de alergia, asma, 
febre do feno ou urticária. Todos os graus de hipersensibilidade, incluindo anafilaxia fatal, 
foram relatados com penicilina.

Gastrointestinal:
Náuseas, vômitos, desconforto epigástrico, flatulência e fezes moles foram observados em alguns 
pacientes.

Hematologico: Eosinofilia, leucopenia, anemia, trombocitopenia, trombocitopenia, púrpura, 
neutropenia e agranulocitose foram relatadas durante a terapia com penicilinas. Essas 
reações geralmente são reversíveis com a descontinuação da terapia e acredita-se que sejam 
fenômenos de hipersensibilidade. Ocorreu tromboflebite durante o curso da terapia 
intravenosa. Níveis de SGOT levemente elevados (menos de 100 unidades) foram relatados.

Imune:
Foram relatadas reações alérgicas (erupção cutânea, urticária), incluindo sibilos e espirros.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Interações Medicamentosas

probenecida
Assim como com outras penicilinas, a administração concomitante de probenecida aumenta a 
concentração sérica de cloxacilina.

DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO 

Considerações de dosagem:

Preparação e Armazenamento da Solução Parenteral:

Bata suavemente no frasco para soltar o pó. Use apenas água estéril para injeção. Recomenda-se o uso 
imediato de soluções reconstituídas, no entanto, as soluções reconstituídas podem ser armazenadas por 
até 24 horas em temperatura ambiente controlada não superior a 25°C ou 48 horas sob refrigeração. Os 
produtos devem ser reconstituídos conforme indicado abaixo e podem ser adicionados a um fluido de 
infusão apropriado na quantidade calculada para fornecer a dose desejada.
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Para uso de mensagens instantâneas:Usando água estéril para injeção, reconstitua da seguinte forma:

Encher

Tamanho

(mg)
250
500

Volume de
Diluente adicionado

(ml)
1,9
1,7

Extraível
Volume
(ml)
2,0
2,0

Nominal
Concentração
(mg/ml)
125
250

Para uso IV:Usando água estéril para injeção, reconstitua da seguinte forma:

Encher

Tamanho

Volume de
Diluente
Adicionado

(ml)
4.9
4,8
9.6

Extraível
Volume

Nominal
Concentração

(mg)
250
500
1000

(ml)
5,0
5,0
10,0

(mg/ml)
50
100
100

Para infusão IV:Usando água estéril para injeção, reconstitua da seguinte forma:

Encher

Tamanho

Volume de
Diluente
Adicionado

(ml)
3.4
6,8
34,0

Extraível
Volume

Nominal
Concentração

(mg)
1000
2000
10.000

(ml)
4,0
8,0
40,0

(mg/ml)
250
250
250

A cloxacilina injetável deve ser reconstituída conforme descrito acima e adicionada a um fluido 
de infusão apropriado na quantidade calculada para fornecer a dose desejada.

Dose Recomendada e Ajuste de Dosagem:

Adultos:250 a 500 mg im ou iv a cada 6 horas. A dosagem IV pode ser aumentada em infecções 
graves. A dosagem máxima para adultos é de 6 g/dia.

Crianças (até 20 kg):25 a 50 mg/kg/dia em 4 doses iguais administradas im ou iv a 
cada 6 horas.

Administração:

Uso IM/IV:Agite bem para dissolver. Administrar o conteúdo total do frasco por infusão 
lenta durante 2-4 minutos. Recomenda-se o uso imediato da solução reconstituída.
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Infusão IV:Agite bem para dissolver. Administrar o conteúdo total do frasco por infusão lenta 
durante 30-40 minutos. Recomenda-se o uso imediato da solução reconstituída.

Dispensação do frasco a granel de farmácia:O uso de frascos de farmácia a granel é restrito a 
hospitais com um programa de mistura intravenosa reconhecido. O frasco a granel de farmácia 
destina-se a punção única, dispensação múltipla.

SUPERDOSAGEM

Para tratamento de uma suspeita de overdose de drogas, entre em contato com o seu
Centro de Controle de Venenos imediatamente.

O tratamento é provavelmente necessário apenas em pacientes com função renal gravemente comprometida, uma vez 

que pacientes com rins normais excretam penicilinas em um ritmo rápido. Nenhum tratamento específico pode ser 

recomendado.

Em pacientes com reações alérgicas graves, são recomendadas medidas gerais de suporte (se o 
paciente estiver em choque) ou terapia sintomática semelhante à aplicada em todos os casos de 
hipersensibilidade.

AÇÃO E FARMACOLOGIA CLÍNICA

A cloxacilina exerce uma ação bacteriana contra microrganismos suscetíveis durante a fase de 
multiplicação ativa. Atua através da inibição da biossíntese de mucopeptídeos da parede 
celular.

A cloxacilina demonstra atividade contra cepas de estreptococos beta-hemolíticos, pneumococos, 
estafilococos sensíveis à penicilina G e, devido à sua resistência a penicilinase, resistente à 
penicilina G (β-produção de lactamase) estafilococos. A cloxacilina apresenta menos atividade 
antibacteriana intrínseca e um espectro mais estreito do que a penicilina G.

Farmacocinética

A cloxacilina é estável em meio ácido e é aproximadamente 50% absorvida por via oral. Após uma dose oral 
de 500 mg de cloxacilina, um nível sérico máximo de cerca de 8 microgramas/mL é alcançado em cerca de 1 
hora. O nível sérico após im cloxacilina é aproximadamente o dobro do obtido quando a mesma dose é 
administrada oralmente a adultos em jejum. Alimentos no estômago ou no intestino delgado reduzem a 
absorção e os níveis séricos de pico são de aproximadamente 50% daqueles obtidos após o jejum. Assim 
como com outras penicilinas, a administração concomitante de probenecida aumenta a concentração 
sérica.

Uma vez absorvidos, aproximadamente 94% ligam-se às proteínas plasmáticas. Após administração 
oral, aproximadamente 20% da dose é excretada na urina, juntamente com um ou mais metabólitos 
ativos ainda não identificados. A meia-vida de eliminação é de cerca de 30 minutos.

7



ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE

Armazenar o pó seco em temperatura ambiente controlada 15-30°C.

Cloxacilina Injetável é compatível em concentrações de 1 e 2 mg/mL até 12 horas em temperatura 
ambiente controlada não superior a 25°C em dextrose 5% em água, frutose 10% em água ou solução 
salina normal, M/6 lactato de sódio, lactato Açúcar invertido de Ringer 10% em água ou soro 
fisiológico.

A solução reconstituída pode ser armazenada por até 24 horas em temperatura ambiente 
controlada não superior a 25°Couna geladeira a 2°-8°C (36° - 46°F) por até 48 horas. Descarte a 
porção não utilizada.

FORMAS DE DOSAGEM, COMPOSIÇÃO E EMBALAGEM

Como fornecido:

PrCloxacilina Injetável é fornecida como um pó seco em frascos contendo: 500 mg, 1.000 mg, 
2.000 mg ou 10 g de cloxacilina base como sal de sódio.

Cada grama de Cloxacilina Sódica para injeção contém aproximadamente 50 mg, ou 
aproximadamente 5-7% de sódio.
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PARTE II: INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS

INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS

Substância droga

Nome própio:
Nome químico:

Cloxacilina sódica
6-[[[3-(2-Clorofenil)-5-metil-4isoxazolil[carbonil]amino]-3,3-
dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2- ácido 
carboxílico, sal de sódio

Fórmula empírica:
Peso molecular:
Fórmula estrutural:

C19H17CIN3NaO5S • H2O 
475,88

Características físicas: Cloxacilina sódica é um pó branco e cristalino

Solubilidade: Solúvel em 20°C em 2,5 partes de água, em 30 partes de etanol (95%) e em 500 
partes de clorofórmio.
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IMPORTANTE: LEIA

PARTE III: INFORMAÇÕES DO CONSUMIDOR AVISOS E PRECAUÇÕES

PrCloxacilina para injeção
Cloxacilina em pó para solução (como cloxacilina sódica) ANTES de utilizar Cloxacilina Injetável, fale com o seu médico 

ou farmacêutico se tiver:

Este folheto é a Parte III de uma "Inserção de embalagem" de três partes 
publicada quando a Cloxacilina para Injeção foi aprovada para venda no Canadá e 
foi projetada especificamente para Consumidores.

• problemas renais
• problemas de fígado

• teve reações alérgicas antes
• estava tomando medicação corticosteróide
• estava tomando medicação imunossupressora
• ou está grávida ou planejando uma gravidez

Este folheto é um resumo e não lhe dirá tudo sobre Cloxacilina 
Injetável. Contacte o seu médico ou farmacêutico se tiver 
alguma dúvida sobre o medicamento.

SOBRE ESTE MEDICAMENTO INTERAÇÕES COM ESTE MEDICAMENTO

Para que serve o medicamento: Os medicamentos que podem interagir com Cloxacilina Injetável incluem:

Cloxacilina Injetável é usado para tratar infecções bacterianas por 
estreptococos, pneumonia e estafilococos.

• probenecida

Fale com o seu médico ou farmacêutico sobre quaisquer outras ervas ou 
suplementos vitamínicos que possa estar a tomar.O que faz:

A cloxacilina impede que as bactérias se reproduzam, o que permite que seu 
corpo combata apenas as bactérias existentes. A cloxacilina injetável é 
administrada por via intravenosa, intramuscular ou por infusão intravenosa.

USO ADEQUADO DESTE MEDICAMENTO

Dose habitual:
Adultos: 200-500mg a cada 6 horas.

Quando não deve ser usado:
Crianças(até 20kg): 25 a 50 mg/kg/dia em 4 doses iguais a 
cada 6 horas.Não use Cloxacilina Injetável se:

• Você é alérgico a medicamentos de cloxacilina, 
penicilina ou cefalosporina.

Esta dose pode ser ajustada pelo seu médico dependendo da sua 
condição particular e idade.

Qual é o ingrediente medicinal: Overdose :
Entre em contato com um médico ou o centro de controle de envenenamento local 
imediatamente para o gerenciamento de uma overdose, mesmo que não haja 
sintomas.

O ingrediente medicinal da Cloxacilina Injetável é a cloxacilina, 
apresentada como cloxacilina sódica.

Quais são os ingredientes não medicinais importantes: Dose perdida:
Consulte o seu médico se falhar uma dose.

Não há ingredientes não medicinais. Como a cloxacilina é apresentada 
em sua forma salina, há aproximadamente 50mg de sódio por 1g de 
princípio ativo.

EFEITOS COLATERAIS E O QUE FAZER COM ELES

Cloxacilina Injetável pode causar alguns efeitos colaterais, como 
náuseas, vômitos, desconforto gastrointestinal, gases e diarreia.

Em que formas de dosagem vem:

A cloxacilina injetável está disponível em frascos de 500mg, 1g, 2g e 10g de 
cloxacilina na forma de cloxacilina sódica.
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IMPORTANTE: LEIA

EFEITOS COLATERAIS GRAVES, COM QUE FREQUÊNCIA ELES
ACONTECER E O QUE FAZER SOBRE ELES

MAIS INFORMAÇÕES

Este documento mais as Informações de Prescrição completas, preparadas para 
profissionais de saúde, podem ser obtidas entrando em contato com o patrocinador, 
SteriMax Inc. em: 1-800-881-3550.

Sintoma / efeito Fale com o seu
médico ou

farmacêutico

Pare de tomar
droga e

procurar

imediato
emergência

médico
atenção

Somente se

forte
Em tudo

casos

Este folheto foi preparado pela SteriMax Inc.

Última revisão: 14 de janeiro de 2013

Cru Reação alérgica
(incluindo a pele
vermelhidão, erupção cutânea,

espirros, inchaço
e problemas
respirando)

-

Fraqueza, peso
perda, geral
mal-estar (por
problemas com
glóbulos brancos ou 

vermelhos)

-

Esta não é uma lista completa de efeitos colaterais. Para quaisquer efeitos 
inesperados enquanto estiver a tomar Cloxacilina Injetável, contacte o seu 
médico ou farmacêutico.

RELATANDO EFEITOS COLATERAIS SUSPEITOS

Você pode relatar quaisquer suspeitas de reações adversas associadas ao 
uso de produtos de saúde ao Programa de Vigilância do Canadá por uma 
das 3 maneiras a seguir:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

•
•
•

Denuncie on-line em www.healthcanada.gc.ca/medeffect
Ligue gratuitamente para 1-866-234-2345

Preencha um Formulário de Relatório de Vigilância do Canadá e:
- Fax gratuito para 1-866-678-6789, ou
- Envie para: Programa de Vigilância do 

Canadá Health Canada
Localizador Postal 0701E
Ottawa, Ontário

K1A 0K9

Etiquetas com porte pago, Formulário de Notificação de 
Vigilância do Canadá e as diretrizes de notificação de reações 
adversas estão disponíveis no MedEffect™Site do Canadá em 
www.healthcanada.gc.ca/medeffect.

NOTA: Caso necessite de informações relacionadas com a gestão de efeitos 
secundários, contacte o seu profissional de saúde. O Programa de Vigilância 
do Canadá não fornece aconselhamento médico.

COMO GUARDAR
Armazenar Cloxacilina para Injeção em temperatura ambiente controlada (15°
- 30°C).
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