ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
CEFEPIME KABI 1 g κόνις για διάλυµα προς ένεση ή έγχυση
CEFEPIME KABI 2 g κόνις για διάλυµα προς ένεση ή έγχυση
(κεφεπίµη)
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να
χρησιµοποιείτε αυτό το φάρµακο, διότι περιλαµβάνει σηµαντικές πληροφορίες για σας.
Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό τον νοσοκόµο ή το φαρµακοποιό
σας.
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια,ενηµερώστε τον γιατρό σας, Αυτό
ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν
φύλλο οδηγιών. Βλ. παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1
Τι είναι το CEFEPIME KABI και ποια είναι η χρήση του
2
Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιµοποιήσετε το CEFEPIME KABI
3
Πώς να χρησιµοποιήσετε το CEFEPIME KABI
4
Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες
5
Πώς φυλάσσεται το CEFEPIME KABI
6.
Περιεχόµενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1.

Τι είναιτο CEFEPIME KABI και ποια είναι η χρήση του

To Cefepime Kabi είναι ένα αντιβιοτικό που χρησιµοποιείται για την θεραπεία λοιµώξεων σε
διαφορετικά σηµεία του σώµατος οι οποίες προκαλούνται από βακτήρια. Ανήκει σε µια
οµάδα αντιβιοτικών που ονοµάζονται «κεφαλοσπορίνες τέταρτης γενιάς». Η κεφεπίµη δρα
µόνον ενάντια σε ορισµένα είδη βακτηρίων. Αυτό σηµαίνει ότι είναι κατάλληλο µόνον για
την θεραπεία ορισµένων τύπων λοιµώξεων.
Το Cefepime Kabi θεραπεύει πολλά είδη λοιµώξεων:
Στους ενήλικες και τα παιδιά ηλικίας άνω των 12 ετών, περιλαµβάνοντας:
- επιπλεγµένες (σοβαρές) λοιµώξεις της ουροδόχου κύστης και των νεφρών (λοιµώξεις του
ουροποιητικού συστήµατος)
- επιπλεγµένες (σοβαρές) λοιµώξεις της κοιλιακής κοιλότητας
- φλεγµονές του βλεννογόνου της κοιλιακής κοιλότητας (περιτονίτιδα) σχετιζόµενης µε
ασθενείς αιµοκάθαρσης υπό συνεχή περιπατιτική αιµοκάθαρση (CAPD)
Σε παιδιά ηλικίας από 2 µηνών έως και 12 ετών και µε βάρος σώµατος ≤ 40 kg
περιλαµβάνοντας:
επιπλεγµένες (σοβαρές) λοιµώξεις της ουροδόχου κύστης και των νεφρών (λοιµώξεις
του ουροποιητικού συστήµατος)
λοιµώξεις του πνεύµονα (πνευµονία)
Η κεφεπίµη µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ενήλικες και σε παιδιά ηλικίας άνω των 2 µηνών,
για την θεραπεία της εισβολής βακτηρίων στην κυκλοφορία του αίµατος (βακτηριαιµία) η
οποία έχει προκαλέσει ή υπάρχει υποψία ότι έχει προκαλέσει οποιαδήποτε από τις λοιµώξεις
που αναφέρονται παραπάνω.
Η κεφεπίµη µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ενήλικες και σε παιδιά ηλικίας άνω των 2 µηνών,
στην διαχείριση ουδετεροπενικών ασθενών (ασθενείς µε ελαττωµένη αντοχή) µε πυρετό για
τον οποίο υπάρχει η υποψία ότι οφείλεται σε βακτηριακή λοίµωξη.
1

2.

Tι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιµοποιήσετε το CEFEPIME KABI

Μην χρησιµοποιήσετε το Cefepime Kabi
- Εάν είστε αλλεργικός/ή (υπερευαισθητος/η):
! στη κεφεπίµη ή σε οποιοδήποτε από τα άλλα συστατικά αυτού του φαρµάκου
(αναφέρονται στην παράγραφο 6)
! σε οποιοδήποτε άλλο αντιβιοτικό του τύπου των κεφαλοσπορινών
- εάν είχατε ποτέ στο παρελθόν µια σοβαρή αλλεργική αντίδραση προς άλλα αντιβιοτικά
του ονοµαζόµενου τύπου των β-λακταµών (όπως οι πενικιλίνες, οι ονοµαζόµενες
µονοβακτάµες και καρβαπενέµες)
Εάν δεν είστε βέβαιος για οτιδήποτε, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις Απευθυνθείτε στον γιατρό σας πριν χρησιµοποιήσετε το
Cefepime Kabi
− εάν εσείς είχατε στο παρελθόν µια αλλεργική αντίδραση στην κεφεπίµη ή άλλο βλακταµικό ή σε οποιοδήποτε φαρµακευτικό προϊόν. Εάν κατά την διάρκεια της
θεραπείας µε Κεφεπίµη εµφανίσετε µια αλλεργική αντίδραση, πρέπει να επικοινωνήσετε
µε τον γιατρό σας αµέσως, αυτό µπορεί να είναι σοβαρό. Σε αυτήν την περίπτωση ο
γιατρός σας θα διακόψει την θεραπεία αµέσως.
− εάν εσείς είχατε ποτέ στο παρελθόν άσθµα ή αλλεργική προδιάθεση
− σε περίπτωση που έχετε προβλήµατα µε τους νεφρούς, η δοσολογία του Cefepime Kabi
ίσως χρειαστεί να προσαρµοστεί.
− σε περίπτωση που εµφανίσετε σοβαρή και επίµονη διάρροια κατά την διάρκεια της
θεραπείας. Αυτό µπορεί να είναι ένδειξη µιας φλεγµονής στο παχύ έντερο και χρειάζεται
επείγουσα ιατρική παρέµβαση.
− σε περίπτωση που υποπτεύεσθε ότι έχετε αναπτύξει µια νέα λοίµωξη κατά την διάρκεια
της χρήσης του Cefepime Kabi. Αυτό µπορεί να είναι µια λοίµωξη από µικροοργανισµούς
οι οποίοι είναι ανθεκτικοί στην κεφεπίµη και µπορεί να χρειαστεί η διακοπή της
θεραπείας.
− σε περίπτωση που υποβληθείτε σε παρακλινικές εξετάσεις αίµατος ή ούρων, είναι
σηµαντικό να ενηµερώσετε τον γιατρό που βλέπετε ότι λαµβάνετε το Cefepime Kabi. Το
φάρµακο αυτό µπορεί να αλλοιώσει τα αποτελέσµατα κάποιων εξετάσεων.
Άλλα φάρµακα και Cefepime Kabi Ενηµερώστε τον γιατρό σας εάν παίρνετε, έχετε πάρει
πρόσφατα ή µπορεί να πάρετε άλλα φάρµακα. Αυτό είναι σηµαντικό γιατί κάποια φάρµακα
δεν πρέπει να λαµβάνονται ή να χρησιµοποιούνται µαζί µε κεφεπίµη.
Συγκεκριµένα ενηµερώστε το γιατρό σας εάν λαµβάνετε:
- οποιαδήποτε άλλα αντιβιοτικά, ιδιαίτερα αµινογλυκοσίδες (όπως γενταµυκίνη) ή δισκία
που προκαλούν διούρηση (διουρητικά, όπως η φουροσεµίδη). Σε αυτές τις περιπτώσεις η
νεφρική σας λειτουργία πρέπει να παρακολουθείται.
- φάρµακα που προλαµβάνουν την πήξη του αίµατος (κουµαρινικά αντιθροµβωτικά όπως η
βαρφαρίνη), η δράση τους µπορεί να ενταθεί.
- ορισµένα είδη αντιβιοτικών (βακτηριοστατικά αντιβιοτικά) καθώς µπορεί να παρέµβουν
στην δράση της κεφεπίµης
Κύηση και θηλασµός
Ενηµερώστε το γιατρό σας εάν είστε έγκυος ή πιστεύετε ότι µπορεί να είστε έγκυος. Δεν
υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε την χορήγηση αυτού του φαρµάκου κατά την διάρκεια της
κύησης, είναι προτιµότερο να αποφεύγεται η χορήγηση της κεφεπίµης κατά την διάρκεια της
κύησης.
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Μικρές ποσότητες αυτού του φαρµάκου µπορούν να περάσουν στο µητρικό γάλα. Ωστόσο, η
κεφεπίµη µπορεί να σας χορηγηθεί εάν θηλάζετε. Θα πρέπει, ωστόσο, να παρακολουθείτε το
παιδί σας που θηλάζει για την εµφάνιση ανεπιθύµητων ενεργειών.
Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νοµίζετε ότι µπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να
αποκτήσετε παιδί ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού σας πριν χρησιµοποιήσετε αυτό το
φάρµακο
Οδήγηση και χειρισµός µηχανών
Ενδέχεται να έχετε κεφαλαλγίες ή σπασµούς, να αισθάνεστε ζάλη ή σύγχυση ή να έχετε
αλλοιωµένη κατάσταση συνείδησης καθώς θα λαµβάνετε αυτό το φάρµακο. Εάν συµβεί αυτό
µην οδηγείτε ή χρησιµοποιείτε εργαλεία ή µηχανές.
3.

Πώς να χρησιµοποιήσετε το CEFEPIME KABI

Το Cefepime Kabi χορηγείται συνήθως από έναν γιατρό ή νοσοκόµο. Χορηγείται:
- µε αργή ένεση σε µια φλέβα (ενδοφλέβια) ή
- µε έγχυση (στάγδην) σε µια φλέβα (ενδοφλέβια έγχυση).
Η δόση εξαρτάται από τον τύπο της λοίµωξης που έχετε και πόσο σοβαρή αυτή είναι. Η
δόση επίσης εξαρτάται από την ηλικία σας, το βάρος σας, και πόσο καλά λειτουργούν οι
νεφροί σας. Ο γιατρός σας θα σας το εξηγήσει αυτό.
Το Cefepime Kabi χορηγείται συνήθως 2 µε 3 φορές την ηµέρα.
Η συνήθης δόση
• στους ενήλικες και τους εφήβους (ηλικίας άνω των 12 ετών) είναι 4 µε 6 g την ηµέρα
• στα βρέφη και παιδιά (ηλικίας από 2 µηνών έως 12 ετών) είναι 100 έως 150 mg ανά kg
βάρους σώµατος ανά ηµέρα.
• Η συνήθης διάρκεια της θεραπείας είναι 7 έως 10 ηµέρες.
• Η µέγιστη δόση στα παιδιά άνω των 2 µηνών και στους ενήλικες είναι 6g την ηµέρα
Εάν σας χορηγηθεί µεγαλύτερη δόση του Cefepime Kabi από την κανονική
Εάν πιστεύετε ότι σας έχει χορηγηθεί πάρα πολύ από από αυτό το φάρµακο, ενηµερώστε το
γιατρό σας αµέσως.
Εάν ξεχαστεί µια εφαρµογή του Cefepime Kabi
Εαν νοµίζετε ότι έχετε παραλείψει µια ένεση ή έγχυση, µιλήστε στο γιατρό σας.
Εάν σταµατήσετε να χρησιµοποιείτε το Cefepime Kabi
Να συνεχίζετε να λαµβάνετε το φάρµακο αυτό για όλη τη διάρκεια της θεραπείας, ακόµη και
αν αισθάνεστε καλύτερα µετά από µερικές πρώτες δόσεις. Η λοίµωξή σας µπορεί να µην
θεραπευθεί εάν σταµατήσετε πολύ σύντοµα να λαµβάνετε αυτό το φάρµακο
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση αυτού του φαρµάκου ρωτήστε το
γιατρό 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.
Οι παρακάτω ανεπιθύµητες ενέργειες είναι σηµαντικές και απαιτούν άµεση αντιµετώπιση
εφόσων τις παρατηρήσετε. Πρέπει να σταµατήσετε να λαµβάνετε το Cefepime Kabi και να
δείτε το γιατρό σας αµέσως εάν εµφανιστούν τα παρακάτω συµπτώµατα:
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-

Φλεγµονή του εντέρου (παχέoς εντέρου), ονοµάζεται ψευδοµεµβρανώδης κολίτιδα (ή
κολίτιδα σχετιζόµενη µε αντιβιοτικά), που προκαλεί σοβαρή µακροχρόνια υδαρή
διάρροια µε κοιλιακό άλγος και πυρετό (µπορεί να επηρεάσουν έως1 στα 100 άτοµα).

-

Σοβαρή αλλεργική αντίδραση (ονοµάζεται αναφυλαξία) σχετιζόµενη µε ξαφνικό συριγµό
ή δύσπνοια, πρήξιµο του προσώπου ή του σώµατος, εξάνθηµα, λιποθυµία (απώλεια
συνείδησης) (µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτοµα).

-

Ήπιο µε µέτριο δερµατικό εξάνθηµα µε διαβρώσεις και φλύκταινες (πολύµορφο ερύθηµα)
(η συχνότητα δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε βάση τα διαθέσιµα δεδοµένα ).

-

Ξαφνική εµφάνιση σοβαρού εξανθήµατος και πρήξιµο µε φλύκταινες ή απολέπιση του
δέρµατος σε συνδυασµό µε υψηλό πυρετό και επώδυνες αρθρώσεις (σύνδροµο Stevens
Jonson) (η συχνότητα δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε βάση τα διαθέσιµα δεδοµένα).

Οι παρακάτω ανεπιθύµητες ενέργειεις έχουν επίσης αναφερθεί:
Πολύ συχνές (µπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10άτοµα):
- Ψευδώς θετική δοκιµασία για αντισώµατα που προκαλούν νέκρωση των ερυθρών
αιµοσφαιρίων
Συχνές (µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτοµα)
- Αλλεργικές αντιδράσεις όπως δερµατικό εξάνθηµα
- Διάρροια
- Άλγος, διόγκωση και ερεθισµός στο σηµείο της ενδοφλέβιας ένεσης/έγχυσης (φλεβίτιδα)
και φλεγµονή της φλέβας (θροµβοφλεβίτιδα)
- Αλλοιώσεις στις παρακλινικές εξετάσεις αίµατος συµπεριλαµβανοµένου του χαµηλού
αριθµού ερυθροκυττάρων του αίµατος (αναιµία) και µεταβολές στον αριθµό ορισµένων
λευκών αιµοκυττάρων
- Αλλοιώσεις στις ειδικές τιµές εργαστηριακών εξετάσεων που δείχνουν ηπατική ανεπάρκεια
Όχι συχνές (µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100άτοµα):
- Φλεγµονή του κόλπου
- κνησµώδες δέρµα, εξάνθηµα (κνιδωτικό εξάνθηµα)
- Κεφαλαλγία, πυρετός
- Αίσθηση νοσηρότητας (ναυτία) και νοσηρότητα (έµετος)
- Άφθα (στοµατική)
- Αύξηση των τιµών σε κάποιες παρακλινικές εξετάσεις αίµατος (ουρία και κρεατινίνη) που
ενδεικτικές της λειτουργίας των νεφρών.
- Αλλοιώσεις στις παρακλινικές εξετάσεις αίµατος (µεταβολές στον αριθµό κάποιων
λευκοκυττάρων και αιµοπεταλίων)
- Φλεγµονή στο σηµείο της έγχυσης
Σπάνιες (µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτοµα ):
- Διαταραχή αντίληψης (παραισθησία), σύγχυση, ζάλη, επιληπτικές κρίσεις, µεταβολή στην
όρεξη
- Δυσκολίες στην αναπνοή
- Άφθα
- Κοιλιακό άλγος, δυσκοιλιότητα,
- Αγγειοδιαστολή
- Ρίγος
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Μη γνωστές (η συχνότητα δε µπορεί να εκτιµηθεί µε βάση τα διαθέσιµα δεδοµένα)
- Απειλητική για τη ζωή αλλεργική αντίδραση (αναφυλακτικό σοκ)
- Αλλοιώσεις στις παρακλινικές εξετάσεις αίµατος, σοβαρή µείωση στον αριθµό των ερυθρών
αιµοσφαιρίων (αναιµία) ή των λευκοκυτάρων (ακοκκιοκυττάρωση)
- Δυσλειτουργία του εγκεφάλου, συµπεριλαµβανοµένης αλλοιωµένης κατάστασης
συνείδησης (λήθαργος, κώµα), σύγχυση, παραισθήσεις, κινήσεις των µυών (µυοκλονίες)
- Νεφρική δυσλειτουργία (νεφρική ανεπάρκεια, τοξική νεφροπάθεια)
- Λειτουργική διαταραχή του στοµάχου και του εντέρου
- Αιµορραγία από κατεστραµµένα αιµοφόρα αγγεία (αιµορραγία)
- Ψευδώς θετική δοκιµασία γλυκόζης στα ούρα
Αναφορά ανεπιθύµητων ενεργειών
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. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε οποιεσδήποτε
ανεπιθύµητες ενέργειες για την Ελλάδα απευθείας µέσω του Εθνικού Οργανισµού
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 µέσω των
Φαρµακευτικών Υπηρεσιών, 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 φυλάσσεται το CEFEPIME KABI

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 στην
συσκευασία. Η ηµεροµηνία λήξης είναι η τελευταία ηµέρα του µήνα που αναφέρεται.
Να µην φυλάσσεται σε θερµοκρασία άνω των 25ºC
Να φυλάσσονται τα φιαλίδια εντός της εξωτερικής συσκευασίας για να προστατεύονται από
το φως.
Απο την στιγµή που το Cefepime Kabi ανασυσταθεί σε διάλυµα για ένεση ή έγχυση, πρέπει
να χρησιµοποιηθεί αµέσως. Να µη χρησιµοποιείτε το Cefepime Kabi εάν παρατηρήσετε ότι
το διάλυµα είναι θολό και αποχρωµατισµένο. Πρέπει να είναι εντελώς διαυγές και άχρωµο
έως κίτρινο του κεχριµπαριoύ. Οποιοδήποτε µη χρησιµοποιηµένο διάλυµα πρέπει να
απορρίπτεται.
Μην πετάτε φάρµακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτείστε το φαρµακοποιό
σας πώς να πετάξετε τα φάρµακα που δεν χρησιµοποιείτε πια. Αυτά τα µέτρα θα βοηθήσουν
στην προστασία του περιβάλλοντος.

6.

Περιεχόµενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το Cefepime Kabi
Η δραστική ουσία είναι η κεφεπίµη ως κεφεπίµη διϋδροχλωρική µονοϋδρική. Τα άλλα
συστατικά είναι η L-αργινίνη.
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Κάθε φιαλίδιο Cefepime Kabi 1 g κόνις για διάλυµα προς ένεση ή έγχυση περιέχει 1 g
κεφεπίµης (ως 1189,2 mg κεφεπίµη διϋδροχλωρική µονοϋδρική).
Κάθε φιαλίδιο Cefepime Kabi 2 g κόνις για διάλυµα προς ένεση ή έγχυση περιέχει 2 g
κεφεπίµης (ως 2378,5 mg κεφεπίµη διϋδροχλωρική µονοϋδρική).
Εµφάνιση του Cefepime Kabi και περιεχόµενο της συσκευασίας
H σκόνη Cefepime Kabi αναµιγνύεται συνήθως µε ενέσιµο ύδωρ ή µε άλλα κατάλληλα υγρά
για να δηµιουργηθεί ένα διαυγές διάλυµα για ένεση σε µια φλέβα (ενδοφλέβια) ή έγχυση
(στάγδην) σε µια φλέβα (ενδοφλέβια έγχυση).
Από την στιγµή που ανασυστάται, ο γιατρός σας µπορεί να αναµίξει το διάλυµα Cefepime
Kabi µε άλλα κατάλληλα διαλύµατα για έγχυση.
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας
Fresenius Kabi Hellas A.E.
Λ. Μεσογείων 354
153 41 Αγία Παρασκευή
Τηλέφωνο: +30 210 6542909
Fax: +30 210 6548909
e-mail: FKHinfo@fresenius-kabi.com
Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου άδειας κυκλοφορίας στην Κύπρο:
Innopro Healthcare Ltd
Τηλ. 00357 22483000
Παραγωγός
LABESFAL - Laboratorios Almiro S.A.
FRESENIUS KABI GROUP
3465-157 Santiago de Besteiros
PORTUGAL
Tel: +351 (0) 232 831 100
Το φαρµακευτικό αυτό προϊόν κυκλοφορεί στις χώρες του ΕΟΧ µε τις ακόλουθες
ονοµασίες:
Βέλγιο, Ολλανδία: Cefepim Fresenius Kabi 1 g, poeder voor oplossing voor injectie of
infusie; Cefepim Fresenius Kabi 2 g, poeder voor oplossing voor injectie of infusie
Βουλγαρία: Cefepim Kabi 1 g powder for solution for injection
Κύπρος, Ελλάδα: Cefepime Kabi 1 g, κόνις για διάλυµα προς ένεση ή έγχυση; Cefepime
Kabi 2 g, κόνις για διάλυµα προς ένεση ή έγχυση
Ισπανία: Cefepima Kabi 1g polvo para solución inyectable o para perfusión EFG; Cefepima
Kabi 2 g polvo para solución inyectable o para perfusión EFG
Πολωνία: Cefepime Kabi
Πορτογαλία: Cefepima Kabi
Ρουµανία: CEFEPIME KABI 1 g, pulbere pentru soluţie injectabilă sau perfuzabilă;
Cefepime Kabi 2 g, pulbere pentru soluţie injectabilă sau perfuzabilă
Σλοβενία: Cefepim Kabi 1 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje; Cefepim Kabi
2 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά 16/07/2018
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<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται µόνο σε γιατρούς ή επαγγελµατίες του τοµέα
υγειονοµικής περίθαλψης:
Πριν από οποιαδήποτε χορήγηση, συνιστάται να επιθεωρούνται τα παρεντερικά διαλύµατα
ώστε να επιβεβαιώνεται ότι είναι ελεύθερα σωµατιδίων.
Το διάλυµα µπορεί να αλλάξει χρώµα κατά την διάρκεια της φύλαξης (από άχρωµο σε
κίτρινο του κεχριµπαριού) χωρίς να επηρεάζεται η δραστικότητα του προϊόντος.
Συνθήκες φύλαξης
Φιαλίδια πριν το άνοιγµα:
Να µην φυλάσσεται σε θερµοκρασία άνω των 25°C.
Να φυλάσσονται τα φιαλίδια εντός της εξωτερικής συσκευασίας για να προστατεύονται από
το φως.
Μετά την ανασύσταση/αραίωση:
Τα διαλύµατα κεφεπίµης πρέπει να χρησιµοποιούνται αµέσως µετά την ανασύσταση. Η
χηµική και φυσική σταθερότητα κατά τη χρήση έχει αποδειχθεί για δύο ώρες στους 25°C.
Από µικροβιολογικής άποψης, το προϊόν πρέπει να χρησιµοποιηθεί αµέσως. Εάν δεν
χρησιµοποιηθεί αµέσως, οι κατά τη χρήση χρόνοι και οι συνθήκες φύλαξης πριν από τη
χρήση αποτελούν ευθύνη του χρήστη και δεν θα πρέπει κανονικά να ξεπερνούν τις 24 ώρες
στους 2-8 °C, εκτός αν η ανασύσταση έχει πραγµατοποιηθεί σε ελεγχόµενες και
επικυρωµένες άσηπτες συνθήκες.
Συµβατότητες
Η κεφεπίµη είναι συµβατή µε τους παρακάτω διαλύτες και διαλύµατα: χλωριούχο νάτριο
0,9% (µε ή χωρίς δεξτρόζη 5%), δεξτρόζη 10%, διάλυµα Ringer’s (µε ή χωρίς δεξτρόζη 5%),
Μ/6 γαλακτικό νάτριο.
Οδηγίες για την ανασύσταση, αραίωση και χορήγηση
Για απευθείας ενδοφλέβια χορήγηση, κάνετε ανασύσταση του Cefepime Kabi µε στείρο
ενέσιµο ύδωρ, δεξτρόζη 5% ή χλωριούχο νάτριο 0,9% στους όγκους που δίδονται στον
παρακάτω πίνακα «Παρασκευή διαλυµάτων κεφεπίµης». Το διάλυµα που δηµιουργείται
πρέπει να ενεθεί απευθείας στην φλέβα µε διάρκεια 3 µε 5 λεπτών ή να ενεθεί στο σωλήνα
της συσκευής χορήγησης καθώς ο ασθενής λαµβάνει ένα συµβατό διάλυµα ενδοφλέβιας
χορήγησης.
Για ενδοφλέβια έγχυση, κάνετε ανασύσταση του 1 g ή 2 g διαλύµατος κεφεπίµης, όπως
αναφέρεται παραπάνω για την άµεση ενδοφλέβια χορήγηση και προσθέστε µια κατάλληλη
ποσότητα του διαλύµατος που προκύπτει σε έναν περιέκτη µε ένα από τα συµβατά διαλύµατα
για ενδοφλέβια έγχυση. Ο χρόνος έγχυσης πρέπει να είναι 30 λεπτά.
Παρασκευή των διαλυµάτων κεφεπίµης
Δοσολογία και οδός
Όγκος διαλύτη
χορήγησης
που προστίθεται
(ml)
I.V.
1 g φιαλίδιο
2 g φιαλίδιο

10
10

Κατά προσέγγιση
διαθέσιµος όγκος
του φιαλιδίου (ml)

Κατά προσέγγιση
συγκέντρωση της
κεφεπίµης (mg/ml)

11.4
12.8

90
160
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Απόρριψη
Κάθε αχρησιµοποίητο προϊόν ή υλικό απόρριψης πρέπει να απορρίπτεται σύµφωνα µε τις
τοπικές απαιτήσεις.
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