ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Piperacillin/Τazobactam Kabi 2 g/0.25 g κόνις για διάλυµα προς έγχυση.
Piperacillin/Τazobactam Kabi 4 g/0.5 g κόνις για διάλυµα προς έγχυση.
2.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθε φιαλίδιο περιέχει 2 g piperacillin (ως άλας νατρίου), και 0,25 g tazobactam (ως άλας νατρίου).
Κάθε φιαλίδιο περιέχει 4 g piperacillin (ως άλας νατρίου), και 0,5 g tazobactam (ως άλας νατρίου).
Ένα φιαλίδιο κόνις για διάλυµα προς έγχυση περιέχει 4,7 mmol (108mg) νατρίου.
Ένα φιαλίδιο κόνις για διάλυµα προς έγχυση περιέχει 9,4 mmol (216mg) νατρίου.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3.

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Κόνις για διάλυµα προς έγχυση.
Λευκή έως υπόλευκη σκόνη.
4.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1

Θεραπευτικές ενδείξεις

Η Piperacillin/tazobactam ενδείκνυται για την θεραπεία των ακόλουθων λοιµώξεων στους ενήλικες
και τα παιδιά ηλικίας άνω των 2 ετών (δείτε τις παραγράφους 4.2 και 5.1):
Ενήλικες και έφηβοι
- Οξεία πνευµονία συµπεριλαµβανοµένης της ενδονοσοκοµειακής και της σχετιζόµενης µε τον
αναπνευστήρα πνευµονίας.
- Επιπλεγµένες λοιµώξεις του ουροποιητικού συστήµατος (συµπεριλαµβανοµένης της
πυελονεφρίτιδας)
- Επιπλεγµένες ενδοκοιλιακές λοιµώξεις
- Επιπλεγµένες λοιµώξεις του δέρµατος και των µαλακών µορίων (συµπεριλαµβανοµένων των
λοιµώξεων του διαβητικού ποδιού)
Θεραπεία ασθενών µε βακτηριαιµία που εµφανίζεται σε συνδυασµό µε, ή που υπάρχει η υποψία ότι
σχετίζεται µε, οποιεσδήποτε από τις λοιµώξεις που αναφέρονται παραπάνω.
Η Piperacillin/tazobactam µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην διαχείριση ουδετεροπενικών ασθενών µε
πυρετό για το οποίο υπάρχει υποψία ότι οφείλεται σε βακτηριακή λοίµωξη.
Παιδιά ηλικίας 2 έως 12 ετών
- Επιπλεγµένες ενδοκοιλιακές λοιµώξεις.
Η Piperacillin/tazobactam µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην διαχείριση ουδετεροπενικών παιδιών µε
πυρετό για το οποίο υπάρχει υποψία ότι οφείλεται σε βακτηριακή λοίµωξη
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Θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι επίσηµες οδηγίες για την κατάλληλη χρήση αντιβακτηριακών
παραγόντων.
4.2

Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Δοσολογία
Η δόση και η συχνότητα της Piperacillin/tazobactam εξαρτάται από την σοβαρότητα και το σηµείο
της λοίµωξης και τα αναµενόµενα παθογόνα.
Ενήλικες και έφηβοι ασθενείς
Λοιµώξεις
Η συνήθης δόση είναι 4 g piperacillin / 0.5 g tazobactam χορηγούµενη κάθε 8 ώρες.
Για νοσοκοµειακή πνευµονία και βακτηριακές λοιµώξεις σε ουδετεροπενικούς ασθενείς η
συνιστώµενη δόση είναι 4 g piperacillin / 0.5 g tazobactam χορηγούµενη κάθε 6 ώρες. Αυτό το
δοσολογικό σχήµα µπορεί επίσης να εφαρµοστεί για την θεραπεία ασθενών µε άλλες ενδεδειγµένες
λοιµώξεις όταν είναι ιδιαίτερα σοβαρές.
Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει την συχνότητα θεραπείας και την συνιστώµενη δοσολογία για
ενήλικες και έφηβους ασθενείς µε βάση την ένδειξη ή την κατάσταση.
Συχνότητα
θεραπείας
Κάθε 6 ώρες

Piperacillin/Tazobactam 4 g/ 0.5 g

Κάθε 8 ώρες

Επιπλεγµένες λοιµώξεις του ουροποιητικού συστήµατος
(συµπεριλαµβανοµένης της πυελονεφρίτιδας)
Επιπλεγµένες ενδοκοιλιακές λοιµώξεις
Λοιµώξεις του δέρµατος και των µαλακών µορίων (συµπεριλαµβανοµένων των
λοιµώξεων του διαβητικού ποδιού)

Σοβαρή πνευµονία
Ουδετεροπενικοί ενήλικοι µε πυρετό επί υποψίας βακτηριακής λοίµωξης.

Ασθενείς µε νεφρική δυσλειτουργία
Η ενδοφλέβια δόση πρέπει να ρυθµίζεται ανάλογα µε το βαθµό έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας
ως ακολούθως (κάθε ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται στενά για τυχόν συµπτώµατα
τοξικότητας στη δραστική ουσία η δόση του φαρµακευτικού προϊόντος και τα ενδιάµεσα διαστήµατα
θα πρέπει να προσαρµόζονται ανάλογα):
Κάθαρση Κρεατινίνης
(ml/min)
> 40
20-40
< 20

Piperacillin/Tazobactam (συνιστώµενη δόση)
Δεν χρειάζεται προσαρµογή της δόσης
Συνιστώµενη µέγιστη δόση: 4 g / 0,5 g κάθε 8 ώρες
Συνιστώµενη µέγιστη δόση: 4 g / 0,5 g κάθε 12 ώρες

Για ασθενείς που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση, θα πρέπει να χορηγείται µία επιπλέον δόση
πιπερακιλλίνης / ταζοµπακτάµης 2 g / 0,25 g µετά από κάθε συνεδρία αιµοκάθαρσης, επειδή µε την
αιµοκάθαρση αποµακρύνεται το 30%-50% της πιπερακιλλίνης εντός 4 ωρών
Ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία
Δεν απαιτείται προσαρµογή της δοσολογίας (βλ. παράγραφο 5.2).
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Ηλικιωµένοι ασθενείς
Δεν απαιτείται προσαρµογή της δοσολογίας σε ηλικιωµένους ασθενείς µε φυσιολογική νεφρική
λειτουργία ή µε τιµές κάθαρσης κρεατινίνης άνω των 40 ml/min.
Παιδιατρικός πληθυσµός (ηλικίας 2 έως 12 ετών)
Λοιµώξεις
Στον ακόλουθο πίνακα δίνεται περιληπτικά η συχνότητα χορήγησης και η δόση µε βάση το σωµατικό
βάρος για παιδιατρικούς ασθενείς ηλικίας 2-12 ετών ανά ένδειξη ή περίπτωση:
Δόση µε βάση το σωµατικό βάρος και τη
Ένδειξη / κατάσταση
συχνότητα χορήγησης
80 mg Πιπερακιλλίνη / 10 mg Ταζοµπακτάµη ανά kg Σε ουδετεροπενικά παιδιά µε πυρετό επί
σωµατικού βάρους / κάθε 6 ώρες
υποψίας βακτηριακής λοίµωξης*
100 mg Πιπερακιλλίνη / 12,5 mg Ταζοµπακτάµη ανά Επιπλεγµένες ενδοκοιλιακές λοιµώξεις*
kg σωµατικού βάρους / κάθε 8 ώρες
* Να µη γίνεται υπέρβαση του µέγιστου ορίου των 4 g / 0,5 g ανά δόση σε διάρκεια άνω των 30
λεπτών
Νεφρική δυσλειτουργία
Η ενδοφλέβια δόση πρέπει να ρυθµίζεται ανάλογα µε το βαθµό έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας
ως ακολούθως (κάθε ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται στενά για τυχόν συµπτώµατα
τοξικότητας στη δραστική ουσία η δόση του φαρµακευτικού προϊόντος και τα ενδιάµεσα διαστήµατα
πρέπει να προσαρµόζονται ανάλογα):
Κάθαρση κρεατινίνης
Piperacillin/Tazobactam
(ml/min)
(συνιστώµενη δόση)
> 50
Δεν χρειάζεται προσαρµογή της δόσης.
≤50
70 mg πιπερακιλλίνη / 8,75 mg ταζοµπακτάµη / kg κάθε 8 ώρες

Για παιδιά που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση, θα πρέπει να χορηγείται µία επιπλέον δόση 40 mg
πιπερακιλλίνη / 5 mg ταζοµπακτάµη / kg µετά από κάθε συνεδρία αιµοκάθαρσης.
Παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών
Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του Piperacillin/Tazobactam Kabi στα παιδιά ηλικίας 0-2 ετών
δεν έχει τεκµηριωθεί.
Δεν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα από ελεγχόµενες κλινικές µελέτες.
Διάρκεια θεραπείας
Η συνήθης διάρκεια της θεραπείας για τις περισσότερες ενδείξεις κυµαίνεται από 5-14 ηµέρες.
Ωστόσο, η διάρκεια της θεραπείας πρέπει να ρυθµίζεται σύµφωνα µε τη βαρύτητα της λοίµωξης,
το(α) παθογόνο(α) και την κλινική και µικροβιολογική ανταπόκριση του ασθενή.
Μέθοδος Χορήγησης
Το Piperacillin Tazobactam Kabi 2 g / 0,25 g χορηγείται ως ενδοφλέβια έγχυση (άνω των 30 λεπτών).
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Το Piperacillin Tazobactam Kabi 4 g / 0,5 g χορηγείται ως ενδοφλέβια έγχυση (άνω των 30 λεπτών).
Προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται πριν από τον χειρισµό ή την χορήγησης του φαρµακευτικού
προϊόντος
Για οδηγίες που αφορούν την ανασύσταση/αραίωση του φαρµακευτικού προϊόντος πριν από τη
χορήγηση, βλ. παράγραφο 6.6.
4.3

Αντενδείξεις

Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες, σε οποιοδήποτε άλλο αντιβακτηριακό παράγοντα µε βάση την
πενικιλλίνη ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1..
Ιστορικό οξέων σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων σε οποιεσδήποτε άλλες β-λακταµικές δραστικές
ουσίες (π.χ. κεφαλοσπορίνες, µονοµπακτάµες ή καρβαπενέµες).
4.4

Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Για την επιλογή της πιπερακιλλίνης / ταζοµπακτάµης στη θεραπεία ενός συγκεκριµένου ασθενούς
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η ορθολογική βάση της χρήσης µίας ευρέος φάσµατος ηµισυνθετικής
πενικιλλίνης. µε βάση παράγοντες όπως, η βαρύτητα της λοίµωξης και ο επιπολασµός της αντοχής σε
άλλους κατάλληλους αντιµικροβιακούς παράγοντες.
Πριν την έναρξη της θεραπείας µε Piperacillin/Tazobactam Kabi θα πρέπει να γίνεται ενδελεχής
έλεγχος όσον αφορά προηγούµενες αντιδράσεις υπερευαισθησίας στις πενικιλλίνες, σε άλλο βλακταµικό παράγοντα (π.χ. κεφαλοσπορίνες, µονοµπακτάµες ή καρβαπενέµες) και άλλα
αλλεργιογόνα. Έχουν αναφερθεί σοβαρές και µερικές φορές θανατηφόρες αντιδράσεις
υπερευαισθησίας (αναφυλακτικές/αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις [συµπεριλαµβανοµένης της
καταπληξίας]) σε ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία µε πενικιλλίνες, συµπεριλαµβανόµενης της
πιπερακιλλίνης/ταζοµπακτάµης. Οι αντιδράσεις αυτές είναι πιθανό να παρατηρηθούν πιο συχνά σε
άτοµα µε ιστορικό ευαισθησίας σε πολλαπλά αλλεργιογόνα. Σε σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας
απαιτείται η διακοπή του αντιβιοτικού, και µπορεί να απαιτηθεί η χορήγηση επινεφρίνης και άλλων
επείγοντων µέτρων.
Ψευδοµεµβρανώδης κολίτιδα οφειλόµενη σε αντιβιοτικό µπορεί να εκδηλώνεται µε σοβαρή, επίµονη
διάρροια, η οποία µπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή. Η έναρξη των συµπτωµάτων της
ψευδοµεµβρανώδους κολίτιδας µπορεί να συµβεί κατά τη διάρκεια ή µετά την αντιµικροβιακή
θεραπεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Piperacillin/Tazobactam Kabi πρέπει να διακόπτεται.
Η θεραπεία µε Piperacillin/Tazobactam Kabi µπορεί να οδηγήσει στην εµφάνιση ανθεκτικών
µικροοργανισµών, οι οποίοι θα µπορούσαν να προκαλέσουν επιλοιµώξεις.
Έχουν περιγραφεί αιµορραγικές εκδηλώσεις σε ορισµένους ασθενείς που λάµβαναν β-λακταµικά
αντιβιοτικά. Αυτές οι αντιδράσεις έχουν συσχετισθεί σε µερικές περιπτώσεις µε διαταραχές των
δοκιµασιών πήξης, όπως ο χρόνος πήξης, η συγκόλληση των αιµοπεταλίων και ο χρόνος
προθροµβίνης, είναι δε πιθανότερο να εµφανισθούν σε ασθενείς µε νεφρική ανεπάρκεια. Στην
περίπτωση που συµβούν αιµορραγικές εκδηλώσεις , θα πρέπει να διακοπεί η χρήση του αντιβιοτικού
και να χορηγηθεί κατάλληλη θεραπεία.
Λευκοπενία και ουδετεροπενία µπορεί να εµφανισθούν, ειδικά κατά τη διάρκεια παρατεταµένης
θεραπείας, εποµένως, θα πρέπει να γίνεται περιοδικός έλεγχος της αιµοποιητικής λειτουργίας
Όπως συµβαίνει µε θεραπείες µε άλλες πενικιλλίνες, νευρολογικές επιπλοκές µε τη µορφή σπασµών
µπορεί να εµφανισθούν,όταν χορηγούνται υψηλές δόσεις, ιδίως σε ασθενείς µε διαταραγµένη νεφρική
λειτουργία.
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Κάθε φιαλίδιο Piperacillin/Tazobactam Kabi 2 g / 0,25 g περιέχει 4,7 mmol (108 mg) νάτριο και
Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g / 0,5 g περιέχει 9,4 mmol (216 mg) νάτριο. Το γεγονός αυτό πρέπει
να λαµβάνεται υπόψη σε ασθενείς που βρίσκονται σε δίαιτα περιορισµένης πρόσληψης νατρίου.
Μπορεί να εµφανιστεί υποκαλιαιµία σε ασθενείς µε χαµηλά αποθέµατα καλίου ή σε ασθενείς που
λαµβάνουν ταυτόχρονα φαρµακευτικά προϊόντα που µπορεί να µειώνουν τα επίπεδα καλίου. Στους
ασθενείς αυτούς µπορεί να συνιστάται ο περιοδικός προσδιορισµός των ηλεκτρολυτών.
4.5

Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης

Μη αποπολωτικοί νευροµυϊκοί αποκλειστές
Η πιπερακιλλίνη όταν χορηγείται παράλληλα µε βεκουρόνιο έχει ως επακόλουθο την παράταση του
νευροµυϊκού αποκλεισµού που προκαλεί το βεκουρόνιο. Λόγω των παρόµοιων τρόπων δράσης,
αναµένεται ότι ο νευροµυϊκός αποκλεισµός που προκαλείται από οποιοδήποτε µη αποπολωτικό
νευροµυϊκό αποκλειστή θα µπορούσε να παραταθεί κατά την παρουσία της πιπερακιλλίνης.
Αντιπηκτικά χορηγούµενα από του στόµατος
Κατά την ταυτόχρονη χορήγηση ηπαρίνης, αντιπηκτικών από του στόµατος και άλλων ουσιών που
µπορεί να επηρεάζουν την πήξη του αίµατος, συµπεριλαµβανοµένης της λειτουργίας των
θροµβοκυττάρων, οι απαραίτητες δοκιµασίες της πήξης πρέπει να πραγµατοποιούνται πιο συχνά και
να παρακολουθούνται τακτικά.
Μεθοτρεξάτη
Η πιπερακιλλίνη µπορεί να µειώσει την απέκκριση της µεθοτρεξάτης, εποµένως, τα επίπεδα της
µεθοτρεξάτης στο αίµα πρέπει να ελέγχονται σε ασθενείς ώστε να αποφευχθεί η τοξικότητά της.
Προβενεσίδη
Όπως και µε τις άλλες πενικιλλίνες, η ταυτόχρονη χορήγηση προβενεσίδης και πιπερακιλλίνης /
ταζοµπακτάµης επιφέρει επιµήκυνση του χρόνου ηµιζωής και µείωση της νεφρικής κάθαρσης, τόσο
για την πιπερακιλλίνη όσο και για την ταζοµπακτάµη, ωστόσο, οι µέγιστες συγκεντρώσεις και των
δύο ουσιών παραµένουν ανεπηρέαστες.
Αµινογλυκοσίδες
Η πιπερακιλλίνη, είτε µόνη της είτε σε συνδυασµό µε ταζοµπακτάµη, δεν προκάλεσε σηµαντικές
µεταβολές στην φαρµακοκινητική της τοµπραµυκίνης σε ασθενείς µε φυσιολογική νεφρική
λειτουργία και ήπια ή µέτρια νεφρική δυσλειτουργία. Η φαρµακοκινητική της πιπερακιλλίνης, της
ταζοµπακτάµης και του µεταβολίτη Μ1 επίσης δεν µεταβλήθηκε σηµαντικά µε χορήγηση
τοµπραµυκίνης.
Έχει καταδειχθεί αδρανοποίηση της τοµπραµυκίνης και της γενταµικίνης από την πιπερακιλλίνη σε
ασθενείς µε σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία.
Για πληροφορίες σχετικά µε τη χορήγηση πιπερακιλλίνης / ταζοµπακτάµης µε αµινογλυκοσίδες
παρακαλείσθε να ανατρέξετε στις παραγράφους 6.2 .
Βανκοµυκίνη
Δεν έχει παρατηρηθεί καµία φαρµακοκινητική αλληλεπίδραση µεταξύ της πιπερακιλλίνης /
ταζοµπακτάµης και της βανκοµυκίνης.
Επιδράσεις σε εργαστηριακές εξετάσεις
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Μη ενζυµατικές µέθοδοι µέτρησης γλυκόζης στα ούρα µπορεί να οδηγήσουν σε ψευδώς θετικά
αποτελέσµατα, όπως συµβαίνει µε άλλες πενικιλλίνες. Εποµένως, απαιτείται η χρήση ενζυµατικής
µεθόδου µέτρησης γλυκόζης στα ούρα σε ασθενείς υπό θεραπεία µε Piperacillin/Tazobactam Kabi.
Ένας αριθµός χηµικών µεθόδων µέτρησης της πρωτεΐνης στα ούρα µπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς
θετικά αποτελέσµατα. Η µέτρηση της πρωτεΐνης µε ράβδους εµβάπτισης δεν επηρεάζεται.
Η άµεση δοκιµασία Coombs µπορεί να είναι θετική.
Οι δοκιµασίες Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA µπορεί να οδηγήσουν σε ψευδώς θετικά
αποτελέσµατα για ασθενείς που λαµβάνουν Piperacillin/Tazobactam Kabi. Με τη µέθοδο Bio-Rad
Laboratories Platelia Aspergillus EIA έχουν αναφερθεί διασταυρούµενες αντιδράσεις µε µη
ασπεργιλλικούς πολυσακχαρίτες και πολυφουρανόζες.
Θετικά αποτελέσµατα για τις παραπάνω µεθόδους σε ασθενείς που λαµβάνουν
Piperacillin/Tazobactam Kabi πρέπει να επιβεβαιώνονται µε άλλες διαγνωστικές µεθόδους.
4.6

Γονιµότητα, κύηση και γαλουχία

Κύηση
Δεν υπάρχουν ή υπάρχουν περιορισµένα στοιχεία από τη χρήση του Piperacillin/Tazobactam Kabi σε
έγκυες γυναίκες.
Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει τοξικότητα στην ανάπτυξη, αλλά χωρίς καµία απόδειξη τερατογένεσης
σε δόσεις που είναι τοξικές για τη µητέρα (βλ. παράγραφο 5.3).
Η πιπερακιλλίνη και η ταζοµπακτάµη διαπερνούν τον πλακούντα. Ο συνδυασµός πιπερακιλλίνης /
ταζοµπακτάµης πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης µόνο εάν ενδείκνυται
σαφώς, δηλαδή µόνο εάν το αναµενόµενο όφελος είναι µεγαλύτερο από τους πιθανούς κινδύνους για
την έγκυο και το έµβρυο.
Θηλασµός
Η πιπερακιλλίνη εκκρίνεται σε χαµηλές συγκεντρώσεις στο ανθρώπινο γάλα, ενώ οι συγκεντρώσεις
της ταζοµπακτάµης δεν έχουν µελετηθεί. Οι γυναίκες που θηλάζουν πρέπει να λαµβάνουν το
φάρµακο, µόνο εάν το αναµενόµενο όφελος είναι µεγαλύτερο από τους πιθανούς κινδύνους για τη
γυναίκα και το παιδί.
Γονιµότητα
Μία µελέτη γονιµότητας σε αρουραίους δεν έδειξε κάποια επίδραση στη γονιµότητα και στη
συνεύρεση έπειτα από ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση ταζοµπακτάµης ή συνδυασµού πιπερακιλλίνης /
ταζοµπακτάµης (βλέπε παράγραφο 5.3).
4.7

Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών

Δεν έχουν πραγµατοποιηθεί µελέτες για τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού
µηχανών.
4.8

Ανεπιθύµητες ενέργειες

Οι πιο συχνά αναφερόµενες ανεπιθύµητες ενέργειες (εµφανίζονται σε 1 έως 10 ασθενείς στους 100)
ήταν διάρροια, έµετος, ναυτία και εξάνθηµα.
Στον ακόλουθο πίνακα, οι ανεπιθύµητες ενέργειες αναγράφονται ανά κατηγορία οργάνου συστήµατος
και µε ορολογία προτιµώµενη από το MedDRA. Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εµφάνισης, οι
ανεπιθύµητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας
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Κατηγορία
Οργάνου
Συστήµατος
Λοιµώξεις και
παρασιτώσεις
Διαταραχές του
αιµοποιητικού
και του
λεµφικού
συστήµατος

Συχνές
≥ 1/100 έως
< 1/10

Όχι συχνές
≥ 1/1.000 έως

Σπάνιες
≥ 1/10.000 έως

< 1/100

< 1/1.000

καντιντιασική
επιλοίµωξη
λευκοπενία,
ουδετεροπενία,
θροµβοπενία

Διαταραχές του
ανοσοποιητικού
συστήµατος

υπερευαισθησία

Πολύ σπάνιες
(< 1/10.000)

αναιµία,
αιµολυτική
αναιµία
πορφύρα,
επίσταξη,
παράταση του
χρόνου
αιµορραγίας,
ηωσινοφιλία

ακοκκιοκυτταραιµία,
πανκυτταροπενία,
παράταση του
χρόνου
ενεργοποιηµένης
µερικής
θροµβοπλαστίνης,
παράταση του
χρόνου
προθροµβίνης
άµεση δοκιµασία
Coombs θετική,
θροµβοκυττάρωση

αναφυλακτική/
αναφυλακτοειδής
αντίδραση
συµπεριλαµβανοµένης
της καταπληξίας)
υποκαλιαιµία,
µειωµένα επίπεδα
γλυκόζης στο αίµα,
µειωµένα επίπεδα
αλβουµίνης στο
αίµα, µειωµένα
ολικά λευκώµατα
στο αίµα

Διαταραχές
του
µεταβολισµού
και της
θρέψης

Διαταραχές του
νευρικού
συστήµατος
Αγγειακές
διαταραχές
Διαταραχές του
γαστρεντερικού
Διαταραχές του
ήπατος και των
χοληφόρων

Διαταραχές του
δέρµατος και
του υποδόριου
ιστού

κεφαλαλγία, αϋπνία
υπόταση,
θροµβοφλεβίτιδα,
φλεβίτιδα
ίκτερος,
διάρροια, έµετος,
στοµατίτιδα,
ναυτία
δυσκοιλιότητα,
δυσπεψία
αυξηµένη
αλανινική
αµινοτρανσφεράση,
αυξηµένη
ασπαρτική
αµινοτρανσφεράση
εξάνθηµα,
κνίδωση,
συµπεριλαµβανοµένου κνησµός
του
κηλιδοβλατιδώδους
εξανθήµατος

Διαταραχές του
R-SPC_NL-H-0963-001-002-R-001

εξάψεις
ψευδοµεµβρανώδης
κολίτιδα, κοιλιακό
άλγος
ηπατίτιδα, αυξηµένη
χολερυθρίνη αίµατος,
αυξηµένη αλκαλική
φωσφατάση αίµατος,
αυξηµένη γάµµαγλουταµυλτρανσφεράση
πολύµορφο
ερύθηµα,
ποµφολυγώδης
δερµατίτιδα, εξάνθηµα

τοξική επιδερµική
νεκρόλυση,
σύνδροµο StevensJohnson

αρθραλγία, µυαλγία
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µυοσκελετικού
συστήµατος και
του συνδετικού
ιστού
Διαταραχές των
νεφρών και των
ουροφόρων
οδών
Γενικές
διαταραχές και
καταστάσεις
της οδού
χορήγησης

αυξηµένη
κρεατινίνη στο
αίµα

νεφρική ανεπάρκεια,
διάµεση σωληναριακή
νεφρίτιδα

πυρεξία,
αντιδράσεις στο
σηµείο της ένεσης

ρίγη

αυξηµένη ουρία στο
αίµα

Η θεραπεία µε πιπερακιλλίνη έχει συσχετιστεί µε αυξηµένη επίπτωση πυρετού και εξανθήµατος σε
ασθενείς µε κυστική ίνωση
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 για
την Ελλάδα στον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ:
+ 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr και για την Κύπρο στις
Φαρµακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Φαξ: + 357 22608649,
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs
4.9

Υπερδοσολογία

Συµπτώµατα
Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις υπερδοσολογίας µε πιπερακιλλίνη / ταζοµπακτάµη µετά την
κυκλοφορία του φαρµάκου. Η πλειονότητα των αντιδράσεων που παρατηρήθηκαν,
συµπεριλαµβανοµένων της ναυτίας, του έµετου και της διάρροιας, έχει αναφερθεί και µε τη συνήθη
συνιστώµενη δοσολογία. Εάν χορηγηθούν ενδοφλεβίως δόσεις υψηλότερες από τις συνιστώµενες, οι
ασθενείς µπορεί να εµφανίσουν νευροµυϊκή διέγερση ή σπασµούς (ειδικά σε περίπτωση νεφρικής
ανεπάρκειας).
Θεραπεία
Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, η θεραπεία µε πιπερακιλλίνη / ταζοµπακτάµη πρέπει να διακόπτεται.
Δεν είναι γνωστό κάποιο ειδικό αντίδοτο.
Η θεραπεία πρέπει να είναι υποστηρικτική και συµπτωµατική, σύµφωνα µε την κλινική εικόνα του
ασθενή.
Οι υπερβολικές συγκεντρώσεις στον ορό, είτε της πιπερακιλλίνης είτε της ταζοµπακτάµης, µπορεί να
ελαττωθούν µε αιµοκάθαρση (βλ. παράγραφο 4.4).
5. ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1

Φαρµακοδυναµικές Ιδιότητες
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Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Aντιβακτηριακά για συστηµατική χρήση, Συνδυασµοί πενικιλλινών
συµπ. αναστολέων β-λακταµασών, Κωδικός ATC: J01C R05
Μηχανισµός της δράσης
Η πιπερακιλλίνη, µία ευρέος φάσµατος ηµισυνθετική πενικιλλίνη, ασκεί µικροβιοκτόνο δράση
αναστέλλοντας τη σύνθεση τόσο της κυτταρικής µεµβράνης όσο και του κυτταρικού τοιχώµατος.
Η ταζοµπακτάµη, µία β-λακτάµη δοµικά σχετιζόµενη µε τις πενικιλλίνες, είναι ένας αναστολέας
πολλών β-λακταµασών, οι οποίες συνήθως επιφέρουν αντοχή των µικροβίων στις πενικιλλίνες και τις
κεφαλοσπορίνες, αλλά δεν αναστέλλει τα AmpC ένζυµα ή τις µέταλλο-β-λακταµάσες. Η
ταζοµπακτάµη επεκτείνει το αντιµικροβιακό φάσµα της πιπερακιλλίνης, έτσι ώστε αυτό να
περιλαµβάνει πολλούς µικροοργανισµούς που παράγουν β-λακταµάσες και έχουν αποκτήσει αντοχή
στη µονοθεραπεία πιπερακιλλίνης.
Φαρµακοκινητική/Φαρµακοδυναµική συσχέτιση
Ο χρόνος άνωθεν της ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης (T>MIC) θεωρείται ότι είναι ο κύριος
φαρµακοδυναµικός παράγοντας προσδιορισµού της αποτελεσµατικότητας της πιπερακιλλίνης.
Μηχανισµοί αντοχής
Οι δύο µηχανισµοί αντοχής στην πιπερακιλλίνη / ταζοµπακτάµη είναι:
•

Αδρανοποίηση του συστατικού της πιπερακιλλίνης από τις β-λακταµάσες που δεν
αναστέλλονται από την ταζοµπακτάµη: β-λακταµάσες των Μοριακών κατηγοριών Β, C και D.
Επίσης, η ταζοµπακτάµη δεν παρέχει προστασία έναντι των β-λακταµασών ευρέος φάσµατος
(ESBLs) των Μοριακών κατηγοριών Α και D.

•

Μεταβολή των πενικιλλινοδεσµευτικών πρωτεϊνών (penicillin-binding proteins, PBPs), η
οποία προκαλεί µείωση της συγγένειας της πιπερακιλλίνης µε το µοριακό στόχο στα
βακτήρια.

Επιπρόσθετα, µεταβολές στην διαπερατότητα της µεµβράνης των βακτηρίων, όπως επίσης αντλίες
εκροής πολλαπλών φαρµάκων, µπορεί να προκαλέσουν ή να συντελέσουν στην αντοχή των
βακτηρίων στην πιπερακιλλίνη / ταζοµπακτάµη, ειδικά των Gram-αρνητικών βακτηρίων.

Όρια ευαισθησίας (breakpoints)
EUCAST Κλινικά MIC Όρια Ευαισθησίας για την Πιπερακιλλίνη / Ταζοµπακτάµη (2009-12-02,
v 1). Για Λόγους που σχετίζονται µε τις Δοκιµασίες Προσδιορισµού της Ευαισθησίας, η
Συγκέντρωση της Ταζοµπακτάµης Καθορίζεται στα 4 mg/l

Παθογόνο
Enterobacteriaceae
Pseudomonas

Όρια ευαισθησίας σχετιζόµενα µε είδη (S≤/R>)
8/16
16/16
8/16

Gram- αρνητικοί και
Gram- θετικοί
αναερόβιοι
Όρια ευαισθησίας µη
4/16
σχετιζόµενα µε είδη
Η ευαισθησία των streptococci τεκµηριώνεται από την ευαισθησία στην πενικιλλίνη.
R-SPC_NL-H-0963-001-002-R-001

Σελίδα 9 από 15

Η ευαισθησία των staphylococci τεκµηριώνεται από την ευαισθησία στην οξακιλλίνη.
Ευαισθησία
Ο επιπολασµός της επίκτητης αντοχής µπορεί να ποικίλλει γεωγραφικά και χρονικά για επιλεγµένα είδη,
και δεδοµένα σε τοπικό επίπεδο αναφορικά µε την αντοχή είναι επιθυµητά, ιδιαίτερα κατά τη θεραπεία
σοβαρών λοιµώξεων. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, θα πρέπει να αναζητείται η συµβουλή ειδικού, όταν ο
τοπικός επιπολασµός της αντοχής είναι τέτοιος ώστε η χρησιµότητα του φαρµάκου, σε τουλάχιστον
ορισµένα είδη λοιµώξεων, να είναι αµφισβητήσιµη.
Οµαδοποίηση σχετικών ειδών σύµφωνα µε την ευαισθησία στην πιπερακιλλίνη /
ταζοµπακτάµη
ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΕΙΔΗ
Αερόβιοι Gram-θετικοί µικροοργανισµοί
Enterococcus faecalis
Listeria monocytogenes
£

Staphylococcus aureus, methicillin-ευαίσθητο
Staphylococcus species, coagulase negative, methicillin-ευαίσθητο
Streptococcus pyogenes
Group B streptococci
Αερόβιοι Gram- αρνητικοί µικροοργανισµοί
Citrobacter koseri
Haemophilus influenza
Moraxella catarrhalis
Proteus mirabilis
Αναερόβιοι Gram-θετικοί µικροοργανισµοί
Clostridium species
Eubacterium species
Peptostreptococcus species
Αναερόβιοι Gram- αρνητικοί µικροοργανισµοί
Bacteroides fragilis group
Fusobacterium species
Porphyromonas species
Prevotella species

ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Αερόβιοι Gram-θετικοί µικροοργανισµοί
$,+

Enterococcus faecium
Streptococcus pneumonia
Streptococcus viridans group
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Αερόβιοι Gram- αρνητικοί µικροοργανισµοί
$

Acinetobacter baumannii
Burkholderia cepacia
Citrobacter freundii
Enterobacter species
Escherichia coli
Klebsiella pneumonia
Morganella morganii
Proteus vulgaris
Providencia ssp.
Pseudomonas aeruginosa
Serratia species

ΕΝΔΟΓΕΝΩΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Αερόβιοι Gram-θετικοί µικροοργανισµοί
Corynebacterium jeikeium
Αερόβιοι Gram-αρνητικοί µικροοργανισµοί
Legionella species
Stenotrophomonas maltophilia

+,$

Άλλοι µικροοργανισµοί
Chlamydophilia pneumonia
Mycoplasma pneumonia
$
+

Είδη που δείχνουν φυσική ενδιάµεση ευαισθησία.

Είδη στα οποία έχουν παρατηρηθεί µεγάλα ποσοστά αντοχής (περισσότερο από 50%) σε µία ή
περισσότερες περιοχές/χώρες/γεωγραφικά τµήµατα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
£

Όλοι οι µεθικιλλίνη-ανθεκτικοί σταφυλόκοκκοι είναι ανθεκτικοί και στην πιπερακιλλίνη /
ταζοµπακτάµη.
5.2

Φαρµακοκινητικές ιδιότητες

Απορρόφηση
Οι µέγιστες συγκεντρώσεις της πιπερακιλλίνης και της ταζοµπακτάµης µετά από χορήγηση 4 g / 0,5 g
σε διάστηµα 30 λεπτών µε ενδοφλέβια έγχυση είναι 298 µg/ml και 34 µg/ml αντίστοιχα.
Κατανοµή
Τόσο η πιπερακιλλίνη όσο και η ταζοµπακτάµη συνδέονται µε τις πρωτεΐνες του πλάσµατος σε
ποσοστό περίπου 30%. Η σύνδεση τόσο της πιπερακιλλίνης όσο και της ταζοµπακτάµης µε τις
πρωτεΐνες δεν επηρεάζεται από την παρουσία της άλλης ουσίας. Η πρωτεϊνική σύνδεση µε τον
µεταβολίτη της ταζοµπακτάµης είναι αµελητέα.
Η πιπερακιλλίνη / ταζοµπακτάµη κατανέµεται ευρέως στους ιστούς και τα υγρά του σώµατος,
συµπεριλαµβανοµένων του εντερικού βλεννογόνου, της χοληδόχου κύστης, των πνευµόνων, της
χολής και των οστών. Ο µέσος όρων των συγκεντρώσεων στους ιστούς είναι γενικά 50% έως 100%
αυτών στο πλάσµα. H κατανοµή εντός του εγκεφαλονωτιαίου υγρού είναι χαµηλή σε ασθενείς µε µη
φλεγµονώδεις µήνιγγες, όπως µε άλλες πενικιλλίνες.
Βιοµετατροπή

R-SPC_NL-H-0963-001-002-R-001

Σελίδα 11 από 15

Η πιπερακιλλίνη µεταβολίζεται σε έναν δευτερεύοντα µικροβιολογικά ενεργό αποαιθυλιωµένο
µεταβολίτη. Η ταζοµπακτάµη µεταβολίζεται σε έναν µεταβολίτη, ο οποίος έχει βρεθεί ότι είναι
µικροβιολογικά ανενεργός.
Απέκκριση
Η πιπερακιλλίνη και ταζοµπακτάµη απεκκρίνονται από τους νεφρούς µε σπειραµατική διήθηση και
σωληναριακή απέκκριση.
Η πιπερακιλλίνη απεκκρίνεται ταχέως ως αµετάβλητη ουσία και το 68% της χορηγούµενης δόσης
εµφανίζεται στα ούρα. Η ταζοµπακτάµη και ο µεταβολίτης της αποβάλλονται κυρίως µε νεφρική
απέκκριση, µε το 80% της χορηγούµενης δόσης να εµφανίζεται ως αµετάβλητη ουσία και το υπόλοιπο
ως µεταβολίτης. Η πιπερακιλλίνη, η ταζοµπακτάµη και η αποαιθυλιωµένη πιπερακιλλίνη εκκρίνονται
επίσης στη χολή.
Μετά από χορήγηση µίας ή πολλαπλών δόσεων πιπερακιλλίνης / ταζοµπακτάµης σε υγιείς εθελοντές
ο χρόνος ηµιζωής της πιπερακιλλίνης και της ταζοµπακτάµης στο πλάσµα κυµάνθηκε από 0,7 έως 1,2
ώρες και δεν επηρεάστηκε από τη δόση ή από τη διάρκεια της έγχυσης. Οι χρόνοι ηµιζωής της
απέκκρισης τόσο της πιπερακιλλίνης όσο και της ταζοµπακτάµης αυξάνονται µε τη µείωση της
νεφρικής κάθαρσης.
Δεν παρουσιάστηκαν σηµαντικές αλλαγές στην φαρµακοκινητική της πιπερακιλλίνης λόγω της
ταζοµπακτάµης. Η πιπερακιλλίνη φαίνεται ότι ελαττώνει ελαφρά την απέκκριση της ταζοµπακτάµης.
Ειδικές πληθυσµιακές οµάδες
Σε ασθενείς µε κίρρωση του ήπατος, ο χρόνος ηµιζωής της πιπερακιλλίνης και της ταζοµπακτάµης
αυξάνεται κατά περίπου 25% και 18% αντίστοιχα, σε σχέση µε τους υγιείς εθελοντές.
Ο χρόνος ηµιζωής της πιπερακιλλίνης και της ταζοµπακτάµης αυξάνεται όταν µειώνεται η κάθαρση
της κρεατινίνης. Σε σύγκριση µε ασθενείς που έχουν φυσιολογική νεφρική λειτουργία η αύξηση είναι
διπλάσια και τετραπλάσια για την πιπερακιλλίνη και ταζοµπακτάµη, αντίστοιχα, όταν η κάθαρση της
κρεατινίνης είναι µικρότερη από 20 ml/min.
Με την αιµοδιάλυση αποµακρύνεται το 30% έως 50% της πιπερακιλλίνης / ταζοµπακτάµης, µε ένα
επιπρόσθετο 5% της δόσης της ταζοµπακτάµης να αποµακρύνεται ως µεταβολίτης της
ταζοµπακτάµης. Με την περιτοναϊκή κάθαρση αποµακρύνεται περίπου το 6% και το 21% των δόσεων
της πιπερακιλλίνης και της ταζοµπακτάµης αντίστοιχα, και έως το 18% της δόσης της ταζοµπακτάµης
αποµακρύνεται ως µεταβολίτης της ταζοµπακτάµης.
Παιδιατρικός πληθυσµός
Σε µία φαρµακοκινητική ανάλυση του πληθυσµού, η υπολογιζόµενη κάθαρση σε ασθενείς ηλικίας 9
µηνών έως 12 ετών ήταν συγκρίσιµη µε αυτή των ενηλίκων, µε έναν υπολογιζόµενο µέσο όρο 5,64
(0,34) ml/min/kg. Η εκτίµηση της κάθαρσης της πιπερακιλλίνης είναι 80% αυτής της τιµής για
παιδιατρικούς ασθενείς ηλικίας 2-9 µηνών. Ο µέσος όρος του όγκου κατανοµής της πιπερακιλλίνης
στον πληθυσµό είναι 0,243 (0,011) l/kg και είναι ανεξάρτητος από την ηλικία.
Ηλικιωµένοι ασθενείς
Ο µέσος όρος του χρόνου ηµιζωής για την πιπερακιλλίνη και την ταζοµπακτάµη ήταν µεγαλύτερος
κατά 32% και 55% , αντίστοιχα, στους υπερήλικες σε σύγκριση µε νεότερους ασθενείς. Η διαφορά
µπορεί να οφείλεται σε αλλαγές στην κάθαρση της κρεατινίνης σχετιζόµενες µε την ηλικία.
Φυλή
Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στη φαρµακοκινητική µεταξύ υγιών Ασιατών (n=9) και Καυκάσιων
(n=9) εθελοντών, οι οποίοι έλαβαν άπαξ δόσεις 4 g / 0,5 g.
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5.3

Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια

Μη κλινικά δεδοµένα αποκαλύπτουν ότι δεν υπάρχει ειδικός κίνδυνος µε βάση συµβατικές µελέτες
για την τοξικότητα επαναλαµβανόµενης δόσης και γενοτοξικότητας. Μελέτες για την καρκινογέννεση
δεν έχουν πραγµατοποιηθεί µε piperacillin / tazobactam.
Μία µελέτη γονιµότητας και γενικής αναπαραγωγής σε αρουραίους µε χρήση ενδοπεριτοναϊκής
χορήγησης ταζοµπακτάµης ή συνδυασµού πιπερακιλλίνης / ταζοµπακτάµης ανέφερε µία µείωση στον
αριθµό των γεννήσεων και µία αύξηση στα νεογνά µε καθυστέρηση της οστεοποίησης και µεταβολές
των πλευρών, ταυτόχρονα µε µητρική τοξικότητα. Η γονιµότητα της γενιάς F1 και η εµβρυονική
ανάπτυξη της γενιάς F2 δεν επηρεάστηκαν.
Μελέτες τερατογένεσης µε χρήση ενδοφλέβιας χορήγησης ταζοµπακτάµης ή του συνδυασµού
πιπερακιλλίνης / ταζοµπακτάµης σε µύες και αρουραίους είχαν ως αποτέλεσµα µικρές µειώσεις στα
εµβρυικά βάρη των αρουραίων σε δόσεις τοξικές για τη µητέρα, αλλά δεν κατέδειξαν τερατογόνες
δράσεις.
Η περι/µεταγεννητική ανάπτυξη επηρεάστηκε (µειωµένα βάρη νεογνών, αύξηση των γεννήσεων
νεκρών εµβρύων, αύξηση της θνησιµότητας των νεογνών) ταυτόχρονα µε τη µητρική τοξικότητα
έπειτα από ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση ταζοµπακτάµης ή συνδυασµού πιπερακιλλίνης /
ταζοµπακτάµης σε αρουραίους.
6.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1

Κατάλογος εκδόχων

Κανένα.
6.2

Ασυµβατότητες

Το φαρµακευτικό αυτό προϊόν δεν πρέπει να αναµιγνύεται µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα εκτός από
εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.6.
Όποτε η piperacillin/tazobactam χορηγείται ταυτόχρονα µε κάποιο άλλο αντιβιοτικό (π.χ.
αµινογλυκοσίδες), τα φάρµακα πρέπει να χορηγούνται χωριστά. Η ανάµιξη της
piperacillin/tazobactam µε µια αµινογλυκοσίδη in vitro µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την σηµαντική
αδρανοποίηση της αµινογλυκοσίδης.
Η piperacillin/tazobactam δεν πρέπει να αναµιγνύεται µε άλλα φάρµακα σε µια σύριγγα ή φιάλη
έγχυσης καθώς δεν έχει αποδειχθεί η συµβατότητα.
Η Piperacillin/Τazobactam Kabi πρέπει να χορηγείται µε συσκευή έγχυσης χωριστά από οποιαδήποτε
άλλα φάρµακα εκτός εάν η συµβατότητα έχει αποδειχθεί.
Λόγω χηµικής αστάθειας, η piperacillin/tazobactam δεν πρέπει να χρησιµοποιείται µε διαλύµατα που
περιέχουν διττανθρακικό νάτριο.
Το διάλυµα Lactated Ringer's (Hartmann’s) δεν είναι συµβατό µε την piperacillin/tazobactam.
Η Piperacillin/tazobactam δεν πρέπει να προστίθεται σε παράγωγα αίµατος ή υδρολυθέντα
λευκώµατα.
6.3

Διάρκεια ζωής

Στείρα σκόνη για ένεση συσκευασµένη για πώληση: 3 χρόνια.
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Ανασυσταθέν/αραιωµένο Piperacillin/Tazobactam Kabi: Η χηµική και φυσική σταθερότητα κατά την
χρήση έχει αποδειχθεί για 24 ώρες στους 2-8°C.
Από µικροβιολογικής άποψης, το προϊόν πρέπει να χορηγείται αµέσως.
Εάν δεν χρησιµοποιηθεί αµέσως, οι χρόνοι αποθήκευσης κατά την χρήση και οι συνθήκες πριν από
την χρήση επαφύονται στην ευθύνη του χρήστη και συνήθως δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 24 ώρες
στους 2 µε 8° C, εκτός εάν η ανασύσταση/αραίωση πραγµατοποιήθηκε υπό ελεγχόµενες και
επικυρωµένα άσηπτες συνθήκες.
Το αχρησιµοποίητο διάλυµα θα πρέπει να απορρίπτεται.
6.4

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος

Να µην φυλάσσεται σε θερµοκρασία άνω των 25 °C.
Να φυλάσσετε τα φιαλίδια εντός της εξωτερικής τους συσκευασίας.
Για τις συνθήκες φύλαξης µετά την ανασύσταση/αραίωση του φαρµακευτικού προϊόντος, βλ.
παράγραφο 6.3.
6.5

Φύση και συστατικά του περιέκτη

1. Συσκευασίες που εγκρίθηκαν κατά την Αποκεντρωµένη Διαδικασία:
Piperacillin/Tazobactam Kabi 2 g/0.25 g:
Άχρωµο γυάλινο φιαλίδιο (τύπου II) των 15 ml σφραγισµένο µε πλαστικό πώµα από χλωροβουτύλιο.
Συσκευασίες των 1, 5 και 10 φιαλιδίων.
Άχρωµο γυάλινο φιαλίδιο (τύπου II) των 50 ml σφραγισµένο µε πλαστικό πώµα από χλωροβουτύλιο.
Συσκευασίες των 1, 5 και 10 φιαλιδίων.
Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0.5 g:
Άχρωµο γυάλινο φιαλίδιο (τύπου II) των 50 ml σφραγισµένο µε πλαστικό πώµα από χλωροβουτύλιο.
Συσκευασίες των 1, 5 και 10 φιαλιδίων.
2. Συσκευασίες που κυκλοφορούν στην αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου:
Piperacillin/Tazobactam Kabi 2 g/0.25 g:
Άχρωµο γυάλινο φιαλίδιο (τύπου II) των 50 ml σφραγισµένο µε πλαστικό πώµα από χλωροβουτύλιο.
Συσκευασίες των 10 φιαλιδίων.
Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0.5 g:
Άχρωµο γυάλινο φιαλίδιο (τύπου II) των 50 ml σφραγισµένο µε πλαστικό πώµα από χλωροβουτύλιο.
Συσκευασίες των 10 φιαλιδίων.
6.6

Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισµός

Η ανασύσταση και αραίωση πρέπει να γίνονται υπό άσηπτες συνθήκες. Το διάλυµα πρέπει να
ελέγχεται οπτικά για σωµατίδια ύλης και δυσχρωµατισµό πριν από τη χορήγηση. Το διάλυµα πρέπει
να χρησιµοποιείται µόνο αν είναι διαυγές και ελεύθερο από σωµατίδια.
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
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2 g / 0,25 g (2 g πιπερακιλλίνη και 0,25 g
ταζοµπακτάµη)
4 g / 0,5 g (4 g πιπερακιλλίνη και 0,5 g
ταζοµπακτάµη)

10 ml
20 ml

*Συµβατοί διαλύτες για ανασύσταση
-Ενέσιµο διάλυµα χλωριούχου νατρίου 0,9% (9 mg/ml)
-Στείρο ενέσιµο ύδωρ(1)
(1)
O µέγιστος συνιστώµενος όγκος στείρου ενέσιµου ύδατος ανά δόση είναι 50 ml.
Τα ανασυσταθέντα διαλύµατα πρέπει να λαµβάνονται από το φιαλίδιο µε σύριγγα. Μετά την
ανασύσταση σύµφωνα µε τις οδηγίες, 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)
- Γλυκόζη 5%
- Dextran 6% σε διάλυµα χλωριούχου νατρίου 0,9%
Βλ. παράγραφο 6.2 για ασυµβατότητες.
Οποιοδήποτε µη χρησιµοποιηµένο φαρµακευτικό προϊόν ή απόβλητο υλικό πρέπει να απορρίπτεται
σύµφωνα µε τοπικές απαιτήσεις.
Για µια χρήση µόνο. Απορρίψτε διάλυµα που δε χρησιµοποιήθηκε.
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