
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIÐAUKI III 

 
Samantekt á eiginleikum lyfs, áletranir og fylgiseðill 

Athugið: Þessi útgáfa af SPC, áletrunum og fylgiseðli er sú útgáfa sem er í gildi þegar ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar er samþykkt. 

 
Eftir ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar munu viðkomandi yfirvöld í aðildarríkjunum, í samráði við 
viðmiðunarland, uppfæra upplýsingar um lyfið eftir því sem óskað er eftir. Því er þetta ef til vill ekki 

núgildandi útgáfa af samantekt á eiginleikum lyfs, áletrunum og fylgiseðli.
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SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS 
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1. HEITI LYFS 
 
Zinnat og tengd heiti (sjá Viðauka I) 250 mg filmuhúðaðar töflur 
Zinnat og tengd heiti (sjá Viðauka I)125 mg/5 ml mixtúrukyrni, dreifa 
 
[Sjá Viðauka I - Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
2. INNIHALDSLÝSING 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
 
3. LYFJAFORM 
 
250 mg filmuhúðaðar töflur 
Filmuhúðuð tafla (tafla) 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
125 mg/5 ml, mixtúrukyrni, dreifa 
Mixtúrukyrni, dreifa 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
 
4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR 
 
4.1 Ábendingar 
 
Zinnat er ætlað til meðferðar við sýkingunum sem taldar eru upp hér á eftir, hjá fullorðnum og börnum 
frá 3 mánaða aldri (sjá kafla 4.4 og 5.1). 
 
● Bráð eitla- og kokbólga af völdum streptókokka. 
● Bráð skútabólga af völdum baktería. 
● Bráð miðeyrnabólga. 
● Bráð versnun langvinnrar berkjubólgu. 
● Blöðrubólga. 
● Nýrna og skjóðubólga. 
● Sýkingar í húð og mjúkvefjum án fylgikvilla. 
● Meðferð á Lyme-sjúkdómi á byrjunarstigi. 
 
Hafa skal í huga opinberar ráðleggingar um viðeigandi notkun sýklalyfja. 
 
4.2 Skammtar og lyfjagjöf 
 
Skammtar 
 
Venjulega er meðferðartíminn 7 dagar (getur verið á bilinu fimm til tíu dagar). 
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Tafla 1. Fullorðnir og börn ( 40 kg) 
 

Ábending Skammtar 
Bráð eitla- og kokbólga, bráð skútabólga af 
völdum baktería 

250 mg tvisvar á dag 

Bráð miðeyrnabólga 500 mg tvisvar á dag 
Bráð versnun langvinnrar berkjubólgu 500 mg tvisvar á dag 
Blöðrubólga 250 mg tvisvar á dag 
Nýrna og skjóðubólga 250 mg tvisvar á dag 
Sýkingar í húð og mjúkvefjum, án fylgikvilla 250 mg tvisvar á dag 
Lyme-sjúkdómur 500 mg tvisvar á dag í 14 daga (á bilinu 10 til 

21 dagur) 
 
Tafla 2. Börn (< 40 kg) 
 

Ábending Skammtar 
Bráð eitla- og kokbólga, bráð skútabólga af 
völdum baktería 

10 mg/kg tvisvar á dag, að hámarki 125 mg 
tvisvar á dag 

Börn tveggja ára og eldri með miðeyrnabólgu, 
eða ef við á alvarlegri sýkingar 

15 mg/kg tvisvar á dag, að hámarki 250 mg 
tvisvar á dag 

Blöðrubólga 15 mg/kg tvisvar á dag, að hámarki 250 mg 
tvisvar á dag  

Nýrna- og skjóðubólga 15 mg/kg tvisvar á dag, að hámarki 250 mg 
tvisvar á dag í 10 til 14 daga 

Sýkingar í húð og mjúkvefjum, án fylgikvilla 15 mg/kg tvisvar á dag,  að hámarki 250 mg 
tvisvar á dag 

Lyme-sjúkdómur  
 

15 mg/kg tvisvar á dag, að hámarki 250 mg 
tvisvar á dag í 14 daga (10 til 21 dag) 

 
Engin reynsla er af notkun Zinnat hjá börnum yngri en 3 mánaða. 
 
Cefúroxímaxetíl töflur og cefúroxímaxetíl mixtúrukyrni, dreifa eru ekki jafngild lyfjaform og er því 
ekki hægt að nota í stað hvors annars á grundvelli milligrammafjölda (sjá kafla 5.2).  
 
125 mg/5 ml, mixtúrukyrni, dreifa 
Hjá ungbörnum (frá 3 mánaða aldri) og börnum með líkamsþyngd innan við 40 kg getur verið 
æskilegra að aðlaga skammta samkvæmt þyngd eða aldri. Skammtur hjá ungbörnum og börnum 
3 mánaða til 18 ára að aldri er 10 mg/kg tvisvar á dag gegn flestum sýkingum, til að hámarki 250 mg á 
dag. Við miðeyrnabólgu eða alvarlegri sýkingum er ráðlagður skammtur 15 mg/kg tvisvar á dag að 
hámarki 500 mg á dag. 
 
Í eftirfarandi tveimur töflum, skipt niður samkvæmt aldursflokkum, er ætlað að gefa leiðbeiningar um 
skömmtun á einfaldan hátt t.d. með mæliskeið, ef hún fylgir (5 ml) fyrir 125 mg/5 ml mixtúru. 
 
Tafla 3. 10 mg/kg skammtar við flestum sýkingum 
 

Aldur Skammtur (mg) 
tvisvar á dag 

Rúmmál 
skammts (ml)  

  125 mg 
3 til 6 mánaða 40 til 60 2,5 

6 mánaða til 2 ára 60 til 120 2,5 til 5 
2 til 18 ára 125 5 
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Tafla 4. 15 mg/kg skammtar við miðeyrnabólgu og alvarlegri sýkingum 
 

Aldur Skammtur (mg) 
tvisvar á dag 

Rúmmál 
skammts(ml)  

  125 mg 
3 til 6 mánaða  60 til 90 2,5 

6 mánaða til 2 ára 90 til 180 5 til 7,5 
2 til 18 ára  180 til 250 7,5 til 10 

 
Skert nýrnastarfsemi 
Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun cefúroxímaxetíls hjá sjúklingum með nýrnabilun. 
Cefúroxím er aðallega skilið út um nýru. Hjá sjúklingum með verulega skerðingu á nýrnastarfsemi er 
ráðlagt að lækka skammta cefúroxíms til að vega upp á móti hægari útskilnaði. Cefúroxím er hægt að 
fjarlægja á skilvirkan hátt með himnuskilun.  
 
Tafla 5. Ráðlagðir skammtar af Zinnat við skerta nýrnastarfsemi 
 
Kreatínínúthreinsun  T1/2 (klst.) Ráðlagðir skammtar  

 
≥30 ml/mín/1,73 m2          
 

1,4–2,4 engin skammtaaðlögun nauðsynleg (venjulegur 
125 mg til 500 mg skammtur gefinn tvisvar á dag) 
 

10-29 ml/mín/1,73 m2        
 

4,6 stakur venjulegur skammtur á 24 klst. fresti 

<10 ml/mín/1,73 m2           16,8 stakur venjulegur skammtur á 48 klst. fresti 
 

Sjúklingar í blóðskilun  2–4 gefa skal annan stakan venjulegur skammt við lok 
hverrar skilunar 
 

 
Skert lifrarstarfsemi 
Engar upplýsingar liggja fyrir um sjúklinga með skerta lifrarstarfsemi. Þar sem cefúroxím er aðallega 
skilið út um nýru, er ekki búist við að skert lifrarstarfsemi hafi nein áhrif á lyfjahvörf cefúroxíms. 
 
Lyfjagjöf 
 
250 mg filmuhúðaðar töflur 
Til inntöku. 
Zinnat töflur skal taka eftir mat til að ná hámarksfrásogi. 
 
Zinnat töflur skal ekki mylja og því henta þær ekki sjúklingum sem eiga erfitt með að kyngja heilum 
töflum. Hægt er að gefa börnum Zinnat mixtúru. 
 
125 mg/5 ml mixtúrukyrni, dreifa 
Til inntöku. 
Cefúroxímaxetíl mixtúru skal taka með mat til að ná hámarksfrásogi. 
 
Sjá leiðbeiningar í kafla 6.6 um blöndun lyfsins fyrir gjöf. 
 
4.3 Frábendingar 
 
Ofnæmi fyrir cefúroxími eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1. 
 
Þekkt ofnæmi fyrir cefalóspórínsýklalyfjum. 
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Saga um alvarlegt ofnæmi (t.d. bráðaofnæmisviðbrögð) fyrir einhverri annarri tegund beta-laktam 
sýklalyfja (penicillínum, mónóbaktamlyfjum og karbapenemlyfjum). 
 
4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun 
 
Ofnæmisviðbrögð 
Gæta þarf sérstakrar varúðar hjá sjúklingum sem fengið hafa ofnæmisviðbrögð við penicillíni eða 
öðrum beta-laktam-sýklalyfjum vegna hættu á krossónæmi. Eins og á við um öll beta-laktam sýklalyf, 
hefur verið greint frá alvarlegum og stöku sinnum banvænum ofnæmisviðbrögðum. Ef um alvarleg 
ofnæmisviðbrögð er að ræða skal strax hætta meðferð með cefúroxími og hefja viðeigandi 
bráðaaðgerðir. 
 
Áður en meðferð er hafin skal komast að því hvort sjúklingurinn er með sögu um alvarleg 
ofnæmisviðbrögð við cefúroxími, öðrum cefalósporínum eða einhverju öðru beta-laktam sýklalyfi. 
Gæta skal varúðar ef cefúroxím er gefið sjúklingum með sögu um ofnæmi fyrir öðrum beta-laktam 
sýklalyfjum, sem ekki var alvarlegt. 
 
Jarisch-Herxheimer -viðbrögð 
Jarisch-Herxheimer-viðbrögð hafa komið fram við meðferð með cefúroxímaxetíli gegn Lyme-
sjúkdómi. Þau má rekja beint til bakteríudrepandi áhrifa cefúroxímaxetíls á bakteríuna sem veldur 
Lyme-sjúkdómi, spirochaete Borrelia burgdorferi. Útskýra þarf fyrir sjúklingum að þetta sé algeng og 
afleiðing sýklalyfjameðferðar gegn Lyme-sjúkdómi sem oftast gengur til baka án meðferðar (sjá kafla 
4.8). 
 
Ofvöxtur ónæmra örvera 
Eins og á við um önnur sýklalyf, getur notkun cefúroxímaxetíls valdið ofvexti Candida örvera. 
Langvarandi notkun getur einnig valdið ofvexti annarra ónæmra örvera (t.d. enterókokkar og 
Clostridium difficile), sem getur valdið því að gera þurfi hlé á meðferðinni (sjá kafla 4.8). 
 
Greint hefur verið frá sýklalyfjatengdri sýndarhimnuristilbólgu við notkun næstum allra sýklalyfja, 
þ.m.t. cefúroxíms sem getur verið frá því að vera væg til lífshættuleg. Þessa sjúkdómsgreiningu skal 
hafa í huga hjá sjúklingum með niðurgang meðan á meðferð stendur eða í framhaldi af notkun 
cefúroxíms (sjá kafla 4.8). Íhuga skal að hætta meðferð með cefúroxími og beita sértækri meðferð 
gegn Clostridium difficile. Ekki skal gefa lyf sem hindra iðrahreyfingar (sjá kafla 4.8). 
 
Áhrif á greiningarpróf 
Jákvæð svörun getur komið fram við Coombs prófi í tengslum við notkun cefúroxíms sem getur haft 
áhrif á víxlprófun á blóði (sjá kafla 4.8). 
 
Þar sem fengist getur fölsk neikvæð svörun við ferricýaníðprófi er mælt með glúkósaoxídasa- eða 
hexókínasaaðferð við greiningu á þéttni glúkósa í blóði/plasma hjá sjúklingum sem fá cefúroxímaxetíl. 
 
Mikilvægar upplýsingar um hjálparefni 
 
250 mg filmuhúðaðar töflur 
Zinnat töflur innihalda paraben sem geta valdið ofnæmisviðbrögðum (hugsanlega síðbúnum). 
 
125 mg/5 ml mixtúrukyrni, dreifa 
Taka þarf tilliti til súkrósainnihalds cefúroxímaxetíl mixtúru við meðferð sykursýkisjúklinga og veita 
viðeigandi ráðleggingar. 
 
125 mg/5 ml mixtúrukyrni, dreifa 
Hver 5 ml skammtur inniheldur 3 g af súkrósa. 
 
Cefúroxímaxetíl mixtúra inniheldur aspartam, sem breytist í fenýlalanín og því þarf að gæta varúðar 
við notkun hennar hjá sjúklingum með fenýlketónmigu. 
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4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir 
 
Lyf sem draga úr magni magasýru geta minnkað aðgengi cefúroxímaxetíls, borið saman við fastandi 
ástand og þau hafa tilhneigingu til draga úr auknu frásogi eftir máltíð. 
 
Cefúroxímaxetíl getur haft áhrif á þarmaflóruna og leitt þannig til minnkaðrar endurupptöku á 
estrógeni og minni virkni samsettra getnaðarvarnarlyfja til inntöku. 
 
Cefúroxím er skilið út með gaukulsíun og pípluseytingu. Samtímis notkun próbenicíðs er ekki ráðlögð. 
Samhliða gjöf próbenecíðs eykur verulega hámarksþéttni, flatarmál undir þéttni-tímaferli og lengir 
brotthvarfshelmingunartíma cefúroxíms. 
 
Samhliða notkun segavarnarlyfja til inntöku getur valdið hækkun INR. 
 
4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf 
 
Meðganga 
Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um notkun cefúroxíms hjá barnshafandi konum. Engin skaðleg 
áhrif á meðgöngu, þroska fósturvísis eða fósturs, fæðingu eða þroska eftir fæðingu hafa komið fram í 
dýrarannsóknum. Aðeins skal ávísa Zinnat hjá barnshafandi konum ef ávinningur vegur þyngra en 
áhættan. 
 
Brjóstagjöf 
Cefúroxím er skilið út í brjóstamjólk í litlu magni. Ekki er búist við aukaverkunum við ráðlagða 
skammta, þó ekki sé hægt að útiloka hættu á niðurgangi og sveppasýkingu í slímhúðum. Þessi áhrif 
gætu valdið því að hætta þurfi brjóstagjöf. Taka skal tillit til hugsanlegrar næmingar. Aðeins skal nota 
cefúroxím samhliða brjóstagjöf eftir að læknirinn sem stjórnar meðferðinni hefur metið 
ávinning/áhættu. 
 
Frjósemi 
Engar upplýsingar liggja fyrir um áhrif cefúroxímaxetíls á frjósemi hjá mönnum. Engin áhrif á 
frjósemi hafa komið fram í rannsóknum á æxlun hjá dýrum. 
 
4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla 
 
Engar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifunum á hæfni til aksturs og notkunar véla. Þar sem lyfið 
getur valdið sundli skal sjúklingum hins vegar ráðlagt að gæta varúðar við akstur og notkun véla. 
 
4.8 Aukaverkanir 
 
Algengustu aukaverkanirnar eru ofvöxtur Candida, eósínfíklafjöld, höfuðverkur, sundl, 
meltingartruflanir og skammvinn hækkun lifrarensíma. 
 
Sú tíðniflokkun fyrir aukaverkanir sem hér fer á eftir er áætluð tíðni, þar sem fyrir flestar 
aukaverkanirnar liggja ekki fyrir fullnægjandi gögn (t.d. úr lyfleysuviðmiðuðum rannsóknum) til að 
reikna út tíðnina. Að auki getur tíðni aukaverkana sem tengdar eru cefúroxímaxetíli verið breytileg 
eftir ábendingum. 
 
Gögn úr stórum klínískum rannsóknum voru notuð til að ákvarða tíðni mjög algengra til mjög 
sjaldgæfra aukaverkana. Tíðni annarra aukaverkana (þ.e. þeirra sem koma fram hjá <1/10.000) var 
aðallega ákvörðuð með notkun gagna sem komið hafa fram eftir markaðssetningu lyfsins og vísa til 
fjölda tilkynninga fremur en raunverulegrar tíðni. Gögn úr lyfleysuviðmiðuðum rannsóknum lágu ekki 
fyrir. Þar sem tíðni hefur verið fundin út frá klínískum rannsóknum byggir hún á niðurstöðum sem 
tengjast lyfinu (að mati rannsakenda). Innan tíðniflokka eru alvarlegustu aukaverkanirnar taldar upp 
fyrst. 
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Allar meðferðartengdar aukaverkanir eru taldar upp hér á eftir samkvæmt MedDRA flokkun eftir 
líffærum, tíðni og alvarleikastigi. Eftirfarandi skilgreiningar hafa verið notaðar við tíðniflokkun: Mjög 
algengar (≥1/10); algengar (≥1/100 til <1/10); sjaldgæfar (≥1/1.000 til <1/100); mjög sjaldgæfar 
(≥1/10.000 til <1/1.000); koma örsjaldan fyrir (≤1/10.000); tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni 
út frá fyrirliggjandi gögnum). 
 
Líffæraflokkur Algengar Sjaldgæfar Tíðni ekki þekkt 
Sýkingar af völdum 
sýkla og sníkjudýra 

ofvöxtur Candida   ofvöxtur Clostridium difficile  

Blóð og eitlar eósínfíklafjöld jákvætt Coombs próf 
blóðflagnafæð, 
hvítfrumnafæð 
(stundum mikil) 

rauðalosblóðleysi 

Ónæmiskerfi   lyfjahiti, blóðvatnsveiki, 
bráðaofnæmi, 
Jarisch-Herxheimer viðbrögð 

Taugakerfi höfuðverkur, sundl   
Meltingarfæri niðurgangur, 

ógleði, 
kviðverkur 

uppköst sýndarhimnuristilbólga 

Lifur og gall tímabundin hækkun 
á lifrarensímum 

 gula (aðallega af völdum 
gallteppu), lifrarbólga 

Húð og undirhúð  húðútbrot ofsakláði, 
kláði,  
regnbogaroði, 
Stevens-Johnson heilkenni, 
drep í húðþekju (sjá 
Ónæmiskerfi), 
ofsabjúgur 

Lýsing á völdum aukaverkunum 
Cefalóspórín sem flokkur hafa tilhneigingu til að frásogast að yfirborði frumuhimnu rauðra blóðkorna 
og hvarfast við mótefni sem beinast gegn lyfinu og framkalla jákvætt Coombs-próf (sem getur haft 
áhrif á víxlprófun á blóði) og örsjaldan rauðalosblóðleysi. 
 
Tímabundin hækkun lifrarensíma í sermi hefur komið fram sem gengur yfirleitt til baka. 
 
Börn 
Aukaverkanamynstur fyrir cefúroxímaxetíl hjá börnum er í samræmi við það sem kemur fram hjá 
fullorðnum. 
 
4.9 Ofskömmtun 
 
Ofskömmtun getur haft áhrif á taugar og valdið heilakvilla, krömpum og dái. Einkenni ofskömmtunar 
geta komið fram ef skammturinn er ekki lækkaður á viðeigandi hátt hjá sjúklingum með skerta 
nýrnastarfsemi (sjá kafla 4.2 og 4.4). 
 
Hægt er að lækka þéttni cefúroxíms í sermi með blóðskilun og kviðskilun. 
 
 
5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 
 
5.1 Lyfhrif 
 
Flokkun eftir verkun: Sýklalyf, önnur kynslóð cefalóspórína, ATC-flokkur: J01DC02 
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Verkunarháttur 
 
Cefúroxímaxetíl er vatnsrofið af esterasaensímum í virka sýklalyfið cefúroxím. Cefúroxím hindrar 
myndun bakteríuveggjar eftir bindingu við penicillínbindiprótein (PBP). Þetta veldur truflun á 
nýmyndun frumuveggs (peptidóglýkans) sem veldur frumusundrun og dauða. 
 
Orsakir ónæmis 
 
Ónæmi baktería fyrir cefúroxími getur verið af einni eða fleiri eftirfarandi ástæðum: 
● vatnsrofi beta-laktamasa (þ.m.t. en ekki eingöngu) breiðvirkra beta-laktamasa (ESBL – 

extended-spectrum-beta-lactamases) og AmpC ensíma sem hægt er að örva eða bæla á stöðugan 
hátt í ákveðnum loftháðum Gram-neikvæðum bakteríutegundum; 

● skertri sækni cefúroxíms í penicillínbindiprótein; 
● ógegndræpi frumuhimnu sem hindrar aðgengi cefúroxíms að penicillínbindipróteinum í Gram-

neikvæðum bakteríum; 
● útstreymiskerfi í bakteríum. 
 
Búist er við að lífverur sem eru með áunnið ónæmi fyrir öðrum cefalósprorínstungulyfjum séu ónæmar 
fyrir cefúroxími. 
 
Það ræðst af orsökum ónæmisins hvort lífverur með áunnið ónæmi fyrir penicillínum sýni skert næmi  
 
Viðmiðunarmörk cefúroxímaxetíls 
 
Viðmiðunarmörk lágmarksheftistyrks (MIC) sem EUCAST (European Committee on Antimicrobial 
Susceptibility Testing) hefur sett fram eru eftirfarandi: 
 

Örvera Viðmiðunarmörk (mg/l) 
 N Ó 

Enterobacteriaceae 1, 2 8 >8 
Staphylococcus teg. Athugasemd3 Athugasemd3 
Streptococcus A,B,C og G Athugasemd4 Athugasemd4 
Streptococcus pneumoniae 0,25 >0,5 
Moraxella catarrhalis 0,125 >4 
Haemophilus. influenzae 0,125 >1 
Viðmiðunarmörk óháð 
tegundum1 

Gögn ófullnægjandi5 Gögn ófullnægjandi5 

1 Viðmiðunarmörk cefalóspórína fyrir Enterobacteriaceae greina allt klínískt ónæmi óháð 
verkunarhætti (þ.m.t. ESBL og plasmíð miðlað AmpC). Sumir stofnar sem mynda beta-
laktamasa eru næmir eða miðlungi næmir fyrir 3. eða 4. kynslóð cefalóspórína með þessi 
viðmiðunarmörk og ætti að greina frá þeim eins og þeir finnast, þ.e. hvort ESBL er til staðar 
eða ekki hefur í sjálfu sér ekki áhrif á flokkun næmis. Í mörgum tilvikum, er ESBL greining 
og flokkun ráðlögð eða sett sem skilyrði við meðhöndlun sýkinga.  
2Aðeins þvagfærasýking (blöðrubólga) án fylgikvilla (sjá kafla 4.1). 
3 Stafýlókokkar eru taldir næmir fyrir cefalóspórínum vegna næmi fyrir meticillíni, nema fyrir 
ceftazídími og cefixíni og ceftíbúteni, sem hafa engin viðmiðunarmörk og skal ekki nota gegn 
sýkingum af völdum stafýlókokka. 
4 Beta-haemólýtiskir streptókokkar í flokki A, B, C og G eru taldir næmir fyrir beta-laktami 
vegna næmi þeirra fyrri penicillíni. 
5 Ekki liggja fyrir fullnægjandi upplýsingar um að lyfið henti vel til meðferðar við 
tegundunum sem um ræðir. Greina má frá MIC með athugasemd, en án flokkunar varðandi 
næmi, hindrun eða ónæmi. 
N=næm, Ó=ónæm 
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Örverufræðilegt næmi 
 
Útbreiðsla áunnins ónæmis getur verið mismunandi, landfræðilega og háð tíma, fyrir ákveðnar 
tegundir og æskilegt er að fá staðbundnar upplýsingar um ónæmi, einkum við meðferð alvarlegra 
sýkinga. Ef nauðsyn krefur skal leita sérfræðiráðgjafar þegar staðbundin útbreiðsla ónæmis er þannig 
að notkun lyfsins gegn a.m.k. sumum tegundum sýkinga er vafasöm. 
 
Cefúroxím er yfirleitt virkt gegn eftirfarandi örverum in vitro. 
 
Tegundir sem algengt er að séu næmar 
Loftháðar Gram-jákvæðar: 
Staphylococcus aureus (næmur fyrir meticillíni) * 
Streptococcus pyogenes 
Streptococcus agalactiae  
Loftháðar Gram-neikvæðar: 
Haemophilus influenzae  
Haemophilus parainfluenzae  
Moraxella catarrhalis  
 
Spirochaetes: 
Borrelia burgdorferi  
Örverur þar sem áunnið ónæmi getur verið vandamál 
Loftháðar Gram-jákvæðar: 
Streptococcus pneumoniae   
Loftháðar Gram-neikvæðar: 
Citrobacter freundii 
Enterobacter aerogenes  
Enterobacter cloacae 
Escherichia coli 
Klebsiella pneumoniae 
Proteus mirabilis  
Proteus teg. (aðrar en P. vulgaris) 
Providencia teg.   
Loftfælnar Gram-jákvæðar: 
Peptostreptococcus teg. 
Propionibacterium teg. 
Loftfælnar Gram-neikvæðar: 
Fusobacterium teg. 
Bacteroides teg. 
Örverur með arfbundið ónæmi  
Loftháðar Gram-jákvæðar: 
Enterococcus faecalis 
Enterococcus faecium 
Loftháðar Gram-neikvæðar: 
Acinetobacter teg.  
Campylobacter teg.  
Morganella morganii  
Proteus vulgaris 
Pseudomonas aeruginosa 
Serratia marcescens 
Loftfælnar Gram-neikvæðar: 
Bacteroides fragilis  
Aðrar: 
Chlamydia teg. 
Mycoplasma teg. 
Legionella teg. 
*Allir meticillínónæmir S. aureus eru ónæmir fyrir cefúroxími. 
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5.2 Lyfjahvörf 
 
Frásog 
 
Cefúroxímaxetíl frásogast úr meltingarvegi eftir inntöku og er vatnsrofið hratt í slímhúð í 
meltingarvegi og blóði og við það losnar cefúroxím út í blóðrásina. Hámarksfrásog næst þegar lyfið er 
gefið skömmu eftir máltíð. 
 
Hámarksþéttni eftir inntöku cefúroxímaxetíltaflna (2,9 míkróg/ml með 125 mg skammti, 
4,4 míkróg/ml með 250 mg skammti, 7,7 míkróg/ml með 500 mg skammti og 13,6 míkróg/ml með 1 g 
skammti) fæst u.þ.b. 2,4 klst. eftir inntöku ef lyfið er tekið inn með máltíð. Cefúroxím frásogast hægar 
frá mixtúruforminu en töflunum. Þar af leiðandi verður hámarksþéttni minni og næst síðar. Aðgengi 
verður því heldur minna (4-17% minna). Cefúroxímaxetíl mixtúra, dreifa reyndist ekki jafngild 
cefúroxím töflum við prófanir hjá heilbrigðum fullorðnum og er því ekki hægt að nota lyfjaformin 
hvort í annars stað á grundvelli milligrammafjölda (sjá kafla 4.2). Lyfjahvörf cefúroxíms eru línuleg á 
bilinu 125 til 1.000 mg fyrir skammta til inntöku. Engin uppsöfnun cefúroxíms kom fram við 
endurtekna skömmtun 250 mg til 500 mg skammta. 
 
Dreifing 
 
Próteinbinding hefur mælst 33-50%, eftir því hvaða aðferð hefur verið notuð. Eftir gjöf stakrar 500 mg 
töflu af cefúroxímaxetíli hjá 12 heilbrigðum sjálfboðaliðum, reyndist dreifingarrúmmál vera 50 l 
(CV%=28%). Þéttni umfram lágmarksheftistyrk cefúroxíms gegn algengum sýklum fæst í hálskirtlum, 
skútavefjum, slímhúð í berkjum, beinum, vökva í brjóstholi, liðvökva, millivefsvökva, galli, hráka og 
augnvökva. Cefúroxím fer yfir blóð-heila hemilinn þegar heilahimnur eru bólgnar. 
 
Umbrot 
 
Cefúroxím er ekki umbrotið. 
 
Brotthvarf 
 
Helmingunartími í sermi er á bilinu 1 til 1,5 klst. Cefúroxím er skilið út með gaukulsíun og seytingu í 
nýrnapíplum. Úthreinsun um nýru er á bilinu 125 til 148 ml/mín/1,73m2. 
 
Sérstakir sjúklingahópar 
 
Kyn 
 
Enginn munur kom fram á lyfjahvörfum cefúroxíms á milli karla og kvenna. 
 
Aldraðir 
 
Ekki er þörf á að gæta sérstakrar varúðar hjá öldruðum sjúklingum með eðlilega nýrnastarfsemi við 
skammta að venjulegu hámarki 1 g á dag. Meiri líkur eru á að aldraðir sjúklingar séu með skerta 
nýrnastarfsemi; því skal aðlaga skammta miðað við nýrnastarfsemi hjá öldruðum (sjá kafla 4.2) 
 
Börn 
 
Hjá eldri ungbörnum (aldur > 3 mánuðir) og hjá börnum eru lyfjahvörf cefúroxíms svipuð og hjá 
fullorðnum.  
 
Engar upplýsingar úr klínískum rannsóknum liggja fyrir um notkun cefúroxímaxetíls hjá börnum yngri 
en 3 mánaða. 
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Skert nýrnastarfsemi 
 
Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun cefúroxímaxetíls hjá sjúklingum með nýrnabilun. 
Cefúroxím er aðallega skilið út um nýrun. Eins og á við um öll sýklalyf er því ráðlagt að lækka 
skammtinn hjá sjúklingum með verulega skerðingu á nýrnastarfsemi (þ.e. kreatínínúthreinsun 
<30 ml/mín) til að vega upp á móti hægari útskilnaði (sjá kafla 4.2). Cefúroxím er hægt að fjarlægja á 
skilvirkan hátt með himnuskilun. 
 
Skert lifrarstarfsemi 
 
Engar upplýsingar liggja fyrir um sjúklinga með skerta lifrarstarfsemi. Þar sem cefúroxím er aðallega 
skilið út um nýrun er ekki búist við að skert lifrarstarfsemi hafi nein áhrif á lyfjahvörf cefúroxíms. 
 
Samband lyfjahvarfa/lyfhrifa 
 
Mikilvægasti þáttur milli lyfjahvarfa og lyfhrifa sem er tengdur virkni in vivo hefur reynst vera hlutfall 
skammtatímabilsins (%T) sem þéttni óbundins lyfsins er yfir lágmarksheftistyrk (MIC) cefúroxíms 
fyrir einstakar marktegundir (þ.e. %T>MIC). 
 
5.3 Forklínískar upplýsingar 
 
Forklínískar upplýsingar benda ekki til neinnar sérstakrar hættu fyrir menn, á grundvelli hefðbundinna 
rannsókna á lyfjafræðilegu öryggi, eiturverkunum eftir endurtekna skammta, eiturverkunum á 
erfðaefni og eiturverkunum á æxlun og þroska. Engar rannsóknir hafa verið gerðar á 
krabbameinsvaldandi áhrifum; hins vegar er ekkert sem bendir til krabbameinsvaldandi eiginleika. 
 
Ýmis cefalóspórín hindra virkni gammaglútamýltranspeptídasa í þvagi hjá rottum. Hindrunin er hins 
vegar minni með cefúroxími. Þetta getur haft þýðingu við truflun á rannsóknaniðurstöðum hjá 
mönnum. 
 
 
6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 
 
6.1 Hjálparefni 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
6.2 Ósamrýmanleiki 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
6.3 Geymsluþol 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
6.5 Gerð íláts og innihald 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun 
 
Fara skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur. 
 

35 



125 mg/5ml mixtúrukyrni, lausn  
 
Leiðbeiningar um blöndun/lyfjagjöf 
Flöskuna skal hrista vel áður en lyfið er tekið. 
 
Fullbúna mixtúruna má geyma í kæli til 2 til 8°C í allt að 10 daga. 
 
Zinnat mixtúru úr fjölskammta flöskum má þynna enn frekar í köldum ávaxtasöfum eða 
mjólkurdrykkjum ef þess er óskað og skal síðan taka inn strax. 
 
Leiðbeiningar um blöndun mixtúrunnar í fjölskammta flöskum 
 
1. Hristið flöskuna til að losa um kyrnið. Takið lokið og innsiglishimnuna af. Ef það síðarnefnda er 

skemmt eða ekki til staðar skal skila lyfinu í apótekið. 
2. Bætið öllu vatninu í flöskuna sem tilgreint er á miðanum eða mæliglasinu (ef það fylgir). Setjið 

lokið aftur á. 
3. Hvolfið flöskunni og hristið kröftuglega (í a.m.k. 15 sekúndur). 
4. Snúið flöskunni rétt og hristið kröftuglega. 
5. Setjið strax í kæli við  2 til 8°C. 
6. Ef notuð er sprauta við skömmtun skal leyfa fullbúinni blöndunni að standa í a.m.k. eina klst. 

áður en fyrsti skammturinn er tekinn. 
 

Leiðbeiningar um skömmtun með sprautu (ef hún fylgir) 
 
1. Takið lokið af og setjið sprautuna með kraganum inn í háls flöskunnar. Þrýstið henni niður þar 

til kraginn passar vel í hálsinn. Hvolfið flöskunni og sprautunni. 
2. Dragið stimpilinn út þar til brún stimpilsins liggur í línu við kvarðann á hólkinum sem svarar til 

skammtsins sem gefa á. 
3. Snúið flöskunni og sprautunni í upprétta stöðu. Haldið í sprautuna og stimpilinn til að tryggja að 

hann hreyfist ekki, fjarlægið sprautuna af flöskunni, en skiljið plastkragann eftir í 
flöskuhálsinum. 

4. Látið sjúklinginn sitja í uppréttri stöðu, setjið stútinn á sprautunni aðeins inn í munn 
sjúklingsins, í áttina að innanverðri kinninni. 

5. Þrýstið hægt á stimpil sprautunnar til að lyfið renni rólega út án þess að sjúklinginum svelgist á. 
EKKI þrýsta lyfinu hratt út. 

6. Eftir að skammturinn hefur verið gefinn er lokið sett aftur á flöskuna án þess að fjarlægja 
plastkragann. Takið sprautuna í sundur og þvoið hana vandlega í hreinu drykkjarvatni. Leyfið 
stimplinum og hólkinum að þorna sjálfkrafa. 

 
 
7. MARKAÐSLEYFISHAFI 
 
[Sjá viðauka I - Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
{Nafn og heimilisfang} 
<{sími}> 
<{fax}> 
<{netfang}> 
 
8. MARKAÐSLEYFISNÚMER 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
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9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR 
MARKAÐSLEYFIS 

 
<{DD/MM/ÁÁÁÁ}> <{DD mánuður ÁÁÁÁ}> 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS 
 
{MM/ÁÁÁÁ} 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig]
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UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM 
 
ASKJA 

 
 
1. HEITI LYFS 
 
Zinnat og tengd heiti (sjá Viðauka I) 250 mg filmuhúðaðar töflur 
 
[Sjá Viðauka I - Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
Cefúroxím 
 
2. VIRK(T) EFNI 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
 
3. HJÁLPAREFNI 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
 
4. LYFJAFORM OG INNIHALD 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
 
5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR) 
 
Til inntöku. 
Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. 
 
 
6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ 
 
Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 
 
 
7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF 
 
 
8. FYRNINGARDAGSETNING 
 
Fyrnist  
 
 
9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
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10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA 
ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á 

 
 
11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA 
 
[Sjá Viðauka I - Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
{Nafn og heimilisfang} 
<{sími}> 
<{bréfasími}> 
<{netfang}> 
 
 
12. MARKAÐSLEYFISNÚMER 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
 
13. LOTUNÚMER 
 
Lotunr. 
 
14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
 
15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
 
16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
 

40 



 
UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM 
 
ASKJA 

 
 
1. HEITI LYFS 
 
Zinnat og tengd heiti (sjá Viðauka I) 125 mg/5 ml mixtúrukyrni, dreifa 
 
[Sjá Viðauka I - Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
Cefúroxím 
 
2. VIRK(T) EFNI 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
 
3. HJÁLPAREFNI 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
 
4. LYFJAFORM OG INNIHALD 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
 
5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR) 
 
Til inntöku. 
Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. 
 
 
6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ 
 
Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 
 
 
7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF 
 
 
8. FYRNINGARDAGSETNING 
 
Fyrnist {MM ÁÁÁÁ} 
 
 
9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
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10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA 
ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á 

 
 
11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA 
 
[Sjá Viðauka I - Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
{Nafn og heimilisfang} 
<{sími}> 
<{bréfasími}> 
<{netfang}> 
 
 
12. MARKAÐSLEYFISNÚMER 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
 
13. LOTUNÚMER 
 
Lotunr. 
 
14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
 
15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
 
16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM 
 
ÞYNNUR/STRIMLAR 
 
 
1. HEITI LYFS 
 
Zinnat og tengd heiti (sjá Viðauka I) 250 mg filmuhúðaðar töflur 
 
[Sjá Viðauka I - Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
Cefúroxím 
 
 
2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA 
 
[Sjá Viðauka I - Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
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3. FYRNINGARDAGSETNING 
 
EXP 
 
4. LOTUNÚMER 
 
Lot 
 
5. ANNAÐ 
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UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM 
 
GLAS 

 
 
1. HEITI LYFS 
 
Zinnat og tengd heiti (sjá Viðauka I) 250 mg filmuhúðaðar töflur 
 
[Sjá Viðauka I - Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
Cefúroxím 
 
2. VIRK(T) EFNI 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
 
3. HJÁLPAREFNI 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
 
4. LYFJAFORM OG INNIHALD 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
 
5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR) 
 
Til inntöku. 
Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. 
 
 
6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ 
 
Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 
 
 
7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF 
 
 
8. FYRNINGARDAGSETNING 
 
Fyrnist {MM ÁÁÁÁ} 
 
 
9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
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10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA 
ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á 

 
 
11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA 
 
[Sjá Viðauka I - Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
{Nafn og heimilisfang} 
<{sími}> 
<{bréfasími}> 
<{netfang}> 
 
 
12. MARKAÐSLEYFISNÚMER 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
 
13. LOTUNÚMER 
 
Lotunr. 
 
14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
 
15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
 
16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
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UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM 
 
FLASKA 

 
 
1. HEITI LYFS 
 
Zinnat og tengd heiti (sjá Viðauka I) 125 mg/5 ml mixtúrukyrni, dreifa 
 
[Sjá Viðauka I - Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
Cefúroxím 
 
2. VIRK(T) EFNI 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
 
3. HJÁLPAREFNI 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
 
4. LYFJAFORM OG INNIHALD 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
 
5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR) 
 
Til inntöku. 
Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. 
 
 
6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ 
 
Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 
 
 
7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF 
 
 
8. FYRNINGARDAGSETNING 
 
Fyrnist {MM ÁÁÁÁ} 
 
 
9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
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10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA 
ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á 

 
 
11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA 
 
[Sjá Viðauka I - Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
{Nafn og heimilisfang} 
<{sími}> 
<{bréfasími}> 
<{netfang}> 
 
 
12. MARKAÐSLEYFISNÚMER 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
 
13. LOTUNÚMER 
 
Lotunr. 
 
14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
 
15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
 
16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
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Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins 
 

 
Zinnat 250 mg filmuhúðaðar töflur 

Zinnat 125 mg/5 ml mixtúrukyrni, dreifa 
[Sjá Viðauka I - Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 

 
Cefúroxímaxetíl 

 
Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar 
upplýsingar. 
● Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar. 
● Leitið til læknisins eða lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum. 
● Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið 

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða. 
● Látið lækninn eða lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir 

einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. 
 
Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar: 
1. Upplýsingar um Zinnat og við hverju það er notað 
2. Áður en byrjað er að nota Zinnat 
3. Hvernig nota á Zinnat 
4. Hugsanlegar aukaverkanir 
5. Hvernig geyma á Zinnat 
6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 
 
 
1. Upplýsingar um Zinnat og við hverju það er notað 
 
Zinnat er sýklalyf notað handa börnum og fullorðnum. Það verkar með því að drepa bakteríur sem 
valda sýkingum. Það tilheyrir flokki lyfja sem kallast cefalóspórín. 
 
Zinnat er notað gegn sýkingum í: 
● hálsi 
● skútum 
● miðeyra 
● lungum eða brjóstholi 
● þvagfærum 
● húð og mjúkvefjum 
 
Zinnat má einnig nota: 
- til meðferðar við Lyme-sjúkdómi (sýkingu sem berst með sníkjudýrum sem kallast blóðmaurar). 
 
Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í 
þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð. 
 
 
2. Áður en byrjað er að nota Zinnat 
 
Ekki má nota Zinnat 
 
● ef um er að ræða ofnæmi fyrir einhverjum cefalóspórín sýklalyfjum eða einhverju öðru 

innihaldsefni Zinnat. 
● ef þú hefur einhvern tíma fengið alvarleg ofnæmisviðbrögð við einhverri tegund beta-laktam 

sýklalyfja (penicillínum, mónóbaktamlyfjum og karbapenlyfjum) 
 Ef þú heldur að þetta eigi við um þig, skaltu ekki taka Zinnat fyrr en þú hefur ráðfært þig við 

lækninn. 
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Gæta skal sérstakrar varúðar við notkun Zinnat 
 
Notkun Zinnat er ekki ráðlögð hjá börnum yngri en 3 mánaða, þar sem ekki liggja fyrir 
upplýsingar um öryggi og verkun hjá þessum aldurshópi. 
 
Þú þarft að fylgjast með ákveðnum einkennum svo sem ofnæmisviðbrögðum, sveppasýkingum (svo 
sem hvítsveppasýkingu) og alvarlegum niðurgangi (sýndarhimnuristilbólgu) á meðan þú tekur Zinnat. 
Þetta minnkar hættu á einhverjum vandamálum. Sjá „Ástand sem þú þarft að fylgjast með“ í kafla 4. 
 
Ef þú þarft að fara í blóðprufu 
 
Zinnat getur haft áhrif á niðurstöður blóðsykursprófa eða blóðskimun sem kallast Coombs próf. Ef þú 
þarft að fara í blóðprufu: 
 Láttu þann sem tekur sýnið vita að þú takir Zinnat. 
 
Notkun annarra lyfja samhliða Zinnat 
 
Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð, eða 
kynnu að verða notuð. Þetta á einnig við um lyf sem fengin eru án lyfseðils. 
 
Lyf sem eru notuð til að minnka magn sýru í maganum (t.d. sýrubindandi lyf notuð gegn 
brjóstsviða) geta haft áhrif á hvernig Zinnat verkar. 
Próbenecíð 
Segavarnarlyf til inntöku 
 Láttu lækninn eða lyfjafræðing vita ef þú tekur einhver slík lyf. 
 
Getnaðarvarnarpillur 
 
Zinnat getur dregið úr virkni getnaðarvarnarpillunnar. Ef þú tekur getnaðarvarnarpillu meðan á 
meðferð með Zinnat stendur þarft þú að nota aðra getnaðarvörn til viðbótar (svo sem smokk). 
Leitaðu ráða hjá lækni. 
 
Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi 
 
Láttu lækninn vita áður en þú tekur Zinnat: 
● ef þú ert barnshafandi, heldur að þú gætir verið barnshafandi eða ráðgerir að verða barnshafandi 
● ef þú ert með barn á brjósti. 
 
Læknirinn mun meta ávinninginn af því að meðhöndla þig með Zinnat og áhættuna fyrir barnið þitt. 
 
Akstur og notkun véla 
 
Zinnat getur valdið sundli og haft aðrar aukaverkanir sem skerða árvekni þína. 
 Ekki aka eða nota vélar ef þér líður ekki vel. 
 
Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt 
af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og 
aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða 
þetta við lækni eða lyfjafræðing. 
 
125 mg/5 ml mixtúrukyrni, dreifa 
Mikilvægar upplýsingar um tiltekin innihaldsefni Zinnat 
 
Zinnat mixtúra inniheldur sykur (súkrósa). Ef þú ert með sykursýki þarft þú að taka tillit til þessa í 
mataræðinu. 
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Zinnat mixtúra inniheldur einnig aspartam, sem breytist í fenýlalanín. Ef þú ert með óþol fyrir 
aspartami eða ert með fenýlketónmigu: 
 
 Spyrðu lækninn hvort Zinnat henti þér. 
 
 
3. Hvernig nota á Zinnat 
 
Notið Zinnat alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig 
nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi. 
 
Takið Zinnat eftir mat. Það stuðlar að því að meðferðin verði árangursríkari. 
 
250 mg filmuhúðaðar töflur 
Gleypið Zinnat töflurnar heilar með svolitlu vatni. 
 
Ekki tyggja, mylja eða skipta töflunum - það getur dregið úr virkni meðferðarinnar. 
 
125 mg/5 ml mixtúrukyrni, lausn 
Hristið flöskuna fyrir notkun. 
 
Zinnat mixtúru má þynna í köldum ávaxtasöfum eða mjólkurdrykkjum, en skal taka inn strax. 
 
Ekki blanda Zinnat saman við heita vökva. 
 
Í leiðbeiningum um blöndun í lok kaflans er útskýrt skref fyrir skref hvernig blanda á Zinnat 
mixtúru. 
 
Venjulegur skammtur 
 
Fullorðnir 
Venjulegur skammtur af Zinnat er 250 mg til 500 mg tvisvar á dag miðað við alvarleika og tegund 
sýkingar. 
 
Börn 
Venjulegur upphafsskammtur af Zinnat er 10 mg/kg (að hámarki 125 mg ) til 15 mg/kg (að hámarki 
250 mg) tvisvar á dag miðað við: 
● alvarleika og tegund sýkingar 
 
125 mg/5 ml mixtúrukyrni, lausn 
● þyngd og aldur barnsins, að hámarki 500 mg á dag. 
 
Notkun Zinnat er ekki ráðlögð hjá börnum yngri en 3 mánaða, þar sem ekki hefur verið sýnt fram 
á öryggi og verkun í þessum aldurshópi. 
 
Upphafsskammtinum getur þurft að breyta, eða þörf getur verið á meira en einni meðferðarlotu, eftir 
því um hvaða sjúkdóm er að ræða eða hvernig barnið svarar meðferðinni. 
 
Sjúklingar með nýrnavandamál 
 
Ef þú ert með nýrnavandamál getur verið að læknirinn breyti skammtinum. 
 Talaðu við lækninn ef þetta á við um þig. 
 
Ef tekinn er stærri skammtur af Zinnat en mælt er fyrir um 
 
Ef þú tekur of mikið Zinnat getur komið fram truflun á starfsemi tauga, einkum geta líkur á flogum 
aukist.  
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 Ekki hika. Hafðu strax samband við næsta sjúkrahús eða bráðadeild. Ef of stór skammtur 
af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við 
lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). Sýndu þeim Zinnat umbúðirnar ef unnt 
er. 

 
Ef gleymist að taka Zinnat 
 
Ekki taka viðbótarskammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka. Taktu bara næsta 
skammt á venjulegum tíma. 
 
Ekki hætta að nota Zinnat án þess að fá ráðleggingar. 
 
Það er mikilvægt að þú klárir meðferðina með Zinnat. Ekki hætta nema læknirinn ráðleggi þér það 
- jafnvel þó þér líði betur. Ef þú lýkur ekki allri meðferðinni getur sýkingin komið fram aftur. 
 
 
4. Hugsanlegar aukaverkanir 
 
Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum. 
 
Ástand sem þú þarft að fylgjast með 
Lítill fjöldi einstaklinga sem tekur Zinnat fær ofnæmisviðbrögð eða viðbrögð í húð sem geta orðið 
alvarleg. Einkenni þessara viðbragða eru m.a.: 
 
● alvarleg ofnæmisviðbrögð. Einkenni eru m.a. upphleypt útbrot með kláða, þroti, stundum í 

andliti eða munni sem veldur öndunarörðugleikum. 
 
● húðútbrot, sem geta myndað blöðrur og litið út eins og litlar skotskífur (dökkur miðpunktur á 

ljósu svæði, með dökkum hring umhverfis) 
 
● útbreidd útbrot með blöðrum og flagnandi húð (Þetta geta verið einkenni Stevens-Johnson 

heilkennis eða eitrunardreps í húðþekju). 
 
● sveppasýkingar. Lyf eins og Zinnat geta valdið ofvexti svepps (hvítsvepps) í líkamanum sem 

getur valdið sveppasýkingum (svo sem þrusku). Meiri líkur eru á þessari aukaverkun ef þú tekur 
Zinnat í langan tíma 

 
● alvarlegur niðurgangur (sýndarhimnuristilbólga). Lyf eins og Zinnat geta valdið bólgum í 

ristli (digurgirni) sem valda alvarlegum niðurgangi, venjulega ásamt blóði og slími, magaverk, 
hita 
 

● Jarisch-Herxheimer viðbrögð. Sumir sjúklingar fá háan hita, kuldahroll, höfuðverk, 
vöðvaverk og húðútbrot meðan á meðferð með Zinnat gegn Lyme-sjúkdómi stendur. Þetta er 
þekkt sem Jarisch-Herxheimer viðbrögðin. Einkenni vara yfirleitt í nokkrar klukkustundir eða 
upp í einn dag. 
 

 Hafðu strax samband við lækni eða hjúkrunarfræðing ef þú værð eitthvert þessara 
einkenna. 
 

Algengar aukaverkanir 
 
Þær geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum:  
 
● sveppasýkingar (svo sem hvítsveppasýking) 
● höfuðverkur 
● sundl 
● niðurgangur 
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● ógleði 
● magaverkur 
 
Algengar aukaverkanir sem geta komið fram í blóðprófum: 
 
● fjölgun ákveðinnar tegundar hvítra blóðkorna (eósínfíklafjöld) 
● hækkun lifrarensíma 
 
Sjaldgæfar aukaverkanir 
 
Þær geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum:  
 
● uppköst 
● húðútbrot. 

 
Sjaldgæfar aukaverkanir sem geta komið fram í blóðprófum: 
 
● fækkun blóðflagna (frumur sem stuðla að blóðstorknun) 
● fækkun hvítra blóðkorna 
● jákvætt Coombs próf 

 
Aðrar aukaverkanir 
Aðrar aukaverkanir hafa komið fram hjá örfáum einstaklingum, en nákvæm tíðni þeirra er ekki þekkt: 

● alvarlegur niðurgangur (sýndarhimnuristilbólga) 
● ofnæmisviðbrögð 
● húðviðbrögð (þ.m.t. alvarleg) 
● hár hiti 
● gulnun í hvítu augna eða húð 
● lifrarbólga. 

 
Aukaverkanir sem geta komið fram í blóðprófum: 
 
● rauð blóðkorn eyðileggjast of hratt (rauðalosblóðleysi). 

 
Ef þú færð einhverjar aukaverkanir 
 Láttu lækninn eða lyfjafræðing. Þetta á einnig við um aukaverkanir sem ekki er minnst á í 

þessum fylgiseðli. Þar með er hægt að tilkynna aukaverkanir til Lyfjastofnunar og bæta þannig 
þekkingu á aukaverkunum. Sjúklingar og aðstandendur þeirra geta einnig tilkynnt aukaverkanir 
beint til Lyfjastofnunar. Leiðbeiningar eru á heimasíðu Lyfjastofnunar (sjá „Aukaverkanir“) 
www.lyfjastofnun.is 

 
 
5. Hvernig geyma á Zinnat 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 
 
Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum á eftir Fyrnist/EXP. 
Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram. 
 
Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða hjá 
lyfjafræðingi um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda 
umhverfið. 
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6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 
 
Zinnat inniheldur 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
Lýsing á útliti Zinnat og pakkningastærðir 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
Markaðsleyfishafi og framleiðandi 
 
[Skal fylla út í hverju landi fyrir sig] 
 
Þetta lyf hefur markaðsleyfi í löndum Evrópska efnahagssvæðisins undir eftirfarandi heitum: 
 
250 mg filmuhúðaðar töflur 
Austurríki, Belgía, Búlgaría, Kýpur, Tékkland, Danmörk, Eistland, Finnland, Frakkland, Þýskaland, 
Ungverjaland, Ísland, Írland, Ítalía, Lettland, Litháen, Lúxemborg, Malta, Holland, Pólland, Rúmenía, 
Slóvakía, Slóvenía, Spánn, Svíþjóð, Bretland – Zinnat 
Þýskaland – Elobact 
Grikkland – Zinadol 
Ítalía – Zoref 
Ítalía  –  Oraxim 
Portúgal – Zipos 
Portúgal  – Zoref 
Spánn  –  Cefuroxima Allen 
Spánn  – Cefuroxima Solasma 
 
125 mg/5ml mixtúrukyrni, dreifa 
Austurríki, Búlgaría, Tékkland, Danmörk, Eistland, Frakkland, Þýskaland, Ungverjaland, Ísland, 
Írland, Ítalía, Lettland, Litháen, Malta, Holland, Pólland, Rúmenía, Slóvakía, Slóvenía, Spánn, 
Svíþjóð, Bretland – Zinnat 
Þýskaland – Elobact 
Ítalía – Zoref 
Ítalía  –  Oraxim 
Portúgal – Zipos 
Portúgal – Zoref 
 
 
 
Þessi fylgiseðill var síðast samþykktur {MM/ÁÁÁÁ}. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Leiðbeiningar um blöndun 
 
125 mg/5 ml mixtúrukyrni, dreifa 
Leiðbeiningar um hvernig blanda á mixtúruna 
1. Hristið flöskuna til að losa um kyrnið og takið lokið af. 
2. Setjið það magn af vatni sem tilgreint er á miðanum á flöskunni, eða sem tilgreint er á 

mæliglasinu (ef það fylgir) út í og setjið lokið aftur á. 
3. Hvolfið flöskunni og hristið kröftuglega í a.m.k. 15 sekúndur. 
4. Snúið flöskunni rétt og hristið kröftuglega. 
5. Zinnat mixtúru, verður að geyma í kæli við 2°C til 8°C. 
6. Ef notuð er sprauta við skömmtun skal leyfa fullbúinni blöndunni að standa í a.m.k. eina klst. 

áður en fyrsti skammturinn er tekinn. 
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Kvörðuð 5 ml sprauta fylgir fyrir börn sem geta ekki tekið Zinnat með skeið. Notið 
skömmtunarsprautuna sem fylgir í pakkningunni til að mæla skammtinn nákvæmlega:  
 
1. Takið lokið af. Geymið það á vísum stað. 
2. Haldið þétt um flöskuna. Þrýstið plast millistykkinu inn í flöskuhálsinn.  
3. Stingið sprautunni þétt inn í millistykkið. 
4. Hvolfið flöskunni. 
5. Dragið stimpilinn út þar til sprautan inniheldur fyrsta hluta heildarskammtsins.  
6. Snúið flöskunni rétt. Takið sprautuna úr millistykkinu. 
7. Setjið sprautuna í munninn, setjið stútinn upp að innri hlið kinnarinnar. Þrýstið hægt á 

stimpilinn, veitið tíma til að kyngja. Ekki ýta of fast þannig að vökvinn sprautist aftur í hálsinn,  
því þér getur svelgst á.  

8. Endurtakið skref 3 til 7 á sama hátt þar til allur skammturinn hefur verið tekinn.  
9. Takið sprautuna úr flöskunni og þvoið hana vandlega í hreinu vatni. Látið hana þorna alveg 

áður en hún er notuð aftur. 
10. Lokið flöskunni vel með lokinu, leyfið millistykkinu að vera á sínum stað. 
 
 


