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THÔNG TIN MÔ TẢ TRƯỚC

PrCloxacillin dùng để tiêm
Bột cloxacillin cho dung dịch (dưới dạng cloxacillin natri)

PHẦN I: THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH Y TẾ

TÓM TẮT THÔNG TIN SẢN PHẨM

Lộ trình của

Sự quản lý
Dạng bào chế /
Sức mạnh

Thành phần không phải thuốc có liên 

quan lâm sàng

Truyền dịch IV, IM, IV Bột cho
hoàn nguyên cho
mũi tiêm

Không có

CHỈ ĐỊNH VÀ SỬ DỤNG LÂM SÀNG

Điều trị nhiễm trùng liên cầu tan huyết beta và phế cầu cũng như nhiễm trùng do tụ 
cầu (bao gồm cả những bệnh do sinh vật sản xuất beta-lactamase gây ra). Trong 
trường hợp nhiễm trùng nặng do tụ cầu (nhiễm trùng huyết, viêm tủy xương, viêm nội 
tâm mạc, viêm phổi) hoặc khi nghi ngờ tụ cầu và cần điều trị trước khi có kết quả nhạy 
cảm, nên dùng cloxacillin đường tiêm ngay lập tức, sau đó là cloxacillin đường uống, 
khi có chỉ định.

Nó không có hiệu quả đối với cái gọi là chủng tụ cầu “kháng methicillin”. Nếu kết 
quả xác định và xét nghiệm độ nhạy cảm cho thấy nhiễm trùng là do một sinh 
vật không phải là tụ cầu sinh penicilinase nhạy cảm với cloxacillin natri, thì nên 
ngừng điều trị và bắt đầu điều trị bằng thuốc thay thế.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Cloxacillin for Injection được chống chỉ định để sử dụng:

• ở những bệnh nhân quá mẫn cảm với thuốc này, với penicillin, hoặc với cephalosporin 
hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Để có danh sách đầy đủ, hãy xem phần 
Dạng Liều lượng, Thành phần và Đóng gói của Thông tin Kê đơn.
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CẢNH BÁO VÀ ĐỀ PHÒNG

Huyết học:
Trong thời gian điều trị lâu dài, các chức năng thận, gan và tạo máu nên được kiểm tra 
định kỳ.

Gan:
Trong thời gian điều trị lâu dài, các chức năng thận, gan và tạo máu nên được kiểm tra 
định kỳ.

Miễn dịch:
Các phản ứng quá mẫn (phản vệ) nghiêm trọng và đôi khi gây tử vong đã được báo cáo ở những 
bệnh nhân đang điều trị bằng penicillin hoặc cephalosporin. Những phản ứng này thường xảy ra 
hơn ở những người có tiền sử hoặc nhạy cảm với nhiều chất gây dị ứng. Cần tìm hiểu kỹ về tình 
trạng quá mẫn trước đó với các phản ứng với penicilin, cephalosporin hoặc các chất gây dị ứng 
khác. Nếu xảy ra các phản ứng dị ứng hoặc phản vệ, ngừng điều trị và sử dụng các thuốc thông 
thường, ví dụ như thuốc kháng histamine, thuốc điều áp, corticosteroid. Xem phần Chống chỉ 
định.

Thần kinh học:
Việc truyền bất kỳ penicillin nào từ máu vào não được tạo điều kiện thuận lợi bởi màng não bị 
viêm và trong quá trình bắc cầu tim phổi. Khi có các yếu tố như vậy, đặc biệt là trong suy thận 
khi nồng độ huyết thanh cao có thể đạt được, có thể xảy ra các tác dụng phụ trên thần kinh 
trung ương bao gồm suy nhược cơ, co giật và suy nhược ý thức. Mặc dù biến chứng này chưa 
được báo cáo khi dùng cloxacillin, nhưng cần phải lường trước.

Độ nhạy / Sức đề kháng:
Nhiễm nấm Candida và các loại bội nhiễm khác có thể xảy ra, đặc biệt ở những bệnh nhân suy nhược và 
suy dinh dưỡng, hoặc những người có sức đề kháng kém với nhiễm trùng do dùng corticosteroid, thuốc 
ức chế miễn dịch hoặc chiếu xạ. Nếu bị bội nhiễm, tiến hành các biện pháp thích hợp.

Thận:
Trong thời gian điều trị dài hạn, nên kiểm tra các chức năng thận, gan và tạo máu
định kỳ.

Quần thể đặc biệt

Phụ nữ mang thai:
An toàn trong thai kỳ vẫn chưa được thiết lập.

Nhi khoa:
Kinh nghiệm về trẻ sinh non và trẻ sơ sinh còn hạn chế. Quản lý thận trọng
Thuốc cho những bệnh nhân như vậy và đánh giá thường xuyên chức năng hệ thống cơ quan được khuyến khích.
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PHẢN ỨNG TRÁI NGƯỢC

Tổng quan về phản ứng có hại của thuốc

Có thể dự kiến   các phản ứng không chuẩn bị phổ biến nhất sẽ liên quan đến độ nhạy 
cảm. Chúng có nhiều khả năng xảy ra ở những người trước đây đã chứng tỏ quá mẫn với 
penicillin và cephalosporin và ở những người có tiền sử dị ứng, hen suyễn, sốt cỏ khô 
hoặc mày đay. Tất cả các mức độ quá mẫn, bao gồm cả phản vệ gây tử vong, đã được báo 
cáo với penicillin.

Tiêu hóa:
Buồn nôn, nôn mửa, khó chịu vùng thượng vị, đầy hơi và phân lỏng đã được ghi nhận ở một số 
bệnh nhân.

Huyết học: Tăng bạch cầu ái toan, giảm bạch cầu, thiếu máu, giảm tiểu cầu, giảm tiểu 
cầu, ban xuất huyết, giảm bạch cầu trung tính và mất bạch cầu hạt đã được báo cáo trong 
khi điều trị bằng penicilin. Những phản ứng này thường hồi phục khi ngừng điều trị và 
được cho là hiện tượng quá mẫn. Viêm tắc tĩnh mạch đã xảy ra trong quá trình điều trị 
bằng iv. Mức SGOT tăng nhẹ (dưới 100 đơn vị) đã được báo cáo.

Miễn dịch:
Các phản ứng dị ứng (phát ban, nổi mày đay) bao gồm thở khò khè và hắt hơi đã được báo cáo.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Tương tác Thuốc-Thuốc

Probenecid
Cũng như các penicilin khác, sử dụng đồng thời probenecid làm tăng nồng độ 
cloxacillin trong huyết thanh.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG Cân 

nhắc về Liều lượng:

Chuẩn bị và lưu trữ dung dịch tiêm:

Gõ nhẹ vào lọ để làm lỏng bột. Chỉ sử dụng Nước vô trùng để tiêm. Nên sử dụng ngay các dung 
dịch đã pha, tuy nhiên các dung dịch đã pha có thể được bảo quản trong vòng 24 giờ ở nhiệt độ 
phòng được kiểm soát không quá 25°C hoặc 48 giờ trong điều kiện làm lạnh. Sản phẩm phải 
được hoàn nguyên theo chỉ dẫn dưới đây và có thể được thêm vào dịch truyền thích hợp với 
lượng được tính toán để tạo ra liều lượng mong muốn.
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Để sử dụng IM:Sử dụng nước vô trùng để tiêm, pha như sau:

Lấp đầy

Kích thước

(mg)
250
500

Khối lượng của

Chất pha loãng đã được thêm vào

(mL)
1,9
1,7

Có thể rút tiền
Âm lượng
(mL)
2.0
2.0

Trên danh nghĩa

Sự tập trung
(mg / mL)
125
250

Để sử dụng IV:Sử dụng nước vô trùng để tiêm, pha như sau:

Lấp đầy

Kích thước

Khối lượng của

Chất pha loãng

Thêm
(mL)
4,9
4.8
9,6

Có thể rút tiền
Âm lượng

Trên danh nghĩa

Sự tập trung

(mg)
250
500
1000

(mL)
5.0
5.0
10.0

(mg / mL)
50
100
100

Đối với truyền IV:Sử dụng nước vô trùng để tiêm, pha như sau:

Lấp đầy

Kích thước

Khối lượng của

Chất pha loãng

Thêm
(mL)
3,4
6,8
34.0

Có thể rút tiền
Âm lượng

Trên danh nghĩa

Sự tập trung

(mg)
1000
2000
10000

(mL)
4.0
8.0
40.0

(mg / mL)
250
250
250

Cloxacillin để tiêm nên được hoàn nguyên như mô tả ở trên và thêm vào dịch truyền 
thích hợp với lượng được tính toán để tạo ra liều lượng mong muốn.

Điều chỉnh Liều lượng và Liều lượng Khuyến nghị:

Người lớn:250 đến 500 mg im hoặc iv mỗi 6 giờ. Liều tiêm tĩnh mạch có thể được tăng lên trong các trường hợp nhiễm 

trùng nghiêm trọng. Liều tối đa cho người lớn là 6 g / ngày.

Trẻ em (đến 20 kg):25 đến 50 mg / kg / ngày chia làm 4 liều bằng nhau tiêm im hoặc tiêm tĩnh mạch cứ 6 
giờ một lần.

Sự quản lý:

Sử dụng IM / IV:Lắc đều cho tan. Quản lý toàn bộ nội dung của lọ bằng cách 
truyền chậm trong 2-4 phút. Nên sử dụng ngay dung dịch đã pha.
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Truyền dịch IV:Lắc đều cho tan. Quản lý toàn bộ nội dung của lọ bằng cách 
truyền chậm trong 30 - 40 phút. Nên sử dụng ngay dung dịch đã pha.

Pha chế từ Lọ Số lượng lớn của Hiệu thuốc:Việc sử dụng lọ thuốc số lượng lớn bị hạn chế ở các 
bệnh viện có chương trình phụ gia tiêm tĩnh mạch được công nhận. Lọ thuốc số lượng lớn được 
thiết kế để chọc thủng một lần, pha chế nhiều lần.

QUÁ LIỀU LƯỢNG

Để quản lý trường hợp nghi ngờ quá liều ma túy, hãy liên hệ với khu vực của bạn
Trung tâm Kiểm soát Chất độc ngay lập tức.

Có thể chỉ cần điều trị ở những bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận nghiêm trọng, vì những bệnh nhân có 

thận bình thường bài tiết penicilin với tốc độ nhanh. Không có phương pháp điều trị cụ thể nào có thể được 

khuyến nghị.

Ở những bệnh nhân có phản ứng dị ứng nghiêm trọng, khuyến cáo các biện pháp hỗ trợ chung (nếu 
bệnh nhân bị sốc) hoặc liệu pháp điều trị triệu chứng tương tự như áp dụng cho tất cả các trường 
hợp quá mẫn.

HÀNH ĐỘNG VÀ DƯỢC LÂM SÀNG

Cloxacillin tác động vi khuẩn chống lại các vi sinh vật nhạy cảm trong giai đoạn nhân lên 
tích cực. Nó hoạt động thông qua sự ức chế sinh tổng hợp mucopeptide của thành tế bào.

Cloxacillin thể hiện hoạt tính chống lại các chủng liên cầu tan huyết beta, phế 
cầu, tụ cầu nhạy cảm với penicilin G và do khả năng chống lại penicillinase, 
kháng penicillin G (β-sản xuất lactamase) tụ cầu. Cloxacillin thể hiện ít hoạt 
tính kháng khuẩn nội tại hơn và phổ hẹp hơn penicilin G.

Dược động học

Cloxacillin ổn định trong môi trường axit và được hấp thu khoảng 50% qua đường uống. Sau khi 
uống 500mg cloxacillin, nồng độ đỉnh trong huyết thanh khoảng 8 microgam / mL đạt được 
trong khoảng 1 giờ. Nồng độ huyết thanh sau khi im cloxacillin xấp xỉ gấp đôi nồng độ thu được 
khi dùng cùng một liều lượng bằng đường uống cho người lớn lúc đói. Thức ăn trong dạ dày 
hoặc ruột non làm giảm khả năng hấp thu và nồng độ đỉnh trong huyết thanh xấp xỉ 50% so với 
khi đói. Cũng như các penicilin khác, sử dụng đồng thời probenecid làm tăng nồng độ trong 
huyết thanh.

Sau khi được hấp thu, khoảng 94% được liên kết với protein huyết tương. Sau khi uống, 
khoảng 20%   liều dùng được bài tiết qua nước tiểu, cùng với một hoặc nhiều chất chuyển 
hóa có hoạt tính chưa được xác định. Thời gian bán thải của thuốc là khoảng 30 phút.

7



BẢO QUẢN VÀ ỔN ĐỊNH

Bảo quản bột khô ở nhiệt độ phòng được kiểm soát 15-30 ° C.

Cloxacillin để tiêm tương thích ở nồng độ 1 và 2 mg / mL trong tối đa 12 giờ ở nhiệt độ phòng được 
kiểm soát không quá 25 ° C trong dextrose 5% trong nước, fructose 10% trong nước hoặc nước muối 
thông thường, M / 6 natri lactat, Lactated Ringer nghịch đường 10% trong nước hoặc nước muối 
thường.

Dung dịch đã pha có thể được bảo quản đến 24 giờ ở nhiệt độ phòng được kiểm soát 
không quá 25°Choặctrong tủ lạnh ở 2 ° - 8 ° C (36 ° - 46 ° F) trong tối đa 48 giờ. Bỏ phần 
không sử dụng.

HÌNH THỨC LIỀU LƯỢNG, THÀNH PHẦN VÀ BAO BÌ

Cách cung cấp:

PrCloxacillin để tiêm được cung cấp dưới dạng bột khô trong lọ chứa: 500 mg, 1.000 mg, 
2.000 mg, hoặc 10 g cơ sở cloxacillin dưới dạng muối natri.

Mỗi gam Cloxacillin Natri để tiêm chứa khoảng 50 mg, hoặc khoảng 
5-7% natri.

số 8



PHẦN II: THÔNG TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN DƯỢC

Chất ma túy

Tên thích hợp:
Tên hóa học:

Natri cloxacillin
6 - [[[3- (2-clorophenyl) -5-metyl-4isoxazolyl [cacbonyl] amino] - 3,3-
đimetyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo [3.2.0] heptan-2- axit cacboxylic, 
muối natri

Công thức thực nghiệm:
Trọng lượng phân tử:
Công thức cấu trúc:

C19H17CIN3NaO5S • H2O 
475,88

Đặc điểm vật lý: Natri cloxacillin là bột kết tinh, màu trắng

Độ hòa tan: Hòa tan ở 20°C trong 2,5 phần nước, 30 phần etanol (95%) và 500 
phần cloroform.
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QUAN TRỌNG: VUI LÒNG ĐỌC

PHẦN III: THÔNG TIN NGƯỜI TIÊU DÙNG CẢNH BÁO VÀ ĐỀ PHÒNG

PrCloxacillin dùng để tiêm
Bột cloxacillin cho dung dịch (dưới dạng cloxacillin natri) TRƯỚC KHI bạn sử dụng Cloxacillin để tiêm, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc 

dược sĩ của bạn nếu bạn có:

Tờ rơi này là Phần III của "Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc" gồm ba phần 
được xuất bản khi Cloxacillin để tiêm được chấp thuận để bán ở 
Canada và được thiết kế đặc biệt cho Người tiêu dùng.

• vấn đề về thận
• vấn đề cuộc sống
• đã có phản ứng dị ứng trước đây
• đang dùng thuốc corticosteroid
• đang dùng thuốc ức chế miễn dịch
• hoặc đang mang thai hoặc có kế hoạch mang thai

Tờ rơi này là một bản tóm tắt và sẽ không cho bạn biết mọi thứ về 
Cloxacillin for Injection. Liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu 
bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thuốc.

GIỚI THIỆU VỀ THUỐC NÀY TƯƠNG TÁC VỚI THUỐC NÀY

Thuốc được sử dụng để làm gì: Các loại thuốc có thể tương tác với Cloxacillin for Injection bao gồm:

Cloxacillin for Injection được sử dụng để điều trị nhiễm trùng do vi 
khuẩn liên cầu, viêm phổi và tụ cầu.

• Probenecid

Nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn về bất kỳ loại thảo mộc hoặc chất bổ 

sung vitamin nào khác mà bạn có thể đang dùng.Những gì nó làm:

Cloxacillin ngăn vi khuẩn sinh sôi, cho phép cơ thể bạn chỉ 
chống lại vi khuẩn hiện có. Cloxacillin để tiêm được tiêm tĩnh 
mạch, tiêm bắp hoặc truyền tĩnh mạch.

SỬ DỤNG ĐÚNG THUỐC NÀY

Liều thông thường:

Người lớn: 200-500mg mỗi 6 giờ.
Khi nào không nên sử dụng:

Bọn trẻ(đến 20kg): 25 đến 50 mg / kg / ngày chia làm 4 liều bằng nhau, 
cứ sau 6 giờ.Không sử dụng Cloxacillin để tiêm nếu:

• Bạn bị dị ứng với thuốc cloxacillin, 
penicillin hoặc cephalosporin.

Liều này có thể được điều chỉnh bởi bác sĩ của bạn tùy thuộc vào tình trạng 
cụ thể và độ tuổi của bạn.

Thành phần thuốc là gì: Quá liều :
Liên hệ với bác sĩ hoặc trung tâm kiểm soát chất độc tại địa phương 
của bạn ngay lập tức để xử trí quá liều ngay cả khi không có triệu 
chứng.

Thành phần thuốc trong Cloxacillin để tiêm là cloxacillin, được trình 
bày dưới dạng cloxacillin natri.

Các thành phần quan trọng không phải là thuốc là gì: Liều bị bỏ lỡ:
Tham khảo ý kiến   bác sĩ nếu bạn bỏ lỡ một liều.

Không có thành phần không phải là thuốc. Vì cloxacillin 
được trình bày ở dạng muối nên có khoảng 50mg natri trên 
1g hoạt chất.

TÁC DỤNG PHỤ VÀ LÀM GÌ VỀ CHÚNG

Cloxacillin for Injection có thể gây ra một số tác dụng phụ như buồn 
nôn, nôn, khó chịu đường tiêu hóa, đầy hơi và tiêu chảy.

Nó có những dạng bào chế nào:

Cloxacillin để tiêm có sẵn trong lọ 500mg, 1g, 2g và 10 g 
cloxacillin dưới dạng cloxacillin natri.
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QUAN TRỌNG: VUI LÒNG ĐỌC

TÁC DỤNG PHỤ NGHIÊM TRỌNG, HỌ NHƯ THẾ NÀO
XẢY RA VÀ LÀM GÌ VỀ CHÚNG

THÊM THÔNG TIN

Bạn có thể lấy tài liệu này cùng với Thông tin Kê đơn đầy đủ, được 
chuẩn bị cho các chuyên gia y tế bằng cách liên hệ với nhà tài trợ, 
SteriMax Inc. theo số: 1-800-881-3550.

Triệu chứng / hiệu ứng Nói chuyện với của bạn

bác sĩ hoặc
dược sĩ

Đừng lấy nữa
ma túy và

tìm kiếm

ngay tức khắc

trường hợp khẩn cấp

Y khoa
chú ý

Chỉ nếu
dữ dội

Trong tất cả các

các trường hợp

Tờ rơi này được soạn thảo bởi SteriMax Inc.

Sửa đổi lần cuối: ngày 14 tháng 1 năm 2013

Hiếm Dị ứng
(kể cả da
mẩn đỏ, phát ban,

hắt hơi, sưng tấy
và rắc rối
thở)

-

Điểm yếu, cân nặng
mất mát, nói chung

bất ổn (do
có vấn đề với
tế bào máu trắng hoặc 
đỏ)

-

Đây không phải là danh sách đầy đủ các tác dụng phụ. Nếu có bất kỳ tác dụng không 

mong muốn nào khi dùng Cloxacillin for Injection, hãy liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của 

bạn.

BÁO CÁO TÁC DỤNG PHỤ BỊ TẠM NGỪNG

Bạn có thể báo cáo bất kỳ phản ứng phụ nghi ngờ nào liên quan đến việc 
sử dụng các sản phẩm sức khỏe cho Chương trình Cảnh giác Canada bằng 
một trong 3 cách sau:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

•
•
•

Báo cáo trực tuyến tại www.healthcanada.gc.ca/medeffect
Gọi miễn phí theo số 1-866-234-2345
Hoàn thành Biểu mẫu Báo cáo Cảnh giác Canada và:
- Fax miễn phí đến 1-866-678-6789, hoặc
- Gửi thư đến: Chương trình Cảnh giác Canada 

Bộ Y tế Canada
Định vị Bưu điện 0701E
Ottawa, Ontario

K1A 0K9

Nhãn trả phí qua bưu điện, Biểu mẫu Báo cáo Cảnh giác của 
Canada và các nguyên tắc báo cáo phản ứng có hại có sẵn 
trên MedEffect™Trang web của Canada tại 
www.healthcanada.gc.ca/medeffect.

LƯU Ý: Nếu bạn yêu cầu thông tin liên quan đến việc quản lý các tác 
dụng phụ, hãy liên hệ với chuyên gia y tế của bạn. Chương trình Cảnh 
giác Canada không cung cấp lời khuyên y tế.

CÁCH LƯU TRỮ
Bảo quản Cloxacillin để tiêm ở nhiệt độ phòng được kiểm soát (15 °
- 30 ° C).
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