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Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη
Tazocin® EF
2 g / 0,25 g κόνις για διάλυµα προς έγχυση
Tazocin® EF
4 g / 0,5 g κόνις για διάλυµα προς έγχυση
Πιπερακιλλίνη / Ταζοµπακτάµη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιµοποιείτε αυτό
το φάρµακο, δ ιότι πε ρ ιλαµβ άνε ι σηµαντικέ ς πληρ οφ ορ ίε ς για σας .
Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό, τον φαρµακοποιό ή τον νοσοκόµο σας.
Η συνταγή γι’ αυτό το φάρµακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το
φάρµακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµη και όταν τα συµπτώµατα της
ασθένειας τους είναι ίδια µε τα δικά σας.
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια, ενηµερώστε τον γιατρό, τον φαρµακοποιό ή
τον νοσοκόµο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται
στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
Το περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1.
Τι είναι το Tazocin® EF και ποια είναι η χρήση του
2.
Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιµοποιήσετε το Tazocin® EF
3.
Πώς να χρησιµοποιήσετε το Tazocin® EF
4.
Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες
5.
Πώς να φυλάσσετε το Tazocin® EF
6.
Περιεχόµενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1.

Τι ε ίναι το Tazocin® EF και ποια ε ίναι η χρ ήση του

Η πιπερακιλλίνη ανήκει σε µία οµάδα φαρµάκων γνωστή ως «ευρέος φάσµατος πενικιλλινούχα
αντιβιοτικά». Η πιπερακιλλίνη µπορεί να σκοτώσει πολλά είδη βακτηρίων. Η ταζοµπακτάµη µπορεί
να αποτρέψει µερικά ανθεκτικά βακτήρια από το να επιβιώσουν από τις επιδράσεις της
πιπερακιλλίνης. Αυτό σηµαίνει ότι, όταν η πιπερακιλλίνη και η ταζοµπακτάµη χορηγούνται
ταυτόχρονα, σκοτώνονται περισσότεροι τύποι βακτηρίων.
Το Tazocin® EF χρησιµοποιείται σε ενήλικες και εφήβους ώστε να θεραπεύσει βακτηριακές
λοιµώξεις, όπως εκείνες που επηρεάζουν το κατώτερο αναπνευστικό σύστηµα (πνεύµονες), το
ουροποιητικό σύστηµα (νεφροί και ουροδόχος κύστη), κοιλιά, δέρµα ή αίµα. Το Tazocin® EF µπορεί
να χρησιµοποιηθεί στη θεραπεία βακτηριακών λοιµώξεων σε ασθενείς µε χαµηλό αριθµό
λευκοκυττάρων (µειωµένη αντίσταση στις λοιµώξεις).
Το Tazocin® EF χρησιµοποιείται σε παιδιά ηλικίας 2-12 ετών για τη θεραπεία λοιµώξεων της κοιλιάς,
όπως σκωληκοειδίτιδα, περιτονίτιδα (λοίµωξη του υγρού και των βλεννογόνων των οργάνων της
κοιλίας) και λοιµώξεων της χολής (χοληφόρων οδών). Το Tazocin® EF µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη
θεραπεία βακτηριακών λοιµώξεων σε ασθενείς µε χαµηλό αριθµό λευκοκυττάρων (µειωµένη
αντίσταση στις λοιµώξεις).
Σε ορισµένες σοβαρές λοιµώξεις, ο γιατρός σας µπορεί να εξετάσει το ενδεχόµενο χρήσης του
Tazocin® EF σε συνδυασµό µε άλλα αντιβιοτικά.
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2.

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιµοποιήσετε το Tazocin® EF

Μην χρησιµοποιήσετε το Tazocin® EF
σε περίπτωση αλλεργίας στην πιπερακιλλίνη ή την ταζοµπακτάµη ή σε οποιοδήποτε άλλο από
τα συστατικά αυτού του φαρµάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).
σε περίπτωση αλλεργίας σε αντιβιοτικά γνωστά ως πενικιλλίνες, κεφαλοσπορίνες ή σε άλλους
αναστολείς β-λακταµασών, καθώς µπορεί να είστε αλλεργικός στο Tazocin® EF.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στον γιατρό, τον φαρµακοποιό ή τον νοσοκόµο σας πριν χρησιµοποιήσετε το Tazocin®
EF
εάν έχετε αλλεργίες. Εάν έχετε πολλαπλές αλλεργίες, βεβαιωθείτε ότι ενηµερώσατε τον γιατρό
σας ή άλλους επαγγελµατίες υγείας πριν τη λήψη αυτού του φαρµάκου.
εάν υποφέρετε από διάρροια πριν, ή εµφανίσετε διάρροια κατά τη διάρκεια ή µετά τη θεραπεία
σας. Σε αυτή την περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι ενηµερώσατε τον γιατρό σας ή άλλο
επαγγελµατία υγείας άµεσα. Μην πάρετε οποιοδήποτε φάρµακο για τη διάρροια χωρίς να έχετε
προηγουµένως συνεννοηθεί µε τον γιατρό σας.
εάν έχετε χαµηλά επίπεδα καλίου στο αίµα σας. Ο γιατρός σας µπορεί να θέλει να ελέγξει τους
νεφρούς σας πριν σας χορηγηθεί αυτό το φάρµακο και µπορεί να κάνει τακτικές εξετάσεις
αίµατος κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
εάν έχετε οποιαδήποτε νεφρικά ή ηπατικά προβλήµατα, ή κάνετε αιµοκάθαρση. Ο γιατρός σας
µπορεί να θέλει να ελέγξει τους νεφρούς σας πριν σας χορηγηθεί αυτό το φάρµακο, και µπορεί
να κάνει τακτικές εξετάσεις αίµατος κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
εάν παίρνετε ορισµένα φάρµακα (που ονοµάζονται αντιπηκτικά) ώστε να αποφύγετε την
υπερβολική πήξη του αίµατος (βλέπε επίσης Άλλα φάρµακα και Tazocin® EF στο παρόν
φύλλο οδηγιών), ή για να αποφύγετε οποιαδήποτε απροσδόκητη αιµορραγία συµβεί κατά τη
διάρκεια της θεραπείας. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να ενηµερώσετε τον γιατρό σας ή άλλο
επαγγελµατία υγείας άµεσα.
εάν εµφανίσετε σπασµούς κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να
ενηµερώσετε το γιατρό σας ή άλλο επαγγελµατία υγείας.
εάν νοµίζετε ότι εµφανίσατε µία καινούργια λοίµωξη ή παρατηρήσατε επιδείνωση της
λοίµωξης. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να ενηµερώσετε τον γιατρό σας ή άλλο επαγγελµατία
υγείας.
Παιδιά
Η πιπερακιλλίνη / ταζοµπακτάµη δε συνιστάται για χρήση σε παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών, καθώς
δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα της.
Άλλα φ άρ µακα και Tazocin® EF
Ενηµερώστε τον γιατρό ή άλλο επαγγελµατία υγείας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή µπορεί να
πάρετε άλλα φάρµακα, ακόµα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί µε συνταγή. Ορισµένα φάρµακα
µπορούν να αλληλεπιδρούν µε την πιπερακιλλίνη και την ταζοµπακτάµη.
Αυτά συµπεριλαµβάνουν:
φάρµακο για ουρική αρθρίτιδα (προβενεσίδη): Μπορεί να αυξήσει το χρόνο που χρειάζεται για
να αποβληθεί η πιπερακιλλίνη και η ταζοµπακτάµη από το σώµα σας.
αντιπηκτικοί ή αντιθροµβωτικοί παράγοντες (π.χ. ηπαρίνη, βαρφαρίνη ή ασπιρίνη).
φάρµακα που χρησιµοποιούνται για τη χαλάρωση των µυών σας κατά τη διάρκεια χειρουργικής
επέµβασης. Ενηµερώστε τον γιατρό σας, εάν πρόκειται να λάβετε γενική αναισθησία.
µεθοτρεξάτη (φάρµακο που χρησιµοποιείται στη θεραπεία καρκίνου, αρθρίτιδας και
ψωρίασης). Η πιπερακιλλίνη και ταζοµπακτάµη µπορεί να αυξήσει το χρόνο που χρειάζεται για
να αποβληθεί η µεθοτρεξάτη από το σώµα σας.
φάρµακα τα οποία µειώνουν τα επίπεδα καλίου στο αίµα σας (π.χ. δισκία που αυξάνουν την
ούρηση ή κάποια φάρµακα για καρκίνο).
φάρµακα που περιέχουν τα αντιβιοτικά τοµπραµυκίνη, γενταµικίνη ή βανκοµυκίνη.
Ενηµερώστε τον γιατρό σας εάν έχετε προβλήµατα µε τους νεφρούς σας.
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Επιδράσεις σε εργαστηριακές εξετάσεις
Ενηµερώστε τον γιατρό ή το προσωπικό του εργαστηρίου ότι παίρνετε Tazocin® EF αν πρόκειται να
δώσετε δείγµα αίµατος ή ούρων.
Κύηση και θηλασµός
Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νοµίζετε ότι µπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί,
ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού σας ή άλλου επαγγελµατία υγείας πριν από τη λήψη αυτού του
φαρµάκου.
O γιατρός σας θα αποφασίσει αν το Tazocin® EF είναι κατάλληλο για εσάς.
Η πιπερακιλλίνη και η ταζοµπακτάµη µπορούν να µεταφερθούν στο µωρό εντός της µήτρας ή µέσω
του µητρικού γάλακτος. Εάν θηλάζετε, ο γιατρός σας θα αποφασίσει αν το Tazocin® EF είναι
κατάλληλο για εσάς.
Οδήγηση και χειρισµός µηχανηµάτων
Η χρήση του Tazocin® EF δεν αναµένεται να έχει επιπτώσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού
µηχανηµάτων.
Το Tazocin® EF περιέχει νάτριο
Tazocin® EF 2 g / 0,25 g
Το φάρµακο αυτό περιέχει 130 mg νατρίου (κύριο συστατικό µαγειρικού/επιτραπέζιου άλατος) σε
κάθε φιαλίδιο. Αυτό ισοδυναµεί µε το 6,5% της συνιστώµενης µέγιστης ηµερήσιας πρόσληψης
νατρίου µε την διατροφή για έναν ενήλικα.
Tazocin® EF 4 g / 0,5 g
Το φάρµακο αυτό περιέχει 261 mg νατρίου (κύριο συστατικό µαγειρικού/επιτραπέζιου άλατος) σε
κάθε φιαλίδιο. Αυτό ισοδυναµεί µε το 13% της συνιστώµενης µέγιστης ηµερήσιας πρόσληψης
νατρίου µε την διατροφή για έναν ενήλικα.
Αυτό πρέπει να λαµβάνεται υπόψη αν βρίσκεστε σε δίαιτα περιορισµένης πρόσληψης νατρίου.
3.

Πώς να χρ ησιµοποιήσε τε το Tazocin® EF

Ο γιατρός σας ή άλλος επαγγελµατίας υγείας θα σας δώσει αυτό το φάρµακο µέσω έγχυσης (στάγδην
µέσα σε περίοδο 30 λεπτών) σε µία φλέβα σας.
Δοσολογία
Η δόση που θα σας χορηγηθεί εξαρτάται από το γιατί σας χορηγείται το φάρµακο, την ηλικία σας, και
εάν έχετε ή όχι προβλήµατα µε τους νεφρούς σας.
Ενήλικοι και έφηβοι ηλικίας άνω των 12 ετών
Η συνήθης δόση είναι 4 g / 0,5 g πιπερακιλλίνης/ταζοµπακτάµης χορηγούµενη κάθε 6-8 ώρες σε µία
φλέβα σας (απευθείας στη ροή του αίµατος).
Παιδιά ηλικίας 2 έως 12 ετών
Η συνήθης δόση για παιδιά µε ενδοκοιλιακές λοιµώξεις είναι 100 mg / 12,5 mg / kg βάρους σώµατος
πιπερακιλλίνη / ταζοµπακτάµη χορηγούµενη κάθε 8 ώρες σε µία φλέβα σας (απευθείας στη ροή του
αίµατος). Η συνήθης δόση για παιδιά µε χαµηλό αριθµό λευκοκυττάρων είναι 80 mg / 10 mg / kg
βάρους σώµατος πιπερακιλλίνη / ταζοµπακτάµη κάθε 6 ώρες σε µία φλέβα σας (απευθείας στη ροή
του αίµατος).
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Ο γιατρός σας θα υπολογίσει τη δόση ανάλογα µε το βάρος του παιδιού σας, όµως η κάθε
εξατοµικευµένη δόση δε θα υπερβαίνει τα 4 g/ 0,5 g Tazocin® EF.
Θα σας δοθεί Tazocin® EF έως ότου τα συµπτώµατα και τα σηµεία της λοίµωξης έχουν πλήρως
αποδράµει (5 µε 14 ηµέρες).
Ασθενείς µε νεφρικά προβλήµατα
Ο γιατρός σας µπορεί να χρειασθεί να µειώσει τη δόση του Tazocin® EF ή το πόσο συχνά το
λαµβάνετε. Ο γιατρός σας µπορεί να θέλει να ελέγξει το αίµα σας, ώστε να βεβαιώσει ότι η θεραπεία
σας είναι στη σωστή δόση, ειδικά αν πρέπει να πάρετε αυτό το φάρµακο για µεγάλο χρονικό
διάστηµα.
Εάν πάρετε µεγαλύτερη δόση Tazocin® EF από την κανονική
Θα σας δοθεί Tazocin® EF από ένα ιατρό ή άλλο επαγγελµατία υγείας, ώστε είναι απίθανο να σας
δοθεί λάθος δόση. Ωστόσο, εάν εµφανίσετε ανεπιθύµητες ενέργειες, όπως σπασµούς, ή νοµίζετε ότι
σας δόθηκε µεγάλη ποσότητα φαρµάκου, ενηµερώστε τον γιατρό σας αµέσως.
Εάν παραλείψετε µια δόση Tazocin® EF
Αν νοµίζετε ότι δε σας δόθηκε µία δόση του Tazocin® EF, ενηµερώστε τον γιατρό σας ή άλλο
επαγγελµατία υγείας αµέσως.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση αυτού του φαρµάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή
τον νοσοκόµο σας.
4.

Πιθ ανέ ς ανε πιθ ύ µητε ς ε νέ ρ γε ιε ς

Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και αυτό το φάρµακο µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες αν
και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Δείτε ένα γιατρό αµέσως εάν εµφανίσετε κάποια από αυτές τις δυνητικά σοβαρές ανεπιθύµητες
ενέργειες του Tazocin® EF.
Οι σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες (µε τις συχνότητες σε παρενθέσεις) του Tazocin® EF είναι:
σοβαρά δερµατικά εξανθήµατα [σύνδροµο Stevens-Johnson, ποµφολυγώδης δερµατίτιδα (Μη
γνωστή), αποφολιδωτική δερµατίτιδα (Μη γνωστή), τοξική επιδερµική νεκρόλυση (Σπάνια)],
τα οποία αρχικά εµφανίζονται ως κοκκινωπά στίγµατα που µοιάζουν µε στόχο ή κυκλικές
κηλίδες που έχουν κεντρικές φυσαλίδες στον κορµό. Επιπρόσθετα σηµεία περιλαµβάνουν
έλκη στο στόµα, το λαιµό, τη µύτη, τα άκρα, τα γεννητικά όργανα, καθώς και επιπεφυκίτιδα
(κόκκινα και πρησµένα µάτια). Το εξάνθηµα µπορεί να εξελιχθεί σε εκτενή εµφάνιση
φυσαλίδων ή απολέπιση του δέρµατος και µπορεί δυνητικά να είναι απειλητικό για τη ζωή.
σοβαρή, δυνητικά θανατηφόρος αλλεργική πάθηση (φαρµακευτική αντίδραση µε ηωσινοφιλία
και συστηµατικά συµπτώµατα), στην οποία µπορεί να συµµετέχει το δέρµα και, το πιο
σηµαντικό, άλλα όργανα κάτω από το δέρµα, όπως ο νεφρός και το ήπαρ.
µια πάθηση του δέρµατος (οξεία γενικευµένη εξανθηµατική φλυκταίνωση) που συνοδεύεται
από πυρετό, η οποία συνίσταται από πολυάριθµες µικροσκοπικές φυσαλίδες γεµάτες µε υγρό,
οι οποίες περιέχονται εντός µεγάλων περιοχών διογκωµένου και εξέρυθρου δέρµατος.
πρήξιµο (οίδηµα) του προσώπου, των χειλέων, της γλώσσας ή άλλων τµηµάτων του σώµατος
(Μη γνωστή)
δύσπνοια, συριγµός ή δυσκολίες στην αναπνοή (Μη γνωστή)
εξάνθηµα ή κνίδωση σοβαρού βαθµού (Όχι συχνή), κνησµός ή εξάνθηµα του δέρµατος
(Συχνή)
κιτρίνισµα (ίκτερος) των µατιών ή του δέρµατος (Μη γνωστή)
βλάβη στα κύτταρα του αίµατος [τα σηµεία περιλαµβάνουν: να µην µπορείτε να πάρετε
ανάσα σε στιγµή που δεν το περιµένατε, ερυθρά ή καφέ ούρα (Μη γνωστή), αιµορραγίες από
τη µύτη (Σπάνια) και µικροί τοπικοί µώλωπες (Μη γνωστή)], σηµαντική µείωση των λευκών
αιµοσφαιρίων (Σπάνια)
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σοβαρή ή εµµένουσα διάρροια που συνοδεύεται από πυρετό ή αδυναµία (Σπάνια)

Εάν κάποια από τις ακόλουθες ανεπιθύµητες ενέργειες γίνει σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια
ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε
το γιατρό σας ή άλλο επαγγελµατία υγείας.
Πολύ συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (µπορεί να επηρεάσουν περισσότερους από 1 στους 10
ανθρώπους):
διάρροια
Συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 10 ανθρώπους):
λοίµωξη από µύκητες
µείωση των αιµοπεταλίων, µείωση των ερυθροκυττάρων ή της χρωστικής του
αίµατος/αιµοσφαιρίνης, µη φυσιολογικές εργαστηριακές δοκιµασίες (δοκιµασία Coombs άµεση
θετική), παρατεταµένος χρόνος πήξης αίµατος (χρόνος ενεργοποιηµένης µερικής
θροµβοπλαστίνης παρατεταµένος)
µείωση της πρωτεΐνης του αίµατος
πονοκέφαλος, αϋπνία
κοιλιακός πόνος, έµετος, ναυτία, δυσκοιλιότητα, στοµαχικές διαταραχές
αύξηση των ηπατικών ενζύµων στο αίµα
δερµατικό εξάνθηµα, κνησµός
µη φυσιολογικές εξετάσεις αίµατος των νεφρών
πυρετός, αντίδραση στο σηµείο της ένεσης
Όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 100 ανθρώπους):
µείωση των λευκοκυττάρων (λευκοπενία), παρατεταµένος χρόνος πήξης αίµατος (χρόνος
προθροµβίνης παρατεταµένος)
µείωση του καλίου στο αίµα, µείωση του σακχάρου αίµατος
επιληπτικές κρίσεις (σπασµοί), που παρατηρούνται σε ασθενείς µε υψηλές δόσεις ή µε νεφρικά
προβλήµατα
χαµηλή αρτηριακή πίεση, φλεγµονή των φλεβών (αίσθηµα ευαισθησίας ή ερυθρότητας στην
προσληφθείσα περιοχή), ερυθρότητα του δέρµατος
αύξηση ενός προϊόντος διάσπασης χρωστικών του αίµατος (χολερυθρίνη)
δερµατικές αντιδράσεις µε ερυθρότητα, σχηµατισµό δερµατικών βλαβών, κνιδωτικό εξάνθηµα
πόνος στις αρθρώσεις και τους µύες,
ρίγη
Σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες (µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 1.000 ανθρώπους):
σηµαντική µείωση των λευκοκυττάρων (ακοκκιοκυτταραιµία), αιµορραγία από τη µύτη
σοβαρή λοίµωξη του παχέος εντέρου, φλεγµονή του βλεννογόνου του στόµατος
αποκόλληση της ανώτερης στιβάδας του δέρµατος σε ολόκληρο το σώµα (τοξική επιδερµική
νεκρόλυση)
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Μη γνωστές ανεπιθύµητες ενέργειες (δεν µπορούν να εκτιµηθούν µε βάση τα διαθέσιµα δεδοµένα):
σηµαντική µείωση των ερυθροκυττάρων, των λευκοκυττάρων και των αιµοπεταλίων
(πανκυτταροπενία), µείωση των λευκοκυττάρων (ουδετεροπενία), µείωση των ερυθροκυττάρων
λόγω πρώιµης διάσπασης ή αποδόµησης, µικροί τοπικοί µώλωπες, χρόνος ροής παρατεταµένος,
αύξηση των αιµοπεταλίων, αύξηση ενός συγκεκριµένου τύπου λευκοκυττάρων (ηωσινοφιλία)
αλλεργική αντίδραση και σοβαρή αλλεργική αντίδραση
φλεγµονή του ήπατος, κίτρινος χρωµατισµός του δέρµατος ή του άσπρου των µατιών
σοβαρή αλλεργική αντίδραση σε ολόκληρο το σώµα, µε εξανθήµατα του δέρµατος και των
βλεννογόνων, σχηµατισµό φυσαλίδων και διάφορα δερµατικά εξανθήµατα (σύνδροµο StevensJohnson), σοβαρή αλλεργική πάθηση µε συµµετοχή του δέρµατος και άλλων οργάνων, όπως ο
νεφρός και το ήπαρ (φαρµακευτική αντίδραση µε ηωσινοφιλία και συστηµατικά συµπτώµατα),
πολυάριθµες µικροσκοπικές φυσαλίδες γεµάτες µε υγρό, οι οποίες περιέχονται εντός µεγάλων
περιοχών διογκωµένου και εξέρυθρου δέρµατος, που συνοδεύονται από πυρετό (οξεία
γενικευµένη εξανθηµατική φλυκταίνωση), δερµατικές αντιδράσεις µε σχηµατισµό φυσαλίδων
(ποµφολυγώδης δερµατίτιδα)
κακή νεφρική λειτουργία και προβλήµατα από τους νεφρούς
µια µορφή πνευµονοπάθειας όπου ηωσινόφιλα (µια µορφή λευκοκυττάρου) εµφανίζονται στον
πνεύµονα σε αυξηµένους αριθµούς
οξύς αποπροσανατολισµός και σύγχυση (παραλήρηµα).
Η θεραπεία µε πιπερακιλλίνη έχει συσχετιστεί µε αυξηµένη επίπτωση πυρετού και εξανθήµατος σε
ασθενείς µε κυστική ίνωση.
Τα β-λακταµικά αντιβιοτικά, συµπεριλαµβανοµένης της πιπερακιλλίνης/ταζοµπακτάµης, µπορεί να
οδηγήσουν σε εκδηλώσεις εγκεφαλοπάθειας και σπασµούς.
Αναφορά ανεπιθύµητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια, ενηµερώστε τον γιατρό, τον φαρµακοποιό ή τον/την
νοσοκόµο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν
φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύµητες ενέργειες απευθείας, 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

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύµητων ενεργειών µπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων
πληροφοριών σχετικά µε την ασφάλεια του παρόντος φαρµάκου.
5.

Πώς να φ υ λάσσε τε το Tazocin® EF

Το φάρµακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε µέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.
Να µη χρησιµοποιείτε αυτό το φάρµακο µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί και
στο φιαλίδιο µετά τη «ΛΗΞΗ». Η ηµεροµηνία λήξης είναι η τελευταία ηµέρα του µήνα που
αναφέρεται εκεί.
Κλειστά φιαλίδια: Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 25°C.
Για εφάπαξ χρήση µόνο. Απορρίψτε διάλυµα που δεν χρησιµοποιήθηκε.
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Μην πετάτε φάρµακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίµµατα. Ρωτήστε τον
φαρµακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρµακα που δεν χρησιµοποιείτε πια. Αυτά τα µέτρα θα
βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6.

Πε ρ ιε χόµε να της συ σκε υ ασίας και λοιπέ ς πληρ οφ ορ ίε ς

Τι περιέχει το Tazocin® EF
-

-

Οι δραστικές ουσίες είναι πιπερακιλλίνη και ταζοµπακτάµη.
Κάθε φιαλίδιο περιέχει 2 g πιπερακιλλίνης (ως νατριούχο άλας) και 0,25 g ταζοµπακτάµης (ως
νατριούχο άλας).
Κάθε φιαλίδιο περιέχει 4 g πιπερακιλλίνης (ως νατριούχο άλας) και 0,5 g ταζοµπακτάµης (ως
νατριούχο άλας).
Τα άλλα συστατικά είναι κιτρικό οξύ µονοϋδρικό και αιθυλενοδιαµινοτετραοξικό οξύ (EDTA).

Εµφάνιση του Tazocin® EF και περιεχόµενα της συσκευασίας
Το Tazocin® EF 2 g / 0,25 g είναι µία λευκή έως υπόλευκη κόνις που διατίθεται σε ένα φιαλίδιο.
Συσκευασίες που περιέχουν 1, 5, 10, 12, 25 ή 50 φιαλίδια.
Το Tazocin® EF 4 g / 0,5 g είναι µία λευκή έως υπόλευκη κόνις που διατίθεται σε ένα φιαλίδιο.
Συσκευασίες που περιέχουν 1, 5, 10, 12, 25 ή 50 φιαλίδια.
Μπορεί να µην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρ ασκε υ αστής
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:
Pfizer Ελλάς A.E.,
Λ. Μεσογείων 243, 154 51,
Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210 6785800
Κύπρος - Τοπικός αντιπρόσωπος:
Pfizer Ελλάς A.E. (CYPRUS BRANCH)
Τηλ.: +357 22 817690
Παρασκευαστές:
Wyeth Lederle S.r.l,
Via Franco Gorgone
Zona Industriale
95100 Catania CT
Ιταλία
Pfizer Service Company BVBA,
Hoge Wei 10, Zaventem, 1930
Βέλγιο
Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (ΕΟΧ) µε τις ακόλουθες ονοµασίες:
Αυστρία
Γαλλία
Γαλλία
Δανία

Tazonam 4,0 g/0,5 g Trockenstechampullen
Tazocilline 2.0 g/0.25 g
Tazocilline 4.0 g/0.5 g
Tazocin 2.0 g/0.25 g
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Δανία
Ελλάδα
Ελλάδα
Ηνωµένο Βασίλειο
Ηνωµένο Βασίλειο
Ιταλία
Ιταλία
Κύπρος
Κύπρος
Μάλτα
Μάλτα
Ολλανδία
Ολλανδία
Πολωνία
Πολωνία

Tazocin 4.0 g/0.5 g
Tazocin EF 2.0 g/0.25 g
Tazocin EF 4.0 g/0.5 g
Tazocin 2 g/0.25 g powder for Solution For Infusion
Tazocin 4 g/0.5 g powder for Solution For Infusion
Tazocin 2 g/0,25 g polvere per Soluzione Per Infusione
Tazocin 4 g/0,5 g polvere per Soluzione Per Infusione
Tazocin EF 2.0 g/0.25 g
Tazocin EF 4.0 g/0.5 g
Tazocin 2.0 g/0.25g
Tazocin 4.0 g/0.5 g
Tazocin 2 g/0,25 g poeder voor oplossing voor infusie
Tazocin 4 g/0,5 g poeder voor oplossing voor infusie
Tazocin, 2 g + 0,25 g, proszek do sporzadzania roztworu do infuzji
Tazocin, 4 g + 0,5 g, proszek do sporzadzania roztworu do infuzji

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 12/02/2020
Λεπτοµερείς πληροφορίες για το φάρµακο αυτό είναι διαθέσιµες στο δικτυακό τόπο του:
Ελλάδα: http://www.eof.gr
Κύπρος: www.moh.gov.cy/phs
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται µόνο σε επαγγελµατίες υγείας:
Οδηγίες χρήσης
Το Tazocin® EF θα χορηγηθεί µε ενδοφλέβια έγχυση (στάγδην µέσα σε περίοδο 30 λεπτών).
Ενδοφλέβια χρήση
To περιεχόµενo κάθε φιαλιδίου πρέπει να ανασυσταθεί µε τον όγκο του διαλύτη που φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα, µε τη χρήση ενός από τους συµβατούς διαλύτες για ανασύσταση. Ανακινήστε
µέχρι να διαλυθεί. Με συνεχή ανακίνηση, η ανασύσταση θα πρέπει γενικά να επιτευχθεί εντός 5 έως
10 λεπτών (για λεπτοµέρειες για το χειρισµό, παρακαλώ δείτε παρακάτω).
Περιεχόµενo φιαλιδίου

Όγκος του διαλύτη* που πρέπει να προστεθεί
στο φιαλίδιο
10 ml

2 g / 0,25 g (2 g πιπερακιλλίνης και 0,25 g
ταζοµπακτάµης)
4 g / 0,50 g (4 g πιπερακιλλίνης και 0,5 g
ταζοµπακτάµης)

20 ml

* Συµβατοί διαλύτες για ανασύσταση
Ενέσιµο διάλυµα χλωριούχου νατρίου 0,9% (9 mg/ml)
Στείρο ενέσιµο ύδωρ(1)
Γλυκόζη 5%
(1)

O µέγιστος συνιστώµενος όγκος στείρου ενέσιµου ύδατος ανά δόση είναι 50 ml.

Τα ανασυσταθέντα διαλύµατα λαµβάνονται από το φιαλίδιο µε σύριγγα. Μετά την ανασύσταση όπως
έχετε καθοδηγηθεί, τα περιεχόµενα του φιαλιδίου που λαµβάνονται µε σύριγγα θα παρέχουν την
αναγραφόµενη ποσότητα πιπερακιλλίνης και ταζοµπακτάµης.
Τα ανασυσταθέντα διαλύµατα µπορούν να αραιωθούν περαιτέρω έως τον επιθυµητό όγκο (π.χ. 50 ml
έως 150 ml) µε κάποιον από τους ακόλουθους συµβατούς διαλύτες:
Ενέσιµο διάλυµα χλωριούχου νατρίου 0,9% (9 mg/ml)
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Γλυκόζη 5%
Dextran 6 % σε διάλυµα χλωριούχου νατρίου 0,9% (9 mg/ml)
Ενέσιµο διάλυµα Lactated Ringer’s
Διάλυµα Hartmann’s
Διάλυµα Ringer’s οξικού οξέος
Διάλυµα Ringer’s οξικού/µηλεϊνικού οξέος

Ασυµβατότητες
Όποτε το Tazocin® EF χορηγείται ταυτόχρονα µε άλλο αντιβιοτικό (π.χ. αµινογλυκοσίδες), οι ουσίες
θα πρέπει να χορηγούνται χωριστά. Η ανάµιξη των β-λακταµικών αντιβιοτικών µε αµινογλυκοσίδες in
vitro, µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντική αδρανοποίηση της αµινογλυκοσίδης. Ωστόσο, η αµικασίνη
και η γενταµικίνη εκτιµήθηκαν να είναι συµβατές µε το Tazocin® EF in vitro σε συγκεκριµένα µέσα
αραίωσης και σε καθορισµένες συγκεντρώσεις (βλ. Συγχορήγηση του Tazocin® EF µε
αµινογλυκοσίδες παρακάτω).
Το Tazocin® EF δεν πρέπει να αναµιγνύεται µε άλλες ουσίες στη σύριγγα ή στη φιάλη της έγχυσης
εφόσον δεν έχει επιβεβαιωθεί η συµβατότητά τους.
Λόγω της χηµικής του αστάθειας, το Tazocin® EF δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε διαλύµατα που
περιέχουν µόνο διττανθρακικό νάτριο.
Το Tazocin® EF είναι συµβατό µε το διάλυµα Lactated Ringer’s και για συγχορήγηση µε έγχυση µέσω
καθετήρα τριπλού αυλού (Y-site).
Το Tazocin® EF δεν πρέπει να προστίθεται σε παράγωγα αίµατος ή σε υδρολυθέντα λευκώµατα.
Συγχορήγηση του Tazocin® EF µε αµινογλυκοσίδες
Λόγω της in vitro αδρανοποίησης των αµινογλυκοσιδών από τα β-λακταµικά αντιβιοτικά, προτείνεται
η χωριστή χορήγηση του Tazocin® EF και των αµινογλυκοσιδών. Το Tazocin® EF και η
αµινογλυκοσίδη θα πρέπει να ανασυσταίνονται και να αραιώνονται χωριστά όταν υπάρχει ένδειξη για
ταυτόχρονη θεραπεία µε αµινογλυκοσίδες.
Σε περιπτώσεις όπου συνιστάται η συγχορήγηση, το Tazocin® EF είναι συµβατό για ταυτόχρονη
συγχορήγηση µε έγχυση µέσω καθετήρα τριπλού αυλού (Y-site) µόνο µε τις ακόλουθες
αµινογλυκοσίδες και κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

Αµινογλυκοσίδη

®

Tazocin EF Δόση

Tazocin® EF Όγκος
διαλύτη

Αµινογλυκοσίδη
εύρος
συγκέντρωσης*
(mg/ml)

Αποδεκτοί
διαλύτες

0,9%
2 g / 0,25 g
χλωριούχο
Αµικασίνη
50, 100, 150
1,75-7,5
4 g / 0,5 g
νάτριο ή 5%
γλυκόζη
0,9%
χλωριούχο
2 g / 0,25 g
Γενταµικίνη
50, 100, 150
0,7-3,32
4 g / 0,5 g
νάτριο ή 5%
γλυκόζη
*Η δόση της αµινογλυκοσίδης θα πρέπει να βασίζεται στο βάρος του ασθενή, την κατάσταση της
λοίµωξης (σοβαρή ή απειλητική για τη ζωή) και τη νεφρική λειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης).
Η συµβατότητα του Tazocin® EF µε άλλες αµινογλυκοσίδες δεν έχει τεκµηριωθεί. Μόνο η
συγκέντρωση και τα µέσα αραίωσης για την αµικασίνη και γενταµικίνη µε τις δόσεις του Tazocin® EF
όπως αυτές αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα έχουν αποδειχθεί ως συµβατές για συγχορήγηση µε
έγχυση µέσω καθετήρα τριπλού αυλού (Y-site). Ταυτόχρονη συγχορήγηση µε έγχυση µέσω καθετήρα
τριπλού αυλού (Y-site) µε οποιοδήποτε τρόπο διαφορετικό από τον αναφερόµενο παραπάνω µπορεί
να οδηγήσει σε σηµαντική αδρανοποίηση της αµινογλυκοσίδης από το Tazocin® EF.
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