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IMPORMASYON NA NAGTATALAGA

Sinabi ni PrCloxacillin para sa Injection

Cloxacillin Powder para sa Solusyon (bilang cloxacillin sodium)

BAHAGI I: IMPORMASYON NA PROPESYONAL SA KALUSUGAN

BUOD NG IMPORMASYON NG PRODUKTO

Ruta ng
Pangangasiwa

Form ng Dosis /
Lakas

Mga Sangkap na Hindi Panggamot na May 

Kaugnayan sa Klinikal

IV, IM, IV Infusion Pulbos para sa

reconstitution para sa

iniksyon

wala

MGA INDIKASYON AT KLINIKAL NA PAGGAMIT

Ang paggamot ng mga beta-hemolytic streptococcal at pneumococcal na impeksyon pati na rin ang mga 

impeksyon ng staphylococcal (kabilang ang mga sanhi ng mga organismo na gumagawa ng beta-lactamase). Sa 

mga malubhang impeksyon sa staphylococcal (septicaemia, osteomyelitis, endocarditis, pneumonia) o kapag 

pinaghihinalaang staphylococci at kinakailangan ang paggamot bago makuha ang mga resulta ng pagiging 

sensitibo, ang parenteral cloxacillin ay dapat ibigay nang sabay-sabay, na sinusundan ng cloxacillin nang pasalita, 

kapag ipinahiwatig.

Hindi ito epektibo laban sa tinatawag na "methicillin-resistant" na mga strain ng staphylococcus. Kung ang mga 

resulta ng pagsusuri sa pagkakakilanlan at pagkamaramdamin ay nagpapahiwatig na ang impeksyon ay dahil sa 

isang organismo maliban sa isang penicillinase na gumagawa ng staphylococcus na madaling kapitan sa cloxacillin 

sodium, ang paggamot ay dapat na ihinto at ang therapy sa isang alternatibong ahente ay inilunsad.

MGA KONTRAINDIKASYON

Ang Cloxacillin para sa Injection ay kontraindikado para sa paggamit:

• sa mga pasyenteng hypersensitive sa gamot na ito, sa penicillin, o sa cephalosporins o sa 
anumang bahagi ng lalagyan. Para sa kumpletong listahan, tingnan ang seksyon ng Mga 
Form ng Dosis, Komposisyon at Packaging ng Impormasyon sa Pagrereseta.
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MGA BABALA AT PAG-Iingat

Hematologic:
Sa panahon ng pangmatagalang therapy, ang mga function ng bato, hepatic at hematopoietic ay dapat na 
regular na suriin.

Hepatic:
Sa panahon ng pangmatagalang therapy, ang mga function ng bato, hepatic at hematopoietic ay dapat na 
regular na suriin.

immune:
Ang malubhang at paminsan-minsan ay nakamamatay na hypersensitivity (anaphylactoid) na mga reaksyon ay 
naiulat sa mga pasyente na tumatanggap ng penicillin o cephalosporin therapy. Ang mga reaksyong ito ay mas 
malamang na mangyari sa mga indibidwal na may kasaysayan o sensitivity sa maraming allergens. Ang maingat 
na pagtatanong ay dapat gawin tungkol sa nakaraang hypersensitivity sa mga reaksyon sa penicillins, 
cephalosporins o iba pang allergens. Kung mangyari ang mga reaksiyong allergy o anaphylactic, ihinto ang 
paggamot at ibigay ang mga karaniwang ahente, hal. antihistamines, pressor amines, corticosteroids. Tingnan ang 
Contraindications.

Neurological:
Ang pagpasa ng anumang penicillin mula sa dugo papunta sa utak ay pinadali ng mga inflamed meninges at sa 
panahon ng cardiopulmonary bypass. Sa pagkakaroon ng mga naturang kadahilanan, lalo na sa pagkabigo sa 
bato kapag ang mataas na konsentrasyon ng serum ay maaaring makamit, ang mga salungat na epekto sa CNS 
kabilang ang myoclonia, convulsive seizure at depressed consciousness ay maaaring asahan. Kahit na ang 
komplikasyon na ito ay hindi naiulat na may cloxacillin, dapat itong asahan.

Sensitivity/Resistance:
Maaaring mangyari ang Candidiasis at iba pang superinfections, lalo na sa mga pasyenteng mahina at 
malnourished, o sa mga may mababang resistensya sa impeksyon dahil sa corticosteroids, 
immunosuppressors o irradiation. Kung mangyari ang superinfection, magsagawa ng naaangkop na mga 
hakbang.

Renal:
Sa pangmatagalang therapy, dapat suriin ang bato, hepatic at hematopoietic function
pana-panahon.

Mga Espesyal na Populasyon

Buntis na babae:
Ang kaligtasan sa pagbubuntis ay hindi pa naitatag.

Pediatrics:
Limitado ang karanasan sa mga napaaga at bagong panganak na sanggol. Maingat na pangangasiwa ng

gamot sa mga naturang pasyente at inirerekomenda ang madalas na pagsusuri ng function ng organ system.
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MGA MASAMANG REAKSIYON

Pangkalahatang-ideya ng Adverse Drug Reaction

Maaaring inaasahan na ang pinakakaraniwang hindi kanais-nais na mga reaksyon ay nauugnay sa 
pagiging sensitibo. Mas malamang na mangyari ang mga ito sa mga indibidwal na dati nang nagpakita 
ng hypersensitivity sa mga penicillin at cephalosporins at sa mga may kasaysayan ng allergy, hika, hay 
fever o urticaria. Ang lahat ng antas ng hypersensitivity, kabilang ang nakamamatay na anaphylaxis, ay 
naiulat na may penicillin.

Gastrointestinal:
Ang pagduduwal, pagsusuka, epigastric discomfort, flatulence at maluwag na dumi ay napansin sa ilang mga 
pasyente.

Hematologic: Eosinophilia, leucopenia, anemia, thrombocytopenia, thrombocytopenic, 
purpura, neutropenia at agranulocytosis ay naiulat sa panahon ng therapy na may penicillins. 
Ang mga reaksyong ito ay karaniwang nababaligtad sa paghinto ng therapy at pinaniniwalaan 
na mga hypersensitivity phenomena. Ang thrombophlebitis ay naganap sa panahon ng iv 
therapy. Bahagyang tumaas ang antas ng SGOT (mas mababa sa 100 units) ang naiulat.

immune:
Ang mga reaksiyong alerhiya (pantal, urticaria) kabilang ang paghinga at pagbahin ay naiulat.

INTERAKSYON SA DROGA

Mga Pakikipag-ugnayan sa Droga-Drug

Probenecid
Tulad ng iba pang mga penicillin, ang sabay-sabay na pangangasiwa ng probenecid ay nagpapataas ng serum 
na konsentrasyon ng cloxacillin.

DOSAGE AT ADMINISTRASYON Mga 

Pagsasaalang-alang sa Dosing:

Paghahanda at Pag-iimbak ng Parenteral Solution:

Dahan-dahang tapikin ang vial para lumuwag ang pulbos. Gumamit lamang ng Steril na Tubig para sa iniksyon. 

Inirerekomenda ang agarang paggamit ng mga reconstituted na solusyon, gayunpaman, ang mga reconstituted na 

solusyon ay maaaring maimbak nang hanggang 24 na oras sa kinokontrol na temperatura ng silid na hindi hihigit sa 25°

C o 48 oras sa ilalim ng pagpapalamig. Ang mga produkto ay dapat na muling buuin ayon sa itinuro sa ibaba at maaaring 

idagdag sa isang naaangkop na infusion fluid sa halagang kinakalkula upang ibigay ang nais na dosis.
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Para sa paggamit ng IM:Gamit ang Steril na Tubig para sa Injection, muling buuin ang mga sumusunod:

Punan

Sukat

(mg)
250
500

Dami ng
Idinagdag ang diluent

(mL)
1.9
1.7

Maaalis
Dami
(mL)
2.0
2.0

Nominal
Konsentrasyon
(mg/mL)
125
250

Para sa IV na Paggamit:Gamit ang Steril na Tubig para sa Injection, muling buuin ang mga sumusunod:

Punan

Sukat

Dami ng
Diluent
Idinagdag

(mL)
4.9
4.8
9.6

Maaalis
Dami

Nominal
Konsentrasyon

(mg)
250
500
1000

(mL)
5.0
5.0
10.0

(mg/mL)
50
100
100

Para sa IV Infusion:Gamit ang Steril na Tubig para sa Injection, muling buuin ang mga sumusunod:

Punan

Sukat

Dami ng
Diluent
Idinagdag

(mL)
3.4
6.8
34.0

Maaalis
Dami

Nominal
Konsentrasyon

(mg)
1000
2000
10000

(mL)
4.0
8.0
40.0

(mg/mL)
250
250
250

Ang Cloxacillin para sa Injection ay dapat na muling buuin tulad ng inilarawan sa itaas at idagdag sa isang 
naaangkop na infusion fluid sa halagang kinakalkula upang ibigay ang nais na dosis.

Inirerekomendang Dosis at Pagsasaayos ng Dosis:

Matatanda:250 hanggang 500 mg im o iv tuwing 6 na oras. Ang dosis ng IV ay maaaring tumaas sa mga malubhang impeksyon. 

Ang maximum na dosis para sa mga matatanda ay 6 g bawat araw.

Mga bata (hanggang 20 kg):25 hanggang 50 mg/kg/araw sa 4 na pantay na dosis na ibinibigay sa im o iv tuwing 
6 na oras.

Pangangasiwa:

Paggamit ng IM/IV:Iling mabuti para matunaw. Pangasiwaan ang kabuuang nilalaman ng vial sa pamamagitan ng mabagal 

na pagbubuhos sa loob ng 2-4 minuto. Inirerekomenda ang agarang paggamit ng reconstituted na solusyon.
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IV Infusion:Iling mabuti para matunaw. Pangasiwaan ang kabuuang nilalaman ng vial sa pamamagitan ng mabagal na 

pagbubuhos sa loob ng 30-40 minuto. Inirerekomenda ang agarang paggamit ng reconstituted na solusyon.

Pagbibigay mula sa Bulk Vial ng Parmasya:Ang paggamit ng bulk vial ng parmasya ay limitado sa mga 
ospital na may kinikilalang intravenous admixture program. Ang bulk vial ng parmasya ay inilaan para sa 
isang pagbutas, maramihang dispensing.

OVERDOSAGE

Para sa pamamahala ng pinaghihinalaang labis na dosis ng gamot, makipag-ugnayan sa iyong rehiyon

Poison Control Center kaagad.

Ang paggamot ay malamang na kailangan lamang sa mga pasyente na may malubhang kapansanan sa paggana ng bato, dahil ang mga 

pasyente na may normal na bato ay naglalabas ng mga penicillin sa mabilis na bilis. Walang partikular na paggamot ang maaaring 

irekomenda.

Sa mga pasyente na may matinding reaksiyong alerhiya, ang pangkalahatang mga pansuportang hakbang (kung ang 

pasyente ay nasa pagkabigla) o symptomatic therapy na katulad ng inilapat sa lahat ng kaso ng hypersensitivity ay 

inirerekomenda.

ACTION AT CLINICAL PHARMACOLOGY

Ang Cloxacillin ay nagsasagawa ng bacterial action laban sa mga madaling kapitan na microorganism sa yugto 
ng aktibong pagpaparami. Ito ay kumikilos sa pamamagitan ng pagsugpo ng biosynthesis ng cell wall 
mucopeptides.

Ang Cloxacillin ay nagpapakita ng aktibidad laban sa mga strain ng beta-hemolytic streptococci, pneumococci, 
penicillin G sensitive staphylococci at, dahil sa paglaban nito sa penicillinase, lumalaban sa penicillin G (β-
gumagawa ng lactamase) staphylococci. Ang Cloxacillin ay nagpapakita ng mas kaunting intrinsic na 
antibacterial na aktibidad at isang mas makitid na spectrum kaysa sa penicillin G.

Pharmacokinetics

Ang Cloxacillin ay matatag sa isang acid medium at humigit-kumulang 50% na hinihigop nang pasalita. Pagkatapos ng oral na 

dosis ng 500mg cloxacillin, ang pinakamataas na antas ng serum na humigit-kumulang 8 micrograms/mL ay naabot sa loob ng 

halos 1 oras. Ang antas ng serum pagkatapos ng im cloxacillin ay humigit-kumulang dalawang beses na nakuha kapag ang 

parehong dosis ay ibinibigay nang pasalita sa mga nasa hustong gulang na nag-aayuno. Ang pagkain sa tiyan o maliit na bituka ay 

binabawasan ang pagsipsip at ang pinakamataas na antas ng serum ay humigit-kumulang 50% sa mga nakuha pagkatapos ng 

pag-aayuno. Tulad ng iba pang mga penicillin, ang sabay-sabay na pangangasiwa ng probenecid ay nagpapataas ng 

konsentrasyon ng serum.

Kapag nasipsip, humigit-kumulang 94% ay nakatali sa mga protina ng plasma. Pagkatapos ng oral 
administration, humigit-kumulang 20%   ng dosis ay excreted sa ihi, kasama ang isa o higit pang mga 
aktibong metabolites na hindi pa nakikilala. Ang kalahating buhay ng pag-aalis ay halos 30 minuto.
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STORAGE AT KATATAGAN

Mag-imbak ng tuyong pulbos sa kinokontrol na temperatura ng silid na 15-30°C.

Ang Cloxacillin para sa Injection ay tugma sa mga konsentrasyon na 1 at 2 mg/mL hanggang 12 oras 
sa kinokontrol na temperatura ng silid na hindi hihigit sa 25°C sa dextrose 5% sa tubig, fructose 10% 
sa tubig o normal na asin, M/6 sodium lactate, Lactated Ringer's invert sugar 10% sa tubig o normal 
na asin.

Ang na-reconstituted na solusyon ay maaaring itago ng hanggang 24 na oras sa kinokontrol na temperatura ng 
silid na hindi hihigit sa 25°Cosa refrigerator sa 2°- 8°C (36° - 46°F) nang hanggang 48 oras. Itapon ang hindi 
nagamit na bahagi.

MGA FORM NG DOSAGE, KOMPOSISYON AT PACKAGING

Paano Ibinigay:

Sinabi ni PrAng Cloxacillin for Injection ay ibinibigay bilang tuyong pulbos sa mga vial na naglalaman ng: 500 
mg, 1,000 mg, 2,000 mg, o 10 g ng cloxacillin base bilang sodium salt.

Ang bawat gramo ng Cloxacillin Sodium para sa iniksyon ay naglalaman ng humigit-kumulang 50 mg, o 
humigit-kumulang 5-7% sodium.
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BAHAGI II: SIYENTIPIKONG IMPORMASYON

IMPORMASYON SA PHARMACEUTICAL

Drug Substance

Wastong Pangalan:

Pangalan ng kemikal:

Cloxacillin sodium
6-[[[3-(2-Chlorophenyl)-5-methyl-4isoxazolyl[carbonyl]amino]- 3,3-
dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2- carboxylic 
acid, sodium salt

Empirical Formula:
Molekular na Bigat:
Istruktural na Formula:

C19H17CIN3NaO5S • H2O 
475.88

Mga Pisikal na Katangian: Ang cloxacillin sodium ay isang puti, mala-kristal na pulbos

Solubility: Natutunaw sa 20°C sa 2.5 bahagi ng tubig, sa 30 bahagi ng ethanol (95%) at sa 500 
bahagi ng chloroform.
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MAHALAGA: PAKIBASA

BAHAGI III: IMPORMASYON NG MAMIMILI MGA BABALA AT PAG-Iingat

Sinabi ni PrCloxacillin para sa Injection

Cloxacillin Powder para sa Solusyon (bilang cloxacillin sodium) BAGO mo gamitin ang Cloxacillin for Injection kausapin ang iyong doktor o 
parmasyutiko kung mayroon kang:

Ang leaflet na ito ay Part III ng tatlong bahagi na "Package insert" na 
inilathala noong ang Cloxacillin for Injection ay naaprubahan para ibenta sa 
Canada at partikular na idinisenyo para sa Mga Consumer.

• mga problema sa bato

• mga problema sa atay

• nagkaroon ng allergic reactions dati

• umiinom ng corticosteroid na gamot
• umiinom ng immunosuppressant na gamot
• o buntis o nagpaplano ng pagbubuntis

Ang leaflet na ito ay isang buod at hindi sasabihin sa iyo ang lahat tungkol sa Cloxacillin 

for Injection. Makipag-ugnayan sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang 

anumang mga katanungan tungkol sa gamot.

TUNGKOL SA GAMOT NA ITO MGA INTERAKSYON SA GAMOT NA ITO

Ano ang ginagamit ng gamot: Ang mga gamot na maaaring makipag-ugnayan sa Cloxacillin para sa Injection ay kinabibilangan ng:

Ang Cloxacillin for Injection ay ginagamit upang gamutin ang streptococcus, 
pneumonia, at staphylococcus bacterial infection.

• Probenecid

Makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko tungkol sa anumang iba pang mga 

halamang gamot o suplementong bitamina na maaari mong inumin.Ano ang ginagawa nito:

Pinipigilan ng Cloxacillin ang pagpaparami ng bakterya, na nagpapahintulot sa iyong katawan 

na labanan lamang ang mga umiiral na bakterya. Ang Cloxacillin para sa Injection ay ibinibigay 

sa intravenously, intramuscularly, o sa pamamagitan ng intravenous infusion.

TAMANG PAGGAMIT NG GAMOT NA ITO

Karaniwang Dosis:

Matatanda: 200-500mg bawat 6 na oras.
Kapag hindi ito dapat gamitin:

Mga bata(hanggang 20kg): 25 hanggang 50 mg/kg/araw sa 4 na pantay na dosis 
tuwing 6 na oras.Huwag gumamit ng Cloxacillin para sa Injection kung:

• Ikaw ay allergic sa cloxacillin, penicillin, o 
cephalosporin na gamot.

Ang dosis na ito ay maaaring iakma ng iyong doktor depende sa iyong 
partikular na kondisyon at edad.

Ano ang gamot na sangkap: Overdose :
Makipag-ugnayan kaagad sa isang manggagamot o sa iyong Local Poison 
control center para sa pamamahala ng labis na dosis kahit na walang mga 
sintomas.

Ang panggamot na sangkap sa Cloxacillin for Injection ay cloxacillin, na 
ipinakita bilang cloxacillin sodium.

Ano ang mahahalagang sangkap na hindi panggamot: Napalampas na Dosis:

Kumunsulta sa iyong doktor kung napalampas mo ang isang dosis.

Walang mga sangkap na hindi panggamot. Habang ang cloxacillin ay ipinakita sa 
anyo ng asin nito, mayroong humigit-kumulang 50mg ng sodium bawat 1g ng 
aktibong sangkap.

MGA SIDE EFFECT AT ANO ANG DAPAT GAWIN TUNGKOL SA MGA ITO

Ang Cloxacillin for Injection ay maaaring magdulot ng ilang side effect gaya 
ng pagduduwal, pagsusuka, gastrointestinal discomfort, gas, at pagtatae.

Anong mga form ng dosis ang nanggagaling nito:

Ang Cloxacillin for Injection ay makukuha sa mga vial na 500mg, 1g, 2g, at 
10 g ng cloxacillin bilang cloxacillin sodium.
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MAHALAGA: PAKIBASA

SERYOSO SIDE EFFECTS, GAANO DALAS
NANGYARI AT ANO ANG DAPAT GAWIN TUNGKOL SA KANILA

KARAGDAGANG INFORMASIYON

Ang dokumentong ito kasama ang buong Impormasyon sa Pagrereseta, na inihanda para sa mga 

propesyonal sa kalusugan ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa sponsor, 

SteriMax Inc. sa: 1-800-881-3550.

Sintomas / epekto Makipag-usap sa iyong

doktor o
parmasyutiko

Itigil ang pagkuha

gamot at
Maghanap

kaagad
emergency

medikal
pansin

Kung
malala

Sa lahat

kaso
Ang leaflet na ito ay inihanda ng SteriMax Inc.

Huling binago: Enero 14, 2013

Bihira Allergy reaksyon
(kabilang ang balat
pamumula, pantal,

pagbahing, pamamaga
at gulo
paghinga)

-

Kahinaan, bigat
pagkawala, pangkalahatan

karamdaman (dahil sa

mga problema sa
puti o pulang selula ng 
dugo)

-

Hindi ito kumpletong listahan ng mga side effect. Para sa anumang hindi inaasahang 

epekto habang umiinom ng Cloxacillin for Injection makipag-ugnayan sa iyong doktor o 

parmasyutiko.

PAG-UULAT NG MGA HINALAANG EPEKTO

Maaari mong iulat ang anumang pinaghihinalaang masamang reaksyon na nauugnay sa 

paggamit ng mga produktong pangkalusugan sa Canada Vigilance Program sa pamamagitan ng 

isa sa sumusunod na 3 paraan:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

•
•
•

Mag-ulat online sa www.healthcanada.gc.ca/medeffect
Tumawag nang walang bayad sa 1-866-234-2345

Kumpletuhin ang isang Canada Vigilance Reporting Form at:
- Fax toll-free sa 1-866-678-6789, o
- Mail sa: Canada Vigilance Program 

Health Canada
Postal Locator 0701E
Ottawa, Ontario

K1A 0K9

Ang mga label na binayaran ng selyo, Canada Vigilance Reporting 
Form at ang mga alituntunin sa pag-uulat ng masamang reaksyon ay 
makukuha sa MedEffect™Web site ng Canada sa 
www.healthcanada.gc.ca/medeffect.

TANDAAN: Kung kailangan mo ng impormasyon na may kaugnayan sa pamamahala ng 

mga side effect, makipag-ugnayan sa iyong propesyonal sa kalusugan. Ang Canada 

Vigilance Program ay hindi nagbibigay ng medikal na payo.

PAANO ITO I-store
Itabi ang Cloxacillin para sa Injection sa kinokontrol na temperatura ng silid (15°
- 30°C).
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