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ข้อมูลการสั่งจ่าย

ปรือCloxacillin สําหรับฉีด
ผงคลอกซาซลิลินสําหรับสารละลาย (ในรูปของคลอกซาซลิลินโซเดียม)

ส่วนที่ 1: ข้อมูลวิชาชีพด้านสุขภาพ

สรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์

เส้นทางของ

การบริหาร
แบบฟอร์มการให้ยา /

ความแข็งแกร่ง

ส่วนประกอบที่ไม่ใช่ยาที่เกี่ยวข้องทาง
คลินิก

IV, IM, IV Infusion ผงสําหรับ
สร้างใหม่สําหรับ
ฉีด

ไม่มี

ข้อบ่งชี้และการใชง้านทางคลินิก

การรักษาการติดเชื้อสเตรปโทคอกคัสและปอดบวมจากเบต้าฮีโมลติิก รวมถึงการติดเชื้อสแตฟฟิโล
คอคคัส ในการติดเชื้อ Staphylococcal อย่างรุนแรง (ภาวะโลหิตเป็นพิษ, กระดูกอักเสบ, เยื่อบุ
หัวใจอักเสบ, โรคปอดบวม) หรือเมื่อสงสัยว่ามีเชื้อ Staphylococci และจําเป็นต้องไดร้ับการรักษา
ก่อนทีจ่ะได้รับผลความไว ควรใช้ cloxacillin ทางหลอดเลือดในครั้งเดียว ตามด้วย cloxacillin 
ทางปาก เมื่อระบุ

ไม่ไดผ้ลกับเชื้อ Staphylococcus ที่เรียกว่า "ดื้อเมทิซลิลิน" หากผลการระบุและการทดสอบความ
อ่อนไหวระบุว่าการติดเชื้อเกิดจากสิ่งมีชีวิตอื่นทีไ่ม่ใช่ penicillinase ที่ผลิต Staphylococcus ทีไ่ว
ต่อยา cloxacillin sodium ควรหยุดการรักษาและให้การรักษาด้วยยาทางเลือก

ข้อห้าม

ห้ามใช้ Cloxacillin for Injection:

• ในผู้ป่วยที่แพย้านี้ เพนซิิลลิน หรือเซฟาโลสปอริน หรือส่วนประกอบใดๆ ของบรรจภุัณฑ์ 
สําหรับรายการที่สมบูรณ์ โปรดดูที่ส่วนแบบฟอร์มการให้ยา องค์ประกอบและบรรจภุัณฑ์
ของข้อมูลการสั่งจ่าย
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คําเตือนและข้อควรระวัง

โลหิตวิทยา:
ในระหว่างการรักษาในระยะยาว ควรตรวจสอบการทํางานของไต ตับ และเม็ดเลือดเป็นระยะ

ตับ:
ในระหว่างการรักษาในระยะยาว ควรตรวจสอบการทํางานของไต ตับ และเม็ดเลือดเป็นระยะ

มีภูมิคุ้มกัน:
มีรายงานผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาเพนิซิลลินหรือยาเซฟาโลสปอริน ปฏิกิริยาเหล่านีม้ักเกิดขึ้นในบุคคลที่มี
ประวัติหรือมีความไวต่อสารก่อภูมิแพ้หลายชนิด ควรสอบถามอย่างรอบคอบเกี่ยวกับความรู้สึกไว
ต่อปฏิกิริยาต่อยาเพนนิซิลลิน เซฟาโลสปอริน หรือสารก่อภูมิแพอ้ื่นๆ ก่อนหน้านี้ หากเกิดอาการแพ้
หรือแพ้ ให้หยุดการรักษาและใหย้าตามปกติ เช่น ยาแก้แพ้ เพรสเซอร์ เอมีน คอร์ติโคสเตียรอยด์ ดู
ข้อห้าม

ประสาทวิทยา:
การส่งผ่านของเพนิซิลลินจากเลือดไปสู่สมองนั้นอํานวยความสะดวกโดยเยื่อหุ้มสมองอักเสบและ
ในระหว่างการบายพาสหัวใจและปอด เมื่อมีปัจจัยดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะไตวายเมื่อมี
ความเข้มข้นของซีรั่มสูง อาจเกิดผลข้างเคียงของ CNS ซึ่งรวมถึง myoclonia, ชักกระตุก และ
รู้สึกหดหู่ แม้ว่าจะไม่มรีายงานภาวะแทรกซ้อนนีก้ับคลอกซาซิลลิน แต่ก็ควรคาดการณ์ไว้

ความไว/ความต้านทาน:
Candidiasis และ superinfections อื่น ๆ อาจเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่อ่อนแอ
และขาดสารอาหารหรือผู้ที่มีความต้านทานต่อการติดเชื้อตํ่าเนื่องจาก corticosteroids 
ภูมิคุ้มกันหรือการฉายรังสี หากเกิด superinfection ให้กําหนดมาตรการทีเ่หมาะสม

ไต:
ในระหว่างการรักษาในระยะยาว ควรตรวจการทํางานของไต ตับ และเม็ดเลือด
เป็นระยะ

ประชากรพิเศษ

สตรีมีครรภ์:
ความปลอดภัยในการตั้งครรภ์ยังไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้น

กุมารเวชศาสตร:์
ประสบการณ์ในทารกคลอดก่อนกําหนดและทารกแรกเกิดมีจํากัด การบริหารงานอย่างระมัดระวังของ
ใหย้าแก่ผู้ป่วยดังกล่าวและแนะนําให้ประเมินการทํางานของระบบอวัยวะบ่อยๆ
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อาการไมพ่ึงประสงค์

ภาพรวมปฏิกิริยายาที่ไมพ่ึงประสงค์

คาดว่าปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงคท์ีพ่บบ่อยที่สุดจะเกี่ยวข้องกับความไว มักเกิดขึ้นในผู้ที่เคยแสดง
อาการแพ้ต่อยาเพนซิิลลินและเซฟาโลสปอริน และผู้ที่มีประวัตภิูมิแพ้ หอบหืด ไขล้ะอองฟาง หรือ
ลมพิษ มีรายงานการแพ้ทุกระดับรวมทั้งอาการแพร้้ายแรงถึงชีวิตด้วยยาเพนซิิลลิน

ระบบทางเดินอาหาร:
ผู้ป่วยบางรายมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ไม่สบายท้อง ท้องอืด และถ่ายเหลว

โลหิตวิทยา: มีรายงานรายงาน Eosinophilia, leucopenia, anemia, 
thrombocytopenia, thrombocytopenic, purpura, neutropenia และ 
agranulocytosis ในระหว่างการรักษาด้วย penicillins ปฏิกิริยาเหล่านี้มักจะย้อนกลับได้เมื่อ
หยุดการรักษา และเชื่อว่าเป็นปรากฏการณ์ภูมไิวเกิน Thrombophlebitis เกิดขึ้นระหว่างการ
รักษาทางหลอดเลือดดํา มีรายงานระดับ SGOT ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย (น้อยกว่า 100 หน่วย)

มีภูมิคุ้มกัน:
มีรายงานอาการแพ้ (ผื่น ลมพิษ) รวมทั้งหายใจมีเสียงหวีดและจาม

ปฏิกิริยาระหว่างยา

ปฏิกิริยาระหว่างยากับยา

โพรเบเนซิด
เช่นเดียวกับยาเพนนิซิลลินชนิดอื่น การใชโ้พรเบเนซิดควบคูไ่ปด้วยจะช่วยเพิ่มความเข้มข้นของ
คลอกซาซลิลินในซีรัม

ปริมาณและการบริหาร การพิจารณาการ

ให้ยา:

การเตรียมและการเก็บรักษาสารละลายทางหลอดเลือด:

แตะขวดเบา ๆ เพื่อคลายผง ใชเ้ฉพาะนํ้าปราศจากเชื้อสําหรับการฉีด ขอแนะนําให้ใชส้ารละลายที่
สร้างใหมท่ันที อย่างไรก็ตาม สารละลายทีส่ร้างใหม่อาจเก็บไว้ไดน้านถึง 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมหิ้อง
ควบคุมไมเ่กิน 25°C หรือ 48 ชั่วโมงภายใตตู้้เย็น ควรสร้างผลิตภัณฑข์ึ้นใหม่ตามคําแนะนําด้านล่าง
และอาจเติมลงในของเหลวทีเ่หมาะสมในปริมาณที่คํานวณเพื่อให้ไดข้นาดยาที่ต้องการ
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สําหรับการใช้ IM:ใช้นํ้าปราศจากเชื้อสําหรับฉีด ให้สร้างใหม่ดังนี้

เติม
ขนาด
(มก.)
250
500

ปริมาณของ
เจือจางเพิ่ม
(มล.)
1.9
1.7

ถอนได้
ปริมาณ
(มล.)
2.0
2.0

ระบุ
ความเข้มข้น
(มก./มล.)
125
250

สําหรับการใช้งาน IV:ใช้นํ้าปราศจากเชื้อสําหรับฉีด ให้สร้างใหม่ดังนี้

เติม
ขนาด

ปริมาณของ
เจือจาง
เพิ่ม
(มล.)
4.9
4.8
9.6

ถอนได้
ปริมาณ

ระบุ
ความเข้มข้น

(มก.)
250
500
1000

(มล.)
5.0
5.0
10.0

(มก./มล.)
50
100
100

สําหรับการฉีดยาเข้าเส้นเลือดดํา:ใชน้ํ้าปราศจากเชื้อสําหรับฉีด ให้สร้างใหม่ดังนี้

เติม
ขนาด

ปริมาณของ
เจือจาง
เพิ่ม
(มล.)
3.4
6.8
34.0

ถอนได้
ปริมาณ

ระบุ
ความเข้มข้น

(มก.)
1000
2000
10000

(มล.)
4.0
8.0
40.0

(มก./มล.)
250
250
250

ควรสร้าง Cloxacillin for Injection ตามทีอ่ธิบายไว้ข้างต้นและเติมลงในของเหลวที่เหมาะ
สมในปริมาณทีค่ํานวณเพื่อใหไ้ด้ขนาดยาที่ต้องการ

ปริมาณที่แนะนําและการปรับขนาดยา:

ผู้ใหญ่:250 ถึง 500 มก. ฉีดเข้าเส้นเลือดทุก 6 ชั่วโมง ปริมาณ IV อาจเพิ่มขึ้นในการติดเชื้อร้าย
แรง ปริมาณสูงสุดสําหรับผู้ใหญ่คือ 6 กรัมต่อวัน

เด็ก (ไม่เกิน 20 กก.):25 ถึง 50 มก./กก./วัน แบ่งเป็น 4 ปริมาณเท่ากันโดยใหท้างหลอดเลือดดําหรือทางหลอดเลือด
ดําทุก 6 ชั่วโมง

การบริหาร:

การใช้ IM/IV:เขย่าใหเ้ข้ากัน จัดการเนื้อหาทั้งหมดของขวดโดยการแชช่้ากว่า 2-4 นาที แนะนํา
ใหใ้ช้สารละลายทีส่ร้างขึ้นใหมท่ันที
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การฉีดเข้าเส้นเลือดดํา:เขย่าให้เข้ากัน จัดการเนื้อหาทั้งหมดของขวดโดยการแชช่้ากว่า 30-40 
นาที แนะนําให้ใช้สารละลายทีส่ร้างขึ้นใหม่ทันที

การจ่ายยาจากขวดยาจํานวนมาก:การใช้ขวดยากลุ่มร้านขายยาจํากัดเฉพาะโรงพยาบาลที่มี
โปรแกรมผสมยาทางหลอดเลือดดําที่ไดร้ับการยอมรับ ขวดยาจํานวนมากสําหรับร้านขายยามีไว้
สําหรับการเจาะครั้งเดียวและการจ่ายหลายครั้ง

ยาเกินขนาด

สําหรับการจัดการยาที่ต้องสงสัยว่าให้ยาเกินขนาด โปรดติดต่อภูมิภาคของคุณ
ศูนย์ควบคุมสารพิษทันที

การรักษาน่าจะจําเป็นเฉพาะในผู้ป่วยทีม่ีการทํางานของไตบกพร่องอย่างรุนแรง เนื่องจากผู้ป่วยที่
มีไตปกติจะขับยาเพนซิิลลนิออกอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถแนะนําการรักษาเฉพาะได้

ในผูป้่วยทีม่ีอาการแพ้อย่างรุนแรง แนะนําให้ใช้มาตรการสนับสนุนทั่วไป (หากผู้ป่วยอยูใ่นภาวะช็อก) 
หรือการบําบัดตามอาการทีค่ล้ายกับทีใ่ช้ในทุกกรณีของภาวะภูมิไวเกิน

ปฏิบัติการและเภสัชวิทยาคลินิก

คลอกซาซิลลินออกแรงกระทําของแบคทีเรียต่อจุลินทรีย์ทีอ่่อนแอในระหว่างขั้นตอนของการเพิ่ม
จํานวนแบบแอคทีฟ มันทําหน้าที่ผ่านการยับยั้งการสังเคราะห์ทางชีวภาพของเยื่อเมือกของผนังเซลล์

คลอกซาซลิลินแสดงฤทธิ์ต้านเชื้อสเตรปโตคอคคัส เบต้า-ฮีโมไลติก ปอดบวม สตาฟิโลคอคซทีี่
ไวต่อยาเพนซิิลลิน และเนื่องจากความต้านทานของยาคลอกซาซลิลิน เพนิซลิลิเนส เพนิซิลลิน จี 
ดื้อยา (β-การผลิตแลคทาเมส) Staphylococci คลอกซาซลิลินแสดงฤทธิต์้านแบคทีเรียที่แท้
จริงน้อยกว่าและสเปกตรัมที่แคบกว่าเพนซิลิลินจี

เภสัชจลนศาสตร์

คลอกซาซิลลนิมีความคงตัวในอาหารทีเ่ป็นกรดและดูดซึมไดป้ระมาณ 50% ทางปาก หลังจากรับ
ประทานยาคลอกซาซิลลินขนาด 500 มก. ระดับซีรั่มสูงสุดทีป่ระมาณ 8 ไมโครกรัม/มล. จะไปถึง
ภายในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ระดับซีรั่มหลังจาก im cloxacillin ประมาณสองเท่าทีไ่ดร้ับเมื่อให้ยา
ขนาดเดียวกันแก่ผู้ใหญท่ี่อดอาหาร อาหารในกระเพาะอาหารหรือลําไส้เล็กลดการดูดซึมและระดับซี
รั่มสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ 50% ที่ได้รับหลังจากการอดอาหาร เช่นเดียวกับยาเพนนิซิลลินชนิดอื่น 
การใชโ้พรเบเนซิดพร้อมกันจะช่วยเพิ่มความเข้มข้นของซีรั่ม

เมื่อดูดซึมแล้ว ประมาณ 94% จะจับกับโปรตีนในพลาสมา หลังการให้ยาทางปาก ประมาณ 
20% ของขนาดยาจะถูกขับออกทางปัสสาวะ ร่วมกับสารออกฤทธิ์อย่างน้อยหนึ่งชนิดทีย่ังไม่
ทราบแน่ชัด ครึ่งชีวิตของการกําจัดประมาณ 30 นาที
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การจัดเก็บและความเสถียร

เก็บผงแห้งไวท้ี่อุณหภูมหิ้องควบคุม 15-30 องศาเซลเซียส

Cloxacillin for Injection สามารถใช้งานร่วมกับความเข้มข้น 1 และ 2 มก./มล. ไดน้านถึง 12 
ชั่วโมงทีอุ่ณหภูมิห้องควบคุมไมเ่กิน 25 องศาเซลเซียสในเดกซ์โทรส 5% ในนํ้า ฟรุกโตส 10% ในนํ้า
หรือนํ้าเกลือปกติ M/6 โซเดียม แลคเตท แลคเตด นํ้าตาลกลับหัวของริงเกอร์ 10% ในนํ้าหรือนํ้า
เกลือปกติ

สารละลายที่เตรียมขึ้นใหมอ่าจเก็บไว้ไดน้านถึง 24 ชั่วโมงทีอุ่ณหภูมิห้องควบคุมไม่เกิน 25°คหรือ
ในตูเ้ย็นที่อุณหภูมิ 2°-8°C (36° - 46°F) นานสูงสุด 48 ชั่วโมง ทิ้งส่วนที่ไม่ไดใ้ช้

รูปแบบการให้ยา องค์ประกอบและบรรจภุัณฑ์

วิธกีารจัดหา:

ปรือCloxacillin for Injection เป็นผงแห้งในขวดที่ประกอบด้วย cloxacillin base 500 มก. 
1,000 มก. 2,000 มก. หรือ 10 กรัมเป็นเกลือโซเดียม

โซเดียมคลอซาซิลลินสําหรับฉีดแต่ละกรัมมีโซเดียมประมาณ 50 มก. หรือโซเดียม
ประมาณ 5-7%
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ส่วนที่ 2: ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

ข้อมูลทางเภสัชกรรม

สารเสพติด

ชื่อเฉพาะ:
ชื่อทางเคมี:

คลอกซาซิลลินโซเดียม
6-[[[3-(2-คลอโรฟนีิล)-5-เมทิล-4ไอซอกซาโซลิล[คาร์บอนลิ]อะมิโน]- 3,3-
ไดเมทิล-7-ออกโซ-4-ไทอา-1-อะซาบิไซโคล[3.2.0]เฮปเทน-2- กรดคารบ์อก
ซิลิก เกลือโซเดียม

สูตรเชิงประจักษ:์
นํ้าหนักโมเลกุล:
สูตรโครงสร้าง:

ค19ชม17CIN3NaO5ส • โฮ2อ 
475.88

ลักษณะทางกายภาพ: โซเดียมคลอกซาซลิลินเป็นผงผลึกสขีาว

ความสามารถในการละลาย: ละลายได้ที2่0°C ในนํ้า 2.5 ส่วน ในเอทานอล 30 ส่วน (95%) และใน
คลอโรฟอร์ม 500 ส่วน
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สําคัญ: โปรดอ่าน

ส่วนที่ III: ข้อมูลผู้บริโภค คําเตือนและข้อควรระวัง

ปรือCloxacillin สําหรับฉีด
ผงคลอกซาซิลลินสําหรับสารละลาย (ในรูปของคลอกซาซิลลินโซเดียม) ก่อนใช้ยา Cloxacillin for Injection ควรปรึกษาแพทยห์รือ

เภสัชกรหากคุณมี
แผ่นพับนี้เป็นส่วนที่ III ของ "ส่วนแทรกแพ็คเกจ" สามส่วนที่เผยแพร่เมื่อ 
Cloxacillin for Injection ได้รับการอนุมัติให้จําหน่ายในแคนาดาและได้
รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับผู้บริโภค

• ปัญหาไต
• ปัญหาตับ
• มีอาการแพม้าก่อน
• ได้กินยาคอร์ติโคสเตียรอยด์
• ได้กินยากดภูมิคุ้มกัน
• หรือกําลังตั้งครรภ์หรือกําลังวางแผนตั้งครรภ์

แผ่นพับนี้เป็นบทสรุปและจะไม่บอกคุณทุกอย่างเกี่ยวกับ Cloxacillin 
for Injection ติดต่อแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ 
เกี่ยวกับยานี้

เกี่ยวกับยานี้ ปฏิกิริยากับยานี้

ยาอะไรใช้สําหรับ: ยาทีอ่าจโต้ตอบกับ Cloxacillin for Injection ได้แก่:

Cloxacillin for Injection ใช้รักษา Streptococcus, โรคปอดบวมและ
การติดเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus

• โพรเบเนซิด

พูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับสมุนไพรหรืออาหารเสริ
มอื่นๆ ทีคุ่ณอาจรับประทานมันทําอะไร:

คลอกซาซิลลินป้องกันไม่ใหแ้บคทีเรียแพรพ่ันธุ์ ซึ่งช่วยใหร้่างกายของคุณ
ต่อสู้กับแบคทีเรียที่มีอยู่เท่านั้น Cloxacillin for Injection ให้ทางหลอด
เลือดดํา ทางกล้ามเนื้อ หรือทางหลอดเลือดดํา

การใชย้านี้อย่างเหมาะสม

ปริมาณปกติ:
ผู้ใหญ:่ 200-500 มก. ทุก 6 ชั่วโมง

เมื่อไม่ควรใช้:
เด็ก(มากถึง 20 กก.): 25 ถึง 50 มก./กก./วัน แบ่งเป็น 4 ปริมาณเท่าๆ กัน
ทุกๆ 6 ชั่วโมงอย่าใช้ Cloxacillin สําหรับการฉีดถ้า:

• คุณแพย้าคลอกซาซิลลิน เพนิซิลลิน หรือยาเซฟ
าโลสปอริน

แพทย์ของคุณอาจปรับขนาดยานี้ขึ้นอยูก่ับสภาพและอายุของคุณ

ส่วนผสมยาคืออะไร: ยาเกินขนาด :
ติดต่อแพทย์หรือศูนยค์วบคุมสารพิษในพื้นทีข่องคุณทันทีเพื่อจัดการกับ
ยาเกินขนาดแม้ว่าจะไม่มีอาการก็ตามส่วนผสมทางยาใน Cloxacillin for Injection คือ cloxacillin ซึ่งแสดง

เป็น cloxacillin sodium

ส่วนผสมที่ไม่ใช่ยาที่สําคัญคืออะไร: ปริมาณทีไ่ม่ได้รับ:
ปรึกษาแพทย์หากคุณพลาดการทานยา

ไม่มีส่วนผสมที่ไม่ใช่ยา เนื่องจากคลอกซาซลิลินถูกนําเสนอในรูปแบบเกลือ 
มีโซเดียมประมาณ 50 มก. ต่อ 1 กรัมของสารออกฤทธิ์ ผลข้างเคียงและสิ่งที่ต้องทําเกี่ยวกับพวกเขา

Cloxacillin for Injection อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงเช่นคลื่นไส้, 
อาเจียน, ความรู้สึกไม่สบายทางเดินอาหาร, ก๊าซและท้องร่วงมีรูปแบบยาอะไรบ้าง:

Cloxacillin for Injection มีอยู่ในขวดขนาด 500 มก., 1 กรัม, 2 กรัมและ 10 
กรัมของ cloxacillin เป็น cloxacillin sodium
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สําคัญ: โปรดอ่าน

ผลข้างเคียงทีร่้ายแรง เกิดขึ้นได้บ่อยเพียงใด
เกิดขึ้นและจะทําอย่างไรกับพวกเขา

ข้อมูลมากกว่านี้

เอกสารนีพ้ร้อมข้อมูลการสั่งจ่ายยาฉบับเต็มซึ่งจัดทําขึ้นสําหรับผู้
เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสามารถรับได้โดยติดต่อผู้สนับสนุน SteriMax 
Inc. ที:่ 1-800-881-3550

อาการ/ผลกระทบ คุยกับคุณ
หมอหรือ

เภสัชกร

หยุดทาน
ยาและ

แสวงหา

ทันที
ภาวะฉุกเฉิน

ทางการแพทย์

ความสนใจ

เพียงแค่
รุนแรง

ทั้งหมด
คดี

เอกสารฉบับนีจ้ัดทําโดย SteriMax Inc.

ปรับปรุงล่าสุด: 14 มกราคม 2556

หายาก ปฏิกิริยาการแพ้
(รวมทั้งผิวหนัง
ผื่นแดง,
จาม บวม
และปัญหา
การหายใจ)

-

ความอ่อนแอนํ้าหนัก
ขาดทุนทั่วไป
ไม่สบาย (เนื่องจาก
ปัญหาเกี่ยวกับ
เม็ดเลือดขาวหรือเม็ด
เลือดแดง)

-

นี่ไม่ใช่รายการผลข้างเคียงทั้งหมด สําหรับผลกระทบที่ไม่คาดคิดขณะ
ใช้ Cloxacillin for Injection ติดต่อแพทยห์รือเภสัชกรของคุณ

การรายงานผลข้างเคียงที่น่าสงสัย

คุณสามารถรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่น่าสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพไปยัง Canada Vigilance Program ไดด้้วยวิธใีดวิธี
หนึ่งจาก 3 วิธีต่อไปนี้:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

•
•
•

รายงานออนไลนไ์ด้ที่ www.healthcanada.gc.ca/medeffect
โทรฟรีที่ 1-866-234-2345
กรอกแบบฟอร์มการรายงานการเฝ้าระวังของแคนาดาและ:
- โทรฟรีแฟกซท์ี่ 1-866-678-6789 หรือ
- ส่งไปที่: โครงการเฝ้าระวังของแคนาดา 

สุขภาพ แคนาดา
ตัวระบุตําแหน่งไปรษณีย์ 0701E
ออตตาวา, ออนแทรีโอ

K1A 0K9

ฉลากที่ชําระเงินทางไปรษณีย์ แบบฟอร์มการรายงานการเฝ้าระวัง
ของแคนาดา และแนวทางการรายงานอาการไม่พึงประสงค์มีอยู่ใน 
MedEffect™เว็บไซต์ของแคนาดาที่ 
www.healthcanada.gc.ca/medeffect

หมายเหตุ: หากคุณต้องการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผลข้างเคียง 
โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณ โครงการเฝ้าระวังของ
แคนาดาไม่ได้ให้คําแนะนําทางการแพทย์

วิธีการจัดเก็บ
เก็บ Cloxacillin ไวส้ําหรับฉีดที่อุณหภูมิห้องควบคุม (15 °
- 30 องศาเซลเซียส)
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