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Сютд:
дiюча реЧОGllна:цефтазидим;
1 флакон мiстить 1 г цефтазидиму (у виглядi цефтазидиму
перерахуваннi на 100 % сухий цефтазидим);
дuпuмi:Ж:l/ареЧU(Jllна:натрiю карбонат.

пентапдрату

стерильного

у

Лiкарська форма. Порошок для розчину для iн'скцiй.
OClloGlliфiЗllко-хiлtiчнi (JластllGостi: порошок бiлого або злегка жовтого кольору.
ФаРМaI~отсрапевтпчпа група. Антибактерiальнi засоби для системного
P-лактаМllj антибiотики. Цефалоспорини 111поколillllЯ. Цефтазидим.
Код АТХ J01D D02.
Фармакологi'llli

застосування.

1ншi

влаСI1lIlGостi.

Фармакодllllанiка.
Цефтазидим - це бактеРИЦИДIIИЙцефалоспориновий антибiотик, механiзм дii' якого пов'язаний з
порушеНIIЯМсинтезу cTiHOKбактерiалыIi' клiтини.
Набута резистентнiсть до антибiотика вiдрiзнЯf;ТЬСЯу рiзних perioHax та може змiНlOватися з
часом, а для окремих штамiв може вiдрiзнятися суттсво. Бажано використовувати мiсцевi
(локальнi) данi щодо чутливостi до антибiотика та данi про РОЗПОВСlOдженнямiкроорганiзмiв, що
ПРОДУКУlOть
Р-лактамази з розширеним спектром дi'i, особливо при лiкуваннi тяжких iнфекцiй.
Чутливi мiкроорганiзми
Грампозитивнi аероби: StreptocoCCllS pyogeпes, StreptocoCClIs agalactiae.
Грамнегативнi аероби: Citrobacter koseri, Наеторhilш iпjllleпzae, Moraxella catarrhalis. Neisseria
тeпiпgitides, Protells тirabilis, Ргоtеш spp., Provideпcia spp., Paste1l1'ella тllltocida.
Штами з можливоlO набутоlO резистентнiстlO
Грамнегативпi аероби: Aciпetobacta
ballтaппii, BlI,-khulde,-ia cepacia, Citгobacter fi'ellпdii,
Eпterobacter aerogeпes, Eпterobacter cloacae, Esclle,-ichia coli, Klebsiella pпellтoпiae, Кlebsiella
spp., Pselldoтoпas aerllgiпosa, Se,-ratia spp., Morgaпella тo'-gaпii.
Грампозитивнi
аероби: StapllylococcllS allrellS, StapllylococcllS pпelllпoпia,
Viridaпs gГOllp
streptococCllS.
Грампозитивнi анаероби: Closlri(!iuт perjriпgeпs, PeptococCllS .\рр., PeptosteptococCllS spp.
Грампегативнi анаероби: FlIsobactaillт spp.
Нечутливi мiкроорганiзми
Грампозитивнi аероби: EпteгococcllS spp., ВКЛlOчаlOЧИ
Е. jaecalis та Е. jаесillПl, Listeria spp.
Грампозитивнi анаероби: Clostridillт dijJicile.
Грамнегативпi анаероби: Bacteroides spp., ВКЛlOчаlOЧИ
В. fragilis.
1ншi: Cl7laтydia spp., Mycoplasтa spp., Legioпella spp.
Фарлtaкокi//етllка.
у пацiСIIтiв пiсля Вllутрiшньом'язовоi' iн'скцii' 500
середнi пiковi концентрацii' 18 мг/л i 37 мг/л вiдповi

болюсного введення 500 мг, 1 габо 2 г цефтазидиму у сироватцi KpOBiДОСЯПIЮТЬСЯ
концентрацi'i
в середньому 46 мг/л, 87 мг/л або 170 мг/л вiдповiдно. Терапевтично ефективнi концентрацi'i
залишаються
в сироватцi KpOBi HaBiTb через 8-12 годин пiсля внутрiшньовенного
або
внутрiшньом' язового введення. Зв' язуваllllЯ з бiлками плазми KpOBiстановить приблизно 1 О %,
Концентрацiя цефтазидиму, що перевищуе MIK дЛЯ бiльшостi розповсюджених патогенних
мiкроорганiзмiв, досягаеться у таких тканинах i середовищах: кiстки, серце, жовч, мокротиння,
внутрiШНЬООЧllа, синовiальна, плевральна та перитонеальна рiДИIIИ. Цефтазидим швидко
проникае крiзь плаценту та екскретуеться у груднс молоко. Препарат погано проникае крiзь
неушкоджений гематоенцефалiчний бар'ер, при вiдсутностi запалення концентрацiя препарату у
ЦНС мала. Однак при запаленнi мозкових оболонок концентрацiя цефтазидиму у ЦНС становить
4-20 мг/л i вище, що вiдповiдае piBНIOйого терапевтично'i концентрацi'i,
Цефтазидим не метаболiзусться в органiзмi. Пiсля парентералыlOГО введення досягаеться висока
та стiйка концентрацiя цефтазидиму в сироватцi KpOBi. Перiод напiввиведення становить
приблизно 2 години. Препарат виводиться у незмiненому виглядi в активнiй формi iз сечею
шляхом гломерулярноi' фiльтрацi'i, приблизно 80-90 % дози - протягом 24 годин. У пацiснтiв iз
порушеннями функцii' нирок елiмiнацiя цефтазидиму знижусться, тому дозу слiд змеllшувати,
Менше 1 % препарату виводиться з жовчю, що значно обмежуе кiлькiсть препарату, яка
потрапляе у кишечник.
Клiнi'шi

хараКГСРIIСТIIIШ.

ПокаЗalтл.

Лiкування lIаведених нижче iнфекцiй у дорослих та дiтей, включаючи новонароджених:
..
.
-ВНУТРIШНЬОЛlкарняна
пневмоНIЯ;
-iнфекцi'i дихальних шляхiв у хворих на муковiсцидоз;
-бактерiальний MeHiHriT;
-хронiчний середнiй отит;
-злоякiсний зовнiшнiй отит;
-ускладненi iнфекцii' сечовивiдних шляхiв;
-ускладнепi iнфекцi'i шкiри та м'яких тканин;
-ускладненi iнфекцi'i черевно'i порожнини;
-iнфекцi'i KicTOKi суглобiв;
-перитонiт, пов'язаний з проведенням дiалiзу у пащентIВ, якi знаходяться на безперервному
амбулаторному перитонеальному дiалiзi.
Лiкування бактерiсмi'i, що виникас у пацiснтiв у результатi будь-яко'i знаведених вище iнфекцiй.
Цефтазидим можна застосовувати для лiкування пацiснтiв iз нейтропенiсю та гарячкою, що
ВИlшкають у результатi бактерiально'i iнфскцii'.
Цефтазидим можна застосовувати для профiлактики iнфекцiй сечовивiдних
ШЛЯХIВпри
операцiях на передмiхуровiй залозi (трансуретральна резекцiя).
При призначеннi цефтазидиму слiд враховувати його антибактерiальний спектр, спрямований
головним чином проти ГРal\шегативних аеробiв (див. роздiли «Особливостi застосуваНllЯ» та
«Фармакологiчнi властивостi»).
Цефтазидим слiд застосовувати з iншими антибактерiальними засобами, якщо очiкусться, що ряд
мiкрооргапiзмiв, що спричинили iнфекцiю, не пiдпадають пiд спектр дi'i цефтазидиму.
Призначати препарат слiд згiдно з iСllУЮЧИМИ
офiцiйними рекомендацiями щодо призначення
антибактерiальних засобiв.
ПРОl1lll1l0казаllllЯ

•

• Пiдвищена чутливiсть до цефтазидиму пентагiдрату або до iнших компонентiв препарату.
• Пiдвищена чутливiсть до цефалоспоринових антибiотикiв.
• Наявнiсть в анамнезi тяжко'j гiперчутливостi (наприклад, анафiлактичнi реакцi'i) до iнших
Р-лактамних антибiотикiв (пенiцилiни, монобактами та карбапенеми).

(наприклад, фуросемiд), може негативно вплинути на функцiю нирок. При потребi
комбiнованого лiкування слiд контролювати функцiю нирок протягом усього курсу терапi'i
(також див. роздiл «HecYMicHicTb»).
ХлоралtфеlliКОJl iп vitro е aHTaroHicTOMцефтазидиму та iнших цефалоспоринiв. Клiнiчне значення
цього явища невiдоме, проте при одночасному застосуваннi
препарату Цефтазидим з
хлор(шфеlliколом слiд враховувати можливiсть антагонiзму.
КулtaрU1IU: при одночасному застосуваннi можливе пiдвищення !х антикоагулянтного ефекту.
Як i iншi антибiотики, цефтазидим може вплинути на флору кишечнику, що призводить до
зниження реабсорбцi! eCTporeHiB та ефеКТИlшостi комбiнованих пероралЫ/llХ KOllmpalfeпmuBiB.
Таким чином, рекомендуеться застосовувати альтернативнi негормональнi методи контрацепцi'i.
Пробенецuд: уповiльнюпься
екскрецiя цефтазидиму, що сприяе його кумуляцi!, тривалому
пiдвищенню концентрацi! препарату в KpOBi.
BaKlfulla проти тифу: застосування антибактерiальних препаратiв слiд уникати за 3 днi до та
пiсля застосування перорально! вакцини вiд черевного тифу.
Цефтазидим не впливае на результати визначення глюкозурi! ензимними методами, проте
незначний вплив на результати аналiзу може спостерiгатися
при використаннi методiв
вiдновлення мiдi (Бенедикта, Фелiнга, Клiнiтест).
Цефтазидим не впливас на лужно-пiкратний метод визначення креатинiну.
Особливостi застосуваuuя.
Гiперчутлuвiсть

Як i при застосуваннi iнших Р-лактамних антибiотикiв, повiдомляли про тяжкi та iнодi летальнi
реакцii' гiперчутливостi. У випадку виникнення алергiчно! реакцi! необхiдно негайно припинити
застосування
препарату. Тяжкi реакцП гiперчутливостi
можуть вимагати застосування
адреналiну, антигiстамiнних
препаратiв, кортикостеро!дiв та iнших засобiв невiдкладноi'
допомоги.
Перед початком лiкування слiд визначити у пацiснта наявнiсть в анамнезi тяжких реакцiй
гiперчутливостi до цефтазидиму, цефалоспоринових антибiотикiв, пенiцилiнiв або до illШИХ
Р-лактамних антибiотикiв. 3 обережнiстю слiд призначати препарат пацiентам, у яких були
петяжкi реакцi! гiперчутливостi па iншi Р-лактамнi антибiотики.
Спектр аllтuбактерiалЫlOi' aKmUBllocmi

Цефтазидим мае обмежений спектр антибактерiльно! активностi. BiH не шдходить для
застосування як монотерпiя для лiкуваНIIЯ деяких типiв iнфекцiй, за винятком випадкiв, коли
збудник документально пiдтверджений та вiдомо, що BiH чутливий до цього препарату або iCHye
велика iMOBipHiCTbтого, що найбiльш вiрогiдний збудник буде чутливим до лiкування
цефтазидимом. Це особливо важливо, коли вирiшупься питання про лiкування пацiентiв з
бактерiемiею, бактерiальним MeHiHriTOM,iнфекцiями шкiри та м'яких тканин, iнфекцiями KicTOK
та суглобiв. KpiM того, цефтазидим чутливий до гiдролiзу деякими Р-лактамазами iз розширеним
спектром дi!. Тому при виборi цефтазидиму для лiкування слiд враховувати iнформацiю про
розповсюдження мiкроорганiзмiв, що продукують Р-лактамази iз розширеним спектром дi!.
Поруzиеll1/Я ФУIIКЦii' IIUPOK

Одночасне лiкування високими дозами цефалОСПОРИlliвi нефротоксичними препаратами, такими
як амiноглiкозиди або високоактивнi дiуретики (напри клад, фуросемiд), може негативно
впливати на функцiю нирок. При дотриманнi рекомендоваllОГО дозування це явище
малоймовiрне. Немае даних щодо негативного впливу цефтазидиму на функцiю нирок при
застосуваннi його у звичайних терапевтичних дозах.
Цефтазидим виводиться нирками, тому дозу слiд зменшувати залежно вiд ступеня ураження
нирок. Повiдомляли про випадки неврологiчних ускладнень, коли доза не була вiдповiдно
зменшена.
Надмiрllий picm 1Iечутлuвux мiкрооргаlliзмiв

Як i при застосуваннi iнших антибiотикiв широкого спектра дi!, тривале лiкування препаратом
Цефтазидим може призвести до HaдMipHorO росту нечутливих мiкроорганiзмiв (напри клад,
Caпdida, Eпterococci). У цьому випадку слiд припинити застосування препарату та в
lНI .
необхiднi заходи. Дуже важливо постiйно контролювати стан паI.lКнI!!.
_
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Eпterobacter spp. та Serratia spp. можуть стати резистентними пiд час лiкування цефтазидимом. У
таких випадках слiд перiодично проводити дослiдження чутливостi.
ПсевдомембраllОЗIlИЙ колiт
При застосуваннi антибiотикiв були I10вiдомлення про випадки псевдомембранозного
колiту
рiзного ступ еня тяжкостi вiд легкого до такого, що загрожус життю. Тому важливо зважити на
можливiсть цього дiагнозу пацiснтам, у яких виникла дiарея пiд час або пiсля застосуваНIIЯ
аllтибiотика. У разi тривалоi та значноi дiарei" або якщо у пацiснта виникають абдомiналыli
спазми, лiкуваllНЯ слiд негайно ПРИПИIIИТИ,провести подальше обстеження пацiснта та за
необхiдностi призначити специфiчне лiкування Clostridium difJicile. Не слiд призначати лiкарськi
засоби, що уповiльнlOЮТЬперистальтику кишечнику.
BMicm lIampilO
Цефтазидим у своему складi мiстить натрiй: 1 флакон з 1 г цефтазидиму - 51 мг натрiю, що слiд
враховувати при лiкуваннi пацiентiв, якi знаходяться на натрiй-контрольованiй дicri.
Застосува1l1/Я у перiод вагiтllостi або годувтl1lЯ груддlO.
Данi щодо лiкування цефтазидимом вагiтних обмеженi. Дослiдження на тваринах не вказують
на прямий або непрямий шкiдливий вплив на BariTHicTb, ембрiональний або постната.пьний
розвиток. Призначати препарат вагiтним слiд тiльки тодi, коли користь вiд його застосуваllllЯ
переважае можливий ризик.
Цефтазим екскретусться у грудне молоко уневеликих
кiлькостях, але при застосуваннi
терапевтичних доз впливу на немовля, яке знаходиться на грудному годуваннi, не очiкуеться.
Цефтазидим можна застосовувати у перiод годування груддю.
Здатнiсть
впливатu
lIa швидкiсть реакцП при KepYBa1l1/i автотранспортом
або illlUlШU
механ iЗМQA/И.
Слiд враховувати можливiсть виникнення у деяких пацiснтiв запаморочення, судом, тому пiд час
лiкування необхiдно дотримуватися обережностi при KepYBaHHiавтотранспортом або iншими
потенцiйно небезпечними механiзмами, що потребуlOТЬ пiдвищеноi' концентрацii уваги i
швидкостi психомоторних реакцiй.
Спосiб застосуваllllЛ та дозu.
Доза залежить вiд тяжкостi захворюваНIIЯ, чутливостi, локалiзацii та типу iнфекцii, а також вiд
BiKYпацiента та функцii нирок.
Таблиця 1
До ослi та дiти 2: 40 кг
/ите .\liт юче введеUI/Я

IH екцiя
iнфекцii' дихальних шляхiв у хворих на муковicцидоз

оза, шо вводиться
100-150 мг/кг маси тiла/на
максимально до 9 г на доб I

добу

кожнi

8 годин,

2 г кожнi 8 годин

1-2 г кожнi 8 годин

на

1-2 г кожнi 8 або 12 годин
1 г пiд час iндукцi'j в анестезiю,
видалення катете а
1-2 г кожнi 8 годин

Доза, шо вводиться

ковiсцидоз

1 г у момент

24 години

Дiти < 40 кг

Таблиця 2

Немовлята
та
дiш
BiKOM Iнфекцiя
> 2 мicяцiв та масою тiла < 40 Ю'
/нтермiтуюче введення
ускладненi iнфекцil се'lOвивiдних
шляхiв
хронiчний ссрсднiй отит
злоякicний зовнiшнiй отит
нсйтропенiя у дiтсй
iнфскцil
дихальних
шляхiв
у
хворих на муковicЩlДоз
бактсрiальний MCHiHriT
бактсрicмiя'
iнфскцil KicTOKi суглобiв
ускладнснi
iнфскцil
шкiри
та
м'яких тканин
ускладнснi
iнтраабдомiнальнi
iнфскцii'
псритонiт,
пов'язаний
iз
БСЗПСРСРВllИМ
амбулаторним
псритонсальним
дiалiзом
ПостiЙllа illфУЗiя
фебрильна 'Iсйтропснiя
внутрiшньолiкарняна
пнсвмонiя
iнфскцil
дихальних
шляхiв
у
хворих на муковiсцидоз
бактсрiальний MCHiHriT
бактсрicмiя'
iнфскцil KicTOKi суглобiв
ускладнснi
iнфскцil
шкiри
та
м'яких тканин
ускладнснi
iнтраабдомiнальнi
iнФскцil
псритонiт,
пов'язаний
iз
бсзпсрсрвним
амбулаторним
псритонсальним
дiалiзом
Нсмовлята
та
дiти
BiKOM Iнфскцiя
:5 2 мicяцiв
/lIтермiтуюче введення
Бiльшiсть iнфекцiй

3вичайна

доза

100-150 мг/кг маси тiла/добу
у
3 прийоми, максимально
6 г на
добу
150

мг/кг

3 прийоми,

маси
тiла/ добу
у
максимально
6 г на

добу

100-150 мг/кг масн тiла/добу
у
3 прийоми,
максимально
6 г на
добу

Вводиться
навантажувальна
доза
60-100
мг/кг
маси
тiла
з
наступним постiйним iнфузiйним
ВВСДС/IIIЯМ100-200 мг/кг маси тiла
на добу, максимально
до 6 г на
добу

3ви'шйна

доза

25-60 мг/кг
маси тiла/добу
у
2 ПPlIЙОМИ'
iз сироватки KpOBi можс бути У 2-3 рази

'у нсмовлят та дпсй niKOM :5 2 мiсяцiв перiод напiввиведення
бiльшнй, нiж У дорослих
• якшо цс асоцilOСТЬСЯ або с пiдозра на асоцilOвання з iнфскцiями, навсденими

у роздiлi «Показання»,

Дiти
Безпека
та
ефективнiсть
застосування
препарату
Цефтазидим
шляхом
постiйно'j
внутрiшньовенноi iнфузii у немовлят та дiтей ::; 2 мiсяцiв не встановленi.
Пацiенти лiтнього BiKY
Враховуючи зниження клiренсу цефтазидиму, пацiентам лiтнього BiKY,якi мають rocTpi iнфекцii,
особливо пацiентам BiKOMвiд 80 pOKiB,добова доза не повинна перевищувати 3 г.
Печiнкова недостатнiсть
~
Необхiдно.с~i у змiнi д~зування для ~ацi.ен:iв iз легк~~~-помiрноюпечil
'lltДO~B~
HeMa€. КЛlНlчних ДОСЛlджень у пацюпlВ !з тяжко! 'упешнковою,1Н о - tl~~~~.ttiвffi3~O\!iИ.

3~C1P~~
F

fJaLlI'-'Н(~~:~~~~~Ь.~

Рекомендусться ретельний клilliЧIIИЙ lIагляд за паЦlСlIтами щодо ефективностi та безпеки
застосування препарату.
Ниркова lIедостатнiсть
Цефтазидим виводиться нирками у незмiненому виглядi, тому для uic"i групи пацiснтiв дозу слiд
зменшити.
Початкова доза повинна стаllОВИТИ1 Г. Визначення пiдтримуючо"i дози повинно базуватися на
швидкостi гломерулярно"i фiльтрацi"i.
Рекоме//дованi

пiдmриМУlОчi

дози цефmазидlШУ
i//термiтУlОче

при //upKoeizi //едостат//остi

Таблиця 3

Дорослi та дiти ~ 40 кг маси тiла
!{лiренс креатинiну,
мл/хв

50-31
30-16
15-6
<5

ПриблlIЗНИЙ piBeHb
креатинiну у
Сllроватцi KpOBi,
мкмоль/л (мг/дл)
150-200
(1,7-2,3)
200-350
(2,3-4)
350-500
(4-5,6)
> 500
(> 5,6)

-

введе//I/Я
Рекомендована
разова
доза цефтаЗIIДИМУ, г

Частота дозування
(годшш)

1

12

1

24

0,5

24

0,5

48

Пацiснтам iз тяжкими iнфекцiями разову дозу можна збiльшити на 50 % або, вiдповiДIIО,
контролювати
ршеllЬ
збiльшити
частоту
введення.
Таким пацiснтам
рекомендусться
цефтазидиму у сироватцi KpOBi.
у дiтей значеНIIЯ клiренсу креатинiну слiд вiдкоригувати вiдповiдно до площi повеРХlli тiла або
до маси тша.
Таблиця 4

Дiти < 40 кг

Частота дозування
Рекомендована
Прибшl3lШЙ piBeHb
(години)
iндивiдуальна
доза
крсатинiну* у
мг/кг маси тiла
сироватцi KPOBi,
мкмоль/л (мг/дл)
12
150-200
25
50-31
(1,7-2,3)
24
25
200-350
30-16
(2,3-4)
24
12,5
350-500
15-6
(4-5,6)
48
12,5
> 500
<5
(> 5,6)
*це piBeHb креатинiну
у сироватцi KpOBi, розрахований
вiдповiДIlО до рекомендацiй,
i може точно не вiдповiдати
piBIJIO зменшення функцi"i нирок у Bcix nauiCHTiB з нирковою llедостатнiстlO;
**клiренс креатинiну оцiшосться на OCHOBinлощi nOBepXHi тiла або вимiрlOСТЬСЯ.
Рекомендусться
ретельний клiнiчний нагляд за nauiCHTaMII щодо ефеКТlшностi та безпеКII застосування
препарату.
КлiРСIlС KpcaTIIHiHY,
мл!хв* *

РеКО.\tе//дова//i

пiдтршtУlОчi

дози цефтазидlШУ

при //upKoeizi //едостат//остi

Клiренс
мл!хв
50-31

KpeaTIIHiHY,

Приблизний
piBellb
крсатинiну
у
сироватцi
к OBi, мкмоль/л (мг/ДЛ)
150-200
(1,7-2,3)

30-16

200-350
(2,3-4)

~ 15

> 350
(4-5,6)

- постiйна

iнфузiя

Таблиця 5

Дорослi та дiти ~ 40 кг маси тiла
Частота дозування

(години)

Вибiр дози слiд ПрОВОДИТИ
з обережнiстlO. Рекомендусться ретельний клiнiчний нагляд за
пацiснтами щодо ефективностi та безпеки застосування препарату,
Дiти < 40 кг
Безпека
та
ефективнiсть
застосування
препарату
Цефтазидим
шляхом
постiЙIIОi'
внутрiшньовешlOi' iнфузii' дiтям, маса тiла яких < 40 кг, iз порушеннями функцi'i IIИРОКне
встановленi, Рекомендусться ретельний клilliЧIIИЙнагляд за пацiснтами,
Якщо дiтям iз порушеннями функцii' нирок lIеобхiдно застосувати препарат шляхом ПОСТlИIIОi'
внутрiшньовеШlOi' iнфузii', слiд скорегувати клiренс креатинiну вiдповiдно до площi поверхнi тiла
або маси тiла ДИТИIlИ,
Гемодiалiз
Перiод напiввиведення цефтазидиму iз сироватки KpOBiпiд час гемодiалiзу становить 3-5 годин,
Пiсля кожного сеансу гемодiалiзу
слiд вводити пiдтримуючу дозу цефтазидиму, що
рекомендусться у таблицi 7, наведенiй нижче,
Перитонеалышй дiалiз
Цефтазидим можна застосовувати при перитонеалыlOМУ дiалiзi та при три валом у амбулаторному
перитонеальному дiалiзi у звичайному режимi,
KpiM внутрiшньовенного
застосування, цефтазидим можна ВКЛlOчати до дiалiЗIlОi' рiдини
(зазвичай вiд 125 мг до 250 мг на 2 л дiалiзного розчину),
Для пацiснтiв iз IIИРКОВОIOнедостатнiстlO, яким проводиться тривалий артерiовенозний
гемодiалiз або високопоточна гемофiльтрацiя у вiддiленнях iнтенсивноi' терапii', рекомендована
доза становить 1 г на добу у виглядi одноразовоi' дози або за кiлька прийомiв. Для
низькопоточно'j гемофiльтрацii' слiд застосовувати дози, як при порушеннях функцii' нирок.
Пацiснтам, яким проводиться
веновенозна
гемофiльтрацiя
та веновенозний
гемодiалiз,
рекомендацii' з дозування наведенi у таблицях 6,7,
Таблиця 6
Реко,,,ендацП з дозува1I11ЯцефтазuдUАtу пalficllт(LIt, якuм проводuться трuвала
веновеllозна гемофiльтрацiя
Резидуальна фУlIкцiя нирок
(клiренс креаТlшillУ, Мл/ХВ)

*Примiтка,

ПiДтримуюча

доза (мг) залеЖIIО вiд швидкостi
(Мл/ХВ)*

ультрафiльтрацi'j

О

5
250

16,7
250

33,3
500

50
500

5

250

250

500

500

10

250

500

500

750

15

250

500

500

750

20

500

500

500

750

ПiДтримуючу

дозу слiд вводити

кожнi 12 годин.

Таблиця 7
РеКОАlендацП з дозування цефтазuдw.tу пalficltтallt, ЯКUAtпроводuться трuвалuй
веновеltозltuй гемодiалiз
Резидуальна
функцiя
IIИРОК
(клiренс
креатинiну, МЛ/ХВ)

О
5
10
15
20
*Пiдтримуючу

ПiДтримуюча

доза (мг) залеЖIIО lJiд ШIJI!Дкостi ультрафiльтрацii'
(Мл/ХВ)*
1 л/год
2 л/год
Швидкiсть
Швидкiсть
ультрафiльтрацii'
(л/год)
ультрафiльтрацii'
(л/год)
0,5
1
2
0,5
1
2
500
500
500
750
500
500
500
500
750
500
500
750
1000
500
500
750
500
750
500
750
750
750
750
1000
750
750
750
1000
1000
750
дозу слiд IJВОДИТИкожнi 12 годин,

Введення
Цефтазидим необхiдно вводити внутрiшньовенно або шляхом глибокоi' внутрiшнь
iн'скцii'. Рекомендованими дiлянками для ВIIутрiШIlЬОМ'язового введеНIIЯ с
квадрант великого сiдничного м' яза або латеральна частина CTeг~-,:!,
Розчини цефтазидиму моЖlШ вводити безпосереднь )УзIJtеL:,tf.~е?б,~
,,'С,, ',1-''',;vAO

iнфузiй, якщо пацi€Нт отриму€ рiдини парентералыlO.
Доза залежить вiд тяжкостi заХВОРlOваllНЯ, чутливостi,
BiKYта фу"кцii' нирок пацi€нта.

локалiзацii'

та типу iнфекцii',

Набута резистентпiсть
до антибiотика
вiдрiзнясться
у рiзних perioHax
часом, а для окремих штамiв може вiдрiзнятися
CYТТ€BO. Бажано
(локальнi) данi щодо чутливостi до антибiотика, особливо при лiкуваннi
Iнструкцiя для приготування
Цефтазидим
сумiсний iз бiльшiстlO широко застосовуваних
розчинiв
введення, однак не слiд застосовувати
як розчинник HaTpilO бiкарбонат
«HecYMicHiCTb» ).
Доза, що вводиться

Необхiдна кiлькiсть
РОЗЧИlIника (мл)

а також

вiд

та може змiНlOватися з
використовувати
мiсцевi
тяжких iнфекцiй.
для внутрiшньовенного
для iн'€кцiй (див. роздiл

Таблиця
ПриБЛНЗJlа
КОllцентрацiя (мг/мл)

8

ВнугрiЩJlЬОМ'язово
3
260
Внугрiшньовенний болюс
10
90
Внугрiшньовенна iнфузiя
50'
20
'Примiтка. Розчинення слiд ПРОВОДIIТИ
у два етаПII (ДIIВ.текст).
Колiр розчину BapilO€ вiд свiтло-жовтого
до бурштинового
залежно вiд концентрацii', розчинника
та умов зберiганпя.
При дотриманнi рекомендацiй
дiя препарату не залежить вiд варiацiй його
забарвлення.
Цефтазидим у концентрацiях
вiд 1 мг/мл до 40 мг/мл сумiсний з такими розчинами: 0,9 % розчин
натрiю хлориду; розчин Гартмана; 5 % розчин ГЛlOкози; 0,225 % роз чин HaтpilO хлориду у
5 % розчинi ГЛlOкози; 0,45 % розчин HaтpilO хлориду у 5 % розчинi ГЛlOкози; 0,9 % розчин натрiю
хлориду
у 5 % розчинi
ГЛlOкози; 0,18 % розчин
натрiю
хлориду
у 4 % розчинi
глюкози; 1О % роз чин глюкози; 1О % розчин декстрану 40 у 0,9 % розчинi натрiю хлориду; 1О %
розчин декстрану 40 у 5 % РОЗЧИlli ГЛlOкози; 6 % розчин декстрану 70 у 0,9 % розчинi
натрiю
хлориду; 6 % розчин декстрану 70 у 5 % розчинi ГЛlOкози.
Цефтазидим
у концентрацiях
вiд 0,05 мг/мл до 0,25 мг/мл сумiсний
з РIДиною для
iнтраперитонеального
дiалiзу (лактатом).
Цефтазидим
для впутрiшньом'язового
введення
СЛJд розчиняти
у 0,5 % або 1 % розчинi
лiдокаi'ну.
Ефективнiсть обох препаратiв зберiга€ться при змiшуваннi цефтазидиму у дозi 4 МГ/МЛз такими
речовинами:
гiдрокортизон
(гiдрокортизону
HaтpilO фосфат) 1 мг/мл у 0,9 % розчинi HaтpilO
хлориду або 0,5 % розчинi ГЛlOкози; цефуроксим (цефуроксим
HaтpilO) 3 мг/мл у 0,9 % розчинi
натрiю хлориду; клоксацилiн
(клоксацилiн
HaтpilO) 4 мг/мл у 0,9 % розчинi HaTpilO хлориду;
гепарин 1О МО/мл або 5 МО/мл у 0,9 % розчинi натрiю хлориду; калiю хлорид 1О мекв/л або
40 мекв/л у 0,9 % розчипi HaтpilO хлориду.
Приготування розчинiв для внyrрiшньом'язовоi'
або Rнyrрiшньовенноi'
болюсноi' iн'€кцii'
Вколоти голку шприца через кришку флакона i ввести рекомендований
об'€м розчинника.
Вийпяти голку шприца та струшувати флакон до отримання прозорого розчину.
Перевернути флакон. При повнiстю введеному поршнi шприца вставити голку у флакон. Витягти
весь розчин у шприц, при цьому голка весь час повинна знаходитись у розчиНl.
Приготуваппя розчинiв для внyrрiшньовенноi'
iнФузii'
Вколоти голку шприца через кришку флакона i ввести 1 О мл розчинника.
Вийняти голку шприца та струсити флакон до отримання прозорого розчину.
Не вставляти голку для повiтря до повного розчинення
препарату. Вставити голку для повiтря
через кришку у флакон для послаблення внутрiшпього
тиску у флаконi.
Не виймаlOЧИ голку для повiтря, довести загальний об'€м до 50 мл. Вийняти голку для повiтря,
струсити флакон i налагодити систему для iнфузiй як зазвичай.
Примiтка.
Щоб забезпечити
стерильнiсть
препарату,
дуже важливо не встаВJIЯТИ голку для
повiтря через кришку до розчиненпя препарату.
Ir

Дimи.
Застосовувати

дiтям з перших

днiв життя.

Передозува/l/lЯ.
CuмптOMи: можливi неврологiчнi ускладнення, TaKiяк енцефалопатiя. судоми i кома. Симптоми
передозування можуть виникнути у пацiснтiв iз нирковою недостатнiстю, якщо, вiдповiдно, не
зменшити дозу. Концентрацiю цефтазидиму в сироватцi KpOBi можна зменшити ШЛЯХОМ
гемодiалiзу або перитонеального дiалiзу.
Лiкуваll1/Я: симптоматичне.
ПобiЧ/li реаю(ii:

Побiчнi ефекти були класифiкованi за частотою УхВИIIикнення - вiд дуже частих до нечастих, а
також за органами i системами: дуже часто (~ 1110); часто (~ 11100 та < 1110); нечасто (~ 1/1000
та < 1/100); рiдко (~ 1/10000 та < 1/1000); дуже рiдко « 1/10000); частота невiдома (не може бути
ouiHeHa за наявними даними).
l/lфекцП та iнвазП

Нечасто - кандидоз (включаючи BariHiTi кандидозний стоматит).
]{рово1lос1lа та лiмфатuчна

систе.ни

Часто - еозинофiлiя та тромбоцитоз.
Нечасто - лейкопенiя, нейтропенiя i тромбоцитопенiя.
Частота невiдома - лiмфоцитоз, гемолiтична анемiя та агранулоцитоз.
lMYlllla система

Частота невiдома - анафiлаксiя (включаlOЧИ бронхоспазм та/або артерiальну гiпотензiю).
Нервова

система

Нечасто - запаморочеНIIЯ, ГОЛОВlшйбiль.
Частота невiдома - парестезi"i.
Повiдомлялося про випадки неврологiчних ускладнень, таких як тремор, мiоклонiя, судоми,
енцефалопатiя та кома у пацiснтiв iз нирковою недостатнiспо, для яких доза цефтазидиму не
була вiдповiдно знижена.
СудUIl1/i nорушеllНЯ

Часто - флебiт або тромбофлебiт у Micui введення препарату.
ШЛУllково-кuшковuй

тракт

Часто - дiарея.
Нечасто - нудота, блювання, бiль у животi та колiт.
Як i при застосуваннi iнших цефалоспоринiв, колiт може бути пов'язаний з Closfridium difficile i
може проявлятись
у виглядi псевдомембранозного
колiту (див. роздiл «Особливостi
застосуваНIIЯ»).
Частота невiдома - порушення смаку.
Сечовuдiльна

систеАт

Нечасто - транзиторне пiдвищення рiвня сечовини KpOBi.
Дуже рiдко - iнтерстицiальний нефрит, гостра ниркова недостатнiсть.
Гепатобiлiарна

система

Часто - транзиторне пiдвищення
ЛДГ, ГГТ, лужна фосфатаза).
Частота невiдома - жовтяниця.
Шкiра та niдшкiрнi

рiвня одного або кiлькох печiнкових

ферментiв (ЛЛТ, ЛСТ,

тканини

Часто - макулопапульозний висип або кропив'янка.
Нечасто - свербiж.
Частота невiдома - ангiоневротичний набряк, полiморфна еритема, синдром Стiвенса-Джонсона,
токсичний епiдермалышй некролiз, DRESS-СИIIДРОМ(медикаментозний висип з еозинофiлiсю та
систем ними проявами).
загалыli

реакцП та розладu

у MiClfi введеНlIЯ

Часто - бiль та/або запалення у Micui внутрiшньом'язово"i iH'CKui"i.
Нечасто - гарячка.
Лабораторнi

nоказнuкu

Часто - позитивний тест Кумбса. Позитивна реакцiя Кумбса спостерiгапься
пацiснтiв, що може впливати на визначення групи KpOBi.

•

Нечасто - як i при застосуваннi деяких iнших цефалоспоринiв iнколи спостерiгалося транзиторне
пiдвищення рiвня сечовини KpOBi,азоту сечовини KpOBiтaJабо креатинiну у сироватцi KpOBi.
TepAti1/ Ilридат1/0стi.

3 роки.

YI\IOBIIзберiгання. В оригiнальнiй упаковцi при температурi не вище 25
Зберiгати в недоступному для дiтей мiсцi.

Ос.

Готовий розчин зберiга€ стабiльнiсть при температурi 25 ос протягом 1О годин, при температурi
не вище 18 ос - 24 години, при температурi до 4 ос - 7 днiв.
З мiкробiологiЧНОl точки зору готовий до застосування препарат необхiдно використати негайно.
У випадку, коли це неможливо, допуска€ться зберiгання препарату не довше 24 годин при
температурi 2-8

ос.

HeCYAtic1/icтb.
Цефтазидим менш стабiльний у розчинi натрiю бiкарбонату для iн'€кцiй, нiж в iнших розчинах
.
.
для ВНУТРlшньовеllНОГО
введення, тому BlНне рекомендупься як розчинник.
Цефтазидим та амiноглiкозиди не слiд змiшувати в однiй iнфузiйнiй системi або шприцi.
МО)J(Ливе утворення осаду, якщо до розчину цефтазидиму
додати ванкомiцин.
Тому
рекоменду€ться промивати iнфузiйнi системи та внутрiшньовеннi катетер и мiж застосуванням
цих двох препаратш.
Роз чин цефтазидиму не можна змiшувати в однiй €MKOCTi
з iншими антибiотиками.
Упаковка.

По 1 флакону. По 1 флакону в пачцi.

Категорiя

вiдпуску. За рецептом.

ВнроБНIIК. Публiчне
хiмiко-фармацевтичний

акцiонерне
завод».
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