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INFORMAȚII DE PRESCRIERE

Relatii cu publiculCloxacilina pentru injectare

Cloxacilină pulbere pentru soluție (sub formă de cloxacilină sodică)

PARTEA I: INFORMAȚII PROFESIONALE ÎN SĂNĂTATE

REZUMAT INFORMAȚII PRODUS

Traseul de

Administrare
Forma de dozare /

Putere
Ingrediente nemedicinale relevante din punct de 

vedere clinic

Perfuzie IV, IM, IV Pulbere pentru

reconstituire pentru

injecţie

Nici unul

INDICAȚII ȘI UTILIZARE CLINICĂ

Tratamentul infecțiilor cu streptococ beta-hemolitic și pneumococic, precum și al infecțiilor 
stafilococice (inclusiv cele cauzate de organisme producătoare de beta-lactamaze). In infectiile 
stafilococice severe (septicemie, osteomielita, endocardita, pneumonie) sau cand se suspecteaza 
stafilococi si este necesar tratament inainte ca rezultatele sensibilitatii sa fie disponibile, 
cloxacilina parenterala trebuie administrata odata, urmata de cloxacilina pe cale orala, cand este 
indicat.

Nu este eficient împotriva așa-numitelor tulpini de stafilococ „rezistente la meticilină”. Dacă 
rezultatele identificării și testelor de susceptibilitate indică faptul că infecția se datorează 
unui alt organism decât un stafilococ care produce penicilinază sensibil la cloxacilină sodică, 
tratamentul trebuie întrerupt și trebuie instituită terapia cu un agent alternativ.

CONTRAINDICAȚII

Cloxacilina pentru injectare este contraindicată pentru utilizare:

• la pacienții care sunt hipersensibili la acest medicament, la penicilină sau la cefalosporine 
sau la orice component al recipientului. Pentru o listă completă, consultați secțiunea Forme 
de dozare, compoziție și ambalare din Informațiile de prescriere.
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AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

hematologic:
În timpul terapiei pe termen lung, funcțiile renale, hepatice și hematopoietice trebuie verificate 
periodic.

hepatic:
În timpul terapiei pe termen lung, funcțiile renale, hepatice și hematopoietice trebuie verificate 
periodic.

Imun:
Au fost raportate reacții de hipersensibilitate (anafilactoide) grave și uneori letale la pacienții 
cărora li se administrează terapie cu penicilină sau cefalosporină. Aceste reacții sunt mai 
predispuse să apară la persoanele cu antecedente sau sensibilitate la alergeni multipli. Trebuie 
făcută o investigație atentă cu privire la hipersensibilitatea anterioară la reacții la peniciline, 
cefalosporine sau alți alergeni. Dacă apar reacții alergice sau anafilactice, întrerupeți tratamentul 
și administrați agenții uzuali, de exemplu antihistaminice, amine presoare, corticosteroizi. Vezi 
Contraindicații.

Neurologic:
Trecerea oricărei peniciline din sânge în creier este facilitată de meningele inflamate și în 
timpul bypass-ului cardiopulmonar. În prezența unor astfel de factori, în special în 
insuficiența renală, când poate fi atinsă o concentrație mare în ser, se pot aștepta reacții 
adverse asupra SNC, inclusiv mioclonie, convulsii și stare de conștiență deprimată. Deși 
această complicație nu a fost raportată cu cloxacilină, trebuie anticipată.

Sensibilitate/rezistenta:
Candidoza si alte suprainfectii pot aparea, in special la pacientii debilitati si 
malnutriti, sau cei cu rezistenta scazuta la infectie datorita corticosteroizilor, 
imunosupresoarelor sau iradierii. Dacă apare suprainfecția, instituiți măsurile 
adecvate.

Renal:
În timpul terapiei pe termen lung, trebuie verificate funcțiile renale, hepatice și hematopoietice
periodic.

Populații speciale

Femei însărcinate:
Siguranța în timpul sarcinii nu a fost încă stabilită.

Pediatrie:
Experiența cu nou-născuții prematuri și nou-născuți este limitată. Administrarea prudentă a
medicament acestor pacienți și se recomandă evaluarea frecventă a funcției sistemului de organe.
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REACTII ADVERSE

Prezentare generală a reacțiilor adverse la medicamente

Este de așteptat că cele mai frecvente reacții nefavorabile vor fi legate de sensibilitate. 
Este mai probabil să apară la persoanele care au demonstrat anterior hipersensibilitate la 
peniciline și cefalosporine și la cei cu antecedente de alergie, astm, febra fânului sau 
urticarie. Toate gradele de hipersensibilitate, inclusiv anafilaxia fatală, au fost raportate 
cu penicilină.

Gastrointestinal:
Greață, vărsături, disconfort epigastric, flatulență și scaune moale au fost observate la 
unii pacienți.

hematologic: în timpul tratamentului cu peniciline au fost raportate eozinofilie, 
leucopenie, anemie, trombocitopenie, trombocitopenică, purpură, neutropenie și 
agranulocitoză. Aceste reacții sunt de obicei reversibile la întreruperea terapiei și se 
consideră că sunt fenomene de hipersensibilitate. Tromboflebita a apărut în timpul 
terapiei iv. Au fost raportate niveluri de SGOT ușor crescute (mai puțin de 100 de unități).

Imun:
Au fost raportate reacții alergice (erupții cutanate, urticarie), inclusiv respirație șuierătoare și strănut.

INTERACȚII MEDICAMENTE

Interacțiuni medicament-medicament

Probenecid
Ca și în cazul altor peniciline, administrarea concomitentă de probenecid crește 
concentrația serică a cloxacilinei.

DOZAJ SI ADMINISTRARE 

Considerații de dozare:

Prepararea și depozitarea soluției parenterale:

Loviți ușor flaconul pentru a slăbi pulberea. Utilizați numai apă sterilă pentru preparate injectabile. 
Se recomandă utilizarea imediată a soluțiilor reconstituite, totuși soluțiile reconstituite pot fi păstrate 
până la 24 de ore la temperatura camerei controlată, care nu depășește 25°C sau 48 de ore la 
frigider. Produsele trebuie reconstituite conform instrucțiunilor de mai jos și pot fi adăugate într-un 
lichid de perfuzie adecvat în cantitatea calculată pentru a da doza dorită.
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Pentru utilizare IM:Folosind apă sterilă pentru preparate injectabile, reconstituiți după cum urmează:

Completati

mărimea

(mg)
250
500

Volumul de
Diluant adăugat
(ml)
1.9
1.7

Retractabil
Volum
(ml)
2.0
2.0

Nominal
Concentraţie
(mg/ml)
125
250

Pentru utilizare IV:Folosind apă sterilă pentru preparate injectabile, reconstituiți după cum urmează:

Completati

mărimea

Volumul de
Diluant
Adăugat

(ml)
4.9
4.8
9.6

Retractabil
Volum

Nominal
Concentraţie

(mg)
250
500
1000

(ml)
5.0
5.0
10.0

(mg/ml)
50
100
100

Pentru perfuzie IV:Folosind apă sterilă pentru preparate injectabile, reconstituiți după cum urmează:

Completati

mărimea

Volumul de
Diluant
Adăugat

(ml)
3.4
6.8
34,0

Retractabil
Volum

Nominal
Concentraţie

(mg)
1000
2000
10000

(ml)
4.0
8.0
40,0

(mg/ml)
250
250
250

Cloxacilina pentru injectare trebuie reconstituită conform descrierii de mai sus și adăugată într-
un lichid de perfuzie adecvat în cantitatea calculată pentru a da doza dorită.

Doza recomandată și ajustarea dozei:

Adulti:250 până la 500 mg im sau iv la fiecare 6 ore. Doza IV poate fi crescută în cazul infecțiilor 
grave. Doza maximă pentru adulți este de 6 g/zi.

Copii (până la 20 kg):25 până la 50 mg/kg/zi în 4 doze egale administrate im sau iv la 
fiecare 6 ore.

Administrare:

Utilizare IM/IV:Agitați bine pentru a se dizolva. Se administrează conținutul total al flaconului prin 
perfuzie lentă timp de 2-4 minute. Se recomandă utilizarea imediată a soluției reconstituite.
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Perfuzie IV:Agitați bine pentru a se dizolva. Se administrează conținutul total al flaconului prin perfuzie 
lentă timp de 30-40 de minute. Se recomandă utilizarea imediată a soluției reconstituite.

Eliberarea din flaconul vrac din farmacie:Utilizarea flaconului în vrac pentru farmacie este 
limitată la spitalele cu un program recunoscut de amestecuri intravenoase. Flaconul vrac de 
farmacie este destinat unei singure puncții, distribuții multiple.

Supradozaj

Pentru gestionarea unei supradoze suspectate de droguri, contactați regiunea dumneavoastră

Centrul de control al otrăvirii imediat.

Tratamentul este probabil necesar numai la pacienții cu insuficiență renală severă, deoarece 
pacienții cu rinichi normali excretă penicilinele într-un ritm rapid. Nu poate fi recomandat niciun 
tratament specific.

La pacientii cu reactii alergice severe se recomanda masuri generale de sustinere (daca 
pacientul este in soc) sau terapie simptomatica similara cu cea aplicata in toate cazurile de 
hipersensibilitate.

ACȚIUNEA ȘI FARMACOLOGIE CLINICĂ

Cloxacilina exercită o acțiune bacteriană împotriva microorganismelor susceptibile în timpul etapei 
de multiplicare activă. Acționează prin inhibarea biosintezei mucopeptidelor peretelui celular.

Cloxacilina demonstrează activitate împotriva tulpinilor de streptococi beta-hemolitici, 
pneumococi, stafilococi sensibili la penicilină G și, datorită rezistenței sale la penicilinaza, 
rezistenta la penicilina G (β-producătoare de lactamaze) stafilococi. Cloxacilina prezintă o activitate 
antibacteriană intrinsecă mai mică și un spectru mai îngust decât penicilina G.

Farmacocinetica

Cloxacilina este stabilă într-un mediu acid și este absorbită pe cale orală în proporție de aproximativ 50%. 
După o doză orală de 500 mg cloxacilină, se atinge un nivel seric maxim de aproximativ 8 micrograme/ml în 
aproximativ 1 oră. Nivelul seric după administrarea de cloxacilină este de aproximativ dublu față de cel 
obținut atunci când aceeași doză este administrată pe cale orală adulților aflați în jeun. Alimentele din 
stomac sau intestinul subțire reduc absorbția, iar nivelurile de vârf serice sunt de aproximativ 50% cele 
obținute după post. Ca și în cazul altor peniciline, administrarea concomitentă de probenecid mărește 
concentrația serică.

Odată absorbit, aproximativ 94% se leagă de proteinele plasmatice. După administrarea orală, 
aproximativ 20% din doză este excretată în urină, împreună cu unul sau mai mulți metaboliți 
activi încă neidentificați. Timpul de înjumătățire al eliminării este de aproximativ 30 de minute.
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DEPOZITARE ȘI STABILITATE

Păstrați pulberea uscată la temperatura camerei controlată 15-30°C.

Cloxacilina pentru preparate injectabile este compatibilă la concentrații de 1 și 2 mg/ml până la 12 ore 
la temperatura camerei controlată care nu depășește 25°C în dextroză 5% în apă, fructoză 10% în apă 
sau soluție salină normală, lactat de sodiu M/6, lactat Zahăr invertit Ringer 10% în apă sau soluție 
salină normală.

Soluția reconstituită poate fi păstrată până la 24 de ore la temperatura camerei controlată, care nu 
depășește 25°Csaula frigider la 2° - 8°C (36° - 46°F) timp de până la 48 de ore. Aruncați porțiunea 
nefolosită.

FORME DE DOZARE, COMPOZIȚIE ȘI AMBALARE

Cum este furnizat:

Relatii cu publiculCloxacilină pentru injecție este furnizată sub formă de pulbere uscată în flacoane care conțin: 500 mg, 
1000 mg, 2000 mg sau 10 g cloxacilină bază sub formă de sare de sodiu.

Fiecare gram de cloxacilină sodică pentru injecție conține aproximativ 50 mg, sau 
aproximativ 5-7% sodiu.
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PARTEA II: INFORMAȚII ȘTIINȚIFICE

INFORMATII FARMACEUTICE

Substanța medicamentoasă

Denumirea corectă:

Nume chimic:
Cloxacilină sodică
6-[[[3-(2-Clorfenil)-5-metil-4izoxazolil[carbonil]amino]-3,3-
dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptan-2- acid 
carboxilic, sare de sodiu

Formulă empirică:
Greutate moleculară:
Formula structurala:

C19H17CIN3NaO5SH2O 
475,88

Caracteristici fizice: Cloxacilina sodică este o pulbere albă, cristalină

Solubilitate: Solubil la 20°C în 2,5 părți apă, în 30 părți etanol (95%) și în 500 
părți cloroform.
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IMPORTANT: CITIȚI

PARTEA III: INFORMAȚII CONSUMATORILOR AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Relatii cu publiculCloxacilina pentru injectare

Cloxacilină pulbere pentru soluție (sub formă de cloxacilină sodică) ÎNAINTE să utilizați Cloxacilină pentru injecție, discutați cu medicul 
dumneavoastră sau cu farmacistul dacă aveți:

Acest prospect este Partea a III-a a unui „Insert de ambalaj” format din trei părți, 
publicat când Cloxacilina pentru injecție a fost aprobată pentru vânzare în Canada 
și este conceput special pentru consumatori.

• probleme cu rinichii
• probleme hepatice

• a mai avut reacții alergice
• a luat medicamente cu corticosteroizi
• a luat medicamente imunosupresoare
• sau sunteți însărcinată sau plănuiți o sarcină

Acest prospect este un rezumat și nu vă va spune totul despre 
Cloxacilină pentru injecție. Contactați medicul sau farmacistul dacă 
aveți întrebări despre medicament.

DESPRE ACEST MEDICAMENT INTERACȚIUNI CU ACEST MEDICAMENT

Pentru ce este utilizat medicamentul: Medicamentele care pot interacționa cu Cloxacilina pentru injecție includ:

Cloxacilina pentru injecție este utilizată pentru tratarea infecțiilor 
bacteriene cu streptococ, pneumonie și stafilococ.

• Probenecid

Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul despre orice alte plante medicinale 

sau suplimente de vitamine pe care le puteți lua.Ce face:

Cloxacilina împiedică reproducerea bacteriilor, ceea ce permite organismului 
dumneavoastră să lupte doar cu bacteriile existente. Cloxacilina pentru injectare 
se administrează intravenos, intramuscular sau prin perfuzie intravenoasă.

UTILIZAREA CORECTA A ACESTUI MEDICAMENT

Doza uzuala:
Adulti: 200-500 mg la fiecare 6 ore.

Când nu trebuie utilizat:
Copii(până la 20 kg): 25 până la 50 mg/kg/zi în 4 doze egale la 
fiecare 6 ore.Nu utilizați cloxacilină pentru injecție dacă:

• Sunteți alergic la medicamentele cu cloxacilină, 
penicilină sau cefalosporină.

Această doză poate fi ajustată de medicul dumneavoastră în funcție de starea dumneavoastră 

specială și de vârsta dumneavoastră.

Care este ingredientul medicinal: Supradozaj :
Contactați imediat un medic sau centrul local de control al otrăvirii 
pentru gestionarea unei supradoze, chiar dacă nu există simptome.Ingredientul medicinal din Cloxacilină pentru injecție este cloxacilină, prezentată 

sub formă de cloxacilină sodică.

Care sunt ingredientele nemedicinale importante: Doza omisă:
Consultați-vă medicul dacă omiteți o doză.

Nu există ingrediente nemedicinale. Deoarece cloxacilina este 
prezentată sub formă de sare, există aproximativ 50 mg de sodiu per 1 
g de ingredient activ.

EFECTE SECUNDARE ȘI CE TREBUIE FĂCUT DESPRE ELE

Cloxacilina pentru injecție poate provoca unele reacții adverse, cum ar fi 
greață, vărsături, disconfort gastro-intestinal, gaze și diaree.

În ce forme de dozare vine:

Cloxacilină pentru injecție este disponibilă în flacoane de 500 mg, 1 g, 2 g și 10 g 
de cloxacilină sub formă de cloxacilină sodică.
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IMPORTANT: CITIȚI

EFECTE SECUNDARE GRAVE, CAT DE DES
SE ÎNTÂMPLĂ ȘI CE TREBUIE FĂCUT DESPRE ELE

MAI MULTE INFORMATII

Acest document, plus informațiile complete de prescriere, pregătite pentru 
profesioniștii din domeniul sănătății, pot fi obținute contactând sponsorul, 
SteriMax Inc. la: 1-800-881-3550.

Simptome/efect Vorbește cu tine
doctor sau

farmacist

Nu mai lua
drog şi

căuta

imediat
de urgență

medical
Atenţie

Doar dacă

severă
In toate

cazuri

Acest prospect a fost pregătit de SteriMax Inc.

Ultima revizuire: 14 ianuarie 2013

Rar Reactie alergica
(inclusiv pielea
roșeață, erupție cutanată,

strănut, umflătură
si necazuri
respiraţie)

-

Slăbiciune, greutate
pierdere, general

stare de rău (din cauza

probleme cu
globule albe sau 
roșii)

-

Aceasta nu este o listă completă a efectelor secundare. Pentru orice reacții neașteptate în 

timpul tratamentului cu Cloxacilină pentru injecție, adresați-vă medicului dumneavoastră sau 

farmacistului.

RAPORTAREA REACȚILOR ADVERSE SUSPECTATE

Puteți raporta orice reacții adverse suspectate asociate cu utilizarea 
produselor de sănătate către Programul Canada Vigilance prin una 
dintre următoarele 3 moduri:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

•
•
•

Raportați online la www.healthcanada.gc.ca/medeffect
Apelați gratuit la 1-866-234-2345
Completați un formular de raportare Canada Vigilance și:
- Fax gratuit la 1-866-678-6789 sau
- Mail la: Programul Canada Vigilance 

Health Canada
Localizator poștal 0701E
Ottawa, Ontario

K1A 0K9

Etichetele cu poștă plătită, Formularul de raportare Canada 
Vigilance și ghidurile de raportare a reacțiilor adverse sunt 
disponibile pe MedEffect™Site Web Canada la 
www.healthcanada.gc.ca/medeffect.

NOTĂ: Dacă aveți nevoie de informații legate de gestionarea 
reacțiilor adverse, contactați medicul dumneavoastră. Programul 
Canada Vigilance nu oferă sfaturi medicale.

CUM SE PĂSTREAZĂ
Păstrați Cloxacilina pentru injecție la temperatura camerei controlată (15°C
- 30°C).
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