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Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή
Deltacef 500mg, 1g και 2g κόνις για ενέσιµο διάλυµα/διάλυµα προς έγχυση

Κεφεπίµη {Cefepime}
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το
φάρµακο, διότι περιλαµβάνει σηµαντικές πληροφορίες για εσάς.
-

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

-

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας.

-

Η συνταγή για αυτό το φάρµακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το
φάρµακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα συµπτώµατα της
ασθένειάς τους είναι ίδια µε τα δικά σας.

-

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια, ενηµερώσετε το γιατρό ή το φαρµακοποιό ή
το νοσοκόµο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται
στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το Deltacef και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν σας χορηγηθεί το Deltacef
3. Πως να χρησιµοποιήσετε το Deltacef
4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες
5. Πως να φυλάσσετε το Deltacef
6. Περιεχόµενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1. Τι είναι το Deltacef και ποια είναι η χρήση του
Η κεφεπίµη είναι ένας ευρέως φάσµατος αντιβακτηριακός παράγοντας που ανήκει στην οµάδα των
κεφαλοσπορινών.
Το Deltacef 500mg, 1g και 2g κόνις για ενέσιµο διάλυµα χρησιµοποιείται για τη θεραπεία λοιµώξεων
που οφείλονται σε ευαίσθητα στελέχη µικροοργανισµών: βακτηριαιµία που προκύπτει σε συνδυασµό
µε, ή υπάρχει υποψία να συνδέεται µε, οποιαδήποτε από τις ακόλουθες λοιµώξεις: λοιµώξεις του
κατώτερου αναπνευστικού συστήµατος, λοιµώξεις του ουροποιητικού και του γεννητικού
συστήµατος, του δέρµατος και των µαλακών µορίων, λοιµώξεις των χοληφόρων, περιτονίτιδα και
χρησιµοποιείται επίσης για θεραπεία ουδετεροπενίας συνοδευόµενη από πυρετό.
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2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν σας χορηγηθεί το Deltacef
Μην πάρετε το Deltacef
-

σε περίπτωση αλλεργίας στην κεφεπίµη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του
φαρµάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).

-

σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στις κεφαλοσπορίνες ή σε άλλα βήτα – λακταµικά
αντιβακτηριδιακά (π.χ. πενικιλίνες, µονοβακτάµες και καρβαπενέµες).

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στον γιατρό, τον φαρµακοποιό ή τον νοσοκόµο σας πριν χρησιµοποιήσετε το Deltacef:
-

σε

περίπτωση

υπερευαισθησίας

σε

οποιοδήποτε

άλλο

φαρµακευτικό

προϊόν,

καθώς

αντιµετωπίζετε µεγαλύτερο κίνδυνο για αλλεργικές αντιδράσεις µετά τη χορήγηση του Deltacef.
-

εάν αντιµετωπίζετε διάρροια µετά από χρήση αντιβιοτικών.

-

εάν προκύψει υπερανάπτυξη µη-ευαίσθητων µικροοργανισµών, που θα απαιτεί επανειληµµένη
αξιολόγηση του ασθενούς.

-

εάν είχατε εµφανίσει υπερλοιµώξεις, οι οποίες µπορεί να συµβούν κατά τη διάρκεια
παρατεταµένης χρήσης αντιβιοτικών

-

εάν οι νεφροί σας δεν λειτουργούν σωστά, ειδικά εάν είστε ένα ηλικιωµένο άτοµο (καθώς υπάρχει
αυξηµένος κίνδυνος για τοξικές επιδράσεις). Σοβαρές τοξικές νευρολογικές επιδράσεις όπως
διαταραχή του επιπέδου της συνείδησης µε σύγχυση, ψευδαισθήσεις, λήθαργο και κώµα,
µυόκλονο, επιληπτικές κρίσεις, συµπεριλαµβανοµένης της επιληπτική κατάστασης χωρίς
σπασµούς ή / και νεφρική ανεπάρκεια έχουν αναφερθεί κυρίως σε ηλικιωµένους ασθενείς µε
νεφρική δυσλειτουργία που έλαβαν δόση κεφεπίµης υψηλότερη από τη συνιστώµενη.

Η νεφρική λειτουργία πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά εάν λαµβάνονται υψηλές δόσεις
νεφροτοξικών φαρµάκων (π.χ. αµινογλυκοσίδες, ισχυρά διουρητικά). Επειδή οι ηλικιωµένοι µπορεί
να εµφανίσουν νεφρική δυσλειτουργία, η δόση και η λειτουργία των νεφρών πρέπει να
παρακολουθούνται προσεκτικά.
Πιο συγκεκριµένα, πρέπει να ενηµερώσετε το γιατρό σας εάν:
- έχετε διαβήτη: Ενηµερώστε το γιατρό σας εάν έχετε διαβήτη και συνήθως κάνετε εξετάσεις ούρων
για γλυκόζη. Η κεφεπίµη ενδέχεται να αλλοιώσει τα αποτελέσµατα των (µη-ενζυµατικών)
εξετάσεων ούρων για γλυκόζη. Μπορεί να απαιτηθεί η χρήση άλλων εξετάσεων προκειµένου να
παρακολουθηθεί ο διαβήτης σας ενώ ακολουθείτε θεραπευτική αγωγή µε αυτό το φάρµακο.
- κάνετε αιµατολογικές εξετάσεις: Αυτό το φάρµακο µπορεί να αλλοιώσει τα αποτελέσµατα
κάποιων εξετάσεων αίµατος (όπως η εξέταση Coombs). Είναι σηµαντικό να ενηµερώσετε τον
γιατρό ότι ακολουθείτε θεραπευτική αγωγή µε κεφεπίµη όταν πάτε για εξέταση αίµατος.
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Άλλα φάρµακα και Deltacef
Ενηµερώστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πάρει πρόσφατα ή µπορεί να
πάρετε άλλα φάρµακα.
Όταν συνδυάζεται µε φάρµακα που επηρεάζουν την πήξη του αίµατος, υπάρχει ένας αυξηµένος
κίνδυνος αιµορραγίας.
Η προβενεσίδη επιβραδύνει την αποµάκρυνση της κεφεπίµης και, συνεπώς, επαυξάνει και ενισχύει
την αποτελεσµατικότητά της.
Συγχορηγούµενη θεραπεία µε βακτηριοστατικά αντιβιοτικά ενδέχεται να παρέµβει στη δράση των
αντιβιοτικών που περιέχουν β-λακτάµη.
Το Deltacef µε τροφή, ποτό και οινόπνευµα
Η κεφεπίµη σε συνδυασµό µε τη χρήση του αλκοόλ µπορεί να προκαλέσει την αντίδραση
δισουλφιράµης – που σχετίζεται µε ναυτία και έµετο.
Κύηση, θηλασµός και γονιµότητα
Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νοµίζετε ότι µπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί,
ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού ή του φαρµακοποιού σας πριν πάρετε αυτό το φάρµακο.
Το Deltacef θα πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης µόνο εάν είναι σαφώς
απαραίτητο και µετά από προσεκτική αξιολόγηση του κινδύνου / οφέλους.
Το Deltacef απεκκρίνεται στο µητρικό γάλα, σε πολύ µικρές συγκεντρώσεις. Το Deltacef πρέπει να
χορηγείται µε προσοχή σε γυναίκες που θηλάζουν όταν το αναµενόµενο όφελος δικαιολογεί τον
πιθανό κίνδυνο. Ωστόσο, ο θηλασµός (ή το φάρµακο) θα πρέπει να διακόπτεται σε περίπτωση
εµφάνισης στο βρέφος διάρροιας, καντιντίασης ή δερµατικού εξανθήµατος.
Οδήγηση και χειρισµός µηχανηµάτων
Δεν πραγµατοποιήθηκαν µελέτες σχετικά µε τις επιδράσεις του φαρµακευτικού προϊόντος στην
ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών. Ωστόσο, πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες, όπως
αλλαγµένη κατάσταση συνείδησης, ζάλη, κατάσταση σύχγυσης ή ψευδαισθήσεις µπορεί να
µεταβάλουν την ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών.
3.

Πώς να χρησιµοποιήσετε το Deltacef

Πάντοτε να χρησιµοποιείτε το φάρµακο αυτό αυστηρά σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού ή του
φαρµακοποιού σας. Εάν έχετε αµφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας.
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Το Deltacef θα σας χορηγείται πάντα από γιατρό ή άλλο επαγγελµατία της υγείας. Θα πρέπει να
ελέγξετε µε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας εάν δεν είστε σίγουροι. Το Deltacef µπορεί να σας
χορηγείται µε ενδοµυϊκή (ΕΜ) ή ενδοφλέβια (IV) ένεση ή ενδοφλέβια έγχυση. Η δόση σας και η οδός
χορήγησης εξαρτώνται από τη σοβαρότητα της λοίµωξης, τη νεφρική σας λειτουργία και τη γενική
κατάστασή σας.
Γενικά, θα πρέπει να χορηγείται δύο φορές την ηµέρα και σε περίπτωση σοβαρών λοιµώξεων, 3 φορές
την ηµέρα. Η ενδοφλέβια χορήγηση προτιµάται για σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή λοιµώξεις,
ειδικά αν υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης για σοκ.
Χρήση σε παιδιά
Τα παιδιά λαµβάνουν Deltacef µόνο ενδοφλεβίως.
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας θα ληφθούν από σας εξετάσεις αίµατος. Ο γιατρός σας µπορεί να
αλλάξει τη δόση ή τη θεραπεία σας σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα αυτών των εξετάσεων.
Εάν χρησιµοποιήσετε µεγαλύτερη δόση Deltacef από την κανονική
Ο γιατρός σας θα παρακολουθεί την κατάστασή σας και την αντίδρασή σας στο φάρµακο. Ωστόσο,
εάν ανησυχείτε ότι µπορεί να έχετε λάβει πολύ περισσότερο Deltacef, επικοινωνήστε αµέσως µε το
γιατρό σας ή άλλο επαγγελµατία υγείας.
Εάν ξεχάσετε να χρησιµοποιήσετε το Deltacef
Αν παραλείψατε µια δόση, µιλήστε µε τον γιατρό ή τον νοσοκόµο σας αµέσως µόλις το αντιληφθείτε.
Εάν σταµατήσετε να χρησιµοποιείτε το Deltacef
Είναι σηµαντικό, για την πρόληψη της επαναλοίµωξης, να λάβετε το πλήρες θεραπευτικό σχήµα,
ακόµα κι αν αισθάνεστε ότι η λοίµωξη έχει φύγει.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση αυτού του φαρµάκου, ρωτήστε τον γιατρό,
τον φαρµακοποιό ή τον νοσοκόµο σας.
4.

Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και αυτό το φάρµακο µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες, αν
και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Στους ενήλικες και στα παιδιά συνήθως η θεραπεία µε το Deltacef ήταν καλά ανεκτή.
Παρακαλείσθε να ενηµερώσετε αµέσως το γιατρό σας εάν παρουσιάσετε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες ανεπιθύµητες ενέργειες:
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Σοβαρή αλλεργική αντίδραση – ξαφνικό εξάνθηµα (κνίδωση), οίδηµα στα χέρια, τα πόδια, το
πρόσωπο, τα χείλη, το στόµα ή στο λαιµό (αυτό µπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες στην αναπνοή ή την
κατάποση). Είναι πολύ σοβαρή ανεπιθύµητη ενέργεια η οποία µπορεί να χρειάζεται άµεση ιατρική
βοήθεια. Μπορεί να εµφανιστεί πιο συχνά σε ασθενείς µε γνωστή αλλεργία στις πενικιλλίνες,
κεφαλοσπορίνες ή σε άλλα αλλεργιογόνα.
Παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το συντοµότερο δυνατό τον γιατρό σας εάν παρουσιάσετε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ανεπιθύµητες ενέργειες:
Διαφορετικά είδη δερµατικού εξανθήµατος, συµπεριλαµβανοµένων της κνίδωσης και του κνησµού,
πυρετός, ρίγη, αίσθηµα κακουχίας, έµετος, διάρροια (ψευδοµεµβρανώδης κολίτιδα), φλεγµονή των
βλεννογόνων της στοµατικής κοιλότητας, κολπίτιδα, καντιντίαση, κεφαλαλγία, αλλοίωση της γεύσης,
µυϊκές συσπάσεις, παραισθησία των άκρων (αίσθηση τσούξιµο, τσίµπηµα ή µούδιασµα), δυσφορία
στην αναπνοή ή ζάλη.
Οι ανεπιθύµητες ενέργειες χαρακτηρίζονται µε βάση τη συχνότητα εκδήλωσης τους σύµφωνα µε τα
πιο κάτω: πολύ συχνές ( 1/10), συχνές ( 1/100, <1/10), λιγότερο συχνές ( 1/1,000, <1/100),
σπάνιες ( 1/10,000, <1/1,000), πολύ σπάνιες (<1/10,000), περιλαµβανοµένων µεµονωµένων
περιστατικών.
Συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες:
- Υπερευαισθησία: εξάνθηµα, κνησµός, κνίδωση
- Πεπτικό σύστηµα: ναυτία, έµετος ή µυκητίαση της εσωτερικής επιφάνειας του στόµατος, διάρροια,
εντερική φλεγµονή, η οποία µπορεί σε µερικές περιπτώσεις να είναι σοβαρή,
- Πονοκέφαλοι
- Άλλα συµπτώµατα: πυρετός, φλεγµονή του κόλπου, ερυθρότητα του δέρµατος
- Φλεγµονή της φλέβας στο σηµείο της ενδοφλέβιας ένεσης
Λιγότερο συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες:
- Κοιλιακό άλγος, δυσκοιλιότητα, δυσκολία στην αναπνοή, ζάλη, µυρµήγκιασµα, ή µειωµένη
ευαισθησία του δέρµατος, φαγούρα στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, µεταβολή της όρεξης,
ρίγη, µυκητιασικές λοιµώξεις.
Σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες:
- Αγγειοοίδηµα (δυσκολίες στην αναπνοή ή την κατάποση ή οίδηµα του προσώπου, χεριών και
ποδιών, µατιών, χειλιών και/ή γλώσσας)
- Σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις, σπασµοί
- Σοβαρές διαταραχές του δέρµατος, των νεφρών, των ερυθρών αιµοσφαιρίων
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- Αιµορραγία
- Πόνος ή φλεγµονή στο σηµείο της ενδοµυϊκής ένεσης
- Μπορεί να υπάρχουν ψευδώς θετικά αποτελέσµατα κατά τον έλεγχο της γλυκόζης στα ούρα.
Ο γιατρός σας µπορεί να αποφασίσει να κάνετε αιµατολογικές εξετάσεις ή ανάλυση ούρων, για να
ελέγξει εάν το συκώτι, τα νεφρά ή το αίµα σας, έχουν επηρεαστεί από την θεραπεία.
Αναφορά ανεπιθύµητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια, ενηµερώστε τον γιατρό, τον φαρµακοποιό ή το
νοσοκόµο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν
φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε τις ανεπιθύµητες ενέργειες απευθείας στις
Φαρµακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, CY-1475, www.moh.gov.cy / phs Fax: +357
22608649. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύµητων ενεργειών µπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή
περισσότερων πληροφοριών σχετικά µε την ασφάλεια του παρόντος φαρµάκου.
5.

Πώς να φυλάσσετε το Deltacef

Το φάρµακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε µέρη που δε το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.
Φυλάσσετε σε θερµοκρασία µικρότερη των 30°C, στον αρχικό περιέκτη.
Ανασυσταθέν διάλυµα:
Διάλυµα για ενδοφλέβια (IV) έγχυση: το Deltacef είναι σταθερό για 24 ώρες σε θερµοκρασία
µικρότερη των 25oC ή έως 7 ηµέρες σε ψυγείο (2°C-8°C) όταν ανασυσταθεί µε 5%w/v και 10%w/v
δεξτρόζη, 0.9% w/v ενέσιµο χλωριούχο νάτριο, χλωριούχο νάτριο 0.9% w/v,5% ενδοφλέβια δεξτρόζη
για έγχυση και ενέσιµο διάλυµα Ringer.
Διάλυµα για ενδοµυϊκή (IM) ένεση: το Deltacef είναι σταθερό για 24 ώρες σε θερµοκρασία
µικρότερη των 25oC ή έως 3 ηµέρες σε ψυγείο (2°C-8°C) όταν ανασυσταθεί µε στείρο ενέσιµο ύδωρ,
0.9% w/v ενέσιµο χλωριούχο νάτριο, 5%w/v δεξτρόζη ή 1%w/v λιδοκαΐνη.
Να µη χρησιµοποιείτε αυτό το φάρµακο µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί και
στις κυψελίδες µετά την {ΗΜ. ΛΗΞ.:}. Η ηµεροµηνία λήξης είναι η τελευταία µέρα του µήνα που
αναφέρεται εκεί.
Να µη χρησιµοποιείτε αυτό το φάρµακο εάν παρατηρήσετε ορατά σωµατίδια πριν τη χορήγηση. Όπως
και µε τις άλλες κεφαλοσπορίνες, τα φρέσκα ανασυσταθέντα διαλύµατα του Deltacef µπορεί να
σκουραίνουν (στο χρώµα από άχρωµο έως κίτρινο) χωρίς καµία αλλαγή στην αποτελεσµατικότητα.
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Μην πετάτε φάρµακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίµατα. Ρωτήστε τον
φαρµακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρµακα που δε χρησιµοποιείτε πια. Αυτά τα µέτρα θα
βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. Περιεχόµενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Deltacef
Η δραστική ουσία είναι η κεφεπίµη ως µονοϋδρική υδροχλωρική κεφεπίµη.
Κάθε φιαλίδιο Deltacef 500mg κόνις για ενέσιµο διάλυµα περιέχει 500mg κεφεπίµης ως µονοϋδρική
υδροχλωρική κεφεπίµη.
Κάθε φιαλίδιο Deltacef 1g κόνις για ενέσιµο διάλυµα περιέχει 1g κεφεπίµης ως µονοϋδρική
υδροχλωρική κεφεπίµη.
Κάθε φιαλίδιο Deltacef 2g κόνις για ενέσιµο διάλυµα περιέχει 2g κεφεπίµης ως µονοϋδρική
υδροχλωρική κεφεπίµη.
Το άλλο συστατικό είναι: L-αργινίνη.
Εµφάνιση του Deltacef και περιεχόµενο της συσκευασίας
Το Deltacef κόνις για ενέσιµο διάλυµα είναι λευκή έως ελαφρά κίτρινη σκόνη.
Το Deltacef 500mg, 1g και 2g κόνις για ενέσιµο διάλυµα παρέχεται σε κουτιά του 1 φιαλιδίου, 10
φιαλιδίων, 50 φιαλιδίων και 100 φιαλιδίων.
Μπορεί να µην είναι διαθέσιµες όλες οι συσκευασίες στην αγορά.
Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής:
Medochemie Ltd, Κωνσταντινουπόλεως 1-10, 3011 Λεµεσός, Κύπρος
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις: 22/05/2019
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Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται µόνο σε γιατρούς ή επαγγελµατίες υγείας:
Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν, πρέπει να χορηγείται ενδοµυϊκά ή ενδοφλέβια ως ένεση ή έγχυση.
Δοσολογία
•

Ασθενείς µε φυσιολογική νεφρική λειτουργία

Ενήλικες
Συνιστώµενο δοσολογικό σχήµα για ενήλικες και εφήβους άνω των 40 kg µε φυσιολογική
νεφρική λειτουργία *
Σοβαρότητα της λοίµωξης

Δόση και οδός
χορήγησης

Μεσοδιάστηµα
µεταξύ των
δόσεων

Ήπιες έως µέτριες λοιµώξεις του
ουροποιητικού συστήµατος
Ήπιες έως µέτριες λοιµώξεις εκτός των
λοιµώξεων του ουροποιητικού

0.5-1g IV ή IM

12h

1g IV ή IM

12h

Σοβαρές λοιµώξεις

2 g IV

12h

Εξαιρετικά σοβαρές ή απειλητικές για
τη ζωή λοιµώξεις

2 g IV

8h

* Βέλτιστη διάρκεια της θεραπείας είναι 7-10 ηµέρες. Σε σοβαρές λοιµώξεις µπορεί να χρειαστεί µεγαλύτερης διάρκειας
θεραπεία. Στην εµπύρετη ουδετεροπενία, η διάρκεια της θεραπείας δεν πρέπει να είναι µικρότερη των 7 ηµερών µέχρι να
υποχωρήσει η ουδετεροπενία.

Για προφύλαξη σε ενδοκοιλιακές χειρουργικές επεµβάσεις (ενήλικες):
Εφάπαξ ενδοφλέβια δόση 2g Deltacef χορηγείται ως έγχυση των 30 λεπτών 60 λεπτά πριν από την
επέµβαση. Στη συνέχεια, θα πρέπει να δοθούν ενδοφλεβίως (IV) 500mg µετρονιδαζόλης. Η δόση της
µετρονιδαζόλης πρέπει να ανασυσταθεί και να χορηγηθεί σύµφωνα µε την Περίληψη των
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Λόγω ασυµβατότητας µεταξύ Deltacef και µετρονιδαζόλης, οι δύο
αυτές δραστικές ουσίες δεν πρέπει να χορηγούνται µαζί. Πριν από την έγχυση της µετρονιδαζόλης,
συνιστάται ο σωλήνας έγχυσης να ξεπλυθεί µε ένα συµβατό υγρό. Εάν η επέµβαση διαρκέσει για
περισσότερες από 12 ώρες, πρέπει να επαναληφθεί η δόση του Deltacef µετά τις 12 ώρες, αλλά ποτέ
δεν επαναλαµβάνεται η δόση της µετρονιδαζόλης.
Συνιστώµενη δοσολογία σε παιδιά µε φυσιολογική νεφρική λειτουργία
Πνευµονία, ουρολοιµώξεις, λοιµώξεις του δέρµατος και των µαλακών µορίων: Παιδιά µεγαλύτερα των
2 µηνών και µε σωµατικό βάρος µικρότερο των 40kg: 50mg/kg ανά δόση, χορηγούµενη κάθε 12 ώρες
για 10 ηµέρες. Εάν η λοίµωξη είναι σοβαρή, η δόση θα πρέπει να δίνεται κάθε 8 ώρες.
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Σήψη, βακτηριακή µηνιγγίτιδα και εµπειρική θεραπεία εµπύρετης ουδετεροπενίας: Παιδιά µεγαλύτερα
των 2 µηνών και µε σωµατικό βάρος µικρότερο των 40 kg: 50mg/kg ανά δόση, χορηγούµενη κάθε 8
ώρες για 7-10 ηµέρες.
Δεν υπάρχουν επίσηµα στοιχεία για τη χρήση του Deltacef σε παιδιά ηλικίας µικρότερης των 2
µηνών. Ωστόσο, µε βάση το µοντέλο που βασίζεται στην κλινική φαρµακοκινητική, δοσολογία των
50 mg / kg ανά δόση θα µπορούσε να χορηγηθεί σε παιδιά ηλικίας άνω των 2 µηνών, ενώ η δόση των
30 mg / kg κάθε 12 ή 8 ώρες θα µπορούσε να θεωρηθεί σε παιδιά ηλικίας µεταξύ 1 και 2 µηνών.
Αµφότερα τα δοσολογικά σχήµατα των 50 mg / kg ανά δόση σε παιδιά µεγαλύτερα των 2 µηνών και
των 30 mg / kg ανά δόση σε παιδιά ηλικίας µεταξύ 1 και 2 µηνών είναι συγκρίσιµα µε τις δόσεις των
2g σε ενήλικες. Συνιστάται ιδιαίτερα στενή παρακολούθηση.
•

Ασθενείς µε νεφρική ανεπάρκεια

Σε ασθενείς µε µειωµένη νεφρική λειτουργία, η δόση της κεφεπίµης πρέπει να προσαρµόζεται
προκειµένου να αντισταθµιστεί η µειωµένη νεφρική απέκκρισή της. Η συνιστώµενη δόση έναρξης της
κεφεπίµης για ασθενείς µε ήπια έως µέτρια νεφρική δυσλειτουργία είναι η ίδια όπως και για τους
ασθενείς µε φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Η δόση συντήρησης για ενήλικες µε νεφρική
δυσλειτουργία παρέχονται στον παρακάτω πίνακα:
Κάθαρση
κρεατινίνης
(ml/min)

Συνιστώµενη δόση συντήρησης

Περισσότερο από 50

Συνήθης δόση, δεν απαιτείται
προσαρµογή της δοσολογίας
Εξαιρετικά σοβαρή /
απειλητική για τη
ζωή λοίµωξη

Σοβαρή
λοίµωξη

2g/8 ώρες

Ήπιες έως
µέτριας
σοβαρότητας
λοιµώξεις
εκτός των
λοιµώξεων του
ουροποιητικού
συστήµατος
1g/12 ώρες

Ήπιες έως
µέτριας
σοβαρότητας
λοιµώξεις του
ουροποιητικού
συστήµατος

500 mg/12
ώρες
2g/12 ώρες

30-50

2g/12 hourly

2g/ηµερησίως
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11-29

2g/ ηµερησίως

1g/ ηµερησίως

500mg/
ηµερησίως

500mg/
ηµερησίως

≤10

1g/ ηµερησίως

Αιµοκάθαρση *

500mg/ ηµερησίως

500mg/
ηµερησίως
500mg/
ηµερησίως

250mg/
ηµερησίως
500mg/
ηµερησίως

250mg/
ηµερησίως
500mg/
ηµερησίως

* Τα φαρµακοκινητικά µοντέλα δείχνουν την αναγκαιότητα να µειωθεί η δόση σε αυτούς
τους ασθενείς.
Η συνιστώµενη δόση της κεφεπίµης σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση είναι η
ακόλουθη:
1g την πρώτη ηµέρα της θεραπείας, και εν συνεχεία 500 mg καθηµερινά για όλες τις λοιµώξεις, εκτός
της εµπύρετης ουδετεροπενίας.
Εµπύρετη ουδετεροπενία: 1g ηµερησίως. Όταν ο ασθενής υποβάλλεται σε αιµοκάθαρση, η κεφεπίµη
θα πρέπει να χορηγηθεί µετά το τέλος της διαδικασίας. Αν είναι δυνατόν η κεφεπίµη πρέπει να
χορηγείται την ίδια ώρα.
Όταν µόνο η κρεατινίνη του ορού (CRS) είναι διαθέσιµη, η κάθαρση κρεατινίνης (CrCl ml/min)
µπορεί να προσεγγιστεί χρησιµοποιώντας την εξίσωση Cockcroft και Gault.
Η κρεατινίνη ορού θα πρέπει να αντιπροσωπεύει µια σταθεροποιηµένη κατάσταση της νεφρικής
λειτουργίας:
Εξίσωση που εφαρµόζεται στην Αµερική
Άντρας ασθενής: CrCl (ml / min) = βάρος (kg) x (140-ηλικία [σε έτη]) / 72 x SCR (mg / dl)
Ευρωπαϊκή εξίσωση:
Άντρας ασθενής: CrCl (ml / min) = βάρος (kg) x (140-ηλικία [σε έτη]) x 1.23/72 x SCR (mg / dl)
Γυναίκα ασθενής: CrCl (ml / min) = 0.85 x τιµή ανδρός
Τρόπος Χορήγησης
Η κεφεπίµη µπορεί να χορηγηθεί ενδοφλεβίως (IV) (0,5g; 1g; 2g) µε αργή ενδοφλέβια ένεση σε
διάστηµα 3 έως 5 λεπτών ή µε έγχυση διάρκειας 30 λεπτών, ή µε βαθιά ενδοµυϊκή ένεση (IM) (0,5g
και 1g).
Ενδοφλέβια χορήγηση
Για άµεση ενδοφλέβια (IV) χορήγηση το Deltacef θα πρέπει να ανασυσταθεί µε στείρο ενέσιµο ύδωρ,
5% γλυκόζη, ή 0,9% φυσιολογικό ορό. Οι αναγκαίες ποσότητες παρουσιάζονται στον πίνακα που
ακολουθεί:
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Προετοιµασία των διαλυµάτων Deltacef
Περιεχόµενο
φιαλιδίου Cefepime

Όγκος

Διαθέσιµος όγκος

Συγκέντρωση

προστιθέµενου

κατά προσέγγιση

κεφεπίµης κατά

διαλύµατος (ml)

(ml)

προσέγγιση (mg/ml)

IV
500mg vial

5,0

5,6

100

1000mg vial

10,0

11,4

90

2000mg vial

10,0

12,8

160

500mg

1,3

1,8

280

1g vial

3,0

4,4

230

IM

Για την ενδοφλέβια έγχυση, η ανασύσταση του Deltacef γίνεται όπως παρουσιάζεται παραπάνω
προσθέτοντας την κατάλληλη ποσότητα διαλύµατος που προκύπτει σε έναν περιέκτη ενδοφλέβιου
διαλύµατος (IV). Το διάλυµα που προκύπτει θα πρέπει να χορηγείται σε διάστηµα περίπου 30 λεπτών.
Ενδοµυϊκή χορήγηση
Για ενδοµυϊκή (ΙΜ) χορήγηση, το Deltacef κόνις για ενέσιµο διάλυµα θα πρέπει να ανασυσταθεί µε
ένα από τα παρακάτω µέσα αραίωσης: στείρο ενέσιµο ύδωρ, 0,9% χλωριούχο νάτριο, 5% ενέσιµη
γλυκόζη, ή 1% ενέσιµο διάλυµα Λιδοκαΐνης στείρο. Το διάλυµα θα πρέπει να χορηγείται βαθιά µέσα
σε ένα µεγάλο µυ (π.χ. µ. γλουτό, άνω τεταρτηµόριο).
Συµβατότητα
Ενδοφλέβια χορήγηση
Το Deltacef είναι συµβατό σε συγκεντρώσεις µεταξύ 1 – 40 mg/ml µε τα ακόλουθα υγρά IV έγχυσης:
5%w/v και 10%w/v δεξτρόζη, 0.9% w/v ενέσιµο χλωριούχο νάτριο, χλωριούχο νάτριο 0.9% w/v και
5% ενδοφλέβια δεξτρόζη για έγχυση και ενέσιµο διάλυµα Ringer.
Τα διαλύµατα του Deltacef, όπως αυτά των περισσότερων βήτα-λακταµικών αντιβιοτικών, δεν πρέπει
να προστίθενται στη µετρονιδαζόλη, βανκοµυκίνη, γενταµυκίνη, τοµπραµυκίνη ή το θειικό άλας της
νετιλµυκίνης, εξαιτίας της πιθανότητας για φυσικές ή χηµικές αλληλεπιδράσεις.
Ωστόσο, εάν η ταυτόχρονη θεραπεία µε Deltacef ενδείκνυται, κάθε ένα από αυτά τα αντιβιοτικά
µπορεί να χορηγείται ξεχωριστά.
Όπως συµβαίνει και µε τις άλλες κεφαλοσπορίνες, πρόσφατα ανασυσταθέντα διαλύµατα Deltacef
µπορεί να σκουραίνουν (από άχρωµα έως κίτρινα) χωρίς καµία αλλαγή στο αποτέλεσµα.
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