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ANNESS I

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT



2

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zavicefta 2 g/0.5 g trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull kunjett fih ceftazidime pentahydrate ekwivalenti għal 2 g ceftazidime u avibactam sodium 
ekwivalenti għal 0.5 g avibactam.

Wara r-rikostituzzjoni, 1 mL ta' soluzzjoni fih 167.3 mg ta' ceftazidime u 41.8 mg ta' avibactam (ara 
sezzjoni 6.6).

Eċċipjent b’effett magħruf:

Zavicefta fih madwar 146 mg sodium f’kull kunjett.

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni (trab għal konċentrat)

Trab abjad jagħti fl-isfar.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Zavicefta huwa indikat f’adulti u pazjenti pedjatriċi li għandhom 3 xhur u aktar għall-kura tal-
infezzjonijiet li ġejjin (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.1):

 Infezzjoni intra-addominali kkumplikata (Complicated intra-abdominal infection, cIAI)
 Infezzjoni kkumplikata fl-apparat tal-awrina (Complicated urinary tract infection, cUTI),

inkluż il-pjelonefrite 
 Pulmonite li tittieħed mill-isptar (HAP), inkluż pulmonite assoċjata mal-apparat li jagħti r-

respirazzjoni artifiċjali (Ventilator Associated Pneumonia -VAP)

Għall-kura ta’ pazjenti adulti b’batterimja li sseħħ f’assoċjazzjoni ma’, jew ikun hemm suspett li hi 
assoċjata ma’, kwalunkwe mill-infezzjonijiet imsemmija hawn fuq.

Zavicefta huwa indikat ukoll għall-kura tal-infezzjonijiet minħabba organiżmi aerobiċi Gram-negattivi 
f’adulti u pazjenti pedjatriċi li għandhom 3 xhur u aktar b'għażliet ta' kura limitati (ara sezzjonijiet 4.2, 
4.4 u 5.1).

Għandha tingħata konsiderazzjoni għal gwida uffiċjali dwar l-użu xieraq ta' aġenti antibatteriċi.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Huwa rrakkomandat li Zavicefta jintuża sabiex jikkura infezzjonijiet minħabba organiżmi aerobiċi 
Gram-negattivi f’adulti u pazjenti pedjatriċi li għandhom 3 xhur u aktar b’għażliet ta’ kura limitati biss 
wara konsultazzjoni ma’ tabib b’esperjenza  xierqa fil-ġestjoni ta’ mard infettiv (ara sezzjoni 4.4).
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Pożoloġija

Id-dożaġġ f’adulti bi tneħħija tal-kreatinina (CrCL) > 50 mL/min

Tabella 1 turi d-doża minn ġol-vina rrakkomandat għal adulti bi tneħħija tal-kreatinina stmata (CrCL) 
> 50 mL/min (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.1).

Tabella 1: Doża rakkomandata għal adulti b’ CrCL stmat > 50 mL/min1 

Tip ta' infezzjoni Doża ta’
ceftazidime/avibactam

Frekwenza Ħin tal-
infużjoni

Tul tal-kura

cIAI2, 3 2 g/0.5 g Kull 
8 sigħat

Sagħtejn 5-14-il jum

cUTI, inkluż il-
pjelonefrite3

2 g/0.5 g Kull 
8 sigħat

Sagħtejn 5-10 ijiem4

HAP/VAP3 2 g/0.5 g Kull 
8 sigħat

Sagħtejn 7-14-il jum

Batterimja assoċjata 
ma’, jew ikun hemm 
suspett li hi assoċjata 
ma’, kwalunkwe mill-
infezzjonijiet 
imsemmija hawn fuq

2 g/0.5 g Kull 
8 sigħat

Sagħtejn It-tul tal-kura 
għandha tkun skont 
is-sit tal-infezzjoni.

Infezzjonijiet 
minħabba organiżmi 
aerobiċi Gram-
negattivi f'pazjenti 
b'għażliet ta' kura 
limitati2,3

2 g/0.5 g Kull 
8 sigħat

Sagħtejn Skont is-severità tal-
infezzjoni, il-
patoġenu(i) u l-
progress kliniku u 
batterjoloġiku tal-
pazjent

1 CrCl stmata permezz tal-formula Cockcroft-Gault.
2 Sabiex jintuża f'kombinament ma' metronidazole meta hemm suspett jew għarfien ta' patoġeni 
anaerobiċi li qegħdin jikkontribwixxu għall-proċess infettiv.
3 Sabiex jintuża f’kombinament ma’ aġent antibatterjali attiv kontra patoġeni Gram-pożittivi meta jkun 
hemm suspett jew għarfien li dawn ikunu qegħdin jikkontribwixxu għall-proċess infettiv.
4 It-tul ta’ żmien totali muri jista’ jinkludi Zavicefta mogħti ġol-vina segwit minn terapija orali xierqa.
5 Hemm esperjenza limitata ħafna bl-użu ta’ Zavicefta għal aktar minn14-il jum.

Id-dożaġġ f’pazjenti pedjatriċi bi tneħħija tal-kreatinina (CrCL) > 50 mL/min/1.73 m2

Tabella 2 turi d-dożi ġol-vina rrakkomandati għal pazjenti pedjatriċi bi tneħħija tal-kreatinina stmata 
(CrCL) > 50 mL/min/1.73 m2 (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.1).



4

Tabella 2: Doża rakkomandata għal pazjenti pedjatriċi b’CrCL1 stmata > 50 mL/min/1.73 m2 

Tip ta’ 
infezzjoni

Grupp ta’ 
età

Doża ta’ 
ceftazidime/avibactam7

Frekwenza Ħin tal-
infużjoni

Tul tal-kura 

cIAI2,3

JEW

cUTI inkluż 
pjelonefrite3

JEW 

HAP/VAP3

JEW 

Infezzjonijiet 
minħabba 
organiżmi 
aerobiċi 
Gram-negattivi 
f’pazjenti 
b’għażliet ta’ 
kura limitati 
(LTO)2,3

6 xhur sa 
< 18-il sena 

50 mg/kg/12.5 mg/kg 

sa massimu ta’

2 g/0.5 g

Kull 
8 sigħat

Sagħtejn cIAI: 5 – 14-
il jum

cUTI4: 5 –
14-il jum

HAP/VAP: 
7 – 14-il jum

LTO: Skont 
is-severità 
tal-infezzjoni, 
il-patoġenu/i 
u l-progress 
kliniku u 
batterjoloġiku 
tal-pazjent5

Kull 
8 sigħat

Sagħtejn

3 xhur sa 
< 6 xhur6 40 mg/kg/10 mg/kg

Kull 
8 sigħat

Sagħtejn

1 CrCl stmata permezz tal-formula Schwartz bedside.
2 Sabiex jintuża flimkien ma’ metronidazole meta jkun magħruf jew hemm suspett ta’ patoġeni 

anaerobiċi li qegħdin jikkontribwixxu għall-proċess infettiv.
3 Sabiex jintuża flimkien ma’ aġent antibatterjali attiv kontra patoġeni Gram-pożittivi meta jkun 

magħruf jew hemm suspett li dawn ikunu qegħdin jikkontribwixxu għall-proċess infettiv.
4 It-tul totali tat-trattament muri jista’ jinkludi Zavicefta mogħti minn ġol-vina segwit minn kura 

mogħtija minn ġol-ħalq.
5 Hemm esperjenza limitata ħafna bl-użu ta’ Zavicefta għal aktar minn 14-il jum.
6 L-esperjenza bl-użu ta’ Zavicefta f’pazjenti pedjatriċi li jkollhom minn 3 xhur sa < 6 xhur hija 

limitata (ara sezzjoni 5.2).
7 Ceftazidime/avibactam huwa prodott ikkombinat fi proporzjon fiss ta’ 4:1 u r-rakkomandazzjonijiet 

tad-dożaġġ huma bbażati fuq il-komponent ta’ ceftazidime biss (ara sezzjoni 6.6).

Popolazzjonijiet speċjali
Anzjani
L-ebda aġġustament tad-doża mhuwa meħtieġ f'pazjenti anzjani (ara sezzjoni 5.2).

Indeboliment tal-kliewi
L-ebda aġġustament tad-doża ma huwa meħtieġ f'pazjenti b'indeboliment ħafif tal-kliewi (CrCL stmat 
> 50 - ≤ 80 mL/min) (ara sezzjoni 5.2).

Tabella 3 turi l-aġġustamenti tad-doża rakkomandati għal adulti b'CrCL stmata ≥ 50 mL/min (ara 
sezzjonijiet 4.4 u 5.2).
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Id-dożaġġ f’adulti b’CrCL ≤ 50 mL/min

Tabella 3: Doża rakkomandata għal adulti b'CrCL1 stmata ≤ 50 mL/min
Grupp ta’ 

Età
CrCL stmata

(mL/min)
Doża ta’ 

ceftazidime/avibactam2,4
Frekwenza Ħin tal-

infużjoni
Adulti 31-50 1 g/0.25 g Kull 

8 sigħat

Sagħtejn

16-30

0.75 g/0.1875 g

Kull 12-
il siegħa

6-15 Kull 
24 siegħa

Mard tal-Kliewi fl-Aħħar 
Stadju inkluż fuq l-

emodijalisi3

Kull 
48 siegħa

1 CrCL stmata bl-użu tal-formula Cockcroft-Gault.
2 Ir-rakkomandazzjonijiet tad-doża huma bbażati fuq l-immudellar farmakokinetiku (ara sezzjoni 5.2).
3 Ceftazidime u avibactam jitneħħew bl-emodijaliżi (ara sezzjonijiet 4.9 u 5.2). Id-dożaġġ ta’ Zavicefta 

f’jiem li ssir l-emodijaliżi għandu jseħħ wara li titlesta l-emodijaliżi.
4 Ceftazidime/avibactam huwa prodott ikkombinat fi proporzjon fiss ta’ 4:1 u r-rakkomandazzjonijiet 
tad-dożaġġ huma bbażati fuq il-komponent ta’ ceftazidime biss (ara sezzjoni 6.6).

Tabella 4 u Tabella 5 juru l-aġġustamenti tad-doża rakkomandati għal pazjenti pedjatriċi b’CrCL 
stmata ≤ 50 mL/min/1.73 m2 skont il-gruppi ta’ età differenti (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.2).

Id-dożaġġ f’pazjenti pedjatriċi li għandhom ≥ sentejn b’CrCL ≤ 50 mL/min/1.73 m2

Tabella 4: Doża rakkomandata għal pazjenti pedjatriċi b’CrCL1 stmata ≤ 50 mL/min/1.73 m2

Grupp ta’ 
Età

CrCL Stmata
(mL/min/1.73 m2)

Doża ta’ 
ceftazidime/avibactam2,4

Frekwenza Ħin tal-
infużjoni

Pazjenti 
pedjatriċi 

minn età ta’ 
sentejn sa 

< 18-il sena

31-50

25 mg/kg/6.25 mg/kg

sa massimu ta’

1 g/0.25 g

Kull 8 sigħat

Sagħtejn

16-30

18.75 mg/kg/4.7 mg/kg

sa massimu ta’

0.75 g/0.1875 g

Kull 12-
il siegħa

6-15
Kull 

24 siegħa

Mard tal-Kliewi fl-Aħħar
Stadju inklużi dawk fuq l-

emodijalisi3

Kull 
48 siegħa

1 CrCl stmata permezz tal-formula Schwartz bedside.
2 Ir-rakkomandazzjonijiet tad-doża huma bbażati fuq l-immudellar farmakokinetiku (ara sezzjoni 5.2).
3 Ceftazidime u avibactam jitneħħew bl-emodijaliżi (ara sezzjonijiet 4.9 u 5.2). Id-dożaġġ ta’ Zavicefta 

f’jiem ta’ emodijaliżi għandu jseħħ wara li titlesta l-emodijaliżi.
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4 Ceftazidime/avibactam huwa prodott ikkombinat fi proporzjon fiss ta’ 4:1 u r-rakkomandazzjonijiet 
tad-dożaġġ huma bbażati fuq il-komponent ta’ ceftazidime biss (ara sezzjoni 6.6).

Id-dożaġġ f’pazjenti pedjatriċi li għandhom < sentejn b’CrCL ≤ 50 mL/min/1.73 m2

Tabella 5: Doża rakkomandata għal pazjenti pedjatriċi b’CrCL1 > 50 mL/min/1.73 m2 

M’hemmx biżżejjed informazzjoni biex jiġi rrakkomandat kors ta’ dożaġġ għall-pazjenti pedjatriċi li 

għandhom < sentejn u li għandhom CrCL < 16 mL/min/1.73 m2.

Indeboliment tal-fwied
L-ebda aġġustament tad-doża ma huwa meħtieġ f'pazjenti b'indeboliment tal-fwied sever (ara 
sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika
Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Zavicefta f’pazjenti pedjatriċi li għandhom < 3 xhur ma ġewx determinati 
s’issa. M’hemm l-ebda data disponibbli. 

Metodu ta’ kif għandu jingħata 

Użu għal ġol-vini.

Zavicefta jingħata permezz ta' infużjoni minn ġol-vina fuq 120 minuta f'volum tal-infużjoni xieraq (ara 
sezzjoni 6.6).

Għal istruzzjonijiet fuq ir-rikostituzzjoni u d-dilwizzjoni tal-prodott mediċinali qabel jingħata, ara 
sezzjoni 6.6.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanzi attivi jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis-
sezzjoni 6.1.
Sensittività eċċessiva għal kwalunkwe aġent antibatterjali ċefalosporin.
Sensittività eċċessiva severa (eż. reazzjoni anafilattika, reazzjoni severa tal-ġilda) għal kwalunkwe tip 
ieħor ta' aġent antibatterjali β-lactam (eż. peniċillini, monobattami jew karbapenemi).

Grupp ta’ 
Età

CrCL stmata
(mL/min/1.73 m2)

Doża ta’ 
ceftazidime/avibactam2,3

Frekwenza Ħin tal-
infużjoni

3 sa 
< 6 xhur

31 sa 50

20 mg/kg/5 mg/kg
Kull 

8 sigħat

Sagħtejn

6 xhur sa 
< sentejn

25 mg/kg/6.25 mg/kg
Kull 

8 sigħat

3 sa 
< 6 xhur

16 sa 30

15 mg/kg/3.75 mg/kg
Kull 12-
il siegħa

6 xhur sa 
< sentejn

18.75 mg/kg/4.7 mg/kg
Kull 12-
il siegħa

1 Ikkalkulata bl-użu tal-formula Schwartz bedside
2 Ir-rakkomandazzjonijiet tad-doża huma bbażati fuq l-immudellar farmakokinetiku (ara sezzjoni 5.2).
3 Ceftazidime/avibactam huwa prodott ikkombinat fi proporzjon fiss ta’ 4:1 u r-rakkomandazzjonijiet 

tad-dożaġġ huma bbażati fuq il-komponent ta’ ceftazidime biss (ara sezzjoni 6.6)
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4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Reazzjonijiet ta' sensittività eċċessiva

Reazzjonijiet ta' sensittività eċċessiva serji u xi drabi fatali huma possibbli (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.8). 
F'każ ta' reazzjonijiet ta' sensittività eċċessiva, il-kura b'Zavicefta għandha tiġi mwaqqfa minnufih u 
għandhom jinbdew miżuri ta' sigurtà adegwati.

Qabel ma tinbeda l-kura, għandu jiġi stabbilit jekk il-pazjent għandux storja ta' reazzjonijiet ta' 
sensittività eċċessiva għal ceftazidime, għal ċefalosporini oħrajn jew għal kwalunkwe tip ieħor ta' 
aġent antibatterjali β-lactam. Għandha tintuża l-kawtela jekk ceftazidime/avibactam jingħata lil 
pazjenti bi storja ta' sensittività eċċessiva mhux severa għal peniċillini, monobattami jew karbapenemi.

Dijarea assoċjata ma' Clostridioides difficile

Dijarea assoċjata ma’ Clostridioides difficile ġiet irrapportata b’ceftazidime/avibactam, u tista’ tvarja 
fis-severità minn ħafifa sa ta’ periklu għall-ħajja. Din id-dijanjożi għandha titqies f’pazjenti li 
jkollhom id-dijarea waqt jew wara l-għoti ta’ Zavicefta (ara sezzjoni 4.8). Għandu jitqies it-twaqqif 
tal-kura b’Zavicefta kif ukoll l-għoti ta’ kura speċifika għal Clostridioides difficile. Prodotti mediċinali 
li jinibixxu l-peristalsi ma għandhomx jingħataw.

Indeboliment tal-kliewi

Ceftazidime u avibactam huma eliminati permezz tal-kliewi, għaldaqstant, id-doża għandha titnaqqas 
skont il-grad ta’ indeboliment tal-kliewi (ara sezzjoni 4.2). Xi kultant ġew irrapportati konsegwenzi 
newroloġiċi, inkluż tregħid, mijoklonus, status epilepticus mhux konvulsiv, aċċessjoni, enċefalopatija 
u koma, b’ceftazidime meta d-doża ma tnaqqsitx f’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi.

F’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi, il-monitoraġġ mill-qrib tat-tneħħija stmata tal-kreatinina huwa 
rrakkomandat. F’xi pazjenti, speċjalment fl-istadju bikri tal-infezzjoni tagħhom, it-tneħħija stmata tal-
kreatinina mill-kreatinina fis-serum tista’ tinbidel malajr.

Nefrotossiċità

Kura konkomittanti b’dożi għoljin ta’ ċefalosporini u prodotti mediċinali nefrotossiċi bħal 
aminoglycosides jew dijuretiċi qawwija (eż. furosemide) tista’ taffettwa l-funzjoni tal-kliewi b’mod 
avvers.

Test dirett tal-antiglobulina (DAGT jew it-test ta’ Coombs) serokonverżjoni u r-riskju potenzjali ta’
anemija emolitika

L-użu ta’ cetazidime/avibactam jista’ jikkawża l-iżvilupp ta’ test dirett pożittiv tal-antiglobulina 
(DAGT, jew it-test ta’ Coombs), li jista’ jinterferixxi mat-tqabbil tad-demm u/jew jista’ jikkawża 
anemija emolitika immuni kkaġunata mill-mediċina (ara sezzjoni 4.8). Filwaqt li s-serokonverżjoni 
DAGT fil-pazjenti li kienu qed jirċievu Zavicefta kienet frekwenti fi studji kliniċi (il-medda stmata ta’ 
serokonverżjoni matul l-istudji ta’ Fażi 3 kienet 3.2% sa 20.8%) f’pazjenti b’test Coombs negattiv fil-
linja bażi u għallinqas test ta’ follow-up wieħed), ma kienx hemm evidenza ta’ emolisi f’pazjenti li 
żviluppaw DAGT pożittiv waqt il-kura. Madankollu, il-possibilità li l-anemija emolitika tista’ sseħħ 
f’assoċjazzjoni mal-kura b’Zavicefta ma tistax tiġi eskluża. Pazjenti li jesperjenzaw anemija waqt jew 
wara l-kura b’Zavicefta għandhom jiġu investigati għal din il-possibilità.

Limitazzjonijiet tad-data klinika

Saru studji tal-effikaċja klinika u s-sigurtà ta’ Zavicefta f’cIAI, cUTI u HAP (inkluż VAP).
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Infezzjonijiet intra-addominali kkumplikati fl-adulti
F’żewġ studji f’pazjenti b’cIAI, l-aktar dijanjożi komuni (bejn wieħed u ieħor 42%) kienet 
perforazzjoni appendiċitali jew axxessi peri-appendiċitali. Bejn wieħed u ieħor 87% tal-pazjenti cIAI 
kellhom punteġġi APACHE II ta’ ≤ 10 u 4% kellhom il-batterimja fil-linja bażi. Il-mewt seħħet fi 
2.1% (18/857) tal-pazjenti li rċevew Zavicefta u metronidazole u 1.4% (12/863) tal-pazjenti li rċevew 
meropenem.

Fost sottogrupp b’CrCL tal-linja bażi minn 30 sa 50 mL/min, il-mewt seħħet f’16.7% (9/54) tal-
pazjenti li rċevew Zavicefta u metronidazole u 6.8% (4/59) tal-pazjenti li rċevew meropenem. Pazjenti 
b’CrCL minn 30 sa 50 mL/min irċevew doża aktar baxxa ta’ Zavicefta milli hu rrakkomandat bħalissa 
għal pazjenti f’dan is-sottogrupp.

Infezzjonijiet ikkumplikati tal-passaġġ tal-awrina fl-adulti
F’żewġ studji dwar pazjenti b’cUTI, 381/1091 (34.9%) tal-pazjenti iddaħħlu b’cUTI mingħajr 
pjelonefrite filwaqt li 710 (65.1%) iddaħħlu bi pjelonefrite akuta (popolazzjoni mMITT). Total ta’ 81 
pazjent b’cUTI (7.4%) kellhom il-batterimja fil-linja bażi.

Pulmonite li ttieħdet mill-isptar (inkluż il-pulmonite assoċjata mal-ventilatur) fl-adulti
Fi studju wieħed f’pazjenti b’pulmonite nosokomjali 280/808 (34.7 %) kellhom VAP u 40/808 (5%) 
kienu batteremiċi fil-linja bażi.

Pazjenti b’għażliet limitati tal-kura
L-użu ta' ceftazidime/avibactam għall-kura tal-pazjenti b'infezzjonijiet dovuti għal patoġeni aerobiċi 
Gram-negattivi li għandhom għażliet limitati ta’ kura huwa bbażat fuq esperjenza b’ceftazidime biss u
fuq analiżi tar-relazzjoni farmakokinetika-farmakodinamika għal ceftazidime/avibactam (ara 
sezzjoni 5.1).

Firxa tal-attività ta' ceftazidime/avibactam

Ceftazidime għandu ftit jew l-ebda attività kontra l-maġġoranza ta’ organiżmi Gram-pożittivi u 
anerobi (ara sezzjonijiet 4.2 u 5.1). Aġenti antibatterjali addizzjonali għandhom jintużaw meta hemm 
suspett jew għarfien li dawn il-patoġeni qegħdin jikkontribwixxu għall-proċess infettiv.

Il-firxa inibitorja ta' avibactam tinkludi ħafna mill-enzimi li jinattivaw ceftazidime, inkluż β-
lactamases tal-klassi A Ambler u β-lactamases tal-klassi C. Avibactam ma jinibixxix l-enzimi tal-
klassi B (metallo-β-lactamases) u mhuwiex kapaċi jinibixxi ħafna mill-enzimi tal-klassi D (ara 
sezzjoni 5.1).

Organiżmi li mhumiex suxxettibbli

L-użu fit-tul jista' jirriżulta fi tkabbir żejjed ta' organiżmi li mhumiex suxxettibbli (eż. enterococci, 
fungi), li jista' jeħtieġ it-twaqqif tal-kura jew miżuri xierqa oħrajn.

Interferenza ma’ testijiet tal-laboratorju

Ceftazidime jista’ jinterferixxi ma' metodi tat-tnaqqis tar-ram (Benedict's, Fehling's, Clinitest) għall-
kxif ta’ glikosurja li twassal għal riżultati pożittivi foloz. Ceftazidime ma jinterferixxix ma’ testijiet 
ibbażati fuq enzimi għal glikosurja.

Dieta bl-ammont ta' teħid ta' sodium ikkontrollat

Dan il-prodott mediċinali fih madwar 146 mg sodium f’kull kunjett, ekwivalenti għal 7.3% tal-
ammont massimu rakkomandat mill-WHO ta’ 2 g sodium li għandu jittieħed kuljum minn adult.

Id-doża massima ta’ kuljum ta’ dan il-prodott hija ekwivalenti għal 22% tat-teħid massimu 
rakkomandat ta’ kuljum tal-WHO għas-sodium. Zavicefta huwa kkunsidrat għoli fis-sodium. Dan 
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għandu jiġi kkunsidrat meta Zavicefta jingħata lil pazjenti li jkunu qegħdin fuq dieta bl-ammont ta' 
teħid ta' sodium ikkontrollat.

Zavicefta jista’ jiġi dilwit b’soluzzjonijiet li fihom is-sodium (ara sezzjoni 6.6) u dan għandu jiġi 
kkunsidrat fir-rigward tas-sodium totali mis-sorsi kollha li jingħataw lill-pazjent.

Popolazzjoni pedjatrika

Hemm riskju potenzjali ta’ doża eċċessiva, partikolarment għal pazjenti pedjatriċi li għandhom minn 3 
sa inqas minn 12-il xahar. Meta jiġi kkalkulat il-volum tal-għoti tad-doża, dan għandu jsir b’attenzjoni 
(ara sezzjonijiet 4.9 u 6.6).

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

In vitro, avibactam huwa sottostrat ta' trasportaturi OAT1 u OAT3 li jista' jikkontribwixxi għall-
assorbiment attiv ta’ avibactam mill-kompartiment tad-demm u, għalhekk, jaffettwa l-eliminazzjoni 
tiegħu. Probenecid (inibitur OAT qawwi) jinibixxi dan l-asorbiment b'56% sa 70% in vitro u, 
għaldaqstant, għandu l-potenzjal li jbiddel l-eliminazzjoni ta' avibactam. Minħabba li ma twettaqx 
studju ta' interazzjoni klinika ta' avibactam u probenecid, l-għoti flimkien ta' avibactam u probenecid 
mhuwiex rakkomandat.

Avibactam ma weriex inibizzjoni sinifikanti tal-enzimi taċ-ċitokromu P450 in vitro. Avibactam u 
ceftazidime ma wrewx induzzjoni in vitro taċ-ċitokromu P450 f'konċentrazzjonijiet klinikament 
relevanti. Avibactam u ceftazidime ma jinibixxux it-trasportaturi ewlenin tal-kliewi jew tal-fwied fil-
firxa ta' esponiment klinikament relevanti, għaldaqstant il-potenzjal ta' interazzjoni permezz ta' dawn 
il-mekkaniżmi huwa meqjus baxx.

Id-data klinika uriet li mhemmx interazzjoni bejn ceftazidime u avibactam, u bejn 
ceftazidime/avibactam u metronidazole.

Tipi oħrajn ta' interazzjoni
Kura konkomittanti b'dożi għoljin ta' ċefalosporini u prodotti mediċinali nefrotossiċi bħal 
aminoglycosides jew dijuretiċi qawwija (eż. furosemide) tista' taffettwa l-funzjoni tal-kliewi b'mod 
avvers (ara sezzjoni 4.4).

Chloramphenicol huwa antagonista in vitro ma' ceftazidime u ċefalosporini oħra. Ir-relevanza klinika 
ta' din is-sejba mhijiex magħrufa, imma minħabba l-possibilità ta' antagoniżmu in vivo dan il-
kombinament tal-mediċina għandu jiġu evitat.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Studji f’annimali b'ceftazidime ma jurux effetti ħżiena diretti jew indiretti fir-rigward tat-tqala, l-
iżvilupp tal-embriju/fetu, il-ħlas jew l-iżvilupp ta' wara t-tqala. Studji f’annimali b'avibactam urew 
effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva mingħajr evidenza ta' effetti teratoġeniċi (ara sezzjoni 5.3).

Ceftazidime/avibactam għandu jintuża biss waqt it-tqala jekk il-benefiċċju potenzjali huwa akbar mir-
riskju possibbli.

Treddigħ

Ceftazidime huwa eliminat mill-ħalib tas-sider tal-bniedem fi kwantitajiet żgħar. Mhux magħruf jekk 
avibactam huwiex eliminat mill-ħalib tas-sider tal-bniedem. Ir-riskju gћat-trabi tat-twelid mhux 
eskluż. Gћandha tittieћed deċiżjoni jekk il-mara twaqqafx it-treddigћ jew twaqqafx it-trattament 
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b'ceftazidime/avibactam wara li jiġi kkunsidrat il-benefiċċju ta' treddigћ gћat-tarbija u l-benefiċċju tat-
trattament gћall-mara.

Fertilità
L-effett ta' ceftazidime/avibactam fuq il-fertilità fil-bnedmin ma ġiex studjat. M’hemmx data 
disponibbli dwar studji fl-annimali b'ceftazidime. Studji fl-annimali b'avibactam ma jindikawx effetti 
ta' ħsara fir-rigward tal-fertilità (ara sezzjoni 5.3).

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Jistgħu jseħħu effetti mhux mixtieqa (eż. sturdament), li jistgħu jinfluwenzaw il-ħila sabiex issuq u 
tħaddem magni wara l-għoti ta' Zavicefta (ara sezzjoni 4.8).

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

F'seba’ provi kliniċi tal-Fażi 2 u Fażi 3, 2024 adult kienu kkurati b'Zavicefta. L-aktar reazzjonijiet 
avversi komuni li jseħħu f'≤5% tal-pazjenti kkurati b'Zavicefta kienu t-test dirett pożittiv ta' Coombs, 
dardir, jew dijarea. Ġeneralment, in-nawsea u d-dardir kienu ħfief jew moderati fl-intensità.

Lista f'tabella tar-reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin ġew irrapportati b'ceftazidime biss u/jew identifikati waqt il-provi tal-
Fażi 2 u l-Fażi 3 b'Zavicefta. Ir-reazzjonijiet avversi huma kklassifikati skont il-frekwenza u s-Sistema 
tal-Klassifika tal-Organi. Il-kategoriji ta' frekwenza huma meħuda minn reazzjonijiet avversi u/jew 
anormalitajiet tal-laboratorju potenzjalment sinifikanti klinikament, u huma definiti skont il-
konvenzjonijiet li ġejjin:

Komuni ħafna (≤1/10)
Komuni (≤1/100 u <1/10)
Mhux komuni (≤1/1,000 u <1/100)
Rari (≤1/10,000 u <1/1000)
Rari ħafna (<1/10,000)
Mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli).

Tabella 6 Frekwenza ta' reazzjonijiet avversi skont is-sistema tal-klassifika tal-organi
Sistema tal-

Klassifika tal-

Organi

Komuni 

ħafna

Komuni Mhux komuni Rari ħafna Mhux magħruf

Infezzjonijiet u 

infestazzjonijiet

Kandidijażi (inkluż 

Kandidijażi 

vulvovaġinali u 

Kandidijażi orali)

Clostridioides 

difficile colitis

Pseudomembran

ous colitis

Disturbi tad-

demm u tas-

sistema 

limfatika

Test dirett 

pożittiv ta' 

Coombs

Eosinofilja

Tromboċitożi

Tromboċitopenija

Newtropenija

Lewkopenija

Limfoċitożi

Agranuloċitożi

Anemija emolitika

Disturbi fis-

sistema immuni

Reazzjoni 

anafilattika

Disturbi fis-

sistema nervuża

Uġigħ ta' ras

Sturdament

Paresteżija
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Sistema tal-

Klassifika tal-

Organi

Komuni 

ħafna

Komuni Mhux komuni Rari ħafna Mhux magħruf

Disturbi gastro-

intestinali

Dijarea 

Uġigħ fl-addome

Dardir

Remettar

Disgewsja

Disturbi fil-

fwied u fil-

marrara

Żieda fl-alanine 

aminotransferase

Żieda fl-aspartate 

aminotransferase

Żieda fl-alkaline 

phosphatase fid-

demm

Żieda fil-gamma-

glutamyltransferase

Lactate 

dehydrogenase fid-

demm

Żieda

Suffejra

Disturbi fil-

ġilda u fit-

tessuti ta’ taħt 

il-ġilda

Raxx makulo-

papulari

Urtikarja

Ħakk

Nekroliżi 

epidermali tossika

Sindrome ta' 

Stevens-Johnson

Eritema multiformi

Anġjoedema

Reazzjonijiet tal-
Mediċina 
b'Eosinofilja u 
Sintomi Sistemiċi 
(DRESS)

Disturbi fil-

kliewi u fis-

sistema urinarja

Żieda tal-

krejatinina fid-

demm 

Żieda tal-urea 

fid-demm

Korriment akut 

tal-kliewi

Nefrite 

tubulointerstizjali
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Sistema tal-

Klassifika tal-

Organi

Komuni 

ħafna

Komuni Mhux komuni Rari ħafna Mhux magħruf

Disturbi 

ġenerali u 

kondizzjonijiet 

ta’ mnejn 

jingħata

Trombożi fis-sit tal-

infużjoni

Flebite fis-sit tal-

infużjoni

Deni

Popolazzjoni pedjatrika

Il-valutazzjoni tas-sigurtà f’pazjenti pedjatriċi hija bbażata fuq id-data tas-sigurtà minn żewġ provi li 
fihom 61 pazjent (ta’ bejn 3 snin sa inqas minn 18-il sena) b’cIAI u 67 pazjent b’cUTI (ta’ bejn 3 xhur 
sa inqas minn 18-il sena) rċevew Zavicefta. B’kollox, il-profil tas-sigurtà f’dawn il-128 pazjent 
pedjatriku kien simili għal dak osservat fil-popolazzjoni adulta b’cIAI u cUTI.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott 
mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott 
mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni 
avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Doża eċċessiva b'ceftazidime/avibactam tista' twassal għal konsegwenzi newroloġiċi inkluż 

enċefalopatija, aċċessjonijiet u koma, minħabba l-komponent ceftazidime.

Il-livelli tas-serum ta' ceftazidime jistgħu jitnaqqsu permezz tal-emodijalisi jew dijalisi peritonjali. 
Waqt perjodu ta' 4 sigħat ta' emodijalisi, tneħħew 55% mid-doża ta' avibactam.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Antibatterjali għall-użu sistemiku, antibatterjali betalattamiċi oħrajn, 
ċefalosporini tat-tielet ġenerazzjoni, Kodiċi ATC: J01DD52

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Ceftazidime jinibixxi s-sinteżi tal-ħajt taċ-ċellula batterjali ta' peptidoglycan wara t-twaħħil ma' 
proteini li jeħlu mal-peniċillina. Avibactam huwa inibitur β-lactamase li mhux β-lactam li jaġixxi billi 
jifforma addott kovalenti mal-enzima li hija stabbli għal idrolisi. Dan jinibixxi kemm β-lactamases tal-
klassi A Ambler u β-lactamases tal-klassi C u xi enzimi tal-klassi D, inkluż β-lactamases b'firxa estiża 
(extended-spectrum β-lactamases) (ESBLs), KPC u OXA-48 carbapenemases, u enzimi AmpC. 
Avibactam ma jinibixxix l-enzimi tal-klassi B (metallo-β-lactamases) u mhuwiex kapaċi jinibixxi 
ħafna enzimi tal-klassi D.

Reżistenza

Il-mekkaniżmi ta' reżistenza batterjali li potenzjalment jistgħu jaffetwaw ceftazidime/avibactam 
jinkludu PBPs mutanti jew akkwiżiti, permeabilità tal-membrana ta' barra mnaqqsa għal kwalunkwe 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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kompost, effluss attiv ta' kwalunkwe kompost u enzimi β-lactamase refrattarji għal inibizzjoni 
b’avibactam u kapaċi jidrolizzaw ceftazidime.

Attività antibatterjali f’kombinament ma’ aġenti antibatterjali oħra

La ntweriet sinerġija u lanqas intwera antagoniżmu fi studji ta’ kombinament tal-mediċini in vitro
b’ceftazidime/avibactam u metronidazole, tobramycin, levofloxacin, vancomycin, linezolid, colistin u 
tigecycline.

Valuri kritiċi tat-testijiet tas-suxxettibbilità

Il-breakpoints tal-Konċentrazzjoni Inibitorja Minima (MIC) stabbiliti mill-Kumitat Ewropew dwar it-
Testijiet tas-Suxxettibbiltà Antimikrobjali (EUCAST) ta' ceftazidime/avibactam huma kif ġejjin:
Organiżmi Suxxettibbli (≥S) Reżistenti (R>)
Enterobacterales ≥8 mg/L >8 mg/L
Pseudomonas aeruginosa ≥8 mg/L >8 mg/L

Relazzjoni farmakokinetika/farmakodinamika

L-attività antimikrobjali ta' ceftazidime kontra patoġeni speċifiċi ntweriet li tikkorrelata l-aħjar mal-
ħin perċentwali tal-konċentrazzjoni tal-mediċina ħielsa fuq il-konċentrazzjoni inibitorja minima ta' 
ceftazidime/avibactam fuq l-intervall tad-doża (% fT >MIC ta' ceftazidime/avibactam). Għal 
avibactam l-indiċi PK-PD huwa l-ħin perċentwali tal-konċentrazzjoni tal-mediċina ħielsa fuq il-limiti 
tal-konċentrazzjoni fuq l-intervall tad-doża (% fT >CT).

Effikaċja klinika kontra patoġeni speċifiċi

L-effikaċja ntweriet fi studji kliniċi kontra l-patoġeni li ġejjin, li kienu suxxettibbli għal 
ceftazidime/avibactam in vitro.

Infezzjonijiet intra-addominali kkumplikati
Mikro-organiżmi Gram-negattivi

 Citrobacter freundii
 Enterobacter cloacae
 Escherichia coli
 Klebsiella oxytoca
 Klebsiella pneumoniae
 Pseudomonas aeruginosa

Infezzjonijiet ikkumplikati fl-apparat tal-awrina
Mikro-organiżmi Gram-negattivi

 Escherichia coli 
 Klebsiella pneumoniae 
 Proteus mirabilis
 Enterobacter cloacae
 Pseudomonas aeruginosa

Pulmonite li tittieħed mill-isptar inkluż pulmonite assoċjata mal-apparat li jagħti r-respirazzjoni 
artifiċjali
Mikro-organiżmi Gram-negattivi

 Enterobacter cloacae
 Escherichia coli
 Klebsiella pneumoniae 
 Proteus mirabilis
 Serratia marcescens
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 Pseudomonas aeruginosa

L-effikaċja klinika ma ġietx stabbilita kontra l-patoġeni li ġejjin li huma relevanti għall-
indikazzjonijiet approvati għalkemm studji in vitro jissuġġerixxu li sejrin ikunu suxxettibbli għal 
ceftazidime/avibactam fin-nuqqas ta' mekkaniżmi akkwiżiti ta' reżistenza.

Mikro-organiżmi Gram-negattivi
 Citrobacter koseri
 Enterobacter aerogenes
 Morganella morganii
 Proteus vulgaris
 Providencia rettgeri

Data in-vitro tindika li l-ispeċi li ġejjin mhumiex suxxettibbli għal ceftazidime/avibactam.
 Staphylococcus aureus (suxxettibbli għal methicillin u reżistenti għal methicillin)

 MRSA

 Anerobi

 Enterococcus spp.

 Stenotrophomonas maltophilia

 Acinetobacter spp.

Popolazzjoni pedjatrika

Zavicefta ġie evalwat f’pazjenti pedjatriċi li kellhom bejn 3 xhur u < 18-il sena f’żewġ studji kliniċi 
komparattivi ta’ Fażi 2 single-blind fejn il-pazjenti ntgħażlu b’mod każwali, wieħed sar fuq pazjenti 
b’cIAI u l-ieħor sar fuq pazjenti b’cUTI. L-għan primarju f’kull studju kien li jiġu evalwati s-sigurtà u 
t-tollerabbiltà ta’ ceftazidime-avibactam (+/- metronidazole). Għanijiet sekondarji kienu jinkludu l-
valutazzjoni tal-farmakokinetika u tal-effikaċja; l-effikaċja kienet punt aħħari deskrittiv fiż-żewġ 
studji. Ir-rata tal-kura klinika fit-TOC (Test of cure - Test ta’ kura) kienet ta’ 91.8% (56/61) għal 
Zavicefta meta mqabbel ma’ 95.5% (21/22) għal meropenem f’pazjenti pedjatriċi b’cIAI. Ir-rata tat-
tneħħija mikrobijoloġika fit-TOC (micro-ITT) kienet ta’ 79.6% (43/54) għal Zavicefta meta mqabbel 
ma’ 60.9% (14/23) għal cefepime f’pazjenti pedjatriċi b’cUTI.

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddiferiet l-obbligu li jiġu ppreżentati riżultati tal-istudji 
b’Zavicefta f’wieħed jew iktar kategoriji tal-popolazzjoni pedjatrika fit-trattament ta’ cIAI, cUTI, 
pulmonite u infezzjonijiet batterjali Gram-negattivi (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu 
pedjatriku).

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Distribuzzjoni

It-twaħħil mal-proteina fil-bniedem kemm ta' ceftazidime kif ukoll ta' avibactam huwa baxx, bejn 
wieħed u ieħor 10% u 8%, rispettivament. Il-volumi ta' distribuzzjoni fi stadju fiss ta' ceftazidime u 
avibactam kienu bejn wieħed u ieħor 17 L u 22 L, rispettivament f'adulti b'saħħithom wara dożi 
multipli ta' 2 g/0.5 g ceftazidime/avibactam infużi fuq sagħtejn kull 8 sigħat. Kemm ceftazidime kif 
ukoll avibactam jippenetraw fil-fluwidu li jmiss mal-epitilju tal-bronki tal-bniedem (Epithelial lining 
fluid -ELF) bl-istess mod b'konċentrazzjonijiet ta' madwar 30% ta’ dawk fil-plażma. Il-profili tal-ħin 
tal-konċentrazzjoni huma simili għall-ELF u l-plażma.

Il-penetrazzjoni ta' ceftazidime fil-barriera intatta bejn id-demm u l-moħħ hija dgħajfa. Il-
konċentrazzjonijiet ta’ Ceftazidime ta' 4 sa 20 mg/L jew aktar huma milħuqa fis-CSF meta l-meninġi 
huma infjammati. Il-penetrazzjoni ta' avibactam fil-barriera bejn id-demm u l-moħħ ma ġietx studjata 
klinikament; madankollu, fil-fniek bil-meninġi infjammati, esponimenti CSF ta' ceftazidime u 
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avibactam kienu 43% u 38% tal-AUC tal-plażma, rispettivament. Ceftazidime faċilment jgħaddi mill-
plaċenta, u jiġi eliminat fil-ħalib tas-sider tal-bniedem.

Bijotrasformazzjoni

Ceftazidime mhuwiex metabolizzat. Ma ġie osservat ebda metaboliżmu ta' avibactam fil-
preparazzjonijiet tal-fwied tal-bniedem (mikrosomi u epatoċiti). Avibactam mhux mibdul kien il-
komponent ewlieni relatat mal-mediċina fil-plażma tal-bniedem u l-awrina wara d-dożaġġ b'[14C]-
avibactam.

Eliminazzjoni

Il-half-life terminali (t½) kemm ta' ceftazidime kif ukoll ta' avibactam kien ta' madwar sagħtejn wara l-
għoti minn ġol-vina. Ceftazidime huwa eliminat mhux mibdul fl-awrina permezz ta' filtrazzjoni 
glomerulari; bejn wieħed u ieħor 80-90% tad-doża hija rkuprata fl-awrina fi żmien 24 siegħa. 
Avibactam huwa eliminat mhux mibdul fl-awrina b'eliminazzjoni mill-kliewi ta' bejn wieħed u ieħor 
158 mL/min, u dan jissuġġerixxi sekrezzjoni tubulari attiva flimkien mal-filtrazzjoni glomerulari. Bejn 
wieħed u ieħor 97% tad-doża ta’ avibactam hija rkuprata fl-awrina, 95% fi żmien 12-il siegħa. Inqas 
minn 1% ta' ceftazidime jiġi eliminat permezz tas-sistema biljari u inqas minn 0.25% ta' avibactam 
huwa eliminat fl-ippurgar.

Linearità/nuqqas ta’ linearità

Il-farmakokinetika kemm ta' ceftazidime kif ukoll ta' avibactam hija bejn wieħed u ieħor lineari fil-
firxa kollha tad-doża studjata (0.05 g sa 2 g) għal għotja waħda minn ġol-vina. Ma ġietx osservata 
akkumulazzjoni apprezzabli ta' ceftazidime jew avibactam wara infużjonijiet multipli minn ġol-vina ta' 
2 g/0.5 g ta' ceftazidime/avibactam mogħtija kull 8 sigħat sa 11-il jum f'adulti f'saħħithom b'funzjoni 
normali tal-kliewi.

Popolazzjonijiet speċjali

Indeboliment tal-kliewi
L-eliminazzjoni ta' ceftazidime u avibactam hija mnaqqsa f'pazjenti b'indeboliment moderat jew sever 
tal-kliewi. Iż-żidiet medji fl-AUC ta' avibactam huma 3.8 u 7 darbiet aktar rispettivament f’individwi 
b’indeboliment moderat u sever tal-kliewi, ara sezzjoni 4.2.

Indeboliment tal-fwied
L-indeboliment ħafif sa moderat tal-fwied ma għandux effett fuq il-farmakokinetika ta' ceftazidime 
mogħti f'2 g minn ġol-vina lil individwi kull 8 sigħat għal 5 ijiem, sakemm il-funzjoni tal-kliewi ma 
tkunx ġiet indebolita. Il-farmakokinetika ta' ceftazidime f'pazjenti b'indeboliment sever tal-fwied ma 
ġewx stabbiliti. Il-farmakokinetiċi ta' avibactam f'pazjenti bi kwalunkwe grad ta' indeboliment tal-
fwied ma ġewx studjati.

Minħabba li ceftazidime u avibactam ma jidhirx li jgħaddu minn metaboliżmu sinifikanti tal-fwied, l-
eliminazzjoni sistemika taż-żewġ sustanzi attivi mhijiex mistennija li tinbidel b'mod sinifikanti 
permezz tal-indeboliment tal-fwied.

Pazjenti anzjani (≤65 sena)
It-tneħħija mnaqqsa ta' ceftazidime ġiet osservata f'pazjenti anzjani, li kienet primarjament dovuta għal 
tnaqqis relatat mal-età fit-tneħħija tal-kliewi ta' ceftazidime. Il-half-life tal-eliminazzjoni medja ta’ 
ceftazidime varjat minn 3.5 sa 4 sigħat wara dożaġġ bolus mogħti minn ġol-vina b’2 g kull 12-il 
siegħa f'pazjenti anzjani ta' 80 sena jew akbar.

Wara l-għoti minn ġol-vina ta' doża waħda ta' 500 mg avibactam bħala infuzjoni IV ta' 30-minuta, l-
anzjani kellhom half-life terminali ta' avibactam aktar bil-mod, li jista' jkun attribwit għal tnaqqis 
relatat mal-età fit-tneħħija tal-kliewi.
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Popolazzjoni pedjatrika
Il-farmakokinetika ta’ ceftazidime u avibactam ġiet evalwata f’pazjenti pedjatriċi li kellhom minn 
3 xhur sa < 18-il sena b’infezzjonijiet issuspettati jew ikkonfermati wara doża waħda ta’ ceftazidime 
50 mg/kg u avibactam 12.5 mg/kg f’pazjenti li jiżnu < 40 kg jew ta’ Zavicefta 2 g/0.5 g (ceftazidime 
2 g u avibactam 0.5 g) f’pazjenti li jiżnu ≥ 40 kg. Il-konċentrazzjonijiet ta’ ceftazidime u avibactam 
fil-plażma kienu simili fl-erba’ koorti tal-età kollha fl-istudju (3 xhur sa < sentejn, sentejn sa < 6 snin, 
6 sa < 12-il sena, u 12 sa < 18-il sena). Il-valuri tal-AUC0-t u Cmax ta’ ceftazidime u avibactam fiż-żewġ 
koorti ta’ pazjenti l-akbar fl-età (pazjenti pedjatriċi li kellhom minn 6 sa < 18-il sena), li kellhom 
kampjunar farmakokinetiku aktar estensiv, kienu simili għal dawk osservati f’individwi adulti 
f’saħħithom b’funzjoni tal-kliewi normali li rċivew Zavicefta 2 g/0.5 g. Id-data minn dan l-istudju u 
miż-żewġ studji pedjatriċi ta’ Fażi 2 f’pazjenti b’cIAI u cUTI nġabret ma’ data PK mill-adulti (Fażi 1
sa Fażi 3) sabiex jiġi aġġornat il-mudell PK tal-popolazzjoni, li ntuża biex jitwettqu simulazzjonijiet 
sabiex tiġi vvalutata l-kisba tal-mira tal-PK/PD. Ir-riżultati minn dawn is-simulazzjonijiet urew li l-
korsijiet tad-doża rrakkomandati għal pazjenti pedjatriċi b’cIAI, cUTI u HAP/VAP, inklużi 
aġġustamenti fid-doża għal pazjenti b’indeboliment tal-kliewi, jirriżultaw f’esponiment sistemiku u 
f’valuri ta’ kisba tal-mira tal-PK/PD li huma simili għal dawk fl-adulti bid-doża approvata ta’ 
Zavicefta ta’ 2 g/0.5 g  mogħtija fuq sagħtejn, kull 8 sigħat.

L-esperjenza bl-użu ta’ ceftazidime ma’ avibactam fil-gruppi pedjatriċi ta’ 3 xhur sa < 6 xhur hija 
limitata. Il-korsijiet tad-dożaġġ irrakkomandati huma bbażati fuq simulazzjonijiet imwettqa bl-użu tal-
mudelli PK tal-popolazzjoni finali. Is-simulazzjonijiet urew li l-korsijiet tad-doża rrakkomandati 
jirriżultaw f’esponimenti komparabbli ma’ dawk ta’ gruppi ta’ età oħrajn bil-kisba tal-mira tal-PK/PD 
tkun > 90%. Abbażi tad-data mill-provi kliniċi pedjatriċi li ntemmu, fil-korsijiet tad-doża 
rrakkomandati, ma kien hemm l-ebda evidenza ta’ esponiment żejjed jew nieqes fl-individwi minn età 
ta’ 3 xhur sa < 6 xhur.

Barra minn hekk, id-data fil-pazjenti pedjatriċi minn età ta’ 3 xhur sa < sentejn b’indeboliment fil-
funzjoni tal-kliewi (CrCL ≤ 50 mL/min/1.73 m2) hija limitata ħafna, u m’hemm l-ebda data dwar 
indeboliment sever tal-kliewi mill-provi kliniċi pedjatriċi li ntemmu. Intużaw mudelli PK tal-
popolazzjoni għal ceftazidime u avibactam biex jitwettqu simulazzjonijiet għal pazjenti 
b’indeboliment fil-funzjoni tal-kliewi.

Sess u razza
Il-farmakokinetika ta' ceftazidime/avibactam ma ġietx affettwati b’mod sinifikanti minħabba is-sess 
jew ir-razza.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Ceftazidime

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn 
dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni jew effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva ma juri l-ebda 
periklu speċjali għall-bnedmin. Ma twettqux studji dwar ir-riskju ta' kanċer b'ceftazidime.

Avibactam

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn 
dożi ripetuti jew effett tossiku fuq il-ġeni ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin. Ma twettqux 
studji dwar ir-riskju ta' kanċer b'avibactam.

Effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva

Fi fniek tqal li ngħataw avibactam fi 300 u 1000 mg/kg/jum, kien hemm piż fetali medju aktar baxx u 
ossifikazzjoni ttardjata relatata mad-doża, potenzjalment relatata mat-tossiċità materna. Il-livelli tal-
esponiment tal-plażma f'NOAEL matern u fetali (100 mg/kg/jum) jindikaw marġini ta' sigurtà moderat 
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sa baxxi.

Fil-far, ma ġewx osservati effetti avversi fl-iżvilupp tal-embriju u l-fetu jew il-fertilità. Wara l-għoti ta' 
avibactam matul it-tqala u t-treddigħ fil-far, ma kienx hemm effett fuq is-sopravivenza tal-frieħ, 
tkabbir jew żvilupp, madankollu kien hemm żieda fl-inċidenza ta' twessigħ fil-pelvi tal-kliewi u fl-
uretri f'anqas minn 10% tal-friegħ tal-firien f'esponimenti materni akbar minn jew daqs bejn wieħed u 
ieħor 1.5 drabi aktar tal-esponimenti terapewtiċi fil-bniedem.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Sodium carbonate (anhydrous)

6.2 Inkompatibbiltajiet

Il-kompatibbiltà ta’ Zavicefta ma’ mediċini oħra ma ġietx stabbilita. Zavicefta m’għandux jitħallat jew 
jiġi miżjud fiżikament ma’ soluzzjonijiet li fihom prodotti mediċinali oħrajn.

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn ħlief dawk imsemmija 
f’sezzjoni 6.6.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Trab xott

3 snin.

Wara r-rikostituzzjoni:
Il-kunjett rikostitwit għandu jintuża minnufih.

Wara d-dilwizzjoni

Boroż tal-infużjoni
Jekk is-soluzzjoni għal ġol-vini tiġi ppreparata b’dilwenti elenkati f’sezzjoni 6.6 (konċentrazzjoni ta’ 
ceftazidime ta’ 8 mg/mL), l-istabilità kimika u fiżika waqt l-użu ntweriet (mill-ewwel titqiba tal-
kunjett) sa 12-il siegħa fi 2 – 8°C, segwita minn massimu ta’ 4 sigħat f’temperatura ta’ mhux aktar 
minn 25°C.

Jekk is-soluzzjoni għal ġol-vini tiġi ppreparata b’dilwenti elenkati f’sezzjoni 6.6 (konċentrazzjoni ta’ 
ceftazidime > 8 mg/mL sa 40 mg/mL), l-istabbiltà kimika u fiżika waqt l-użu ntweriet (mill-ewwel 
titqiba tal-kunjett) sa 4 sigħat f’temperatura ta’ mhux aktar minn 25°C..

Mil-lat mikrobijoloġiku, il-prodott mediċinali għandu jintuża minnufih, sakemm ir-rikostituzzjoni u d-
dilwizzjoni ma jkunux saru f’kundizzjonijiet asettiċi kkontrollati u vvalidati Jekk ma jintużax 
minnufih, il-ħinijiet tal-ħażna waqt l-użu u l-kundizzjonijiet qabel l-użu huma r-responsabbilità tal-
utent u ma jridux jaqbżu dawk imsemmija hawn fuq.

Siringi tal-infużjoni
L-istabbiltà kimika u fiżika waqt l-użu ntweriet (mill-ewwel titqiba tal-kunjett) sa 6 sigħat 
f’temperatura ta’ mhux aktar minn 25°C.

Mil-lat mikrobijoloġiku, il-prodott mediċinali għandu jintuża minnufih sakemm ir-rikostituzzjoni u d-
dilwizzjoni ma jkunux seħħew f’kundizzjonijiet asettiċi kkontrollati vvalidati. Jekk ma jintużax 
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minnufih, il-ħinijiet tal-ħażna waqt l-użu u l-kundizzjonijiet qabel l-użu huma r-responsabbilità tal-
utent u ma jridux ikunu f’temperatura ta’ mhux aktar minn 25°C għal aktar minn 6 sigħat.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali m’għandux bżonn ħażna speċjali.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara r-rikostituzzjoni u d-dilwizzjoni tal-prodott mediċinali, ara 
sezzjoni 6.3.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

20 mL kunjett tal-ħġieġ (Tip 1) magħluq b'tapp tal-gomma (halobutyl) u siġill tal-aluminju b'għatu 
flip-off.

Dan il-prodott mediċinali huwa fornut f'pakketti ta' 10 kunjetti.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal immaniġġar ieħor

It-trab għandu jiġi rikostitwit bl-ilma għall-injezzjonijiet u mbagħad il-konċentrat li jirriżulta għandu 
jkun dilwit minnufih qabel l-użu. Is-soluzzjoni rikostitwita hija soluzzjoni safra ċara u mingħajr 
partiċelli.

Zavicefta (ceftazidime/avibactam) huwa prodott ikkombinat; kull kunjett fih 2 g ta’ ceftazidime u 
0.5 g ta’ avibactam fi proporzjon fiss ta’ 4:1. Ir-rakkomandazzjonijiet tad-dożaġġ huma bbażati fuq il-
komponent ta’ ceftazidime biss.

Għandhom jintużaw tekniki asettiċi standard għall-preparazzjoni u l-għoti tas-soluzzjoni. Id-dożi 
jistgħu jiġu ppreparati f’boroż tal-infużjoni jew siringi tal-infużjoni ta’ daqs xieraq.

Il-prodotti mediċinali parenterali għandhom jiġu spezzjonati viżwalment għall-frak qabel ma 
jingħataw.

Kull kunjett huwa għall-użu ta’ darba biss.

Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif 
jitolbu l-liġijiet lokali.

L-intervall ta’ ħin totali bejn il-bidu tar-rikostituzzjoni u t-tlestija tal-preparazzjoni tal-infużjoni ġol-
vini m’għandux jaqbeż it-30 minuta.

Struzzjonijiet għall-preparazzjoni tad-dożi għall-adulti u għal pazjenti pedjatriċi f’BORŻA TAL-
INFUŻJONI jew f’SIRINGA TAL-INFUŻJONI:

NOTA: Il-proċedura li jmiss tiddeskrivi l-passi biex tipprepara soluzzjoni għall-infużjoni 
b’konċentrazzjoni finali ta’ 8-40 mg/mL ta’ ceftazidime. Il-kalkoli kollha għandhom jitlestew qabel 
ma jinbdew dawn il-passi. Għal pazjenti pedjatriċi li għandhom bejn 3 u 12-il xahar, huma 
pprovduti wkoll passi ddettaljati għall-preparazzjoni ta’ konċentrazzjoni ta’ 20 mg/mL (biżżejjed 
għall-maġġoranza tax-xenarji).

1. Ipprepara s-soluzzjoni rikostitwita (167.3 mg/mL ta’ ceftazidime):
a) Daħħal il-labra tas-siringa minn ġot-tapp tal-kunjett u injetta 10 mL ta' ilma sterili għall-

injezzjonijiet.
b) Neħħi l-labra u ħawwad il-kunjett sabiex ikollok soluzzjoni ċara. 
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c) Daħħal labra għar-rilaxx tal-gass minn ġot-tapp tal-kunjett wara li l-prodott ikun inħall sabiex 
ittaffi l-pressjoni interna (dan hu importanti biex tiġi ppreservata l-isterilità tal-prodott).

2. Ipprepara s-soluzzjoni finali għall-infużjoni (il-konċentrazzjoni finali trid tkun 8-40 mg/mL ta’ 
ceftazidime):
a) Borża tal-infużjoni: Kompli ddilwixxi s-soluzzjoni rikostitwita billi tittrasferixxi volum 

ikkalkulat kif xieraq tas-soluzzjoni rikostitwita f’borża tal-infużjoni li fiha kwalunkwe minn 
dawn li ġejjin: sodium chloride 9 mg/mL (0.9%) soluzzjoni għall-injezzjoni, dextrose 50 mg/mL 
(5%) soluzzjoni għall-injezzjoni, jew soluzzjoni tat-tip Lactated Ringer.

b) Siringa tal-infużjoni: Kompli ddilwixxi s-soluzzjoni rikostitwita billi titrasferixxi volum 
ikkalkulat kif xieraq tas-soluzzjoni rikostitwita flimkien ma’ volum suffiċjenti tad-dilwent 
(sodium chloride 9 mg/mL (0.9%) soluzzjoni għall-injezzjoni jew dextrose 50 mg/mL (5%) 
soluzzjoni għall-injezzjoni) f’siringa tal-infużjoni. 

Irreferi għal Tabella 7 hawn taħt.

Tabella 7: Il-preparazzjoni ta’ Zavicefta għal dożi għall-adulti u għal pazjenti pedjatriċi f’BORŻA 
TAL-INFUŻJONI jew f’SIRINGA TAL-INFUŻJONI
Doża ta’ 
Zavicefta 
(ceftazidime)1

Volum li jrid jinġibed mill-
kunjett rikostitwit

Volum finali wara d-
dilwizzjoni fil-borża 
tal-infużjoni2

Volum finali fis-siringa 
tal-infużjoni

2 g
Il-kontenut kollu (madwar 

12 mL)
50 mL sa 250 mL 50 mL

1 g 6 mL 25 mL sa 125 mL 25 mL sa 50 mL
0.75 g 4.5 mL 19 mL sa 93 mL 19 mL sa 50 mL

Id-dożi l-oħrajn 
kollha

Il-volum (mL) ikkalkulat 
abbażi tad-doża meħtieġa:

Doża (mg ceftazidime) ÷ 
167.3 mg/mL ceftazidime

Il-volum (mL) ivarja 
skont id-daqs tal-borża 

tal-infużjoni dipsonibbli 
u skont il-

konċentrazzjoni finali 
ppreferuta 

(irid ikun 8-40 mg/mL 
ta’ ceftazidime)

Il-volum (mL) ivarja 
skont id-daqs tas-siringa 
tal-infużjoni disponibbli 

u skont il-
konċentrazzjoni finali 

ppreferuta
(irid ikun 8-40 mg/mL 

ta’ ceftazidime)
1 Ibbażata fuq il-komponent ta’ ceftazidime biss.
2 Iddilwa sal-konċentrazzjoni finali ta’ ceftazidime ta’ 8 mg/mL għal stabbiltà waqt l-użu sa 12-

il siegħa f’temperatura ta’ 2 - 8°C, segwiti b’sa 4 sigħat f’temperatura ta’ mhux aktar minn 25°C
(jiġifieri iddilwa doża ta’ 2 g ta’ ceftazidime f’250 mL, doża ta’ 1 g ta’ ceftazidime f’125 mL, doża 
ta’ 0.75 g ta’ ceftazidime f’93 mL, eċċ.). Il-konċentrazzjonijiet l-oħra kollha ta’ ceftazidime 
(> 8 mg/mL sa 40 mg/mL) għandhom stabbiltà waqt l-użu għal sa 4 sigħat f’temperatura ta’ mhux 
aktar minn 25°C.

Il-preparazzjoni ta’ Zavicefta għall-użu fil-pazjenti pedjatriċi li għandhom bejn 3 u 12-il xahar fis-
SIRINGA TAL-INFUŻJONI:

NOTA: Il-proċedura li jmiss tiddeskrivi l-passi biex tipprepara soluzzjoni għall-infużjoni 
f’konċentrazzjoni finali ta’ 20 mg/mL ta’ ceftazidime (biżżejjed għall-maġġoranza tax-xenarji). 
Jistgħu jiġu ppreparati konċentrazzjonijiet alternattivi, iżda l-konċentrazzjoni finali trid tkun fil-medda 
ta’ 8-40 mg/mL ta’ ceftazidime.

1. Ipprepara s-soluzzjoni rikostitwita (167.3 mg/mL ta’ ceftazidime):
a) Daħħal il-labra tas-siringa minn ġot-tapp tal-kunjett u injetta 10 mL ta’ ilma sterili għall-

injezzjonijiet.
b)Neħħi l-labra u ħawwad il-kunjett sabiex ikollok soluzzjoni ċara.
c)Daħħal labra għar-rilaxx tal-gass minn ġot-tapp tal-kunjett wara li l-prodott ikun inħall biex 

ittaffi l-pressjoni interna (dan huwa importanti biex tiġi ppreservata l-isterilità tal-prodott).
2. Ipprepara s-soluzzjoni finali għall-infużjoni għal konċentrazzjoni finali ta’ 20 mg/mL ta’ 

ceftazidime:
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a) Kompli ddilwixxi s-soluzzjoni rikostitwita billi titrasferixxi volum ikkalkulat kif xieraq tas-
soluzzjoni rikostitwita flimkien ma’ volum suffiċjenti tad-dilwent (sodium chloride 9 mg/mL 
(0.9%) soluzzjoni għall-injezzjoni jew dextrose 50 mg/mL (5%) soluzzjoni għall-injezzjoni) 
f’siringa tal-infużjoni.

b)Irreferi għal Tabella 8, 9, jew 10 hawn taħt biex tikkonferma l-kalkulazzjonijiet. Il-valuri li qed 
jintwerew huma approssimattivi minħabba li jista’ jkun meħtieġ it-tqarrib sal-eqreb marka tal-
kejl ta’ siringa ta’ daqs xieraq. Innota li t-tabelli MA jinkludux id-dożi kkalkulati kollha 
possibbli iżda jistgħu jintużaw biex issir stima tal-volum biex tiġi vverifikata l-kalkulazzjoni.

Tabella 8: Il-preparazzjoni ta’ Zavicefta (konċentrazzjoni finali ta’ 20 mg/mL ta’ ceftazidime) 
f’pazjenti pedjatriċi li għandhom bejn 3 u 12-il xahar bi tneħħija tal-kreatinina (CrCL) 
> 50 mL/min/1.73 m2

Età u Doża ta’ 
Zavicefta (mg/kg)1 Piż (kg)

Doża 
(mg ceftazidime)

Volum tas-soluzzjoni 
rikostitwita li trid tinġibed mill-

kunjett 
(mL)

Volum tad-
dilwent li jrid jiġi 

miżjud għat-
taħlit (mL)

6 xhur sa
12-il xahar 

50 mg/kg 
ta’ ceftazidime

5 250 1.5 11

6 300 1.8 13

7 350 2.1 15

8 400 2.4 18

9 450 2.7 20

10 500 3 22

11 550 3.3 24

12 600 3.6 27

3 xhur sa
< 6 xhur 

40 mg/kg 
ta’ ceftazidime

4 160 1 7.4

5 200 1.2 8.8

6 240 1.4 10

7 280 1.7 13

8 320 1.9 14

9 360 2.2 16

10 400 2.4 18
1 Ibbażata fuq il-komponent ta’ ceftazidime biss.

Tabella 9: Il-preparazzjoni ta’ Zavicefta (konċentrazzjoni finali ta’ 20 mg/mL ta’ ceftazidime) 
f’pazjenti pedjatriċi li għandhom 3 sa 12-il xahar b’CrCL 31 sa 50 mL/min/1.73 m2

Età u Doża ta’ 
Zavicefta (mg/kg)1 Piż (kg)

Doża
(mg ceftazidime)

Volum tas-soluzzjoni 
rikostitwita li trid tinġibed mill-

kunjett
(mL)

Volum tad-
dilwent li jrid jiġi 

miżjud għat-
taħlit (mL)

6 xhur sa
12-il xahar 

25 mg/kg 
ta’ ceftazidime

5 125 0.75 5.5

6 150 0.9 6.6

7 175 1 7.4

8 200 1.2 8.8

9 225 1.3 9.6

10 250 1.5 11

11 275 1.6 12

12 300 1.8 13

3 xhur sa
< 6 xhur 

20 mg/kg 
ta’ ceftazidime

4 80 0.48 3.5

5 100 0.6 4.4

6 120 0.72 5.3

7 140 0.84 6.2

8 160 1 7.4

9 180 1.1 8.1
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Età u Doża ta’ 
Zavicefta (mg/kg)1 Piż (kg)

Doża
(mg ceftazidime)

Volum tas-soluzzjoni 
rikostitwita li trid tinġibed mill-

kunjett
(mL)

Volum tad-
dilwent li jrid jiġi 

miżjud għat-
taħlit (mL)

10 200 1.2 8.8
1 Ibbażata fuq il-komponent ta’ ceftazidime biss.

Tabella 10: Il-preparazzjoni ta’ Zavicefta (konċentrazzjoni finali ta’ 20 mg/mL ta’ ceftazidime) 
f’pazjenti pedjatriċi li għandhom 3 sa 12-il xahar b’CrCL 16 sa 30 mL/min/1.73 m2

Età u Doża ta’ 
Zavicefta (mg/kg)

1
Piż (kg)

Doża
(mg ceftazidime)

Volum tas-soluzzjoni 
rikostitwita li trid tinġibed mill-

kunjett
(mL)

Volum tad-
dilwent li jrid jiġi 

miżjud għat-
taħlit (mL)

6 xhur sa
12-il xahar 

18.75 mg/kg 
ta’ ceftazidime

5 93.75 0.56 4.1

6 112.5 0.67 4.9

7 131.25 0.78 5.7

8 150 0.9 6.6

9 168.75 1 7.4

10 187.5 1.1 8.1

11 206.25 1.2 8.8

12 225 1.3 9.6

3 xhur sa
< 6 xhur 

15 mg/kg 
ta’ ceftazidime

4 60 0.36 2.7

5 75 0.45 3.3

6 90 0.54 4

7 105 0.63 4.6

8 120 0.72 5.3

9 135 0.81 6

10 150 0.9 6.6
1 Ibbażata fuq il-komponent ta’ ceftazidime biss

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pfizer Ireland Pharmaceuticals
Operations Support Group
Ringaskiddy, County Cork
L-Irlanda

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ 

EU/1/16/1109/001

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 24 ta’ Ġunju 2016

Data tal-aħħar tiġdid:

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST
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Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

http://www.ema.europa.eu/
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ANNESS II

A.   MANIFATTUR(I) RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT

B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-
PROVVISTA U L-UŻU

C. KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OĦRA TAL-
AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD 
TAL-UŻU SIGUR U EFFETTIV TAL-PRODOTT MEDIĊINALI
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A. MANIFATTUR(I) RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manifattur(i) responsabbli għall-ħruġ tal-lott

ACS Dobfar S.p.A
VIA A. FLEMING, 2
VERONA 37135
L-ITALJA

B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L-
UŻU

Prodott mediċinali li jingħata b’riċetta ristretta tat-tabib (ara Anness I: Sommarju tal-Karatteristiċi 

tal-Prodott, sezzjoni 4.2).

C. KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OĦRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-
TQEGĦID FIS-SUQ

 Rapporti perjodiċi aġġornati dwar is-sigurtà (PSURs)

Ir-rekwiżiti biex jiġu ppreżentati PSURs għal dan il-prodott mediċinali huma mniżżla fil-lista tad-dati 

ta’ referenza tal-Unjoni (lista EURD) prevista skont l-Artikolu 107c(7) tad-Direttiva 2001/83/KE u 

kwalunkwe aġġornament sussegwenti ppubblikat fuq il-portal elettroniku Ewropew tal-mediċini.

D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U 
EFFIKAĊI TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

 Pjan tal-ġestjoni tar-riskju (RMP)

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq (MAH) għandu jwettaq l-attivitajiet u l-
interventi meħtieġa ta’ farmakoviġilanza dettaljati fl-RMP maqbul ippreżentat fil-Modulu 1.8.2 
tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u kwalunkwe aġġornament sussegwenti maqbul tal-
RMP.

RMP aġġornat għandu jiġi ppreżentat:
 Meta l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini titlob din l-informazzjoni;
 Kull meta s-sistema tal-ġestjoni tar-riskju tiġi modifikata speċjalment minħabba li tasal 

informazzjoni ġdida li tista’ twassal għal bidla sinifikanti fil-profil bejn il-benefiċċju u r-riskju 
jew minħabba li jintlaħaq għan importanti (farmakoviġilanza jew minimizzazzjoni tar-riskji).
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ANNESS III

TIKKETTAR U FULJETT TA’ TAGĦRIF
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A. TIKKETTAR
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TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

ZAVICEFTA 2 g/0.5g trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni
ceftazidime/avibactam

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kunjett fih ceftazidime pentahydrate ekwivalenti għal 2 g ceftazidime u avibactam sodium 
ekwivalenti għal 0.5 g avibactam.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Dan il-prodott fih kontenut ta’ sodium għoli (ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar dettalji).

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni
10 kunjetti

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.
Għall-użu minn ġol-vina
Iddilwixxi qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA 
JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.
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10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX 
UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM 
BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID 
FIS-SUQ

Pfizer Ireland Pharmaceuticals
Operations Support Group
Ringaskiddy, County Cork
L-Irlanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ 

EU/1/16/1109/001

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC
SN
NN
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TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

ZAVICEFTA 2 g/0.5g trab għal konċentrat
ceftazidime/avibactam
IV

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

ceftazidime 2 g/avibactam 0.5 g

6. OĦRAJN
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B. FULJETT TA’ TAGĦRIF
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Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-utent

Zavicefta 2 g/0.5 g trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni
ceftazidime/avibactam

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina peress li fih informazzjoni 
importanti għalik.
- Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah. 
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-infermier tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi 

effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett:

1. X’inhu Zavicefta u gћalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża Zavicefta
3. Kif għandek tuża Zavicefta
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħżen Zavicefta
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X’inhu Zavicefta u gћalxiex jintuża

X'inhu Zavicefta
Zavicefta huwa mediċina antibijotika li fiha żewġ sustanzi attivi ceftazidime u avibactam.
 Ceftazidime jagħmel parti mill-grupp ta' antibjotiċi li jissejħu "ċefalosporini". Dan jista' joqtol 

ħafna tipi ta' batterji.
 Avibactam huwa "inibitur beta-lactamase" li jgħin lil ceftazidime joqtol xi batterji li ma jistax 

joqtol waħdu.

Għalxiex jintuża Zavicefta
Zavicefta jintuża fl-adulti u f’pazjenti pedjatriċi li għandhom 3 xhur u aktar sabiex jikkura:
 infezzjonijiet fl-istonku u fiż-żaqq (addome)
 infezzjonijiet fil-bużżieqa tal-awrina jew fil-kliewi li tissejjaħ "infezzjoni fl-apparat tal-awrina"
 infezzjoni tal-pulmun li tissejjaħ "pulmonite"
 infezzjonijiet ikkawżati minn batterji li antibijotiċi oħra ma jkunux jistgħu joqtlu

Zavicefta jintuża fl-adulti biex jikkura infezzjoni tad-demm assoċjata ma’ infezzjonijiet fl-addome, fl-
apparat tal-awrina, jew pulmonite.

Kif jaħdem Zavicefta
Zavicefta jaħdem billi joqtol ċerti tipi ta' batterji, li jistgħu jikkawżaw infezzjonijiet serji.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża Zavicefta

Tużax Zavicefta jekk:
 inti allerġiku/a għal ceftazidime, avibactam jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina 

(imniżżla fis-sezzjoni 6)
 inti allerġiku/a għal antibijotiċi ċefalosporini 
 ġieli kellek reazzjoni allerġika severa għal antibijotiċi li jappartjenu għall-gruppi tal-peniċillini 

jew karbapenemi

Tużax Zavicefta jekk kwaunkwe minn dan ta' hawn fuq japplika għalik. Jekk mintix ċert/a, kellem lit-
tabib jew l-infermier tiegħek qabel ma tuża Zavicefta.
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Twissijiet u prekawzjonijiet 
Qabel ma tieħu Zavicefta kellem lit-tabib jew lill-infermier tiegħek jekk:
 ġieli kellek kwalunkwe reazzjoni allerġika (anke jekk raxx tall-ġilda biss) għal antibijotiċi

oħrajn li jappartjenu għall-gruppi tal-peniċillini jew karbapenemi
 għandek problemi fil-kliewi it-tabib tiegħek jista’ jagħtik doża aktar baxxa sabiex ikun żgur li 

ma tiħux wisq mediċina. Dan jista’ jikkawża sintomi bħal aċċessjonijiet (ara s-sezzjoni Jekk 
tuża Zavicefta aktar milli suppost)

Jekk xi waħda minn dawn ta' hawn fuq japplikaw għalik (jew mintix ċert), kellem lit-tabib jew lill-
infermier tiegħek qabel ma tuża Zavicefta.

Kellem lit-tabib jew lill-infermier tiegħek jekk tbati minn dijarea matul il-kura tiegħek.

Infezzjonijiet oħra
Hemm il-possibilità żgħira li jkollok infezzjoni differenti ikkawżata minn batterji oħra matul jew wara 
l-kura b'Zavicefta. Dawn jinkludu “thrush” (infezzjonijiet fungali tal-ħalq jew tal-erja ġenitali).

Testijiet tal-laboratorju
Għid lit-tabib tiegħek li qed tieħu Zavicefta jekk ser ikollok xi testijiet. Dan minħabba li jista' jkollok 
riżultat mhux normali b'test imsejjaħ "DAGT" jew "Coombs". Dan it-test ifittex għal antikorpi li 
jiġġieldu kontra ċ-ċelluli ħomor tad-demm tiegħek.

Zavicefta jista' jaffettwa wkoll ir-riżultati ta' xi testijiet tal-awrina għaz-zokkor. Għid lill-persuna li qed 
tieħu l-kampjun li inti ngħatajt Zavicefta.

Pazjenti pedjatriċi
Zavicefta ma għandux jintuża f’pazjenti pedjatriċi li għandhom inqas minn 3 xhur. Dan minħabba li 
mhuwiex magħruf jekk il-mediċina hijiex sigura sabiex tintuża f’dan il-grupp tal-età.

Mediċini oħra u Zavicefta
Għid lit-tabib jew lill-infermier tiegħek jekk qed tuża, użajt dan l-aħħar jew tista’ tuża xi mediċini
oħra.

Kellem lit-tabib tiegħek qabel tuża Zavicefta jekk qiegħed tieħu xi wħud mill-mediċini li ġejjin:
 antibijotiku msejjaħ chloramphenicol
 tip ta' antibijotiku msejjaħ aminoglycoside – bħal gentamicin, tobramycin
 pillola tal-ilma msejħa furosemide
 mediċina għall-gotta msejħa probenecid

Għid lit-tabib tiegħek qabel ma tuża Zavicefta jekk kwalunkwe minn dan ta' hawn fuq japplika għalik.

Tqala u treddigħ
Jekk inti tqila jew qed tredda’, taħseb li tista’ tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir 
tat-tabib tiegħek qabel tuża din il-mediċina.

Sewqan u tħaddim ta’ magni
Tista' tħossok stordut b'Zavicefta. Dan jista' jaffetwa l-ħila tiegħek li ssuq, tuża għodod jew magni.

Zavicefta fih is-sodium
Din il-mediċina fiha 146 mg sodium (il-komponent prinċipali tal-melħ tat-tisjir/li jintuża mal-ikel) 
f’kull kunjett. Dan huwa ekwivalenti għal 7.3% tal-ammont massimu rakkomandat ta’ sodium li 
għandu jittieħed kuljum mad-dieta minn adult.

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk ikollok bżonn 3 kunjetti jew aktar kuljum għal perjodu twil, 
speċjalment jekk ġejt mogħti(ja) l-parir li għandek issegwi dieta b’teħid baxx ta’ melħ (sodium).
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3. Kif għandek tuża Zavicefta

Zavicefta ser jingħatalek minn tabib jew infermier.

Kemm għandek tuża
Id-doża rakkomandata għall-adulti hija kunjett wieħed (2 g ta' ceftazidime u 0.5 g ta' avibactam) kull 
8 sigħat. Id-doża għal pazjenti pedjatriċi li għandhom 3 xhur u aktar se tiġi kkalkulata mit-tabib abbażi 
tal-piż u l-età tat-tifel/tifla.

Dan jingħata bħala dripp ġol-vina  – dan normalment jieħu sagħtejn.

Il-kors ta’ kura ġeneralment idum 5 sa massimu ta’ 14-il jum, jiddependi fuq it-tip ta’ infezzjoni li 
għandek u fuq il-mod kif twieġeb għall-kura.

Persuni bi problemi fil-kliewi
Jekk għandek il-problemi fil-kliewi it-tabib tiegħek jista' jbaxxilek id-doża. Dan għaliex Zavicefta 
jitneħħa minn ġismek permezz tal-kliewi.

Jekk tuża Zavicefta aktar milli suppost
Zavicefta ser jingħatalek minn tabib jew infermier, li jagħmilha improbabbli li tingħata d-doża l-
ħażina. Madankollu, jekk għandek effetti sekondarji jew taħseb li ngħatajt wisq Zavicefta, għid lit-
tabib jew lill-infermier tiegħek minnufih. Jekk tieħu wisq Zavicefta, dan jista’ jkollu effett fuq il-moħħ 
u jikkawża aċċessjonijiet jew koma,

Jekk taqbeż doża ta’ Zavicefta
Jekk taħseb li qbiżt doża, għid lit-tabib jew lill-infermier tiegħek minnufih.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-infermier 
tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux 
f’kulħadd. L-effetti sekondarji li ġejjin jistgħu jseħħu b'din il-mediċina.

Effetti sekondarji serji
Għid lit-tabib tiegħek minnufih jekk tinnota xi wħud mill-effetti sekondarji serji li ġejjin - jista' jkollok 
bżonn kura medika urġenti.
 reazzjonijiet allerġiċi severi – is-sinjali jinkludu nefħa f'daqqa ta' xufftejk, wiċċek, griżmejk jew 

ilsienek, raxx sever jew reazzjonijiet severi tal-ġilda oħra, diffikultà sabiex tibla' jew tieħu nifs. 
Din ir-reazzjoni tista' tkun ta' theddida għall-ħajja.

 dijarea li tibqa' taggrava jew li ma tkunx trid tgħaddi, jew ippurgar li fih id-demm jew il-mukus 
– dan jista' jseħħ matul jew wara li l-kura b'Zavicefta titwaqqaf. Jekk dan iseħħ tiħux mediċini li 
jwaqqfu jew li jnaqqsu l-moviment tal-musrana.

Għid lit-tabib tiegħek minnufih jekk tinnota xi wħud mill-effetti sekondarji serji ta' hawn fuq.

Effetti sekondarji oħrajn
Għid lit-tabib jew lill-infermier tiegħek jekk tinnota xi wħud mill-effetti sekondarji li ġejjin:

Komuni ħafna: (jistgħu jaffettwaw lil aktar minn persuna 1 minn kull 10)
 riżultat anormali b'test imsejjaħ "DAGT" jew "Coombs". Dan it-test ifittex għal antikorpi li 

jiġġieldu kontra ċ-ċelluli ħomor tad-demm tiegħek. Huwa possibbli li dan jista’ jikkawża 
anemija (li tista’ tagħmlek tħossok għajjien/a) u suffejra (sfurija tal-ġilda u tal-għajnejn)
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Komuni: (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10)
 infezzjonijiet fungali, inkluż dawk tal-ħalq jew tal-vaġina
 bidla fin-numru ta' xi tipi ta' ċelluli tad-demm (imsejħa "eosinofili" u "tromboċiti") – murija fit-

testijiet tad-demm
 uġigħ ta' ras
 tħossok stordut
 tħossok imdardar (nawżja) jew tibda tirremetti (rimettar)
 uġigħ fl-istonku
 dijarea
 żieda fl-ammont ta' xi enzimi prodotti mill-fwied tiegħek - murija fit-testijiet tad-demm
 raxx imqabbeż tal-ġilda li jqabbad il-ħakk ("urtikarja")
 ħakk
 ħmura, uġigħ jew nefħa fejn Zavicefta jingħata ġol-vina
 deni

Mhux komuni: (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 100)
 żieda fin-numru ta' tip ta' ċellula tad-demm (imsejħa "limfoċiti") – murija fit-testijiet tad-demm
 tnaqqis fin-numru ta' xi tipi ta' ċelluli tad-demm (imsejħa "lewkoċiti") – murija fit-testijiet tad-

demm
 tnemnim jew tmewwit
 togħma ħażina f'ħalqek
 żieda fil-livell ta' xi tipi ta' sustanzi fid-demm tiegħek (imsejħa "krejatinina" u "urea"). Dawn 

juru kemm qed jaħdmu tajjeb il-kliewi tiegħek.

Rari ħafna: (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10,000)
 nefħa f'parti mill-kliewi li tikkawża tnaqqis fil-funżjoni normali ta' ħidma

Mhux magħruf: (il-frekwenza ma tistax tiġi stmata mid-data disponibbli)
 tnaqqis sinifikanti fit-tip ta' ċelluli bojod tad-demm użati sabiex tiġi miġġielda l-infezzjoni -

murija fit-testijiet tad-demm
 tnaqqis fin-numru ta' ċelluli ħomor tad-demm (anemija emolitika) – murija fit-testijiet tad-demm
 reazzjoni allerġika severa (ara Effetti sekondarji serji, hawn fuq)
 sfurija tal-abjad tal-għajnejn jew tal-ġilda
 bidu f'daqqa ta' raxx sever jew infafet jew tqaxxir tal-ġilda, possibilment akkumpanjat minn

deni għoli jew uġigħ fil-ġogi (dawn jistgħu jkunu sinjali ta' kundizzjonijiet mediċi aktar serji 
bħal nekroliżi epidermali tossika, sindrome ta' Stevens-Johnson, eritema multiformi, jew 
kundizzjoni magħrufa bħala DRESS, Reazzjoni tal-Mediċina b’Eosinofilja u Sintomi Sistemiċi)

 nefħa taħt il-ġilda, b'mod partikolari fix-xufftejn u madwar l-għajnejn

Għid lit-tabib jew lill-infermier tiegħek jekk tinnota xi wħud mill-effetti sekondarji ta' hawn fuq.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effett 

sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji 

direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali mniżżla f' Appendiċi V. Billi tirrapporta l-

effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediċina.

5. Kif taħżen Zavicefta

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq ir-reċipjent. Id-data ta’ meta tiskadi 
tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif 
għandek tarmi mediċini li m’għadekx teħtieġ. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Zavicefta 
 Is-sustanzi attivi huma ceftazidime u avibactam. Kull kunjett fih ceftazidime pentahydrate 

ekwivalenti għal 2 g ceftazidime u avibactam sodium ekwivalenti għal 0.5 g avibactam.
 Is-sustanza mhux attiva l-oħra hija sodium carbonate (anhydrous) (ara sezzjoni 2 “Zavicefta fih 

is-sodium”).

Kif jidher Zavicefta u l-kontenut tal-pakkett
Zavicefta huwa trab għal konċentrat abjad jagħti fl-sfar għal soluzzjoni għall-infużjoni f'kunjett. Huwa 
disponibbli f'pakketti li fihom 10 kunjetti.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq
Pfizer Ireland Pharmaceuticals
Operations Support Group
Ringaskiddy, County Cork
L-Irlanda

Manifattur
ACS Dobfar S.p.A. 
Via Alessandro Fleming 2
Verona 37135
L-Italja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur 
tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

België/Belgique/Belgien
Luxembourg/Luxemburg
Pfizer NV/SA
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva
Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje
Tel. +370 5 251 4000

България
Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България 
Тел: +359 2 970 4333

Magyarország
Pfizer Kft. 
Tel.: + 36 1 488 37 00

Česká republika
Pfizer, spol. s r.o.
Tel: +420 283 004 111

Malta
Vivian Corporation Ltd.
Tel.: +356 21344610

Danmark
Pfizer ApS
Tlf: +45 44 20 11 00

Nederland
Pfizer bv
Tel: +31 (0)10 406 43 01

Deutschland
PFIZER PHARMA GmbH
Tel: +49 (0)30 550055-51000

Norge
Pfizer AS
Tlf: +47 67 52 61 00

Eesti
Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal
Tel: +372 666 7500

Österreich
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0)1 521 15-0
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Ελλάδα
Pfizer Ελλάς Α.Ε.
Τηλ.: +30 210 6785800

Polska
Pfizer Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 335 61 00

España
Pfizer, S.L.
Tel: +34 91 490 99 00

Portugal
Laboratórios Pfizer, Lda.
Tel: +351 21 423 5500

France
Pfizer 
Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

România
Pfizer Romania S.R.L.
Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Hrvatska
Pfizer Croatia d.o.o.
Tel: +385 1 3908 777

Slovenija
Pfizer Luxembourg SARL
Pfizer, podružnica za svetovanje s področja 
farmacevtske dejavnosti, Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 52 11 400

Ireland
Pfizer Healthcare Ireland
Tel: +1800 633 363 (toll free) 
Tel: +44 (0)1304 616161

Slovenská republika
Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka
Tel: + 421 2 3355 5500

Ísland
Icepharma hf.
Sími: +354 540 8000

Suomi/Finland
Pfizer Oy
Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Italia
Pfizer S.r.l.
Tel: +39 06 33 18 21

Sverige
Pfizer AB
Tel: +46 (0)8 550 520 00

Κύπρος
Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)
Τηλ.: +357 22817690

United Kingdom (Northern Ireland)
Pfizer Limited
Tel: +44 (0) 1304 616161

Latvija
Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā
Tel: + 371 670 35 775

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’XX/SSSS

Sorsi oħra ta’ informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-
Mediċini: http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
It-tagħrif li jmiss qed jingħata biss għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa biss:

Importanti: Jekk jogħġbok ara s-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott qabel tippreskrivi.

Il-kompatibbiltà ta’ Zavicefta ma’ mediċini oħra ma ġietx stabbilita. Zavicefta m’għandux jitħallat jew 
jiġi miżjud fiżikament ma’ soluzzjonijiet li fihom prodotti mediċinali oħrajn.

It-trab irid jiġi rikostitwit bl-ilma għall-injezzjonijiet u mbagħad il-konċentrat li jirriżulta għandu jkun 
dilwit minnufih qabel l-użu. Is-soluzzjoni rikostitwita hija soluzzjoni safra ċara u mingħajr frak.

http://www.ema.europa.eu/
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Ħallat bil-mod sabiex tirrikostitwixxi u ċċekkja li l-kontenut idub kompletament. Il-prodotti mediċinali 
parenterali għandhom jiġu spezzjonati viżwalment għall-frak qabel ma jingħataw.

Boroż tal-infużjoni
Jekk is-soluzzjoni għal ġol-vini tiġi ppreparata b’dilwenti elenkati f’sezzjoni 6.6 (konċentrazzjoni ta’ 
ceftazidime ta’ 8 mg/mL), l-istabbiltà kimika u fiżika waqt l-użu ntweriet (mill-ewwel titqiba tal-
kunjett) sa 12-il siegħa f’temperatura ta’ 2 - 8°C, segwita minn massimu ta’ 4 sigħat f’temperatura ta’ 
mhux aktar minn 25°C. 

Jekk is-soluzzjoni għal ġol-vini tiġi ppreparata b’dilwenti elenkati f’sezzjoni 6.6 (konċentrazzjoni ta’ 
ceftazidime > 8 mg/mL sa 40 mg/mL), l-istabbiltà kimika u fiżika waqt l-użu ntweriet (mill-ewwel 
titqiba tal-kunjett) sa 4 sigħat f’temperatura ta’ mhux aktar minn 25°C.

Mil-lat mikrobijoloġiku, il-prodott mediċinali għandu jintuża minnufih, sakemm ir-rikostituzzjoni u d-
dilwizzjoni ma jkunux saru f’kundizzjonijiet asettiċi kkontrollati u vvalidati. Jekk ma jintużax 
minnufih, il-ħinijiet tal-ħażna waqt l-użu u l-kundizzjonijiet qabel l-użu huma r-responsabbilità tal-
utent u ma jridux jaqbżu dawk imsemmija hawn fuq.

Siringi tal-infużjoni
L-istabbiltà kimika u fiżika waqt l-użu ntweriet (mill-ewwel titqiba tal-kunjett) sa 6 sigħat 
f’temperatura ta’ mhux aktar minn 25°C. 

Mil-lat mikrobijoloġiku, il-prodott mediċinali għandu jintuża minnufih sakemm ir-rikostituzzjoni u d-
dilwizzjoni ma jkunux seħħew f’kundizzjonijiet asettiċi ikkontrollati vvalidati. Jekk ma jintużax 
minnufih, il-ħinijiet tal-ħażna waqt l-użu u l-kundizzjonijiet qabel l-użu huma r-responsabbilità tal-
utent u ma jridux ikunu f’temperatura ta’ mhux aktar minn 25°C għal aktar minn 6 sigħat.

Zavicefta (ceftazidime/avibactam) huwa prodott ikkombinat; kull kunjett fih 2 g ta’ ceftazidime u 0.5 g 
ta’ avibactam fi proporzjon fiss ta’ 4:1. Ir-rakkomandazzjonijiet tad-dożaġġ huma bbażati fuq il-
komponent ta’ ceftazidime biss.

Għandhom jintużaw tekniċi asettiċi standard għall-preparazzjoni u l-għoti tas-soluzzjoni. Id-dożi 
jistgħu jiġu ppreparati f’borża tal-infużjoni jew siringa tal-infużjoni ta’ daqs xieraq.

Is-soluzzjoni li tirriżulta għandha tingħata fuq medda ta’ 120 minuta.

Kull kunjett huwa għall-użu ta’ darba biss.

Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif 
jitolbu l-liġijiet lokali.

L-intervall ta’ ħin totali bejn il-bidu tar-rikostituzzjoni u t-tlestija tal-preparazzjoni tal-infużjoni ġol-
vini m’għandux jaqbeż it-30 minuta.

Struzzjonijiet għall-preparazzjoni ta’ dożi għall-adulti u għal pazjenti pedjatriċi f’BORŻA TAL-
INFUŻJONI jew f’SIRINGA TAL-INFUŻJONI:

NOTA: Il-proċedura li jmiss tiddeskrivi l-passi biex tipprepara soluzzjoni għall-infużjoni 
b’konċentrazzjoni finali ta’ 8-40 mg/mL ta’ ceftazidime. Il-kalkoli kollha għandhom jitlestew qabel 
ma jinbdew dawn il-passi. Għal pazjenti pedjatriċi li għandhom bejn 3 u 12-il xahar, huma 
pprovduti wkoll passi ddettaljati għall-preparazzjoni ta’ konċentrazzjoni ta’ 20 mg/mL (biżżejjed 
għall-maġġoranza tax-xenarji).

1. Ipprepara s-soluzzjoni rikostitwita (167.3 mg/mL ta’ ceftazidime):
a) Daħħal il-labra tas-siringa minn ġot-tapp tal-kunjett u injetta 10 mL ta' ilma sterili għall-

injezzjonijiet. 
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b) Neħħi l-labra u ħawwad il-kunjett sabiex ikollok soluzzjoni ċara. 
c) Daħħal labra għar-rilaxx tal-gass minn ġot-tapp tal-kunjett wara li l-prodott ikun inħall

sabiex ittaffi l-pressjoni interna (dan huwa importanti biex tiġi ppreservata l-isterilità tal-
prodott).

2. Ipprepara s-soluzzjoni finali għall-infużjoni (il-konċentrazzjoni finali trid tkun 8-40 mg/mL ta’ 
ceftazidime):
a) Borża tal-infużjoni: Kompli ddilwixxi s-soluzzjoni rikostitwita billi titrasferixxi volum 

ikkalkulat kif xieraq tas-soluzzjoni rikostitwita f’borża tal-infużjoni li fiha kwalunkwe 
minn dawn li ġejjin: sodium chloride 9 mg/mL (0.9%) soluzzjoni għall-injezzjoni, 
dextrose 50 mg/mL (5%) soluzzjoni għall-injezzjoni, jew soluzzjoni tat-tip Lactated 
Ringer. 

b) Siringa tal-infużjoni: Kompli ddilwixxi s-soluzzjoni rikostitwita billi titrasferixxi volum 
ikkalkulat kif xieraq tas-soluzzjoni rikostitwita flimkien ma’ volum suffiċjenti tad-dilwent 
(sodium chloride 9 mg/mL (0.9%) soluzzjoni għall-injezzjoni jew dextrose 50 mg/mL 
(5%) soluzzjoni għall-injezzjoni) f’siringa tal-infużjoni.

Irreferi għat-Tabella hawn taħt.

Il-preparazzjoni ta’ Zavicefta għal dożi għall-adulti u għal pazjenti pedjatriċi f’BORŻA TAL-
INFUŻJONI jew f’SIRINGA TAL-INFUŻJONI
Doża ta’ 
Zavicefta 
(ceftazidime)1

Volum li jrid jinġibed mill-
kunjett rikostitwit

Volum finali wara d-
dilwizzjoni fil-borża 
tal-infużjoni2

Volum finali fis-siringa 
tal-infużjoni

2 g
Il-kontenut kollu (madwar 

12 mL)
50 mL sa 250 mL 50 mL

1 g 6 mL 25 mL sa 125 mL 25 mL sa 50 mL
0.75 g 4.5 mL 19 mL sa 93 mL 19 mL sa 50 mL

Id-dożi l-oħrajn 
kollha

Il-volum (mL) ikkalkulat 
abbażi tad-doża meħtieġa:

Doża (mg ceftazidime) ÷ 
167.3 mg/mL ceftazidime

Il-volum (mL) ivarja 
skont id-daqs tal-borża 

tal-infużjoni dipsonibbli 
u skont il-

konċentrazzjoni finali 
ppreferuta. 

(irid ikun 8-40 mg/mL 
ta’ ceftazidime)

Il-volum (mL) ivarja 
skont id-daqs tas-siringa 
tal-infużjoni disponibbli 

u skont il-
konċentrazzjoni finali 

ppreferuta.
(irid ikun 8-40 mg/mL 

ta’ ceftazidime)
1 Ibbażata fuq il-komponent ta’ ceftazidime biss.
2 Iddilwa sal-konċentrazzjoni finali ta’ ceftazidime ta’ 8 mg/mL għal stabbiltà waqt l-użu sa 12-

il siegħa f’temperatura ta’ 2 - 8°C, segwiti b’sa 4 sigħat f’temperatura ta’ mhux aktar minn 25°C
(jiġifieri iddilwa doża ta’ 2 g ta’ ceftazidime f’250 mL, doża ta’ 1 g ta’ ceftazidime f’125 mL, doża 
ta’ 0.75 g ta’ ceftazidime f’93 mL, eċċ.). Il-konċentrazzjonijiet l-oħra kollha ta’ ceftazidime 
(> 8 mg/mL sa 40 mg/mL) għandhom stabbiltà waqt l-użu għal sa 4 sigħat f’temperatura ta’ mhux 
aktar minn 25°C.

Il-preparazzjoni ta’ Zavicefta għall-użu fil-pazjenti pedjatriċi li għandhom bejn 3 u 12-il xahar fis-
SIRINGA TAL-INFUŻJONI:

NOTA: Il-proċedura li jmiss tiddeskrivi l-passi biex tipprepara soluzzjoni għall-infużjoni 
f’konċentrazzjoni finali ta’ 20 mg/mL ta’ ceftazidime (biżżejjed għall-maġġoranza tax-xenarji). 
Jistgħu jiġu ppreparati konċentrazzjonijiet alternattivi, iżda l-konċentrazzjoni finali trid tkun fil-medda 
ta’ 8-40 mg/mL ta’ ceftazidime.

1. Ipprepara s-soluzzjoni rikostitwita (167.3 mg/mL ta’ ceftazidime):
a) Daħħal il-labra tas-siringa minn ġot-tapp tal-kunjett u injetta 10 mL ta’ ilma sterili għall-

injezzjonijiet.
b)Neħħi l-labra u ħawwad il-kunjett sabiex ikollok soluzzjoni ċara.
c) Daħħal labra għar-rilaxx tal-gass minn ġot-tapp tal-kunjett wara li l-prodott ikun inħall biex 

ittaffi l-pressjoni interna (dan huwa importanti biex tiġi ppreservata l-isterilità tal-prodott).
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2. Ipprepara s-soluzzjoni finali għall-infużjoni għal konċentrazzjoni finali ta’ 20 mg/mL ta’ 
ceftazidime:
a) Kompli ddilwixxi s-soluzzjoni rikostitwita billi titrasferixxi volum ikkalkulat kif xieraq tas-

soluzzjoni rikostitwita flimkien ma’ volum suffiċjenti tad-dilwent (sodium chloride 9 mg/mL 
(0.9%) soluzzjoni għall-injezzjoni jew dextrose 50 mg/mL (5%) soluzzjoni għall-injezzjoni) 
f’siringa tal-infużjoni.

b)Irreferi għat-Tabelli t’hawn taħt biex tikkonferma l-kalkulazzjonijiet. Il-valuri li qed jintwerew 
huma approssimattivi minħabba li jista’ jkun meħtieġ it-tqarrib sal-eqreb marka tal-kejl ta’ 
siringa ta’ daqs xieraq.
Innota li t-tabelli MA jinkludux id-dożi kkalkulati kollha possibbli iżda jistgħu jintużaw biex 
issir stima tal-volum biex tiġi vverifikata l-kalkulazzjoni.

Il-preparazzjoni ta’ Zavicefta (konċentrazzjoni finali ta’ 20 mg/mL ta’ ceftazidime) f’pazjenti 
pedjatriċi li għandhom bejn 3 u 12-il xahar bi tneħħija tal-kreatinina (CrCL) > 50 mL/min/1.73 m2

Età u Doża ta’ 
Zavicefta (mg/kg)1 Piż (kg)

Doża 
(mg ceftazidime)

Volum tas-soluzzjoni 
rikostitwita li trid tinġibed mill-

kunjett 
(mL)

Volum tad-
dilwent li jrid jiġi 

miżjud għat-
taħlit (mL)

6 xhur sa
12-il xahar 

50 mg/kg 
ta’ ceftazidime

5 250 1.5 11

6 300 1.8 13

7 350 2.1 15

8 400 2.4 18

9 450 2.7 20

10 500 3 22

11 550 3.3 24

12 600 3.6 27

3 xhur sa
< 6 xhur 

40 mg/kg 
ta’ ceftazidime

4 160 1 7.4

5 200 1.2 8.8

6 240 1.4 10

7 280 1.7 13

8 320 1.9 14

9 360 2.2 16

10 400 2.4 18
1 Ibbażata fuq il-komponent ta’ ceftazidime biss.
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Il-preparazzjoni ta’ Zavicefta (konċentrazzjoni finali ta’ 20 mg/mL ta’ ceftazidime) f’pazjenti 
pedjatriċi li għandhom 3 sa 12-il xahar b’CrCL 31 sa 50 mL/min/1.73 m2

Età u Doża ta’ 
Zavicefta (mg/kg)1 Piż (kg)

Doża
(mg ceftazidime)

Volum tas-soluzzjoni 
rikostitwita li trid tinġibed mill-

kunjett
(mL)

Volum tad-
dilwent li jrid jiġi 

miżjud għat-
taħlit (mL)

6 xhur sa
12-il xahar 

25 mg/kg 
ta’ ceftazidime

5 125 0.75 5.5

6 150 0.9 6.6

7 175 1 7.4

8 200 1.2 8.8

9 225 1.3 9.6

10 250 1.5 11

11 275 1.6 12

12 300 1.8 13

3 xhur sa
< 6 xhur 

20 mg/kg 
ta’ ceftazidime

4 80 0.48 3.5

5 100 0.6 4.4

6 120 0.72 5.3

7 140 0.84 6.2

8 160 1 7.4

9 180 1.1 8.1

10 200 1.2 8.8
1 Ibbażata fuq il-komponent ta’ ceftazidime biss.

Il-preparazzjoni ta’ Zavicefta (konċentrazzjoni finali ta’ 20 mg/mL ta’ ceftazidime) f’pazjenti 
pedjatriċi li għandhom 3 sa 12-il xahar b’CrCL 16 sa 30 mL/min/1.73 m2

Età u doża ta’ 
Zavicefta (mg/kg)

1

Piż (kg)
Doża

(mg ceftazidime)

Volum tas-soluzzjoni 
rikostitwita li trid tinġibed mill-

kunjett
(mL)

Volum tad-
dilwent li jrid jiġi 

miżjud għat-
taħlit (mL)

6 xhur sa
12-il xahar 

18.75 mg/kg 
ta’ ceftazidime

5 93.75 0.56 4.1

6 112.5 0.67 4.9

7 131.25 0.78 5.7

8 150 0.9 6.6

9 168.75 1 7.4

10 187.5 1.1 8.1

11 206.25 1.2 8.8

12 225 1.3 9.6

3 xhur sa
< 6 xhur 

15 mg/kg 
ta’ ceftazidime

4 60 0.36 2.7

5 75 0.45 3.3

6 90 0.54 4

7 105 0.63 4.6

8 120 0.72 5.3

9 135 0.81 6

10 150 0.9 6.6
1 Ibbażata fuq il-komponent ta’ ceftazidime biss.
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