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VOORSCHRIFTINFORMATIE:

PrCloxacilline voor injectie
Cloxacilline poeder voor oplossing (als cloxacilline-natrium)

DEEL I: PROFESSIONELE INFORMATIE IN DE GEZONDHEIDSZORG

SAMENVATTING PRODUCTINFORMATIE

Route van

Administratie
Doseringsvorm /

Kracht
Klinisch relevante niet-medicinale 
ingrediënten

IV, IM, IV-infusie Poeder voor
reconstitutie voor
injectie

Geen

INDICATIES EN KLINISCH GEBRUIK

De behandeling van bèta-hemolytische streptokokken- en pneumokokkeninfecties en 
stafylokokkeninfecties (inclusief die veroorzaakt door bètalactamaseproducerende organismen). Bij 
ernstige stafylokokkeninfecties (septicemie, osteomyelitis, endocarditis, pneumonie) of wanneer 
stafylokokken worden vermoed en behandeling vereist is voordat gevoeligheidsresultaten 
beschikbaar zijn, dient parenteraal cloxacilline in één keer te worden toegediend, gevolgd door 
cloxacilline oraal, indien geïndiceerd.

Het is niet effectief tegen de zogenaamde "methicilline-resistente" stammen van stafylokokken. Als de 

resultaten van identificatie en gevoeligheidstests erop wijzen dat de infectie te wijten is aan een ander 

organisme dan een penicillinase producerende stafylokokken die gevoelig zijn voor cloxacilline-natrium, 

moet de behandeling worden stopgezet en moet een therapie met een alternatief middel worden ingesteld.

CONTRA-INDICATIES

Cloxacilline voor injectie is gecontra-indiceerd voor gebruik:

• bij patiënten die overgevoelig zijn voor dit geneesmiddel, voor penicilline of voor cefalosporines 
of voor enig bestanddeel van de verpakking. Zie voor een volledige lijst het gedeelte 
Doseringsformulieren, samenstelling en verpakking van de voorschrijfinformatie.
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WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

hematologisch:
Tijdens langdurige therapie moeten de nier-, lever- en hematopoëtische functies periodiek worden 
gecontroleerd.

lever:
Tijdens langdurige therapie moeten de nier-, lever- en hematopoëtische functies periodiek worden 
gecontroleerd.

Immuun:
Ernstige en soms fatale overgevoeligheidsreacties (anafylactoïde) zijn gemeld bij patiënten die 
behandeld werden met penicilline of cefalosporine. Deze reacties komen vaker voor bij personen met 
een voorgeschiedenis of gevoeligheid voor meerdere allergenen. Er moet zorgvuldig onderzoek 
worden gedaan naar eerdere overgevoeligheid voor reacties op penicillines, cefalosporines of andere 
allergenen. Als allergische of anafylactische reacties optreden, stop dan met de behandeling en dien 
de gebruikelijke middelen toe, bijv. antihistaminica, pressoramines, corticosteroïden. Zie Contra-
indicaties.

Neurologisch:
De passage van penicilline uit het bloed naar de hersenen wordt vergemakkelijkt door ontstoken hersenvliezen 
en tijdens cardiopulmonale bypass. In aanwezigheid van dergelijke factoren, met name bij nierfalen wanneer 
hoge serumconcentraties kunnen worden bereikt, kunnen bijwerkingen op het centrale zenuwstelsel, waaronder 
myoclonie, convulsieve aanvallen en verlaagd bewustzijn, worden verwacht. Hoewel deze complicatie bij 
cloxacilline niet is gemeld, moet er rekening mee worden gehouden.

Gevoeligheid/weerstand:
Candidiasis en andere superinfecties kunnen optreden, vooral bij verzwakte en ondervoede patiënten, 
of bij patiënten met een lage weerstand tegen infectie als gevolg van corticosteroïden, 
immunosuppressiva of bestraling. Als superinfectie optreedt, neem dan passende maatregelen.

nier:
Tijdens langdurige therapie moeten de nier-, lever- en hematopoëtische functies worden gecontroleerd

periodiek.

Speciale populaties

Zwangere vrouw:
De veiligheid tijdens de zwangerschap is nog niet vastgesteld.

Kindergeneeskunde:

Ervaring bij prematuren en pasgeborenen is beperkt. Voorzichtige administratie van de
geneesmiddel aan dergelijke patiënten en frequente evaluatie van de functie van het orgaansysteem wordt aanbevolen.
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ONGEWENSTE REACTIES

Overzicht van bijwerkingen van geneesmiddelen

Het is te verwachten dat de meest voorkomende ongewenste reacties verband houden met 
gevoeligheid. Ze komen vaker voor bij personen die eerder overgevoeligheid voor penicillines en 
cefalosporines hebben aangetoond en bij personen met een voorgeschiedenis van allergie, astma, 
hooikoorts of urticaria. Alle graden van overgevoeligheid, inclusief fatale anafylaxie, zijn gemeld bij 
penicilline.

Gastro-intestinaal:
Misselijkheid, braken, epigastrisch ongemak, winderigheid en dunne ontlasting zijn bij sommige patiënten 
waargenomen.

hematologisch: Eosinofilie, leukopenie, anemie, trombocytopenie, trombocytopenie, purpura, 
neutropenie en agranulocytose zijn gemeld tijdens behandeling met penicillines. Deze reacties 
zijn gewoonlijk reversibel na stopzetting van de therapie en er wordt aangenomen dat ze 
overgevoeligheidsverschijnselen zijn. Tromboflebitis is opgetreden tijdens de iv therapie. Licht 
verhoogde SGOT-spiegels (minder dan 100 eenheden) zijn gemeld.

Immuun:
Allergische reacties (huiduitslag, urticaria) waaronder piepende ademhaling en niezen zijn gemeld.

DRUG-INTERACTIES

Geneesmiddel-geneesmiddelinteracties

probenecide
Net als bij andere penicillines verhoogt gelijktijdige toediening van probenecide de 
serumconcentratie van cloxacilline.

DOSERING EN ADMINISTRATIE 

Doseringsoverwegingen:

Bereiding en opslag van parenterale oplossing:

Tik zachtjes op de injectieflacon om het poeder los te maken. Gebruik alleen steriel water voor injectie. Onmiddellijk 

gebruik van gereconstitueerde oplossingen wordt aanbevolen, maar gereconstitueerde oplossingen kunnen maximaal 

24 uur worden bewaard bij een gecontroleerde kamertemperatuur van maximaal 25.°C of 48 uur onder koeling. 

Producten moeten worden gereconstitueerd zoals hieronder aangegeven en kunnen worden toegevoegd aan een 

geschikte infusievloeistof in de berekende hoeveelheid om de gewenste dosis te geven.
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Voor IM-gebruik:Gebruik steriel water voor injectie en reconstitueer als volgt:

Vullen

Maat
(mg)
250
500

Geluid uit
Verdunningsmiddel toegevoegd

(ml)
1.9
1,7

Opneembaar
Volume
(ml)
2.0
2.0

Nominaal
Concentratie
(mg/ml)
125
250

Voor IV-gebruik:Gebruik steriel water voor injectie en reconstitueer als volgt:

Vullen

Maat
Geluid uit
verdunningsmiddel

Toegevoegd

(ml)
4.9
4.8
9.6

Opneembaar
Volume

Nominaal
Concentratie

(mg)
250
500
1000

(ml)
5.0
5.0
10.0

(mg/ml)
50
100
100

Voor IV-infusie:Gebruik steriel water voor injectie en reconstitueer als volgt:

Vullen

Maat
Geluid uit
verdunningsmiddel

Toegevoegd

(ml)
3.4
6.8
34.0

Opneembaar
Volume

Nominaal
Concentratie

(mg)
1000
2000
10000

(ml)
4.0
8.0
40.0

(mg/ml)
250
250
250

Cloxacilline voor injectie moet worden gereconstitueerd zoals hierboven beschreven en toegevoegd aan 
een geschikte infusievloeistof in de berekende hoeveelheid om de gewenste dosis te geven.

Aanbevolen dosis en dosisaanpassing:

Volwassenen:250 tot 500 mg im of iv elke 6 uur. IV-dosering kan worden verhoogd bij ernstige infecties. De 
maximale dosering voor volwassenen is 6 g/dag.

Kinderen (tot 20 kg):25 tot 50 mg/kg/dag verdeeld over 4 gelijke doses, im of iv elke 6 uur 
toegediend.

Administratie:

IM/IV gebruik:Goed schudden om op te lossen. Dien de totale inhoud van de injectieflacon toe via een langzame infusie 

gedurende 2-4 minuten. Onmiddellijk gebruik van de gereconstitueerde oplossing wordt aanbevolen.
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IV-infusie:Goed schudden om op te lossen. Dien de totale inhoud van de injectieflacon toe via langzame infusie 

gedurende 30-40 minuten. Onmiddellijk gebruik van de gereconstitueerde oplossing wordt aanbevolen.

Afgifte van een bulkflacon uit de apotheek:Het gebruik van bulkflacons voor apotheken is beperkt tot 
ziekenhuizen met een erkend programma voor intraveneuze bijmenging. De bulkflacon van de apotheek is 
bedoeld voor een enkele punctie, meervoudige uitgifte.

OVERDOSERING

Neem voor de behandeling van een vermoedelijke overdosis drugs contact op met uw regionale

Antigifcentrum onmiddellijk.

Behandeling is waarschijnlijk alleen nodig bij patiënten met een ernstig gestoorde nierfunctie, aangezien 

patiënten met normale nieren penicillines snel uitscheiden. Er kan geen specifieke behandeling worden 

aanbevolen.

Bij patiënten met ernstige allergische reacties worden algemene ondersteunende maatregelen (als de patiënt in shock is) 

of een symptomatische therapie aanbevolen die vergelijkbaar is met die welke in alle gevallen van overgevoeligheid 

wordt toegepast.

ACTIE EN KLINISCHE FARMACOLOGIE

Cloxacilline oefent een bacteriële werking uit tegen gevoelige micro-organismen tijdens het stadium van 
actieve vermenigvuldiging. Het werkt door de remming van de biosynthese van celwandmucopeptiden.

Cloxacilline vertoont activiteit tegen stammen van bèta-hemolytische streptokokken, 
pneumokokken, penicilline G-gevoelige stafylokokken en, vanwege zijn resistentie tegen 
penicillinase, penicilline G-resistent (β-lactamase producerende) stafylokokken. Cloxacilline 
vertoont minder intrinsieke antibacteriële activiteit en een smaller spectrum dan penicilline G.

Farmacokinetiek

Cloxacilline is stabiel in een zuur milieu en wordt voor ongeveer 50% oraal geabsorbeerd. Na een orale 
dosis van 500 mg cloxacilline wordt in ongeveer 1 uur een piekserumspiegel van ongeveer 8 microgram/ml 
bereikt. De serumspiegel na im cloxacilline is ongeveer twee keer zo hoog als die wordt verkregen wanneer 
dezelfde dosis oraal wordt toegediend aan nuchtere volwassenen. Voedsel in de maag of dunne darm 
vermindert de absorptie en de piekserumspiegels zijn ongeveer 50% van die verkregen na vasten. Net als 
bij andere penicillines verhoogt gelijktijdige toediening van probenecide de serumconcentratie.

Eenmaal geabsorbeerd, is ongeveer 94% gebonden aan plasma-eiwitten. Na orale toediening 
wordt ongeveer 20% van de dosis uitgescheiden in de urine, samen met een of meer nog niet 
geïdentificeerde actieve metabolieten. De eliminatiehalfwaardetijd is ongeveer 30 minuten.
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OPSLAG EN STABILITEIT

Bewaar droog poeder bij een gecontroleerde kamertemperatuur van 15-30°C.

Cloxacilline voor injectie is verenigbaar in concentraties van 1 en 2 mg/ml tot 12 uur bij een 
gecontroleerde kamertemperatuur van niet meer dan 25°C in dextrose 5% in water, fructose 10% in 
water of normale zoutoplossing, M/6 natriumlactaat, lactaat Ringer's invertsuiker 10% in water of 
normale zoutoplossing.

De gereconstitueerde oplossing kan maximaal 24 uur worden bewaard bij een gecontroleerde kamertemperatuur van 

niet meer dan 25°Cofin de koelkast bij 2 ° - 8 ° C (36 ° - 46 ° F) gedurende maximaal 48 uur. Gooi het ongebruikte deel 

weg.

DOSERINGSVORMEN, SAMENSTELLING EN VERPAKKING

Hoe geleverd:

PrCloxacilline voor injectie wordt geleverd als een droog poeder in injectieflacons met: 500 mg, 1.000 
mg, 2.000 mg of 10 g cloxacillinebase als het natriumzout.

Elke gram Cloxacilline-natrium voor injectie bevat ongeveer 50 mg of 
ongeveer 5-7% natrium.
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DEEL II: WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE

FARMACEUTISCHE INFORMATIE

Medicijnstof

Goede naam:
Chemische naam:

Cloxacilline-natrium
6-[[[3-(2-chloorfenyl)-5-methyl-4isoxazolyl[carbonyl]amino]-3,3-
dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptaan-2- 
carbonzuur, natriumzout

Empirische formule:
Molecuulgewicht:
Structurele Formule:

C19H17CIN3NaO5S • H2O 
475,88

Fysieke eigenschappen: Cloxacilline-natrium is een wit, kristallijn poeder

Oplosbaarheid: Oplosbaar bij 20°C in 2,5 delen water, in 30 delen ethanol (95%) en in 
500 delen chloroform.
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BELANGRIJK: GELIEVE TE LEZEN

DEEL III: CONSUMENTENINFORMATIE
WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

PrCloxacilline voor injectie
Cloxacilline poeder voor oplossing (als cloxacilline-natrium) ALVORENS u Cloxacilline voor injectie gebruikt, neem dan contact op met 

uw arts of apotheker als u:

Deze bijsluiter is deel III van een driedelige "bijsluiter" die werd 
gepubliceerd toen Cloxacilline voor injectie werd goedgekeurd voor verkoop 
in Canada en is speciaal ontworpen voor consumenten.

• nierproblemen
• leverproblemen
• eerder allergische reacties gehad
• corticosteroïdmedicatie heeft gebruikt
• immunosuppressieve medicatie gebruikt
• of zwanger bent of zwanger wilt worden

Deze bijsluiter is een samenvatting en zal u niet alles vertellen over 
Cloxacilline voor injectie. Neem contact op met uw arts of apotheker als 
u vragen heeft over het geneesmiddel.

OVER DEZE MEDICIJN INTERACTIES MET DEZE MEDICIJN

Waar wordt het medicijn voor gebruikt: Geneesmiddelen die kunnen interageren met Cloxacilline voor injectie zijn onder meer:

Cloxacilline voor injectie wordt gebruikt voor de behandeling van bacteriële infecties door 

streptokokken, longontsteking en stafylokokken.
• probenecide

Praat met uw arts of apotheker over eventuele andere kruiden of 
vitaminesupplementen die u gebruikt.Wat het doet:

Cloxacilline voorkomt dat bacteriën zich voortplanten, waardoor uw lichaam 
alleen de bestaande bacteriën kan bestrijden. Cloxacilline voor injectie wordt 
intraveneus, intramusculair of via intraveneuze infusie toegediend.

JUIST GEBRUIK VAN DEZE MEDICIJN

Gebruikelijke dosis:

volwassenen: 200-500 mg om de 6 uur.
Wanneer het niet mag worden gebruikt:

Kinderen(tot 20 kg): 25 tot 50 mg/kg/dag in 4 gelijke doses om 
de 6 uur.Gebruik Cloxacilline voor injectie niet als:

• U bent allergisch voor geneesmiddelen met 
cloxacilline, penicilline of cefalosporine.

Deze dosis kan door uw arts worden aangepast, afhankelijk van uw 
specifieke aandoening en leeftijd.

Wat is het medicinale ingrediënt: Overdosis :
Neem onmiddellijk contact op met een arts of uw plaatselijke 
antigifcentrum voor de behandeling van een overdosis, zelfs als er geen 
symptomen zijn.

Het medicinale ingrediënt in Cloxacilline voor injectie is cloxacilline, 
gepresenteerd als cloxacilline-natrium.

Wat de belangrijke niet-medicinale ingrediënten zijn: Gemiste dosis:
Raadpleeg uw arts als u een dosis bent vergeten.

Er zijn geen niet-medicinale ingrediënten. Aangezien cloxacilline in zijn 
zoutvorm wordt aangeboden, is er ongeveer 50 mg natrium per 1 g 
werkzaam bestanddeel.

BIJWERKINGEN EN WAT ER TE DOEN?

Cloxacilline voor injectie kan enkele bijwerkingen veroorzaken, zoals 
misselijkheid, braken, gastro-intestinaal ongemak, gas en diarree.

In welke doseringsvormen komt het:

Cloxacilline voor injectie is verkrijgbaar in injectieflacons van 500 mg, 1 g, 2 g en 
10 g cloxacilline als cloxacilline-natrium.
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BELANGRIJK: GELIEVE TE LEZEN

ERNSTIGE BIJWERKINGEN, HOE VAAK ZE?
GEBEUREN EN WAT ER TE DOEN?

MEER INFORMATIE

Dit document plus de volledige voorschrijfinformatie, opgesteld voor 
gezondheidswerkers, kunnen worden verkregen door contact op te nemen met 
de sponsor, SteriMax Inc. op: 1-800-881-3550.

Symptoom / effect Praat met je
dokter of

apotheker

Stop met innemen

drugs en
zoeken

onmiddellijk
noodgeval

medisch
aandacht

Alleen als

erge, ernstige

In alles

gevallen

Deze bijsluiter is opgesteld door SteriMax Inc.

Laatst herzien: 14 januari 2013

Bijzonder Allergische reactie
(inclusief huid)
roodheid, uitslag,

niezen, zwelling
en problemen
ademen)

-

Zwakte, gewicht
verlies, algemeen

malaise (vanwege)
problemen met
witte of rode 
bloedcellen)

-

Dit is geen volledige lijst van bijwerkingen. Neem voor onverwachte effecten 
tijdens het gebruik van Cloxacilline voor injectie contact op met uw arts of 
apotheker.

VERMOEDELIJKE BIJWERKINGEN MELDEN

U kunt alle vermoedelijke bijwerkingen die verband houden met het gebruik van 
gezondheidsproducten melden aan het Canada Vigilance Program op een van de 
volgende 3 manieren:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

•
•
•

Rapporteer online op www.healthcanada.gc.ca/medeffect
Bel gratis naar 1-866-234-2345
Vul een Canada Vigilance Reporting Form in en:
- Fax gratis naar 1-866-678-6789, of
- Mailen naar: Canada Waakzaamheidsprogramma 

Gezondheid Canada

Postzoeker 0701E
Ottawa, Ontario

K1A 0K9

Gefrankeerde etiketten, Canada Vigilance Reporting Form 
en de richtlijnen voor het melden van bijwerkingen zijn 
beschikbaar op MedEffect™Canada-website op 
www.healthcanada.gc.ca/medeffect.

OPMERKING: Als u informatie nodig heeft over de behandeling van 
bijwerkingen, neem dan contact op met uw gezondheidsprofessional. Het 
Canada Vigilance Program geeft geen medisch advies.

HOE HET OP TE SLAAN?

Bewaar Cloxacilline voor injectie bij een gecontroleerde kamertemperatuur (15° .)
- 30°C).

11


