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1.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ZITHROMAX, 500mg/φιαλίδιο, κόνις για διάλυµα προς έγχυση.
2.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθε φιαλίδιο περιέχει 500 mg αζιθροµυκίνης (ως διϋδρική αζιθροµυκίνη). Το διάλυµα που
προκύπτει µετά την ανασύσταση περιέχει 100 mg/ml αζιθροµυκίνης.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων βλ. παράγραφο 6.1.
3.

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Κόνις για διάλυµα προς έγχυση.
4.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Το ZITHROMAX κόνις για διάλυµα προς έγχυση ενδείκνυται για τη θεραπεία της
εξωνοσοκοµειακής πνευµονίας, που οφείλεται σε Chlamydophila pneumoniae, Haemophilus
influenzae, Legionella pneumophila, Moxarella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae, ή
Streptococcus pneumoniae σε ασθενείς που απαιτείται έναρξη θεραπείας ενδοφλέβια.
Το ZITHROMAX κόνις για διάλυµα προς έγχυση ενδείκνυται επίσης για τη θεραπεία της
φλεγµονώδους νόσου της πυέλου, που οφείλεται σε ευαίσθητα στελέχη µικροοργανισµών,
συµπεριλαµβανοµένων των Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoea, Mycoplasma
hominis, σε ασθενείς που απαιτείται έναρξη θεραπείας ενδοφλέβια.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Δοσολογία
Χρήση σε ενήλικες και εφήβους (> 12 ετών)
Για τη θεραπεία της εξωνοσοκοµειακής πνευµονίας που οφείλεται σε ευαίσθητους
µικροοργανισµούς, η συνιστώµενη δόση είναι 500 mg ενδοφλεβίως ως εφάπαξ ηµερήσια
δόση για τουλάχιστον 2 ηµέρες. Η ενδοφλέβια θεραπεία µε αζιθροµυκίνη πρέπει να
συνεχίζεται µε θεραπεία από του στόµατος ως άπαξ ηµερήσια δόση 500 mg µέχρι να
ολοκληρωθεί διάστηµα θεραπείας 7 έως 10 ηµερών. Ο κατάλληλος χρόνος αλλαγής της
θεραπείας από ενδοφλέβια σε θεραπεία από του στόµατος κρίνεται από τον ιατρό και
σύµφωνα µε την κλινική ανταπόκριση του ασθενούς.
Για τη θεραπεία της φλεγµονώδους νόσου της πυέλου, που οφείλεται σε ευαίσθητους
µικροοργανισµούς, η συνιστώµενη δόση είναι 500 mg ενδοφλεβίως ως άπαξ ηµερήσια δόση
για 1 ή 2 ηµέρες. Η ενδοφλέβια θεραπεία µε αζιθροµυκίνη πρέπει να συνεχίζεται µε
θεραπεία από του στόµατος ως άπαξ ηµερήσια δόση 250 mg µέχρι να ολοκληρωθεί
διάστηµα θεραπείας 7 ηµερών. Ο κατάλληλος χρόνος αλλαγής της θεραπείας από
ενδοφλέβια σε θεραπεία από του στόµατος κρίνεται από το γιατρό και σύµφωνα µε την
κλινική ανταπόκριση του ασθενούς. Μόλις η κλινική κατάσταση του ασθενούς το επιτρέψει
η ενδοφλέβια αγωγή πρέπει να αντικατασταθεί µε την από του στόµατος.
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Παιδιά
Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα της αζιθροµυκίνης, κόνεως για διάλυµα προς
έγχυση, στη θεραπεία λοιµώξεων σε παιδιά δεν έχουν τεκµηριωθεί.
Υπερήλικες ασθενείς
Στους υπερήλικες ασθενείς χρησιµοποιείται η ίδια δόση µε εκείνη των ενηλίκων. Καθώς οι
υπερήλικες ασθενείς µπορεί να είναι ασθενείς µε εν εξελίξει προαρρυθµικές καταστάσεις,
συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή λόγω του κινδύνου ανάπτυξης καρδιακών αρρυθµιών και
torsades de pointes (κοιλιακή ταχυκαρδία δίκην ριπιδίου) (βλ. παράγραφο 4.4)
Ασθενείς µε Νεφρική Δυσλειτουργία
Δεν απαιτείται προσαρµογή της δοσολογίας σε ασθενείς µε ήπια έως µέτρια νεφρική
δυσλειτουργία (GFR 10-80 ml/min). Πρέπει να λαµβάνονται προφυλάξεις όταν η
αζιθροµυκίνη χορηγείται σε ασθενείς µε σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (GFR <10 ml/min)
(βλ. παράγραφο 4.4 και παράγραφο 5.2).
Ασθενείς µε Ηπατική Δυσλειτουργία
Σε ασθενείς µε ήπια έως µέτρια ηπατική δυσλειτουργία χρησιµοποιείται η ίδια δόση µε
εκείνη των ενηλίκων ασθενών µε φυσιολογική ηπατική λειτουργία (βλ. παράγραφο 4.4). Η
αζιθροµυκίνη πρέπει να χορηγείται µε προσοχή σε ασθενείς µε σοβαρή ηπατική
δυσλειτουργία.
Τρόπος χορήγησης
Το προϊόν µετά την ανασύσταση και αραίωση χρησιµοποιείται µόνο για χορήγηση µε
ενδοφλέβια έγχυση. Το ZITHROMAX δεν πρέπει να χορηγείται ως ταχεία άπαξ
ενδοφλέβια ένεση ή ενδοµυϊκή ένεση (βλ. παράγραφο 4.4 και 6.6 ).
Η συγκέντρωση του διαλύµατος προς έγχυση και ο ρυθµός έγχυσης πρέπει να είναι, είτε
1 mg/ml σε διάστηµα 3 ωρών, είτε 2 mg/ml σε διάστηµα 1 ώρας. Συγκεντρώσεις > 2 mg/ml
πρέπει να αποφεύγονται.
Η προετοιµασία του διαλύµατος προς ενδοφλέβια έγχυση είναι η ακόλουθη:
Ανασύσταση
Προετοιµάστε το αρχικό διάλυµα της αζιθροµυκίνης προς έγχυση προσθέτοντας 4,8 ml
στείρου ύδατος για ενέσιµα στο φιαλίδιο των 500 mg και ανακινώντας το φιαλίδιο µέχρι να
διαλυθεί πλήρως το φάρµακο. Συνιστάται να χρησιµοποιείται µία απλή (µηαυτοµατοποιηµένη) σύριγγα των 5 ml ώστε να διασφαλιστεί ότι προστίθεται η ακριβής
ποσότητα των 4,8 ml στείρου ύδατος για ενέσιµα. Κάθε ml του ανασυσταθέντος διαλύµατος
περιέχει 100 mg αζιθροµυκίνης.
Τα παρεντερικά φαρµακευτικά προϊόντα πρέπει να εξετάζονται οπτικά για την παρουσία
ξένων σωµατιδίων πριν την χορήγηση. Αν είναι εµφανής η παρουσία ξένων σωµατιδίων στο
ανασυσταθέν υγρό, το διάλυµα του φαρµάκου πρέπει να απορρίπτεται.
Αραιώστε αυτό το διάλυµα περαιτέρω πριν τη χορήγηση όπως υποδεικνύεται παρακάτω.
Αραίωση
Για να αποδοθεί αζιθροµυκίνη σε ένα εύρος συγκεντρώσεων από 1,0-2,0 mg/ml, µεταφέρετε
5 ml από το διάλυµα αζιθροµυκίνης των 100 mg/ml στην κατάλληλη ποσότητα
οποιουδήποτε από τους διαλύτες που αναφέρονται στο κεφάλαιο 6.6.
Τελική συγκέντρωση διαλύµατος
προς έγχυση (mg/ml)

Ποσότητα διαλύτη (ml)
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1,0 mg/ml
2,0 mg/ml

500 ml
250 ml

Συνιστάται µία δόση 500 mg αζιθροµυκίνης, κόνεως για διάλυµα προς έγχυση, αραιωµένη
όπως παραπάνω, να εγχύεται σε χρονική περίοδο όχι µικρότερη της µίας ώρας.
4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στην αζιθροµυκίνη, την ερυθροµυκίνη, σε οποιοδήποτε αντιβιοτικό της
οµάδας των µακρολιδίων ή των κετολιδίων, ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται
στην παράγραφο 6.1.
Η ταυτόχρονη χορήγηση µακρολιδίων µε σιζαπρίδη αντενδείκνυται.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Υπερευαισθησία
Όπως και µε την ερυθροµυκίνη και τα άλλα µακρολίδια, έχουν αναφερθεί σπανίως σοβαρές
αλλεργικές αντιδράσεις, που συµπεριλαµβάνουν το αγγειοοίδηµα και την αναφυλαξία
(σπανίως θανατηφόρα), και Δερµατολογικές αντιδράσεις, που συµπεριλαµβάνουν την Οξεία
Γενικευµένη Εξανθηµατική Φλυκταίνωση (AGEP), το Σύνδροµο Stevens Johnson (SJS), την
Τοξική Επιδερµική Νεκρόλυση (TEN) (σπανίως θανατηφόρα) και τη Φαρµακευτική
Αντίδραση µε Ηωσινοφιλία και Συστηµατικά Συµπτώµατα (DRESS). Μερικές από αυτές τις
αντιδράσεις που προέκυψαν µετά από χορήγηση αζιθροµυκίνης είχαν ως αποτέλεσµα την
εµφάνιση υποτροπιαζόντων συµπτωµάτων τα οποία απαιτούσαν µεγαλύτερη περίοδο
παρακολούθησης και θεραπείας.
Εάν παρουσιαστεί µία αλλεργική αντίδραση, θα πρέπει να διακοπεί το φάρµακο και να
χορηγηθεί η κατάλληλη θεραπεία. Οι ιατροί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι µπορεί να
παρουσιαστεί επανεµφάνιση των αλλεργικών συµπτωµάτων όταν διακοπεί η συµπτωµατική
θεραπεία.
Ηπατοτοξικότητα
Επειδή το ήπαρ είναι η κύρια οδός απέκκρισης της αζιθροµυκίνης, πρέπει να
χρησιµοποιείται µε προσοχή σε ασθενείς µε σοβαρή ηπατική νόσο.
Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις µη φυσιολογικής ηπατικής λειτουργίας, ηπατίτιδας
(περιλαµβανοµένης της κεραυνοβόλου ηπατίτιδας), χολοστατικού ίκτερου, ηπατικής
νέκρωσης και ηπατικής ανεπάρκειας, µερικές από τις οποίες έχουν οδηγήσει σε θάνατο (βλ.
παράγραφο 4.8). Κάποιοι ασθενείς ενδέχεται να είχαν προϋπάρχουσα ηπατική νόσο ή
ενδέχεται να είχαν λάβει άλλα ηπατοτοξικά φαρµακευτικά προϊόντα.
Σε περίπτωση εµφάνισης σηµείων και συµπτωµάτων ηπατικής δυσλειτουργίας, όπως ταχεία
εξελισσόµενη εξασθένιση σχετιζόµενη µε ίκτερο, σκουρόχρωµα ούρα, αιµορραγική τάση ή
ηπατική εγκεφαλοπάθεια, θα πρέπει να γίνονται αµέσως εργαστηριακές εξετάσεις της
ηπατικής λειτουργίας. Εάν έχει εµφανιστεί ηπατική δυσλειτουργία, η χορήγηση της
αζιθροµυκίνης θα πρέπει να διακόπτεται.
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Βρεφική υπερτροφική πυλωρική στένωση (IHPS)
Έχει αναφερθεί εµφάνιση βρεφικής υπερτροφικής πυλωρικής στένωσης (IHPS) µετά τη
χρήση αζιθροµυκίνης σε νεογνά (θεραπεία έως και τις πρώτες 42 ηµέρες ζωής). Οι γονείς
και οι πάροχοι φροντίδας θα πρέπει να ενηµερωθούν να επικοινωνούν µε τον ιατρό τους, εάν
παρατηρηθούν έµετοι ή ευερεθιστότητα κατά τη σίτιση.
Παράγωγα της ερυσιβώδους όλυρας
Σε ασθενείς που λαµβάνουν παράγωγα της ερυσιβώδους όλυρας (Ergot), έχει παρουσιαστεί
εργοτισµός όταν συγχορηγήθηκαν ορισµένα αντιβιοτικά της οµάδας των µακρολιδίων. Δεν
υπάρχουν δεδοµένα όσον αφορά την πιθανότητα αλληλεπίδρασης µεταξύ των παραγώγων
της ερυσιβώδους όλυρας και αζιθροµυκίνης. Εν τούτοις, λόγω της θεωρητικής πιθανότητας
εµφάνισης εργοτισµού δεν πρέπει να συγχορηγείται η αζιθροµυκίνη µε παράγωγα της
ερυσιβώδους όλυρας.
Επιµόλυνση
Όπως και µε οποιοδήποτε άλλο αντιβιοτικό, συνιστάται η παρακολούθηση των ασθενών για
την ανάπτυξη σηµείων επιµόλυνσης από µη ευαίσθητους µικροοργανισµούς,
συµπεριλαµβανοµένων και των µυκήτων.
Διάρροια οφειλόµενη σε Clostridium difficile (CDAD)
Έχει αναφερθεί διάρροια που σχετίζεται µε το παθογόνο Clostridium difficile (CDAD) κατά τη
χρήση σχεδόν όλων των αντιµικροβιακών παραγόντων, συµπεριλαµβανοµένης της
αζιθροµυκίνης, η οποία ενδέχεται να ποικίλλει σε βαρύτητα, από ελαφρά διάρροια ως
θανατηφόρος κολίτιδα. Η θεραπεία µε αντιµικροβιακούς παράγοντες µεταβάλλει τη
φυσιολογική εντερική χλωρίδα, γεγονός που οδηγεί σε υπερανάπτυξη του C. difficile.
Το C. difficile παράγει τοξίνες Α και B που συµβάλλουν στην εµφάνιση CDAD. Ορισµένα
στελέχη C. difficile παράγουν µεγάλες ποσότητες τοξινών (υπερτοξίνες), γεγονός που
αυξάνει τη νοσηρότητα και τη θνητότητα, καθώς αυτές οι λοιµώξεις µπορεί να είναι
ανθεκτικές στην αντιµικροβιακή θεραπεία και ενδέχεται να οδηγήσουν σε κολεκτοµή. Το
ενδεχόµενο CDAD πρέπει να εξετάζεται σε όλους τους ασθενείς που παρουσιάζουν
διάρροια µετά από χρήση αντιβιοτικών. Επίσης, χρειάζεται να ληφθεί αναλυτικό ιατρικό
ιστορικό εφόσον έχει αναφερθεί ότι η CDAD µπορεί να εµφανιστεί ως και 2 µήνες µετά τη
χορήγηση αντιµικροβιακών παραγόντων.
Μετά την οριστική διάγνωση της ψευδοµεµβρανώδους κολίτιδας, πρέπει να εφαρµοστούν
θεραπευτικά µέτρα. Ελαφρές περιπτώσεις ψευδοµεµβρανώδους κολίτιδας συνήθως
ανταποκρίνονται στη διακοπή της θεραπείας.
Σε µέτριες ή σοβαρές περιπτώσεις πρέπει να εξετάζεται η ανάγκη χορήγησης υγρών και
ηλεκτρολυτών, συµπληρωµατικής χορήγησης πρωτεϊνών και θεραπείας µε αντιµικροβιακά
φάρµακα, που είναι κλινικώς αποτελεσµατικά στην κολίτιδα η οποία οφείλεται στο
Clostridium difficile.
Νεφρική Δυσλειτουργία
Σε ασθενείς µε σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (GFR<10 ml/min) έχει παρατηρηθεί αύξηση
της συστηµατικής έκθεσης στην αζιθροµυκίνη κατά 33% (βλ. παράγραφο 5.2).
Παράταση του διαστήµατος QT
Παράταση της καρδιακής επαναπόλωσης και του διαστήµατος QT, η οποία ενέχει κίνδυνο
ανάπτυξης καρδιακών αρρυθµιών και torsades de pointes (κοιλιακή ταχυκαρδία δίκην ριπιδίου),
έχουν παρατηρηθεί σε θεραπεία µε µακρολίδια, συµπεριλαµβανοµένης της αζιθροµυκίνης (βλ.
παράγραφο 4.8). Εποµένως, καθώς οι ακόλουθες καταστάσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε
αυξηµένο κίνδυνο κοιλιακών αρρυθµιών (συµπεριλαµβανοµένου του torsades de pointes), οι
οποίες µπορεί να οδηγήσουν σε καρδιακή ανακοπή, η αζιθροµυκίνη θα πρέπει να
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χρησιµοποιείται µε προσοχή σε ασθενείς µε εν εξελίξει προαρρυθµικές καταστάσεις (ιδιαίτερα
οι γυναίκες και οι υπερήλικες ασθενείς) όπως σε:
Ασθενείς µε συγγενή ή τεκµηριωµένη παράταση του διαστήµατος QT
Ασθενείς οι οποίοι επί του παρόντος λαµβάνουν θεραπεία µε άλλες δραστικές ουσίες, οι
οποίες είναι γνωστό ότι παρατείνουν το διάστηµα QT, όπως αντιαρρυθµικά Τάξης ΙΑ
(κινιδίνη και προκαϊναµίδη) και Τάξης ΙΙΙ (ντοφετιλίδη, αµιωδαρόνη και σοταλολόλη),
σιζαπρίδη και τερφεναδίνη, αντιψυχωσικοί παράγοντες (όπως η πιµοζίδη),
αντικαταθλιπτικά (όπως η σιταλοπράµη), φθοριοκινολόνες (όπως η µοξιφλοξασίνη και η
λεβοφλοξασίνη)
Ασθενείς µε ηλεκτρολυτικές διαταραχές, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις υποκαλιαιµίας και
υποµαγνησιαιµίας
Ασθενείς µε κλινικά σχετιζόµενη βραδυκαρδία, καρδιακή αρρυθµία ή σοβαρή καρδιακή
ανεπάρκεια
Μυασθένεια gravis
Σε ασθενείς, οι οποίοι λάµβαναν θεραπεία µε αζιθροµυκίνη, έχουν αναφερθεί εξάρσεις των
συµπτωµάτων της µυασθένειας gravis και νέα εµφάνιση συνδρόµου µυασθένειας (βλ.
παράγραφο 4.8).
Παιδιά
Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα της αζιθροµυκίνης, κόνεως για διάλυµα προς
έγχυση, στη θεραπεία λοιµώξεων σε παιδιά δεν έχουν τεκµηριωθεί.
Ενδοφλέβια χορήγηση
Η ανασύσταση και η αραίωση της αζιθροµυκίνης, κόνεως για διάλυµα προς έγχυση, πρέπει
να πραγµατοποιείται κατά τις υποδείξεις και να χορηγείται ως ενδοφλέβια έγχυση για χρόνο
όχι µικρότερο των 60 λεπτών. Το ZITHROMAX δεν πρέπει να χορηγείται ως ταχεία
άπαξ ενδοφλέβια ένεση ή ενδοµυϊκή ένεση (βλ. παραγράφο 4.2 και παράγραφο 6.6).
4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης
Αντιόξινα: Σε φαρµακοκινητική µελέτη στην οποία εξετάσθηκε η επίδραση της ταυτόχρονης
χορήγησης αντιόξινων και αζιθροµυκίνης, δεν παρατηρήθηκε επίδραση στην ολική
βιοδιαθεσιµότητα παρότι οι µέγιστες συγκεντρώσεις στον ορό του αίµατος µειώθηκαν κατά
προσέγγιση 25%. Σε ασθενείς που λαµβάνουν παράλληλα αζιθροµυκίνη και αντιόξινα, τα
φάρµακα δεν πρέπει να λαµβάνονται ταυτόχρονα.
Σετιριζίνη: Σε υγιείς εθελοντές η συγχορήγηση πενθήµερου θεραπευτικού σχήµατος που
περιελάµβανε αζιθροµυκίνη και 20 mg σετιριζίνης στη σταθεροποιηµένη κατάσταση δεν
είχε ως αποτέλεσµα κάποια φαρµακευτική αλληλεπίδραση και καµία σηµαντική αλλαγή στο
διάστηµα QT.
Διδανοσίνη (Διδεοξυϊνοσίνη): Η συγχορήγηση 1200 mg αζιθροµυκίνης ηµερησίως µε
400 mg διδανοσίνης ηµερησίως σε έξι άτοµα θετικά στον HIV δεν φάνηκε να επηρεάζει τη
φαρµακοκινητική της διδανοσίνης στη σταθεροποιηµένη κατάσταση σε σύγκριση µε το
εικονικό φάρµακο.
Διγοξίνη και κολχικίνη (υποστρώµατα της P-γλυκοπρωτεΐνης): Ταυτόχρονη χορήγηση
αντιβιοτικών της οµάδας των µακρολιδίων συµπεριλαµβανοµένης της αζιθροµυκίνης µε
υποστρώµατα της P-γλυκοπρωτεΐνης όπως η διγοξίνη και η κολχικίνη, έχει αναφερθεί ότι
αυξάνει τα επίπεδα του υποστρώµατος της P-γλυκοπρωτεΐνης στον ορό του αίµατος.
Εποµένως, εάν η αζιθροµυκίνη και υποστρώµατα της P-γλυκοπρωτεΐνης, όπως η διγοξίνη,
χορηγούνται ταυτόχρονα, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η πιθανότητα αύξησης των
επιπέδων της διγοξίνης στον ορό του αίµατος. Είναι απαραίτητη η κλινική παρακολούθηση,
και πιθανώς η παρακολούθηση των επιπέδων της διγοξίνης στον ορό του αίµατος, κατά τη
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διάρκεια της θεραπείας µε αζιθροµυκίνη και µετά τη διακοπή της.
Ζιδοβουδίνη: Άπαξ δόσεις 1000 mg και πολλαπλές δόσεις 1200 mg ή 600 mg αζιθροµυκίνης
είχαν µικρή επίδραση στη φαρµακοκινητική της ζιδοβουδίνης στο πλάσµα ή στην αποβολή
αυτής ή του γλυκουρονικού µεταβολίτη της από τα ούρα. Ωστόσο, η χορήγηση
αζιθροµυκίνης αύξησε τις συγκεντρώσεις της φωσφορυλιωµένης ζιδοβουδίνης, του κλινικά
δραστικού µεταβολίτη της, στα περιφερικά µονοπύρηνα. Η κλινική σηµασία του ευρήµατος
αυτού δεν είναι σαφής, µπορεί όµως να αποδειχτεί ωφέλιµη για τους ασθενείς.
Η αζιθροµυκίνη δεν αλληλεπιδρά σηµαντικά µε το σύστηµα του ηπατικού κυτοχρώµατος Ρ450.
Πιστεύεται ότι η αζιθροµυκίνη δεν υφίσταται φαρµακοκινητικές αλληλεπιδράσεις αντίστοιχες
µε εκείνες της ερυθροµυκίνης και άλλων µακρολιδίων. Η επαγωγή ή η αδρανοποίηση του
ηπατικού κυτοχρώµατος Ρ450 µέσω του συµπλέγµατος κυτοχρώµατος-µεταβολίτη δεν
συµβαίνει µε την αζιθροµυκίνη.
Αλκαλοειδή ερυσιβώδους όλυρας: Λόγω της θεωρητικής πιθανότητας εµφάνισης
εργοτισµού δεν συνιστάται η ταυτόχρονη χρήση αζιθροµυκίνης µε παράγωγα ερυσιβώδους
όλυρας (βλ. παράγραφο 4.4).
Φαρµακοκινητικές µελέτες έχουν διεξαχθεί ανάµεσα στην αζιθροµυκίνη και τα ακόλουθα
φάρµακα τα οποία είναι γνωστό ότι υφίστανται σηµαντικό µεταβολισµό µέσω του
κυτοχρώµατος Ρ450.
Ατορβαστατίνη: Η συγχορήγηση ατορβαστατίνης (10 mg ηµερησίως) και αζιθροµυκίνης
(500 mg ηµερησίως) δεν τροποποίησε τις συγκεντρώσεις της ατορβαστατίνης στο πλάσµα
(µε βάση µέθοδο προσδιορισµού αναστολής της HMG CoA-αναγωγάσης). Ωστόσο, µετά
την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά έχουν αναφερθεί περιστατικά ραβδοµυόλυσης σε
ασθενείς που ελάµβαναν αζιθροµυκίνη µαζί µε στατίνες.
Καρβαµαζεπίνη: Σε µία µελέτη φαρµακοκινητικής αλληλεπίδρασης σε υγιείς εθελοντές δεν
παρατηρήθηκε καµία σηµαντική επίδραση στα επίπεδα της καρβαµαζεπίνης ή του
δραστικού µεταβολίτη της στο πλάσµα σε ασθενείς που ελάµβαναν ταυτόχρονα
αζιθροµυκίνη.
Σιµετιδίνη: Σε µία φαρµακοκινητική µελέτη στην οποία εξετάσθηκε η επίδραση επί της
φαρµακοκινητικής της αζιθροµυκίνης µίας άπαξ δόσης σιµετιδίνης, που χορηγήθηκε 2 ώρες
πριν από την αζιθροµυκίνη, δεν παρατηρήθηκε µεταβολή της φαρµακοκινητικής της
αζιθροµυκίνης.
Από του στόµατος κουµαρινικά αντιπηκτικά: Σε µία φαρµακοκινητική µελέτη
αλληλεπίδρασης, η αζιθροµυκίνη δεν µετέβαλλε το αντιπηκτικό αποτέλεσµα µίας άπαξ
δόσης 15 mg βαρφαρίνης, η οποία χορηγήθηκε σε υγιείς εθελοντές. Μετά την κυκλοφορία
του φαρµάκου στην αγορά υπήρξαν αναφορές ενίσχυσης του αντιπηκτικού αποτελέσµατος
µετά από συγχορήγηση αζιθροµυκίνης µε από του στόµατος κουµαρινικά αντιπηκτικά.
Παρόλο που δεν έχει τεκµηριωθεί αιτιολογική συσχέτιση µε την αζιθροµυκίνη, πρέπει να
δίνεται προσοχή στη συχνότητα παρακολούθησης του χρόνου προθροµβίνης όταν η
αζιθροµυκίνη χρησιµοποιείται σε ασθενείς που λαµβάνουν από του στόµατος κουµαρινικά
αντιπηκτικά.
Κυκλοσπορίνη: Σε µία φαρµακοκινητική µελέτη σε υγιείς εθελοντές στους οποίους
χορηγήθηκε ηµερήσια από του στόµατος δόση αζιθροµυκίνης 500 mg για 3 ηµέρες και
ακολούθως άπαξ δόση από του στόµατος κυκλοσπορίνης 10 mg/kg οι απορρέουσες Cmax και
AUC0-5 της κυκλοσπορίνης βρέθηκαν να είναι σηµαντικά αυξηµένες. Συνεπώς, πρέπει να
εξετάζεται µε προσοχή η ταυτόχρονη χορήγηση των φαρµάκων αυτών. Εάν είναι
απαραίτητη η ταυτόχρονη χορήγησή τους, πρέπει να παρακολουθούνται τα επίπεδα της
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κυκλοσπορίνης και να προσαρµόζεται ανάλογα η δοσολογία.
Εφαβιρένζη:Η συγχορήγηση µίας άπαξ δόσης 600 mg αζιθροµυκίνης και 400 mg
εφαβιρένζης ηµερησίως για 7 ηµέρες δεν είχε ως αποτέλεσµα καµία κλινικώς σηµαντική
φαρµακοκινητική αλληλεπίδραση.
Φλουκοναζόλη: Η συγχορήγηση µίας άπαξ δόσης αζιθροµυκίνης 1200 mg δεν µετέβαλε την
φαρµακοκινητική µίας εφάπαξ δόσης φλουκοναζόλης 800 mg . Η συνολική έκθεση και ο
χρόνος ηµιζωής της αζιθροµυκίνης δεν µεταβλήθηκαν από τη συγχορήγηση φλουκοναζόλης,
ωστόσο παρατηρήθηκε µία µείωση στη Cmax (18%) η οποία δεν ήταν κλινικά σηµαντική.
Ινδιναβίρη: Η συγχορήγηση µίας άπαξ δόσης 1200 mg αζιθροµυκίνης δεν είχε στατιστικά
σηµαντική επίδραση στη φαρµακοκινητική 800 mg ινδιναβίρης, χορηγούµενης τρεις φορές
ηµερησίως για 5 ηµέρες.
Μεθυλπρεδνιζολόνη: Σε µία µελέτη φαρµακοκινητικής αλληλεπίδρασης σε υγιείς εθελοντές,
η αζιθροµυκίνη δεν είχε καµία σηµαντική επίδραση στη φαρµακοκινητική της
µεθυλπρεδνιζολόνης.
Μιδαζολάµη: Η συγχορήγηση 500 mg αζιθροµυκίνης ηµερησίως για 3 ηµέρες σε υγιείς
εθελοντές δεν προκάλεσε κλινικά σηµαντικές µεταβολές στη φαρµακοκινητική και τη
φαρµακοδυναµική µίας άπαξ δόσης 15 mg µιδαζολάµης.
Νελφιναβίρη: Η συγχορήγηση αζιθροµυκίνης (1200 mg) και νελφιναβίρης σε
σταθεροποιηµένη κατάσταση (750 mg τρεις φορές ηµερησίως) είχε ως αποτέλεσµα την
αύξηση των συγκεντρώσεων της αζιθροµυκίνης. Δεν παρατηρήθηκαν κλινικώς σηµαντικές
ανεπιθύµητες ενέργειες και η προσαρµογή της δόσης δεν ήταν απαραίτητη.
Ριφαµπουτίνη: Η συγχορήγηση αζιθροµυκίνης και ριφαµπουτίνης δεν επηρέασε τις
συγκεντρώσεις κανενός από τα δύο φάρµακα στον ορό του αίµατος.
Έχει παρατηρηθεί ουδετεροπενία σε ασθενείς που λαµβάνουν ταυτόχρονη θεραπεία
αζιθροµυκίνης και ριφαµπουτίνης. Αν και η ουδετεροπενία έχει συσχετιστεί µε τη χρήση της
ριφαµπουτίνης, δεν έχει τεκµηριωθεί αιτιολογική συσχέτιση για τον συνδυασµό της µε την
αζιθροµυκίνη (βλ. παράγραφο 4.8).
Σιλντεναφίλη: Σε φυσιολογικούς υγιείς άρρενες εθελοντές δεν υπήρχαν ενδείξεις επίδρασης
της αζιθροµυκίνης (500 mg ηµερησίως για 3 ηµέρες) στην Cmax και την AUC της
σιλντεναφίλης ή του κύριου µεταβολίτη της.
Τερφεναδίνη: Φαρµακοκινητικές µελέτες δεν έδειξαν στοιχεία κάποιας αλληλεπίδρασης
ανάµεσα στην αζιθροµυκίνη και στην τερφεναδίνη. Έχουν αναφερθεί σπάνια περιστατικά όπου
η πιθανότητα τέτοιας αλληλεπίδρασης δεν ήταν δυνατό να αποκλεισθεί εντελώς. Παρόλα αυτά,
δεν υπήρξε συγκεκριµένη ένδειξη ότι συνέβη τέτοια αλληλεπίδραση.
Θεοφυλλίνη: Δεν υπάρχουν ενδείξεις κλινικά σηµαντικής φαρµακοκινητικής
αλληλεπίδρασης όταν η αζιθροµυκίνη και η θεοφυλλίνη χορηγούνται ταυτόχρονα σε υγιείς
εθελοντές. Εν τούτοις η συγχορήγηση θεοφυλλίνης και µακρολιδίων έχει συσχετιστεί µε
αυξηµένα επίπεδα θεοφυλλίνης στον ορό. Ως εκ τούτου, συνιστάται η µέτρηση των
επιπέδων θεοφυλλίνης επί συγχορηγήσης αζιθροµυκίνης.
Tριαζολάµη: Σε 14 υγιείς εθελοντές, η συγχορήγηση 500 mg αζιθροµυκίνης την Ηµέρα 1 και
250 mg την Ηµέρα 2 µε 0,125 mg τριαζολάµης την Ηµέρα 2, δεν είχε σηµαντική επίδραση σε
καµία φαρµακοκινητική µεταβλητή της τριαζολάµης σε σύγκριση µε τη συγχορήγηση
τριαζολάµης µε εικονικό φάρµακο.
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Τριµεθοπρίµη-Σουλφαµεθοξαζόλη: Συγχορήγηση του σταθερού συνδυασµού
τριµεθοπρίµης/σουλφαµεθοξαζόλης (160 mg/800 mg) επί 7 ηµέρες, µε 1200 mg
αζιθροµυκίνης την Ηµέρα 7, δεν είχε σηµαντικές επιδράσεις στις µέγιστες συγκεντρώσεις,
στη συνολική έκθεση ή στην απέκκριση από τα ούρα είτε της τριµεθοπρίµης είτε της
σουλφαµεθοξαζόλης. Οι συγκεντρώσεις της αζιθροµυκίνης στον ορό ήταν παρόµοιες µε
αυτές που έχουν παρατηρηθεί σε άλλες µελέτες.
Σιζαπρίδη: Η σιζαπρίδη µεταβολίζεται στο ήπαρ από το ένζυµο CYP 3A4. Επειδή τα
µακρολίδια αναστέλλουν το ένζυµο αυτό, η σύγχρονη χορήγηση της σιζαπρίδης µε τις ουσίες
αυτές µπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εµφάνισης διαταραχών του καρδιακού ρυθµού (παράταση
του διαστήµατος QT, κοιλιακές αρρυθµίες, TORSADE DE POINTES). Γι’αυτό να µη
συγχορηγείται η σιζαπρίδη µε τα φάρµακα αυτά.
4.6 Γονιµότητα, κύηση και γαλουχία
Εγκυµοσύνη
Δεν υπάρχουν επαρκή δεδοµένα από τη χρήση της αζιθροµυκίνης σε έγκυες γυναίκες. Σε
µελέτες τοξικότητας κατά την αναπαραγωγή σε πειραµατόζωα, αποδείχθηκε ότι η
αζιθροµυκίνη διαπερνά τον πλακούντα, αλλά δεν παρατηρήθηκαν επιδράσεις
τερατογένεσης. Η ασφάλεια της αζιθροµυκίνης δεν έχει επιβεβαιωθεί µε βάσει τη χρήση της
κατά την κύηση. Εποµένως, η αζιθροµυκίνη θα πρέπει να χρησιµοποιείται κατά την κύηση
µόνο εάν το όφελος υπερτερεί του κινδύνου.
Θηλασµός
Έχει αναφερθεί ότι η αζιθροµυκίνη εκκρίνεται στο ανθρώπινο µητρικό γάλα, αλλά δεν
υπάρχουν επαρκείς και καλά ελεγχόµενες κλινικές µελέτες σε θηλάζουσες γυναίκες, στις
οποίες να έχει γίνει περιγραφή της φαρµακοκινητικής της έκκρισης της αζιθροµυκίνης στο
ανθρώπινο µητρικό γάλα.
Γονιµότητα
Σε µελέτες γονιµότητας, οι οποίες έχουν διεξαχθεί σε αρουραίους, σηµειώθηκαν µειωµένα
ποσοστά κύησης µετά τη χορήγηση αζιθροµυκίνης. Δεν είναι γνωστή η σχέση αυτού του
ευρήµατος µε τους ανθρώπους.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανηµάτων
Δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποδεικνύουν ότι η αζιθροµυκίνη µπορεί να έχει επίδραση
στην ικανότητα του ασθενούς για οδήγηση ή χειρισµό µηχανηµάτων.
4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες
Ταξινόµηση ανεπιθύµητων ενεργειών σε πίνακα
Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις ανεπιθύµητες ενέργειες που εµφανίστηκαν µέσω της
εµπειρίας από κλινικές µελέτες και της παρακολούθησης του φαρµάκου µετά την
κυκλοφορία του στην αγορά, κατά κατηγορία οργανικού συστήµατος και συχνότητα. Οι
ανεπιθύµητες ενέργειες που εµφανίστηκαν µετά την κυκλοφορία του φαρµάκου στην αγορά
αποδίδονται µε πλάγια γράµµατα. Η κατηγορία συχνότητας εµφάνισης ορίζεται σύµφωνα µε
την παρακάτω συνθήκη: Πολύ συχνές (≥ 1/10), Συχνές (≥ 1/100, <1/10), Όχι συχνές
(≥1/1.000, <1/100), Σπάνιες (≥1/10.000, <1/1.000), Πολύ σπάνιες (<1/10.000), και Μη
γνωστές (δεν µπορούν να εκτιµηθούν µε βάση τα διαθέσιµα δεδοµένα). Εντός κάθε
κατηγορίας συχνότητας εµφάνισης, οι ανεπιθύµητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα
σειρά σοβαρότητας.

9

Ανεπιθύµητες ενέργειες ενδεχοµένως ή πιθανώς σχετιζόµενες µε την αζιθροµυκίνη µε
βάση την εµπειρία από κλινικές µελέτες και την παρακολούθηση του φαρµάκου µετά
την κυκλοφορία του στην αγορά:
Πολύ
συχνές
(≥1/10)

Συχνές
(≥1/100 έως
<1/10)

Λοιµώξεις και
Παρασιτώσεις

Διαταραχές του
Αιµοποιητικού
και του
Λεµφικού
Συστήµατος
Διαταραχές του
Ανοσοποιητικού
Συστήµατος
Διαταραχές του
Μεταβολισµού
και της Θρέψης
Ψυχιατρικές
Διαταραχές
Διαταραχές του
Νευρικού
Συστήµατος

Όχι συχνές (≥1/1.000 Σπάνιες (≥
έως < 1/100)
1/10.000 έως
<1/1.000)
Καντιντίαση
Λοίµωξη του κόλπου
Πνευµονία
Μυκητιασική
λοίµωξη
Βακτηριακή λοίµωξη
Φαρυγγίτιδα
Γαστρεντερίτιδα
Διαταραχή
αναπνευστικού
συστήµατος
Ρινίτιδα
Καντιντίαση του
στόµατος
Λευκοπενία
Ουδετεροπενία
Ηωσινοφιλία

Μη γνωστές

Αγγειοοίδηµα
Υπερευαισθησία

Αναφυλακτική
αντίδραση (βλ.
παράγραφο 4.4)

Ψευδοµεµβρανώδης
κολίτιδα (βλ. παράγραφο
4.4)

Θροµβοπενία
Αιµολυτική αναιµία

Ανορεξία
Νευρικότητα
Αϋπνία
Κεφαλαλγία

Ζάλη
Υπνηλία
Δυσγευσία
Παραισθησία

Οφθαλµικές
Διαταραχές
Διαταραχές του
Ωτός και του
Λαβυρίνθου

Οπτική διαταραχή

Καρδιακές
Διαταραχές

Αίσθηµα παλµών

Διαταραχή του ωτός
Ίλιγγος

Διέγερση

Επιθετικότητα
Άγχος
Παραλήρηµα
Ψευδαίσθηση
Λιποθυµικό επεισόδιο
Σπασµοί
Υπαισθησία
Ψυχοκινητική
υπερδραστηριότητα
Ανοσµία
Αγευσία
Παροσµία
Μυασθένεια gravis (βλ.
παράγραφο 4.4)
Έκπτωση της ακουστικής
οξύτητας,
περιλαµβανοµένης της
κώφωσης και ή των
εµβοών
Torsades de pointes
(Κοιλιακή ταχυκαρδία
δίκην ριπιδίου) (βλ.
παράγραφο 4.4),
Αρρυθµία (βλ.
παράγραφο 4.4)
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Αγγειακές
Διαταραχές
Διαταραχές του
Αναπνευστικού
Συστήµατος, του
Θώρακα και του
Μεσοθωρακίου
Διαταραχές του Διάρροια
Γαστρεντερικού

περιλαµβανοµένης της
κοιλιακής ταχυκαρδίας
Ηλεκτροκαρδιογράφηµα,
διάστηµα QT
παρατεταµένο (βλ.
παράγραφο 4.4)
Υπόταση

Έξαψη
Δύσπνοια
Επίσταξη

Έµετος
Κοιλιακό
άλγος
Ναυτία

Δυσκοιλιότητα
Μετεωρισµός
Δυσπεψία
Γαστρίτιδα Δυσφαγία
Διάταση της κοιλίας
Ξηροστοµία
Ερυγή
Εξέλκωση του
στόµατος
Υπερέκκριση σιέλου

Διαταραχές του
Ήπατος και των
Χοληφόρων

Παγκρεατίτιδα
Δυσχρωµατισµός της
γλώσσας

Ηπατική λειτουργία
µη φυσιολογική
Ίκτερος
χολοστατικός
Αντίδραση από
φωτοευαισθησία
Φαρµακευτική
Αντίδραση µε
Ηωσινοφιλία και
Συστηµατικά
Συµπτώµατα
(DRESS), Οξεία
Γενικευµένη
Εξανθηµατική
Φλυκταίνωση
(AGEP)

Ηπατική ανεπάρκεια (η
οποία σπανίως κατέληξε
σε θάνατο) (βλ.
παράγραφο 4.4)
Ηπατίτιδα κεραυνοβόλος
Ηπατική νέκρωση
Σύνδροµο StevensJohnson
Τοξική επιδερµική
νεκρόλυση
Πολύµορφο ερύθηµα

Διαταραχές του
Δέρµατος και του
Υποδόριου Ιστού

Εξάνθηµα
Κνησµός
Κνίδωση
Δερµατίτιδα
Ξηροδερµία
Υπεριδρωσία

Διαταραχές του
Μυοσκελετικού
Συστήµατος και
του Συνδετικού
Ιστού
Διαταραχές των
Νεφρών και των
Ουροφόρων
Οδών
Διαταραχές του
Αναπαραγωγικού
Συστήµατος και
του Μαστού
Γενικές
Διαταραχές και
Καταστάσεις της
Οδού Χορήγησης

Οστεοαρθρίτιδα
Μυαλγία
Οσφυαλγία
Αυχεναλγία

Αρθραλγία

Δυσουρία
Άλγος νεφρού

Νεφρική ανεπάρκεια
οξεία
Νεφρίτιδα διάµεση

Μητρορραγία
Διαταραχή όρχεων
Άλγος της
θέσης ένεσης
φλεγµονή της
θέσης ένεσης

Οίδηµα
Εξασθένιση
Αίσθηµα κακουχίας
Κόπωση
Οίδηµα προσώπου
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Εργαστηριακές
Παράµετροι

Αριθµός
λεµφοκυττάρω
ν µειωµένος
Αριθµός
ηωσινοφίλων
αυξηµένος
Διττανθρακικά
αίµατος
µειωµένα
Βασεόφιλα
λευκοκύτταρα
αυξηµένα
Μονοκύτταρα
αυξηµένα
Ουδετερόφιλα
αυξηµένα

Κακώσεις και
Δηλητηριάσεις

Θωρακικό άλγος
Πυρεξία
Άλγος
Περιφερικό οίδηµα
Ασπαρτική
αµινοτρανσφεράση
αυξηµένη
Αµινοτρανσφεράση
της αλανίνης
αυξηµένη
Χολερυθρίνη αίµατος
αυξηµένη
Ουρία αίµατος
αυξηµένη
Κρεατινίνη αίµατος
αυξηµένη
Κάλιο αίµατος µη
φυσιολογικό
Αλκαλική
φωσφατάση αίµατος
αυξηµένη
Χλωριούχα αυξηµένα
Γλυκόζη αυξηµένη
Αιµοπετάλια
αυξηµένα
Αιµατοκρίτης
µειωµένος
Διττανθρακικά
αυξηµένα
Νάτριο µη
φυσιολογικό
Επιπλοκή µετά από
θεραπευτικό χειρισµό

Αναφορά πιθανολογούµενων ανεπιθύµητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούµενων ανεπιθύµητων ενεργειών µετά από τη χορήγηση άδειας
κυκλοφορίας του φαρµακευτικού προϊόντος είναι σηµαντική. Επιτρέπει τη συνεχή
παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρµακευτικού προϊόντος. Ζητείται από
τους επαγγελµατίες του τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε
πιθανολογούµενες ανεπιθύµητες ενέργειες µέσω:
Ελλάδα
Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr

Κύπρος
Φαρµακευτικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Υγείας
CY-1475 Λευκωσία
Φαξ: + 357 22608649
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs.

4.9 Υπερδοσολογία
Συµπτώµατα
Οι ανεπιθύµητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν µετά τη λήψη δόσεων του φαρµάκου
µεγαλύτερων των συνιστώµενων, ήταν παρόµοιες µε αυτές που παρατηρήθηκαν µετά τη
λήψη των συνήθων δόσεων.
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Χειρισµός
Σε περίπτωση υπερδοσολογίας απαιτείται η εφαρµογή γενικών συµπτωµατικών και
υποστηρικτικών µέτρων θεραπείας, ανάλογα µε την περίπτωση.
5.

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες
Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Αντιµικροβιακά, Μακρολίδια, Κωδικός ATC: J01FA10
Μηχανισµός δράσης:
Η αζιθροµυκίνη είναι το πρώτο αντιβιοτικό µίας υποοµάδας των µακρολιδίων, γνωστής ως
αζαλίδες, και η οποία είναι χηµικά διαφορετική από την ερυθροµυκίνη. Χηµικώς
λαµβάνεται από την προσθήκη ενός ατόµου αζώτου στον λακτονικό δακτύλιο της
ερυθροµυκίνης A. Η χηµική ονοµασία της αζιθροµυκίνης είναι 9-deoxy-9a-aza-9a-methyl9a-homoerythromycin A. Το µοριακό της βάρος είναι 749,0.
Η αζιθροµυκίνη δεσµεύεται στο 23S rRNA της ριβοσωµατικής υποοµάδας 50S. Η
αζιθροµυκίνη παρεµποδίζει τη σύνθεση των πρωτεϊνών, µέσω αναστολής της αντίδρασης
µετακίνησης/µετατόπισης των πεπτιδίων και µέσω αναστολής της δηµιουργίας της
ριβοσωµατικής υποοµάδας 50S.
Ηλεκτροφυσιολογία της καρδιάς
Η παράταση του διαστήµατος QTc µελετήθηκε σε µία τυχαιοποιηµένη, ελεγχόµενη µε εικονικό
φάρµακο, παράλληλων σκελών κλινική δοκιµή σε 116 υγιείς εθελοντές, οι οποίοι έλαβαν είτε
µόνο χλωροκίνη (1000 mg) ή σε συνδυασµό µε αζιθροµυκίνη (500 mg, 1000 mg και 1500 mg
άπαξ ηµερησίως). Η συγχορήγηση µε αζιθροµυκίνη αύξησε το διάστηµα QTc µε τρόπο
εξαρτώµενο από τη δοσολογία και τη συγκέντρωση. Σε σύγκριση µε µόνο τη χλωροκίνη, οι
µέγιστες µέσες (άνω όριο εµπιστοσύνης 95%) αυξήσεις στο QTcF ήταν 5 (10) ms, 7 (12) ms
και 9 (14) ms µε τη συγχορήγηση 500 mg, 1000 mg και 1500 mg αζιθροµυκίνης, αντίστοιχα.
Μηχανισµοί εµφάνισης µικροβιακής αντοχής:
Οι δύο πλέον συνηθισµένοι µηχανισµοί ανάπτυξης αντοχής σε µακρολίδια,
συµπεριλαµβανοµένης της αζιθροµυκίνης, είναι η τροποποίηση στόχου (πιο συχνά µέσω της
µεθυλίωσης του 23S rRNA) και η ενεργή απέκκριση. Η συχνότητα αυτών των µηχανισµών
αντοχής ποικίλλει µεταξύ των ειδών και, εντός ενός είδους, η συχνότητα της αντοχής διαφέρει
βάσει της γεωγραφικής περιοχής.
Η πλέον συνηθισµένη ριβοσωµιακή τροποποίηση, η οποία καθορίζει τη µειωµένη δέσµευση
των µακρολιδίων, είναι η µετα-µεταγραφική (N6)-διµεθυλοποίηση της αδενίνης σε
νουκλεοτίδιο 2058 (σύστηµα αρίθµησης Escherichia coli) του 23S rRNA από µεθυλάσες που
κωδικοποιούνται από τα γονίδια erm (erythromycin ribosome methylase) Οι ριβοσωµιακές
τροποποιήσεις συχνά καθορίζουν τη διασταυρούµενη αντοχή (φαινότυπος MLSB) µε άλλες
κατηγορίες αντιβιοτικών, των οποίων τα ριβοσωµιακά σηµεία δέσµευσης επικαλύπτονται µε
εκείνα των µακρολιδίων: οι λινκοζαµίδες (συµπεριλαµβανοµένης της κλινδαµυκίνης) και οι
στρεπτογραµίνες B (οι οποίες περιλαµβάνουν για παράδειγµα το quinupristin από το
quinupristin/dalfopristin). Διαφορετικά γονίδια erm υπάρχουν σε διάφορα βακτηριακά είδη,
ιδίως σε στρεπτόκοκκους και σταφυλόκοκκους. Η ευαισθησία στα µακρολίδια µπορεί επίσης να
επηρεαστεί από λιγότερο συνήθεις µεταλλαξιογόνες αλλαγές στα νουκλεοτίδια A2058 και
A2059 και σε κάποιες άλλες θέσεις του 23S rRNA ή στη µεγάλη υποοµάδα των ριβοσωµιακών
πρωτεϊνών L4 και L22.
Οι αντλίες εκροής εµφανίζονται σε ποικιλία ειδών, συµπεριλαµβανοµένων των gram
αρνητικών, όπως ο Haemophilus influenzae (όπου και ενδέχεται να καθορίζουν εγγενώς
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υψηλότερες ελάχιστες ανασταλτικές συγκεντρώσεις (MICs)) και των σταφυλόκοκκων Στους
στρεπτόκοκκους και τους εντερόκοκκους, τα γονίδια mef(A) κωδικοποιούν µία αντλία εκροής
που αναγνωρίζει µακρολίδια µε 14-µελή και 15-µελή λακτονικό δακτύλιο (στα οποία
περιλαµβάνονται αντιστοίχως η ερυθροµυκίνη και η αζιθροµυκίνη).
Μεθοδολογία καθορισµού της in vitro ευαισθησίας των βακτηρίων στην αζιθροµυκίνη
Οι έλεγχοι ευαισθησίας θα πρέπει να διενεργούνται µε πρότυπες εργαστηριακές µεθόδους, όπως
είναι αυτές που περιγράφει το Ίδρυµα Κλινικών και Εργαστηριακών Προτύπων (CLSI). Σε
αυτές περιλαµβάνονται µέθοδοι αραίωσης (καθορισµός MIC) και µέθοδοι ευαισθησίας
αντιµικροβιακών δίσκων. Τόσο το CLSI όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Εξέταση
Αντιµικροβιακής Ευαισθησίας (EUCAST) παρέχουν επεξηγηµατικά κριτήρια για τις εν λόγω
µεθόδους.
Βάσει αριθµού µελετών, συνιστάται η in vitro δραστηριότητα της αζιθροµυκίνης να εξετάζεται
σε ατµοσφαιρικό αέρα, ούτως ώστε να διασφαλιστεί το φυσιολογικό pH του θρεπτικού µέσου.
Οι αυξηµένες τάσεις CO2, οι οποίες χρησιµοποιούνται συχνά για τους στρεπτόκοκκους και τα
αναερόβια και περιστασιακά για άλλα είδη, προκαλούν µείωση στο pH του µέσου. Το γεγονός
αυτό έχει µεγαλύτερη ανεπιθύµητη επίδραση στη δραστικότητα της αζιθροµυκίνης από ότι στα
άλλα µακρολίδια.
Τα όρια ευαισθησίας του CLSI, βάσει του ελέγχου µικροαραίωσης σε ζωµό ή αραίωσης σε
άγαρ, µε επώαση σε ατµοσφαιρικό αέρα, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
Ερµηνευτικά Κριτήρια Ευαισθησίας του CLSI Βάσει Αραίωσης
MIC/Μικροαραίωση σε ζωµό (mg/L)
Οργανισµός
Ευαίσθητο
Ενδιάµεσο
Ανθεκτικό
Είδη Haemophilus
-β
≤4
Moraxella catarrhalis
≤ 0,25
Neisseria meningitidis
-β
≤2
Staphylococcus aureus
4
≤2
≥8
α
Στρεπτόκοκκοι
1
≤ 0,5
≥2
α

Περιλαµβάνει Streptococcus pneumoniae, β-αιµολυτικούς στρεπτόκοκκους και πρασινίζοντες
στρεπτόκοκκους.
β
Επί του παρόντος, η απουσία δεδοµένων για ανθεκτικά στελέχη αποκλείει τον καθορισµό οποιασδήποτε
κατηγορίας άλλης από αυτής των ευαίσθητων στελεχών. Εάν στελέχη δίνουν αποτελέσµατα MIC διαφορετικά
από αυτά των ευαίσθητων στελεχών, τότε αυτά πρέπει να αποσταλούν σε ένα εργαστήριο αναφοράς για
περαιτέρω δοκιµασίες.
Επώαση σε ατµοσφαιρικό αέρα.
CLSI = Ίδρυµα Κλινικών και Εργαστηριακών Προτύπων, MIC = Ελάχιστη Ανασταλτική Συγκέντρωση.
Πηγή:, CLSI, 2012. CLSI, 2010

Η ευαισθησία µπορεί επίσης να καθοριστεί βάσει της µεθόδου διάχυσης δίσκων, η οποία
µετρά διαµέτρους ζώνης αναστολής µετά την επώαση σε ατµοσφαιρικό αέρα. Οι δίσκοι
ευαισθησίας περιέχουν 15 µg αζιθροµυκίνης. Τα επεξηγηµατικά κριτήρια για τις ζώνες
αναστολής, που έχουν καθοριστεί από το CLSI βάσει της σχέσης τους µε τις MIC
κατηγορίες ευαισθησίας, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
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Επεξηγηµατικά Κριτήρια του CLSI Βάσει Διάχυσης Δίσκου
Διάµετρος ζώνης αναστολής δίσκου (mm)
Οργανισµός
Ευαίσθητο
Ενδιάµεσο
Ανθεκτικό
Είδη Haemophilus
≥ 12
Moraxella catarralis
≥ 26
Neisseria meningitidis
≥ 20
Staphylococcus aureus
14
17
≥ 18
≤ 13
Στρεπτόκοκκοι α
14 - 17
≥ 18
≤ 13
α

Περιλαµβάνει Streptococcus pneumoniae, β-αιµολυτικούς στρεπτόκοκκους και πρασινίζοντες
στρεπτόκοκκους.
Επώαση σε ατµοσφαιρικό αέρα.
CLSI = Ίδρυµα Κλινικών και Εργαστηριακών Προτύπων, mm = Χιλιοστόµετρα.
Πηγή: CLSI, 2012, CLSI, 2010

Η εγκυρότητα των µεθόδων εξέτασης αραίωσης και διάχυσης δίσκου θα πρέπει να
πιστοποιούνται βάσει στελεχών ελέγχου ποιότητας (QC) όπως επισηµαίνει το CLSI. Τα
αποδεκτά όρια κατά την εξέταση της αζιθροµυκίνης έναντι των εν λόγω οργανισµών
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
Εύρος Ελέγχου Ποιότητας για τους Ελέγχους Ευαισθησίας της Αζιθροµυκίνης (CLSI)
Μικροδιάλυση σε ζωµό MIC
Οργανισµός
Εύρος ελέγχου ποιότητας (mg/L αζιθροµυκίνης)
Haemophilus influenzae ATCC 49247
1-4
Staphylococcus aureus ATCC 29213
0,5 - 2
Streptococcus pneumoniae ATCC 49619
0,06 – 0,25
Διάµετρος ζώνης αναστολής δίσκου (δίσκος 15 µg)
Οργανισµός
Εύρος ελέγχου ποιότητας (mm)
Haemophilus influenzae ATCC 49247
13 - 21
Staphylococcus aureus ATCC 25923
21 - 26
Streptococcus pneumoniae ATCC 49619
19 - 25
Επώαση σε ατµοσφαιρικό αέρα.
CLSI = Ίδρυµα Κλινικών και Εργαστηριακών Προτύπων, MIC = Ελάχιστη Ανασταλτική Συγκέντρωση,
mm = Χιλιοστόµετρα.
Πηγή: CLSI, 2012.

Η EUCAST έχει ορίσει όρια ευαισθησίας για την αζιθροµυκίνη, βάσει του καθορισµού της
MIC. Τα όρια ευαισθησίας EUCAST αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
Όρια Ευαισθησίας EUCAST για Αζιθροµυκίνη
MIC (mg/L)
Παθογόνα Μικρόβια
Staphylococcus spp
Streptococcus spp (Group
A,B,C,G)
Streptococcus pneumoniae

Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis
Neisseria gonorrhoeae

Ευαίσθητο
≤1
≤0,25

Ανθεκτικό
>2
>0,5

≤0,25
≤0,12
≤0,25
≤0,25

>0,5
>4
>0,5
>0,5

EUCAST = Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Εξέταση Αντιµικροβιακής Ευαισθησίας, MIC = Ελάχιστη
Ανασταλτική Συγκέντρωση.
Πηγή: EUCAST Ιανουάριος 2017
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Αντιµικροβιακό Φάσµα
Η αντοχή στην αζιθροµυκίνη µπορεί να είναι εγγενής ή επίκτητη. Υπάρχουν τρεις κύριοι
µηχανισµοί ανάπτυξης αντοχής των βακτηρίων: η τροποποίηση της θέσης στόχου, η
τροποποίηση της µεταφοράς του αντιβιοτικού και η τροποποίηση του αντιβιοτικού.
Ο επιπολασµός της επίκτητης αντοχής ενδέχεται να ποικίλλει γεωγραφικά και χρονικά για
επιλεγµένα είδη και είναι επιθυµητή η παροχή πληροφοριών σχετικά µε την αντοχή τοπικά,
ειδικά κατά τη θεραπεία σοβαρών λοιµώξεων. Όταν η επικράτηση της ανθεκτικότητας σε
τοπικό επίπεδο είναι τέτοια, ώστε η χρησιµότητα του φαρµάκου να τίθεται υπό αµφισβήτηση,
τουλάχιστον για ορισµένους τύπους λοιµώξεων, είναι αναγκαίο να ζητείται η συµβουλή
ειδικού.
Η αζιθροµυκίνη εµφανίζει διασταυρούµενη αντοχή έναντι θετικών κατά gram στελεχών που
είναι ανθεκτικά στην ερυθροµυκίνη. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ορισµένες ριβοσωµιακές
τροποποιήσεις καθορίζουν τη διασταυρούµενη αντοχή µε άλλες κατηγορίες αντιβιοτικών, των
οποίων τα ριβοσωµιακά σηµεία δέσµευσης επικαλύπτονται µε εκείνα των µακρολιδίων, όπως οι
λινκοζαµίδες (συµπεριλαµβανοµένης της κλινδαµυκίνης) και οι στρεπτογραµίνες B (οι οποίες
περιλαµβάνουν για παράδειγµα το quinupristin από το quinupristin/dalfopristin). Με την
πάροδο του χρόνου έχει σηµειωθεί µείωση της ευαισθησίας στα µακρολίδια συγκεκριµένα του
Streptococcus pneumoniae και του Staphylococcus aureus, συµπεριλαµβανοµένου του
ανθεκτικού στη µεθικιλλίνη S. aureus (MRSA) η οποία έχει επίσης παρατηρηθεί σε
πρασινίζοντες στρεπτόκοκκους και στο Streptococcus agalactiae.
Πίνακας: Αντιµικροβιακό φάσµα azithromycin
Είδη συνήθως ευαίσθητα στην αζιθροµυκίνη
Gram αρνητικοί µικροοργανισµοί
Haemophilus influenza*
Moraxella catarrhalis*
Άλλοι µικροοργανισµοί
Chlamydophila pneumoniae
Chlamydia trachomatis
Legionella pneumophila
Mycobacterium avium
Mycoplasma pneumonia*
Είδη των οποίων η αποκτηθείσα αντοχή µπορεί να αποτελεί πρόβληµα
Gram θετικοί µικροοργανισµοί
Staphylococcus aureus*
Streptococcus agalactiae
Streptococcus pneumoniae*
Streptococcus pyogenes*
Άλλοι µικροοργανισµοί
Ureoplasma urealyticum
Ενδογενώς ανθεκτικοί µικροοργανισµοί
Αερόβιοι Gram θετικοί µικροοργανισµοί
Staphylococcus aureus – ανθεκτικά στελέχη στη µεθικιλλίνη και στην ερυθροµυκίνη
Streptococcus pneumoniae – ανθεκτικά στελέχη στην πενικιλλίνη
Αερόβιοι Gram αρνητικοί µικροοργανισµοί
Escherischia coli
Pseudomonas aeruginosa
Klebsiella spp
Αναερόβιοι Gram αρνητικοί µικροοργανισµοί
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Bacteroides fragilis group
* Η κλινική αποτελεσµατικότητα έχει καταδειχθεί από ευαίσθητους αποµονωµένους
οργανισµούς για τις εγκεκριµένες κλινικές ενδείξεις.
5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες
Απορρόφηση
Μετά την από του στόµατος χορήγηση στον άνθρωπο, η αζιθροµυκίνη κατανέµεται ευρέως
στο σώµα και η βιοδιαθεσιµότητά της είναι περίπου 37%. Η χορήγηση καψακίων
αζιθροµυκίνης µετά από ένα κύριο γεύµα µειώνει τη βιοδιαθεσιµότητα τουλάχιστον κατά
50%. Ο απαιτούµενος χρόνος για την επίτευξη των µέγιστων συγκεντρώσεων στο πλάσµα
είναι 2 έως 3 ώρες.
Κατανοµή
Μελέτες σε πειραµατόζωα απέδειξαν την ύπαρξη υψηλών συγκεντρώσεων αζιθροµυκίνης
στα φαγοκύτταρα. Σε πειραµατικά µοντέλα, υψηλότερες συγκεντρώσεις αζιθροµυκίνης
ελευθερώνονται κατά τη διάρκεια ενεργού φαγοκυττάρωσης σε σχέση µε µη διεγερθέντα
φαγοκύτταρα. Στα µοντέλα πειραµατόζωων αυτό έχει ως αποτέλεσµα να προκύπτουν
υψηλές συγκεντρώσεις αζιθροµυκίνης στο σηµείο της λοίµωξης.
Φαρµακοκινητικές µελέτες απέδειξαν την ύπαρξη σηµαντικά υψηλότερων επιπέδων
αζιθροµυκίνης στους ιστούς σε σχέση µε το πλάσµα (µέχρι 50 φορές µεγαλύτερες της
µέγιστης παρατηρηθείσης συγκέντρωσης του φαρµάκου στο πλάσµα) γεγονός που
υποδεικνύει ότι το φάρµακο δεσµεύεται σε µεγάλο ποσοστό από τους ιστούς. Οι
συγκεντρώσεις του φαρµάκου στους ιστούς-στόχους όπως είναι οι πνεύµονες, οι αµυγδαλές
και ο προστάτης υπερβαίνουν την MIC90 (Ελάχιστη Ανασταλτική Συγκέντρωση) για τα
πιθανά παθογόνα, µετά τη χορήγηση µιας άπαξ δόσης του φαρµάκου 500 mg. Υψηλές
συγκεντρώσεις αζιθροµυκίνης βρέθηκαν σε ιστούς του γεννητικού συστήµατος της γυναίκας
96 ώρες µετά από άπαξ από του στόµατος δόση 500 mg αζιθροµυκίνης.
Μεταβολισµός/Αποβολή
Ο τελικός χρόνος ηµιζωής της αποβολής του φαρµάκου από το πλάσµα εκφράζει µε
ακρίβεια τον χρόνο ηµιζωής της αποβολής του από τους ιστούς, που είναι 2-4 ηµέρες.
Περίπου 12% της δόσης που χορηγείται ενδοφλεβίως απεκκρίνεται στα ούρα σαν
αµετάβλητο φάρµακο σε διάστηµα 3 ηµερών, το δε µεγαλύτερο ποσοστό αυτού
απεκκρίνεται τις πρώτες 24 ώρες. Η απέκκριση της αζιθροµυκίνης από τη χολή αποτελεί την
κύρια οδό αποµάκρυνσης για το αµετάβλητο φάρµακο, µετά την από του στόµατος
χορήγηση. Πολύ ψηλές συγκεντρώσεις του αµετάβλητου φαρµάκου ανευρίσκονται στη
χολή, µαζί µε 10 µεταβολίτες που σχηµατίζονται µε Ν- και Ο-αποµεθυλίωση, µε
υδροξυλίωση του δακτυλίου της δεσοζαµίνης και των αγλυκονικών δακτυλίων και µε
διάσπαση του συµπλόκου της κλαδινόζης. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων της υγρής
χρωµατογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC) και των µικροβιολογικών αναλυτικών µεθόδων
στους ιστούς υποδεικνύει ότι οι µεταβολίτες δεν παίζουν κανένα ρόλο στην αντιµικροβιακή
δραστικότητα της αζιθροµυκίνης.
Φαρµακοκινητική σε ειδικές οµάδες ασθενών
Υπερήλικες
Σε υπερήλικες εθελοντές (ηλικίας > 65 ετών) παρατηρήθηκε ελαφρά αύξηση των τιµών AUC
µετά θεραπεία 5 ηµερών σε σχέση µε νέους εθελοντές (ηλικίας < 40 ετών), αλλά η αύξηση αυτή
δεν θεωρείται κλινικά σηµαντική και ως εκ τούτου δεν απαιτείται προσαρµογή της δόσης του
φαρµάκου.
Νεφρική δυσλειτουργία
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Η φαρµακοκινητική της αζιθροµυκίνης σε άτοµα µε ήπια έως µέτρια νεφρική δυσλειτουργία
(GFR 10-80 ml/min), δεν επηρεάστηκε µετά από άπαξ δόση 1 g αζιθροµυκίνης άµεσης
αποδέσµευσης. Στατιστικά σηµαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν στην AUC0-120 (8,8 µg × h/ml
έναντι 11,7 µg × h/ml), Cmax (1,0 µg/ml έναντι 1,6 µg/ml) και CLr (2,3 ml/min/kg έναντι
0,2 ml/min/kg) µεταξύ της οµάδας ατόµων µε σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (GFR
<10 ml/min) και της οµάδας ατόµων µε φυσιολογική νεφρική λειτουργία.
Ηπατική δυσλειτουργία
Σε ασθενείς µε ήπια (κατηγορία Α) έως µέτρια (κατηγορία Β) ηπατική δυσλειτουργία, δεν
υπάρχουν ενδείξεις σηµαντικής µεταβολής της φαρµακοκινητικής της αζιθροµυκίνης στον
ορό σε σχέση µε εκείνους που παρουσιάζουν φυσιολογική ηπατική λειτουργία. Στους
ασθενείς αυτούς η νεφρική κάθαρση της αζιθροµυκίνης εµφανίζεται αυξηµένη, πιθανώς για
να εξισορροπήσει τη µειωµένη ηπατική κάθαρση.
5.3

Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια

Έχει παρατηρηθεί φωσφολιπίδωση (ενδοκυτταρική συσσώρευση φωσφολιπιδίων) σε
αρκετούς ιστούς (π.χ. οφθαλµός, γάγγλια ραχιαίων ριζών, ήπαρ, χοληδόχος κύστη, νεφρός,
σπλήνας και/ή πάγκρεας) ποντικών, αρουραίων και σκύλων, στους οποίους χορηγήθηκαν
πολλαπλές δόσεις αζιθροµυκίνης. Έχει παρατηρηθεί φωσφολιπίδωση σε ανάλογη έκταση
στους ιστούς νεογέννητων αρουραίων και σκύλων. Η επίδραση αυτή φαίνεται να είναι
αναστρέψιµη µετά τη διακοπή της θεραπείας µε αζιθροµυκίνη. Η σηµασία του ευρήµατος
αυτού στα πειραµατόζωα και στους ανθρώπους δεν είναι γνωστή.
6.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1 Κατάλογος εκδόχων
Κιτρικό οξύ
Νατρίου υδροξείδιο
6.2 Ασυµβατότητες
Το ανασυσταθέν διάλυµα, µπορεί να αραιωθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες και τα συµβατά
διαλύµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.6. Άλλες ουσίες, προσθετικά ή φάρµακα που
χορηγούνται ενδοφλέβια δεν πρέπει να προστίθενται στο προϊόν, ή να εγχέονται ταυτόχρονα
µέσω της ίδιας ενδοφλέβιας γραµµής.
6.3 Διάρκεια ζωής
Κόνις για Διάλυµα προς Έγχυση: 3 χρόνια.
Ανασυσταθέν συµπυκνωµένο διάλυµα (σύµφωνα µε τις οδηγίες) είναι χηµικά και φυσικά
σταθερό για 24 ώρες όταν φυλαχτεί σε θερµοκρασία µικρότερη των 30°C.
Εντούτοις, από µικροβιολογικής άποψης, το προϊόν πρέπει να χρησιµοποιείται αµέσως. Αν
δεν χρησιµοποιηθεί αµέσως, ο χρόνος και οι συνθήκες αποθήκευσης πριν τη χρήση είναι
ευθύνη του χρήστη και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 24 ώρες σε θερµοκρασία 2 έως 8°C,
εκτός αν η ανασύσταση/αραίωση έχουν λάβει χώρα σε ελεγχόµενες και τεκµηριωµένα
άσηπτες συνθήκες.
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Φυλάσσετε σε θερµοκρασία µικρότερη των 30°C (βλ. παράγραφο 6.6, για πληροφορίες
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φύλαξης µετά την ανασύσταση).
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Το ZITHROMAX κόνις για Διάλυµα προς Έγχυση φέρεται σε κυτίο που περιέχει ένα
σωληνοειδές, διαφανές, γυάλινο φιαλίδιο τύπου Ι των 10 ml, πωµατισµένο µε ελαστικό
πώµα βουτυλίου, χρώµατος γκρι και ασφαλισµένο µε ασφάλεια αλουµινίου.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισµός
Το ZITHROMAX, Κόνις για Διάλυµα προς Έγχυση, φέρεται σε φιαλίδια µίας χρήσης. Το
περιεχόµενο του φιαλιδίου πρέπει να ανασυσταθεί µε 4,8 ml στείρου ύδατος για ενέσιµα
(αζιθροµυκίνη 100 mg/ml). Για τη χορήγηση, ο απαιτούµενος όγκος του ανασυσταθέντος
διαλύµατος προστίθεται σε ένα συµβατό διάλυµα έγχυσης ώστε να παρέχει διάλυµα
αζιθροµυκίνης συγκέντρωσης από 1,0 mg έως 2,0 mg/ml.
Συγκεντρώσεις > 2 mg/ml πρέπει να αποφεύγονται.
Τα παρεντερικά φαρµακευτικά προϊόντα πρέπει να εξετάζονται οπτικά για την παρουσία
ξένων σωµατιδίων πριν τη χορήγηση. Αν είναι εµφανής η παρουσία ξένων σωµατιδίων στο
ανασυσταθέν υγρό, το διάλυµα του φαρµάκου πρέπει να απορρίπτεται.
Το ανασυσταθέν διάλυµα µπορεί να αραιωθεί µε:
Φυσιολογικό ορό (0,9% χλωριούχο νάτριο)
½ Φυσιολογικό ορό (0,45% χλωριούχο νάτριο)
5% Δεξτρόζη σε ύδωρ
Διάλυµα Lactated Ringer’s
5% Δεξτρόζη σε ½ Φυσιολογικό Ορό (0,45% χλωριούχο νάτριο) µε 20 mEq KCl
5% Δεξτρόζη σε διάλυµα Lactated Ringer’s
5% Δεξτρόζη σε 1/3 Φυσιολογικό Ορό (0,3% χλωριούχο νάτριο)
5% Δεξτρόζη σε ½ Φυσιολογικό Ορό (0,45% χλωριούχο νάτριο)
Συνιστάται, µία δόση 500 mg αζιθροµυκίνης, κόνεως για διάλυµα προς έγχυση, αραιωµένη
όπως περιγράφθηκε παραπάνω, να εγχύεται σε χρονική περίοδο όχι µικρότερη των 60
λεπτών.
Το προϊόν µετά την ανασύσταση και αραίωση χρησιµοποιείται για χορήγηση µε
ενδοφλέβια έγχυση. Το προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται ως ταχεία άπαξ ενδοφλέβια
ένεση ή ενδοµυϊκή ένεση (βλ. παράγραφο 4.4 και παράγραφο 6.6).
7.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Pfizer Ελλάς A.E.,
Λ. Μεσογείων 243,
154 51 Ν. Ψυχικό
Τηλ.: 210 67 85 800
Κύπρος - Τοπικός αντιπρόσωπος:
Pfizer Ελλάς A.E. (CYPRUS BRANCH),
Τηλ.: +357 22 817690
8.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
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