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FÖRESKRIVNINGSINFORMATION

PrCloxacillin för injektion
Kloxacillin pulver för lösning (som kloxacillin natrium)

DEL I: HÄLSOPROFESSIONELL INFORMATION

SAMMANFATTNING PRODUKTINFORMATION

Rutt av
Administrering

Doseringsform /

Styrka
Kliniskt relevanta icke-medicinska 
ingredienser

IV, IM, IV Infusion Pulver till
rekonstitution för
injektion

Ingen

INDIKATIONER OCH KLINISK ANVÄNDNING

Behandling av beta-hemolytiska streptokock- och pneumokockinfektioner samt 
stafylokockinfektioner (inklusive de som orsakas av beta-laktamasproducerande 
organismer). Vid svåra stafylokockinfektioner (septikemi, osteomyelit, endokardit, 
lunginflammation) eller när stafylokocker misstänks och behandling krävs innan 
känslighetsresultat är tillgängliga, ska parenteralt kloxacillin administreras omedelbart, följt 
av kloxacillin oralt, vid behov.

Det är inte effektivt mot de så kallade "meticillinresistenta" stammarna av stafylokocker. Om 
resultaten av identifiering och känslighetstest tyder på att infektionen beror på en annan 
organism än en penicillinasproducerande stafylokock som är mottaglig för 
kloxacillinnatrium, bör behandlingen avbrytas och behandling med ett alternativt medel 
inledas.

KONTRAINDIKATIONER

Cloxacillin för injektion är kontraindicerat för användning:

• hos patienter som är överkänsliga mot detta läkemedel, mot penicillin eller mot 
cefalosporiner eller mot någon komponent i behållaren. För en fullständig lista, se avsnittet 
Doseringsformulär, sammansättning och förpackning i förskrivningsinformationen.
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VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Hematologiska:
Under långtidsbehandling bör njur-, lever- och hematopoetiska funktioner kontrolleras 
regelbundet.

Lever:
Under långtidsbehandling bör njur-, lever- och hematopoetiska funktioner kontrolleras 
regelbundet.

Immun:
Allvarliga och ibland dödliga överkänslighetsreaktioner (anafylaktoida) har rapporterats hos 
patienter som får penicillin- eller cefalosporinbehandling. Dessa reaktioner är mer benägna att 
inträffa hos individer med en historia eller känslighet för flera allergener. Noggrann utredning 
bör göras om tidigare överkänslighet mot reaktioner på penicilliner, cefalosporiner eller andra 
allergener. Om allergiska eller anafylaktiska reaktioner uppstår, avbryt behandlingen och 
administrera de vanliga medlen, t.ex. antihistaminer, pressoraminer, kortikosteroider. Se 
Kontraindikationer.

Neurologisk:
Passagen av penicillin från blod till hjärnan underlättas av inflammerade hjärnhinnor 
och under kardiopulmonell bypass. I närvaro av sådana faktorer, särskilt vid njursvikt 
när höga serumkoncentrationer kan uppnås, kan CNS-biverkningar, inklusive 
myokloni, konvulsiva anfall och deprimerad medvetenhet förväntas. Även om denna 
komplikation inte har rapporterats med kloxacillin, bör den förutses.

Känslighet/motstånd:
Candidiasis och andra superinfektioner kan förekomma, särskilt hos försvagade och undernärda 
patienter, eller de med låg resistens mot infektioner på grund av kortikosteroider, 
immunsuppressorer eller bestrålning. Om superinfektion inträffar, vidta lämpliga åtgärder.

Njur:
Under långtidsbehandling bör njur-, lever- och hematopoetiska funktioner kontrolleras
med jämna mellanrum.

Särskilda populationer

Gravid kvinna:
Säkerhet under graviditet har ännu inte fastställts.

Pediatrik:
Erfarenhet av för tidigt födda och nyfödda barn är begränsad. Försiktig administration av
läkemedel till sådana patienter och frekvent utvärdering av organsystemets funktion rekommenderas.
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NEGATIVA REAKTIONER

Översikt över biverkningar

Det kan förväntas att de vanligaste ogynnsamma reaktionerna kommer att vara relaterade till 
känslighet. De är mer benägna att förekomma hos personer som tidigare har visat 
överkänslighet mot penicilliner och cefalosporiner och hos personer med en historia av allergi, 
astma, hösnuva eller urtikaria. Alla grader av överkänslighet, inklusive fatal anafylaxi, har 
rapporterats med penicillin.

Gastrointestinala:
Illamående, kräkningar, epigastriska obehag, flatulens och lös avföring har noterats hos vissa 
patienter.

Hematologiska: Eosinofili, leukopeni, anemi, trombocytopeni, trombocytopeni, 
purpura, neutropeni och agranulocytos har rapporterats under behandling med 
penicilliner. Dessa reaktioner är vanligtvis reversibla vid utsättande av behandlingen 
och tros vara överkänslighetsfenomen. Tromboflebit har inträffat under iv-
behandlingen. Lätt förhöjd SGOT-nivå (mindre än 100 enheter) har rapporterats.

Immun:
Allergiska reaktioner (utslag, urtikaria) inklusive väsande andning och nysningar har rapporterats.

LÄKEMEDELSINTERAKTIONER

Läkemedel-läkemedelsinteraktioner

Probenecid
Som med andra penicilliner ökar samtidig administrering av probenecid 
serumkoncentrationen av kloxacillin.

DOSERING OCH ADMINISTRERING 

Doseringsöverväganden:

Beredning och förvaring av parenteral lösning:

Knacka försiktigt på flaskan för att lossa pulvret. Använd endast sterilt vatten för injektion. 
Omedelbar användning av rekonstituerade lösningar rekommenderas, men rekonstituerade 
lösningar kan förvaras i upp till 24 timmar vid kontrollerad rumstemperatur som inte överstiger 25°C 
eller 48 timmar i kyl. Produkterna ska rekonstitueras enligt anvisningarna nedan och kan läggas till 
en lämplig infusionsvätska i den mängd som beräknas för att ge önskad dos.
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För IM-användning:Använd sterilt vatten för injektion, rekonstituera enligt följande:

Fylla

Storlek

(mg)
250
500

Volym av
Spädningsmedel tillsatt

(ml)
1.9
1.7

Uttagbar
Volym
(ml)
2.0
2.0

Nominell
Koncentration
(mg/ml)
125
250

För IV-användning:Använd sterilt vatten för injektion, rekonstituera enligt följande:

Fylla

Storlek

Volym av
Spädningsmedel

Lagt till
(ml)
4.9
4.8
9.6

Uttagbar
Volym

Nominell
Koncentration

(mg)
250
500
1000

(ml)
5.0
5.0
10,0

(mg/ml)
50
100
100

För IV-infusion:Använd sterilt vatten för injektion, rekonstituera enligt följande:

Fylla

Storlek

Volym av
Spädningsmedel

Lagt till
(ml)
3.4
6.8
34,0

Uttagbar
Volym

Nominell
Koncentration

(mg)
1000
2000
10 000

(ml)
4.0
8,0
40,0

(mg/ml)
250
250
250

Kloxacillin för injektion ska rekonstitueras enligt beskrivningen ovan och tillsättas till en 
lämplig infusionsvätska i den mängd som beräknas för att ge önskad dos.

Rekommenderad dos- och dosjustering:

Vuxna:250 till 500 mg im eller iv var 6:e   timme. IV-dosen kan ökas vid allvarliga 
infektioner. Maximal dos för vuxna är 6 g/dag.

Barn (upp till 20 kg):25 till 50 mg/kg/dag i 4 lika doser administrerade im eller iv var 
6:e   timme.

Administrering:

IM/IV-användning:Skaka väl för att lösas upp. Administrera det totala innehållet i injektionsflaskan genom långsam 

infusion under 2-4 minuter. Omedelbar användning av den färdigberedda lösningen rekommenderas.
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IV infusion:Skaka väl för att lösas upp. Administrera det totala innehållet i injektionsflaskan genom långsam infusion 

under 30-40 minuter. Omedelbar användning av den färdigberedda lösningen rekommenderas.

Dispensering från Pharmacy Bulk Vial:Användningen av bulkflaskor för apotek är 
begränsad till sjukhus med ett erkänt intravenöst tillsatsprogram. Apotekets bulkflaska är 
avsedd för enkel punktering, multipel dosering.

ÖVERDOSERING

För hantering av en misstänkt överdos av läkemedel, kontakta din region
Giftinformationscentralen omedelbart.

Behandling behövs sannolikt endast hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion, eftersom 
patienter med normala njurar utsöndrar penicilliner i snabb takt. Ingen specifik behandling kan 
rekommenderas.

Hos patienter med svåra allergiska reaktioner rekommenderas generella stödåtgärder (om 
patienten är i chock) eller symtomatisk behandling liknande den som tillämpas i alla fall av 
överkänslighet.

HANDLING OCH KLINISK FARMAKOLOGI

Kloxacillin utövar en bakteriell verkan mot känsliga mikroorganismer under stadiet av 
aktiv förökning. Det verkar genom hämning av biosyntesen av 
cellväggsmukopeptider.

Kloxacillin uppvisar aktivitet mot stammar av beta-hemolytiska streptokocker, 
pneumokocker, penicillin G-känsliga stafylokocker och, på grund av dess resistens mot 
penicillinas, penicillin G-resistent (β-laktamasproducerande) stafylokocker. Cloxacillin 
uppvisar mindre inneboende antibakteriell aktivitet och ett smalare spektrum än penicillin G.

Farmakokinetik

Kloxacillin är stabilt i surt medium och absorberas till cirka 50 % oralt. Efter en oral dos 
på 500 mg kloxacillin nås en maximal serumnivå på cirka 8 mikrogram/ml på cirka 1 
timme. Serumnivån efter im kloxacillin är ungefär dubbelt så hög som den erhålls när 
samma dos ges oralt till fastande vuxna. Mat i magen eller tunntarmen minskar 
absorptionen och maximala serumnivåer är cirka 50 % av de som erhålls efter fasta. 
Som med andra penicilliner ökar samtidig administrering av probenecid 
serumkoncentrationen.

När det väl absorberats är cirka 94 % bundna till plasmaproteiner. Efter oral administrering 
utsöndras ungefär 20 % av dosen i urinen, tillsammans med en eller flera aktiva metaboliter som 
ännu inte har identifierats. Halveringstiden för eliminering är cirka 30 minuter.
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FÖRVARING OCH STABILITET

Förvara torrt pulver vid kontrollerad rumstemperatur 15-30°C.

Cloxacillin för injektion är kompatibelt i koncentrationer på 1 och 2 mg/ml upp till 12 timmar vid 
kontrollerad rumstemperatur som inte överstiger 25°C i dextros 5 % i vatten, fruktos 10 % i vatten 
eller normal koksaltlösning, M/6 natriumlaktat, Laktat Ringers invertsocker 10% i vatten eller vanlig 
koksaltlösning.

Rekonstituerad lösning kan förvaras i upp till 24 timmar vid kontrollerad rumstemperatur som 
inte överstiger 25°Celleri kylskåp vid 2°-8°C (36° - 46°F) i upp till 48 timmar. Kassera oanvänd 
del.

DOSERINGSFORMER, SAMMANSÄTTNING OCH FÖRPACKNING

Hur levereras:

PrKloxacillin för injektion tillhandahålls som ett torrt pulver i injektionsflaskor som innehåller: 500 
mg, 1 000 mg, 2 000 mg eller 10 g kloxacillinbas som natriumsalt.

Varje gram Cloxacillin Natrium för injektion innehåller cirka 50 mg, eller 
cirka 5-7 % natrium.
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DEL II: VETENSKAPLIG INFORMATION

LÄKEMEDELSINFORMATION

Drog substans

Riktigt namn:
Kemiskt namn:

Cloxacillin natrium
6-[[[3-(2-klorfenyl)-5-metyl-4isoxazolyl[karbonyl]amino]-3,3-
dimetyl-7-oxo-4-tia-l-azabicyklo[3.2.0]heptan-2- 
karboxylsyra, natriumsalt

Empirisk formel:
Molekylvikt:
Strukturformel:

C19H17CIN3NaO5S • H2O 
475,88

Fysikaliska egenskaper: Cloxacillin natrium är ett vitt, kristallint pulver

Löslighet: Löslig vid 20°C i 2,5 delar vatten, i 30 delar etanol (95%) och i 500 
delar kloroform.
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VIKTIGT: LÄS

DEL III: KONSUMENTINFORMATION
VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

PrCloxacillin för injektion
Kloxacillin pulver för lösning (som kloxacillin natrium) INNAN du använder Cloxacillin för injektion, tala med din läkare eller 

apotekspersonal om du har:

Den här broschyren är del III av en tredelad "Bipacksedel" som 
publicerades när Cloxacillin för injektion godkändes för försäljning i 
Kanada och är utformad speciellt för konsumenter.

• njurproblem
• leverproblem
• haft allergiska reaktioner tidigare
• tagit kortikosteroidmedicin
• tagit immunsuppressiv medicin
• eller är gravid eller planerar en graviditet

Denna bipacksedel är en sammanfattning och kommer inte att berätta allt 
om Cloxacillin för injektionsvätskor. Kontakta din läkare eller 
apotekspersonal om du har några frågor om läkemedlet.

OM DEN HÄR MEDICINEN INTERAKTIONER MED DENNA LÄKEMEDEL

Vad läkemedlet används för: Läkemedel som kan interagera med Cloxacillin för injektion inkluderar:

Cloxacillin för injektion används för att behandla streptokocker, 
lunginflammation och bakteriella stafylokockinfektioner.

• Probenecid

Tala med din läkare eller apotekspersonal om andra 
örter eller vitamintillskott du kan ta.Vad den gör:

Cloxacillin förhindrar bakterier från att föröka sig, vilket gör att din 
kropp endast kan bekämpa de befintliga bakterierna. Kloxacillin för 
injektion ges intravenöst, intramuskulärt eller genom intravenös 
infusion.

KORREKT ANVÄNDNING AV DENNA LÄKEMEDEL

Vanlig dos:
Vuxna: 200-500 mg var 6:e   timme.

När det inte ska användas:
Barn(upp till 20 kg): 25 till 50 mg/kg/dag i 4 lika doser var 
6:e   timme.Använd inte Cloxacillin för injektion om:

• Du är allergisk mot medicin mot kloxacillin, 
penicillin eller cefalosporin.

Denna dos kan justeras av din läkare beroende på ditt 
specifika tillstånd och din ålder.

Vad är den medicinska ingrediensen: Överdos :
Kontakta omedelbart en läkare eller ditt lokala giftkontrollcenter 
för hantering av en överdos även om det inte finns några 
symtom.

Den medicinska ingrediensen i Cloxacillin for Injection är kloxacillin, 
presenterat som kloxacillinnatrium.

Vilka viktiga icke-medicinska ingredienser är: Missad dos:
Rådgör med din läkare om du missar en dos.

Det finns inga icke-medicinska ingredienser. Eftersom kloxacillin 
presenteras i sin saltform, finns det cirka 50 mg natrium per 1 g 
aktiv ingrediens.

BIVERKNINGAR OCH VAD MAN GÖR ÅT DEM

Cloxacillin för injektion kan orsaka vissa biverkningar såsom 
illamående, kräkningar, mag-tarmbesvär, gaser och diarré.Vilka doseringsformer finns det i:

Kloxacillin för injektion finns tillgängligt i injektionsflaskor med 500 mg, 1 g, 2 g 
och 10 g kloxacillin som kloxacillin-natrium.
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VIKTIGT: LÄS

ALLVARLIGA BIVERKNINGAR, HUR OFTA DE
HÄNDER OCH VAD MAN GÖR MED DEM

MER INFORMATION

Detta dokument plus den fullständiga förskrivningsinformationen, 
utarbetad för sjukvårdspersonal, kan erhållas genom att kontakta 
sponsorn, SteriMax Inc. på: 1-800-881-3550.

Symptom/effekt Prata med din
läkare eller

apotekare

Sluta ta
drog och

söka
omedelbar
nödsituation

medicinsk

uppmärksamhet

Bara om
svår

I alla
fall

Denna broschyr har utarbetats av SteriMax Inc.

Senast reviderad: 14 januari 2013

Sällsynt Allergisk reaktion
(inklusive hud
rodnad, utslag,
nysningar, svullnad
och problem
andas)

-

Svaghet, vikt
förlust, allmän
sjukdomskänsla (pga

problem med
vita eller röda 
blodkroppar)

-

Detta är inte en komplett lista över biverkningar. För eventuella oväntade 
effekter när du tar Cloxacillin för injektion kontakta din läkare eller 
apotekspersonal.

RAPPORTERA MISSTÄNKTA BIVERKNINGAR

Du kan rapportera alla misstänkta biverkningar i samband med 
användningen av hälsoprodukter till Canada Vigilance Program på 
något av följande tre sätt:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

•
•
•

Rapportera online på www.healthcanada.gc.ca/medeffect
Ring avgiftsfritt på 1-866-234-2345
Fyll i ett rapporteringsformulär för Kanada Vigilance och:
- Faxa avgiftsfritt till 1-866-678-6789, eller
- Maila till: Kanada Vigilance Program 

Health Canada
Postsökare 0701E
Ottawa, Ontario

K1A 0K9

Portobetalda etiketter, Canada Vigilance Reporting Form 
och riktlinjerna för biverkningsrapportering finns 
tillgängliga på MedEffect™Kanadas webbplats på 
www.healthcanada.gc.ca/medeffect.

OBS: Om du behöver information om hantering av 
biverkningar, kontakta din läkare. Canada Vigilance 
Program ger ingen medicinsk rådgivning.

HUR MAN FÖRVARAR DEN

Förvara Cloxacillin for Injection vid kontrollerad rumstemperatur (15°).
-30°C).
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