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المعلوماتوصف

للحقنكلوكساسيللين العامةالعالقات

)الصوديومكلوكساسيللين مثل (للمحلول كلوكساسيللين مسحوق

الصحيةالمهنية المعلومات األول: الجزء

المنتجعن موجزة معلومات

طريق

االدارة

 /جرعاتشكل
قوة

الصلة ذات الطبية غير المكونات

سريرياً

لمسحوقIV ، IM ، IVالتسريب

لإعادة

حقنة

أحدال

السريريواالستخدام االستطبابات

بما (العنقودية المكورات عدوى وكذلك الرئوية والمكورات بيتا للدم الحالة العقديات التهابات عالج

الشديدة العدوى حاالت في . )الكتامازللبيتا المنتجة الحية الكائنات تسببها التي تلك ذلك في

أو  )الرئويااللتهاب الشغاف ، التهاب والنقي ، العظم التهاب الدم ، تسمم (العنقودية بالمكورات

يجب الحساسية ، نتائج توفر قبل مطلوباً العالج ويكون العنقودية المكورات وجود في االشتباه عند

الحاجة.عند الفم ، طريق عن بالكلوكساسيللين متبوعاً الفور ، على بالحقن كلوكساسيللين إعطاء

نتائج كانت إذا للميثيسيلين. المقاومة العنقودية المكورات سالالت يسمى ما ضد فعال غير إنه

ينتج الذي البنسليناز غير حي كائن عن ناتجة العدوى أن إلى تشير الحساسية واختبار التحديد

بعامل العالج ووضع العالج إيقاف فيجب الصوديوم ، لكلوكساسيللين المعرضة العنقودية المكورات

بديل.

موانع

للحقن:كلوكساسيللين بطالن هو

أي أو السيفالوسبورينات أو البنسلين أو الدواء هذا تجاه حساسية لديهم الذين المرضى في•

والتكوين الجرعة أشكال قسم راجع كاملة ، قائمة على للحصول العبوة. مكونات من

الوصف.معلومات في والتغليف
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واإلحتياطاتالمحاذير

الدم:أمراض
دوري.بشكل الدم وتكوين والكبد الكلى وظائف فحص يجب األمد ، طويل العالج أثناء

كبدي:
دوري.بشكل الدم وتكوين والكبد الكلى وظائف فحص يجب األمد ، طويل العالج أثناء

منيع:
الذين المرضى في  )تأقانية(األحيان بعض في ومميتة خطيرة حساسية فرط تفاعالت عن اإلبالغ تم

األفراد لدى للتحدث عرضة أكثر هذه الفعل ردود تكون السيفالوسبورين. أو بالبنسلين العالج يتلقون

فيما دقيق استفسار إجراء يجب الحساسية. مسببات من العديد تجاه حساسية أو تاريخ لديهم الذين

الحساسية مسببات أو السيفالوسبورينات أو البنسلين لتفاعالت السابقة الحساسية بفرط يتعلق

العوامل بإعطاء وقم العالج عن توقف تأقية ، أو تحسسية تفاعالت حدوث حالة في األخرى.

موانع انظر والكورتيكوستيرويدات. الضغط ، وأمينات الهيستامين ، مضادات مثل المعتادة ،

االستعمال.

العصبية:
القلبية المجازة وأثناء السحايا التهاب طريق عن الدماغ إلى الدم من بنسلين أي مرور تسهيل يتم

تركيز إلى الوصول يمكن عندما الكلوي الفشل في سيما ال العوامل ، هذه مثل وجود في الرئوية.

عضل ذلك في بما المركزي العصبي الجهاز على ضائرة تأثيرات توقع يمكن المصل ، في عال ٍ

مع المضاعفات هذه عن اإلبالغ عدم من الرغم على للوعي. وإحباط تشنجية ، ونوبات عضلي ،

توقعها.يجب أنه إال الكلوكساسيللين ،

المقاومة:  /الحساسية
وسوء بالوهن المصابين المرضى في خاصة أخرى ، إضافية وعدوى المبيضات داء يحدث قد

أو الكورتيكوستيرويدات بسبب للعدوى منخفضة مقاومة لديهم الذين أولئك أو التغذية ،

المناسبة.التدابير اتخذ إضافية ، عدوى حدوث حالة في التشعيع. أو المناعة مثبطات

كلوي:
الدموتكوين والكبد الكلى وظائف فحص يجب األمد ، طويل العالج أثناء

دوريا.

الخاصونالسكان

الحوامل:النساء
بعد.الحمل سالمة تثبت لم

األطفال:طب

إدارةحذر محدودة. الوالدة وحديثي الخدج األطفال في الخبرة

العضوي.الجهاز لوظيفة متكرر تقييم بإجراء ويوصى المرضى لهؤالء الدواء

4



العكسيةالتفاعالت

الضارةالدوائية التفاعالت على عامة نظرة

من بالحساسية. مرتبطة شيوعاً األكثر المرغوبة غير التفاعالت تكون أن المتوقع من يكون قد

والسيفالوسبورين للبنسلين الحساسية فرط سابقاً أظهروا الذين األفراد عند تحدث أن المرجح

عن اإلبالغ تم األرتكاريا. أو القش حمى أو الربو أو الحساسية من تاريخ لديهم الذين األشخاص وفي

البنسلين.مع المميتة ، المفرطة الحساسية ذلك في بما الحساسية ، فرط درجات جميع

الهضمي:الجهاز
المرضى.بعض في الرخو والبراز البطن وانتفاخ الشرسوفي واالنزعاج والقيء الغثيان مالحظة تم

الصفيحات ، قلة الدم ، فقر البيض ، الكريات قلة الحمضات ، فرط عن اإلبالغ تم : الدمأمراض

هذه تكون ما عادة بالبنسلين. العالج أثناء المحببات ندرة العدالت ، قلة فرفرية ، الصفيحات ، قلة

التهاب حدث الحساسية. فرط ظاهرة أنها ويعتقد العالج عن التوقف عند للعكس قابلة التفاعالت

100 من أقل ( SGOTمستوى في معتدل ارتفاع عن اإلبالغ تم الوريدي. العالج أثناء الخثاري الوريد

.)وحدة

منيع:
وعطس.أزيز ذلك في بما  )شرىجلدي ، طفح (تحسسية فعل ردود عن اإلبالغ تم

األدويةتفاعل

الدوائيةالتفاعالت

بروبنيسيد
تركيز يعزز للبروبينسيد المتزامن اإلعطاء فإن األخرى ، البنسلينات مع الحال هو كما

الدم.في الكلوكساسيلين

اعتبارات  االستعمالوطريقة الجرعة

الجرعات:

الوريدي:المحلول وتخزين تحضير

يوصى للحقن. المعقم الماء فقط استخدم المسحوق. لتفكيك برفق القارورة على اضغط

لمدة تكوينها المعاد الحلول تخزين يمكن ذلك ومع تركيبها ، المعاد للحلول الفوري باالستخدام

يجب التبريد. تحت ساعة 48 .أو °25تتجاوز ال مضبوطة غرفة حرارة درجة عند ساعة 24 إلى تصل

المناسب التسريب سائل إلى إضافتها ويمكن أدناه للتوجيهات وفقاً المنتجات تكوين إعادة

Cالمطلوبة الجرعة إلعطاء المحسوبة بالكمية
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التالي:النحو على التشكيل أعد للحقن ، المعقم الماء باستخدام الفورية:الرسائل الستخدام

يمأل

بحجم

)ملغ(
250

500

حجم

المخففإضافة تمت

)مل(
1.9

1.7

للسحبقابل

مقدار

)مل(
2.0

2.0

فقطباالسم شكلى، صورى اسمى،

تركيز

)مل  /ملغم(

125

250

التالي:النحو على التشكيل أعد للحقن ، المعقم الماء باستخدام الرابع:لالستخدام

يمأل

بحجم

حجم

التخفيفمادة

مضاف

)مل(
4.9

4.8

9.6

للسحبقابل

مقدار

فقطباالسم شكلى، صورى اسمى،

تركيز

)ملغ(
250

500

1000

)مل(
5.0

5.0

10.0

)مل  /ملغم(

50

100

100

التالي:النحو على التشكيل أعد للحقن ، المعقم الماء باستخدام الوريدي:للتسريب

يمأل

بحجم

حجم

التخفيفمادة

مضاف

)مل(
3.4

6.8

34.0

للسحبقابل

مقدار

فقطباالسم شكلى، صورى اسمى،

تركيز

)ملغ(
1000

2000

10000

)مل(
4.0

8.0

40.0

)مل  /ملغم(

250

250

250

سائل إلى وإضافته أعاله موصوف هو كما للحقن كلوكساسيللين تكوين إعادة يجب

المطلوبة.الجرعة إلعطاء المحسوبة بالكمية المناسب التسريب

الجرعة:وتعديل بها الموصى الجرعة

العدوى حاالت في الوريد جرعة زيادة يمكن ساعات. 6 كل الوريد في أو العضل في مجم 500 إلى 250 الكبار:

يوم.  /غ6 هي للبالغين القصوى الجرعة الخطيرة.

الوريدي أو العضلي الحقن طريق عن تعطى متساوية جرعات 4 إلى مقسمة يوم   /كجم  /مجم50 إلى 25 :)كجم20 حتى (األطفال

ساعات.6 كل

االدارة:

البطيء بالتسريب الكلية القارورة محتويات بإدارة قم ليذوب. جيدا يرج :IV/  IMاستخدام

تكوينه.المعاد للحل الفوري باالستخدام يوصى دقائق. 2-4 لمدة
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لمدة البطيء بالتسريب الكلية القارورة محتويات بإدارة قم ليذوب. جيدا يرج الوريدي:التسريب

تكوينه.المعاد للحل الفوري باالستخدام يوصى دقيقة. 40-30

على السائبة الصيدلية قنينة استخدام يقتصر السائبة:الصيدلية قارورة عن االستغناء

مخصصة الصيدلية السائبة قنينة الوريدية. للخلطات به معترف برنامج لديها التي المستشفيات

متعدد.صرف واحد ، لثقب

الجرعةفرط

بمنطقتكاتصل بها ، المشتبه المخدرات من زائدة جرعة إلدارة

الفور.على السموم مراقبة مركز

الكلى ، وظائف في شديد ضعف من يعانون الذين المرضى في فقط مطلوباً العالج يكون أن المحتمل من

عالج بأي التوصية يمكن ال سريع. بمعدل البنسلينات يفرزون السليمة الكلى من يعانون الذين المرضى ألن

محدد.

كان إذا (عامة داعمة بتدابير يوصى شديدة ، تحسسية فعل ردود من يعانون الذين المرضى في

الحساسية.فرط حاالت جميع في المطبقة لتلك مشابه أعراض عالج أو  )صدمةحالة في المريض

السريريةوالصيدلة العمل

الضرب مرحلة خالل الحساسة الدقيقة الحية الكائنات ضد بكتيرياً تأثيراً الكلوكساسيللين يمارس

.mucopeptidesالخلية لجدار الحيوي التخليق تثبيط خالل من يعمل إنه النشط.

والمكورات بيتا ، للدم الحالة العقدية المكورات سالالت ضد نشاطاً كلوكساسيللين يظُهر

مقاومة البنسليناز ،  لمقاومتهونتيجة جي ، للبنسلين الحساسة العنقودية والمكورات الرئوية ،

أقل جوهرياً نشاطاً كلوكساسيللين يظُهر العنقودية. المكورات  )الالكتامازإنتاج -(βجي البنسلين

جي.البنسلين من أضيق وطيفاً للبكتيريا مضاداً

الدوائية

فموية جرعة بعد 50٪. بنسبة الفم طريق عن ويمتص الحمضي الوسط في مستقر الكلوكساسيلين

حوالي في مل   /ميكروغرام8 حوالي إلى الدم مصل مستوى يصل كلوكساسيللين ، مجم 500 من

إعطاء عند عليه الحصول يتم ما ضعف  cloxacillin imبعد المصل مستوى يكون واحدة. ساعة

من الدقيقة األمعاء أو المعدة في الطعام يقلل الصائمين. للبالغين الفم طريق عن الجرعة نفس

الصيام. بعد عليها الحصول يتم التي تلك من 50٪ حوالي إلى المصل في الذروة ويصل االمتصاص

المصل.تركيز يعزز للبروبينسيد المتزامن اإلعطاء فإن األخرى ، البنسلينات مع الحال هو كما

إخراج يتم الفم ، طريق عن تناوله بعد البالزما. ببروتينات 94٪ حوالي يرتبط امتصاصه ، بمجرد

التي النشطة المستقلبات من أكثر أو واحد مع جنب إلى جنباً البول ، في الجرعة من تقريباً ٪20

دقيقة.30 حوالي اإلطراح عمر نصف بعد. تحديدها يتم لم
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واالستقرارالتخزين

مئوية.درجة 30 إلى 15 من بها المتحكم الغرفة حرارة درجة في الجاف المسحوق بتخزين قم

بتركيزات متوافق للحقن  M  /6عادي ، ملحي محلول أو الماء في 10٪ المحول رينجر سكر .الالكتات

مئوية درجة 25 تتجاوز ال بها المتحكم الغرفة حرارة درجة عند ساعة 12 حتى مل   /مجم2 و 1 من

الصوديوم الكتات عادي ، ملحي محلول أو الماء في 10٪ الفركتوز أو الماء في 5٪ العنب سكر في

Cloxacillin

في أوج°25عن تزيد ال مضبوطة غرفة حرارة درجة عند ساعة 24 إلى تصل لمدة تكوينه المعاد المحلول تخزين يمكن

غير الجزء تجاهل ساعة. 48 إلى تصل لمدة  )فهرنهايتدرجة 46 - درجة 36 (مئوية درجات 8 إلى 2 من الثالجة

المستخدم.

والتغليفوالتعبئة والتركيب الجرعة أشكال

زودت:كيف

مجم ، 1000 مجم ، 500 على: تحتوي قوارير في جاف كمسحوق للحقن  Cloxacillinتوفير يتم العامةالعالقات

الصوديوم.كملح كلوكساسيللين قاعدة من جم 10 أو مجم ، 2000

ما أو مجم ، 50 من يقرب ما على للحقن الصوديوم كلوكساسيللين من جرام كل يحتوي

صوديوم.5-7٪ من يقرب
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العلميةالمعلومات الثاني: الجزء

الصيدالنيةالمعلومات

المخدراتمادة

الصحيح:االسم

الكيميائي:االسم

الصوديومكلوكساسيللين

-azabicyclo ]3.2.0[ -1-thia-4الصوديومملح الكربوكسيل ، حمض هيبتان-2-

oxo-7-dimethyl 3،3-isoxazolyl ]carbonyl[ amino[ --4

Chlorophenyl( -5-methyl2-)3- ]]] - 6

التجريبية:الصيغة

الغرامي:الجزيئي الوزن

الهيكلية:الصيغة

يا 2ش17CIN3NaO5ح19ج

475.88

بلوريأبيض مسحوق الصوديوم كلوكساسيللين الفيزيائية: الخصائص

وفي  ٪)95(اإليثانول من جزء 30 في الماء ، من جزء 2.5 .في °20في للذوبان قابلالذوبان:

Cالكلوروفورم من جزء 500
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القراءةيرجى هام:

المستهلكمعلومات الثالث: الجزء
واإلحتياطاتالمحاذير

للحقنكلوكساسيللين العامةالعالقات

أو طبيبك مع تحدث للحقن ، كلوكساسيللين استخدام قبل)الصوديومكلوكساسيللين مثل (للمحلول كلوكساسيللين مسحوق
لديك:كان إذا الصيدلي

نشُر أجزاء ثالثة من  "حزمةإدراج "من الثالث الجزء هي النشرة هذه
وهو كندا في للحقن كلوكساسيللين بيع على الموافقة تمت عندما

للمستهلكين.خصيصاً مصمم

الكلىفي مشاكل•

الكبدفي مشاكل•

قبلمن تحسسية فعل ردود لديه كان•

كورتيكوستيرويددواء أخذ•

للمناعةالمثبطة األدوية أخذ•

للحملتخطط أو حامل أو•

كلوكساسيللين عن شيء بكل تخبرك ولن ملخص هي النشرة هذه
حول أسئلة أي لديك كان إذا الصيدلي أو بطبيبك اتصل للحقن.
الدواء.

الدواءهذا مع التفاعالتالدواءهذا حول

يلي:ما للحقن كلوكساسيللين مع تتفاعل قد التي األدوية تشملالدواء:يستخدم ماذا في

الرئوي وااللتهاب العقدية المكورات لعالج للحقن كلوكساسيللين يستخدم

العنقودية.المكورات البكتيرية وااللتهابات
بروبنيسيد•

مكمالت أو أعشاب أي عن الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث

تتناولها.قد أخرى فيتامين يفعل:ماذا

بمحاربة لجسمك يسمح مما التكاثر ، من البكتيريا الكلوكساسيللين يمنع

الوريد طريق عن للحقن كلوكساسيللين إعطاء يتم فقط. الموجودة البكتيريا

الوريدي.التسريب طريق عن أو العضل أو

الدواءلهذا الصحيح االستخدام

المعتادة:الجرعة

ساعات.6 كل مجم 500-200 : الكبار

استخدامه:عدم يجب متى
جرعات 4 إلى مقسمة يوم   /كجم  /مجم50 إلى 25 : )كجم20 حتى (أطفال

ساعات.6 كل متساوية إذا:للحقن كلوكساسيللين تستخدم ال

أو كلوكساسيللين عقار من حساسية لديك•

السيفالوسبورين.أو البنسلين

الخاصة حالتك حسب طبيبك قبل من الجرعة هذه تعديل يمكن

وعمرك.

: مفرطةجرعةالطبي:المكون هو ما

إلدارة الفور على بك الخاص المحلي السموم مراقبة مركز أو بطبيب اتصل

أعراض.هناك تكن لم لو حتى زائدة جرعة كلوكساسيللين هو للحقن كلوكساسيللين في الطبي المكون

الصوديوم.كلوكساسيللين

الفائتة:الجرعةالهامة:الطبية غير المكونات هي ما

جرعة.فاتتك إذا طبيبك استشر

شكل في تقديمه يتم الكلوكساسيللين ألن نظراً طبية. غير مكونات توجد ال

المادة من جرام 1 لكل الصوديوم من مجم 50 من يقرب ما فهناك ملح ،

الفعالة.
حيالهاتفعل وماذا الجانبية اآلثار

الغثيان مثل الجانبية اآلثار بعض للحقن كلوكساسيللين يسبب قد

واإلسهال.والغازات الهضمي الجهاز وانزعاج والقيء
بها:يأتي التي الجرعات أشكال هي ما

من جرام 10 و جرام 2 و جرام 1 و مجم 500 من قوارير في للحقن كلوكساسيللين يتوفر

الصوديوم.كلوكساسيللين مثل كلوكساسيللين
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القراءةيرجى هام:

مرةكم خطيرة ، جانبية أعراض
حيالهمتفعل وماذا يحدث

اكثرمعلومات

الكاملة ، الوصفات معلومات إلى باإلضافة الوثيقة هذه على الحصول يمكن

 Incشركة الراعية ، بالجهة االتصال طريق عن الصحيين للمهنيين المعُدة

SteriMax . 3550-881-800-1.الرقم: على

معتحدثالتأثير  /األعراض
أوطبيب

صيدالني

تناولعن توقف

والمخدرات

بحث
فوري

طوارئحالة

طبي
االنتباه

اذافقط

شديدة

الكلفي

حاالت

.Inc SteriMaxشركة قبل من النشرة هذه إعداد تم

2013يناير 14 مراجعة: آخر

تحسسيفعل ردنادر

الجلدذلك في بما (

جلدي ،طفح احمرار ،

والتورمالعطس

والمتاعب

)التنفسعمليه

-

والوزنالضعف

عامةخسارة

بسبب(توعك

معمشاكل

أو البيضاء الدم خاليا

ء)الحمرا

-

متوقعة غير آثار ألي الجانبية. االثار من كاملة قائمة ليست هذه
الصيدلي.أو بطبيبك اتصل للحقن ، كلوكساسيللين تناول أثناء

فيهاالمشتبه الجانبية اآلثار عن اإلبالغ

باستخدام مرتبطة بها مشتبه سلبية فعل ردود أي عن اإلبالغ يمكنك
الثالث الطرق بإحدى  Vigilance Canadaلبرنامج الصحية المنتجات

التالية:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

•
•
•

medeffect/www.healthcanada.gc.caعلى اإلنترنت عبر أبلغ
1-866-234-2345المجاني الرقم على اتصل

يلي:بما وقم الكندية اليقظة عن اإلبالغ نموذج أكمل
أو1-866-678-6789 ، المجاني الفاكس رقم -

كنداالصحة اليقظة برنامج كنداإلى:بالبريد أرسل -

E0701البريد موقع محدد

أونتاريوأوتاوا ،
K9 0K1A

اليقظة عن اإلبالغ ونموذج بالبريد المدفوعة الملصقات
على متاحة السلبية الفعل ردود عن اإلبالغ وإرشادات الكندية

MedEffect™ الويب على كندا موقعmedeffect/
www.healthcanada.gc.ca.

الجانبية ، اآلثار بإدارة تتعلق معلومات إلى بحاجة كنت إذا مالحظة:
طبية.نصائح  Vigilance Canadaبرنامج يقدم ال بطبيبك. فاتصل

تخزنهكيف

درجة15 (بها المتحكم الغرفة حرارة درجة في للحقن كلوكساسيللين تخزين

.)مئويةدرجة 30 -
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