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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ

ПрКлоксацилин за инжекции
Клоксацилин на прах за разтвор (като клоксацилин натрий)

ЧАСТ I: ЗДРАВНА ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Маршрутът на

администрация
Доза от /
Сила

Клинично значими немедицински 
съставки

IV, IM, IV инфузия Прах за
възстановяване за

инжекция

Нито един

ПОКАЗАНИЯ И КЛИНИЧНА УПОТРЕБА

Лечение на бета-хемолитични стрептококови и пневмококови инфекции, както и стафилококови 

инфекции (включително тези, причинени от организми, произвеждащи бета-лактамаза). При тежки 

стафилококови инфекции (септицемия, остеомиелит, ендокардит, пневмония) или при съмнение за 

стафилококи и е необходимо лечение, преди да са налице резултати за чувствителност, трябва да се 

приложи парентерално клоксацилин наведнъж, последван от клоксацилин перорално, когато е 

показано.

Не е ефективен срещу така наречените „метицилин-резистентни” щамове на стафилококи. Ако 

резултатите от идентификацията и теста за чувствителност показват, че инфекцията се дължи на 

организъм, различен от пеницилиназа, продуциращ стафилокок, чувствителен към клоксацилин 

натрий, лечението трябва да се преустанови и да се започне терапия с алтернативен агент.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Клоксацилин за инжекции е противопоказан за употреба:

• при пациенти, които са свръхчувствителни към това лекарство, към пеницилин или към 
цефалоспорини или към който и да е компонент на контейнера. За пълен списък вижте раздела 
Форми за дозиране, състав и опаковка в Информацията за предписване.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

хематологични:

При продължителна терапия трябва периодично да се проверяват бъбречната, чернодробната и 

хемопоетичната функция.

чернодробни:

При продължителна терапия трябва периодично да се проверяват бъбречната, чернодробната и 

хемопоетичната функция.

имунен:
Съобщавани са сериозни и понякога фатални реакции на свръхчувствителност (анафилактоидни) при 
пациенти, получаващи терапия с пеницилин или цефалоспорин. Тези реакции са по-склонни да се появят 
при лица с анамнеза или чувствителност към множество алергени. Трябва да се направи внимателно 
проучване относно предходна свръхчувствителност към реакции към пеницилини, цефалоспорини или 
други алергени. Ако се появят алергични или анафилактични реакции, прекратете лечението и приложете 
обичайните средства, напр. антихистамини, пресорни амини, кортикостероиди. Вижте Противопоказания.

неврологични:

Преминаването на всеки пеницилин от кръвта в мозъка се улеснява от възпалените менинги и по време 
на кардиопулмонален байпас. При наличие на такива фактори, особено при бъбречна недостатъчност, 
когато може да се постигне висока серумна концентрация, могат да се очакват неблагоприятни ефекти от 
ЦНС, включително миоклония, конвулсивни припадъци и потиснато съзнание. Въпреки че това 
усложнение не е съобщено при клоксацилин, то трябва да се очаква.

Чувствителност/съпротивление:

Могат да се появят кандидоза и други суперинфекции, особено при отслабени и недохранени 
пациенти или такива с ниска резистентност към инфекции поради кортикостероиди, 
имуносупресори или облъчване. Ако възникне суперинфекция, вземете подходящи мерки.

Бъбречна:

При продължителна терапия трябва да се проверяват бъбречната, чернодробната и хематопоетичната функция

периодично.

Специални популации

бременни жени:
Безопасността по време на бременност все още не е установена.

педиатрия:
Опитът при недоносени и новородени бебета е ограничен. Внимателно администриране на

лекарство на такива пациенти и се препоръчва честа оценка на функцията на органната система.
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НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Преглед на нежеланите лекарствени реакции

Може да се очаква, че най-честите нежелани реакции ще бъдат свързани с чувствителност. Те са 
по-склонни да се появят при лица, които преди това са демонстрирали свръхчувствителност към 
пеницилини и цефалоспорини и при тези с анамнеза за алергия, астма, сенна хрема или 
уртикария. С пеницилин са докладвани всички степени на свръхчувствителност, включително 
фатална анафилаксия.

Стомашно-чревни:
При някои пациенти са отбелязани гадене, повръщане, епигастрален дискомфорт, метеоризъм и редки 
изпражнения.

Хематологичен: По време на лечение с пеницилини се съобщава за еозинофилия, 
левкопения, анемия, тромбоцитопения, тромбоцитопения, пурпура, неутропения и 
агранулоцитоза. Тези реакции обикновено са обратими при прекратяване на терапията и се 
смята, че са феномен на свръхчувствителност. По време на iv терапията е възникнал 
тромбофлебит. Докладвани са леко повишени нива на SGOT (по-малко от 100 единици).

имунен:
Съобщавани са алергични реакции (обрив, уртикария), включително хрипове и кихане.

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Лекарствени взаимодействия

пробенецид
Както при други пеницилини, едновременното приложение на пробенецид повишава серумната 
концентрация на клоксацилин.

ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ 

Съображения за дозиране:

Приготвяне и съхранение на парентерален разтвор:

Потупайте внимателно флакона, за да разхлабите праха. Използвайте само стерилна вода за инжектиране. 
Препоръчва се незабавно използване на приготвените разтвори, но приготвените разтвори могат да се 
съхраняват до 24 часа при контролирана стайна температура не по-висока от 25°C или 48 часа в 
хладилник. Продуктите трябва да се разтварят, както е указано по-долу и могат да се добавят към 
подходяща инфузионна течност в количеството, изчислено за получаване на желаната доза.
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За IM използване:Използвайки стерилна вода за инжекции, разтворете, както следва:

Напълнете

размер

(мг)
250
500

Обем на
Добавен разредител

(mL)
1.9
1.7

Изтеглен
Сила на звука

(mL)
2.0
2.0

Номинален

Концентрация
(мг/мл)
125
250

За IV употреба:Използвайки стерилна вода за инжекции, разтворете, както следва:

Напълнете

размер

Обем на
Разредител

Добавено

(mL)
4.9
4.8
9.6

Изтеглен
Сила на звука

Номинален

Концентрация

(мг)
250
500
1000

(mL)
5.0
5.0
10.0

(мг/мл)
50
100
100

За IV инфузия:Използвайки стерилна вода за инжекции, разтворете, както следва:

Напълнете

размер

Обем на
Разредител

Добавено

(mL)
3.4
6.8
34.0

Изтеглен
Сила на звука

Номинален

Концентрация

(мг)
1000
2000 г

10000

(mL)
4.0
8.0
40.0

(мг/мл)
250
250
250

Клоксацилин за инжекции трябва да се разтвори, както е описано по-горе и да се добави към 
подходяща инфузионна течност в количеството, изчислено за получаване на желаната доза.

Препоръчителна доза и корекция на дозировката:

възрастни:250 до 500 mg im или iv на всеки 6 часа. IV дозата може да се увеличи при сериозни 
инфекции. Максималната доза за възрастни е 6 g/ден.

Деца (до 20 кг):25 до 50 mg/kg/ден в 4 равни дози, прилагани im или iv на 
всеки 6 часа.

администрация:

IM/IV употреба:Разклатете добре, за да се разтвори. Приложете общото съдържание на флакона чрез бавна инфузия 

в продължение на 2-4 минути. Препоръчва се незабавно използване на приготвения разтвор.
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IV инфузия:Разклатете добре, за да се разтвори. Приложете общото съдържание на флакона чрез бавна 

инфузия в продължение на 30-40 минути. Препоръчва се незабавно използване на приготвения разтвор.

Дозиране от фармацевтичен флакон:Използването на аптечен флакон е ограничено до 
болници с призната програма за интравенозни примеси. Аптечният флакон е предназначен 
за еднократна пункция, многократно дозиране.

ПРЕДОЗИРАНЕ

За лечение на предполагаемо предозиране с лекарства, свържете се с вашия регион

Център за контрол на отравянията незабавно.

Лечението вероятно е необходимо само при пациенти с тежко увредена бъбречна функция, тъй като 

пациентите с нормални бъбреци отделят пеницилини с бърза скорост. Не може да се препоръча 

специфично лечение.

При пациенти с тежки алергични реакции се препоръчват общи поддържащи мерки (ако пациентът 

е в шок) или симптоматична терапия, подобна на прилаганата при всички случаи на 

свръхчувствителност.

ДЕЙСТВИЕ И КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ

Клоксацилинът проявява бактериално действие срещу чувствителни микроорганизми по време на етапа 
на активно размножаване. Действа чрез инхибиране на биосинтеза на мукопептиди на клетъчната стена.

Клоксацилин проявява активност срещу щамове бета-хемолитични стрептококи, пневмококи, 
пеницилин G чувствителни стафилококи и поради резистентността си към пеницилиназа, 
устойчива на пеницилин G (β-продуциращи лактамаза) стафилококи. Клоксацилинът показва по-
малко присъща антибактериална активност и по-тесен спектър от пеницилин G.

Фармакокинетика

Клоксацилинът е стабилен в кисела среда и се абсорбира приблизително 50% през устата. След перорална 
доза от 500 mg клоксацилин, пиковото серумно ниво от около 8 микрограма/mL се достига за около 1 час. 
Серумното ниво след прилагане на клоксацилин е приблизително два пъти по-високо от полученото, 
когато същата доза се дава перорално на възрастни на гладно. Храната в стомаха или тънките черва 
намалява абсорбцията и пиковите серумни нива са приблизително 50% от тези, получени след гладуване. 
Както при други пеницилини, едновременното приложение на пробенецид повишава серумната 
концентрация.

След като се абсорбира, приблизително 94% се свързват с плазмените протеини. След перорално 

приложение, приблизително 20% от дозата се екскретира в урината, заедно с един или повече активни 

метаболити, които все още не са идентифицирани. Полуживотът на елиминиране е около 30 минути.
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СЪХРАНЕНИЕ И СТАБИЛНОСТ

Съхранявайте сух прах при контролирана стайна температура 15-30°C.

Клоксацилин за инжекции е съвместим при концентрации от 1 и 2 mg/mL до 12 часа при контролирана 
стайна температура не по-висока от 25°C в декстроза 5% във вода, фруктоза 10% във вода или нормален 
физиологичен разтвор, M/6 натриев лактат, лактат Инвертна захар на Рингер 10% във вода или нормален 
физиологичен разтвор.

Приготвеният разтвор може да се съхранява до 24 часа при контролирана стайна температура не 
по-висока от 25°° Силив хладилник при 2°-8°C (36° - 46°F) за до 48 часа. Изхвърлете неизползваната 
част.

ДОЗИРОВНИ ФОРМИ, СЪСТАВ И ОПАКОВКА

Как се доставя:

ПрКлоксацилин за инжекции се доставя като сух прах във флакони, съдържащи: 500 mg, 1 000 mg, 2 
000 mg или 10 g клоксацилинова основа като натриева сол.

Всеки грам Cloxacillin Sodium за инжекции съдържа приблизително 50 mg или 
приблизително 5-7% натрий.

8



ЧАСТ II: НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ

ФАРМАЦЕВТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Лекарствена субстанция

Подходящо име:
Химическо име:

Клоксацилин натрий
6-[[[3-(2-Хлорофенил)-5-метил-4-изоксазолил[карбонил]амино]-3,3-
диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]хептан-2- карбоксилна 
киселина, натриева сол

Емпирична формула:
Молекулно тегло:
Структурна формула:

° С19Х17CIN3NaO5S • H2O 
475,88

Физични характеристики: Cloxacillin sodium е бял кристален прах

Разтворимост: Разтворим при 20°С в 2,5 части вода, в 30 части етанол (95%) и в 500 
части хлороформ.
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ВАЖНО: МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ

ЧАСТ III: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ПрКлоксацилин за инжекции
Клоксацилин на прах за разтвор (като клоксацилин натрий) ПРЕДИ да използвате Cloxacillin за инжекции, говорете с Вашия лекар 

или фармацевт, ако имате:

Тази листовка е част III от три части "вложка в опаковката", 
публикувана, когато Cloxacillin for Injection е одобрен за продажба в 
Канада и е предназначена специално за потребителите.

• проблеми с бъбреците

• проблеми с черния дроб

• е имал алергични реакции преди

• приемали кортикостероидни лекарства
• приемали имуносупресори
• или сте бременна или планирате бременност

Тази листовка е обобщение и няма да ви разкаже всичко за 
Cloxacillin for Injection. Свържете се с Вашия лекар или фармацевт, 
ако имате въпроси относно лекарството.

ОТНОСНО ТОЗИ ЛЕКАРСТВЕН ЛЕКАРСТВЕН МЕДИКАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ТОВА ЛЕКАРСТВЕННО ЛЕЧЕНИЕ

За какво се използва лекарството: Лекарствата, които могат да взаимодействат с Cloxacillin за инжекции, включват:

Клоксацилин за инжекции се използва за лечение на стрептококови, пневмонии и 
стафилококови бактериални инфекции.

• пробенецид

Говорете с Вашия лекар или фармацевт за всякакви други билки или 
витаминни добавки, които може да приемате.Какво прави:

Клоксацилин предотвратява размножаването на бактериите, което позволява на 
тялото ви да се бори само със съществуващите бактерии. Клоксацилин за 
инжекции се прилага интравенозно, интрамускулно или чрез интравенозна 
инфузия.

ПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА ТОЗИ ЛЕКАРСТВЕН ЛЕКАРСТВЕН МЕДИКАМЕНТ

Обичайна доза:

Възрастни: 200-500 mg на всеки 6 часа.

Кога не трябва да се използва:
деца(до 20 кг): 25 до 50 mg/kg/ден в 4 равни дози на 
всеки 6 часа.Не използвайте Cloxacillin за инжекции, ако:

• Вие сте алергични към клоксацилин, 
пеницилин или цефалоспорин.

Тази доза може да бъде коригирана от Вашия лекар в зависимост от 
Вашето конкретно състояние и възраст.

Каква е лекарствената съставка: Предозиране :

Свържете се незабавно с лекар или с Вашия местен център за 
контрол на отравянията за лечение на предозиране, дори ако няма 
симптоми.

Лечебната съставка в Cloxacillin за инжекции е клоксацилин, 
представен като клоксацилин натрий.

Кои са важните нелечебни съставки: Пропусната доза:

Консултирайте се с Вашия лекар, ако пропуснете доза.

Няма нелечебни съставки. Тъй като клоксацилинът е представен 
под формата на сол, има приблизително 50 mg натрий на 1 g 
активна съставка.

СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ И КАКВО ДА НАПРАВИМ С ТЯХ

Клоксацилин за инжекции може да причини някои странични ефекти като 
гадене, повръщане, стомашно-чревен дискомфорт, газове и диария.

В какви дозирани форми се предлага:

Клоксацилин за инжекции се предлага във флакони от 500 mg, 1 g, 2 g и 10 g 
клоксацилин като клоксацилин натрий.
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ВАЖНО: МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ

СЕРИОЗНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ, КОЛКО ЧЕСТО
ДА СЕ СЛУЧИ И КАКВО ДА ПРАВЯ С ТЯХ

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Този документ плюс пълната информация за предписване, подготвена за 
здравни специалисти, можете да получите, като се свържете със спонсора, 
SteriMax Inc. на: 1-800-881-3550.

Симптом/ефект Говорете с вашия
лекар или

фармацевт

Спрете да приемате

лекарство и

търси

незабавен
спешен случай

медицински

внимание

Само ако

тежък
Във всичко

случаи

Тази листовка е изготвена от SteriMax Inc.

Последна редакция: 14 януари 2013 г

Рядко Алергична реакция
(включително кожата

зачервяване, обрив,

кихане, подуване
и неприятности

дишане)

-

Слабост, тегло
загуба, генерал

неразположение (поради

проблеми с
бели или червени кръвни 

клетки)

-

Това не е пълен списък на страничните ефекти. За всякакви неочаквани ефекти, 

докато приемате Cloxacillin за инжекции, свържете се с Вашия лекар или 

фармацевт.

ДОКЛАДВАНЕ ЗА ПРЕДОЗИРАНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Можете да докладвате всички предполагаеми нежелани реакции, свързани 
с употребата на здравни продукти, на Канадската програма за бдителност 
по един от следните 3 начина:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

•
•
•

Докладвайте онлайн на www.healthcanada.gc.ca/medeffect

Обадете се безплатно на 1-866-234-2345

Попълнете формуляр за докладване на бдителност в Канада и:

- Безплатен факс на 1-866-678-6789, или
- Поща до: Канадска програма за 

бдителност Здраве Канада
Пощенски локатор 0701E
Отава, Онтарио

K1A 0K9

Етикети с платени пощенски разходи, формуляр за докладване за 

бдителност в Канада и насоките за докладване на нежелани реакции са 

достъпни на MedEffect™Канадски уебсайт на адрес 

www.healthcanada.gc.ca/medeffect.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако имате нужда от информация, свързана с управлението на 

страничните ефекти, свържете се с вашия здравен специалист. Канадската 

програма за бдителност не предоставя медицински съвети.

КАК ДА ГО СЪХРАНЯВАМЕ

Съхранявайте Cloxacillin for Injection при контролирана стайна температура (15°
- 30°C).
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