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REÇETE BİLGİLERİ

halkla ilişkilerEnjeksiyonluk Kloksasilin

Çözelti için Kloksasilin Tozu (kloksasilin sodyum olarak)

BÖLÜM I: SAĞLIK MESLEKİ BİLGİLERİ

ÖZET ÜRÜN BİLGİLERİ

rota
Yönetim

Dozaj formu /
Kuvvet

Klinik Olarak İlgili Tıbbi Olmayan 
Bileşenler

IV, IM, IV İnfüzyon için toz
için yeniden yapılandırma

enjeksiyon

Hiçbiri

ENDİKASYONLARI VE KLİNİK KULLANIMI

Beta-hemolitik streptokok ve pnömokok enfeksiyonlarının yanı sıra stafilokok 
enfeksiyonlarının tedavisi (beta-laktamaz üreten organizmaların neden olduğu 
enfeksiyonlar dahil). Şiddetli stafilokok enfeksiyonlarında (septisemi, osteomiyelit, 
endokardit, pnömoni) veya stafilokoklardan şüphelenildiğinde ve duyarlılık sonuçları 
alınmadan önce tedavi gerektiğinde, bir kerede parenteral kloksasilin uygulanmalı, 
ardından endike olduğunda oral kloksasilin uygulanmalıdır.

Stafilokokların sözde "metisiline dirençli" suşlarına karşı etkili değildir. 
Tanımlama ve duyarlılık testinin sonuçları, enfeksiyonun, penisilinaz üreten 
stafilokok dışında, kloksasilin sodyuma duyarlı bir organizmadan 
kaynaklandığını gösteriyorsa, tedavi kesilmeli ve alternatif bir ajanla tedaviye 
başlanmalıdır.

KONTRENDİKASYONLARI

Enjeksiyon için Cloxacillin kullanım için kontrendikedir:

• Bu ilaca, penisiline veya sefalosporinlere veya kabın herhangi bir bileşenine 
aşırı duyarlılığı olan hastalarda. Tam bir liste için, Reçeteleme Bilgilerinin 
Dozaj Formları, Bileşimi ve Paketleme bölümüne bakın.
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UYARILAR VE ÖNLEMLER

hematolojik:
Uzun süreli tedavi sırasında renal, hepatik ve hematopoietik fonksiyonlar periyodik olarak kontrol 
edilmelidir.

karaciğer:
Uzun süreli tedavi sırasında renal, hepatik ve hematopoietik fonksiyonlar periyodik olarak kontrol 
edilmelidir.

Bağışıklık:
Penisilin veya sefalosporin tedavisi alan hastalarda ciddi ve bazen ölümcül aşırı duyarlılık 
(anafilaktoid) reaksiyonları bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar, geçmişi veya birden fazla alerjene 
duyarlılığı olan kişilerde ortaya çıkmaya daha yatkındır. Penisilinlere, sefalosporinlere veya diğer 
alerjenlere karşı reaksiyonlara karşı önceki aşırı duyarlılık konusunda dikkatli bir araştırma 
yapılmalıdır. Alerjik veya anafilaktik reaksiyonlar meydana gelirse, tedaviyi bırakın ve örneğin 
antihistaminikler, baskılayıcı aminler, kortikosteroidler gibi olağan ajanları uygulayın. 
Kontrendikasyonlara bakınız.

nörolojik:
Herhangi bir penisilinin kandan beyne geçişi, iltihaplı meninksler ve 
kardiyopulmoner baypas sırasında kolaylaştırılır. Bu tür faktörlerin varlığında, 
özellikle yüksek serum konsantrasyonuna ulaşılabilen böbrek yetmezliğinde, 
miyokloni, konvülsif nöbetler ve depresif bilinç gibi CNS yan etkileri beklenebilir. 
Bu komplikasyon kloksasilin ile bildirilmemiş olsa da, beklenmelidir.

Hassasiyet/Direnç:
Kandidiyazis ve diğer süperenfeksiyonlar, özellikle zayıflamış ve yetersiz beslenmiş hastalarda 
veya kortikosteroidler, immünosupresörler veya ışınlama nedeniyle enfeksiyona karşı direnci 
düşük olan hastalarda ortaya çıkabilir. Süperenfeksiyon meydana gelirse, uygun önlemleri alın.

böbrek:
Uzun süreli tedavi sırasında renal, hepatik ve hematopoietik fonksiyonlar kontrol edilmelidir.
periyodik olarak.

Özel Popülasyonlar

Hamile kadın:
Hamilelikte güvenlik henüz belirlenmemiştir.

Pediatri:
Prematüre ve yenidoğan bebeklerde deneyim sınırlıdır. Tedbirli yönetim
Bu tür hastalara ilaç verilmesi ve organ sistem fonksiyonunun sık sık değerlendirilmesi önerilir.
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TERS TEPKİLER

Olumsuz İlaç Reaksiyonuna Genel Bakış

En yaygın istenmeyen tepkilerin duyarlılıkla ilgili olması beklenebilir. Daha önce 
penisilinlere ve sefalosporinlere karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde ve alerji, astım, 
saman nezlesi veya ürtiker öyküsü olan kişilerde ortaya çıkma olasılıkları daha 
yüksektir. Penisilin ile ölümcül anafilaksi dahil tüm aşırı duyarlılık dereceleri 
bildirilmiştir.

Gastrointestinal:
Bazı hastalarda mide bulantısı, kusma, epigastrik rahatsızlık, gaz ve gevşek dışkı 
kaydedilmiştir.

hematolojik: Penisilin tedavisi sırasında eozinofili, lökopeni, anemi, trombositopeni, 
trombositopenik, purpura, nötropeni ve agranülositoz bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar 
genellikle tedavinin kesilmesiyle geri dönüşümlüdür ve aşırı duyarlılık fenomeni 
olduğuna inanılmaktadır. IV tedavisi sırasında tromboflebit meydana geldi. Hafif 
derecede yükselmiş SGOT seviyesi (100 birimden az) bildirilmiştir.

Bağışıklık:
Hırıltı ve hapşırma dahil alerjik reaksiyonlar (döküntü, ürtiker) bildirilmiştir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

İlaç-İlaç Etkileşimleri

Probenesid
Diğer penisilinlerde olduğu gibi, probenesidin eşzamanlı uygulanması, kloksasilin serum 
konsantrasyonunu arttırır.

DOZAJ VE YÖNETİM Dozlama 

Konuları:

Parenteral Solüsyonun Hazırlanması ve Saklanması:

Tozu gevşetmek için flakona hafifçe vurun. Enjeksiyon için sadece Steril Su kullanın. 
Sulandırılmış solüsyonların hemen kullanılması tavsiye edilir, ancak sulandırılmış 
solüsyonlar 25'i geçmeyen kontrollü oda sıcaklığında 24 saate kadar saklanabilir.°C veya 48 
saat buzdolabında. Ürünler aşağıda belirtildiği gibi sulandırılmalı ve uygun bir infüzyon 
sıvısına istenen dozu verecek şekilde hesaplanan miktarda eklenebilir.
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Sohbet kullanımı için:Enjeksiyon için Steril Su Kullanarak aşağıdaki gibi sulandırın:

Doldurmak

Boyut

(mg)
250
500

Hacmi
Seyreltici Eklendi
(mL)
1.9
1.7

çekilebilir
Ses
(mL)
2.0
2.0

Nominal
konsantrasyon
(mg/mL)
125
250

IV Kullanım için:Enjeksiyon için Steril Su Kullanarak aşağıdaki gibi sulandırın:

Doldurmak

Boyut

Hacmi
Seyreltici
Katma
(mL)
4.9
4.8
9.6

çekilebilir
Ses

Nominal
konsantrasyon

(mg)
250
500
1000

(mL)
5.0
5.0
10.0

(mg/mL)
50
100
100

IV İnfüzyon için:Enjeksiyon için Steril Su Kullanarak aşağıdaki gibi sulandırın:

Doldurmak

Boyut

Hacmi
Seyreltici
Katma
(mL)
3.4
6.8
34.0

çekilebilir
Ses

Nominal
konsantrasyon

(mg)
1000
2000
10000

(mL)
4.0
8.0
40.0

(mg/mL)
250
250
250

Enjeksiyonluk Kloksasilin yukarıda tarif edildiği gibi sulandırılmalı ve istenen dozu verecek 
şekilde hesaplanan miktarda uygun bir infüzyon sıvısına eklenmelidir.

Önerilen Doz ve Doz Ayarı:

Yetişkinler:Her 6 saatte bir 250 ila 500 mg im veya iv. Ciddi enfeksiyonlarda IV dozu artırılabilir. 
Yetişkinler için maksimum doz günde 6 g'dır.

Çocuklar (20 kg'a kadar):Her 6 saatte bir im veya iv uygulanan 4 eşit doza 25 ila 50 
mg/kg/gün.

Yönetim:

IM/IV kullanımı:Çözmek için iyice çalkalayın. 2-4 dakika boyunca yavaş infüzyonla flakonun 
toplam içeriğini uygulayın. Sulandırılmış çözeltinin hemen kullanılması tavsiye edilir.
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IV İnfüzyon:Çözmek için iyice çalkalayın. 30-40 dakika boyunca yavaş infüzyonla flakonun 
toplam içeriğini yönetin. Sulandırılmış çözeltinin hemen kullanılması tavsiye edilir.

Eczane Toplu Flakondan Dağıtım:Eczane toplu flakonunun kullanımı, tanınmış bir 
intravenöz katkı programı olan hastanelerle sınırlıdır. Eczane toplu flakonu, tek 
delinme, çoklu dağıtım için tasarlanmıştır.

DOZ AŞIMI

Şüpheli bir aşırı doz uyuşturucunun yönetimi için bölgenizdeki
Zehir Kontrol Merkezi derhal.

Normal böbrekleri olan hastalar hızlı bir oranda penisilin salgıladıklarından, tedaviye muhtemelen 
yalnızca ciddi böbrek fonksiyonu bozukluğu olan hastalarda ihtiyaç duyulur. Spesifik bir tedavi 
önerilemez.

Şiddetli alerjik reaksiyonları olan hastalarda, genel destekleyici önlemler (hasta 
şoktaysa) veya tüm aşırı duyarlılık vakalarında uygulanana benzer semptomatik tedavi 
önerilir.

EYLEM VE KLİNİK FARMAKOLOJİ

Cloxacillin, aktif çoğalma aşamasında duyarlı mikroorganizmalara karşı bakteriyel bir etki 
gösterir. Hücre duvarı mukopeptidlerinin biyosentezinin inhibisyonu yoluyla etki eder.

Cloxacillin, beta-hemolitik streptokok, pnömokok, penisilin G'ye duyarlı stafilokok 
suşlarına karşı ve direncinden dolayı aktivite gösterir. penisilinaz, penisilin G'ye 
dirençli (β-laktamaz üreten) stafilokoklar. Cloxacillin, penisilin G'den daha az intrinsik 
antibakteriyel aktivite ve daha dar bir spektrum gösterir.

farmakokinetik

Kloksasilin asit ortamda stabildir ve oral yoldan yaklaşık %50 oranında emilir. Oral 500 mg 
kloksasilin dozundan sonra, yaklaşık 1 saat içinde yaklaşık 8 mikrogram/mL'lik bir doruk 
serum düzeyine ulaşılır. Im kloksasilin sonrası serum seviyesi, aynı doz aç yetişkinlere 
ağızdan verildiğinde elde edilenin yaklaşık iki katıdır. Mide veya ince bağırsaktaki yiyecekler 
emilimi azaltır ve doruk serum seviyeleri, açlıktan sonra elde edilenlerin yaklaşık %50'sidir. 
Diğer penisilinlerde olduğu gibi, probenesidin eşzamanlı uygulanması serum 
konsantrasyonunu arttırır.

Emildikten sonra, yaklaşık %94'ü plazma proteinlerine bağlanır. Oral uygulamadan 
sonra, dozun kabaca %20'si, henüz tanımlanamayan bir veya daha fazla aktif 
metabolitle birlikte idrarla atılır. Eliminasyonun yarı ömrü yaklaşık 30 dakikadır.
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DEPOLAMA VE KARARLILIK

Kuru tozu 15-30°C kontrollü oda sıcaklığında saklayın.

Enjeksiyonluk Cloxacillin, kontrollü oda sıcaklığında 25°C'yi geçmeyen kontrollü oda sıcaklığında 12 
saate kadar 1 ve 2 mg/mL konsantrasyonlarda, su içinde %5 dekstroz, su veya normal salin içinde %10 
fruktoz, M/6 sodyum laktat, Laktat ile uyumludur. Ringer's invert şeker %10 su veya normal tuzlu su 
içinde.

Sulandırılmış çözelti, 25'i geçmeyen kontrollü oda sıcaklığında 24 saate kadar 
saklanabilir.°Cveyabuzdolabında 2°-8°C (36° - 46°F) sıcaklıkta 48 saate kadar. 
Kullanılmayan kısmı atın.

DOZAJ ŞEKİLLERİ, BİLEŞİMİ VE PAKETLEME

Nasıl tedarik edildi:

halkla ilişkilerEnjeksiyonluk Cloxacillin, sodyum tuzu olarak 500 mg, 1.000 mg, 2.000 mg veya 10 g 
kloksasilin bazı içeren flakonlarda kuru bir toz olarak sağlanır.

Enjeksiyonluk her gram Cloxacillin Sodium yaklaşık 50 mg veya yaklaşık 
%5-7 sodyum içerir.
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BÖLÜM II: BİLİMSEL BİLGİLER

FARMASÖTİK BİLGİLER

uyuşturucu madde

Uygun isim:
Kimyasal ad:

kloksasilin sodyum
6-[[[3-(2-Klorofenil)-5-metil-4izoksazolil[karbonil]amino]-3,3-
dimetil-7-okso-4-tia-1-azabisiklo[3.2.0]heptan-2- karboksilik 
asit, sodyum tuzu

Ampirik Formül:
Moleküler ağırlık:
Yapısal formül:

C19H17cin3NaO5S • H2

475.88

Fiziksel Özellikler: Cloxacillin sodyum beyaz, kristal bir tozdur.

çözünürlük: 20'de çözünür°2.5 kısım su, 30 kısım etanol (%95) ve 500 kısım 
kloroform içinde C.
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ÖNEMLİ: LÜTFEN OKUYUN

BÖLÜM III: TÜKETİCİ BİLGİLERİ UYARILAR VE ÖNLEMLER

halkla ilişkilerEnjeksiyonluk Kloksasilin

Çözelti için Kloksasilin Tozu (kloksasilin sodyum olarak) Enjeksiyon için Cloxacillin'i kullanmadan ÖNCE, varsa doktorunuzla 
veya eczacınızla konuşunuz:

Bu broşür, Enjeksiyonluk Cloxacillin Kanada'da satış için 
onaylandığında yayınlanan üç parçalı bir "Paket eki"nin III. 
Kısmıdır ve özellikle Tüketiciler için tasarlanmıştır.

• böbrek sorunları
• karaciğer sorunları

• Daha önce alerjik reaksiyonları vardı

• kortikosteroid ilaç alıyor
• immünosupresan ilaç alıyor
• veya hamileyseniz veya hamilelik planlıyorsanız

Bu broşür bir özettir ve Enjeksiyon için Cloxacillin hakkında size her 
şeyi anlatmayacaktır. İlaçla ilgili herhangi bir sorunuz varsa 
doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BU İLAÇ HAKKINDA BU İLAÇ İLE ETKİLEŞİMLER

İlaç ne için kullanılır: Enjeksiyon için Cloxacillin ile etkileşime girebilecek ilaçlar şunları içerir:

Enjeksiyon için Cloxacillin, streptokok, pnömoni ve stafilokok bakteriyel 
enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır.

• Probenesid

Almış olabileceğiniz diğer şifalı otlar veya vitamin takviyeleri 
hakkında doktorunuz veya eczacınızla konuşun.Bu ne yapar:

Cloxacillin bakterilerin üremesini engeller, bu da vücudunuzun yalnızca 
mevcut bakterilerle savaşmasını sağlar. Enjeksiyonluk Cloxacillin 
intravenöz, intramüsküler veya intravenöz infüzyon yoluyla verilir.

BU İLACIN UYGUN KULLANIMI

Normal Doz:
yetişkinler: 6 saatte bir 200-500 mg.

Ne zaman kullanılmamalıdır:
Çocuklar(20 kg'a kadar): Her 6 saatte bir 4 eşit doza 25 ila 50 
mg/kg/gün.Cloxacillin'i aşağıdaki durumlarda Enjeksiyon için kullanmayınız:

• Kloksasilin, penisilin veya sefalosporin 
ilaçlarına alerjiniz var.

Bu doz, özel durumunuza ve yaşınıza bağlı olarak doktorunuz 
tarafından ayarlanabilir.

Tıbbi bileşen nedir: aşırı doz :
Herhangi bir semptom olmasa bile aşırı doz tedavisi için derhal 
bir doktorla veya Yerel Zehir kontrol merkezinizle iletişime geçin.Enjeksiyonluk Cloxacillin'deki tıbbi bileşen, kloksasilin sodyum 

olarak sunulan kloksasilindir.

Önemli tıbbi olmayan bileşenler nelerdir: Kaçırılan Doz:
Bir dozu atlarsanız doktorunuza danışın.

Tıbbi olmayan hiçbir bileşen yoktur. Kloksasilin tuz 
formunda sunulduğundan, 1 g aktif bileşen başına yaklaşık 
50 mg sodyum vardır.

YAN ETKİLER VE BUNLAR HAKKINDA YAPILMASI GEREKENLER

Enjeksiyonluk Cloxacillin mide bulantısı, kusma, gastrointestinal 
rahatsızlık, gaz ve ishal gibi bazı yan etkilere neden olabilir.

Hangi dozaj formlarında gelir:

Enjeksiyonluk Cloxacillin, kloksasilin sodyum olarak 500mg, 1g, 2g ve 
10 g kloksasilin şişelerinde mevcuttur.
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ÖNEMLİ: LÜTFEN OKUYUN

CİDDİ YAN ETKİLER, NE SIKLIKTA
OLDU VE BUNLAR HAKKINDA NE YAPILMALI

DAHA FAZLA BİLGİ

Bu belge ve sağlık profesyonelleri için hazırlanan tüm Reçeteleme 
Bilgileri, sponsor SteriMax Inc. ile 1-800-881-3550 numaralı telefondan 
iletişime geçilerek edinilebilir.

Belirti / etki Seninle konuş
doktor veya

eczacı

Almayı bırakmak

ilaç ve
aramak

acil
acil Durum

tıbbi
dikkat

Yalnızca
şiddetli

Tümünde

vakalar

Bu broşür SteriMax Inc. tarafından hazırlanmıştır.

Son revize: 14 Ocak 2013

Nadir Alerjik reaksiyon
(cilt dahil
kızarıklık, döküntü,

hapşırma, şişme
ve bela
nefes alma)

-

Zayıflık, ağırlık
kayıp, genel
halsizlik (nedeniyle
ile ilgili sorunlar
beyaz veya kırmızı kan 

hücreleri)

-

Bu yan etkilerin tam bir listesi değildir. Enjeksiyonluk Cloxacillin 
kullanırken herhangi bir beklenmeyen etki için doktorunuza veya 
eczacınıza danışınız.

ŞÜPHELİ YAN ETKİLERİN BİLDİRİLMESİ

Sağlık ürünlerinin kullanımıyla ilişkili herhangi bir şüpheli advers 
reaksiyonu, aşağıdaki 3 yoldan birini kullanarak Canada Vigilance 
Program'a bildirebilirsiniz:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

•
•
•

www.healthcanada.gc.ca/medeffect adresinde çevrimiçi rapor verin

1-866-234-2345 numaralı telefondan ücretsiz arayın

Bir Kanada Teyakkuz Raporlama Formu doldurun ve:
- 1-866-678-6789'a ücretsiz faks veya
- Posta: Kanada Vigilance Programı 

Sağlık Kanada
Posta Bulucu 0701E
Ottawa, Ontario

K1A 0K9

Posta ücreti ödenmiş etiketler, Canada Vigilance Reporting 
Form ve advers reaksiyon raporlama kılavuzları 
MedEffect'te mevcuttur™www.healthcanada.gc.ca/
medeffect adresindeki Kanada Web sitesi.

NOT: Yan etkilerin yönetimi ile ilgili bilgiye ihtiyaç 
duyarsanız, sağlık uzmanınıza başvurun. Kanada Teyakkuz 
Programı tıbbi tavsiye sağlamaz.

NASIL DEPOLANIR
Enjeksiyon için Cloxacillin'i kontrollü oda sıcaklığında (15°) saklayın.
- 30°C).
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