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BILAG I 
 

FORTEGNELSE OVER  LÆGEMIDLERNESNAVNE,LÆGEMIDDELFORMER,STYRKER, 
INDGIVELSESVEJER, INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSER  I 

MEDLEMSSTATERNE OG NORGE OG ISLAND
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Medlemsland Indehaver af 

markedsføringstilladelsen
Særnavn 
 

Styrke Lægemiddelform Administrationsvej Indhold 
(koncentratio
n) 

Ciproxine 200 mg/100 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 
Ciproxine 100 mg/50 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 
Ciproxine 100 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 100 mg 
Ciproxine 250 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 250 mg 
Ciproxine 500 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 500 mg 
Ciproxine 750 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 750 mg 
Ciproxine 5 g/100 ml suspension oral anvendelse 50 mg/ ml 
Ciproxine 200 mg/100 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 

Belgien BAYER SA-NV 
Avenue Louise 143 
Louizalaan 143 
B - 1050 Bruxelles-Brussel 
Belgien 

Ciproxine 400 mg/200 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 
Ciprobay 250 mg 

 
filmovertrukne tabletter oral anvendelse 250 mg 

Ciprobay 500 mg 
 

filmovertrukne tabletter oral anvendelse 500 mg 

Ciprobay 200 mg /100ml 
 

infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 

Ciprobay 400 mg/200 ml 
 

infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 

Bulgarien Bayer HealthCare AG  
D-513 68 Leverkusen 
Tyskland 

Ciprobay XR 
 

500 mg tabletter med modificeret 
udløsning 

oral anvendelse 500 mg 

Ciproxin 250mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 250 mg 
Ciproxin 500mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 500 mg 

Cypern BAYER HELLAS ABEE, 
Greece 
SOROU 18-20 
15125 MarousiI Athens, 
Grækenland 

Ciproxin 200 mg/100 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 

Ciproxin 250 mg 
 

filmovertrukne tabletter oral anvendelse 250 mg 

Ciproxin 500 mg 
 

filmovertrukne tabletter oral anvendelse 500 mg 

Danmark Bayer HealthCare AG  
D-513 68 Leverkusen 
Tyskland 

Ciproxin 750 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 750 mg 
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Medlemsland Indehaver af 
markedsføringstilladelsen

Særnavn 
 

Styrke Lægemiddelform Administrationsvej Indhold 
(koncentratio
n) 

Ciproxin 200 mg/100 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 
Ciproxin 400 mg/200 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 
Ciproxin 50 mg/ml suspension oral anvendelse 50 mg/ml 

  

Ciproxin 100 mg/ml suspension oral anvendelse 100 mg/ml 
Ciproxin 250 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 250 mg 
Ciproxin 500 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 500 mg 
Ciproxin 200mg/100ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 

Estland Bayer HealthCare AG  
D-513 68 Leverkusen 
Tyskland 

Ciproxin 400mg/200ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 
Ciproxin 250 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 250 mg 
Ciproxin 500 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 500 mg 
Ciproxin 750 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 750 mg 
Ciproxin 200 mg/100 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 

Finland Bayer HealthCare AG 
51368 Leverkusen, 
Tyskland 
 

Ciproxin 400 mg/200 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 
Ciflox 250 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 250 mg 
Ciflox 500 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 500 mg 
Uniflox 500 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 500 mg 
Ciflox 750 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 750 mg 
Ciflox 250 mg/5 ml suspension oral anvendelse 50 mg/ml 
Ciflox 500 mg/5 ml suspension oral anvendelse 100 mg / ml 
Ciflox 200 mg/100 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 

Frankrig Bayer  Santé 
13, rue Jean Jaurès 
92807 Puteaux Cedex 
Frankrig 

Ciflox 400 mg/200 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 
CIPROXIN 100 mg/50ml 

 
infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg / ml 

CIPROXIN 
 

200 mg/100ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg / ml 

CIPROXIN 400 mg/200ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg / ml 
CIPROXIN 500 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 500 mg 

Grækenland BAYER HELLAS ΑΒΕΕ 
18-20 Sorou Street 
Maoussi 15125 
Grækenland 

CIPROXIN 750 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 750 mg 
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Medlemsland Indehaver af 
markedsføringstilladelsen

Særnavn 
 

Styrke Lægemiddelform Administrationsvej Indhold 
(koncentratio
n) 

CIPROXIN 250 mg/5ml suspension oral anvendelse 50 mg / ml 
CIPROXIN 500 mg/5ml suspension oral anvendelse 100 mg / ml 
CIPROXIN XR 500 mg 

 
tabletter med modificeret 
udløsning 

oral anvendelse 500 mg 

  

CIPROXIN XR 1000 mg tabletter med modificeret 
udløsning 

oral anvendelse 1000 mg 

Ciproxin 100 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 100 mg 
Ciproxin 250 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 250 mg 
Ciproxin 500 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 500 mg 
Ciproxin 750 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 750 mg 
Ciproxin 5g/100ml suspension oral anvendelse 50mg/ml 
Ciproxin 10g/100ml suspension oral anvendelse 100mg/ml 
Ciproxin 100mg/50ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg / ml 
Ciproxin 200mg/100ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg / ml 

Holland Bayer BV 
Energieweg 1   
3641 RT  Mijdrecht 
Holland 

Ciproxin 400mg/200ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg / ml 
Ciproxin 100mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 100 mg 
Ciproxin 250mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 250 mg 

 
Ciproxin 500mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 500 mg 
Ciproxin 750mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 750 mg 
Ciproxin 250mg/5 ml suspension oral anvendelse 50 mg/ml 
Ciproxin 500mg/5 ml suspension oral anvendelse 100 mg/ml 
Ciproxin 100mg/50ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 
Ciproxin 200mg/100ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 

Irland Bayer Limited 
The Atrium, 
Blackthorn Road, 
Dublin 18. 
 

Ciproxin 400mg/200ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 
Ciproxin 250 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 250 mg 
Ciproxin 500 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 500 mg 

Island Bayer Healthcare AG 
51368 Leverkusen, 
Tyskland Ciproxin 750 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 750mg 
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Medlemsland Indehaver af 
markedsføringstilladelsen

Særnavn 
 

Styrke Lægemiddelform Administrationsvej Indhold 
(koncentratio
n) 

Ciproxin 200 mg/100 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml   
Ciproxin 400 mg/200 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 
CIFLOX 250 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 250 mg Bayer HealthCare AG 

D-51368 Leverkusen, 
Tyskland 
 

CIFLOX 500 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 500 mg 

CIPROXIN 250 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 250 mg 
CIPROXIN 500 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 500 mg 
CIPROXIN 750 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 750 mg 
CIPROXIN 500 mg tabletter med modificeret 

udløsning 
oral anvendelse 500 mg 

CIPROXIN 1000 mg tabletter med modificeret 
udløsning 

oral anvendelse 1000 mg 

CIPROXIN 250 mg suspension oral anvendelse 50 mg / ml 
CIPROXIN 500 mg suspension oral anvendelse 100 mg / ml 
CIPROXIN 100 mg/50 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg / ml 
CIPROXIN 200 mg/100 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg / ml 

Italien 

Bayer S.p.A.  
Viale Certosa 130  
I-20156 Milan 
Italien 

CIPROXIN 400 mg/200 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg /  ml 
Letland Not authorised      
Litauen Not authorised      

Ciproxine 100 mg/50 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg / ml 
Ciproxine 100 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 100 mg 
Ciproxine 250 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 250 mg 
Ciproxine 500 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 500 mg 
Ciproxine 750 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 750 mg 
Ciproxine 5 g / 100 ml suspension oral anvendelse 250 mg / 5 ml 
Ciproxine 200 mg/100 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2mg / ml 

Luxembourg BAYER SA-NV 
Avenue Louise 143 
Louizalaan 143 
B - 1050 Bruxelles-Brussel 
Belgien 

Ciproxine 400 mg/200 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2mg / ml 
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Medlemsland Indehaver af 
markedsføringstilladelsen

Særnavn 
 

Styrke Lægemiddelform Administrationsvej Indhold 
(koncentratio
n) 

Ciproxin 250mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 250 mg 
Ciproxin 500mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 500 mg 
Ciproxin 100 mg/50 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 
Ciproxin 200 mg/100 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 

Malta Bayer PLC 
Consumer Care  
Division, Bayer House, 
Strawberry Hill, Newbury, 
RG14 1JA, Berkshire 
Storbritannien 
 

Ciproxin 400 mg/200 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 

Ciproxin 250 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 250 mg 
Ciproxin 500 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 500 mg 
Ciproxin 750 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 750 mg 
Ciproxin 200 mg/100 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 

Norge Bayer HealthCare AG  
D-513 68 Leverkusen 
Tyskland 
 

Ciproxin 400 mg/200 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 
Ciprobay Uro 100 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 100 mg 
Ciprobay 250 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 250 mg 
Ciprobay 500 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 500 mg 
Ciprobay 100 mg/50 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 
Ciprobay 200 mg/100 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 

Polen Bayer HealthCare AG  
D-513 68 Leverkusen 
Tyskland 
 

Ciprobay 400 mg/200 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 
Ciproxina 250 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 250 mg 
Ciproxina 500 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 500 mg 
Ciproxina 750 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 750 mg 
Ciproxina OD 500 mg tabletter med modificeret 

udløsning 
oral anvendelse 500 mg 

Ciproxina OD 1000 mg tabletter med modificeret 
udløsning 

oral anvendelse 1000 mg 

Ciproxina 10g/100 ml suspension oral anvendelse 100 mg/ ml 
Ciproxina 5 g/100 ml suspension oral anvendelse 50 mg/ml 

Portugal Bayer Portugal, S.A. 
Rua Quinta do 
Pinheiro 5 
2794-003 Carnaxide 
Portugal 
 

Ciproxina 200 mg/100 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg / ml 
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Medlemsland Indehaver af 
markedsføringstilladelsen

Særnavn 
 

Styrke Lægemiddelform Administrationsvej Indhold 
(koncentratio
n) 

  Ciproxina 400 mg/200 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg / ml 
Ciprobay 500 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 500 mg 
Ciprobay 200 mg/ 100 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 
Ciprobay 400 mg/ 200 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 
Ciprobay XR 500 mg tabletter med modificeret 

udløsning 
oral anvendelse 500 mg 

Ciprobay XR 1000 mg tabletter med modificeret 
udløsning 

oral anvendelse 1000 mg 

Ciproxin 5 g/100 ml suspension oral anvendelse 50 mg/ml 

Rumænien Bayer HealthCare AG  
D-513 68 Leverkusen 
Tyskland 

Ciproxin 10 g/100 ml suspension oral anvendelse 100 mg / ml 
Ciprobay 
 

250 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 250 mg 

Ciprobay 
 

500 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 500 mg 

Ciprobay 
 

750 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 750 mg 

Ciprobay 
 

100 mg/50 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 

Ciprobay 
 

200 mg/100 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 

Slovakiet Bayer HealthCare AG  
D-513 68 Leverkusen 
Tyskland 

Ciprobay 
 

400 mg/200 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 

Ciprobay 250 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 250 mg 
Ciprobay 500 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 500 mg 
Ciprobay 750 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 750 mg 
Ciprobay 200 mg/100 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg / ml 

Slovenien Bayer Pharma, d.o.o., 
Bravničarjeva 13 
SI-1000 Ljubljana 
Slovenien 

Ciprobay 400 mg/200 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg / ml 
BAYCIP 250 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 250 Spanien Quimica Farmacéutica 

Bayer, S:L. BAYCIP 500 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 500 mg 
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Medlemsland Indehaver af 
markedsføringstilladelsen

Særnavn 
 

Styrke Lægemiddelform Administrationsvej Indhold 
(koncentratio
n) 

BAYCIP 750 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 750 mg 
BAYCIP 250 mg breve oral anvendelse 250 mg 
BAYCIP 500 mg breve oral anvendelse 500 mg 

 Av. Baix Llobregat, 3-5 - 
08970 Sant Joan Despí - 
Barcelona 
Spanien BAYCIP 

 
10 g/100 ml suspension 

 
oral anvendelse 100 mg/ml 

Ciproxin 
 

250 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 250 mg 

Ciproxin 
 

500 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 500 mg 

Ciproxin 750 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 750 mg 
Ciproxin 5 g/100 ml suspension oral anvendelse 50 mg/ml 
Ciproxin 10 g/100 ml suspension oral anvendelse 100 mg/ml 
Ciproxin 200 mg/100 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 

Sverige Bayer HealthCare AG  
D-513 68 Leverkusen 
Tyskland 

Ciproxin 400 mg/200 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 
Ciproxin 100 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 100 mg 
Ciproxin 250 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 250 mg 
Ciproxin 500 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 500 mg 
Ciproxin 750 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 750 mg 
Ciproxin 250mg/5ml suspension oral anvendelse 50mg/ml 
Ciproxin 500mg/5ml suspension oral anvendelse 100mg/ml 
Ciproxin 100 mg/50ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 
Ciproxin 200 mg/100ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 

Storbritannien Bayer Plc 
Bayer House.  
Newbury 
Berkshire RG14 1JA 
Storbritannien 
Driver forretning under 
navnene:  Bayer plc, Bayer 
Schering Pharma 

Ciproxin 400 mg/200ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 
Ciprobay 
 

100 mg/50 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 

Ciprobay 
 

200 mg/100 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 

Tjekkiet Bayer HealthCare AG  
D-513 68 Leverkusen 
Tyskland 

Ciprobay 
 

400 mg/200 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 



9 

Medlemsland Indehaver af 
markedsføringstilladelsen

Særnavn 
 

Styrke Lægemiddelform Administrationsvej Indhold 
(koncentratio
n) 

Ciprobay Uro 100 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 100 mg 
Ciprobay 250 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 250 mg 
Ciprobay 500 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 500 mg 

  

Ciprobay 750 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 750 mg 
CIPROBAY 100 mg/50 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 
CIPROBAY 200 mg/100 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 
CIPROBAY 400 mg/200 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 
CIPROBAY URO 100 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 100 mg 
CIPROBAY 250 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 250 mg 
CIPROBAY 500 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 500 mg 
CIPROBAY 750 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 750 mg 
CIPROBAY  5 g/100 ml suspension oral anvendelse 50 mg / ml 

Bayer Vital GmbH 
D-51368 Leverkusen 
Tyskland 

CIPROBAY  10 g/100 ml suspension oral anvendelse 100 mg / ml 
Ciprofloxacin 
ANTIBAC 

250 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 250 mg 

Ciprofloxacin 
ANTIBAC 

500 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 500 mg 

Ciprofloxacin 
ANTIBAC 

750 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 750 mg 

Ciprofloxacin 
ANTIBAC 

100 mg/50 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 

Ciprofloxacin 
ANTIBAC 

200 mg/100 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 

Ciprofloxacin 
ANTIBAC 

400 mg/200 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 

Ciprofloxacin 
BAYER 

100 mg/50 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 

Tyskland 

Bayer Healthcare AG 
51368 Leverkusen, 
Tyskland 
 

Ciprofloxacin 
BAYER 

200 mg/100 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 
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Medlemsland Indehaver af 
markedsføringstilladelsen

Særnavn 
 

Styrke Lægemiddelform Administrationsvej Indhold 
(koncentratio
n) 

Ciprofloxacin 
BAYER 

400 mg/200 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 

Ciprofloxacin 
VITAL 

100 mg/50 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 

Ciprofloxacin 
VITAL 

200 mg/100 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 

  

Ciprofloxacin 
VITAL 

400 mg/200 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 

Ciprobay 250mg. filmovertrukne tabletter oral anvendelse 250 mg 
Ciprobay 500mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 500 mg 
Ciprobay 100 mg/50 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 
Ciprobay 200 mg/100 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 

Ungarn Bayer Hungária Kft. 
H-1123 Budapest 
Alkotás u. 50. 
Ungarn 

Ciprobay 400 mg/200 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 
Ciproxin 250 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 250 mg 
Ciproxin 500 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 500 mg 
Ciproxin 750 mg filmovertrukne tabletter oral anvendelse 750 mg 
Ciproxin 100 mg/50 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 
Ciproxin 200 mg/100 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 
Ciproxin 400 mg/200 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 
Ciprofloxacine 
« BAYER » 

200 mg/100 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 

Ciprofloxacine 
« BAYER 

400 mg/200 ml infusionsvæske, opløsning intravenøs anvendelse 2 mg/ml 

Ciproxin 5 % suspension oral anvendelse 5 % 

Østrig Bayer Austria GmbH 
Herbststraße 6-10 
1160 Wien 
Østrig 

Ciproxin 10 % suspension oral anvendelse 10 % 
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BILAG II 
 

FAGLIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF 
PRODUKTRESUMÉER, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMEA 
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FAGLIGE KONKLUSIONER 
 
SAMLET RESUMÉ AF DEN FAGLIGE VURDERING AF CIPROFLOXACIN BAYER OG 
TILKNYTTEDE NAVNE (SE BILAG I)  
 
Ciprofloxacin er et bredspektret antibakterielt stof i fluoroquinolon-gruppen. Der er lang tids erfaring 
med stoffets sikkerhed og virkning hos voksne, børn og unge. Ciprofloxacin er godkendt til 
behandling af ukomplicerede og komplicerede infektioner forårsaget af ciprofloxacin-følsomme 
bakterier og dermed en lang række infektioner hos voksne. Blandt de godkendte indikationer til børn 
og unge i de fleste europæiske lande er akutte pulmonale eksacerbationer hos patienter med cystisk 
fibrose fremkaldt af Pseudomonas aeruginosa, komplicerede urinvejsinfektioner, pyelonefritis og 
profylakse af lungemiltbrand efter udsættelse for smitte. Hidtil har ciprofloxacin været det 
fluoroquinolon, der har været mest anvendt til unge. 
 
Følgende perorale og intravenøse formuleringer er i øjeblikket godkendt og markedsføres i forskellige 
EU-lande: 
- Filmovertrukne tabletter med umiddelbar udløsning: 100 mg, 250 mg, 500 mg, 750 mg 
- Granulater og solvens til peroral suspension: 250 mg/5 ml, 500 mg/5 ml 
- Infusionsvæske, opløsning (glasflasker og flexibags): 100 mg/50 ml, 200 mg/100 ml og 

400 mg/200 ml 
- Filmovertrukne tabletter med modificeret udløsning: 500 mg, 1 000 mg 
- Poser: 250 mg, 500 mg 
 
Følgende afsnit i produktresuméet blev behandlet i denne harmoniseringsprocedure. 
 
Produktresuméets afsnit 4.1 Terapeutiske indikationer 
CHMP harmoniserede dette afsnit samlet set under særlig hensyntagen til den tilgængelige 
information om resistens over for ciprofloxacin for hver enkelt indikation. 
 
Indikationer, der ikke længere er godkendt 
CHMP vurderede samlet set, at den terapeutiske indikation "akut sinuitis" ikke kunne accepteres, idet 
det mest almindelige patogen, der forårsager denne infektion, Streptococcus pneumoniae, kun er 
midlertidigt følsom over for ciprofloxacin, og stoffets virkning i denne indikation kun understøttes i 
ringe grad af de indsendte data.  
 
CHMP var af den opfattelse, at den terapeutiske indikation "sepsis forårsaget af gramnegative 
bakterier" ikke kunne accepteres, eftersom ansøgeren/indehaveren af markedsføringstilladelsen ikke 
havde givet tilstrækkelig begrundelse for, at ciprofloxacin kunne betragtes som passende behandling 
af denne svære tilstand med udgangspunkt i stoffets aktivitetsniveau og tilgængelige terapeutiske 
alternativer.  
 
CHMP vurderede, at den terapeutiske indikation "selektiv rensning af fordøjelsessystemet hos 
immunosupprimerede patienter" ikke kunne accepteres, eftersom der blandt de af 
ansøgeren/indehaveren af markedsføringstilladelsen indsendte data ikke forefindes nogen specifik 
dokumentation til at understøtte en sådan terapeutisk anvendelse, og eftersom der ikke er enighed i de 
faglige kredse om anvendelsen af ciprofloxacin til denne indikation.  
 
Enkeltdosisbehandling af ukompliceret urinvejsinfektion: 
CHMP var betænkelig ved den terapeutiske indikation "enkeltdosisbehandling af ukompliceret 
urinvejsinfektion". Enkeltdosisbehandling af ukompliceret urinvejsinfektion bør ikke godkendes, 
medmindre den er fagligt begrundet (komparativ benefit/risk-vurdering med 3-dages 
behandlingsregime er indsendt). Ansøgeren/indehaveren af markedsføringstilladelsen havde ikke 
indsendt nogen data eller faglig redegørelse til at understøtte peroral enkeltdosisbehandling med 
ciprofloxacin af ukompliceret cystitis. Navnlig redegjorde ansøgeren/indehaveren af 
markedsføringstilladelsen ikke for stoffets benefit/risk-forhold i forhold til den anden og 
længerevarende behandling (3-dages-behandling).  
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Efter en grundig drøftelse vurderede CHMP dog, at ciprofloxacin stadig er en nyttig terapeutisk 
mulighed til behandling af ukompliceret cystitis. Selvom 3-dages-behandlingen har visse fordele for 
så vidt angår virkning, vil enkeltdosisbehandlingen på 500 mg stadig være én af 
behandlingsmulighederne, så længe stoffets anvendelse i tilstrækkelig grad er baseret på patienternes 
kliniske tilstand og de diagnostiske værktøjer. Begge strategier for behandling af ukompliceret 
cystitis blev derfor anset for at være værd at lægge mærke til i ansøgningen om 
markedsføringstilladelse for peroral ciprofloxacin. Efter en længerevarende drøftelse blev det aftalt at 
anvende forsigtige vendinger for at nedtone anbefalingen af enkeltdosisbehandlingen i forhold til 3-
dages-behandlingen og at begrænse denne mulighed til ukompliceret cystitis hos præmenopausale 
kvinder. 
 
Behandling af shigellose: 
CHMP var betænkelig ved den potentielle ukontrollerede anvendelse af ciprofloxacin til empirisk 
behandling af shigellose eller turistdiaré og satte spørgsmålstegn ved dets virkning, især i den milde 
form, idet udvalget fremhævede den store risiko for udvikling af resistens. Efter at have evalueret de 
af ansøgeren/indehaveren af markedsføringstilladelsen fremlagte data vurderede CHMP, at den 
terapeutiske indikation til empirisk behandling med ciprofloxacin af shigellose eller turistdiaré var 
acceptabel med anvendelse af ordlyden "infektioner i mave-tarm-kanalen (f.eks. turistdiaré)" og 
begrænsede stoffets anvendelse til "svære" tilfælde i afsnit 4.2 i følgende behandlingsregimer: 
 
- Diaré forårsaget af bakterielle patogener, herunder Shigella spp., bortset fra Shigella dysenteriae, 
type 1, og empirisk behandling af turistdiaré (peroralt: 2 x 500 mg dagligt, 1 dag; i.v.: 2 x 400 mg 
dagligt, 1 dag) 
- Diaré forårsaget af Shigella dysenteriae, type 1 (peroralt: 2 x 500 mg dagligt, 5 dage; i.v.: 2 x 
400 mg dagligt, 5 dage) 
 
Derudover anbefalede udvalget anvendelsen af følgende vending i afsnit 4.4: Ved behandling af 
turistdiaré tilrådes det at udvise forsigtighed, især hvis rejsen er til lande, hvor der er observeret 
mange tilfælde af ciprofloxacin-resistent Shigella. 
 
Infektion af knogler og led forårsaget af grampositive bakterier: 
CHMP bad ansøgeren/indehaveren af markedsføringstilladelsen om at redegøre for, hvorvidt 
ciprofloxacin kunne anses for at være en acceptabel mulighed til behandling af knogle- og 
ledinfektioner forårsaget af grampositive bakterier (især Staphylococcus-arterne). Svardokumentet 
indeholdt en gennemgang af kliniske data (offentliggjorte data, medicinske forskningsrapporter) og 
mikrobiologiske data. 
 
Det fremgik af de fremlagte data, at udskrivning af ciprofloxacin ved knogle- og ledinfektioner var 
understøttet af adskillige kliniske undersøgelser og en omfattende anvendelse i klinisk praksis. Ikke 
desto mindre bemærkede CHMP, at det var nødvendigt at være opmærksom på forsigtighedsreglerne 
ved anvendelse af ciprofloxacin til behandling af sådanne infektioner. De væsentligste bakterier, der 
fremkalder disse infektioner, er Staphylococci eller Pseudomonas aeruginosa, og det var nødvendigt at 
tage højde for ciprofloxacins bakterielle aktivitet, for så vidt angår disse målarter. Som følge deraf bør 
ciprofloxacin kun anvendes efter mikrobiologisk dokumentation, og empirisk behandling blev ikke 
anbefalet. Ciprofloxacin bør anvendes i kombination med andre antimikrobielle stoffer såsom 
rifampicin ved infektioner forårsaget af Staphylococci og betalaktamer eller aminoglycosider ved 
infektioner forårsaget af Pseudomonas aeruginosa. 
 
Det var derfor CHMP's holdning, at de fremlagte data var tilstrækkelige til at omfatte den terapeutiske 
indikation "infektioner i knogler og led" i markedsføringstilladelserne for ciprofloxacin, og CHMP 
bemærkede, at produktresuméet bør give klar besked om behovet for samtidig administration af et 
eller flere passende antimikrobielle stoffer.  
 
Behandling eller profylakse hos patienter med svær neutropeni: 
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CHMP bad ansøgeren/indehaveren af markedsføringstilladelsen om at redegøre for, hvorvidt 
ciprofloxacin kunne anses for at være en acceptabel mulighed til behandling eller profylakse hos 
patienter med svær neutropeni. Ansøgeren/indehaveren af markedsføringstilladelsen fremlagde 
dokumentation til støtte for anvendelsen af ciprofloxacin som en nyttig terapeutisk 
behandlingsmulighed til såvel profylakse som behandling hos febrile neutropeniske patienter. Kort 
fortalt anbefaledes et behandlingsregime på 500 mg ciprofloxacin 2 gange dagligt til forebyggende 
behandling hos neutropeniske patienter. Ved behandling af de febrile neutropeniske patienter, hvor en 
intravenøs antibiotisk indgift er nødvendig, bør doseringen af ciprofloxacin være 400 mg 2 eller 3 
gange dagligt. Når et skift til peroral behandling er muligt, anbefales en dosering på 750 mg 
ciprofloxacin 2 gange dagligt. Hos patienter med lav-risiko neutropenisk feber kan en dosering på 750 
mg ciprofloxacin 2 gange dagligt også anvendes. I de fleste tilfælde bør ciprofloxacin administreres i 
kombination med et andet passende (betalaktam) antibiotikum. 
 
For så vidt angår behandling af febrile patienter med neutropeni, vurderede CHMP, at anvendelsen af 
ciprofloxacin på trods af den manglende robusthed af de tilgængelige data (begrænset antal patienter i 
disse undersøgelser) stadig var almindeligt anerkendt i de faglige kredse og var blevet en del af den 
kliniske praksis. Kombinationen med andre antibiotika eller stoffets anvendelse som monoterapi 
kunne anses for at være passende. Anvendelsen som kombinationsterapi bør dog overvejes under 
hensyntagen til specifikke faktorer (herunder svær neutropeni). Valget af terapeutisk 
behandlingsstrategi mellem monoterapi og kombinationsbehandling bør overvejes på ny, så snart de 
mikrobiologiske resultater foreligger, og de lokale retningslinjer bør tillade en tilpasning af 
anvendelsen af ciprofloxacin. Derfor blev den følgende vending anbefalet i afsnit 4.2 i 
produktresuméet: "Ciprofloxacin bør administreres samtidigt med passende antibakterielle stoffer i 
overensstemmelse med de officielle retningslinjer". 
 
For så vidt angår profylakse hos neutropeniske patienter, fremgik det af de undersøgelser, som 
ansøgeren/indehaveren af markedsføringstilladelsen indsendte, at resultaterne fra 
behandlingsgrupperne var sammenlignelige. Desuden blev anvendelsen af ciprofloxacin som 
profylakse af neutropeni yderligere understøttet af en nylig undersøgelse med andre fluoroquinoloner 
(levofloxacin). En sådan receptudskrivning bør foretages af specialister på området, og lokale og 
nationale retningslinjer forefindes med henblik på at fremme god anvendelse af ciprofloxacin i 
sådanne situationer. 
 
Samlet set er CHMP af den mening, at begge indikationer (kurativ behandling og profylakse) er 
acceptable. I overensstemmelse med de indsendte data blev benefit/risk-forholdet ved profylakse anset 
for at være positivt hos patienter med et neutrofiltal på mindre end 1 000/mm3. CHMP anbefalede 
derfor den følgende ordlyd for at skelne mellem de specifikke indikationer til profylaktisk og kurativ 
anvendelse af ciprofloxacin hos neutropeniske patienter: 
- behandling af infektioner hos neutropeniske patienter, 
- profylakse af infektioner hos neutropeniske patienter. 
 
Behandling af infektioner forårsaget af Bacillus anthracis 
CHMP bad ansøgeren/indehaveren af markedsføringstilladelsen om at fremlægge en opdateret 
gennemgang af de ikke-kliniske data (herunder for dyr) og af den hidtidige kliniske erfaring med 
anvendelse af ciprofloxacin mod lungemiltbrand. Ansøgeren/indehaveren af markedsføringstilladelsen 
fremlagde rapporter, der sammenfattede resultaterne af en litteratursøgning fra 2001 til 2006, herunder 
vedrørende dyreforsøg og kliniske artikler. Under henvisning til manglen på kliniske data til 
understøttelse af anvendelsen af ciprofloxacin mod miltbrand foreslog ansøgeren/indehaveren af 
markedsføringstilladelsen indsættelsen af en vending i afsnit 5.1. 
 
CHMP var imidlertid af den holdning, at den særlige kontekst, som miltbrand optræder i (dvs. 
bioterrorisme), krævede en afvigelse fra det sædvanlige krav om kliniske data og en benefit/risk-
vurdering. Ciprofloxacin er nemlig blandt de anbefalede lægemidler i den europæiske strategi for 
behandling og profylakse, hvis biologiske stoffer anvendes som våben i bioterrorismen. For så vidt 
angår lunge-, tarm- og hudmiltbrand foreslog EMEA i 2002 retningslinjer for bl.a. den anbefalede 
anvendelse af ciprofloxacin som førstevalgsbehandling.  
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Samlet set var CHMP af den opfattelse, at miltbrand fortsat skulle være blandt indikationerne for at 
undgå forvirring for de ordinerende læger og for at være konsistent med såvel EU's egne som 
internationale retningslinjer for ciprofloxacin som førstevalgsbehandling. Den foreslåede ordlyd for de 
terapeutiske indikationer var som følger: "Lungemiltbrand (profylakse efter udsættelse for smitte og 
kurativ behandling)" for perorale og intravenøse farmaceutiske formuleringer. Den følgende vending i 
afsnit 5.1, der henviser til denne indikation, blev også anbefalet: 
 
Der er gennemført undersøgelser af infektioner forårsaget af inhalerede Bacillus anthracis-sporer i 
dyreforsøg; det blev i disse undersøgelser påvist, at indgift af antibiotika tidligt efter udsættelse for 
smitte forebygger sygdommen, hvis behandlingen fortsættes, indtil antallet af sporer i organismen er 
faldet til under den infektiøse dosis.  
Den anbefalede anvendelse hos mennesker er primært baseret på in vitro-følsomhed og på data fra 
dyreforsøg samt begrænsede data fra mennesker. En behandling af to måneders varighed hos voksne 
med 500 mg ciprofloxacin peroralt to gange dagligt anses for at være effektiv til forebyggelse af 
miltbrandinfektioner hos mennesker. Den behandlende læge skal rådføre sig med nationale og/eller 
internationale konsensusdokumenter vedrørende behandling af miltbrand.  
 
Profylakse af invasive infektioner hos voksne forårsaget af Neisseria meningitidis 
Ciprofloxacin anvendes i klinisk praksis til profylakse af invasive infektioner hos voksne forårsaget af 
Neisseria meningitidis, når rifampicin er kontraindiceret, eller efter mikrobiologisk påvisning, når 
Neisseria meningitidis er resistent over for rifampicin, i overensstemmelse med en række terapeutiske 
retningslinjer. Denne anvendelse understøttes af publiceret litteratur og klinisk erfaring. CHMP bad 
ansøgeren/indehaveren af markedsføringstilladelsen om at fremlægge en begrundet redegørelse for 
anvendelsen af ciprofloxacin til profylakse af invasive infektioner hos voksne med henblik på at 
harmonisere den terapeutiske styring af patienterne. 
 
CHMP vurderede efter en grundig gennemgang, at den terapeutiske indikation for ciprofloxacin til 
profylakse af invasive infektioner forårsaget af Neisseria meningitidis hos voksne var velbegrundet i 
den publicerede litteratur og stemte overens med gældende praksis. Ciprofloxacin bør kun anvendes, 
når det ikke er muligt at anvende rifampicin. Eftersom det ikke er obligatorisk at specificere den 
anbefalede antibiotiske behandlingsstrategi i vendingen for den terapeutiske indikation i 
markedsføringstilladelsen, anbefalede CHMP at beholde den foreslåede ordlyd i afsnit 4.1 i 
produktresuméet "profylakse af invasive infektioner forårsaget af Neisseria meningitidis" og 
accepterede doseringen til voksne: Peroralt: 1 x 500 mg dagligt (enkeltdosis). Denne indikation blev 
imidlertid ikke fundet acceptabel for den intravenøse formulering af ciprofloxacin. 
 
Begrænsning i indikationen "Infektioner i de nedre luftveje" 
CHMP bemærkede, at ciprofloxacin ikke var egnet til behandling af Streptococcus pneumoniae, og 
dets virkning mod klamydia var ringere end andre fluoroquinoloner såsom levofloxacin og 
moxifloxacin. CHMP forlangte derfor, at der blev indført en passende begrænsning i indikationen. 
Indikationen blev omformuleret med henblik på at angive muligheden for behandling med 
ciprofloxacin ved infektioner med gramnegative bakterier af de nedre luftveje, der fremkalder 
eksacerbationer af kronisk obstruktiv lungesygdom, bronkopulmonale infektioner hos patienter med 
cystisk fibrose eller i bronchiectasi samt pneumoni. Derfor blev den følgende ordlyd anbefalet: 
"Infektioner i de nedre luftveje forårsaget af gramnegative bakterier: 
- eksacerbationer hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom 
- bronkopulmonale infektioner hos patienter med cystisk fibrose eller bronchiectasi 
- pneumoni" 
 
Andre indikationer  
Der herskede enighed i CHMP om at forenkle ordlyden for andre indikationer og tilpasse dem til de 
nuværende epidemiologiske betænkeligheder. Den følgende ordlyd blev derfor anbefalet i afsnit 4.1, 
og afsnit 4.2 blev som følge deraf ændret tilsvarende: 
- akutte eksacerbationer hos patienter med kronisk sinuitis, især hvis disse er forårsaget af 
gramnegative bakterier 
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- urethritis gonorrhoica og cervicitis 
- epididymis-orchitis, herunder tilfælde forårsaget af Neisseria gonorrhoeae  
- underlivsbetændelse, herunder tilfælde forårsaget af Neisseria gonorrhoeae 
- malign ekstern otitis 
 
Anvendelse af ciprofloxacin hos børn og unge 
CHMP var betænkelig ved følgende ordlyd i afsnit 4.1 i produktresuméet: "Andre svære infektioner i 
overensstemmelse med de officielle retningslinjer, efter grundig evaluering af benefit/risk-forholdet, 
når andre behandlinger ikke kan anvendes eller efter behandlingssvigt ved konventionel terapi, og når 
anvendelsen af ciprofloxacin er baseret på mikrobiologisk påvisning. Ordlyden vurderes at beskrive 
kliniske situationer med børn og unge, i hvilke anvendelsen af ciprofloxacin kan overvejes på trods af 
manglende indikation. CHMP foreslog først at angive denne oplysning i afsnit 4.4 under undertitlen 
"Børn og unge". Efter omhyggelig drøftelse blev det imidlertid aftalt at indsætte en vending i afsnit 4.1 
for at dække muligheden for at anvende ciprofloxacin til svære infektioner med en krydsreference til 
afsnit 4.4, hvor sådanne situationer beskrives nærmere. Følgende ordlyd blev derfor foreslået for afsnit 
4.1: Ciprofloxacin kan også anvendes til behandling af svære infektioner hos børn og unge, når det 
anses for nødvendigt. Behandlingen bør kun iværksættes af læger, der har erfaring med behandling af 
cystisk fibrose og/eller svære infektioner hos børn og unge (se afsnit 4.4 og 5.1).  
 
Produktresuméets afsnit 4.2 Dosering og indgivelsesmåde 
 
Dosering ved svære infektioner i luftveje, knogler og led 
Ved svære infektioner i luftveje såvel som ved svære infektioner i knogler og led anvendes der aktuelt 
i klinisk praksis højere perorale doser end, hvad der i øjeblikket anbefales (f.eks. 750 mg 3 gange 
dagligt eller 1 000 mg 2 gange dagligt) på grund af den kendte nedsatte følsomhed over for de 
væsentligste patogener, der forårsager sygdommen (herunder Pseudomonas aeruginosa, 
Acinetobacter, Staphylococcus aureus), og sygdommens sværhedsgrad (samt vanskelighederne med at 
opnå en optimal koncentration på knogleniveau). CHMP bad derfor ansøgeren/indehaveren af 
markedsføringstilladelsen  om at drøfte dette (PK/PD-rationalet) og fremsætte et forslag til løsning 
heraf. Anbefalingen af peroral indgift af 750 mg 3 gange dagligt og 1 000 mg 2 gange dagligt ved 
svære infektioner (infektioner i luftveje, knogler og led) var imidlertid ikke understøttet af de 
indsendte data, og CHMP vurderede, at ingen af de foreslåede doseringer kunne inkluderes i 
markedsføringstilladelsen. 
 
Sikkerhedsprofilen over lang tid for ciprofloxacin til behandling af knogle- og ledinfektioner  
Eftersom en behandlingsvarighed på op til 3 måneder kan være nødvendig i klinisk praksis for at 
behandle knogle- og ledinfektioner, anmodede CHMP ansøgeren/indehaveren af 
markedsføringstilladelsen om at fremlægge langtidsdata vedrørende sikkerhed til begrundelse af 
lægemidlets sikkerhedsprofil, når det anvendes over så lang tid. Ansøgeren/indehaveren af 
markedsføringstilladelsen indsendte data fra 11 undersøgelser (8 publicerede kliniske undersøgelser og 
3 medicinske undersøgelsesrapporter), hvori varigheden af behandling med ciprofloxacin var mellem 
2 og 476 dage. Disse data gav ikke anledning til nye betænkeligheder ved sikkerheden. De fleste 
indberettede uønskede hændelser var forventede, især lidelser relateret til mave-tarm-kanalen eller 
huden. Desuden blev der under hensyntagen til den udbredte anvendelse af ciprofloxacin i 
postmarketingperioden ikke konstateret sikkerhedsmæssige betænkeligheder ved langtidsanvendelse 
af ciprofloxacin i PSUR'erne. CHMP enedes derfor om, at der i sikkerhedsdataene ikke var tegn på, at 
sikkerhedsprofilen for ciprofloxacin ved længere tids anvendelse i op til 3 måneder skulle være berørt. 
 
Dosering ved behandling af infektioner i de øvre luftveje 
CHMP bad ansøgeren/indehaveren af markedsføringstilladelsen om yderligere begrundelse for 
virkning/risici ved den foreslåede lave dosering (500 mg 2 gange dagligt) til behandling af infektioner 
i de øvre luftveje, især med hensyn til malign ekstern otitis. På grundlag af de indsendte data 
vurderede CHMP, at 500 mg 2 gange dagligt kunne anvendes til peroral behandling af infektioner i de 
øvre luftveje såsom akutte eksacerbationer hos patienter med kronisk sinuitis og kronisk suppurativ 
otitis media. Den anbefalede dosering kan være højere (750 mg 2 gange dagligt) afhængigt af 
sværhedsgraden og mikroorganismen. En peroral dosis på 500 mg 2 gange dagligt ansås imidlertid for 
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at være utilstrækkelig til behandling af malign ekstern otitis, og i stedet anbefaledes en peroral dosis 
på 750 mg 2 gange dagligt.  
 
Sikkerhedsprofilen over lang tid for ciprofloxacin til behandling af infektioner i de øvre luftveje 
CHMP anmodede ansøgeren/indehaveren af markedsføringstilladelsen om at redegøre for rationalet 
ved en behandlingsvarighed på 3 måneder for infektioner i de øvre luftveje og begrunde sikkerheden 
ved anvendelse af lægemidlet over så lang tid. Generelt kræver behandling af infektioner i de øvre 
luftveje kortvarig antibiotisk terapi. I de undersøgelser, der understøtter anvendelsen af peroral 
ciprofloxacin til akutte eksacerbationer af kronisk sinuitis og eksacerbationer af kronisk otitis media, 
varede behandlingen 10 dage, og resultater af virkningen har vist, at dette var en tilstrækkelig 
varighed. 
 
Scenariet for infektioner såsom malign ekstern otitis er dog anderledes. Det er en ofte umedgørlig 
bakterieinfektion i øret, processus mastoideus og kraniet forårsaget af Pseudomonas aeruginosa. 
Infektionen sker typisk hos ældre diabetespatienter og menes at opstå i leddet mellem knoglerne og 
brusken. Typisk spreder infektionen sig til kraniekassens bund og processus mastoideus, hvilket 
resulterer i kraniel neuropati og i sjældne tilfælde til hjerneabsces og sinuitis sphenoidalis. Den 
gennemsnitlige behandlingsvarighed af ciprofloxacin for malign ekstern otitis indberettet i en meta-
analyse af 13 publikationer, der er foretaget af Gehanno (1993) var 3 måneder (6 måneder i 3 
undersøgelser, 2 måneder i 1 undersøgelse). Det fremgik af data fra yderligere undersøgelser, som var 
blevet indsendt, at den optimale varighed af antibiotisk indgift kan være på op til 8 til 12 uger som 
følge af infektionens genstridige natur. 
 
CHMP og ansøgeren/indehaveren af markedsføringstilladelsen var derfor enige om, at der forelå 
tilstrækkelig begrundelse for en varighed på op til 3 måneder med ciprofloxacin til behandling af 
malign ekstern otitis. CHMP er desuden af den overbevisning, at der i sikkerhedsdataene ikke er tegn 
på, at sikkerhedsprofilen for ciprofloxacin ved længere tids anvendelse i op til 3 måneder skulle være 
berørt. 
 
Dosering ved behandling af infektioner forårsaget af Vibrio cholerae 
CHMP bad ansøgeren/indehaveren af markedsføringstilladelsen om at begrunde det foreslåede 
dosisregime til behandling af infektioner forårsaget af Vibrio cholerae (perorale og intravenøse 
formuleringer). I det oprindelige dokument foreslog ansøgeren/indehaveren af 
markedsføringstilladelsen en peroral dosering på 500 mg dagligt og en intravenøs dosering på 200 mg 
2 gange dagligt. Disse forslag var dog ikke i overensstemmelse med bioækvivalensdataene. 
Ansøgeren/indehaveren af markedsføringstilladelsen foreslog efterfølgende at følge samme forslag 
som for andre indikationer ved diaré under hensyntagen til data, der understøtter en peroral daglig 
dosis på 500 mg 2 gange dagligt, samt biotilgængeligheden, hvormed den tilsvarende intravenøse 
dosis skulle være 400 mg 2 gange dagligt. CHMP var enig i ansøgerens/indehaveren af 
markedsføringstilladelsens sidste forslag, som er i overensstemmelse med bioækvivalensdataene.  
 
Dosering ved behandling af ukompliceret cystitis 
CHMP bad ansøgeren/indehaveren af markedsføringstilladelsen om at fremlægge sikkerhed for, at en 
dosis på 100 mg 2 gange dagligt i 3 dage (hvilket på nuværende tidspunkt er godkendt i nogle EU-
lande) er hensigtsmæssig til behandling af ukompliceret cystitis hos unge kvinder, for så vidt angår det 
epidemiologiske mønster, der gælder for de bakterier, der kan indgå, og med hensyn til 
behandlingsrespons sammenlignet med den foreslåede højere dosis på 250 mg – 500 mg 2 gange 
dagligt.  
 
Efter grundig evaluering var CHMP enig med ansøgeren/indehaveren af markedsføringstilladelsen i at 
slette dosisregimet "100 mg 2 gange dagligt i 3 dage", som var rettet mod behandling af ukompliceret 
cystitis. I betragtning af risikoen for behandlingssvigt og under hensyntagen til de epidemiologiske 
betænkeligheder, der skyldes dette ikke-optimale regime, kunne denne dosering ikke anbefales.  
 
Dosisjusteringer for patienter med nedsat nyrefunktion 
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CHMP gennemgik ansøgerens/indehaveren af markedsføringstilladelsens oprindelige forslag om 
dosisjustering i tilfælde af nedsat nyrefunktion og var af den opfattelse, at det var ufuldstændigt og 
dårligt understøttet. CHMP anmodede derfor om et revideret forslag med specifik dokumentation til 
understøttelse herfor. 
 
CHMP nåede derefter til enighed med ansøgeren/indehaveren af markedsføringstilladelsen vedrørende 
de nye forslag til dosisjusteringer i tilfælde af nedsat nyrefunktion.  
 
Andre afsnit i produktresuméet 
Følgende afsnit i produktresuméet var også genstand for omfattende harmonisering i forbindelse med 
denne henvisningsprocedure: afsnit 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen, 
4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion, 4.6 Graviditet og amning, 4.8 
Bivirkninger, 4.9 Overdosering, 5.1 Farmakodynamiske egenskaber og 5.2 Farmakokinetiske 
egenskaber. 
 
Indlægsseddel og etikettering 
Ændringerne til produktresuméet er medtaget i ændringerne til indlægssedlen og etiketteringen. 
 
Tabletformulering med modificeret udløsning 
Der blev ikke fremsat forslag om harmonisering af det produktresumé, der gælder for 
tabletformuleringen med modificeret udløsning. Ansøgeren/indehaveren af markedsføringstilladelsen 
foreslog at trække ciprofloxacin-tabletterne med modificeret udløsning ud af denne 
henvisningsprocedure med henblik på en betydelig forenkling af harmoniseringsprocessen. I 
betragtning af at adskillige EU-medlemslande har afvist markedsføringstilladelserne for tabletterne 
med modificeret udløsning på grund af et negativt benefit/risk-forhold, og i betragtning af at kun 5 
lande har godkendt denne lægemiddelformulering, er det ikke muligt at fremlægge en enstemmig 
anbefaling vedrørende ordlyden af produktresuméet på europæisk plan på baggrund af denne 
henvisningsprocedure i medfør af artikel 30.  
 
CHMP og ansøgeren/indehaveren af markedsføringstilladelsen var derfor enige i forslaget om at 
tilpasse de nationale produktresuméer for ciprofloxacin-tabletterne med modificeret udløsning i de 
EU-medlemslande, hvor produktet er godkendt, til resultatet af henvisningsproceduren for de øvrige 
Ciprofloxacin Bayer-formuleringer og indsende de fyldestgørende nationale ændringer. Det vigtige 
var, at tabletformuleringen med modificeret udløsning ikke ville få nogen nye indikationer. Kun de 
indikationer, som allerede fandtes i det gældende produktresumé for tabletterne med modificeret 
udløsning, ville efterfølgende blive harmoniseret i overensstemmelse med hver enkelt aftalt ordlyd for 
hver indikation i henhold til udfaldet af artikel 30-indbringelsen.  
 
 
BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG 
INDLÆGSSEDDEL  
 
Ud fra følgende betragtninger: 
 
- Indbringelsen skulle afdække harmoniseringen af produktresuméer, etikettering og indlægsseddel. 
 
- De produktresuméer, den etikettering og indlægsseddel, som indehaverne af 
markedsføringstilladelsen har foreslået, er blevet vurderet på grundlag af den fremlagte dokumentation 
og den faglige drøftelse i udvalget. 
 
- CHMP konkluderede, at markedsføringstilladelsen kunne harmoniseres for de følgende indikationer 
for perorale og intravenøse formuleringer hos voksne:  

• Infektioner af de nedre luftveje forårsaget af gramnegative bakterier: 
o Eksacerbationer hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom 
o Bronkopulmonale infektioner hos patienter med cystisk fibrose eller bronchiectasi 
o Pneumoni 
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• Kronisk suppurativ otitis media 
• Akutte eksacerbationer hos patienter med kronisk sinuitis, især hvis disse er forårsaget af 

gramnegative bakterier  
• Urinvejsinfektioner 
• Urethritis gonorrhoica og cervicitis (gælder kun for perorale formuleringer) 
• Epididymis-orchitis, herunder tilfælde forårsaget af Neisseria gonorrhoeae 
• Underlivsbetændelse, herunder tilfælde forårsaget af Neisseria gonorrhoeae 
• Infektioner i mave-tarm-kanalen (f.eks. turistdiaré) 
• Intraabdominale infektioner 
• Hud- og bløddelsinfektioner forårsaget af gramnegative bakterier 
• Malign ekstern otitis 
• Knogle- og ledinfektioner 
• Behandling af infektioner hos neutropeniske patienter 
• Profylakse af infektioner hos neutropeniske patienter 
• Profylakse af invasive infektioner forårsaget af Neisseria meningitidis (gælder kun for 

perorale formuleringer) 
• Lungemiltbrand (profylakse efter udsættelse for smitte og kurativ behandling) 
 

 
- CHMP konkluderede, at markedsføringstilladelsen kunne harmoniseres for de følgende indikationer 
for perorale og intravenøse formuleringer hos børn og unge: 

• Bronkopulmonale infektioner hos patienter med cystisk fibrose forårsaget af Pseudomonas 
aeruginosa  

• Komplicerede urinvejsinfektioner og pyelonefritis  
• Lungemiltbrand (profylakse efter udsættelse for smitte og kurativ behandling) - 
 

anbefaler CHMP ændring af markedsføringstilladelserne for Ciprofloxacin Bayer og tilknyttede navne 
(se bilag I). Produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremgår af bilag III. 
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PRODUKTRESUME, ETIKETTERING 
OG INDLÆGSSEDDEL 
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1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 100 mg filmovertrukne tabletter 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
 
2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 
 
 
3. LÆGEMIDDELFORM 
 
Filmovertrukne tabletter  
[Udfyldes nationalt] 
 
 
4. KLINISKE OPLYSNINGER 
 
4.1 Terapeutiske indikationer 
 
Ciprofloxacin Bayer 100 mg filmovertrukne tabletter er indiceret til behandling af følgende infektioner 
(se pkt. 4.4 og 5.1). Før behandling påbegyndes, skal tilgængelige oplysninger om resistens over for 
ciprofloxacin nøje studeres. 
 
Der skal tages hensyn til den officielle vejledning for korrekt brug af antibakterielle midler. 
 
Voksne 
 
• Infektioner i de nedre luftveje, som skyldes gramnegative bakterier 
 -  exacerbationer af kronisk, obstruktiv lungesygdom 
 -  bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose eller ved bronkiektasier 
 -  pneumoni 

 
• Kronisk suppurativ otitis media  

 
• Akut exacerbation af kronisk sinusitis, især hvis infektionerne skyldes gramnegative bakterier, 

herunder Pseudomonas aeruginosa 
 
• Urinvejsinfektioner 
 
• Urethritis og cervicitis forårsaget af gonokokker 
 
• Epididymoorchitis, herunder tilfælde forårsaget af Neisseria gonorrhoeae 
 
• Underlivsbetændelse, herunder tilfælde forårsaget af Neisseria gonorrhoeae. 
 
Ved ovennævnte infektioner i genitalkanalen, som er mistænkt for eller kendt for at skyldes Neisseria 
gonorrhoeae, er det særligt vigtigt at indhente oplysninger lokalt om, hvor udbredt resistensen over for 
ciprofloxacin er, og at bekræfte følsomheden på basis af laboratorieundersøgelser. 

 
• Gastrointestinale infektioner (f.eks. rejsediaré) 

 
• Intraabdominale infektioner 
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• Infektioner i hud og bløddele forårsaget af gramnegative bakterier 
 

• Malign ekstern otitis 
 
• Infektioner i knogler og led 
 
• Behandling af infektioner hos patienter med neutropeni 

 
• Profylakse over for infektioner hos patienter med neutropeni 
 
• Profylakse af invasive infektioner, som skyldes Neisseria meningitidis 
 
• Inhalationsanthrax (profylakse efter eksponering og kurativ behandling)  
 
Børn og unge 
 
• Bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose forårsaget af Pseudomonas aeruginosa 
• Komplicerede urinvejsinfektioner og pyelonephritis 
• Inhalationsanthrax (profylakse efter eksponering og kurativ behandling) 
 
Ciprofloxacin kan også anvendes til at behandle alvorlige infektioner hos børn og unge, når det anses 
for nødvendigt. 
 
Behandlingen bør kun påbegyndes af læger med erfaring i behandlingen af cystisk fibrose og/eller 
svære infektioner hos børn og voksne (se pkt. 4.4 og 5.1). 
 
4.2 Dosering og indgivelsesmåde  
 
Doseringen afhænger af indikationen, infektionens sværhedsgrad og infektionsstedet, de 
sygdomsfremkaldende bakteriers følsomhed for ciprofloxacin, patientens nyrefunktion, og hos børn og 
unge, patientens vægt. 
Behandlingens varighed afhænger af sygdommens sværhedsgrad og det kliniske og bakteriologiske 
forløb. 
Behandling af infektioner, der skyldes visse bakterier (f.eks. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter 
eller Stafylokokker), kan kræve højere ciprofloxacindoser og samtidig indgift af andre passende 
antibakterielle midler. 
 
Behandling af nogle infektioner (f.eks. underlivsbetændelse, intraabdominale infektioner, infektioner 
hos neutropeniske patienter og infektioner i knogler og led) kan kræve samtidig indgift af andre 
passende antibakterielle midler, afhængigt af de involverede patogener. 
 
Voksne 
 

Indikationer Daglig dosis i mg Behandlingsvarighed 
(inklusiv evt. initial 

parenteral behandling med 
ciprofloxacin) 

Infektioner i de nedre luftveje  
(iht. sværhedsgrad og organisme) 

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

7-14 dage 
 

Infektioner i de 
øvre luftvej (iht. 
sværhedsgrad og 

Akut exacerbation af 
kronisk sinusitis 

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

7-14 dage 
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Indikationer Daglig dosis i mg Behandlingsvarighed 
(inklusiv evt. initial 

parenteral behandling med 
ciprofloxacin) 

Kronisk suppurativ 
otitis media  

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

7-14 dage organisme) 

Malign ekstern otitis 750 mg to gange dagligt 28 dage op til 3 måneder 

250 mg to gange dagligt 
op til 500 mg to gange 

dagligt 

3 dage Ukompliceret cystitis 

Hos præ-menopausale kvinder kan der gives 500 mg som 
éngangsdosis 

Kompliceret cystitis, 
Ukompliceret 
pyelonephritis 

500 mg to gange dagligt 7 dage 

Kompliceret 
pyelonephritis  

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt  

Mindst 10 dage, i nogle tilfælde 
kan behandlingen fortsætte i 

længere end 21 dage (f.eks. ved 
abscesser) 

Urinvejsinfektioner  
(iht. sværhedsgrad 
og organisme) 

Prostatitis 500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

2-4 uger (akut) til 4-6 uger 
(kronisk) 

Urethritis og cervicitis, 
som skyldes 
gonokokker 

500 mg som 
éngangsdosis 

1 dag (éngangsdosis) Genitale infektioner 

Epididymoorchitis og 
underlivsbetændelse 
 

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

Mindst 14 dage 

Diaré forårsaget af 
patogene bakterier, 
herunder Shigella spp., 
bortset fra Shigella 
dysenteriae type 1 og 
empirisk behandling af 
svær rejsediaré 

500 mg to gange dagligt 1 dag 

Diaré forårsaget af 
Shigella dysenteriae 
type 1 

500 mg to gange dagligt 5 dage 

Diaré forårsaget af 
Vibrio cholerae 

500 mg to gange dagligt 3 dage 

Tyfus  500 mg to gange dagligt 7 dage 

Gastrointestinale 
og intraabdominale 
infektioner 

Intraabdominale 
infektioner, som 
skyldes gramnegative 
bakterier  

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 
 

5-14 dage 

Infektioner i hud og bløddele 
 

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

7 til 14 dage 

Infektioner i knogler og led 
 

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

Højst i 3 måneder 

Behandling af infektioner eller profylakse 
over for infektioner hos patienter med 
neutropeni 

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

Behandlingen bør fortsættes i 
hele neutropeniperioden 
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Indikationer Daglig dosis i mg Behandlingsvarighed 
(inklusiv evt. initial 

parenteral behandling med 
ciprofloxacin) 

Ciprofloxacin skal gives sammen med andre 
antibakterielle stoffer i henhold til officielle 
retningslinjer. 
Profylakse ved invasive infektioner, som 
skyldes Neisseria meningitidis 

500 mg som 
éngangsdosis 

1 dag (éngangsdosis) 

Inhalationsanthrax, profylakse efter 
eksponering og kurativ behandling til 
patienter, som kan behandles oralt, når det er 
klinisk passende. 
Behandling skal påbegyndes så hurtigt som 
muligt efter mistanke om eller bekræftet 
eksponering. 

500 mg to gange dagligt 60 dage efter bekræftelse af 
eksponering for Bacillus 

anthracis 

 
 
Børn og unge 
 
Indikationer Daglig dosis i mg Behandlingsvarighed 

(inklusiv evt. parenteral 

behandling med 

ciprofloxacin) 

Cystisk fibrose 
 

20 mg/kg legemsvægt to gange dagligt, maksimalt 
750 mg pr. dosis. 

10-14 dage 

Komplicerede 
urinvejsinfektioner 
og pyelonephritis 

10 mg/kg op til 20 mg/kg legemsvægt to gange 
dagligt, maksimalt 750 mg pr. dosis. 

10-21 dage 

Inhalationsanthrax, 
profylakse efter 
eksponering og 
kurativ behandling 
til patienter, som 
kan behandles oralt, 
når det er klinisk 
passende. 
Behandlingen skal 
påbegyndes så 
hurtigt som muligt 
efter mistanke om 
eller bekræftet 
eksponering. 

10 mg/kg op til 15 mg/kg legemsvægt to gange 
dagligt, maksimalt 500 mg pr. dosis. 

60 dage efter bekræftelse 
af eksponering for 
Bacillus anthracis  

Andre svære 
infektioner 

20 mg/kg legemsvægt to gange dagligt, maksimalt 
750 mg pr. dosis. 

Skal tilpasses 
infektionstypen 

 
Ældre patienter 
 
Ældre patienter skal have en dosis, der fastsættes ud fra infektionens alvorlighed og patientens 
kreatininclearance. 
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Nedsat nyre- og leverfunktion 
 
Anbefalede start- og vedligeholdelsesdoser til patienter med nedsat nyrefunktion: 
 

Kreatininclearance 
[ml/min/ 1,73m²] 

Serumkreatinin 
[µmol/l] 

Oral dosis 
[mg] 

> 60  < 124 Se normaldosering. 
30-60  124 til 168 250-500 mg hver 12. 

time 
<30  > 169 250-500 mg hver 24. 

time 
Patienter i hæmodialyse  > 169 250-500 mg hver 24. 

time (efter dialyse)  
Patienter i peritonealdialyse > 169 250-500 mg hver 24. 

time 
 

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat leverfunktion. 

Doseringen til børn med nedsat nyre- og/eller leverfunktion er ikke undersøgt. 
 
Indgivelsesmåde 
 
Tabletterne skal sluges hele med væske. De kan tages uafhængigt af måltiderne. Hvis de tages på tom 
mave, absorberes det aktive stof hurtigere. Ciprofloxacin-tabletter bør ikke tages sammen med 
mælkeprodukter (f.eks. mælk eller yoghurt) eller frugtjuice tilsat mineraler (f.eks. orangejuice tilsat 
calcium) (se pkt. 4.5).  
 
I svære tilfælde, eller hvis patienten ikke kan indtage tabletter (f.eks. patienter, som får enteral 
ernæring), bør behandlingen påbegyndes med intravenøs ciprofloxacin, indtil det er muligt at skifte til 
oral indgift. 
 
4.3 Kontraindikationer 
 
• Overfølsomhed over for det aktive stof, over for andre quinoloner eller over for et eller flere af 

hjælpestofferne (se pkt. 6.1). 
 
• Samtidig indgift af ciprofloxacin og tizanidin (se pkt. 4.5). 
 
4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen 
 
Svære infektioner og blandingsinfektioner med grampositive og anaerobe patogener 
Ciprofloxacin egner sig ikke til monoterapi af svære infektioner og infektioner, som kan skyldes 
grampositive eller anaerobe patogener. Ved sådanne infektioner skal ciprofloxacin gives sammen med 
andre passende antibakterielle midler. 
 
Streptokokinfektioner (herunder  Streptococcus pneumonia) 
Ciprofloxacin må ikke anvendes til behandling af streptokokinfektioner på grund af utilstrækkelig 
effekt. 
 
Genitale infektioner 
Epidymoorchitis og underlivsbetændelse kan være forårsaget af fluoroquinolonresistente Neisseria 
gonorhoeae. Med mindre ciprofloxacinresistente Neisseria gonorhoeae kan udelukkes, bør 
ciprofloxacin gives sammen med et andet passende antibakterielt lægemiddel. Hvis der ikke opnås 
effekt i løbet af 3 dage, skal behandlingen tages op til revision. 
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Intra-abdominale infektioner 
Der er begrænsede data om virkningen af ciprofloxacin til behandling af postoperative intra-
abdominale infektioner. 
 
Rejsediaré 
Ved valget af ciprofloxacin skal der tages hensyn til resistensen over for ciprofloxacin hos relevante 
patogener i de lande, der besøges.  
 
Infektioner i knogler og led 
Ciprofloxacin bør anvendes i kombination med andre antibakterielle lægemidler, afhængigt af 
resultaterne af de mikrobiologiske undersøgelser.  
 
Inhalationsanthrax 
Anvendelsen hos mennesker er baseret på oplysninger om in vitro-disposition og på dyreforsøg samt 
begrænsede oplysninger fra mennesker. Behandlende læger skal henholde sig til national og/eller 
international konsensusdokumentation om behandling af anthrax. 
 
Børn og unge 
Anvendelsen af ciprofloxacin til børn og unge skal ske i henhold til tilgængelig officiel vejledning. 
Ciprofloxacin-behandling må kun påbegyndes af en læge, der har erfaring i behandling af cystisk fibrose 
og/eller svære infektioner hos børn og unge.  
 
Det er vist, at ciprofloxacin kan forårsage artropati i de vægtbærende led hos ikke fuldtudvoksede dyr. 
Sikkerhedsdata fra et randomiseret, dobbeltblindt studie om brug af ciprofloxacin til børn 
(ciprofloxacin: n=335, gennemsnitsalder = 6,3 år; referencegruppe: n = 349, gennemsnitsalder = 6,2 
år, aldersområde: 1 til 17 år) viste en hyppighed af formodet lægemiddelrelateret artropati (bedømt ud 
fra ledrelaterede kliniske symptomer) efter dag 42 på hhv. 7,2% og 4,6%. Efter 1-års follow-up var 
den lægemiddelrelaterede hyppighed af artropati hhv. 9,0% og 5,7%. Der var ingen statistisk 
signifikant forskel mellem grupperne i stigningen over tid af lægemiddelrelateret artropati. På grund af 
bivirkninger, som kan være relateret til led og/eller det omgivende væv, bør behandlingen kun 
påbegyndes efter en omhyggelig vurdering af risici og fordele. 
 
Bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose  
Kliniske studier har inkluderet børn og unge i alderen 5-17 år. Der foreligger mere begrænsede 
erfaringer om behandling af børn mellem 1 og 5 år.  
 
Komplicerede urinvejsinfektioner og pyelonephritis 
Det bør overvejes at behandle urinvejsinfektioner med ciprofloxacin, når andre behandlinger ikke kan 
bruges. Behandlingen bør ske på grundlag af resultaterne af mikrobiologiske undersøgelser. 
Kliniske studier har inkluderet børn og unge i alderen 1-17 år.  
 
Andre specifikke svære infektioner  
Efter en omhyggelig vurdering af risici og fordele, og i overensstemmelse med mikrobiologiske 
undersøgelser kan andre svære infektioner behandles med ciprofloxacin, i henhold til den officielle 
vejledning, hvis andre behandlinger ikke kan bruges eller efter svigt af konventionel behandling. 
Brugen af ciprofloxacin til specifikke svære infektioner, bortset fra behandling af infektionerne nævnt 
ovenfor, er ikke undersøgt i kliniske studier, og de kliniske erfaringer er begrænsede. Der skal derfor 
udvises forsigtighed ved behandling af patienter med sådanne infektioner. 
 
Hypersensitivitet 
Efter en enkelt dosis kan der forekomme hypersensitivitet og allergiske reaktioner, som kan være 
livstruende, herunder anafylaksi og anafylaktoide reaktioner (se pkt. 4.8). Hvis det sker, skal 
behandlingen med ciprofloxacin seponeres, og der skal påbegyndes passende medicinsk behandling.  
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Det muskuloskeletale system 
Ciprofloxacin bør generelt ikke bruges til patienter, som har haft senesygdomme relateret til 
behandling med quinoloner. Ciprofloxacin kan dog i meget sjældne tilfælde ordineres til behandling af 
visse alvorlige infektioner efter mikrobiologisk dokumentation af den kausale organisme og en 
vurdering af risici og fordele. Dette gælder især, hvis standardbehandlingen har svigtet, eller der er 
bakteriel resistens, hvor de mikrobiologiske data berettiger anvendelsen af ciprofloxacin. 
Allerede 48 timer efter start af behandlingen med ciprofloxacin kan der forekomme tendinitis og 
seneruptur (specielt af akillessenen), af og til bilateralt. Risikoen for tendinopati kan øges hos ældre 
patienter eller hos patienter, som samtidigt behandles med kortikosteroider (se pkt. 4.8). 
Ved tegn på tendinitis (f.eks. smertefuld hævelse eller inflammation), skal behandlingen med 
ciprofloxacin seponeres. Den berørte legemsdel skal holdes i ro.  
Ciprofloxacin skal bruges med forsigtighed til patienter med myasthenia gravis (se pkt. 4.8). 
 
Fotosensitivitet 
Det er vist, at ciprofloxacin kan forårsage fotosensitivitetsreaktioner. Patienter, som tager 
ciprofloxacin, skal rådes til at undgå direkte udsættelse for stærkt sollys eller UV-stråling under 
behandlingen (se pkt. 4.8). 
 
Centralnervesystemet 
Quinoloner er kendt for at kunne udløse krampeanfald eller sænke krampetærsklen. Ciprofloxacin skal 
bruges med forsigtighed hos patienter med sygdomme i centralnervesystemet, som kan prædisponere 
for krampeanfald. Hvis der forekommer krampeanfald, skal ciprofloxacin seponeres (se pkt 4.8). Der 
kan forekomme psykiske reaktioner selv efter første indgift af ciprofloxacin. I sjældne tilfælde kan en 
depression eller psykose udvikle sig således, at patienten bliver til fare for sig selv. I disse tilfælde skal 
ciprofloxacin seponeres. 
Der er indberetninger om polyneuropati (baseret på neurologiske symptomer som f.eks. smerter, 
brænden, sensoriske forstyrrelser eller muskelsvaghed, alene eller i kombination) hos patienter, som 
får ciprofloxacin. Ciprofloxacin bør seponeres hos patienter, som får symptomer på neuropati, 
herunder smerter, brænden, prikken og stikken, følelsesløshed og/eller slaphed for at hindre udvikling 
af en irreversibel tilstand (se pkt. 4.8). 
 
Hjertesygdomme 
Da ciprofloxacin er forbundet med tilfælde af QT-forlængelse (se pkt. 4.8), skal der iagttages 
forsigtighed ved behandling af patienter med torsades de point-arytmi. 
 
Mave-tarm-kanalen 
Hvis der forekommer svær og vedvarende diaré under eller efter behandlingen (selv efter flere ugers 
behandling), kan det være tegn på en antibiotika-associeret colitis (livstruende med evt. fatalt udfald), 
som kræver omgående behandling (se pkt. 4.8). I det tilfælde skal ciprofloxacin omgående seponeres, 
og passende behandling skal påbegyndes. I denne situation er antiperistaltiske lægemidler 
kontraindiceret. 
 
Nyre- og urinveje 
Der er indberettet tilfælde med krystalluri i forbindelse med brugen af ciprofloxacin (se pkt. 4.8). 
Patienter, som får ciprofloxacin, skal være godt hydrerede og stærk alkalisering af urinen bør undgås. 
 
Lever og galdeveje 
Der er indberettet tilfælde af levernekrose og livstruende leversvigt efter anvendelsen af ciprofloxacin 
(se pkt. 4.8). Hvis der optræder symptomer på leversygdom (f.eks. anoreksi, gulsot, mørkfarvet urin, 
kløe eller abdominal ømhed), skal behandlingen seponeres.  
 
Glucose-6-phosphat dehydrogenase-mangel 
Hos patienter med glucose-6-phosphat dehydrogenase-mangel er der indberetninger om hæmolytiske 
reaktioner ved behandling med ciprofloxacin. Derfor bør ciprofloxacin undgås hos disse patienter, 
med mindre de potentielle fordele opvejer de potentielle risici. I dette tilfælde skal patienterne 
overvåges for evt. optræden af hæmolyse. 
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Resistens  
Under og efter behandling med ciprofloxacin kan bakterier, der viser resistens over for ciprofloxacin, 
isoleres, med eller uden klinisk tydelig superinfektion. Der kan være en særlig risiko ved 
ciprofloxacin-resistente bakterier ved længere behandlingsforløb og ved behandling af nosokomielle 
infektioner og/eller infektioner, der skyldes Staphylococcus- og Pseudomonas-arter.  
 
Cytokrom P450 
Ciprofloxacin hæmmer CYP1A2 og kan derfor medføre øgede serumkoncentrationer af lægemidler, 
som gives samtidigt, og som metaboliseres af dette enzym (f.eks. teofyllin, clozapin, ropinirol og 
tizanidin). Samtidig indtagelse af ciprofloxacin og tizanidin er kontraindiceret. Patienter, som tager 
disse stoffer sammen med ciprofloxacin, skal derfor kontrolleres omhyggeligt for kliniske tegn på 
overdosering, og der skal om nødvendigt foretages serumkoncentrationsbestemmelser (f.eks. for 
teofyllin) (se pkt. 4.5). 
 
Methotrexat 
Ciprofloxacin og methotrexat må ikke bruges samtidigt (se pkt. 4.5).  
 
Interaktioner med laboratorietests 
Ciprofloxacins in vitro-aktivitet over for Mycobacterium tuberculosis kan resultere i falsk negative 
bakteriologiske testresultater i prøver fra patienter, som tager ciprofloxacin.  
 
4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion 
 
Virkninger af andre lægemidler på ciprofloxacin: 
 
Dannelse af chelatkompleks 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin (oral) og lægemidler, som indeholder multivalente kationer, og 
mineraltilskud (f.eks. calcium, magnesium, aluminium og jern), fosfatbundne polymerer (f.eks. 
sevelamer), sucralfat eller antacida og stærkt bufrede lægemidler (f.eks. didanosintabletter), som 
indeholder magnesium, aluminium eller calcium, nedsætter absorptionen af ciprofloxacin. Derfor skal 
ciprofloxacin gives enten 1-2 timer før eller mindst 4 timer efter indtagelsen af disse præparater. 
Denne restriktion vedrører ikke gruppen af H2-receptor-blokerende antacida. 
 
Levnedsmidler og mejeriprodukter 
 
Calciumindholdet i kosten som en del af et måltid påvirker ikke absorptionen væsentligt. Derimod bør 
samtidig indtagelse af mælkeprodukter (f.eks. mælk eller yoghurt) eller indtagelse af drikke tilsat 
mineraler (f.eks. orangejuice tilsat calcium) undgås samtidig med indtagelse af ciprofloxacin, fordi 
absorptionen af ciprofloxacin kan nedsættes.  
 
Probenecid 
 
Probenecid interfererer med den renale udskillelse af ciprofloxacin. Samtidig indgift af probenecid og 
ciprofloxacin øger serumkoncentrationerne af ciprofloxacin. 
 
 
Virkningen af ciprofloxacin på andre lægemidler: 
 
Tizanidin 
 
Tizanidin må ikke gives sammen med ciprofloxacin (se pkt. 4.3). I et klinisk studie med raske 
forsøgspersoner steg serumkoncentrationerne af tizanidin, når det blev givet samtidigt med 
ciprofloxacin (Cmax øges gennemsnitligt 7 fold, område: 4-21 fold. AUC øges gennemsnitligt 10 fold, 
område: 6-24 fold). Stigninger i serumkoncentrationerne af tizanidin er forbundet med en forstærket 
hypotensiv og sedativ virkning.  
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Methotrexat 
 
Den renale, tubulære transport af methotrexat kan hæmmes af samtidig indgift af ciprofloxacin. Det 
kan medføre forhøjede plasmakoncentrationer af methotrexat og øge risikoen for methotrexat-
betingede toksiske reaktioner. Må ikke indgives samtidigt (se pkt. 4.4). 
 
Teofyllin 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og teofyllin kan forårsage en uønsket stigning i 
serumkoncentrationen af teofyllin. Det kan medføre teofyllininducerede bivirkninger, som i sjældne 
tilfælde kan være livstruende eller fatale. Ved samtidig indgift, skal teofyllinkoncentrationerne 
kontrolleres, og teofyllindosis skal om nødvendigt nedsættes (se pkt. 4.4). 
 
Andre xanthinderivativer 
 
Ved samtidig indgift af ciprofloxacin og koffein eller pentoxifyllin (oxpentifyllin) er der beskrevet 
forhøjede serumkoncentrationer af disse xanthinderivativer. 
 
Phenytoin 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og phenytoin kan medføre forhøjede eller nedsatte 
serumkoncentrationer af phenytoin. Derfor bør plasmakoncentrationerne af lægemidlet monitoreres. 
 
Orale antikoagulantia 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og warfarin kan forstærke den antikoagulante virkning. Der er set et 
stort antal tilfælde med stigninger i oral antikoagulant-aktivitet hos patienter, som har fået 
antibakterielle midler, herunder fluoroquinoloner. Risikoen varierer med den tilgrundliggende 
infektion, alder og patienternes almentilstand. Det er derfor svært at vurdere fluoroquinolons bidrag til 
stigningen i INR (international normaliseret ratio). INR skal derfor overvåges hyppigt under og kort 
efter samtidig indgift af ciprofloxacin og et oralt antikoagulant middel.  
 
Ropinirol 
 
I et klinisk studie er det vist, at samtidig indgift af ropinirol og ciprofloxacin, en moderat hæmmer af 
isoenzym CYP450 1A2, medfører en stigning i Cmax og AUC for ropinirol på hhv. 60% og 84%. Der 
tilrådes overvågning af ropinirole-relaterede bivirkninger og passende justering af dosis under og kort 
efter samtidig indgift med ciprofloxacin (se pkt. 4.4). 
 
Clozapin 
 
Efter samtidig indgift af 250 mg ciprofloxacin og clozapin i 7 dage steg serumkoncentrationerne af 
clozapin og N-desmetylclozapin med hhv. 29% og 31%. Der bør foretages klinisk overvågning og en 
passende justering af clozapindosis under og kort efter samtidig indgift af ciprofloxacin (se pkt. 4.4). 
 
4.6 Graviditet og amning 
 
Graviditet 
De oplysninger, der er tilgængelige vedrørende indgift af ciprofloxacin til gravide kvinder, tyder ikke 
på misdannelser eller foetotoksicitet hhv. neonatal toksicitet efter ciprofloxacin. Dyreforsøg tyder ikke 
på direkte eller indirekte skadelige virkninger med hensyn til reproduktionstoksicitet. Hos unge og 
prænatale dyr, som var udsat for quinoloner, er der set effekt på umodent bindevæv. Det kan derfor 
ikke udelukkes, at lægemidlet kan forårsage skade på den humane immature organisme/foster (se pkt. 
5.3). 
Som en sikkerhedsforanstaltnng bør anvendelse af ciprofloxacin under graviditet derfor undgås. 
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Amning 
Ciprofloxacin udskilles i modermælk. Ciprofloxacin bør ikke anvendes under amning på grund af den 
potentielle risiko for bindevævsskader. 
 
4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner  
 
Ciprofloxacin kan påvirke reaktionstiden på grund af dets neurologiske virkninger. Derfor kan evnen 
til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner påvirkes.  
 
4.8 Bivirkninger 
 
De almindeligst indberettede bivirkninger er kvalme og diaré. 
 
Nedenstående tabel angiver de bivirkninger, der er set ved ciprofloxacin i kliniske studier og under 
overvågning efter markedsføringen (oral, intravenøs og sekventiel behandling). Bivirkningerne er 
sorteret efter hyppighed. Hyppighedsanalysen er baseret på oplysninger fra både oral og intravenøs 
indgift af ciprofloxacin. 
 
Organklasse Almindelig 

≥ 1/100 til < 
1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

Infektioner og 
parasitære  
sygdomme 

 Mykotiske 
superinfektioner 

Antibiotika-
relateret colitis 
(meget sjældent 
med evt. fatalt 
udfald) (se pkt. 4.4) 

  

Blod og 
lymfesystem 

 Eosinofili Leukopeni 
Anæmi 
Neutropeni 
Leukocytose 
Trombocytopeni 
Trombocytæmi 

Hæmolytisk 
anæmi 
Agranulocyto-
se 
Pancytopeni 
(livstruende) 
Knoglemarvs-
depression 
(livstruende)  

 

Forstyrrelser 
i immun-
systemet 

  Allergisk reaktion 
Allergisk ødem / 
angioødem 

Anafylaktisk 
reaktion 
Anafylaktisk 
shock 
(livstruende) 
(se pkt. 4.4) 
Serumsyg-
domslignende 
reaktion 

 

Metabolisme 
og ernæring 

 Anoreksi Hyperglykæmi   

Psykiske 
forstyrrelser  

 Psykomotorisk 
hyperaktivitet / 
agitation 

Konfusion og 
desorientering 
Angst 
Abnorme drømme 
Depression 
Hallucinationer 

Psykotiske 
reaktioner (se 
pkt. 4.4) 

 

Nerve-  Hovedpine Par- og dysaesthesi Migræne Perifer 
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Organklasse Almindelig 
≥ 1/100 til < 

1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

systemet Svimmelhed 
Søvnforstyrrelser  
Smagsforstyrrel-
ser 

Hypoaesthesi 
Tremor 
Krampeanfald (se 
pkt. 4.4) 
Vertigo 

Koordinations-
forstyrrelser 
Gangforstyr-
relser  
Olfaktoriske 
nervesyg-
domme 
Intrakraniel 
hypertension 

neuropati 
(se pkt. 4.4) 

Øjne    Synsforstyrrelser Forvrænget 
farvesyn  

 

Øre og 
labyrint 

  Tinnitus 
Tab af hørelse / 
nedsat hørelse 

  

Hjerte   Takykardi  
 

 Ventrikulær 
arytmi 
QT-
forlængelse 
Torsades de 
pointes * 

Vaskulære 
sygdomme 

  Vasodilatation 
Hypotension 
Synkope 

Vasculitis  

Luftveje, 
thorax og 
mediastinum  

  Dyspnø (herunder 
astmatisk tilstand) 

  

Gastrointesti-
nale sygdom-
me 

Kvalme 
Diaré 

Opkastning 
Mave- og 
abdominalsmerter 
Dyspepsi 
Flatulens 

 Pankreatitis  

Lever og 
galdeveje 

 Stigning i 
transaminaser 
Øget bilirubin 

Nedsat 
leverfunktion 
Gulsot 
Hepatitis  

Levernekrose 
(meget 
sjældent 
progredierende 
til livstruende 
leversvigt) 
(se pkt. 4.4) 

 

Hud og 
subkutane 
væv 

 Udslæt 
Pruritus 
Urticaria 

Fotosensitivitets-
reaktioner (se pkt. 
4.4) 
 

Petekkier 
Erythema 
multiforme  
Erythema 
nodosum 
Stevens-
Johnson- 
syndrom 
(potentielt 
livstruende) 
Toksisk 
epidermal 
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Organklasse Almindelig 
≥ 1/100 til < 

1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

nekrolyse 
(potentielt 
livstruende) 

Knogler, led, 
muskler og 
bindevæv 

 Muskel- og 
skeletsmerter 
(f.eks. 
ekstremitetssmer-
ter, rygsmerter og 
brystsmerter) 
Artralgier 

Myalgier 
Artritis 
Øget muskeltonus 
og muskelkramper 

Muskelsvag-
hed 
Tendinitis 
Seneruptur 
(fortrinsvis 
akillessenen) 
(se pkt. 4.4) 
Exacerbation 
af symptomer 
på myasthenia 
gravis (se pkt. 
4.4) 

 

Nyrer og 
urinveje 

 Nedsat 
nyrefunktion 

Nyresvigt 
Hæmaturi 
Krystalluri (se pkt. 
4.4) 
Tubulointerstitiel 
nephritis 

  

Almene 
symptomer og 
reaktioner på 
administra-
tionsstedet 

 Asteni 
Feber 

Ødemer 
Svedtendens 
(hyperhidrosis) 

  

Under-
søgelser 

 Stigning i basisk 
fosfatase i blodet 

Abnormt 
protrombinniveau 
Øget amylase 

  

 
* Disse hændelser blev indberettet i perioden efter markedsføringen og blev fortrinsvis set hos 
patienter med yderligere risikofaktorer for QT-forlængelse (se pkt. 4.4) 
 
Børn 
Hyppigheden af ovennævnte artropati refererer til data, som stammer fra studier hos voksne. Det er 
indberettet, at artropati forekommer almindeligt hos børn (se pkt. 4.4). 
 
4.9 Overdosering 
 
Det er indberettet, at en overdosis på 12 g har medført lette toksiske symptomer. Det er indberettet, at 
en akut overdosis på 16 g har medført akut nyresvigt. 
Symptomerne på overdosering omfatter: svimmelhed, tremor, hovedpine, træthed, krampeanfald, 
hallucinationer, konfusion, maveubehag, nedsat nyre- og leverfunktion samt krystalluri og hæmaturi. 
Der er beskrevet reversibel nyretoksicitet. 
 
Bortset fra rutinemæssige nødforanstaltninger bør nyrefunktionen overvåges om nødvendigt for at 
undgå krystalluri, herunder urinens pH og surhedsgrad. Patienterne skal holdes adækvat hydrerede. 
Det er kun en mindre mængde ciprofloxacin (<10%), der elimineres ved hæmodialyse eller 
peritonealdialyse. 
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5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 
 
5.1  Farmakodynamiske egenskaber 
 
Farmakoterapeutisk klassifikation: Fluoroquinolon, ATC-kode: J01 MA 02. 
 
Virkningsmekanisme: 
 
Som et fluorquinolon-antibiotikum udøver Ciprofloxacin sin baktericide virkning ved at hæmme både 
type II topo-isomerase (DNA-gyrase) og top-isomerase IV, som er nødvendig for bakteriel DNA-
replikation, transskription, genopretning og rekombination. 
Den minimale baktericide koncentration (MBC) overstiger normalt ikke den minimale hæmmende 
koncentration (MIC) med mere end en faktor 2. 
 
PK/PD-forholdet: 
 
Virkningen afhænger hovedsageligt af hhv. forholdet mellem den maksimale koncentration i serum 
(Cmax) og den minimale hæmmende koncentration (MIC) af ciprofloxacin for et bakterielt patogen og 
af forholdet mellem henholdsvis arealet under kurven (AUC) og MIC. 
 
Resistens: 
 
In vitro-resistens over for ciprofloxacin kan erhverves gennem en trinvis proces af mutationer på 
målstedet af både topoisomerase II, DNA gyrase og topoisomerase IV. Graden af krydsresistens 
mellem ciprofloxacin og andre fluoroquinoloner, der hidrører herfra, er variabel. Enkelte mutationer 
resulterer dog nødvendigvis ikke i klinisk resistens, men multiple mutationer resulterer generelt i 
klinisk resistens over for mange eller alle aktive substanser inden for klassen.  
Impermeabilitet og/eller resistens, som påvirker mekanismen af efflukspumpen for den aktive 
substans, kan have forskellig virkning på følsomheden over for fluoroquinoloner, hvilket afhænger af 
de fysiokemiske egenskaber hos forskellige aktive substanser inden for klassen og affiniteten af 
transportsystemerne for hver aktiv substans. Alle in vitro-mekanismer for resistens ses almindeligvis i 
kliniske isolater. Resistensmekanismer, som inaktiverer andre antibiotika, som f.eks. 
permeationsbarrierer (almindelig hos Pseudomonas aeruginosa) og effluksmekanismer, kan påvirke 
følsomheden over for ciprofloxacin. Der er set plasmidmedieret resistens kodet via qnr-gener. 
 
Antibakterielt spektrum: 
 
Breakpoints adskiller følsomme stammer fra stammer med intermediær følsomhed og de sidste fra 
resistente stammer: 
 
EUCAST-rekommendationer 
 

Mikroorganisme Følsomhed Resistens 
Enterobacteria S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 
Pseudomonas S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 
Acinetobacter S ≤ 1 mg/l R > 1 mg/l 
Staphylococcus spp.1 S ≤ 1 mg/l R > 1 mg/l 
Haemophilus influenzae og  
Moraxella catarrhalis 

S ≤ 0,5 mg/l R > 0,5 mg/l 

Neisseria gonorrhoeae S ≤ 0,03 mg/l R > 0,06 mg/ 
Neisseria meningitidis S ≤ 0,03 mg/ R > 0,06 mg/ 
Ikke-artsrelaterede breakpoints* S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 
1. Staphylococcus spp. - breakpoints for ciprofloxacin refererer til højdosisbehandling.  
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* Ikke-artsrelaterede breakpoints er primært blevet bestemt på grundlag af PK/PD-data, og er 
uafhængige af fordelingerne af MIC for specifikke arter. De skal kun bruges for arter, som ikke 
har fået et arts-specifikt breakpoint, og ikke for de arter, hvor testning af følsomhed ikke 
anbefales. 

 
Forekomsten af erhvervet resistens kan variere geografisk og over tid for udvalgte arter, og lokal 
information om resistens er ønskeligt, især ved behandling af alvorlige infektioner. Ekspertrådgivning 
bør om nødvendigt søges, hvis den lokale forekomst af resistens er således, at nytten af lægemidlet ved 
visse infektioner er tvivlsom. 
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Inddeling af relevante arter efter ciprofloxacinfølsomhed (se pkt. 4.4 vedrørende Streptokokarter). 
 
ALMINDELIGE FØLSOMME ARTER 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Bacillus anthracis (1) 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Aeromonas spp. 
Brucella spp. 
Citrobacter koseri 
Francisella tularensis 
Haemophilus ducreyi 
Haemophilius influenzae* 
Legionella spp. 
Moraxella catarrhalis* 
Neisseria meningitidis 
Pasteurella spp. 
Salmonella spp.* 
Shigella spp.* 
Vibrio spp. 
Yersinia pestis 
Anaerobe mikroorganismer 
Mobiluncus 
Andre mikroorganismer 
Chlamydia trachomatis ($) 
Chlamydia pneumoniae ($) 
Mycoplasma hominis ($) 
Mycoplasma pneumoniae ($) 
ARTER, HVOR ERHVERVET RESISTENS KAN VÆRE ET PROBLEM 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Enterococcus faecalis ($) 
Staphylococcus spp. * (2) 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Acinetobacter baumannii+ 
Burkholderia cepacia+* 
Campylobacter spp.+* 
Citrobacter freundii* 
Enterobacter aerogenes 
Enterobacter cloacae* 
Escherichia coli* 
Klebsiella oxytoca 
Klebsiella pneumoniae* 
Morganella morganii* 
Neisseria gonorrhoeae* 
Proteus mirabilis* 
Proteus vulgaris* 
Providencia spp. 
Pseudomonas aeruginosa* 
Pseudomonas fluorescens 
Serratia marcescens* 
Anaerobe mikroorganismer 
Peptostreptococcus spp. 
Propionibacterium acnes 
ORGANISMER MED NATURLIG RESISTENS 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Actinomyces 
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Enteroccus faecium 
Listeria monocytogenes 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Stenotrophomonas maltophilia 
Anaerobe mikroorganismer 
Undtagen ovennævnte   
Andre mikroorganismer 
Mycoplasma genitalium 
Ureaplasma urealitycum 
* Der er dokumenteret klinisk effekt for følsomme isolater ved godkendte indikationer 
+ Resistensgrad ≥ 50% i et eller flere EU-lande 
($): Naturlig intermediær følsomhed i fravær af erhvervet resistensmekanisme 
(1): Der er foretaget studier ved eksperimentelle infektioner hos dyr efter inhalation af Bacillus 

anthracis sporer; disse studier viser, at tidlig antibiotikabehandling efter eksponering, kan 
forhindre sygdommen, hvis behandlingen tilpasses til at mindske antallet af sporer i 
organismen med den infektive dosis. Den anbefalede dosis til mennesker er primært baseret 
på in vitro-følsomhed og på dyreeksperimentelle data sammen med begrænsede humane 
data. To måneders behandling af voksne med oral ciprofloxacin i en dosis på 500 mg to 
gange dagligt anses dog for effektiv til at forebygge anthraxinfektioner hos mennesker. Den 
behandlende læge henvises til nationale og/eller internationale konsensusdokumenter 
vedrørende behandling af anthrax. 

 (2): Methicillinresistente S .aureus viser meget hyppigt samme resistens over for 
fluoroquinoloner. Resistensgraden over for methicillin er fra 20 til 50% for alle 
stafylokokarter, og er normalt højere i nosocomiale isolater.  

 
5.2 Farmakokinetiske egenskaber 
 
Absorption 
 
Efter oral indgift af enkeltdoser på henholdsvis 250 mg, 500 mg og 750 mg ciprofloxacintabletter 
har ciprofloxacin en hurtig og god absorption, der primært sker fra tyndtarmen. Den maksimale 
serumkoncentration nås efter 1-2 timer. 
 
Efter enkeltdoser på 100-750 mg blev der nået dosisafhængige maksimale serumkoncentrationer (Cmax) 
mellem 0,56 og 3,7 mg/l. Der blev påvist dosisproportionalitet for Cmax og AUC. 
Eliminationshalveringstiden i serum for forsøgspersoner med normal nyrefunktion er ca. 4-7 timer. 
Serumkoncentrationerne stiger proportionalt op til doser på 1000 mg. 
Den absolutte biotilgængelighed er ca. 70-80%.  
En oral dosis på 500 mg hver 12. time har et areal under serumkoncentrationskurven (AUC), som er 
ækvivalent med AUC efter en intravenøs infusion af 400 mg ciprofloxacin givet over 60 minutter hver 
12. time. 
 
Distribution 
 
Ciprofloxacin har en lav proteinbinding (20-30%). Ciprofloxacin findes overvejende uioniseret i 
plasma og har i steadystate et stort distributionsvolumen på 2-3 l/kg legemsvægt. Ciprofloxacin når 
høje koncentrationer i mange væv som f.eks. lungevæv (epitelvæske, alveolære makrofager, 
biopsivæv), bihuler og inflammerede læsioner (cantharides blistervæske) og urogenitalsystemet (urin, 
prostata, endometrium), hvor totalkoncentrationerne kan overstige plasmakoncentrationerne.  
 
Metabolisme 
 
Der er fundet små koncentrationer af fire metabolitter, som blev identificeret som: 
desethylenciprofloxacin (M 1), sulphociprofloxacin (M 2), oxociprofloxacin (M 3) og 
formylciprofloxacin (M 4). Metabolitterne har antibakteriel aktivitet in vitro, men svagere end 
moderstoffet. 
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Ciprofloxacin er kendt for at være en moderat hæmmer af CYP 450 1A2-iso-enzymer. 
 
Eliminering 
 
Ciprofloxacin udskilles overvejende uændret, både renalt og i mindre grad fækalt. 
Eliminationshalveringstiden i serum er ca. 4 – 7 timer hos patienter med normal nyrefunktion. 
 

Udskillelse af ciprofloxacin (% af dosis) 
Oral indgift  Urin Fæces 

Ciprofloxacin 44,7 25,0 
Metaboliter (M1-M4) 11,3 7,5 

 
Den renale clearance er på 180 og 300 ml/kg/time og den totale bodyclearance er mellem 480 og 600 
ml/kg/time. Ciprofloxacin udskilles både ved glomerulær filtration og tubulær sekretion. Svært nedsat 
nyrefunktion medfører en stigning i ciprofloxacins halveringstid på op til 12 timer. 
 
Ciprofloxacins non-renale clearance sker primært ved aktiv transintestinal sekretion og ved 
metabolisering. Én procent af den indgivne dosis udskilles med galden, hvor koncentrationen er høj. 
 
Børn 
 
De foreliggende data om farmakokinetikken hos børn er begrænsede. 
 
I et studie med børn var Cmax og AUC ikke aldersafhængige (over 1 år). Der blev ikke set nogen 
bemærkelsesværdig stigning i Cmax og AUC efter gentagen dosering (10 mg/kg tre gange dagligt). 
 
Hos 10 børn med svær sepsis var Cmax 6,1 mg/l (område 4,6-8,3 mg/L) efter en 1-times intravenøs 
infusion i en dosis på 10 mg/kg hos børn under 1 år sammenlignet med  7,2 mg/l (område 4,7-11,8 
mg/l) hos børn mellem 1 og 5 år. AUC-værdierne var hhv. 17,4 mg*h/l (område 11,8-32,0 mg*h/l) og 
16,5 mg*h/l (område 11,0-23,8 mg*h/l) i de respektive aldersgrupper. 
 
Disse værdier ligger inden for det rapporterede område hos voksne ved terapeutiske doser. Baseret på 
populationsfarmakokinetiske analyser er den forventede gennemsnitlige halveringstid hos børn med 
forskellige infektioner ca. 4-5 timer, og biotilgængeligheden af den orale suspension er mellem 50 og 
80%.  
 
5.3 Prækliniske sikkerhedsdata 
 
De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af 
toksicitet efter enkeltdoser, toksicitet efter gentagne doser, karcinogenicitet eller 
reproduktionstoksicitet. Som mange andre quinoloner er ciprofloxacin fototoksisk hos dyr efter en 
klinisk relevant eksponering. Data om fotomutagenicitet/fotocarcinogenicitet viser en svag 
fotomutagen eller fototumorigen virkning af ciprofloxacin in vitro og i dyreforsøg. Virkningerne var 
sammenlignelige med virkningen af andre gyrasehæmmere. 
 
Artikulær tolerance: 
Som indberettet for andre gyrasehæmmere, forårsager ciprofloxacin skade på de store 
vægtbærende led hos ikke fuldt udvoksede dyr. Omfanget af bruskskader varierer alt efter alder, 
art og dosis. Skaderne kan nedsættes ved at fjerne vægten fra ledene. Studier med fuldt 
udvoksede dyr (rotter, hunde) viste ikke tegn på brusklæsioner. I et studie med unge beagle-
hunde forårsagede ciprofloxacin alvorlige forandringer i leddene ved terapeutiske doser efter 2 
ugers behandling, som stadig blev observeret efter 5 måneder. 
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6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 
 
6.1 Hjælpestoffer 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.2 Uforligeligheder 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.3 Opbevaringstid 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.4 Særlige opbevaringsforhold 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.6 Regler for destruktion og anden håndtering  
 
Ingen særlige forholdsregler. 
 
Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer. 
 
 
7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
[Se bilag I - Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
 
8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 
 
[Udfyldes nationalt} 
 
 
9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF 

TILLADELSEN 
 
[Udfyldes nationalt} 
 
 
10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 
 
[MM/ÅÅÅÅ] 
 
[Udfyldes nationalt] 
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1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 250 mg filmovertrukne tabletter 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
 
2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 
 
 
3. LÆGEMIDDELFORM 
 
Filmovertrukne tabletter  
[Udfyldes nationalt] 
 
 
4. KLINISKE OPLYSNINGER 
 
4.1 Terapeutiske indikationer 
 
Ciprofloxacin Bayer 250 mg filmovertrukne tabletter er indiceret til behandling af følgende infektioner 
(se pkt. 4.4 og 5.1). Før behandling påbegyndes, skal tilgængelige oplysninger om resistens over for 
ciprofloxacin nøje studeres. 
 
Der skal tages hensyn til den officielle vejledning for korrekt brug af antibakterielle midler. 
 
Voksne 
 
• Infektioner i de nedre luftveje, som skyldes gramnegative bakterier 
 -  exacerbationer af kronisk, obstruktiv lungesygdom 
 -  bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose eller ved bronkiektasier 
 -  pneumoni 
 
• Kronisk suppurativ otitis media  

 
• Akut exacerbation af kronisk sinusitis, især hvis infektionerne skyldes gramnegative bakterier, 

herunder Pseudomonas aeruginosa 
 
• Urinvejsinfektioner 
 
• Urethritis og cervicitis forårsaget af gonokokker 
 
• Epididymoorchitis, herunder tilfælde forårsaget af Neisseria gonorrhoeae 
 
• Underlivsbetændelse, herunder tilfælde forårsaget af Neisseria gonorrhoeae. 

 
Ved ovennævnte infektioner i genitalkanalen, som er mistænkt for eller kendt for at skyldes Neisseria 
gonorrhoeae, er det særligt vigtigt at indhente oplysninger lokalt om, hvor udbredt resistensen over for 
ciprofloxacin er, og at bekræfte følsomheden på basis af laboratorieundersøgelser. 

 
• Gastrointestinale infektioner (f.eks. rejsediaré) 

 
• Intraabdominale infektioner 
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• Infektioner i hud og bløddele forårsaget af gramnegative bakterier 

 
• Malign ekstern otitis 
 
• Infektioner i knogler og led 
 
• Behandling af infektioner hos patienter med neutropeni 

 
• Profylakse over for infektioner hos patienter med neutropeni 
 
• Profylakse af invasive infektioner, som skyldes Neisseria meningitidis 
 
• Inhalationsanthrax (profylakse efter eksponering og kurativ behandling)  
 
Børn og unge 
 
• Bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose forårsaget af Pseudomonas aeruginosa 
• Komplicerede urinvejsinfektioner og pyelonephritis 
• Inhalationsanthrax (profylakse efter eksponering og kurativ behandling) 
 
Ciprofloxacin kan også anvendes til at behandle alvorlige infektioner hos børn og unge, når det anses 
for nødvendigt. 
 
Behandlingen bør kun påbegyndes af læger med erfaring i behandlingen af cystisk fibrose og/eller 
svære infektioner hos børn og voksne (se pkt. 4.4 og 5.1). 
 
4.2 Dosering og indgivelsesmåde  
 
Doseringen afhænger af indikationen, infektionens sværhedsgrad og infektionsstedet, de 
sygdomsfremkaldende bakteriers følsomhed for ciprofloxacin, patientens nyrefunktion, og hos børn og 
unge, patientens vægt. 
Behandlingens varighed afhænger af sygdommens sværhedsgrad og det kliniske og bakteriologiske 
forløb. 
Behandling af infektioner, der skyldes visse bakterier (f.eks. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter 
eller Stafylokokker), kan kræve højere ciprofloxacindoser og samtidig indgift af andre passende 
antibakterielle midler. 
 
Behandling af nogle infektioner (f.eks. underlivsbetændelse, intraabdominale infektioner, infektioner 
hos neutropeniske patienter og infektioner i knogler og led) kan kræve samtidig indgift af andre 
passende antibakterielle midler, afhængigt af de involverede patogener. 
 
Voksne 
 

Indikationer Daglig dosis i mg Behandlingsvarighed 
(inklusiv evt. initial 

parenteral behandling med 
ciprofloxacin) 

Infektioner i de nedre luftveje  
(iht. sværhedsgrad og organisme) 

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

7-14 dage 
 

Infektioner i de 
øvre luftvej (iht. 
sværhedsgrad og 

Akut exacerbation af 
kronisk sinusitis 

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

7-14 dage 
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Indikationer Daglig dosis i mg Behandlingsvarighed 
(inklusiv evt. initial 

parenteral behandling med 
ciprofloxacin) 

Kronisk suppurativ 
otitis media  

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

7-14 dage organisme) 

Malign ekstern otitis 750 mg to gange dagligt 28 dage op til 3 måneder 

250 mg to gange dagligt 
op til 500 mg to gange 

dagligt 

3 dage Ukompliceret cystitis 

Hos præ-menopausale kvinder kan der gives 500 mg som 
éngangsdosis 

Kompliceret cystitis, 
Ukompliceret 
pyelonephritis 

500 mg to gange dagligt 7 dage 

Kompliceret 
pyelonephritis  

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt  

Mindst 10 dage, i nogle tilfælde 
kan behandlingen fortsætte i 

længere end 21 dage (f.eks. ved 
abscesser) 

Urinvejsinfektioner  
(iht. sværhedsgrad 
og organisme) 

Prostatitis 500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

2-4 uger (akut) til 4-6 uger 
(kronisk) 

Urethritis og cervicitis, 
som skyldes 
gonokokker 

500 mg som 
éngangsdosis 

1 dag (éngangsdosis) Genitale infektioner 

Epididymoorchitis og 
underlivsbetændelse 
 

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

Mindst 14 dage 

Diaré forårsaget af 
patogene bakterier, 
herunder Shigella spp., 
bortset fra Shigella 
dysenteriae type 1 og 
empirisk behandling af 
svær rejsediaré 

500 mg to gange dagligt 1 dag 

Diaré forårsaget af 
Shigella dysenteriae 
type 1 

500 mg to gange dagligt 5 dage 

Diaré forårsaget af 
Vibrio cholerae 

500 mg to gange dagligt 3 dage 

Tyfus  500 mg to gange dagligt 7 dage 

Gastrointestinale 
og intraabdominale 
infektioner 

Intraabdominale 
infektioner, som 
skyldes gramnegative 
bakterier  

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 
 

5-14 dage 

Infektioner i hud og bløddele 
 

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

7 til 14 dage 

Infektioner i knogler og led 
 

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

Højst i 3 måneder 

Behandling af infektioner eller profylakse 
over for infektioner hos patienter med 
neutropeni 

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

Behandlingen bør fortsættes i 
hele neutropeniperioden 
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Indikationer Daglig dosis i mg Behandlingsvarighed 
(inklusiv evt. initial 

parenteral behandling med 
ciprofloxacin) 

Ciprofloxacin skal gives sammen med andre 
antibakterielle stoffer i henhold til officielle 
retningslinjer. 
Profylakse ved invasive infektioner, som 
skyldes Neisseria meningitidis 

500 mg som 
éngangsdosis 

1 dag (éngangsdosis) 

Inhalationsanthrax, profylakse efter 
eksponering og kurativ behandling til 
patienter, som kan behandles oralt, når det er 
klinisk passende. 
Behandling skal påbegyndes så hurtigt som 
muligt efter mistanke om eller bekræftet 
eksponering. 

500 mg to gange dagligt 60 dage efter bekræftelse af 
eksponering for Bacillus 

anthracis 

 
Børn og unge 
 
Indikationer Daglig dosis i mg Behandlingsvarighed 

(inklusiv evt. parenteral 

behandling med 

ciprofloxacin) 

Cystisk fibrose 
 

20 mg/kg legemsvægt to gange dagligt, maksimalt 
750 mg pr. dosis. 

10-14 dage 

Komplicerede 
urinvejsinfektioner 
og pyelonephritis 

10 mg/kg op til 20 mg/kg legemsvægt to gange 
dagligt, maksimalt 750 mg pr. dosis. 

10-21 dage 

Inhalationsanthrax, 
profylakse efter 
eksponering og 
kurativ behandling 
til patienter, som 
kan behandles oralt, 
når det er klinisk 
passende. 
Behandlingen skal 
påbegyndes så 
hurtigt som muligt 
efter mistanke om 
eller bekræftet 
eksponering. 

10 mg/kg op til 15 mg/kg legemsvægt to gange 
dagligt, maksimalt 500 mg pr. dosis. 

60 dage efter bekræftelse 
af eksponering for 
Bacillus anthracis  

Andre svære 
infektioner 

20 mg/kg legemsvægt to gange dagligt, maksimalt 
750 mg pr. dosis. 

Skal tilpasses 
infektionstypen 

 
Ældre patienter 
 
Ældre patienter skal have en dosis, der fastsættes ud fra infektionens alvorlighed og patientens 
kreatininclearance. 
 
Nedsat nyre- og leverfunktion 
 
Anbefalede start- og vedligeholdelsesdoser til patienter med nedsat nyrefunktion: 
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Kreatininclearance 
[ml/min/ 1,73m²] 

Serumkreatinin 
[µmol/l] 

Oral dosis 
[mg] 

> 60  < 124 Se normaldosering. 
30-60  124 til 168 250-500 mg hver 12. 

time 
<30  > 169 250-500 mg hver 24. 

time 
Patienter i hæmodialyse  > 169 250-500 mg hver 24. 

time (efter dialyse)  
Patienter i peritonealdialyse > 169 250-500 mg hver 24. 

time 
 

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat leverfunktion. 

Doseringen til børn med nedsat nyre- og/eller leverfunktion er ikke undersøgt. 
 
Indgivelsesmåde 
 
Tabletterne skal sluges hele med væske. De kan tages uafhængigt af måltiderne. Hvis de tages på tom 
mave, absorberes det aktive stof hurtigere. Ciprofloxacin-tabletter bør ikke tages sammen med 
mælkeprodukter (f.eks. mælk eller yoghurt) eller frugtjuice tilsat mineraler (f.eks. orangejuice tilsat 
calcium) (se pkt. 4.5).  
 
I svære tilfælde, eller hvis patienten ikke kan indtage tabletter (f.eks. patienter, som får enteral 
ernæring), bør behandlingen påbegyndes med intravenøs ciprofloxacin, indtil det er muligt at skifte til 
oral indgift. 
 
4.3 Kontraindikationer 
 

• Overfølsomhed over for det aktive stof, over for andre quinoloner eller over for et eller flere af 
hjælpestofferne (se pkt. 6.1). 

 
• Samtidig indgift af ciprofloxacin og tizanidin (se pkt. 4.5). 

 
4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen 
 
Svære infektioner og blandingsinfektioner med grampositive og anaerobe patogener 
Ciprofloxacin egner sig ikke til monoterapi af svære infektioner og infektioner, som kan skyldes 
grampositive eller anaerobe patogener. Ved sådanne infektioner skal ciprofloxacin gives sammen med 
andre passende antibakterielle midler. 
 
Streptokokinfektioner (herunder  Streptococcus pneumonia) 
Ciprofloxacin må ikke anvendes til behandling af streptokokinfektioner på grund af utilstrækkelig 
effekt. 
 
Genitale infektioner 
Epidymoorchitis og underlivsbetændelse kan være forårsaget af fluoroquinolonresistente Neisseria 
gonorhoeae. Med mindre ciprofloxacinresistente Neisseria gonorhoeae kan udelukkes, bør 
ciprofloxacin gives sammen med et andet passende antibakterielt lægemiddel. Hvis der ikke opnås 
effekt i løbet af 3 dage, skal behandlingen tages op til revision. 
 
Intra-abdominale infektioner 
Der er begrænsede data om virkningen af ciprofloxacin til behandling af postoperative intra-
abdominale infektioner. 
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Rejsediaré 
Ved valget af ciprofloxacin skal der tages hensyn til resistensen over for ciprofloxacin hos relevante 
patogener i de lande, der besøges.  
 
Infektioner i knogler og led 
Ciprofloxacin bør anvendes i kombination med andre antibakterielle lægemidler, afhængigt af 
resultaterne af de mikrobiologiske undersøgelser.  
 
Inhalationsanthrax 
Anvendelsen hos mennesker er baseret på oplysninger om in vitro-disposition og på dyreforsøg samt 
begrænsede oplysninger fra mennesker. Behandlende læger skal henholde sig til national og/eller 
international konsensusdokumentation om behandling af anthrax. 
 
Børn og unge 
Anvendelsen af ciprofloxacin til børn og unge skal ske i henhold til tilgængelig officiel vejledning. 
Ciprofloxacin-behandling må kun påbegyndes af en læge, der har erfaring i behandling af cystisk fibrose 
og/eller svære infektioner hos børn og unge.  
 
Det er vist, at ciprofloxacin kan forårsage artropati i de vægtbærende led hos ikke fuldtudvoksede dyr. 
Sikkerhedsdata fra et randomiseret, dobbeltblindt studie om brug af ciprofloxacin til børn 
(ciprofloxacin: n=335, gennemsnitsalder = 6,3 år; referencegruppe: n = 349, gennemsnitsalder = 6,2 
år, aldersområde: 1 til 17 år) viste en hyppighed af formodet lægemiddelrelateret artropati (bedømt ud 
fra ledrelaterede kliniske symptomer) efter dag 42 på hhv. 7,2% og 4,6%. Efter 1-års follow-up var 
den lægemiddelrelaterede hyppighed af artropati hhv. 9,0% og 5,7%. Der var ingen statistisk 
signifikant forskel mellem grupperne i stigningen over tid af lægemiddelrelateret artropati. På grund af 
bivirkninger, som kan være relateret til led og/eller det omgivende væv, bør behandlingen kun 
påbegyndes efter en omhyggelig vurdering af risici og fordele. 
 
Bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose  
Kliniske studier har inkluderet børn og unge i alderen 5-17 år. Der foreligger mere begrænsede 
erfaringer om behandling af børn mellem 1 og 5 år.  
 
Komplicerede urinvejsinfektioner og pyelonephritis 
Det bør overvejes at behandle urinvejsinfektioner med ciprofloxacin, når andre behandlinger ikke kan 
bruges. Behandlingen bør ske på grundlag af resultaterne af mikrobiologiske undersøgelser. 
Kliniske studier har inkluderet børn og unge i alderen 1-17 år.  
 
Andre specifikke svære infektioner  
Efter en omhyggelig vurdering af risici og fordele, og i overensstemmelse med mikrobiologiske 
undersøgelser kan andre svære infektioner behandles med ciprofloxacin, i henhold til den officielle 
vejledning, hvis andre behandlinger ikke kan bruges eller efter svigt af konventionel behandling. 
Brugen af ciprofloxacin til specifikke svære infektioner, bortset fra behandling af infektionerne nævnt 
ovenfor, er ikke undersøgt i kliniske studier, og de kliniske erfaringer er begrænsede. Der skal derfor 
udvises forsigtighed ved behandling af patienter med sådanne infektioner. 
 
Hypersensitivitet 
Efter en enkelt dosis kan der forekomme hypersensitivitet og allergiske reaktioner, som kan være 
livstruende, herunder anafylaksi og anafylaktoide reaktioner (se pkt. 4.8). Hvis det sker, skal 
behandlingen med ciprofloxacin seponeres, og der skal påbegyndes passende medicinsk behandling.  
 
Det muskuloskeletale system 
Ciprofloxacin bør generelt ikke bruges til patienter, som har haft senesygdomme relateret til 
behandling med quinoloner. Ciprofloxacin kan dog i meget sjældne tilfælde ordineres til behandling af 
visse alvorlige infektioner efter mikrobiologisk dokumentation af den kausale organisme og en 
vurdering af risici og fordele. Dette gælder især, hvis standardbehandlingen har svigtet, eller der er 
bakteriel resistens, hvor de mikrobiologiske data berettiger anvendelsen af ciprofloxacin. 
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Allerede 48 timer efter start af behandlingen med ciprofloxacin kan der forekomme tendinitis og 
seneruptur (specielt af akillessenen), af og til bilateralt. Risikoen for tendinopati kan øges hos ældre 
patienter eller hos patienter, som samtidigt behandles med kortikosteroider (se pkt. 4.8). 
Ved tegn på tendinitis (f.eks. smertefuld hævelse eller inflammation), skal behandlingen med 
ciprofloxacin seponeres. Den berørte legemsdel skal holdes i ro.  
Ciprofloxacin skal bruges med forsigtighed til patienter med myasthenia gravis (se pkt. 4.8). 
 
Fotosensitivitet 
Det er vist, at ciprofloxacin kan forårsage fotosensitivitetsreaktioner. Patienter, som tager 
ciprofloxacin, skal rådes til at undgå direkte udsættelse for stærkt sollys eller UV-stråling under 
behandlingen (se pkt. 4.8). 
 
Centralnervesystemet 
Quinoloner er kendt for at kunne udløse krampeanfald eller sænke krampetærsklen. Ciprofloxacin skal 
bruges med forsigtighed hos patienter med sygdomme i centralnervesystemet, som kan prædisponere 
for krampeanfald. Hvis der forekommer krampeanfald, skal ciprofloxacin seponeres (se pkt 4.8). Der 
kan forekomme psykiske reaktioner selv efter første indgift af ciprofloxacin. I sjældne tilfælde kan en 
depression eller psykose udvikle sig således, at patienten bliver til fare for sig selv. I disse tilfælde skal 
ciprofloxacin seponeres.  
 Der er indberetninger om polyneuropati (baseret på neurologiske symptomer som f.eks. smerter, 
brænden, sensoriske forstyrrelser eller muskelsvaghed, alene eller i kombination) hos patienter, som 
får ciprofloxacin. Ciprofloxacin bør seponeres hos patienter, som får symptomer på neuropati, 
herunder smerter, brænden, prikken og stikken, følelsesløshed og/eller slaphed for at hindre udvikling 
af en irreversibel tilstand (se pkt. 4.8). 
 
Hjertesygdomme 
Da ciprofloxacin er forbundet med tilfælde af QT-forlængelse (se pkt. 4.8), skal der iagttages 
forsigtighed ved behandling af patienter med torsades de point-arytmi. 
 
Mave-tarm-kanalen 
Hvis der forekommer svær og vedvarende diaré under eller efter behandlingen (selv efter flere ugers 
behandling), kan det være tegn på en antibiotika-associeret colitis (livstruende med evt. fatalt udfald), 
som kræver omgående behandling (se pkt. 4.8). I det tilfælde skal ciprofloxacin omgående seponeres, 
og passende behandling skal påbegyndes. I denne situation er antiperistaltiske lægemidler 
kontraindiceret. 
 
Nyre- og urinveje 
Der er indberettet tilfælde med krystalluri i forbindelse med brugen af ciprofloxacin (se pkt. 4.8). 
Patienter, som får ciprofloxacin, skal være godt hydrerede og stærk alkalisering af urinen bør undgås. 
 
Lever og galdeveje 
Der er indberettet tilfælde af levernekrose og livstruende leversvigt efter anvendelsen af ciprofloxacin 
(se pkt. 4.8). Hvis der optræder symptomer på leversygdom (f.eks. anoreksi, gulsot, mørkfarvet urin, 
kløe eller abdominal ømhed), skal behandlingen seponeres.  
 
Glucose-6-phosphat dehydrogenase-mangel 
Hos patienter med glucose-6-phosphat dehydrogenase-mangel er der indberetninger om hæmolytiske 
reaktioner ved behandling med ciprofloxacin. Derfor bør ciprofloxacin undgås hos disse patienter, 
med mindre de potentielle fordele opvejer de potentielle risici. I dette tilfælde skal patienterne 
overvåges for evt. optræden af hæmolyse. 
   
Resistens  
Under og efter behandling med ciprofloxacin kan bakterier, der viser resistens over for ciprofloxacin, 
isoleres, med eller uden klinisk tydelig superinfektion. Der kan være en særlig risiko ved 
ciprofloxacin-resistente bakterier ved længere behandlingsforløb og ved behandling af nosokomielle 
infektioner og/eller infektioner, der skyldes Staphylococcus- og Pseudomonas-arter.  
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Cytokrom P450 
Ciprofloxacin hæmmer CYP1A2 og kan derfor medføre øgede serumkoncentrationer af lægemidler, 
som gives samtidigt, og som metaboliseres af dette enzym (f.eks. teofyllin, clozapin, ropinirol og 
tizanidin). Samtidig indtagelse af ciprofloxacin og tizanidin er kontraindiceret. Patienter, som tager 
disse stoffer sammen med ciprofloxacin, skal derfor kontrolleres omhyggeligt for kliniske tegn på 
overdosering, og der skal om nødvendigt foretages serumkoncentrationsbestemmelser (f.eks. for 
teofyllin) (se pkt. 4.5). 
 
Methotrexat 
Ciprofloxacin og methotrexat må ikke bruges samtidigt (se pkt. 4.5).  
 
Interaktioner med laboratorietests 
Ciprofloxacins in vitro-aktivitet over for Mycobacterium tuberculosis kan resultere i falsk negative 
bakteriologiske testresultater i prøver fra patienter, som tager ciprofloxacin.  
 
4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion 
 
Virkninger af andre lægemidler på ciprofloxacin: 
 
Dannelse af chelatkompleks 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin (oral) og lægemidler, som indeholder multivalente kationer, og 
mineraltilskud (f.eks. calcium, magnesium, aluminium og jern), fosfatbundne polymerer (f.eks. 
sevelamer), sucralfat eller antacida og stærkt bufrede lægemidler (f.eks. didanosintabletter), som 
indeholder magnesium, aluminium eller calcium, nedsætter absorptionen af ciprofloxacin. Derfor skal 
ciprofloxacin gives enten 1-2 timer før eller mindst 4 timer efter indtagelsen af disse præparater. 
Denne restriktion vedrører ikke gruppen af H2-receptor-blokerende antacida. 
 
Levnedsmidler og mejeriprodukter 
 
Calciumindholdet i kosten som en del af et måltid påvirker ikke absorptionen væsentligt. Derimod bør 
samtidig indtagelse af mælkeprodukter (f.eks. mælk eller yoghurt) eller indtagelse af drikke tilsat 
mineraler (f.eks. orangejuice tilsat calcium) undgås samtidig med indtagelse af ciprofloxacin, fordi 
absorptionen af ciprofloxacin kan nedsættes.  
 
Probenecid 
 
Probenecid interfererer med den renale udskillelse af ciprofloxacin. Samtidig indgift af probenecid og 
ciprofloxacin øger serumkoncentrationerne af ciprofloxacin. 
 
 
Virkningen af ciprofloxacin på andre lægemidler: 
 
Tizanidin 
 
Tizanidin må ikke gives sammen med ciprofloxacin (se pkt. 4.3). I et klinisk studie med raske 
forsøgspersoner steg serumkoncentrationerne af tizanidin, når det blev givet samtidigt med 
ciprofloxacin (Cmax øges gennemsnitligt 7 fold, område: 4-21 fold; AUC øges gennemsnitligt 10 fold, 
område: 6-24 fold). Stigninger i serumkoncentrationerne af tizanidin er forbundet med en forstærket 
hypotensiv og sedativ virkning.  
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Methotrexat 
 
Den renale, tubulære transport af methotrexat kan hæmmes af samtidig indgift af ciprofloxacin. Det 
kan medføre forhøjede plasmakoncentrationer af methotrexat og øge risikoen for methotrexat-
betingede toksiske reaktioner. Må ikke indgives samtidigt (se pkt. 4.4). 
 
Teofyllin 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og teofyllin kan forårsage en uønsket stigning i 
serumkoncentrationen af teofyllin. Det kan medføre teofyllininducerede bivirkninger, som i sjældne 
tilfælde kan være livstruende eller fatale. Ved samtidig indgift, skal teofyllinkoncentrationerne 
kontrolleres, og teofyllindosis skal om nødvendigt nedsættes (se pkt. 4.4). 
 
Andre xanthinderivativer 
 
Ved samtidig indgift af ciprofloxacin og koffein eller pentoxifyllin (oxpentifyllin) er der beskrevet 
forhøjede serumkoncentrationer af disse xanthinderivativer. 
 
Phenytoin 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og phenytoin kan medføre forhøjede eller nedsatte 
serumkoncentrationer af phenytoin. Derfor bør plasmakoncentrationerne af lægemidlet monitoreres. 
 
Orale antikoagulantia 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og warfarin kan forstærke den antikoagulante virkning. Der er set et 
stort antal tilfælde med stigninger i oral antikoagulant-aktivitet hos patienter, som har fået 
antibakterielle midler, herunder fluoroquinoloner. Risikoen varierer med den tilgrundliggende 
infektion, alder og patienternes almentilstand. Det er derfor svært at vurdere fluoroquinolons bidrag til 
stigningen i INR (international normaliseret ratio). INR skal derfor overvåges hyppigt under og kort 
efter samtidig indgift af ciprofloxacin og et oralt antikoagulant middel.  
 
Ropinirol 
 
I et klinisk studie er det vist, at samtidig indgift af ropinirol og ciprofloxacin, en moderat hæmmer af 
isoenzym CYP450 1A2, medfører en stigning i Cmax og AUC for ropinirol på hhv. 60% og 84%. Der 
tilrådes overvågning af ropinirole-relaterede bivirkninger og passende justering af dosis under og kort 
efter samtidig indgift med ciprofloxacin (se pkt. 4.4). 
 
Clozapin 
 
Efter samtidig indgift af 250 mg ciprofloxacin og clozapin i 7 dage steg serumkoncentrationerne af 
clozapin og N-desmetylclozapin med hhv. 29% og 31%. Der bør foretages klinisk overvågning og en 
passende justering af clozapindosis under og kort efter samtidig indgift af ciprofloxacin (se pkt. 4.4). 
 
4.6 Graviditet og amning 
 
Graviditet 
De oplysninger, der er tilgængelige vedrørende indgift af ciprofloxacin til gravide kvinder, tyder ikke 
på misdannelser eller foetotoksicitet hhv. neonatal toksicitet efter ciprofloxacin. Dyreforsøg tyder ikke 
på direkte eller indirekte skadelige virkninger med hensyn til reproduktionstoksicitet. Hos unge og 
prænatale dyr, som var udsat for quinoloner, er der set effekt på umodent bindevæv. Det kan derfor 
ikke udelukkes, at lægemidlet kan forårsage skade på den humane immature organisme/foster (se pkt. 
5.3). 
Som en sikkerhedsforanstaltnng bør anvendelse af ciprofloxacin under graviditet derfor undgås. 
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Amning 
Ciprofloxacin udskilles i modermælk. Ciprofloxacin bør ikke anvendes under amning på grund af den 
potentielle risiko for bindevævsskader. 
 
4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner  
 
Ciprofloxacin kan påvirke reaktionstiden på grund af dets neurologiske virkninger. Derfor kan evnen 
til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner påvirkes.  
 
4.8 Bivirkninger 
 
De almindeligst indberettede bivirkninger er kvalme og diaré. 
 
Nedenstående tabel angiver de bivirkninger, der er set ved ciprofloxacin i kliniske studier og under 
overvågning efter markedsføringen (oral, intravenøs og sekventiel behandling). Bivirkningerne er 
sorteret efter hyppighed. Hyppighedsanalysen er baseret på oplysninger fra både oral og intravenøs 
indgift af ciprofloxacin. 
 
Organklasse Almindelig 

≥ 1/100 til < 
1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

Infektioner og 
parasitære  
sygdomme 

 Mykotiske 
superinfektioner 

Antibiotika-
relateret colitis 
(meget sjældent 
med evt. fatalt 
udfald) (se pkt. 4.4) 

  

Blod og 
lymfesystem 

 Eosinofili Leukopeni 
Anæmi 
Neutropeni 
Leukocytose 
Trombocytopeni 
Trombocytæmi 

Hæmolytisk 
anæmi 
Agranulocyto-
se 
Pancytopeni 
(livstruende) 
Knoglemarvs-
depression 
(livstruende)  

 

Forstyrrelser 
i immun-
systemet 

  Allergisk reaktion 
Allergisk ødem / 
angioødem 

Anafylaktisk 
reaktion 
Anafylaktisk 
shock 
(livstruende) 
(se pkt. 4.4) 
Serumsyg-
domslignende 
reaktion 

 

Metabolisme 
og ernæring 

 Anoreksi Hyperglykæmi   

Psykiske 
forstyrrelser  

 Psykomotorisk 
hyperaktivitet / 
agitation 

Konfusion og 
desorientering 
Angst 
Abnorme drømme 
Depression 
Hallucinationer 
 

Psykotiske 
reaktioner (se 
pkt. 4.4) 
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Organklasse Almindelig 
≥ 1/100 til < 

1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

Nerve-
systemet 

 Hovedpine 
Svimmelhed 
Søvnforstyrrelser  
Smagsforstyrrel-
ser 

Par- og dysaesthesi 
Hypoaesthesi 
Tremor 
Krampeanfald (se 
pkt. 4.4) 
Vertigo 

Migræne 
Koordinations-
forstyrrelser 
Gangforstyr-
relser  
Olfaktoriske 
nervesyg-
domme 
Intrakraniel 
hypertension 

Perifer 
neuropati 
(se pkt. 4.4) 

Øjne    Synsforstyrrelser Forvrænget 
farvesyn  

 

Øre og 
labyrint 

  Tinnitus 
Tab af hørelse / 
nedsat hørelse 

  

Hjerte   Takykardi  
 

 Ventrikulær 
arytmi 
QT-
forlængelse 
Torsades de 
pointes * 

Vaskulære 
sygdomme 

  Vasodilatation 
Hypotension 
Synkope 

Vasculitis  

Luftveje, 
thorax og 
mediastinum  

  Dyspnø (herunder 
astmatisk tilstand) 

  

Gastrointesti-
nale sygdom-
me 

Kvalme 
Diaré 

Opkastning 
Mave- og 
abdominalsmerter 
Dyspepsi 
Flatulens 

 Pankreatitis  

Lever og 
galdeveje 

 Stigning i 
transaminaser 
Øget bilirubin 

Nedsat 
leverfunktion 
Gulsot 
Hepatitis  

Levernekrose 
(meget 
sjældent 
progredierende 
til livstruende 
leversvigt) 
(se pkt. 4.4) 

 

Hud og 
subkutane 
væv 

 Udslæt 
Pruritus 
Urticaria 

Fotosensitivitets-
reaktioner (se pkt. 
4.4) 
 

Petekkier 
Erythema 
multiforme  
Erythema 
nodosum 
Stevens-
Johnson- 
syndrom 
(potentielt 
livstruende) 
Toksisk 
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Organklasse Almindelig 
≥ 1/100 til < 

1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

epidermal 
nekrolyse 
(potentielt 
livstruende) 

Knogler, led, 
muskler og 
bindevæv 

 Muskel- og 
skeletsmerter 
(f.eks. 
ekstremitetssmer-
ter, rygsmerter og 
brystsmerter) 
Artralgier 

Myalgier 
Artritis 
Øget muskeltonus 
og muskelkramper 

Muskelsvag-
hed 
Tendinitis 
Seneruptur 
(fortrinsvis 
akillessenen) 
(se pkt. 4.4) 
Exacerbation 
af symptomer 
på myasthenia 
gravis (se pkt. 
4.4) 

 

Nyrer og 
urinveje 

 Nedsat 
nyrefunktion 

Nyresvigt 
Hæmaturi 
Krystalluri (se pkt. 
4.4) 
Tubulointerstitiel 
nephritis 

  

Almene 
symptomer og 
reaktioner på 
administra-
tionsstedet 

 Asteni 
Feber 

Ødemer 
Svedtendens 
(hyperhidrosis) 

  

Under-
søgelser 

 Stigning i basisk 
fosfatase i blodet 

Abnormt 
protrombinniveau 
Øget amylase 

  

* Disse hændelser blev indberettet i perioden efter markedsføringen og blev fortrinsvis set hos 
patienter med yderligere risikofaktorer for QT-forlængelse (se pkt. 4.4) 

 
Børn 
Hyppigheden af ovennævnte artropati refererer til data, som stammer fra studier hos voksne. Det er 
indberettet, at artropati forekommer almindeligt hos børn (se pkt. 4.4). 
 
4.9 Overdosering 
 
Det er indberettet, at en overdosis på 12 g har medført lette toksiske symptomer. Det er indberettet, at 
en akut overdosis på 16 g har medført akut nyresvigt. 
Symptomerne på overdosering omfatter: svimmelhed, tremor, hovedpine, træthed, krampeanfald, 
hallucinationer, konfusion, maveubehag, nedsat nyre- og leverfunktion samt krystalluri og hæmaturi. 
Der er beskrevet reversibel nyretoksicitet. 
 
Bortset fra rutinemæssige nødforanstaltninger bør nyrefunktionen overvåges om nødvendigt for at 
undgå krystalluri, herunder urinens pH og surhedsgrad. Patienterne skal holdes adækvat hydrerede. 
Det er kun en mindre mængde ciprofloxacin (<10%), der elimineres ved hæmodialyse eller 
peritonealdialyse. 
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5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 
 
5.1  Farmakodynamiske egenskaber 
 
Farmakoterapeutisk klassifikation: Fluoroquinolon, ATC-kode: J01 MA 02. 
 
Virkningsmekanisme: 
 
Som et fluorquinolon-antibiotikum udøver Ciprofloxacin sin baktericide virkning ved at hæmme både 
type II topo-isomerase (DNA-gyrase) og top-isomerase IV, som er nødvendig for bakteriel DNA-
replikation, transskription, genopretning og rekombination. 
Den minimale baktericide koncentration (MBC) overstiger normalt ikke den minimale hæmmende 
koncentration (MIC) med mere end en faktor 2. 
 
PK/PD-forholdet: 
 
Virkningen afhænger hovedsageligt af hhv. forholdet mellem den maksimale koncentration i serum 
(Cmax) og den minimale hæmmende koncentration (MIC) af ciprofloxacin for et bakterielt patogen og 
af forholdet mellem henholdsvis arealet under kurven (AUC) og MIC. 
 
Resistens: 
 
In vitro-resistens over for ciprofloxacin kan erhverves gennem en trinvis proces af mutationer på 
målstedet af både topoisomerase II, DNA gyrase og topoisomerase IV. Graden af krydsresistens 
mellem ciprofloxacin og andre fluoroquinoloner, der hidrører herfra, er variabel. Enkelte mutationer 
resulterer dog nødvendigvis ikke i klinisk resistens, men multiple mutationer resulterer generelt i 
klinisk resistens over for mange eller alle aktive substanser inden for klassen.  
Impermeabilitet og/eller resistens, som påvirker mekanismen af efflukspumpen for den aktive 
substans, kan have forskellig virkning på følsomheden over for fluoroquinoloner, hvilket afhænger af 
de fysiokemiske egenskaber hos forskellige aktive substanser inden for klassen og affiniteten af 
transportsystemerne for hver aktiv substans. Alle in vitro-mekanismer for resistens ses almindeligvis i 
kliniske isolater. Resistensmekanismer, som inaktiverer andre antibiotika, som f.eks. 
permeationsbarrierer (almindelig hos Pseudomonas aeruginosa) og effluksmekanismer, kan påvirke 
følsomheden over for ciprofloxacin. Der er set plasmidmedieret resistens kodet via qnr-gener. 
 
Antibakterielt spektrum: 
 
Breakpoints adskiller følsomme stammer fra stammer med intermediær følsomhed og de sidste fra 
resistente stammer: 
 
EUCAST-rekommendationer 
 

Mikroorganisme Følsomhed Resistens 
Enterobacteria S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 
Pseudomonas S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 
Acinetobacter S ≤ 1 mg/l R > 1 mg/l 
Staphylococcus spp.1 S ≤ 1 mg/l R > 1 mg/l 
Haemophilus influenzae og  
Moraxella catarrhalis 

S ≤ 0,5 mg/l R > 0,5 mg/l 

Neisseria gonorrhoeae S ≤ 0,03 mg/l R > 0,06 mg/ 
Neisseria meningitidis S ≤ 0,03 mg/ R > 0,06 mg/ 
Ikke-artsrelaterede breakpoints* S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 

2. Staphylococcus spp. - breakpoints for ciprofloxacin refererer til højdosisbehandling.  
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* Ikke-artsrelaterede breakpoints er primært blevet bestemt på grundlag af PK/PD-data, og er 
uafhængige af fordelingerne af MIC for specifikke arter. De skal kun bruges for arter, som 
ikke har fået et arts-specifikt breakpoint, og ikke for de arter, hvor testning af følsomhed 
ikke anbefales. 

 
Forekomsten af erhvervet resistens kan variere geografisk og over tid for udvalgte arter, og lokal 
information om resistens er ønskeligt, især ved behandling af alvorlige infektioner. Ekspertrådgivning 
bør om nødvendigt søges, hvis den lokale forekomst af resistens er således, at nytten af lægemidlet ved 
visse infektioner er tvivlsom. 
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Inddeling af relevante arter efter ciprofloxacinfølsomhed (se pkt. 4.4 vedrørende Streptokokarter). 
 
ALMINDELIGE FØLSOMME ARTER 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Bacillus anthracis (1) 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Aeromonas spp. 
Brucella spp. 
Citrobacter koseri 
Francisella tularensis 
Haemophilus ducreyi 
Haemophilius influenzae* 
Legionella spp. 
Moraxella catarrhalis* 
Neisseria meningitidis 
Pasteurella spp. 
Salmonella spp.* 
Shigella spp.* 
Vibrio spp. 
Yersinia pestis 
Anaerobe mikroorganismer 
Mobiluncus 
Andre mikroorganismer 
Chlamydia trachomatis ($) 
Chlamydia pneumoniae ($) 
Mycoplasma hominis ($) 
Mycoplasma pneumoniae ($) 
ARTER, HVOR ERHVERVET RESISTENS KAN VÆRE ET PROBLEM 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Enterococcus faecalis ($) 
Staphylococcus spp. * (2) 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Acinetobacter baumannii+ 
Burkholderia cepacia+* 
Campylobacter spp.+* 
Citrobacter freundii* 
Enterobacter aerogenes 
Enterobacter cloacae* 
Escherichia coli* 
Klebsiella oxytoca 
Klebsiella pneumoniae* 
Morganella morganii* 
Neisseria gonorrhoeae* 
Proteus mirabilis* 
Proteus vulgaris* 
Providencia spp. 
Pseudomonas aeruginosa* 
Pseudomonas fluorescens 
Serratia marcescens* 
Anaerobe mikroorganismer 
Peptostreptococcus spp. 
Propionibacterium acnes 
ORGANISMER MED NATURLIG RESISTENS 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Actinomyces 
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Enteroccus faecium 
Listeria monocytogenes 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Stenotrophomonas maltophilia 
Anaerobe mikroorganismer 
Undtagen ovennævnte   
Andre mikroorganismer 
Mycoplasma genitalium 
Ureaplasma urealitycum 
* Der er dokumenteret klinisk effekt for følsomme isolater ved godkendte indikationer 
+ Resistensgrad ≥ 50% i et eller flere EU-lande 
($): Naturlig intermediær følsomhed i fravær af erhvervet resistensmekanisme 
(1): Der er foretaget studier ved eksperimentelle infektioner hos dyr efter inhalation af Bacillus 

anthracis sporer; disse studier viser, at tidlig antibiotikabehandling efter eksponering, kan 
forhindre sygdommen, hvis behandlingen tilpasses til at mindske antallet af sporer i 
organismen med den infektive dosis. Den anbefalede dosis til mennesker er primært baseret 
på in vitro-følsomhed og på dyreeksperimentelle data sammen med begrænsede humane 
data. To måneders behandling af voksne med oral ciprofloxacin i en dosis på 500 mg to 
gange dagligt anses dog for effektiv til at forebygge anthraxinfektioner hos mennesker. Den 
behandlende læge henvises til nationale og/eller internationale konsensusdokumenter 
vedrørende behandling af anthrax. 

 (2): Methicillinresistente S .aureus viser meget hyppigt samme resistens over for 
fluoroquinoloner. Resistensgraden over for methicillin er fra 20 til 50% for alle 
stafylokokarter, og er normalt højere i nosocomiale isolater.  

 
5.2 Farmakokinetiske egenskaber 
 
Absorption 
 
Efter oral indgift af enkeltdoser på henholdsvis 250 mg, 500 mg og 750 mg ciprofloxacintabletter 
har ciprofloxacin en hurtig og god absorption, der primært sker fra tyndtarmen. Den maksimale. 
serumkoncentration nås efter 1-2 timer. 
 
Efter enkeltdoser på 100-750 mg blev der nået dosisafhængige maksimale serumkoncentrationer (Cmax) 
mellem 0,56 og 3,7 mg/l. Der blev påvist dosisproportionalitet for Cmax og AUC. 
Eliminationshalveringstiden i serum for forsøgspersoner med normal nyrefunktion er ca. 4-7 timer. 
Serumkoncentrationerne stiger proportionalt op til doser på 1000 mg. 
Den absolutte biotilgængelighed er ca. 70-80%.  
En oral dosis på 500 mg hver 12. time har et areal under serumkoncentrationskurven (AUC), som er 
ækvivalent med AUC efter en intravenøs infusion af 400 mg ciprofloxacin givet over 60 minutter hver 
12. time. 
 
Distribution 
 
Ciprofloxacin har en lav proteinbinding (20-30%). Ciprofloxacin findes overvejende uioniseret i 
plasma og har i steadystate et stort distributionsvolumen på 2-3 l/kg legemsvægt. Ciprofloxacin når 
høje koncentrationer i mange væv som f.eks. lungevæv (epitelvæske, alveolære makrofager, 
biopsivæv), bihuler og inflammerede læsioner (cantharides blistervæske) og urogenitalsystemet (urin, 
prostata, endometrium), hvor totalkoncentrationerne kan overstige plasmakoncentrationerne.  
 
Metabolisme 
 
Der er fundet små koncentrationer af fire metabolitter, som blev identificeret som: 
desethylenciprofloxacin (M 1), sulphociprofloxacin (M 2), oxociprofloxacin (M 3) og 
formylciprofloxacin (M 4). Metabolitterne har antibakteriel aktivitet in vitro, men svagere end 
moderstoffet. 
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Ciprofloxacin er kendt for at være en moderat hæmmer af CYP 450 1A2-iso-enzymer. 
 
Eliminering 
 
Ciprofloxacin udskilles overvejende uændret, både renalt og i mindre grad fækalt. 
Eliminationshalveringstiden i serum er ca. 4 – 7 timer hos patienter med normal nyrefunktion. 
 

Udskillelse af ciprofloxacin (% af dosis) 
Oral indgift  Urin Fæces 

Ciprofloxacin 44,7 25,0 
Metaboliter (M1-M4) 11,3 7,5 

 
Den renale clearance er på 180 og 300 ml/kg/time og den totale bodyclearance er mellem 480 og 600 
ml/kg/time. Ciprofloxacin udskilles både ved glomerulær filtration og tubulær sekretion. Svært nedsat 
nyrefunktion medfører en stigning i ciprofloxacins halveringstid på op til 12 timer. 
 
Ciprofloxacins non-renale clearance sker primært ved aktiv transintestinal sekretion og ved 
metabolisering. Én procent af den indgivne dosis udskilles med galden, hvor koncentrationen er høj. 
 
Børn 
 
De foreliggende data om farmakokinetikken hos børn er begrænsede. 
 
I et studie med børn var Cmax og AUC ikke aldersafhængige (over 1 år). Der blev ikke set nogen 
bemærkelsesværdig stigning i Cmax og AUC efter gentagen dosering (10 mg/kg tre gange dagligt). 
 
Hos 10 børn med svær sepsis var Cmax 6,1 mg/l (område 4,6-8,3 mg/L) efter en 1-times intravenøs 
infusion i en dosis på 10 mg/kg hos børn under 1 år sammenlignet med  7,2 mg/l (område 4,7-11,8 
mg/l) hos børn mellem 1 og 5 år. AUC-værdierne var hhv. 17,4 mg*h/l (område 11,8-32,0 mg*h/l) og 
16,5 mg*h/l (område 11,0-23,8 mg*h/l) i de respektive aldersgrupper. 
 
Disse værdier ligger inden for det rapporterede område hos voksne ved terapeutiske doser. Baseret på 
populationsfarmakokinetiske analyser er den forventede gennemsnitlige halveringstid hos børn med 
forskellige infektioner ca. 4-5 timer, og biotilgængeligheden af den orale suspension er mellem 50 og 
80%.  
 
5.3 Prækliniske sikkerhedsdata 
 
De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af 
toksicitet efter enkeltdoser, toksicitet efter gentagne doser, karcinogenicitet eller 
reproduktionstoksicitet. Som mange andre quinoloner er ciprofloxacin fototoksisk hos dyr efter en 
klinisk relevant eksponering. Data om fotomutagenicitet/fotocarcinogenicitet viser en svag 
fotomutagen eller fototumorigen virkning af ciprofloxacin in vitro og i dyreforsøg. Virkningerne var 
sammenlignelige med virkningen af andre gyrasehæmmere. 
 
Artikulær tolerance: 
Som indberettet for andre gyrasehæmmere, forårsager ciprofloxacin skade på de store 
vægtbærende led hos ikke fuldt udvoksede dyr. Omfanget af bruskskader varierer alt efter alder, 
art og dosis. Skaderne kan nedsættes ved at fjerne vægten fra ledene. Studier med fuldt 
udvoksede dyr (rotter, hunde) viste ikke tegn på brusklæsioner. I et studie med unge beagle-
hunde forårsagede ciprofloxacin alvorlige forandringer i leddene ved terapeutiske doser efter 2 
ugers behandling, som stadig blev observeret efter 5 måneder. 
 
 



57 

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 
 
6.1 Hjælpestoffer 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.2 Uforligeligheder 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.3 Opbevaringstid 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.4 Særlige opbevaringsforhold 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.6 Regler for destruktion og anden håndtering  
 
Ingen særlige forholdsregler. 
 
Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer. 
 
 
7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
[Se bilag I - Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
 
8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 
 
[Udfyldes nationalt} 
 
 
9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF 

TILLADELSEN 
 
[Udfyldes nationalt} 
 
 
10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 
 
[MM/ÅÅÅÅ] 
 
[Udfyldes nationalt] 
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1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 500 mg filmovertrukne tabletter 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
 
2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 
 
 
3. LÆGEMIDDELFORM 
 
Filmovertrukne tabletter  
[Udfyldes nationalt] 
 
 
4. KLINISKE OPLYSNINGER 
 
4.1 Terapeutiske indikationer 
 
Ciprofloxacin Bayer 500 mg filmovertrukne tabletter er indiceret til behandling af følgende infektioner 
(se pkt. 4.4 og 5.1). Før behandling påbegyndes, skal tilgængelige oplysninger om resistens over for 
ciprofloxacin nøje studeres. 
 
Der skal tages hensyn til den officielle vejledning for korrekt brug af antibakterielle midler. 
 
Voksne 
 
• Infektioner i de nedre luftveje, som skyldes gramnegative bakterier 

- exacerbationer af kronisk, obstruktiv lungesygdom 
- bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose eller ved bronkiektasier 
- pneumoni 

 
• Kronisk suppurativ otitis media  

 
• Akut exacerbation af kronisk sinusitis, især hvis infektionerne skyldes gramnegative bakterier, 

herunder Pseudomonas aeruginosa 
 
• Urinvejsinfektioner 
 
• Urethritis og cervicitis forårsaget af gonokokker 
 
• Epididymoorchitis, herunder tilfælde forårsaget af Neisseria gonorrhoeae 
 
• Underlivsbetændelse, herunder tilfælde forårsaget af Neisseria gonorrhoeae. 
 
Ved ovennævnte infektioner i genitalkanalen, som er mistænkt for eller kendt for at skyldes Neisseria 
gonorrhoeae, er det særligt vigtigt at indhente oplysninger lokalt om, hvor udbredt resistensen over for 
ciprofloxacin er, og at bekræfte følsomheden på basis af laboratorieundersøgelser. 
 
• Gastrointestinale infektioner (f.eks. rejsediaré) 

 
• Intraabdominale infektioner 
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• Infektioner i hud og bløddele forårsaget af gramnegative bakterier 

 
• Malign ekstern otitis 
 
• Infektioner i knogler og led 
 
• Behandling af infektioner hos patienter med neutropeni 

 
• Profylakse over for infektioner hos patienter med neutropeni 
 
• Profylakse af invasive infektioner, som skyldes Neisseria meningitidis 
 
• Inhalationsanthrax (profylakse efter eksponering og kurativ behandling)  
 
Børn og unge 
 
• Bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose forårsaget af Pseudomonas aeruginosa 
• Komplicerede urinvejsinfektioner og pyelonephritis 
• Inhalationsanthrax (profylakse efter eksponering og kurativ behandling) 
 
Ciprofloxacin kan også anvendes til at behandle alvorlige infektioner hos børn og unge, når det anses 
for nødvendigt. 
 
Behandlingen bør kun påbegyndes af læger med erfaring i behandlingen af cystisk fibrose og/eller 
svære infektioner hos børn og voksne (se pkt. 4.4 og 5.1). 
 
4.2 Dosering og indgivelsesmåde  
 
Doseringen afhænger af indikationen, infektionens sværhedsgrad og infektionsstedet, de 
sygdomsfremkaldende bakteriers følsomhed for ciprofloxacin, patientens nyrefunktion, og hos børn og 
unge, patientens vægt. 
Behandlingens varighed afhænger af sygdommens sværhedsgrad og det kliniske og bakteriologiske 
forløb. 
Behandling af infektioner, der skyldes visse bakterier (f.eks. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter 
eller Stafylokokker), kan kræve højere ciprofloxacindoser og samtidig indgift af andre passende 
antibakterielle midler. 
 
Behandling af nogle infektioner (f.eks. underlivsbetændelse, intraabdominale infektioner, infektioner 
hos neutropeniske patienter og infektioner i knogler og led) kan kræve samtidig indgift af andre 
passende antibakterielle midler, afhængigt af de involverede patogener. 
 
Voksne 
 

Indikationer Daglig dosis i mg Behandlingsvarighed 
(inklusiv evt. initial 

parenteral behandling med 
ciprofloxacin) 

Infektioner i de nedre luftveje  
(iht. sværhedsgrad og organisme) 

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

7-14 dage 
 

Infektioner i de 
øvre luftvej (iht. 
sværhedsgrad og 

Akut exacerbation af 
kronisk sinusitis 

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

7-14 dage 
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Indikationer Daglig dosis i mg Behandlingsvarighed 
(inklusiv evt. initial 

parenteral behandling med 
ciprofloxacin) 

Kronisk suppurativ 
otitis media  

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

7-14 dage organisme) 

Malign ekstern otitis 750 mg to gange dagligt 28 dage op til 3 måneder 

250 mg to gange dagligt 
op til 500 mg to gange 

dagligt 

3 dage Ukompliceret cystitis 

Hos præ-menopausale kvinder kan der gives 500 mg som 
éngangsdosis 

Kompliceret cystitis, 
Ukompliceret 
pyelonephritis 

500 mg to gange dagligt 7 dage 

Kompliceret 
pyelonephritis  

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt  

Mindst 10 dage, i nogle tilfælde 
kan behandlingen fortsætte i 

længere end 21 dage (f.eks. ved 
abscesser) 

Urinvejsinfektioner  
(iht. sværhedsgrad 
og organisme) 

Prostatitis 500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

2-4 uger (akut) til 4-6 uger 
(kronisk) 

Urethritis og cervicitis, 
som skyldes 
gonokokker 

500 mg som 
éngangsdosis 

1 dag (éngangsdosis) Genitale infektioner 

Epididymoorchitis og 
underlivsbetændelse 
 

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

Mindst 14 dage 

Diaré forårsaget af 
patogene bakterier, 
herunder Shigella spp., 
bortset fra Shigella 
dysenteriae type 1 og 
empirisk behandling af 
svær rejsediaré 

500 mg to gange dagligt 1 dag 

Diaré forårsaget af 
Shigella dysenteriae 
type 1 

500 mg to gange dagligt 5 dage 

Diaré forårsaget af 
Vibrio cholerae 

500 mg to gange dagligt 3 dage 

Tyfus  500 mg to gange dagligt 7 dage 

Gastrointestinale 
og intraabdominale 
infektioner 

Intraabdominale 
infektioner, som 
skyldes gramnegative 
bakterier  

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 
 

5-14 dage 

Infektioner i hud og bløddele 
 

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

7 til 14 dage 

Infektioner i knogler og led 
 

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

Højst i 3 måneder 

Behandling af infektioner eller profylakse 
over for infektioner hos patienter med 
neutropeni 

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

Behandlingen bør fortsættes i 
hele neutropeniperioden 
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Indikationer Daglig dosis i mg Behandlingsvarighed 
(inklusiv evt. initial 

parenteral behandling med 
ciprofloxacin) 

Ciprofloxacin skal gives sammen med andre 
antibakterielle stoffer i henhold til officielle 
retningslinjer. 
Profylakse ved invasive infektioner, som 
skyldes Neisseria meningitidis 

500 mg som 
éngangsdosis 

1 dag (éngangsdosis) 

Inhalationsanthrax, profylakse efter 
eksponering og kurativ behandling til 
patienter, som kan behandles oralt, når det er 
klinisk passende. 
Behandling skal påbegyndes så hurtigt som 
muligt efter mistanke om eller bekræftet 
eksponering. 

500 mg to gange dagligt 60 dage efter bekræftelse af 
eksponering for Bacillus 

anthracis 

 
Børn og unge 
 
Indikationer Daglig dosis i mg Behandlingsvarighed 

(inklusiv evt. parenteral 

behandling med 

ciprofloxacin) 

Cystisk fibrose 
 

20 mg/kg legemsvægt to gange dagligt, maksimalt 
750 mg pr. dosis. 

10-14 dage 

Komplicerede 
urinvejsinfektioner 
og pyelonephritis 

10 mg/kg op til 20 mg/kg legemsvægt to gange 
dagligt, maksimalt 750 mg pr. dosis. 

10-21 dage 

Inhalationsanthrax, 
profylakse efter 
eksponering og 
kurativ behandling 
til patienter, som 
kan behandles oralt, 
når det er klinisk 
passende. 
Behandlingen skal 
påbegyndes så 
hurtigt som muligt 
efter suspekt eller 
bekræftet 
eksponering. 

10 mg/kg op til 15 mg/kg legemsvægt to gange 
dagligt, maksimalt 500 mg pr. dosis. 

60 dage efter bekræftelse 
af eksponering for 
Bacillus anthracis  

Andre svære 
infektioner 

20 mg/kg legemsvægt to gange dagligt, maksimalt 
750 mg pr. dosis. 

Skal tilpasses 
infektionstypen 

 
Ældre patienter 
 
Ældre patienter skal have en dosis, der fastsættes ud fra infektionens alvorlighed og patientens 
kreatininclearance. 
 
Nedsat nyre- og leverfunktion 
 
Anbefalede start- og vedligeholdelsesdoser til patienter med nedsat nyrefunktion: 
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Kreatininclearance 
[ml/min/ 1,73 m²] 

Serumkreatinin 
[µmol/l] 

Oral dosis 
[mg] 

> 60  < 124 Se normaldosering. 
30-60  124 til 168 250-500 mg hver 12. 

time 
<30  > 169 250-500 mg hver 24. 

time 
Patienter i hæmodialyse  > 169 250-500 mg hver 24. 

time (efter dialyse)  
Patienter i peritonealdialyse > 169 250-500 mg hver 24. 

time 
 

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat leverfunktion. 

Doseringen til børn med nedsat nyre- og/eller leverfunktion er ikke undersøgt. 
 
Indgivelsesmåde 
 
Tabletterne skal sluges hele med væske. De kan tages uafhængigt af måltiderne. Hvis de tages på tom 
mave, absorberes det aktive stof hurtigere. Ciprofloxacin-tabletter bør ikke tages sammen med 
mælkeprodukter (f.eks. mælk eller yoghurt) eller frugtjuice tilsat mineraler (f.eks. orangejuice tilsat 
calcium) (se pkt. 4.5).  
 
I svære tilfælde, eller hvis patienten ikke kan indtage tabletter (f.eks. patienter, som får enteral 
ernæring), bør behandlingen påbegyndes med intravenøs ciprofloxacin, indtil det er muligt at skifte til 
oral indgift. 
 
4.3 Kontraindikationer 
 
• Overfølsomhed over for det aktive stof, over for andre quinoloner eller over for et eller flere af 

hjælpestofferne (se pkt. 6.1). 
 
• Samtidig indgift af ciprofloxacin og tizanidin (se pkt. 4.5). 
 
4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen 
 
Svære infektioner og blandingsinfektioner med grampositive og anaerobe patogener 
Ciprofloxacin egner sig ikke til monoterapi af svære infektioner og infektioner, som kan skyldes 
grampositive eller anaerobe patogener. Ved sådanne infektioner skal ciprofloxacin gives sammen med 
andre passende antibakterielle midler. 
 
Streptokokinfektioner (herunder  Streptococcus pneumonia) 
Ciprofloxacin må ikke anvendes til behandling af streptokokinfektioner på grund af utilstrækkelig 
effekt. 
 
Genitale infektioner 
Epidymoorchitis og underlivsbetændelse kan være forårsaget af fluoroquinolonresistente Neisseria 
gonorhoeae. Med mindre ciprofloxacinresistente Neisseria gonorhoeae kan udelukkes, bør 
ciprofloxacin gives sammen med et andet passende antibakterielt lægemiddel. Hvis der ikke opnås 
effekt i løbet af 3 dage, skal behandlingen tages op til revision. 
 
Intra-abdominale infektioner 
Der er begrænsede data om virkningen af ciprofloxacin til behandling af postoperative intra-
abdominale infektioner. 
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Rejsediaré 
Ved valget af ciprofloxacin skal der tages hensyn til resistensen over for ciprofloxacin hos relevante 
patogener i de lande, der besøges.  
 
Infektioner i knogler og led 
Ciprofloxacin bør anvendes i kombination med andre antibakterielle lægemidler, afhængigt af 
resultaterne af de mikrobiologiske undersøgelser.  
 
Inhalationsanthrax 
Anvendelsen hos mennesker er baseret på oplysninger om in vitro-disposition og på dyreforsøg samt 
begrænsede oplysninger fra mennesker. Behandlende læger skal henholde sig til national og/eller 
international konsensusdokumentation om behandling af anthrax. 
 
Børn og unge 
Anvendelsen af ciprofloxacin til børn og unge skal ske i henhold til tilgængelig officiel vejledning. 
Ciprofloxacin-behandling må kun påbegyndes af en læge, der har erfaring i behandling af cystisk fibrose 
og/eller svære infektioner hos børn og unge.  
 
Det er vist, at ciprofloxacin kan forårsage artropati i de vægtbærende led hos ikke fuldtudvoksede dyr. 
Sikkerhedsdata fra et randomiseret, dobbeltblindt studie om brug af ciprofloxacin til børn 
(ciprofloxacin: n=335, gennemsnitsalder = 6,3 år; referencegruppe: n = 349, gennemsnitsalder = 6,2 
år, aldersområde: 1 til 17 år) viste en hyppighed af formodet lægemiddelrelateret artropati (bedømt ud 
fra ledrelaterede kliniske symptomer) efter dag 42 på hhv. 7,2% og 4,6%. Efter 1-års follow-up var 
den lægemiddelrelaterede hyppighed af artropati hhv. 9,0% og 5,7%. Der var ingen statistisk 
signifikant forskel mellem grupperne i stigningen over tid af lægemiddelrelateret artropati. På grund af 
bivirkninger, som kan være relateret til led og/eller det omgivende væv, bør behandlingen kun 
påbegyndes efter en omhyggelig vurdering af risici og fordele. 
 
Bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose  
Kliniske studier har inkluderet børn og unge i alderen 5-17 år. Der foreligger mere begrænsede 
erfaringer om behandling af børn mellem 1 og 5 år.  
 
Komplicerede urinvejsinfektioner og pyelonephritis 
Det bør overvejes at behandle urinvejsinfektioner med ciprofloxacin, når andre behandlinger ikke kan 
bruges. Behandlingen bør ske på grundlag af resultaterne af mikrobiologiske undersøgelser. 
Kliniske studier har inkluderet børn og unge i alderen 1-17 år.  
 
Andre specifikke svære infektioner  
Efter en omhyggelig vurdering af risici og fordele, og i overensstemmelse med mikrobiologiske 
undersøgelser kan andre svære infektioner behandles med ciprofloxacin, i henhold til den officielle 
vejledning, hvis andre behandlinger ikke kan bruges eller efter svigt af konventionel behandling. 
Brugen af ciprofloxacin til specifikke svære infektioner, bortset fra behandling af infektionerne nævnt 
ovenfor, er ikke undersøgt i kliniske studier, og de kliniske erfaringer er begrænsede. Der skal derfor 
udvises forsigtighed ved behandling af patienter med sådanne infektioner. 
 
Hypersensitivitet 
Efter en enkelt dosis kan der forekomme hypersensitivitet og allergiske reaktioner, som kan være 
livstruende, herunder anafylaksi og anafylaktoide reaktioner (se pkt. 4.8). Hvis det sker, skal 
behandlingen med ciprofloxacin seponeres, og der skal påbegyndes passende medicinsk behandling.  
 
Det muskuloskeletale system 
Ciprofloxacin bør generelt ikke bruges til patienter, som har haft senesygdomme relateret til 
behandling med quinoloner. Ciprofloxacin kan dog i meget sjældne tilfælde ordineres til behandling af 
visse alvorlige infektioner efter mikrobiologisk dokumentation af den kausale organisme og en 
vurdering af risici og fordele. Dette gælder især, hvis standardbehandlingen har svigtet, eller der er 
bakteriel resistens, hvor de mikrobiologiske data berettiger anvendelsen af ciprofloxacin. 



64 

Allerede 48 timer efter start af behandlingen med ciprofloxacin kan der forekomme tendinitis og 
seneruptur (specielt af akillessenen), af og til bilateralt. Risikoen for tendinopati kan øges hos ældre 
patienter eller hos patienter, som samtidigt behandles med kortikosteroider (se pkt. 4.8). 
Ved tegn på tendinitis (f.eks. smertefuld hævelse eller inflammation), skal behandlingen med 
ciprofloxacin seponeres. Den berørte legemsdel skal holdes i ro.  
Ciprofloxacin skal bruges med forsigtighed til patienter med myasthenia gravis (se pkt. 4.8). 
 
Fotosensitivitet 
Det er vist, at ciprofloxacin kan forårsage fotosensitivitetsreaktioner. Patienter, som tager 
ciprofloxacin, skal rådes til at undgå direkte udsættelse for stærkt sollys eller UV-stråling under 
behandlingen (se pkt. 4.8). 
 
Centralnervesystemet 
Quinoloner er kendt for at kunne udløse krampeanfald eller sænke krampetærsklen. Ciprofloxacin skal 
bruges med forsigtighed hos patienter med sygdomme i centralnervesystemet, som kan prædisponere 
for krampeanfald. Hvis der forekommer krampeanfald, skal ciprofloxacin seponeres (se pkt 4.8). Der 
kan forekomme psykiske reaktioner selv efter første indgift af ciprofloxacin. I sjældne tilfælde kan en 
depression eller psykose udvikle sig således, at patienten bliver til fare for sig selv. I disse tilfælde skal 
ciprofloxacin seponeres. 
 Der er indberetninger om polyneuropati (baseret på neurologiske symptomer som f.eks. smerter, 
brænden, sensoriske forstyrrelser eller muskelsvaghed, alene eller i kombination) hos patienter, som 
får ciprofloxacin. Ciprofloxacin bør seponeres hos patienter, som får symptomer på neuropati, 
herunder smerter, brænden, prikken og stikken, følelsesløshed og/eller slaphed for at hindre udvikling 
af en irreversibel tilstand (se pkt. 4.8). 
 
Hjertesygdomme 
Da ciprofloxacin er forbundet med tilfælde af QT-forlængelse (se pkt. 4.8), skal der iagttages 
forsigtighed ved behandling af patienter med torsades de point-arytmi. 
 
Mave-tarm-kanalen 
Hvis der forekommer svær og vedvarende diaré under eller efter behandlingen (selv efter flere ugers 
behandling), kan det være tegn på en antibiotika-associeret colitis (livstruende med evt. fatalt udfald), 
som kræver omgående behandling (se pkt. 4.8). I det tilfælde skal ciprofloxacin omgående seponeres, 
og passende behandling skal påbegyndes. I denne situation er antiperistaltiske lægemidler 
kontraindiceret. 
 
Nyre- og urinveje 
Der er indberettet tilfælde med krystalluri i forbindelse med brugen af ciprofloxacin (se pkt. 4.8). 
Patienter, som får ciprofloxacin, skal være godt hydrerede og stærk alkalisering af urinen bør undgås. 
 
Lever og galdeveje 
Der er indberettet tilfælde af levernekrose og livstruende leversvigt efter anvendelsen af ciprofloxacin 
(se pkt. 4.8). Hvis der optræder symptomer på leversygdom (f.eks. anoreksi, gulsot, mørkfarvet urin, 
kløe eller abdominal ømhed), skal behandlingen seponeres.  
 
Glucose-6-phosphat dehydrogenase-mangel 
Hos patienter med glucose-6-phosphat dehydrogenase-mangel er der indberetninger om hæmolytiske 
reaktioner ved behandling med ciprofloxacin. Derfor bør ciprofloxacin undgås hos disse patienter, 
med mindre de potentielle fordele opvejer de potentielle risici. I dette tilfælde skal patienterne 
overvåges for evt. optræden af hæmolyse. 
   
Resistens  
Under og efter behandling med ciprofloxacin kan bakterier, der viser resistens over for ciprofloxacin, 
isoleres, med eller uden klinisk tydelig superinfektion. Der kan være en særlig risiko ved 
ciprofloxacin-resistente bakterier ved længere behandlingsforløb og ved behandling af nosokomielle 
infektioner og/eller infektioner, der skyldes Staphylococcus- og Pseudomonas-arter.  
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Cytokrom P450 
Ciprofloxacin hæmmer CYP1A2 og kan derfor medføre øgede serumkoncentrationer af lægemidler, 
som gives samtidigt, og som metaboliseres af dette enzym (f.eks. teofyllin, clozapin, ropinirol og 
tizanidin). Samtidig indtagelse af ciprofloxacin og tizanidin er kontraindiceret. Patienter, som tager 
disse stoffer sammen med ciprofloxacin, skal derfor kontrolleres omhyggeligt for kliniske tegn på 
overdosering, og der skal om nødvendigt foretages serumkoncentrationsbestemmelser (f.eks. for 
teofyllin) (se pkt. 4.5). 
 
Methotrexat 
Ciprofloxacin og methotrexat må ikke bruges samtidigt (se pkt. 4.5).  
 
Interaktioner med laboratorietests 
Ciprofloxacins in vitro-aktivitet over for Mycobacterium tuberculosis kan resultere i falsk negative 
bakteriologiske testresultater i prøver fra patienter, som tager ciprofloxacin.  
 
4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion 
 
Virkninger af andre lægemidler på ciprofloxacin: 
 
Dannelse af chelatkompleks 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin (oral) og lægemidler, som indeholder multivalente kationer, og 
mineraltilskud (f.eks. calcium, magnesium, aluminium og jern), fosfatbundne polymerer (f.eks. 
sevelamer), sucralfat eller antacida og stærkt bufrede lægemidler (f.eks. didanosintabletter), som 
indeholder magnesium, aluminium eller calcium, nedsætter absorptionen af ciprofloxacin. Derfor skal 
ciprofloxacin gives enten 1-2 timer før eller mindst 4 timer efter indtagelsen af disse præparater. 
Denne restriktion vedrører ikke gruppen af H2-receptor-blokerende antacida. 
 
Levnedsmidler og mejeriprodukter 
 
Calciumindholdet i kosten som en del af et måltid påvirker ikke absorptionen væsentligt. Derimod bør 
samtidig indtagelse af mælkeprodukter (f.eks. mælk eller yoghurt) eller indtagelse af drikke tilsat 
mineraler (f.eks. orangejuice tilsat calcium) undgås samtidig med indtagelse af ciprofloxacin, fordi 
absorptionen af ciprofloxacin kan nedsættes.  
 
Probenecid 
 
Probenecid interfererer med den renale udskillelse af ciprofloxacin. Samtidig indgift af probenecid og 
ciprofloxacin øger serumkoncentrationerne af ciprofloxacin. 
 
 
Virkningen af ciprofloxacin på andre lægemidler: 
 
Tizanidin 
 
Tizanidin må ikke gives sammen med ciprofloxacin (se pkt. 4.3). I et klinisk studie med raske 
forsøgspersoner steg serumkoncentrationerne af tizanidin, når det blev givet samtidigt med 
ciprofloxacin (Cmax øges gennemsnitligt 7 fold, område: 4-21 fold. AUC øges gennemsnitligt 10 fold, 
område: 6-24 fold). Stigninger i serumkoncentrationerne af tizanidin er forbundet med en forstærket 
hypotensiv og sedativ virkning.  
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Methotrexat 
 
Den renale, tubulære transport af methotrexat kan hæmmes af samtidig indgift af ciprofloxacin. Det 
kan medføre forhøjede plasmakoncentrationer af methotrexat og øge risikoen for methotrexat-
betingede toksiske reaktioner. Må ikke indgives samtidigt (se pkt. 4.4). 
 
Teofyllin 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og teofyllin kan forårsage en uønsket stigning i 
serumkoncentrationen af teofyllin. Det kan medføre teofyllininducerede bivirkninger, som i sjældne 
tilfælde kan være livstruende eller fatale. Ved samtidig indgift, skal teofyllinkoncentrationerne 
kontrolleres, og teofyllindosis skal om nødvendigt nedsættes (se pkt. 4.4). 
 
Andre xanthinderivativer 
 
Ved samtidig indgift af ciprofloxacin og koffein eller pentoxifyllin (oxpentifyllin) er der beskrevet 
forhøjede serumkoncentrationer af disse xanthinderivativer. 
 
Phenytoin 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og phenytoin kan medføre forhøjede eller nedsatte 
serumkoncentrationer af phenytoin. Derfor bør plasmakoncentrationerne af lægemidlet monitoreres. 
 
Orale antikoagulantia 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og warfarin kan forstærke den antikoagulante virkning. Der er set et 
stort antal tilfælde med stigninger i oral antikoagulant-aktivitet hos patienter, som har fået 
antibakterielle midler, herunder fluoroquinoloner. Risikoen varierer med den tilgrundliggende 
infektion, alder og patienternes almentilstand. Det er derfor svært at vurdere fluoroquinolons bidrag til 
stigningen i INR (international normaliseret ratio). INR skal derfor overvåges hyppigt under og kort 
efter samtidig indgift af ciprofloxacin og et oralt antikoagulant middel.  
 
Ropinirol 
 
I et klinisk studie er det vist, at samtidig indgift af ropinirol og ciprofloxacin, en moderat hæmmer af 
isoenzym CYP450 1A2, medfører en stigning i Cmax og AUC for ropinirol på hhv. 60% og 84%. Der 
tilrådes overvågning af ropinirole-relaterede bivirkninger og passende justering af dosis under og kort 
efter samtidig indgift med ciprofloxacin (se pkt. 4.4). 
 
Clozapin 
 
Efter samtidig indgift af 250 mg ciprofloxacin og clozapin i 7 dage steg serumkoncentrationerne af 
clozapin og N-desmetylclozapin med hhv. 29% og 31%. Der bør foretages klinisk overvågning og en 
passende justering af clozapindosis under og kort efter samtidig indgift af ciprofloxacin (se pkt. 4.4). 
 
4.6 Graviditet og amning 
 
Graviditet 
De oplysninger, der er tilgængelige vedrørende indgift af ciprofloxacin til gravide kvinder, tyder ikke 
på misdannelser eller foetotoksicitet hhv. neonatal toksicitet efter ciprofloxacin. Dyreforsøg tyder ikke 
på direkte eller indirekte skadelige virkninger med hensyn til reproduktionstoksicitet. Hos unge og 
prænatale dyr, som var udsat for quinoloner, er der set effekt på umodent bindevæv. Det kan derfor 
ikke udelukkes, at lægemidlet kan forårsage skade på den humane immature organisme/foster (se pkt. 
5.3). 
Som en sikkerhedsforanstaltnng bør anvendelse af ciprofloxacin under graviditet derfor undgås. 
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Amning 
Ciprofloxacin udskilles i modermælk. Ciprofloxacin bør ikke anvendes under amning på grund af den 
potentielle risiko for bindevævsskader. 
 
4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner  
 
Ciprofloxacin kan påvirke reaktionstiden på grund af dets neurologiske virkninger. Derfor kan evnen 
til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner påvirkes.  
 
4.8 Bivirkninger 
 
De almindeligst indberettede bivirkninger er kvalme og diaré. 
 
Nedenstående tabel angiver de bivirkninger, der er set ved ciprofloxacin i kliniske studier og under 
overvågning efter markedsføringen (oral, intravenøs og sekventiel behandling). Bivirkningerne er 
sorteret efter hyppighed. Hyppighedsanalysen er baseret på oplysninger fra både oral og intravenøs 
indgift af ciprofloxacin. 
 

Organklasse Almindelig 
≥ 1/100 til < 

1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

Infektioner og 
parasitære  
sygdomme 

 Mykotiske 
superinfektioner 

Antibiotika-
relateret colitis 
(meget sjældent 
med evt. fatalt 
udfald) (se pkt. 4.4) 

  

Blod og 
lymfesystem 

 Eosinofili Leukopeni 
Anæmi 
Neutropeni 
Leukocytose 
Trombocytopeni 
Trombocytæmi 

Hæmolytisk 
anæmi 
Agranulocyto-
se 
Pancytopeni 
(livstruende) 
Knoglemarvs-
depression 
(livstruende)  

 

Forstyrrelser i 
immunsystemet 

  Allergisk reaktion 
Allergisk ødem / 
angioødem 

Anafylaktisk 
reaktion 
Anafylaktisk 
shock 
(livstruende) 
(se pkt. 4.4) 
Serumsyg-
domslignende 
reaktion 

 

Metabolisme og 
ernæring 

 Anoreksi Hyperglykæmi   

Psykiske 
forstyrrelser  

 Psykomotorisk 
hyperaktivitet / 
agitation 

Konfusion og 
desorientering 
Angst 
Abnorme drømme 
Depression 
Hallucinationer 

Psykotiske 
reaktioner (se 
pkt. 4.4) 

 

Nervesystemet  Hovedpine Par- og dysaesthesi Migræne Perifer 
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Organklasse Almindelig 
≥ 1/100 til < 

1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

Svimmelhed 
Søvnforstyrrelser  
Smagsforstyrrel-
ser 

Hypoaesthesi 
Tremor 
Krampeanfald (se 
pkt. 4.4) 
Vertigo 

Koordinations-
forstyrrelser 
Gangforstyr-
relser  
Olfaktoriske 
nervesyg-
domme 
Intrakraniel 
hypertension 

neuropati 
(se pkt. 4.4) 

Øjne    Synsforstyrrelser Forvrænget 
farvesyn  

 

Øre og labyrint   Tinnitus 
Tab af hørelse / 
nedsat hørelse 

  

Hjerte   Takykardi  
 

 Ventrikulær 
arytmi 
QT-
forlængelse 
Torsades de 
pointes * 

Vaskulære 
sygdomme 

  Vasodilatation 
Hypotension 
Synkope 

Vasculitis  

Luftveje, thorax 
og mediastinum  

  Dyspnø (herunder 
astmatisk tilstand) 

  

Gastrointestinale 
sygdomme 

Kvalme 
Diaré 

Opkastning 
Mave- og 
abdominalsmerter 
Dyspepsi 
Flatulens 

 Pankreatitis  

Lever og galdeveje  Stigning i 
transaminaser 
Øget bilirubin 

Nedsat 
leverfunktion 
Gulsot 
Hepatitis  

Levernekrose 
(meget 
sjældent 
progredierende 
til livstruende 
leversvigt) 
(se pkt. 4.4) 

 

Hud og subkutane 
væv 

 Udslæt 
Pruritus 
Urticaria 

Fotosensitivitets-
reaktioner (se pkt. 
4.4) 
 

Petekkier 
Erythema 
multiforme  
Erythema 
nodosum 
Stevens-
Johnson- 
syndrom 
(potentielt 
livstruende) 
Toksisk 
epidermal 
nekrolyse 
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Organklasse Almindelig 
≥ 1/100 til < 

1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

(potentielt 
livstruende) 

Knogler, led, 
muskler og 
bindevæv 

 Muskel- og 
skeletsmerter 
(f.eks. 
ekstremitetssmer-
ter, rygsmerter og 
brystsmerter) 
Artralgier 

Myalgier 
Artritis 
Øget muskeltonus 
og muskelkramper 

Muskelsvag-
hed 
Tendinitis 
Seneruptur 
(fortrinsvis 
akillessenen) 
(se pkt. 4.4) 
Exacerbation 
af symptomer 
på myasthenia 
gravis (se pkt. 
4.4) 

 

Nyrer og urinveje  Nedsat 
nyrefunktion 

Nyresvigt 
Hæmaturi 
Krystalluri (se pkt. 
4.4) 
Tubulointerstitiel 
nephritis 

  

Almene 
symptomer og 
reaktioner på 
administra-
tionsstedet 

 Asteni 
Feber 

Ødemer 
Svedtendens 
(hyperhidrosis) 

  

Undersøgelser  Stigning i basisk 
fosfatase i blodet 

Abnormt 
protrombinniveau 
Øget amylase 

  

* Disse hændelser blev indberettet i perioden efter markedsføringen og blev fortrinsvis set hos 
patienter med yderligere risikofaktorer for QT-forlængelse (se pkt. 4.4) 

 
Børn 
Hyppigheden af ovennævnte artropati refererer til data, som stammer fra studier hos voksne. Det er 
indberettet, at artropati forekommer almindeligt hos børn (se pkt. 4.4). 
 
4.9 Overdosering 
 
Det er indberettet, at en overdosis på 12 g har medført lette toksiske symptomer. Det er indberettet, at 
en akut overdosis på 16 g har medført akut nyresvigt. 
Symptomerne på overdosering omfatter: svimmelhed, tremor, hovedpine, træthed, krampeanfald, 
hallucinationer, konfusion, maveubehag, nedsat nyre- og leverfunktion samt krystalluri og hæmaturi. 
Der er beskrevet reversibel nyretoksicitet. 
 
Bortset fra rutinemæssige nødforanstaltninger bør nyrefunktionen overvåges om nødvendigt for at 
undgå krystalluri, herunder urinens pH og surhedsgrad. Patienterne skal holdes adækvat hydrerede. 
Det er kun en mindre mængde ciprofloxacin (<10%), der elimineres ved hæmodialyse eller 
peritonealdialyse. 
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5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 
 
5.1  Farmakodynamiske egenskaber 
 
Farmakoterapeutisk klassifikation: Fluoroquinolon, ATC-kode: J01 MA 02. 
 
Virkningsmekanisme: 
 
Som et fluorquinolon-antibiotikum udøver Ciprofloxacin sin baktericide virkning ved at hæmme både 
type II topo-isomerase (DNA-gyrase) og top-isomerase IV, som er nødvendig for bakteriel DNA-
replikation, transskription, genopretning og rekombination. 
Den minimale baktericide koncentration (MBC) overstiger normalt ikke den minimale hæmmende 
koncentration (MIC) med mere end en faktor 2. 
 
PK/PD-forholdet: 
 
Virkningen afhænger hovedsageligt af hhv. forholdet mellem den maksimale koncentration i serum 
(Cmax) og den minimale hæmmende koncentration (MIC) af ciprofloxacin for et bakterielt patogen og 
af forholdet mellem henholdsvis arealet under kurven (AUC) og MIC. 
 
Resistens: 
 
In vitro-resistens over for ciprofloxacin kan erhverves gennem en trinvis proces af mutationer på 
målstedet af både topoisomerase II, DNA gyrase og topoisomerase IV. Graden af krydsresistens 
mellem ciprofloxacin og andre fluoroquinoloner, der hidrører herfra, er variabel. Enkelte mutationer 
resulterer dog nødvendigvis ikke i klinisk resistens, men multiple mutationer resulterer generelt i 
klinisk resistens over for mange eller alle aktive substanser inden for klassen.  
Impermeabilitet og/eller resistens, som påvirker mekanismen af efflukspumpen for den aktive 
substans, kan have forskellig virkning på følsomheden over for fluoroquinoloner, hvilket afhænger af 
de fysiokemiske egenskaber hos forskellige aktive substanser inden for klassen og affiniteten af 
transportsystemerne for hver aktiv substans. Alle in vitro-mekanismer for resistens ses almindeligvis i 
kliniske isolater. Resistensmekanismer, som inaktiverer andre antibiotika, som f.eks. 
permeationsbarrierer (almindelig hos Pseudomonas aeruginosa) og effluksmekanismer, kan påvirke 
følsomheden over for ciprofloxacin. Der er set plasmidmedieret resistens kodet via qnr-gener. 
 
Antibakterielt spektrum: 
 
Breakpoints adskiller følsomme stammer fra stammer med intermediær følsomhed og de sidste fra 
resistente stammer: 
 
EUCAST-rekommendationer 
 

Mikroorganisme Følsomhed Resistens 
Enterobacteria S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 
Pseudomonas S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 
Acinetobacter S ≤ 1 mg/l R > 1 mg/l 
Staphylococcus spp.1 S ≤ 1 mg/l R > 1 mg/l 
Haemophilus influenzae og  
Moraxella catarrhalis 

S ≤ 0,5 mg/l R > 0,5 mg/l 

Neisseria gonorrhoeae S ≤ 0,03 mg/l R > 0,06 mg/ 
Neisseria meningitidis S ≤ 0,03 mg/ R > 0,06 mg/ 
Ikke-artsrelaterede breakpoints* S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 

3. Staphylococcus spp. - breakpoints for ciprofloxacin refererer til højdosisbehandling.  
* Ikke-artsrelaterede breakpoints er primært blevet bestemt på grundlag af PK/PD-data, og er 

uafhængige af fordelingerne af MIC for specifikke arter. De skal kun bruges for arter, som 
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ikke har fået et arts-specifikt breakpoint, og ikke for de arter, hvor testning af følsomhed 
ikke anbefales. 

 
Forekomsten af erhvervet resistens kan variere geografisk og over tid for udvalgte arter, og lokal 
information om resistens er ønskeligt, især ved behandling af alvorlige infektioner. Ekspertrådgivning 
bør om nødvendigt søges, hvis den lokale forekomst af resistens er således, at nytten af lægemidlet ved 
visse infektioner er tvivlsom. 
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Inddeling af relevante arter efter ciprofloxacinfølsomhed (se pkt. 4.4 vedrørende Streptokokarter). 
 
ALMINDELIGE FØLSOMME ARTER 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Bacillus anthracis (1) 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Aeromonas spp. 
Brucella spp. 
Citrobacter koseri 
Francisella tularensis 
Haemophilus ducreyi 
Haemophilius influenzae* 
Legionella spp. 
Moraxella catarrhalis* 
Neisseria meningitidis 
Pasteurella spp. 
Salmonella spp.* 
Shigella spp.* 
Vibrio spp. 
Yersinia pestis 
Anaerobe mikroorganismer 
Mobiluncus 
Andre mikroorganismer 
Chlamydia trachomatis ($) 
Chlamydia pneumoniae ($) 
Mycoplasma hominis ($) 
Mycoplasma pneumoniae ($) 
ARTER, HVOR ERHVERVET RESISTENS KAN VÆRE ET PROBLEM 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Enterococcus faecalis ($) 
Staphylococcus spp. * (2) 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Acinetobacter baumannii+ 
Burkholderia cepacia+* 
Campylobacter spp.+* 
Citrobacter freundii* 
Enterobacter aerogenes 
Enterobacter cloacae* 
Escherichia coli* 
Klebsiella oxytoca 
Klebsiella pneumoniae* 
Morganella morganii* 
Neisseria gonorrhoeae* 
Proteus mirabilis* 
Proteus vulgaris* 
Providencia spp. 
Pseudomonas aeruginosa* 
Pseudomonas fluorescens 
Serratia marcescens* 
Anaerobe mikroorganismer 
Peptostreptococcus spp. 
Propionibacterium acnes 
ORGANISMER MED NATURLIG RESISTENS 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Actinomyces 
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Enteroccus faecium 
Listeria monocytogenes 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Stenotrophomonas maltophilia 
Anaerobe mikroorganismer 
Undtagen ovennævnte   
Andre mikroorganismer 
Mycoplasma genitalium 
Ureaplasma urealitycum 
* Der er dokumenteret klinisk effekt for følsomme isolater ved godkendte indikationer 
+ Resistensgrad ≥ 50% i et eller flere EU-lande 
($): Naturlig intermediær følsomhed i fravær af erhvervet resistensmekanisme 
(1): Der er foretaget studier ved eksperimentelle infektioner hos dyr efter inhalation af Bacillus 

anthracis sporer; disse studier viser, at tidlig antibiotikabehandling efter eksponering, kan 
forhindre sygdommen, hvis behandlingen tilpasses til at mindske antallet af sporer i 
organismen med den infektive dosis. Den anbefalede dosis til mennesker er primært baseret 
på in vitro-følsomhed og på dyreeksperimentelle data sammen med begrænsede humane 
data. To måneders behandling af voksne med oral ciprofloxacin i en dosis på 500 mg to 
gange dagligt anses dog for effektiv til at forebygge anthraxinfektioner hos mennesker. Den 
behandlende læge henvises til nationale og/eller internationale konsensusdokumenter 
vedrørende behandling af anthrax. 

 (2): Methicillinresistente S .aureus viser meget hyppigt samme resistens over for 
fluoroquinoloner. Resistensgraden over for methicillin er fra 20 til 50% for alle 
stafylokokarter, og er normalt højere i nosocomiale isolater.  

 
5.2 Farmakokinetiske egenskaber 
 
Absorption 
 
Efter oral indgift af enkeltdoser på henholdsvis 250 mg, 500 mg og 750 mg ciprofloxacintabletter 
har ciprofloxacin en hurtig og god absorption, der primært sker fra tyndtarmen. Den maksimale 
serumkoncentration nås efter 1-2 timer. 
 
Efter enkeltdoser på 100-750 mg blev der nået dosisafhængige maksimale serumkoncentrationer (Cmax) 
mellem 0,56 og 3,7 mg/l. Der blev påvist dosisproportionalitet for Cmax og AUC. 
Eliminationshalveringstiden i serum for forsøgspersoner med normal nyrefunktion er ca. 4-7 timer. 
Serumkoncentrationerne stiger proportionalt op til doser på 1000 mg. 
Den absolutte biotilgængelighed er ca. 70-80%.  
En oral dosis på 500 mg hver 12. time har et areal under serumkoncentrationskurven (AUC), som er 
ækvivalent med AUC efter en intravenøs infusion af 400 mg ciprofloxacin givet over 60 minutter hver 
12. time. 
 
Distribution 
 
Ciprofloxacin har en lav proteinbinding (20-30%). Ciprofloxacin findes overvejende uioniseret i 
plasma og har i steadystate et stort distributionsvolumen på 2-3 l/kg legemsvægt. Ciprofloxacin når 
høje koncentrationer i mange væv som f.eks. lungevæv (epitelvæske, alveolære makrofager, 
biopsivæv), bihuler og inflammerede læsioner (cantharides blistervæske) og urogenitalsystemet (urin, 
prostata, endometrium), hvor totalkoncentrationerne kan overstige plasmakoncentrationerne.  
 
Metabolisme 
 
Der er fundet små koncentrationer af fire metabolitter, som blev identificeret som: 
desethylenciprofloxacin (M 1), sulphociprofloxacin (M 2), oxociprofloxacin (M 3) og 
formylciprofloxacin (M 4). Metabolitterne har antibakteriel aktivitet in vitro, men svagere end 
moderstoffet. 
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Ciprofloxacin er kendt for at være en moderat hæmmer af CYP 450 1A2-iso-enzymer. 
 
Eliminering 
 
Ciprofloxacin udskilles overvejende uændret, både renalt og i mindre grad fækalt. 
Eliminationshalveringstiden i serum er ca. 4 – 7 timer hos patienter med normal nyrefunktion. 
 

Udskillelse af ciprofloxacin (% af dosis) 
Oral indgift  Urin Fæces 

Ciprofloxacin 44,7 25,0 
Metaboliter (M1-M4) 11,3 7,5 

 
Den renale clearance er på 180 og 300 ml/kg/time og den totale bodyclearance er mellem 480 og 600 
ml/kg/time. Ciprofloxacin udskilles både ved glomerulær filtration og tubulær sekretion. Svært nedsat 
nyrefunktion medfører en stigning i ciprofloxacins halveringstid på op til 12 timer. 
 
Ciprofloxacins non-renale clearance sker primært ved aktiv transintestinal sekretion og ved 
metabolisering. Én procent af den indgivne dosis udskilles med galden, hvor koncentrationen er høj. 
 
Børn 
 
De foreliggende data om farmakokinetikken hos børn er begrænsede. 
 
I et studie med børn var Cmax og AUC ikke aldersafhængige (over 1 år). Der blev ikke set nogen 
bemærkelsesværdig stigning i Cmax og AUC efter gentagen dosering (10 mg/kg tre gange dagligt). 
 
Hos 10 børn med svær sepsis var Cmax 6,1 mg/l (område 4,6-8,3 mg/L) efter en 1-times intravenøs 
infusion i en dosis på 10 mg/kg hos børn under 1 år sammenlignet med  7,2 mg/l (område 4,7-11,8 
mg/l) hos børn mellem 1 og 5 år. AUC-værdierne var hhv. 17,4 mg*h/l (område 11,8-32,0 mg*h/l) og 
16,5 mg*h/l (område 11,0-23,8 mg*h/l) i de respektive aldersgrupper. 
 
Disse værdier ligger inden for det rapporterede område hos voksne ved terapeutiske doser. Baseret på 
populationsfarmakokinetiske analyser er den forventede gennemsnitlige halveringstid hos børn med 
forskellige infektioner ca. 4-5 timer, og biotilgængeligheden af den orale suspension er mellem 50 og 
80%.  
 
5.3 Prækliniske sikkerhedsdata 
 
De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af 
toksicitet efter enkeltdoser, toksicitet efter gentagne doser, karcinogenicitet eller 
reproduktionstoksicitet. Som mange andre quinoloner er ciprofloxacin fototoksisk hos dyr efter en 
klinisk relevant eksponering. Data om fotomutagenicitet/fotocarcinogenicitet viser en svag 
fotomutagen eller fototumorigen virkning af ciprofloxacin in vitro og i dyreforsøg. Virkningerne var 
sammenlignelige med virkningen af andre gyrasehæmmere. 
 
Artikulær tolerance: 
Som indberettet for andre gyrasehæmmere, forårsager ciprofloxacin skade på de store 
vægtbærende led hos ikke fuldt udvoksede dyr. Omfanget af bruskskader varierer alt efter alder, 
art og dosis. Skaderne kan nedsættes ved at fjerne vægten fra ledene. Studier med fuldt 
udvoksede dyr (rotter, hunde) viste ikke tegn på brusklæsioner. I et studie med unge beagle-
hunde forårsagede ciprofloxacin alvorlige forandringer i leddene ved terapeutiske doser efter 2 
ugers behandling, som stadig blev observeret efter 5 måneder. 
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6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 
 
6.1 Hjælpestoffer 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.2 Uforligeligheder 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.3 Opbevaringstid 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
6.4 Særlige opbevaringsforhold 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.5  Emballagetype og pakningsstørrelser 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.6 Regler for destruktion og anden håndtering  
 
Ingen særlige forholdsregler. 
 
Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer. 
 
 
7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
[Se bilag I - Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
 
8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 
 
[Udfyldes nationalt} 
 
 
9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF 

TILLADELSEN 
 
[Udfyldes nationalt} 
 
 
10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 
 
[MM/ÅÅÅÅ] 
 
[Udfyldes nationalt] 
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1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 750 mg filmovertrukne tabletter 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
 
2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 
 
 
3. LÆGEMIDDELFORM 
 
Filmovertrukne tabletter  
[Udfyldes nationalt] 
 
 
4. KLINISKE OPLYSNINGER 
 
4.1 Terapeutiske indikationer 
 
Ciprofloxacin Bayer 750 mg filmovertrukne tabletter er indiceret til behandling af følgende infektioner 
(se pkt. 4.4 og 5.1). Før behandling påbegyndes, skal tilgængelige oplysninger om resistens over for 
ciprofloxacin nøje studeres. 
 
 
Der skal tages hensyn til den officielle vejledning for korrekt brug af antibakterielle midler. 
 
Voksne 
 
• Infektioner i de nedre luftveje, som skyldes gramnegative bakterier 

- exacerbationer af kronisk, obstruktiv lungesygdom 
- bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose eller ved bronkiektasier 
- pneumoni 

 
• Kronisk suppurativ otitis media  

 
• Akut exacerbation af kronisk sinusitis, især hvis infektionerne skyldes gramnegative bakterier, 

herunder Pseudomonas aeruginosa 
 
• Urinvejsinfektioner 
 
• Urethritis og cervicitis forårsaget af gonokokker 
 
• Epididymoorchitis, herunder tilfælde forårsaget af Neisseria gonorrhoeae 
 
• Underlivsbetændelse, herunder tilfælde forårsaget af Neisseria gonorrhoeae. 
Ved ovennævnte infektioner i genitalkanalen, som er mistænkt for eller kendt for at skyldes Neisseria 
gonorrhoeae, er det særligt vigtigt at indhente oplysninger lokalt om, hvor udbredt resistensen over for 
ciprofloxacin er, og at bekræfte følsomheden på basis af laboratorieundersøgelser. 

 
• Gastrointestinale infektioner (f.eks. rejsediaré) 

 
• Intraabdominale infektioner 
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• Infektioner i hud og bløddele forårsaget af gramnegative bakterier 

 
• Malign ekstern otitis 
 
• Infektioner i knogler og led 
 
• Behandling af infektioner hos patienter med neutropeni 

 
• Profylakse over for infektioner hos patienter med neutropeni 
 
• Profylakse af invasive infektioner, som skyldes Neisseria meningitidis 
 
• Inhalationsanthrax (profylakse efter eksponering og kurativ behandling)  
 
Børn og unge 
 
• Bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose forårsaget af Pseudomonas aeruginosa 
• Komplicerede urinvejsinfektioner og pyelonephritis 
• Inhalationsanthrax (profylakse efter eksponering og kurativ behandling) 
 
Ciprofloxacin kan også anvendes til at behandle alvorlige infektioner hos børn og unge, når det anses 
for nødvendigt. 
 
Behandlingen bør kun påbegyndes af læger med erfaring i behandlingen af cystisk fibrose og/eller 
svære infektioner hos børn og voksne (se pkt. 4.4 og 5.1). 
 
4.2 Dosering og indgivelsesmåde  
 
Doseringen afhænger af indikationen, infektionens sværhedsgrad og infektionsstedet, de 
sygdomsfremkaldende bakteriers følsomhed for ciprofloxacin, patientens nyrefunktion, og hos børn og 
unge, patientens vægt. 
Behandlingens varighed afhænger af sygdommens sværhedsgrad og det kliniske og bakteriologiske 
forløb. 
Behandling af infektioner, der skyldes visse bakterier (f.eks. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter 
eller Stafylokokker), kan kræve højere ciprofloxacindoser og samtidig indgift af andre passende 
antibakterielle midler. 
 
Behandling af nogle infektioner (f.eks. underlivsbetændelse, intraabdominale infektioner, infektioner 
hos neutropeniske patienter og infektioner i knogler og led) kan kræve samtidig indgift af andre 
passende antibakterielle midler, afhængigt af de involverede patogener. 
 
Voksne 
 

Indikationer Daglig dosis i mg Behandlingsvarighed 
(inklusiv evt. initial 

parenteral behandling med 
ciprofloxacin) 

Infektioner i de nedre luftveje  
(iht. sværhedsgrad og organisme) 

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

7-14 dage 
 

Infektioner i de 
øvre luftvej (iht. 
sværhedsgrad og 

Akut exacerbation af 
kronisk sinusitis 

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

7-14 dage 
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Indikationer Daglig dosis i mg Behandlingsvarighed 
(inklusiv evt. initial 

parenteral behandling med 
ciprofloxacin) 

Kronisk suppurativ 
otitis media  

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

7-14 dage organisme) 

Malign ekstern otitis 750 mg to gange dagligt 28 dage op til 3 måneder 

250 mg to gange dagligt 
op til 500 mg to gange 

dagligt 

3 dage Ukompliceret cystitis 

Hos præ-menopausale kvinder kan der gives 500 mg som 
éngangsdosis 

Kompliceret cystitis, 
Ukompliceret 
pyelonephritis 

500 mg to gange dagligt 7 dage 

Kompliceret 
pyelonephritis  

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt  

Mindst 10 dage, i nogle tilfælde 
kan behandlingen fortsætte i 

længere end 21 dage (f.eks. ved 
abscesser) 

Urinvejsinfektioner  
(iht. sværhedsgrad 
og organisme) 

Prostatitis 500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

2-4 uger (akut) til 4-6 uger 
(kronisk) 

Urethritis og cervicitis, 
som skyldes 
gonokokker 

500 mg som 
éngangsdosis 

1 dag (éngangsdosis) Genitale infektioner 

Epididymoorchitis og 
underlivsbetændelse 
 

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

Mindst 14 dage 

Diaré forårsaget af 
patogene bakterier, 
herunder Shigella spp., 
bortset fra Shigella 
dysenteriae type 1 og 
empirisk behandling af 
svær rejsediaré 

500 mg to gange dagligt 1 dag 

Diaré forårsaget af 
Shigella dysenteriae 
type 1 

500 mg to gange dagligt 5 dage 

Diaré forårsaget af 
Vibrio cholerae 

500 mg to gange dagligt 3 dage 

Tyfus  500 mg to gange dagligt 7 dage 

Gastrointestinale 
og intraabdominale 
infektioner 

Intraabdominale 
infektioner, som 
skyldes gramnegative 
bakterier  

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 
 

5-14 dage 

Infektioner i hud og bløddele 
 

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

7 til 14 dage 

Infektioner i knogler og led 
 

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

Højst i 3 måneder 

Behandling af infektioner eller profylakse 
over for infektioner hos patienter med 
neutropeni 

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

Behandlingen bør fortsættes i 
hele neutropeniperioden 
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Indikationer Daglig dosis i mg Behandlingsvarighed 
(inklusiv evt. initial 

parenteral behandling med 
ciprofloxacin) 

Ciprofloxacin skal gives sammen med andre 
antibakterielle stoffer i henhold til officielle 
retningslinjer. 
Profylakse ved invasive infektioner, som 
skyldes Neisseria meningitidis 

500 mg som 
éngangsdosis 

1 dag (éngangsdosis) 

Inhalationsanthrax, profylakse efter 
eksponering og kurativ behandling til 
patienter, som kan behandles oralt, når det er 
klinisk passende. 
Behandling skal påbegyndes så hurtigt som 
muligt efter mistanke om eller bekræftet 
eksponering. 

500 mg to gange dagligt 60 dage efter bekræftelse af 
eksponering for Bacillus 

anthracis 

 
Børn og unge 
 
Indikationer Daglig dosis i mg Behandlingsvarighed 

(inklusiv evt. parenteral 

behandling med 

ciprofloxacin) 

Cystisk fibrose 
 

20 mg/kg legemsvægt to gange dagligt, maksimalt 
750 mg pr. dosis. 

10-14 dage 

Komplicerede 
urinvejsinfektioner 
og pyelonephritis 

10 mg/kg op til 20 mg/kg legemsvægt to gange 
dagligt, maksimalt 750 mg pr. dosis. 

10-21 dage 

Inhalationsanthrax, 
profylakse efter 
eksponering og 
kurativ behandling 
til patienter, som 
kan behandles oralt, 
når det er klinisk 
passende. 
Behandlingen skal 
påbegyndes så 
hurtigt som muligt 
efter mistanke om 
eller bekræftet 
eksponering. 

10 mg/kg op til 15 mg/kg legemsvægt to gange 
dagligt, maksimalt 500 mg pr. dosis. 

60 dage efter bekræftelse 
af eksponering for 
Bacillus anthracis  

Andre svære 
infektioner 

20 mg/kg legemsvægt to gange dagligt, maksimalt 
750 mg pr. dosis. 

Skal tilpasses 
infektionstypen 

 
Ældre patienter 
 
Ældre patienter skal have en dosis, der fastsættes ud fra infektionens alvorlighed og patientens 
kreatininclearance. 
 
Nedsat nyre- og leverfunktion 
 
Anbefalede start- og vedligeholdelsesdoser til patienter med nedsat nyrefunktion: 
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Kreatininclearance 
[ml/min/ 1,73 m²] 

Serumkreatinin 
[µmol/l] 

Oral dosis 
[mg] 

> 60  < 124 Se normaldosering. 
30-60  124 til 168 250-500 mg hver 12. 

time 
<30  > 169 250-500 mg hver 24. 

time 
Patienter i hæmodialyse  > 169 250-500 mg hver 24. 

time (efter dialyse)  
Patienter i peritonealdialyse > 169 250-500 mg hver 24. 

time 
 

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat leverfunktion. 

Doseringen til børn med nedsat nyre- og/eller leverfunktion er ikke undersøgt. 
 
Indgivelsesmåde 
 
Tabletterne skal sluges hele med væske. De kan tages uafhængigt af måltiderne. Hvis de tages på tom 
mave, absorberes det aktive stof hurtigere. Ciprofloxacin-tabletter bør ikke tages sammen med 
mælkeprodukter (f.eks. mælk eller yoghurt) eller frugtjuice tilsat mineraler (f.eks. orangejuice tilsat 
calcium) (se pkt. 4.5).  
 
I svære tilfælde, eller hvis patienten ikke kan indtage tabletter (f.eks. patienter, som får enteral 
ernæring), bør behandlingen påbegyndes med intravenøs ciprofloxacin, indtil det er muligt at skifte til 
oral indgift. 
 
4.3 Kontraindikationer 
 
• Overfølsomhed over for det aktive stof, over for andre quinoloner eller over for et eller flere af 

hjælpestofferne (se pkt. 6.1). 
 
• Samtidig indgift af ciprofloxacin og tizanidin (se pkt. 4.5). 
 
4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen 
 
Svære infektioner og blandingsinfektioner med grampositive og anaerobe patogener 
Ciprofloxacin egner sig ikke til monoterapi af svære infektioner og infektioner, som kan skyldes 
grampositive eller anaerobe patogener. Ved sådanne infektioner skal ciprofloxacin gives sammen med 
andre passende antibakterielle midler. 
 
Streptokokinfektioner (herunder  Streptococcus pneumonia) 
Ciprofloxacin må ikke anvendes til behandling af streptokokinfektioner på grund af utilstrækkelig 
effekt. 
 
Genitale infektioner 
Epidymoorchitis og underlivsbetændelse kan være forårsaget af fluoroquinolonresistente Neisseria 
gonorhoeae. Med mindre ciprofloxacinresistente Neisseria gonorhoeae kan udelukkes, bør 
ciprofloxacin gives sammen med et andet passende antibakterielt lægemiddel. Hvis der ikke opnås 
effekt i løbet af 3 dage, skal behandlingen tages op til revision. 
 
Intra-abdominale infektioner 
Der er begrænsede data om virkningen af ciprofloxacin til behandling af postoperative intra-
abdominale infektioner. 
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Rejsediaré 
Ved valget af ciprofloxacin skal der tages hensyn til resistensen over for ciprofloxacin hos relevante 
patogener i de lande, der besøges.  
 
Infektioner i knogler og led 
Ciprofloxacin bør anvendes i kombination med andre antibakterielle lægemidler, afhængigt af 
resultaterne af de mikrobiologiske undersøgelser.  
 
Inhalationsanthrax 
Anvendelsen hos mennesker er baseret på oplysninger om in vitro-disposition og på dyreforsøg samt 
begrænsede oplysninger fra mennesker. Behandlende læger skal henholde sig til national og/eller 
international konsensusdokumentation om behandling af anthrax. 
 
Børn og unge 
Anvendelsen af ciprofloxacin til børn og unge skal ske i henhold til tilgængelig officiel vejledning. 
Ciprofloxacin-behandling må kun påbegyndes af en læge, der har erfaring i behandling af cystisk fibrose 
og/eller svære infektioner hos børn og unge.  
 
Det er vist, at ciprofloxacin kan forårsage artropati i de vægtbærende led hos ikke fuldtudvoksede dyr. 
Sikkerhedsdata fra et randomiseret, dobbeltblindt studie om brug af ciprofloxacin til børn 
(ciprofloxacin: n=335, gennemsnitsalder = 6,3 år; referencegruppe: n = 349, gennemsnitsalder = 6,2 
år, aldersområde: 1 til 17 år) viste en hyppighed af formodet lægemiddelrelateret artropati (bedømt ud 
fra ledrelaterede kliniske symptomer) efter dag 42 på hhv. 7,2% og 4,6%. Efter 1-års follow-up var 
den lægemiddelrelaterede hyppighed af artropati hhv. 9,0% og 5,7%. Der var ingen statistisk 
signifikant forskel mellem grupperne i stigningen over tid af lægemiddelrelateret artropati. På grund af 
bivirkninger, som kan være relateret til led og/eller det omgivende væv, bør behandlingen kun 
påbegyndes efter en omhyggelig vurdering af risici og fordele. 
 
Bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose  
Kliniske studier har inkluderet børn og unge i alderen 5-17 år. Der foreligger mere begrænsede 
erfaringer om behandling af børn mellem 1 og 5 år.  
 
Komplicerede urinvejsinfektioner og pyelonephritis 
Det bør overvejes at behandle urinvejsinfektioner med ciprofloxacin, når andre behandlinger ikke kan 
bruges. Behandlingen bør ske på grundlag af resultaterne af mikrobiologiske undersøgelser. 
Kliniske studier har inkluderet børn og unge i alderen 1-17 år.  
 
Andre specifikke svære infektioner  
Efter en omhyggelig vurdering af risici og fordele, og i overensstemmelse med mikrobiologiske 
undersøgelser kan andre svære infektioner behandles med ciprofloxacin, i henhold til den officielle 
vejledning, hvis andre behandlinger ikke kan bruges eller efter svigt af konventionel behandling. 
Brugen af ciprofloxacin til specifikke svære infektioner, bortset fra behandling af infektionerne nævnt 
ovenfor, er ikke undersøgt i kliniske studier, og de kliniske erfaringer er begrænsede. Der skal derfor 
udvises forsigtighed ved behandling af patienter med sådanne infektioner. 
 
Hypersensitivitet 
Efter en enkelt dosis kan der forekomme hypersensitivitet og allergiske reaktioner, som kan være 
livstruende, herunder anafylaksi og anafylaktoide reaktioner (se pkt. 4.8). Hvis det sker, skal 
behandlingen med ciprofloxacin seponeres, og der skal påbegyndes passende medicinsk behandling.  
 
Det muskuloskeletale system 
Ciprofloxacin bør generelt ikke bruges til patienter, som har haft senesygdomme relateret til 
behandling med quinoloner. Ciprofloxacin kan dog i meget sjældne tilfælde ordineres til behandling af 
visse alvorlige infektioner efter mikrobiologisk dokumentation af den kausale organisme og en 
vurdering af risici og fordele. Dette gælder især, hvis standardbehandlingen har svigtet, eller der er 
bakteriel resistens, hvor de mikrobiologiske data berettiger anvendelsen af ciprofloxacin. 
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Allerede 48 timer efter start af behandlingen med ciprofloxacin kan der forekomme tendinitis og 
seneruptur (specielt af akillessenen), af og til bilateralt. Risikoen for tendinopati kan øges hos ældre 
patienter eller hos patienter, som samtidigt behandles med kortikosteroider (se pkt. 4.8). 
Ved tegn på tendinitis (f.eks. smertefuld hævelse eller inflammation), skal behandlingen med 
ciprofloxacin seponeres. Den berørte legemsdel skal holdes i ro.  
Ciprofloxacin skal bruges med forsigtighed til patienter med myasthenia gravis (se pkt. 4.8). 
 
Fotosensitivitet 
Det er vist, at ciprofloxacin kan forårsage fotosensitivitetsreaktioner. Patienter, som tager 
ciprofloxacin, skal rådes til at undgå direkte udsættelse for stærkt sollys eller UV-stråling under 
behandlingen (se pkt. 4.8). 
 
Centralnervesystemet 
Quinoloner er kendt for at kunne udløse krampeanfald eller sænke krampetærsklen. Ciprofloxacin skal 
bruges med forsigtighed hos patienter med sygdomme i centralnervesystemet, som kan prædisponere 
for krampeanfald. Hvis der forekommer krampeanfald, skal ciprofloxacin seponeres (se pkt 4.8). Der 
kan forekomme psykiske reaktioner selv efter første indgift af ciprofloxacin. I sjældne tilfælde kan en 
depression eller psykose udvikle sig således, at patienten bliver til fare for sig selv. I disse tilfælde skal 
ciprofloxacin seponeres. 
Der er indberetninger om polyneuropati (baseret på neurologiske symptomer som f.eks. smerter, 
brænden, sensoriske forstyrrelser eller muskelsvaghed, alene eller i kombination) hos patienter, som 
får ciprofloxacin. Ciprofloxacin bør seponeres hos patienter, som får symptomer på neuropati, 
herunder smerter, brænden, prikken og stikken, følelsesløshed og/eller slaphed for at hindre udvikling 
af en irreversibel tilstand (se pkt. 4.8). 
 
Hjertesygdomme 
Da ciprofloxacin er forbundet med tilfælde af QT-forlængelse (se pkt. 4.8), skal der iagttages 
forsigtighed ved behandling af patienter med torsades de point-arytmi. 
 
Mave-tarm-kanalen 
Hvis der forekommer svær og vedvarende diaré under eller efter behandlingen (selv efter flere ugers 
behandling), kan det være tegn på en antibiotika-associeret colitis (livstruende med evt. fatalt udfald), 
som kræver omgående behandling (se pkt. 4.8). I det tilfælde skal ciprofloxacin omgående seponeres, 
og passende behandling skal påbegyndes. I denne situation er antiperistaltiske lægemidler 
kontraindiceret. 
 
Nyre- og urinveje 
Der er indberettet tilfælde med krystalluri i forbindelse med brugen af ciprofloxacin (se pkt. 4.8). 
Patienter, som får ciprofloxacin, skal være godt hydrerede og stærk alkalisering af urinen bør undgås. 
 
Lever og galdeveje 
Der er indberettet tilfælde af levernekrose og livstruende leversvigt efter anvendelsen af ciprofloxacin 
(se pkt. 4.8). Hvis der optræder symptomer på leversygdom (f.eks. anoreksi, gulsot, mørkfarvet urin, 
kløe eller abdominal ømhed), skal behandlingen seponeres.  
 
Glucose-6-phosphat dehydrogenase-mangel 
Hos patienter med glucose-6-phosphat dehydrogenase-mangel er der indberetninger om hæmolytiske 
reaktioner ved behandling med ciprofloxacin. Derfor bør ciprofloxacin undgås hos disse patienter, 
med mindre de potentielle fordele opvejer de potentielle risici. I dette tilfælde skal patienterne 
overvåges for evt. optræden af hæmolyse. 
   
Resistens  
Under og efter behandling med ciprofloxacin kan bakterier, der viser resistens over for ciprofloxacin, 
isoleres, med eller uden klinisk tydelig superinfektion. Der kan være en særlig risiko ved 
ciprofloxacin-resistente bakterier ved længere behandlingsforløb og ved behandling af nosokomielle 
infektioner og/eller infektioner, der skyldes Staphylococcus- og Pseudomonas-arter.  
 



83 

Cytokrom P450 
Ciprofloxacin hæmmer CYP1A2 og kan derfor medføre øgede serumkoncentrationer af lægemidler, 
som gives samtidigt, og som metaboliseres af dette enzym (f.eks. teofyllin, clozapin, ropinirol og 
tizanidin). Samtidig indtagelse af ciprofloxacin og tizanidin er kontraindiceret. Patienter, som tager 
disse stoffer sammen med ciprofloxacin, skal derfor kontrolleres omhyggeligt for kliniske tegn på 
overdosering, og der skal om nødvendigt foretages serumkoncentrationsbestemmelser (f.eks. for 
teofyllin) (se pkt. 4.5). 
 
Methotrexat 
Ciprofloxacin og methotrexat må ikke bruges samtidigt (se pkt. 4.5).  
 
Interaktioner med laboratorietests 
Ciprofloxacins in vitro-aktivitet over for Mycobacterium tuberculosis kan resultere i falsk negative 
bakteriologiske testresultater i prøver fra patienter, som tager ciprofloxacin.  
 
4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion 
 
Virkninger af andre lægemidler på ciprofloxacin: 
 
Dannelse af chelatkompleks 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin (oral) og lægemidler, som indeholder multivalente kationer, og 
mineraltilskud (f.eks. calcium, magnesium, aluminium og jern), fosfatbundne polymerer (f.eks. 
sevelamer), sucralfat eller antacida og stærkt bufrede lægemidler (f.eks. didanosintabletter), som 
indeholder magnesium, aluminium eller calcium, nedsætter absorptionen af ciprofloxacin. Derfor skal 
ciprofloxacin gives enten 1-2 timer før eller mindst 4 timer efter indtagelsen af disse præparater. 
Denne restriktion vedrører ikke gruppen af H2-receptor-blokerende antacida. 
 
Levnedsmidler og mejeriprodukter 
 
Calciumindholdet i kosten som en del af et måltid påvirker ikke absorptionen væsentligt. Derimod bør 
samtidig indtagelse af mælkeprodukter (f.eks. mælk eller yoghurt) eller indtagelse af drikke tilsat 
mineraler (f.eks. orangejuice tilsat calcium) undgås samtidig med indtagelse af ciprofloxacin, fordi 
absorptionen af ciprofloxacin kan nedsættes.  
 
Probenecid 
 
Probenecid interfererer med den renale udskillelse af ciprofloxacin. Samtidig indgift af probenecid og 
ciprofloxacin øger serumkoncentrationerne af ciprofloxacin. 
 
 
Virkningen af ciprofloxacin på andre lægemidler: 
 
Tizanidin 
 
Tizanidin må ikke gives sammen med ciprofloxacin (se pkt. 4.3). I et klinisk studie med raske 
forsøgspersoner steg serumkoncentrationerne af tizanidin, når det blev givet samtidigt med 
ciprofloxacin (Cmax øges gennemsnitligt 7 fold, område: 4-21 fold. AUC øges gennemsnitligt 10 fold, 
område: 6-24 fold). Stigninger i serumkoncentrationerne af tizanidin er forbundet med en forstærket 
hypotensiv og sedativ virkning.  
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Methotrexat 
 
Den renale, tubulære transport af methotrexat kan hæmmes af samtidig indgift af ciprofloxacin. Det 
kan medføre forhøjede plasmakoncentrationer af methotrexat og øge risikoen for methotrexat-
betingede toksiske reaktioner. Må ikke indgives samtidigt (se pkt. 4.4). 
 
Teofyllin 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og teofyllin kan forårsage en uønsket stigning i 
serumkoncentrationen af teofyllin. Det kan medføre teofyllininducerede bivirkninger, som i sjældne 
tilfælde kan være livstruende eller fatale. Ved samtidig indgift, skal teofyllinkoncentrationerne 
kontrolleres, og teofyllindosis skal om nødvendigt nedsættes (se pkt. 4.4). 
 
Andre xanthinderivativer 
 
Ved samtidig indgift af ciprofloxacin og koffein eller pentoxifyllin (oxpentifyllin) er der beskrevet 
forhøjede serumkoncentrationer af disse xanthinderivativer. 
 
Phenytoin 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og phenytoin kan medføre forhøjede eller nedsatte 
serumkoncentrationer af phenytoin. Derfor bør plasmakoncentrationerne af lægemidlet monitoreres. 
 
Orale antikoagulantia 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og warfarin kan forstærke den antikoagulante virkning. Der er set et 
stort antal tilfælde med stigninger i oral antikoagulant-aktivitet hos patienter, som har fået 
antibakterielle midler, herunder fluoroquinoloner. Risikoen varierer med den tilgrundliggende 
infektion, alder og patienternes almentilstand. Det er derfor svært at vurdere fluoroquinolons bidrag til 
stigningen i INR (international normaliseret ratio). INR skal derfor overvåges hyppigt under og kort 
efter samtidig indgift af ciprofloxacin og et oralt antikoagulant middel.  
 
Ropinirol 
 
I et klinisk studie er det vist, at samtidig indgift af ropinirol og ciprofloxacin, en moderat hæmmer af 
isoenzym CYP450 1A2, medfører en stigning i Cmax og AUC for ropinirol på hhv. 60% og 84%. Der 
tilrådes overvågning af ropinirole-relaterede bivirkninger og passende justering af dosis under og kort 
efter samtidig indgift med ciprofloxacin (se pkt. 4.4). 
 
Clozapin 
 
Efter samtidig indgift af 250 mg ciprofloxacin og clozapin i 7 dage steg serumkoncentrationerne af 
clozapin og N-desmetylclozapin med hhv. 29% og 31%. Der bør foretages klinisk overvågning og en 
passende justering af clozapindosis under og kort efter samtidig indgift af ciprofloxacin (se pkt. 4.4). 
 
4.6 Graviditet og amning 
 
Graviditet 
De oplysninger, der er tilgængelige vedrørende indgift af ciprofloxacin til gravide kvinder, tyder ikke 
på misdannelser eller foetotoksicitet hhv. neonatal toksicitet efter ciprofloxacin. Dyreforsøg tyder ikke 
på direkte eller indirekte skadelige virkninger med hensyn til reproduktionstoksicitet. Hos unge og 
prænatale dyr, som var udsat for quinoloner, er der set effekt på umodent bindevæv. Det kan derfor 
ikke udelukkes, at lægemidlet kan forårsage skade på den humane immature organisme/foster (se pkt. 
5.3). 
Som en sikkerhedsforanstaltnng bør anvendelse af ciprofloxacin under graviditet derfor undgås. 
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Amning 
Ciprofloxacin udskilles i modermælk. Ciprofloxacin bør ikke anvendes under amning på grund af den 
potentielle risiko for bindevævsskader. 
 
4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner  
 
Ciprofloxacin kan påvirke reaktionstiden på grund af dets neurologiske virkninger. Derfor kan evnen 
til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner påvirkes.  
 
4.8 Bivirkninger 
 
De almindeligst indberettede bivirkninger er kvalme og diaré. 
 
Nedenstående tabel angiver de bivirkninger, der er set ved ciprofloxacin i kliniske studier og under 
overvågning efter markedsføringen (oral, intravenøs og sekventiel behandling). Bivirkningerne er 
sorteret efter hyppighed.Hyppighedsanalysen er baseret på oplysninger fra både oral og intravenøs 
indgift af ciprofloxacin. 
 
Organklasse Almindelig 

≥ 1/100 til < 
1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

Infektioner og 
parasitære  
sygdomme 

 Mykotiske 
superinfektioner 

Antibiotika-
relateret colitis 
(meget sjældent 
med evt. fatalt 
udfald) (se pkt. 4.4) 

  

Blod og 
lymfesystem 

 Eosinofili Leukopeni 
Anæmi 
Neutropeni 
Leukocytose 
Trombocytopeni 
Trombocytæmi 

Hæmolytisk 
anæmi 
Agranulocyto-
se 
Pancytopeni 
(livstruende) 
Knoglemarvs-
depression 
(livstruende)  

 

Forstyrrelser 
i immun-
systemet 

  Allergisk reaktion 
Allergisk ødem / 
angioødem 

Anafylaktisk 
reaktion 
Anafylaktisk 
shock 
(livstruende) 
(se pkt. 4.4) 
Serumsyg-
domslignende 
reaktion 

 

Metabolisme 
og ernæring 

 Anoreksi Hyperglykæmi 
 
 

  

Psykiske 
forstyrrelser  

 Psykomotorisk 
hyperaktivitet / 
agitation 

Konfusion og 
desorientering 
Angst 
Abnorme drømme 
Depression 
Hallucinationer 

Psykotiske 
reaktioner (se 
pkt. 4.4) 
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Organklasse Almindelig 
≥ 1/100 til < 

1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

Nerve-
systemet 

 Hovedpine 
Svimmelhed 
Søvnforstyrrelser  
Smagsforstyrrel-
ser 

Par- og dysaesthesi 
Hypoaesthesi 
Tremor 
Krampeanfald (se 
pkt. 4.4) 
Vertigo 

Migræne 
Koordinations-
forstyrrelser 
Gangforstyr-
relser  
Olfaktoriske 
nervesyg-
domme 
Intrakraniel 
hypertension 

Perifer 
neuropati 
(se pkt. 4.4) 

Øjne    Synsforstyrrelser Forvrænget 
farvesyn  

 

Øre og 
labyrint 

  Tinnitus 
Tab af hørelse / 
nedsat hørelse 

  

Hjerte   Takykardi  
 

 Ventrikulær 
arytmi 
QT-
forlængelse 
Torsades de 
pointes * 

Vaskulære 
sygdomme 

  Vasodilatation 
Hypotension 
Synkope 

Vasculitis  

Luftveje, 
thorax og 
mediastinum  

  Dyspnø (herunder 
astmatisk tilstand) 

  

Gastrointesti-
nale sygdom-
me 

Kvalme 
Diaré 

Opkastning 
Mave- og 
abdominalsmerter 
Dyspepsi 
Flatulens 

 Pankreatitis  

Lever og 
galdeveje 

 Stigning i 
transaminaser 
Øget bilirubin 

Nedsat 
leverfunktion 
Gulsot 
Hepatitis  

Levernekrose 
(meget 
sjældent 
progredierende 
til livstruende 
leversvigt) 
(se pkt. 4.4) 

 

Hud og 
subkutane 
væv 

 Udslæt 
Pruritus 
Urticaria 

Fotosensitivitets-
reaktioner (se pkt. 
4.4) 
 

Petekkier 
Erythema 
multiforme  
Erythema 
nodosum 
Stevens-
Johnson- 
syndrom 
(potentielt 
livstruende) 
Toksisk 
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Organklasse Almindelig 
≥ 1/100 til < 

1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

epidermal 
nekrolyse 
(potentielt 
livstruende) 

Knogler, led, 
muskler og 
bindevæv 

 Muskel- og 
skeletsmerter 
(f.eks. 
ekstremitetssmer-
ter, rygsmerter og 
brystsmerter) 
Artralgier 

Myalgier 
Artritis 
Øget muskeltonus 
og muskelkramper 

Muskelsvag-
hed 
Tendinitis 
Seneruptur 
(fortrinsvis 
akillessenen) 
(se pkt. 4.4) 
Exacerbation 
af symptomer 
på myasthenia 
gravis (se pkt. 
4.4) 

 

Nyrer og 
urinveje 

 Nedsat 
nyrefunktion 

Nyresvigt 
Hæmaturi 
Krystalluri (se pkt. 
4.4) 
Tubulointerstitiel 
nephritis 

  

Almene 
symptomer og 
reaktioner på 
administra-
tionsstedet 

 Asteni 
Feber 

Ødemer 
Svedtendens 
(hyperhidrosis) 

  

Under-
søgelser 

 Stigning i basisk 
fosfatase i blodet 

Abnormt 
protrombinniveau 
Øget amylase 

  

 
* Disse hændelser blev indberettet i perioden efter markedsføringen og blev fortrinsvis set hos 

patienter med yderligere risikofaktorer for QT-forlængelse (se pkt. 4.4) 
 
Børn 
Hyppigheden af ovennævnte artropati refererer til data, som stammer fra studier hos voksne. Det er 
indberettet, at artropati forekommer almindeligt hos børn (se pkt. 4.4). 
 
4.9 Overdosering 
 
Det er indberettet, at en overdosis på 12 g har medført lette toksiske symptomer. Det er indberettet, at 
en akut overdosis på 16 g har medført akut nyresvigt. 
Symptomerne på overdosering omfatter: svimmelhed, tremor, hovedpine, træthed, krampeanfald, 
hallucinationer, konfusion, maveubehag, nedsat nyre- og leverfunktion samt krystalluri og hæmaturi. 
Der er beskrevet reversibel nyretoksicitet. 
 
Bortset fra rutinemæssige nødforanstaltninger bør nyrefunktionen overvåges om nødvendigt for at 
undgå krystalluri, herunder urinens pH og surhedsgrad. Patienterne skal holdes adækvat hydrerede. 
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Det er kun en mindre mængde ciprofloxacin (<10%), der elimineres ved hæmodialyse eller 
peritonealdialyse. 
 
 
5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 
 
5.1  Farmakodynamiske egenskaber 
 
Farmakoterapeutisk klassifikation: Fluoroquinolon, ATC-kode: J01 MA 02. 
 
Virkningsmekanisme: 
 
Som et fluorquinolon-antibiotikum udøver Ciprofloxacin sin baktericide virkning ved at hæmme både 
type II topo-isomerase (DNA-gyrase) og top-isomerase IV, som er nødvendig for bakteriel DNA-
replikation, transskription, genopretning og rekombination. 
Den minimale baktericide koncentration (MBC) overstiger normalt ikke den minimale hæmmende 
koncentration (MIC) med mere end en faktor 2. 
 
PK/PD-forholdet: 
 
Virkningen afhænger hovedsageligt af hhv. forholdet mellem den maksimale koncentration i serum 
(Cmax) og den minimale hæmmende koncentration (MIC) af ciprofloxacin for et bakterielt patogen og 
af forholdet mellem henholdsvis arealet under kurven (AUC) og MIC. 
 
Resistens: 
 
In vitro-resistens over for ciprofloxacin kan erhverves gennem en trinvis proces af mutationer på 
målstedet af både topoisomerase II, DNA gyrase og topoisomerase IV. Graden af krydsresistens 
mellem ciprofloxacin og andre fluoroquinoloner, der hidrører herfra, er variabel. Enkelte mutationer 
resulterer dog nødvendigvis ikke i klinisk resistens, men multiple mutationer resulterer generelt i 
klinisk resistens over for mange eller alle aktive substanser inden for klassen.  
Impermeabilitet og/eller resistens, som påvirker mekanismen af efflukspumpen for den aktive 
substans, kan have forskellig virkning på følsomheden over for fluoroquinoloner, hvilket afhænger af 
de fysiokemiske egenskaber hos forskellige aktive substanser inden for klassen og affiniteten af 
transportsystemerne for hver aktiv substans. Alle in vitro-mekanismer for resistens ses almindeligvis i 
kliniske isolater. Resistensmekanismer, som inaktiverer andre antibiotika, som f.eks. 
permeationsbarrierer (almindelig hos Pseudomonas aeruginosa) og effluksmekanismer, kan påvirke 
følsomheden over for ciprofloxacin. Der er set plasmidmedieret resistens kodet via qnr-gener. 
 
Antibakterielt spektrum: 
 
Breakpoints adskiller følsomme stammer fra stammer med intermediær følsomhed og de sidste fra 
resistente stammer: 
 
EUCAST-rekommendationer 
 

Mikroorganisme Følsomhed Resistens 
Enterobacteria S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 
Pseudomonas S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 
Acinetobacter S ≤ 1 mg/l R > 1 mg/l 
Staphylococcus spp.1 S ≤ 1 mg/l R > 1 mg/l 
Haemophilus influenzae og  
Moraxella catarrhalis 

S ≤ 0,5 mg/l R > 0,5 mg/l 

Neisseria gonorrhoeae S ≤ 0,03 mg/l R > 0,06 mg/ 
Neisseria meningitidis S ≤ 0,03 mg/ R > 0,06 mg/ 
Ikke-artsrelaterede breakpoints* S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 
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4. Staphylococcus spp. - breakpoints for ciprofloxacin refererer til højdosisbehandling.  
* Ikke-artsrelaterede breakpoints er primært blevet bestemt på grundlag af PK/PD-data, og er 

uafhængige af fordelingerne af MIC for specifikke arter. De skal kun bruges for arter, som 
ikke har fået et arts-specifikt breakpoint, og ikke for de arter, hvor testning af følsomhed 
ikke anbefales. 

 
 
Forekomsten af erhvervet resistens kan variere geografisk og over tid for udvalgte arter, og lokal 
information om resistens er ønskeligt, især ved behandling af alvorlige infektioner. Ekspertrådgivning 
bør om nødvendigt søges, hvis den lokale forekomst af resistens er således, at nytten af lægemidlet ved 
visse infektioner er tvivlsom. 
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Inddeling af relevante arter efter ciprofloxacinfølsomhed (se pkt. 4.4 vedrørende Streptokokarter). 
 
ALMINDELIGE FØLSOMME ARTER 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Bacillus anthracis (1) 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Aeromonas spp. 
Brucella spp. 
Citrobacter koseri 
Francisella tularensis 
Haemophilus ducreyi 
Haemophilius influenzae* 
Legionella spp. 
Moraxella catarrhalis* 
Neisseria meningitidis 
Pasteurella spp. 
Salmonella spp.* 
Shigella spp.* 
Vibrio spp. 
Yersinia pestis 
Anaerobe mikroorganismer 
Mobiluncus 
Andre mikroorganismer 
Chlamydia trachomatis ($) 
Chlamydia pneumoniae ($) 
Mycoplasma hominis ($) 
Mycoplasma pneumoniae ($) 
ARTER, HVOR ERHVERVET RESISTENS KAN VÆRE ET PROBLEM 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Enterococcus faecalis ($) 
Staphylococcus spp. * (2) 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Acinetobacter baumannii+ 
Burkholderia cepacia+* 
Campylobacter spp.+* 
Citrobacter freundii* 
Enterobacter aerogenes 
Enterobacter cloacae* 
Escherichia coli* 
Klebsiella oxytoca 
Klebsiella pneumoniae* 
Morganella morganii* 
Neisseria gonorrhoeae* 
Proteus mirabilis* 
Proteus vulgaris* 
Providencia spp. 
Pseudomonas aeruginosa* 
Pseudomonas fluorescens 
Serratia marcescens* 
Anaerobe mikroorganismer 
Peptostreptococcus spp. 
Propionibacterium acnes 
ORGANISMER MED NATURLIG RESISTENS 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Actinomyces 
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Enteroccus faecium 
Listeria monocytogenes 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Stenotrophomonas maltophilia 
Anaerobe mikroorganismer 
Undtagen ovennævnte   
Andre mikroorganismer 
Mycoplasma genitalium 
Ureaplasma urealitycum 
* Der er dokumenteret klinisk effekt for følsomme isolater ved godkendte indikationer 
+ Resistensgrad ≥ 50% i et eller flere EU-lande 
($): Naturlig intermediær følsomhed i fravær af erhvervet resistensmekanisme 
(1): Der er foretaget studier ved eksperimentelle infektioner hos dyr efter inhalation af Bacillus 

anthracis sporer; disse studier viser, at tidlig antibiotikabehandling efter eksponering, kan 
forhindre sygdommen, hvis behandlingen tilpasses til at mindske antallet af sporer i 
organismen med den infektive dosis. Den anbefalede dosis til mennesker er primært baseret 
på in vitro-følsomhed og på dyreeksperimentelle data sammen med begrænsede humane 
data. To måneders behandling af voksne med oral ciprofloxacin i en dosis på 500 mg to 
gange dagligt anses dog for effektiv til at forebygge anthraxinfektioner hos mennesker. Den 
behandlende læge henvises til nationale og/eller internationale konsensusdokumenter 
vedrørende behandling af anthrax. 

 (2): Methicillinresistente S .aureus viser meget hyppigt samme resistens over for 
fluoroquinoloner. Resistensgraden over for methicillin er fra 20 til 50% for alle 
stafylokokarter, og er normalt højere i nosocomiale isolater.  

 
5.2 Farmakokinetiske egenskaber 
 
Absorption 
 
Efter oral indgift af enkeltdoser på henholdsvis 250 mg, 500 mg og 750 mg ciprofloxacintabletter 
har ciprofloxacin en hurtig og god absorption, der primært sker fra tyndtarmen. Den maksimale 
serumkoncentration nås efter 1-2 timer. 
 
Efter enkeltdoser på 100-750 mg blev der nået dosisafhængige maksimale serumkoncentrationer (Cmax) 
mellem 0,56 og 3,7 mg/l. Der blev påvist dosisproportionalitet for Cmax og AUC. 
Eliminationshalveringstiden i serum for forsøgspersoner med normal nyrefunktion er ca. 4-7 timer. 
Serumkoncentrationerne stiger proportionalt op til doser på 1000 mg. 
Den absolutte biotilgængelighed er ca. 70-80%.  
En oral dosis på 500 mg hver 12. time har et areal under serumkoncentrationskurven (AUC), som er 
ækvivalent med AUC efter en intravenøs infusion af 400 mg ciprofloxacin givet over 60 minutter hver 
12. time. 
 
Distribution 
 
Ciprofloxacin har en lav proteinbinding (20-30%). Ciprofloxacin findes overvejende uioniseret i 
plasma og har i steadystate et stort distributionsvolumen på 2-3 l/kg legemsvægt. Ciprofloxacin når 
høje koncentrationer i mange væv som f.eks. lungevæv (epitelvæske, alveolære makrofager, 
biopsivæv), bihuler og inflammerede læsioner (cantharides blistervæske) og urogenitalsystemet (urin, 
prostata, endometrium), hvor totalkoncentrationerne kan overstige plasmakoncentrationerne.  
 
Metabolisme 
 
Der er fundet små koncentrationer af fire metabolitter, som blev identificeret som: 
desethylenciprofloxacin (M 1), sulphociprofloxacin (M 2), oxociprofloxacin (M 3) og 
formylciprofloxacin (M 4). Metabolitterne har antibakteriel aktivitet in vitro, men svagere end 
moderstoffet. 
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Ciprofloxacin er kendt for at være en moderat hæmmer af CYP 450 1A2-iso-enzymer. 
 
Eliminering 
 
Ciprofloxacin udskilles overvejende uændret, både renalt og i mindre grad fækalt. 
Eliminationshalveringstiden i serum er ca. 4 – 7 timer hos patienter med normal nyrefunktion. 
 

Udskillelse af ciprofloxacin (% af dosis) 
Oral indgift  Urin Fæces 

Ciprofloxacin 44,7 25,0 
Metaboliter (M1-M4) 11,3 7,5 

 
Den renale clearance er på 180 og 300 ml/kg/time og den totale bodyclearance er mellem 480 og 600 
ml/kg/time. Ciprofloxacin udskilles både ved glomerulær filtration og tubulær sekretion. Svært nedsat 
nyrefunktion medfører en stigning i ciprofloxacins halveringstid på op til 12 timer. 
 
Ciprofloxacins non-renale clearance sker primært ved aktiv transintestinal sekretion og ved 
metabolisering. Én procent af den indgivne dosis udskilles med galden, hvor koncentrationen er høj. 
 
Børn 
 
De foreliggende data om farmakokinetikken hos børn er begrænsede. 
 
I et studie med børn var Cmax og AUC ikke aldersafhængige (over 1 år). Der blev ikke set nogen 
bemærkelsesværdig stigning i Cmax og AUC efter gentagen dosering (10 mg/kg tre gange dagligt). 
 
Hos 10 børn med svær sepsis var Cmax 6,1 mg/l (område 4,6-8,3 mg/L) efter en 1-times intravenøs 
infusion i en dosis på 10 mg/kg hos børn under 1 år sammenlignet med  7,2 mg/l (område 4,7-11,8 
mg/l) hos børn mellem 1 og 5 år. AUC-værdierne var hhv. 17,4 mg*h/l (område 11,8-32,0 mg*h/l) og 
16,5 mg*h/l (område 11,0-23,8 mg*h/l) i de respektive aldersgrupper. 
 
Disse værdier ligger inden for det rapporterede område hos voksne ved terapeutiske doser. Baseret på 
populationsfarmakokinetiske analyser er den forventede gennemsnitlige halveringstid hos børn med 
forskellige infektioner ca. 4-5 timer, og biotilgængeligheden af den orale suspension er mellem 50 og 
80%.  
 
5.3 Prækliniske sikkerhedsdata 
 
De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af 
toksicitet efter enkeltdoser, toksicitet efter gentagne doser, karcinogenicitet eller 
reproduktionstoksicitet. Som mange andre quinoloner er ciprofloxacin fototoksisk hos dyr efter en 
klinisk relevant eksponering. Data om fotomutagenicitet/fotocarcinogenicitet viser en svag 
fotomutagen eller fototumorigen virkning af ciprofloxacin in vitro og i dyreforsøg. Virkningerne var 
sammenlignelige med virkningen af andre gyrasehæmmere. 
 
Artikulær tolerance: 
Som indberettet for andre gyrasehæmmere, forårsager ciprofloxacin skade på de store 
vægtbærende led hos ikke fuldt udvoksede dyr. Omfanget af bruskskader varierer alt efter alder, 
art og dosis. Skaderne kan nedsættes ved at fjerne vægten fra ledene. Studier med fuldt 
udvoksede dyr (rotter, hunde) viste ikke tegn på brusklæsioner. I et studie med unge beagle-
hunde forårsagede ciprofloxacin alvorlige forandringer i leddene ved terapeutiske doser efter 2 
ugers behandling, som stadig blev observeret efter 5 måneder. 
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6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 
 
6.1 Hjælpestoffer 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.2 Uforligeligheder 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.3 Opbevaringstid 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.4 Særlige opbevaringsforhold 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.6 Regler for destruktion og anden håndtering  
 
Ingen særlige forholdsregler. 
 
Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer. 
 
 
7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
[Se bilag I - Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
 
8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 
 
[Udfyldes nationalt} 
 
 
9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF 

TILLADELSEN 
 
[Udfyldes nationalt} 
 
 
10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 
 
[MM/ÅÅÅÅ] 
 
[Udfyldes nationalt] 
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1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 250 mg oral suspension i enkeltdosisposer 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
 
2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 
 
 
3. LÆGEMIDDELFORM 
 
Oral suspension (i enkeltdosisposer). 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
4. KLINISKE OPLYSNINGER 
 
4.1 Terapeutiske indikationer 
 
Ciprofloxacin Bayer 250 mg oral suspension i enkeltdosisposer er indiceret til behandling af følgende 
infektioner (se pkt. 4.4 og 5.1). Før behandling påbegyndes, skal tilgængelige oplysninger om resistens 
over for ciprofloxacin nøje studeres 
 
Der skal tages hensyn til den officielle vejledning for korrekt brug af antibakterielle midler. 
 
. 
Voksne 
 
• Infektioner i de nedre luftveje, som skyldes gramnegative bakterier 

- exacerbationer af kronisk, obstruktiv lungesygdom 
 - bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose eller ved bronkiektasier 
 - pneumoni 
 
• Kronisk suppurativ otitis media  

 
• Akut exacerbation af kronisk sinusitis, især hvis infektionerne skyldes gramnegative bakterier, 

herunder Pseudomonas aeruginosa 
 
• Urinvejsinfektioner 
 
• Urethritis og cervicitis forårsaget af gonokokker 
 
• Epididymoorchitis, herunder tilfælde forårsaget af Neisseria gonorrhoeae 
 
• Underlivsbetændelse, herunder tilfælde forårsaget af Neisseria gonorrhoeae. 

 
Ved ovennævnte infektioner i genitalkanalen som er mistænkt for eller kendt for at skyldes Neisseria 
gonorrhoeae, er det særligt vigtigt at indhente oplysninger lokalt om, hvor udbredt resistensen over for 
ciprofloxacin er, og at bekræfte følsomheden på basis af laboratorieundersøgelser. 

 
• Gastrointestinale infektioner (f.eks. rejsediaré) 

 



95 

• Intraabdominale infektioner 
 
• Infektioner i hud og bløddele forårsaget af gramnegative bakterier 

 
• Malign ekstern otitis 
 
• Infektioner i knogler og led 
 
• Behandling af infektioner hos patienter med neutropeni 

 
• Profylakse over for infektioner hos patienter med neutropeni 
 
• Profylakse af invasive infektioner, som skyldes Neisseria meningitidis 
 
• Inhalationsanthrax (profylakse efter eksponering og kurativ behandling)  
 
Børn og unge 
 
• Bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose forårsaget af Pseudomonas aeruginosa 
• Komplicerede urinvejsinfektioner og pyelonephritis 
• Inhalationsanthrax (profylakse efter eksponering og kurativ behandling) 
 
Ciprofloxacin kan også anvendes til at behandle alvorlige infektioner hos børn og unge, når det anses 
for nødvendigt. 
 
Behandlingen bør kun påbegyndes af læger med erfaring i behandlingen af cystisk fibrose og/eller 
svære infektioner hos børn og voksne (se pkt. 4.4 og 5.1). 
 
4.2 Dosering og indgivelsesmåde  
 
Doseringen afhænger af indikationen, infektionens sværhedsgrad og infektionsstedet, de 
sygdomsfremkaldende bakteriers følsomhed for ciprofloxacin, patientens nyrefunktion, og hos børn og 
unge, patientens vægt. 
Behandlingens varighed afhænger af sygdommens sværhedsgrad og det kliniske og bakteriologiske 
forløb. 
Behandling af infektioner, der skyldes visse bakterier (f.eks. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter 
eller Stafylokokker), kan kræve højere ciprofloxacindoser og samtidig indgift af andre passende 
antibakterielle midler. 
 
Behandling af nogle infektioner (f.eks. underlivsbetændelse, intraabdominale infektioner, infektioner 
hos neutropeniske patienter og infektioner i knogler og led) kan kræve samtidig indgift af andre 
passende antibakterielle midler, afhængigt af de involverede patogener. 
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Voksne 
 

Indikationer Daglig dosis i mg Behandlingsvarighed 
(inklusiv evt. initial 

parenteral behandling med 
ciprofloxacin) 

Infektioner i de nedre luftveje  
(iht. sværhedsgrad og organisme) 

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

7-14 dage 
 

Akut exacerbation af 
kronisk sinusitis 

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

7-14 dage 

Kronisk suppurativ 
otitis media  

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

7-14 dage 

Infektioner i de 
øvre luftvej (iht. 
sværhedsgrad og 
organisme) 

Malign ekstern otitis 750 mg to gange dagligt 28 dage op til 3 måneder 

250 mg to gange dagligt 
op til 500 mg to gange 

dagligt 

3 dage Ukompliceret cystitis 

Hos præ-menopausale kvinder kan der gives 500 mg som 
éngangsdosis 

Kompliceret cystitis, 
Ukompliceret 
pyelonephritis 

500 mg to gange dagligt 7 dage 

Kompliceret 
pyelonephritis  

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt  

Mindst 10 dage, i nogle tilfælde 
kan behandlingen fortsætte i 

længere end 21 dage (f.eks. ved 
abscesser) 

Urinvejsinfektioner  
(iht. sværhedsgrad 
og organisme) 

Prostatitis 500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

2-4 uger (akut) til 4-6 uger 
(kronisk) 

Urethritis og cervicitis, 
som skyldes 
gonokokker 

500 mg som 
éngangsdosis 

1 dag (éngangsdosis) Genitale infektioner 

Epididymoorchitis og 
underlivsbetændelse 
 

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

Mindst 14 dage 

Diaré forårsaget af 
patogene bakterier, 
herunder Shigella spp., 
bortset fra Shigella 
dysenteriae type 1 og 
empirisk behandling af 
svær rejsediaré 

500 mg to gange dagligt 1 dag 

Diaré forårsaget af 
Shigella dysenteriae 
type 1 

500 mg to gange dagligt 5 dage 

Diaré forårsaget af 
Vibrio cholerae 

500 mg to gange dagligt 3 dage 

Tyfus  500 mg to gange dagligt 7 dage 

Gastrointestinale 
og intraabdominale 
infektioner 

Intraabdominale 
infektioner, som 
skyldes gramnegative 
bakterier  
 

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 
 

5-14 dage 
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Indikationer Daglig dosis i mg Behandlingsvarighed 
(inklusiv evt. initial 

parenteral behandling med 
ciprofloxacin) 

Infektioner i hud og bløddele 
 

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

7-14 dage 

Infektioner i knogler og led 
 

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

Højst i 3 måneder 

Behandling af infektioner eller profylakse 
over for infektioner hos patienter med 
neutropeni 
Ciprofloxacin skal gives sammen med andre 
antibakterielle stoffer i henhold til officielle 
retningslinjer. 

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

Behandlingen bør fortsættes i 
hele neutropeniperioden 

Profylakse ved invasive infektioner, som 
skyldes Neisseria meningitidis 

500 mg som 
éngangsdosis 

1 dag (éngangsdosis) 

Inhalationsanthrax, profylakse efter 
eksponering og kurativ behandling til 
patienter, som kan behandles oralt, når det er 
klinisk passende. 
Behandling skal påbegyndes så hurtigt som 
muligt efter mistanke om eller bekræftet 
eksponering. 

500 mg to gange dagligt 60 dage efter bekræftelse af 
eksponering for Bacillus 

anthracis 

 
Børn og unge 
 
Indikationer Daglig dosis i mg Behandlingsvarighed 

(inklusiv evt. parenteral 

behandling med 

ciprofloxacin) 

Cystisk fibrose 
 

20 mg/kg legemsvægt to gange dagligt, maksimalt 
750 mg pr. dosis. 

10-14 dage 

Komplicerede 
urinvejsinfektioner 
og pyelonephritis 

10 mg/kg op til 20 mg/kg legemsvægt to gange 
dagligt, maksimalt 750 mg pr. dosis. 

10-21 dage 

Inhalationsanthrax, 
profylakse efter 
eksponering og 
kurativ behandling 
til patienter, som 
kan behandles oralt, 
når det er klinisk 
passende. 
Behandlingen skal 
påbegyndes så 
hurtigt som muligt 
efter mistanke om 
eller bekræftet 
eksponering. 

10 mg/kg op til 15 mg/kg legemsvægt to gange 
dagligt, maksimalt 500 mg pr. dosis. 

60 dage efter bekræftelse 
af eksponering for 
Bacillus anthracis  

Andre svære 
infektioner 

20 mg/kg legemsvægt to gange dagligt, maksimalt 
750 mg pr. dosis. 

Skal tilpasses 
infektionstypen 
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Ældre patienter 
 
Ældre patienter skal have en dosis, der fastsættes ud fra infektionens alvorlighed og patientens 
kreatininclearance. 
 
Nedsat nyre- og leverfunktion 
 
Anbefalede start- og vedligeholdelsesdoser til patienter med nedsat nyrefunktion: 
 

Kreatininclearance 
[ml/min/ 1,73 m²] 

Serumkreatinin 
[µmol/l] 

Oral dosis 
[mg] 

> 60  < 124 Se normaldosering. 
30-60  124 til 168 250-500 mg hver 12. 

time 
<30  > 169 250-500 mg hver 24. 

time 
Patienter i hæmodialyse  > 169 250-500 mg hver 24. 

time (efter dialyse)  
Patienter i peritonealdialyse > 169 250-500 mg hver 24. 

time 
 

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat leverfunktion. 

Doseringen til børn med nedsat nyre- og/eller leverfunktion er ikke undersøgt. 
 
Indgivelsesmåde 
 
Oral suspension i enkeltdosisposer kan tages uafhængigt af måltiderne. Hvis de tages på tom mave, 
absorberes det aktive stof hurtigere. Ciprofloxacin bør ikke tages sammen med mælkeprodukter (f.eks. 
mælk eller yoghurt) eller frugtjuice tilsat mineraler (f.eks. orangejuice tilsat calcium) (se pkt. 4.5).  
 
I svære tilfælde, eller hvis patienten ikke kan indtage oral suspension (f.eks. patienter, som får enteral 
ernæring), bør behandlingen påbegyndes med intravenøs ciprofloxacin, indtil det er muligt at skifte til 
oral indgift. 
 
4.3 Kontraindikationer 
 
• Overfølsomhed over for det aktive stof, over for andre quinoloner eller over for et eller flere af 

hjælpestofferne (se pkt. 6.1). 
 
• Samtidig indgift af ciprofloxacin og tizanidin (se pkt. 4.5). 
 
4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen 
 
Svære infektioner og blandingsinfektioner med grampositive og anaerobe patogener 
Ciprofloxacin egner sig ikke til monoterapi af svære infektioner og infektioner, som kan skyldes 
grampositive eller anaerobe patogener. Ved sådanne infektioner skal ciprofloxacin gives sammen med 
andre passende antibakterielle midler. 
 
Streptokokinfektioner (herunder  Streptococcus pneumonia) 
Ciprofloxacin må ikke anvendes til behandling af streptokokinfektioner på grund af utilstrækkelig 
effekt. 
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Genitale infektioner 
Epidymoorchitis og underlivsbetændelse kan være forårsaget af fluoroquinolonresistente Neisseria 
gonorhoeae. Med mindre ciprofloxacinresistente Neisseria gonorhoeae kan udelukkes, bør 
ciprofloxacin gives sammen med et andet passende antibakterielt lægemiddel. Hvis der ikke opnås 
effekt i løbet af 3 dage, skal behandlingen tages op til revision. 
 
Intra-abdominale infektioner 
Der er begrænsede data om virkningen af ciprofloxacin til behandling af postoperative intra-
abdominale infektioner. 
 
Rejsediaré 
Ved valget af ciprofloxacin skal der tages hensyn til resistensen over for ciprofloxacin hos relevante 
patogener i de lande, der besøges.  
 
Infektioner i knogler og led 
Ciprofloxacin bør anvendes i kombination med andre antibakterielle lægemidler, afhængigt af 
resultaterne af de mikrobiologiske undersøgelser.  
 
Inhalationsanthrax 
Anvendelsen hos mennesker er baseret på oplysninger om in vitro-disposition og på dyreforsøg samt 
begrænsede oplysninger fra mennesker. Behandlende læger skal henholde sig til national og/eller 
international konsensusdokumentation om behandling af anthrax. 
 
Børn og unge 
Anvendelsen af ciprofloxacin til børn og unge skal ske i henhold til tilgængelig officiel vejledning. 
Ciprofloxacin-behandling må kun påbegyndes af en læge, der har erfaring i behandling af cystisk fibrose 
og/eller svære infektioner hos børn og unge.  
 
Det er vist, at ciprofloxacin kan forårsage artropati i de vægtbærende led hos ikke fuldtudvoksede dyr. 
Sikkerhedsdata fra et randomiseret, dobbeltblindt studie om brug af ciprofloxacin til børn 
(ciprofloxacin: n=335, gennemsnitsalder = 6,3 år; referencegruppe: n = 349, gennemsnitsalder = 6,2 
år, aldersområde: 1 til 17 år) viste en hyppighed af formodet lægemiddelrelateret artropati (bedømt ud 
fra ledrelaterede kliniske symptomer) efter dag 42 på hhv. 7,2% og 4,6%. Efter 1-års follow-up var 
den lægemiddelrelaterede hyppighed af artropati hhv. 9,0% og 5,7%. Der var ingen statistisk 
signifikant forskel mellem grupperne i stigningen over tid af lægemiddelrelateret artropati. På grund af 
bivirkninger, som kan være relateret til led og/eller det omgivende væv, bør behandlingen kun 
påbegyndes efter en omhyggelig vurdering af risici og fordele. 
 
Bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose  
Kliniske studier har inkluderet børn og unge i alderen 5-17 år. Der foreligger mere begrænsede 
erfaringer om behandling af børn mellem 1 og 5 år.  
 
Komplicerede urinvejsinfektioner og pyelonephritis 
Det bør overvejes at behandle urinvejsinfektioner med ciprofloxacin, når andre behandlinger ikke kan 
bruges. Behandlingen bør ske på grundlag af resultaterne af mikrobiologiske undersøgelser. 
Kliniske studier har inkluderet børn og unge i alderen 1-17 år.  
 
Andre specifikke svære infektioner  
Efter en omhyggelig vurdering af risici og fordele, og i overensstemmelse med mikrobiologiske 
undersøgelser kan andre svære infektioner behandles med ciprofloxacin, i henhold til den officielle 
vejledning, hvis andre behandlinger ikke kan bruges eller efter svigt af konventionel behandling. 
Brugen af ciprofloxacin til specifikke svære infektioner, bortset fra behandling af infektionerne nævnt 
ovenfor, er ikke undersøgt i kliniske studier, og de kliniske erfaringer er begrænsede. Der skal derfor 
udvises forsigtighed ved behandling af patienter med sådanne infektioner. 
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Hypersensitivitet 
Efter en enkelt dosis kan der forekomme hypersensitivitet og allergiske reaktioner, som kan være 
livstruende, herunder anafylaksi og anafylaktoide reaktioner (se pkt. 4.8). Hvis det sker, skal 
behandlingen med ciprofloxacin seponeres, og der skal påbegyndes passende medicinsk behandling.  
 
Det muskuloskeletale system 
Ciprofloxacin bør generelt ikke bruges til patienter, som har haft senesygdomme relateret til 
behandling med quinoloner. Ciprofloxacin kan dog i meget sjældne tilfælde ordineres til behandling af 
visse alvorlige infektioner efter mikrobiologisk dokumentation af den kausale organisme og en 
vurdering af risici og fordele. Dette gælder især, hvis standardbehandlingen har svigtet, eller der er 
bakteriel resistens, hvor de mikrobiologiske data berettiger anvendelsen af ciprofloxacin. 
Allerede 48 timer efter start af behandlingen med ciprofloxacin kan der forekomme tendinitis og 
seneruptur (specielt af akillessenen), af og til bilateralt. Risikoen for tendinopati kan øges hos ældre 
patienter eller hos patienter, som samtidigt behandles med kortikosteroider (se pkt. 4.8). 
Ved tegn på tendinitis (f.eks. smertefuld hævelse eller inflammation), skal behandlingen med 
ciprofloxacin seponeres. Den berørte legemsdel skal holdes i ro.  
Ciprofloxacin skal bruges med forsigtighed til patienter med myasthenia gravis (se pkt. 4.8). 
 
Fotosensitivitet 
Det er vist, at ciprofloxacin kan forårsage fotosensitivitetsreaktioner. Patienter, som tager 
ciprofloxacin, skal rådes til at undgå direkte udsættelse for stærkt sollys eller UV-stråling under 
behandlingen (se pkt. 4.8). 
 
Centralnervesystemet 
Quinoloner er kendt for at kunne udløse krampeanfald eller sænke krampetærsklen. Ciprofloxacin skal 
bruges med forsigtighed hos patienter med sygdomme i centralnervesystemet, som kan prædisponere 
for krampeanfald. Hvis der forekommer krampeanfald, skal ciprofloxacin seponeres (se pkt 4.8). Der 
kan forekomme psykiske reaktioner selv efter første indgift af ciprofloxacin. I sjældne tilfælde kan en 
depression eller psykose udvikle sig således, at patienten bliver til fare for sig selv. I disse tilfælde skal 
ciprofloxacin seponeres. 
 Der er indberetninger om polyneuropati (baseret på neurologiske symptomer som f.eks. smerter, 
brænden, sensoriske forstyrrelser eller muskelsvaghed, alene eller i kombination) hos patienter, som 
får ciprofloxacin. Ciprofloxacin bør seponeres hos patienter, som får symptomer på neuropati, 
herunder smerter, brænden, prikken og stikken, følelsesløshed og/eller slaphed for at hindre udvikling 
af en irreversibel tilstand (se pkt. 4.8). 
 
Hjertesygdomme 
Da ciprofloxacin er forbundet med tilfælde af QT-forlængelse (se pkt. 4.8), skal der iagttages 
forsigtighed ved behandling af patienter med torsades de point-arytmi. 
 
Mave-tarm-kanalen 
Hvis der forekommer svær og vedvarende diaré under eller efter behandlingen (selv efter flere ugers 
behandling), kan det være tegn på en antibiotika-associeret colitis (livstruende med evt. fatalt udfald), 
som kræver omgående behandling (se pkt. 4.8). I det tilfælde skal ciprofloxacin omgående seponeres, 
og passende behandling skal påbegyndes. I denne situation er antiperistaltiske lægemidler 
kontraindiceret. 
 
Nyre- og urinveje 
Der er indberettet tilfælde med krystalluri i forbindelse med brugen af ciprofloxacin (se pkt. 4.8). 
Patienter, som får ciprofloxacin, skal være godt hydrerede og stærk alkalisering af urinen bør undgås. 
 
Lever og galdeveje 
Der er indberettet tilfælde af levernekrose og livstruende leversvigt efter anvendelsen af ciprofloxacin 
(se pkt. 4.8). Hvis der optræder symptomer på leversygdom (f.eks. anoreksi, gulsot, mørkfarvet urin, 
kløe eller abdominal ømhed), skal behandlingen seponeres.  
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Glucose-6-phosphat dehydrogenase-mangel 
Hos patienter med glucose-6-phosphat dehydrogenase-mangel er der indberetninger om hæmolytiske 
reaktioner ved behandling med ciprofloxacin. Derfor bør ciprofloxacin undgås hos disse patienter, 
med mindre de potentielle fordele opvejer de potentielle risici. I dette tilfælde skal patienterne 
overvåges for evt. optræden af hæmolyse. 
   
Resistens  
Under og efter behandling med ciprofloxacin kan bakterier, der viser resistens over for ciprofloxacin, 
isoleres, med eller uden klinisk tydelig superinfektion. Der kan være en særlig risiko ved 
ciprofloxacin-resistente bakterier ved længere behandlingsforløb og ved behandling af nosokomielle 
infektioner og/eller infektioner, der skyldes Staphylococcus- og Pseudomonas-arter.  
 
Cytokrom P450 
Ciprofloxacin hæmmer CYP1A2 og kan derfor medføre øgede serumkoncentrationer af lægemidler, 
som gives samtidigt, og som metaboliseres af dette enzym (f.eks. teofyllin, clozapin, ropinirol og 
tizanidin). Samtidig indtagelse af ciprofloxacin og tizanidin er kontraindiceret. Patienter, som tager 
disse stoffer sammen med ciprofloxacin, skal derfor kontrolleres omhyggeligt for kliniske tegn på 
overdosering, og der skal om nødvendigt foretages serumkoncentrationsbestemmelser (f.eks. for 
teofyllin) (se pkt. 4.5). 
 
Methotrexat 
Ciprofloxacin og methotrexat må ikke bruges samtidigt (se pkt. 4.5).  
 
Interaktioner med laboratorietests 
Ciprofloxacins in vitro-aktivitet over for Mycobacterium tuberculosis kan resultere i falsk negative 
bakteriologiske testresultater i prøver fra patienter, som tager ciprofloxacin.  
 
4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion 
 
Virkninger af andre lægemidler på ciprofloxacin: 
 
Dannelse af chelatkompleks 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin (oral) og lægemidler, som indeholder multivalente kationer, og 
mineraltilskud (f.eks. calcium, magnesium, aluminium og jern), fosfatbundne polymerer (f.eks. 
sevelamer), sucralfat eller antacida og stærkt bufrede lægemidler (f.eks. didanosintabletter), som 
indeholder magnesium, aluminium eller calcium, nedsætter absorptionen af ciprofloxacin. Derfor skal 
ciprofloxacin gives enten 1-2 timer før eller mindst 4 timer efter indtagelsen af disse præparater. 
Denne restriktion vedrører ikke gruppen af H2-receptor-blokerende antacida. 
 
Levnedsmidler og mejeriprodukter 
 
Calciumindholdet i kosten som en del af et måltid påvirker ikke absorptionen væsentligt. Derimod bør 
samtidig indtagelse af mælkeprodukter (f.eks. mælk eller yoghurt) eller indtagelse af drikke tilsat 
mineraler (f.eks. orangejuice tilsat calcium) undgås samtidig med indtagelse af ciprofloxacin, fordi 
absorptionen af ciprofloxacin kan nedsættes.  
 
Probenecid 
 
Probenecid interfererer med den renale udskillelse af ciprofloxacin. Samtidig indgift af probenecid og 
ciprofloxacin øger serumkoncentrationerne af ciprofloxacin. 
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Virkningen af ciprofloxacin på andre lægemidler: 
 
Tizanidin 
 
Tizanidin må ikke gives sammen med ciprofloxacin (se pkt. 4.3). I et klinisk studie med raske 
forsøgspersoner steg serumkoncentrationerne af tizanidin, når det blev givet samtidigt med 
ciprofloxacin (Cmax øges gennemsnitligt 7 fold, område: 4-21 fold. AUC øges gennemsnitligt 10 fold, 
område: 6-24 fold). Stigninger i serumkoncentrationerne af tizanidin er forbundet med en forstærket 
hypotensiv og sedativ virkning.  
 
Methotrexat 
 
Den renale, tubulære transport af methotrexat kan hæmmes af samtidig indgift af ciprofloxacin. Det 
kan medføre forhøjede plasmakoncentrationer af methotrexat og øge risikoen for methotrexat-
betingede toksiske reaktioner. Må ikke indgives samtidigt (se pkt. 4.4). 
 
Teofyllin 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og teofyllin kan forårsage en uønsket stigning i 
serumkoncentrationen af teofyllin. Det kan medføre teofyllininducerede bivirkninger, som i sjældne 
tilfælde kan være livstruende eller fatale. Ved samtidig indgift, skal teofyllinkoncentrationerne 
kontrolleres, og teofyllindosis skal om nødvendigt nedsættes (se pkt. 4.4). 
 
Andre xanthinderivativer 
 
Ved samtidig indgift af ciprofloxacin og koffein eller pentoxifyllin (oxpentifyllin) er der beskrevet 
forhøjede serumkoncentrationer af disse xanthinderivativer. 
 
Phenytoin 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og phenytoin kan medføre forhøjede eller nedsatte 
serumkoncentrationer af phenytoin. Derfor bør plasmakoncentrationerne af lægemidlet monitoreres. 
 
Orale antikoagulantia 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og warfarin kan forstærke den antikoagulante virkning. Der er set et 
stort antal tilfælde med stigninger i oral antikoagulant-aktivitet hos patienter, som har fået 
antibakterielle midler, herunder fluoroquinoloner. Risikoen varierer med den tilgrundliggende 
infektion, alder og patienternes almentilstand. Det er derfor svært at vurdere fluoroquinolons bidrag til 
stigningen i INR (international normaliseret ratio). INR skal derfor overvåges hyppigt under og kort 
efter samtidig indgift af ciprofloxacin og et oralt antikoagulant middel.  
 
Ropinirol 
 
I et klinisk studie er det vist, at samtidig indgift af ropinirol og ciprofloxacin, en moderat hæmmer af 
isoenzym CYP450 1A2, medfører en stigning i Cmax og AUC for ropinirol på hhv. 60% og 84%. Der 
tilrådes overvågning af ropinirole-relaterede bivirkninger og passende justering af dosis under og kort 
efter samtidig indgift med ciprofloxacin (se pkt. 4.4). 
 
Clozapin 
 
Efter samtidig indgift af 250 mg ciprofloxacin og clozapin i 7 dage steg serumkoncentrationerne af 
clozapin og N-desmetylclozapin med hhv. 29% og 31%. Der bør foretages klinisk overvågning og en 
passende justering af clozapindosis under og kort efter samtidig indgift af ciprofloxacin (se pkt. 4.4). 
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4.6 Graviditet og amning 
 
Graviditet 
De oplysninger, der er tilgængelige vedrørende indgift af ciprofloxacin til gravide kvinder tyder ikke 
på misdannelser eller foetotoksicitet hhv. neonatal toksicitet efter ciprofloxacin. Dyreforsøg tyder ikke 
på direkte eller indirekte skadelige virkninger med hensyn til reproduktionstoksicitet. Hos unge og 
prænatale dyr, som var udsat for quinoloner, er der set effekt på umodent bindevæv. Det kan derfor 
ikke udelukkes, at lægemidlet kan forårsage skade på den humane immature organisme/foster (se pkt. 
5.3). 
Som en sikkerhedsforanstaltnng bør anvendelse af ciprofloxacin under graviditet derfor undgås. 
 
Amning 
Ciprofloxacin udskilles i modermælk. Ciprofloxacin bør ikke anvendes under amning på grund af den 
potentielle risiko for bindevævsskader. 
 
4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner  
 
Ciprofloxacin kan påvirke reaktionstiden på grund af dets neurologiske virkninger. Derfor kan evnen 
til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner påvirkes.  
 
4.8 Bivirkninger 
 
De almindeligst indberettede bivirkninger er kvalme og diaré. 
 
Nedenstående tabel angiver de bivirkninger, der er set ved ciprofloxacin i kliniske studier og under 
overvågning efter markedsføringen (oral, intravenøs og sekventiel behandling). Bivirkningerne er 
sorteret efter hyppighed. Hyppighedsanalysen er baseret på oplysninger fra både oral og intravenøs 
indgift af ciprofloxacin. 
 
Organklasse Almindelig 

≥ 1/100 til < 
1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

Infektioner og 
parasitære  
sygdomme 

 Mykotiske 
superinfektioner 

Antibiotika-relateret 
colitis (meget 
sjældent med evt. 
fatalt udfald) (se pkt. 
4.4) 

  

Blod og 
lymfesystem 

 Eosinofili Leukopeni 
Anæmi 
Neutropeni 
Leukocytose 
Trombocytopeni 
Trombocytæmi 

Hæmolytisk 
anæmi 
Agranulocyto-
se 
Pancytopeni 
(livstruende) 
Knoglemarvs-
depression 
(livstruende)  

 

Forstyrrelser 
i immun-
systemet 

  Allergisk reaktion 
Allergisk ødem / 
angioødem 

Anafylaktisk 
reaktion 
Anafylaktisk 
shock 
(livstruende) 
(se pkt. 4.4) 
Serumsyg-
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Organklasse Almindelig 
≥ 1/100 til < 

1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

domslignende 
reaktion 

Metabolisme 
og ernæring 

 Anoreksi Hyperglykæmi   

Psykiske 
forstyrrelser  

 Psykomotorisk 
hyperaktivitet / 
agitation 

Konfusion og 
desorientering 
Angst 
Abnorme drømme 
Depression 
Hallucinationer 

Psykotiske 
reaktioner (se 
pkt. 4.4) 

 

Nerve-
systemet 

 Hovedpine 
Svimmelhed 
Søvnforstyrrelser  
Smagsforstyrrel-
ser 

Par- og dysaesthesi 
Hypoaesthesi 
Tremor 
Krampeanfald (se 
pkt. 4.4) 
Vertigo 

Migræne 
Koordinations-
forstyrrelser 
Gangforstyr-
relser  
Olfaktoriske 
nervesyg-
domme 
Intrakraniel 
hypertension 

Perifer 
neuropati 
(se pkt. 4.4) 

Øjne    Synsforstyrrelser Forvrænget 
farvesyn  

 

Øre og 
labyrint 

  Tinnitus 
Tab af hørelse / 
nedsat hørelse 

  

Hjerte   Takykardi  
 

 Ventrikulær 
arytmi 
QT-
forlængelse 
Torsades de 
pointes * 

Vaskulære 
sygdomme 

  Vasodilatation 
Hypotension 
Synkope 

Vasculitis  

Luftveje, 
thorax og 
mediastinum  

  Dyspnø (herunder 
astmatisk tilstand) 

  

Gastrointesti-
nale sygdom-
me 

Kvalme 
Diaré 

Opkastning 
Mave- og 
abdominalsmerte
r 
Dyspepsi 
Flatulens 

 Pankreatitis  

Lever og 
galdeveje 

 Stigning i 
transaminaser 
Øget bilirubin 

Nedsat leverfunktion 
Gulsot 
Hepatitis  

Levernekrose 
(meget 
sjældent 
progredierende 
til livstruende 
leversvigt) 
(se pkt. 4.4) 
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Organklasse Almindelig 
≥ 1/100 til < 

1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

Hud og 
subkutane 
væv 

 Udslæt 
Pruritus 
Urticaria 

Fotosensitivitets-
reaktioner (se pkt. 
4.4) 
 

Petekkier 
Erythema 
multiforme  
Erythema 
nodosum 
Stevens-
Johnson- 
syndrom 
(potentielt 
livstruende) 
Toksisk 
epidermal 
nekrolyse 
(potentielt 
livstruende) 

 

Knogler, led, 
muskler og 
bindevæv 

 Muskel- og 
skeletsmerter 
(f.eks. 
ekstremitetssmer-
ter, rygsmerter og 
brystsmerter) 
Artralgier 

Myalgier 
Artritis 
Øget muskeltonus og 
muskelkramper 

Muskelsvag-
hed 
Tendinitis 
Seneruptur 
(fortrinsvis 
akillessenen) 
(se pkt. 4.4) 
Exacerbation 
af symptomer 
på myasthenia 
gravis (se pkt. 
4.4) 

 

Nyrer og 
urinveje 

 Nedsat 
nyrefunktion 

Nyresvigt 
Hæmaturi 
Krystalluri (se pkt. 
4.4) 
Tubulointerstitiel 
nephritis 

  

Almene 
symptomer og 
reaktioner på 
administra-
tionsstedet 

 Asteni 
Feber 

Ødemer 
Svedtendens 
(hyperhidrosis) 

  

Under-
søgelser 

 Stigning i basisk 
fosfatase i blodet 

Abnormt 
protrombinniveau 
Øget amylase 

  

* Disse hændelser blev indberettet i perioden efter markedsføringen og blev fortrinsvis set hos 
patienter med yderligere risikofaktorer for QT-forlængelse (se pkt. 4.4) 

 
Børn 
Hyppigheden af ovennævnte artropati refererer til data, som stammer fra studier hos voksne. Det er 
indberettet, at artropati forekommer almindeligt hos børn (se pkt. 4.4). 
 



106 

4.9 Overdosering 
 
Det er indberettet, at en overdosis på 12 g har medført lette toksiske symptomer. Det er indberettet, at 
en akut overdosis på 16 g har medført akut nyresvigt. 
Symptomerne på overdosering omfatter: svimmelhed, tremor, hovedpine, træthed, krampeanfald, 
hallucinationer, konfusion, maveubehag, nedsat nyre- og leverfunktion samt krystalluri og hæmaturi. 
Der er beskrevet reversibel nyretoksicitet. 
 
Bortset fra rutinemæssige nødforanstaltninger bør nyrefunktionen overvåges om nødvendigt for at 
undgå krystalluri, herunder urinens pH og surhedsgrad. Patienterne skal holdes adækvat hydrerede. 
Det er kun en mindre mængde ciprofloxacin (<10%), der elimineres ved hæmodialyse eller 
peritonealdialyse. 
 
 
5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 
 
5.1  Farmakodynamiske egenskaber 
 
Farmakoterapeutisk klassifikation: Fluoroquinolon, ATC-kode: J01 MA 02. 
 
Virkningsmekanisme: 
 
Som et fluorquinolon-antibiotikum udøver Ciprofloxacin sin baktericide virkning ved at hæmme både 
type II topo-isomerase (DNA-gyrase) og top-isomerase IV, som er nødvendig for bakteriel DNA-
replikation, transskription, genopretning og rekombination. 
Den minimale baktericide koncentration (MBC) overstiger normalt ikke den minimale hæmmende 
koncentration (MIC) med mere end en faktor 2. 
 
PK/PD-forholdet: 
 
Virkningen afhænger hovedsageligt af hhv. forholdet mellem den maksimale koncentration i serum 
(Cmax) og den minimale hæmmende koncentration (MIC) af ciprofloxacin for et bakterielt patogen og 
af forholdet mellem henholdsvis arealet under kurven (AUC) og MIC. 
 
Resistens: 
 
In vitro-resistens over for ciprofloxacin kan erhverves gennem en trinvis proces af mutationer på 
målstedet af både topoisomerase II, DNA gyrase og topoisomerase IV. Graden af krydsresistens 
mellem ciprofloxacin og andre fluoroquinoloner, der hidrører herfra, er variabel. Enkelte mutationer 
resulterer dog nødvendigvis ikke i klinisk resistens, men multiple mutationer resulterer generelt i 
klinisk resistens over for mange eller alle aktive substanser inden for klassen.  
Impermeabilitet og/eller resistens, som påvirker mekanismen af efflukspumpen for den aktive 
substans, kan have forskellig virkning på følsomheden over for fluoroquinoloner, hvilket afhænger af 
de fysiokemiske egenskaber hos forskellige aktive substanser inden for klassen og affiniteten af 
transportsystemerne for hver aktiv substans. Alle in vitro-mekanismer for resistens ses almindeligvis i 
kliniske isolater. Resistensmekanismer, som inaktiverer andre antibiotika, som f.eks. 
permeationsbarrierer (almindelig hos Pseudomonas aeruginosa) og effluksmekanismer, kan påvirke 
følsomheden over for ciprofloxacin. Der er set plasmidmedieret resistens kodet via qnr-gener. 
 
Antibakterielt spektrum: 
 
Breakpoints adskiller følsomme stammer fra stammer med intermediær følsomhed og de sidste fra 
resistente stammer: 
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EUCAST-rekommendationer 
 

Mikroorganisme Følsomhed Resistens 
Enterobacteria S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 
Pseudomonas S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 
Acinetobacter S ≤ 1 mg/l R > 1 mg/l 
Staphylococcus spp.1 S ≤ 1 mg/l R > 1 mg/l 
Haemophilus influenzae og  
Moraxella catarrhalis 

S ≤ 0,5 mg/l R > 0,5 mg/l 

Neisseria gonorrhoeae S ≤ 0,03 mg/l R > 0,06 mg/ 
Neisseria meningitidis S ≤ 0,03 mg/ R > 0,06 mg/ 
Ikke-artsrelaterede breakpoints* S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 

5. Staphylococcus spp. - breakpoints for ciprofloxacin refererer til højdosisbehandling.  
* Ikke-artsrelaterede breakpoints er primært blevet bestemt på grundlag af PK/PD-data, og er 

uafhængige af fordelingerne af MIC for specifikke arter. De skal kun bruges for arter, som 
ikke har fået et arts-specifikt breakpoint, og ikke for de arter, hvor testning af følsomhed 
ikke anbefales. 

 
Forekomsten af erhvervet resistens kan variere geografisk og over tid for udvalgte arter, og lokal 
information om resistens er ønskeligt, især ved behandling af alvorlige infektioner. Ekspertrådgivning 
bør om nødvendigt søges, hvis den lokale forekomst af resistens er således, at nytten af lægemidlet ved 
visse infektioner er tvivlsom. 
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Inddeling af relevante arter efter ciprofloxacinfølsomhed (se pkt. 4.4 vedrørende Streptokokarter). 
 
ALMINDELIGE FØLSOMME ARTER 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Bacillus anthracis (1) 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Aeromonas spp. 
Brucella spp. 
Citrobacter koseri 
Francisella tularensis 
Haemophilus ducreyi 
Haemophilius influenzae* 
Legionella spp. 
Moraxella catarrhalis* 
Neisseria meningitidis 
Pasteurella spp. 
Salmonella spp.* 
Shigella spp.* 
Vibrio spp. 
Yersinia pestis 
Anaerobe mikroorganismer 
Mobiluncus 
Andre mikroorganismer 
Chlamydia trachomatis ($) 
Chlamydia pneumoniae ($) 
Mycoplasma hominis ($) 
Mycoplasma pneumoniae ($) 
ARTER, HVOR ERHVERVET RESISTENS KAN VÆRE ET PROBLEM 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Enterococcus faecalis ($) 
Staphylococcus spp. * (2) 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Acinetobacter baumannii+ 
Burkholderia cepacia+* 
Campylobacter spp.+* 
Citrobacter freundii* 
Enterobacter aerogenes 
Enterobacter cloacae* 
Escherichia coli* 
Klebsiella oxytoca 
Klebsiella pneumoniae* 
Morganella morganii* 
Neisseria gonorrhoeae* 
Proteus mirabilis* 
Proteus vulgaris* 
Providencia spp. 
Pseudomonas aeruginosa* 
Pseudomonas fluorescens 
Serratia marcescens* 
Anaerobe mikroorganismer 
Peptostreptococcus spp. 
Propionibacterium acnes 
ORGANISMER MED NATURLIG RESISTENS 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Actinomyces 
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Enteroccus faecium 
Listeria monocytogenes 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Stenotrophomonas maltophilia 
Anaerobe mikroorganismer 
Undtagen ovennævnte   
Andre mikroorganismer 
Mycoplasma genitalium 
Ureaplasma urealitycum 
* Der er dokumenteret klinisk effekt for følsomme isolater ved godkendte indikationer 
+ Resistensgrad ≥ 50% i et eller flere EU-lande 
($): Naturlig intermediær følsomhed i fravær af erhvervet resistensmekanisme 
(1): Der er foretaget studier ved eksperimentelle infektioner hos dyr efter inhalation af Bacillus 

anthracis sporer; disse studier viser, at tidlig antibiotikabehandling efter eksponering, kan 
forhindre sygdommen, hvis behandlingen tilpasses til at mindske antallet af sporer i 
organismen med den infektive dosis. Den anbefalede dosis til mennesker er primært baseret 
på in vitro-følsomhed og på dyreeksperimentelle data sammen med begrænsede humane 
data. To måneders behandling af voksne med oral ciprofloxacin i en dosis på 500 mg to 
gange dagligt anses dog for effektiv til at forebygge anthraxinfektioner hos mennesker. Den 
behandlende læge henvises til nationale og/eller internationale konsensusdokumenter 
vedrørende behandling af anthrax. 

 (2): Methicillinresistente S .aureus viser meget hyppigt samme resistens over for 
fluoroquinoloner. Resistensgraden over for methicillin er fra 20 til 50% for alle 
stafylokokarter, og er normalt højere i nosocomiale isolater.  

 
5.2 Farmakokinetiske egenskaber 
 
Absorption 
 
Efter oral indgift af enkeltdoser på henholdsvis 250 mg, 500 mg og 750 mg ciprofloxacintabletter 
har ciprofloxacin en hurtig og god absorption, der primært sker fra tyndtarmen. Den maksimale 
serumkoncentration nås efter 1-2 timer. 
 
Efter enkeltdoser på 100-750 mg blev der nået dosisafhængige maksimale serumkoncentrationer (Cmax) 
mellem 0,56 og 3,7 mg/l. Der blev påvist dosisproportionalitet for Cmax og AUC. 
Eliminationshalveringstiden i serum for forsøgspersoner med normal nyrefunktion er ca. 4-7 timer. 
Serumkoncentrationerne stiger proportionalt op til doser på 1000 mg. 
Den absolutte biotilgængelighed er ca. 70-80%.  
En oral dosis på 500 mg hver 12. time har et areal under serumkoncentrationskurven (AUC), som er 
ækvivalent med AUC efter en intravenøs infusion af 400 mg ciprofloxacin givet over 60 minutter hver 
12. time. 
Farmakokinetikken for ciprofloxacin 250 mg og 500 mg oral suspension i enkeltdosisposer ligner 
farmakokinetikken for tabletter. 
 
Distribution 
 
Ciprofloxacin har en lav proteinbinding (20-30%). Ciprofloxacin findes overvejende uioniseret i 
plasma og har i steadystate et stort distributionsvolumen på 2-3 l/kg legemsvægt. Ciprofloxacin når 
høje koncentrationer i mange væv som f.eks. lungevæv (epitelvæske, alveolære makrofager, 
biopsivæv), bihuler og inflammerede læsioner (cantharides blistervæske) og urogenitalsystemet (urin, 
prostata, endometrium), hvor totalkoncentrationerne kan overstige plasmakoncentrationerne.  
 
Metabolisme 
 
Der er fundet små koncentrationer af fire metabolitter, som blev identificeret som: 
desethylenciprofloxacin (M 1), sulphociprofloxacin (M 2), oxociprofloxacin (M 3) og 
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formylciprofloxacin (M 4). Metabolitterne har antibakteriel aktivitet in vitro, men svagere end 
moderstoffet. 
Ciprofloxacin er kendt for at være en moderat hæmmer af CYP 450 1A2-iso-enzymer. 
 
Eliminering 
 
Ciprofloxacin udskilles overvejende uændret, både renalt og i mindre grad fækalt. 
Eliminationshalveringstiden i serum er ca. 4 – 7 timer hos patienter med normal nyrefunktion. 
 

Udskillelse af ciprofloxacin (% af dosis) 
Oral indgift  Urin Fæces 

Ciprofloxacin 44,7 25,0 
Metaboliter (M1-M4) 11,3 7,5 

 
Den renale clearance er på 180 og 300 ml/kg/time og den totale bodyclearance er mellem 480 og 600 
ml/kg/time. Ciprofloxacin udskilles både ved glomerulær filtration og tubulær sekretion. Svært nedsat 
nyrefunktion medfører en stigning i ciprofloxacins halveringstid på op til 12 timer. 
 
Ciprofloxacins non-renale clearance sker primært ved aktiv transintestinal sekretion og ved 
metabolisering. Én procent af den indgivne dosis udskilles med galden, hvor koncentrationen er høj. 
 
Børn 
 
De foreliggende data om farmakokinetikken hos børn er begrænsede. 
 
I et studie med børn var Cmax og AUC ikke aldersafhængige (over 1 år). Der blev ikke set nogen 
bemærkelsesværdig stigning i Cmax og AUC efter gentagen dosering (10 mg/kg tre gange dagligt). 
 
Hos 10 børn med svær sepsis var Cmax 6,1 mg/l (område 4,6-8,3 mg/L) efter en 1-times intravenøs 
infusion i en dosis på 10 mg/kg hos børn under 1 år sammenlignet med  7,2 mg/l (område 4,7-11,8 
mg/l) hos børn mellem 1 og 5 år. AUC-værdierne var hhv. 17,4 mg*h/l (område 11,8-32,0 mg*h/l) og 
16,5 mg*h/l (område 11,0-23,8 mg*h/l) i de respektive aldersgrupper. 
 
Disse værdier ligger inden for det rapporterede område hos voksne ved terapeutiske doser. Baseret på 
populationsfarmakokinetiske analyser er den forventede gennemsnitlige halveringstid hos børn med 
forskellige infektioner ca. 4-5 timer, og biotilgængeligheden af den orale suspension er mellem 50 og 
80%.  
 
5.3 Prækliniske sikkerhedsdata 
 
De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af 
toksicitet efter enkeltdoser, toksicitet efter gentagne doser, karcinogenicitet eller 
reproduktionstoksicitet. Som mange andre quinoloner er ciprofloxacin fototoksisk hos dyr efter en 
klinisk relevant eksponering. Data om fotomutagenicitet/fotocarcinogenicitet viser en svag 
fotomutagen eller fototumorigen virkning af ciprofloxacin in vitro og i dyreforsøg. Virkningerne var 
sammenlignelige med virkningen af andre gyrasehæmmere. 
 
Artikulær tolerancet: 
Som indberettet for andre gyrasehæmmere, forårsager ciprofloxacin skade på de store 
vægtbærende led hos ikke fuldt udvoksede dyr. Omfanget af bruskskader varierer alt efter alder, 
art og dosis. Skaderne kan nedsættes ved at fjerne vægten fra ledene. Studier med fuldt 
udvoksede dyr (rotter, hunde) viste ikke tegn på brusklæsioner. I et studie med unge beagle-
hunde forårsagede ciprofloxacin alvorlige forandringer i leddene ved terapeutiske doser efter 2 
ugers behandling, som stadig blev observeret efter 5 måneder. 
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6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 
 
6.1 Hjælpestoffer 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.2 Uforligeligheder 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.3 Opbevaringstid 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.4 Særlige opbevaringsforhold 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.6 Regler for destruktion og anden håndtering  
 
Tag det ordinerede antal poser. Ryst posen med et let tryk på siden af posen. Åbn derefter posen som 
angivet, og tag indholdet med det samme.   
 
Ingen særlige forholdsregler. 
 
Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer. 
 
 
7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
[Se bilag I - Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 
 
[Udfyldes nationalt} 
 
9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF 

TILLADELSEN 
 
[Udfyldes nationalt} 
 
10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 
 
[MM/ÅÅÅÅ] 
[Udfyldes nationalt] 
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1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 500 mg oral suspension i enkeltdosisposer 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
 
2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 
 
 
3. LÆGEMIDDELFORM 
 
Oral suspension (i enkeltdosisposer). 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
4. KLINISKE OPLYSNINGER 
 
4.1 Terapeutiske indikationer 
 
Ciprofloxacin Bayer 500 mg oral suspension i enkeltdosisposer er indiceret til behandling af følgende 
infektioner (se pkt. 4.4 og 5.1). Før behandling påbegyndes, skal tilgængelige oplysninger om resistens 
over for ciprofloxacin nøje studeres. 
 
Der skal tages hensyn til den officielle vejledning for korrekt brug af antibakterielle midler. 
 
Voksne 
 
• Infektioner i de nedre luftveje, som skyldes gramnegative bakterier 

- exacerbationer af kronisk, obstruktiv lungesygdom 
- bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose eller ved bronkiektasier 
- pneumoni 

 
• Kronisk suppurativ otitis media  

 
• Akut exacerbation af kronisk sinusitis, især hvis infektionerne skyldes gramnegative bakterier, 

herunder Pseudomonas aeruginosa 
 
• Urinvejsinfektioner 
 
• Urethritis og cervicitis forårsaget af gonokokker 
 
• Epididymoorchitis, herunder tilfælde forårsaget af Neisseria gonorrhoeae 
 
• Underlivsbetændelse, herunder tilfælde forårsaget af Neisseria gonorrhoeae. 
 
Ved ovennævnte infektioner i genitalkanalen, som er mistænkt for eller kendt for at skyldes Neisseria 
gonorrhoeae, er det særligt vigtigt at indhente oplysninger lokalt om, hvor udbredt resistensen over for 
ciprofloxacin er, og at bekræfte følsomheden på basis af laboratorieundersøgelser. 

 
• Gastrointestinale infektioner (f.eks. rejsediaré) 

 
• Intraabdominale infektioner 
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• Infektioner i hud og bløddele forårsaget af gramnegative bakterier 

 
• Malign ekstern otitis 
 
• Infektioner i knogler og led 
 
• Behandling af infektioner hos patienter med neutropeni 

 
• Profylakse over for infektioner hos patienter med neutropeni 
 
• Profylakse af invasive infektioner, som skyldes Neisseria meningitidis 
 
• Inhalationsanthrax (profylakse efter eksponering og kurativ behandling)  
 
Børn og unge 
 
• Bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose forårsaget af Pseudomonas aeruginosa 
• Komplicerede urinvejsinfektioner og pyelonephritis 
• Inhalationsanthrax (profylakse efter eksponering og kurativ behandling) 
 
Ciprofloxacin kan også anvendes til at behandle alvorlige infektioner hos børn og unge, når det anses 
for nødvendigt. 
 
Behandlingen bør kun påbegyndes af læger med erfaring i behandlingen af cystisk fibrose og/eller 
svære infektioner hos børn og voksne (se pkt. 4.4 og 5.1). 
 
4.2 Dosering og indgivelsesmåde  
 
Doseringen afhænger af indikationen, infektionens sværhedsgrad og infektionsstedet, de 
sygdomsfremkaldende bakteriers følsomhed for ciprofloxacin, patientens nyrefunktion, og hos børn og 
unge, patientens vægt. 
Behandlingens varighed afhænger af sygdommens sværhedsgrad og det kliniske og bakteriologiske 
forløb. 
Behandling af infektioner, der skyldes visse bakterier (f.eks. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter 
eller Stafylokokker), kan kræve højere ciprofloxacindoser og samtidig indgift af andre passende 
antibakterielle midler. 
 
Behandling af nogle infektioner (f.eks. underlivsbetændelse, intraabdominale infektioner, infektioner 
hos neutropeniske patienter og infektioner i knogler og led) kan kræve samtidig indgift af andre 
passende antibakterielle midler, afhængigt af de involverede patogener. 
 
Voksne 
 

Indikationer Daglig dosis i mg Behandlingsvarighed 
(inklusiv evt. initial 

parenteral behandling med 
ciprofloxacin) 

Infektioner i de nedre luftveje  
(iht. sværhedsgrad og organisme) 

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

7-14 dage 
 

Infektioner i de 
øvre luftvej (iht. 
sværhedsgrad og 

Akut exacerbation af 
kronisk sinusitis 

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

7-14 dage 
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Indikationer Daglig dosis i mg Behandlingsvarighed 
(inklusiv evt. initial 

parenteral behandling med 
ciprofloxacin) 

Kronisk suppurativ 
otitis media  

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

7-14 dage organisme) 

Malign ekstern otitis 750 mg to gange dagligt 28 dage op til 3 måneder 

250 mg to gange dagligt 
op til 500 mg to gange 

dagligt 

3 dage Ukompliceret cystitis 

Hos præ-menopausale kvinder kan der gives 500 mg som 
éngangsdosis 

Kompliceret cystitis, 
Ukompliceret 
pyelonephritis 

500 mg to gange dagligt 7 dage 

Kompliceret 
pyelonephritis  

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt  

Mindst 10 dage, i nogle tilfælde 
kan behandlingen fortsætte i 

længere end 21 dage (f.eks. ved 
abscesser) 

Urinvejsinfektioner  
(iht. sværhedsgrad 
og organisme) 

Prostatitis 500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

2-4 uger (akut) til 4-6 uger 
(kronisk) 

Urethritis og cervicitis, 
som skyldes 
gonokokker 

500 mg som 
éngangsdosis 

1 dag (éngangsdosis) Genitale infektioner 

Epididymoorchitis og 
underlivsbetændelse 
 

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

Mindst 14 dage 

Diaré forårsaget af 
patogene bakterier, 
herunder Shigella spp., 
bortset fra Shigella 
dysenteriae type 1 og 
empirisk behandling af 
svær rejsediaré 

500 mg to gange dagligt 1 dag 

Diaré forårsaget af 
Shigella dysenteriae 
type 1 

500 mg to gange dagligt 5 dage 

Diaré forårsaget af 
Vibrio cholerae 

500 mg to gange dagligt 3 dage 

Tyfus  500 mg to gange dagligt 7 dage 

Gastrointestinale 
og intraabdominale 
infektioner 

Intraabdominale 
infektioner, som 
skyldes gramnegative 
bakterier  

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 
 

5-14 dage 

Infektioner i hud og bløddele 
 

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

7-14 dage 

Infektioner i knogler og led 
 

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

Højst i 3 måneder 

Behandling af infektioner eller profylakse 
over for infektioner hos patienter med 
neutropeni 

500 mg to gange dagligt 
op til 750 mg to gange 

dagligt 

Behandlingen bør fortsættes i 
hele neutropeniperioden 
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Indikationer Daglig dosis i mg Behandlingsvarighed 
(inklusiv evt. initial 

parenteral behandling med 
ciprofloxacin) 

Ciprofloxacin skal gives sammen med andre 
antibakterielle stoffer i henhold til officielle 
retningslinjer. 
Profylakse ved invasive infektioner, som 
skyldes Neisseria meningitidis 

500 mg som 
éngangsdosis 

1 dag (éngangsdosis) 

Inhalationsanthrax, profylakse efter 
eksponering og kurativ behandling til 
patienter, som kan behandles oralt, når det er 
klinisk passende. 
Behandling skal påbegyndes så hurtigt som 
muligt efter mistanke om eller bekræftet 
eksponering. 

500 mg to gange dagligt 60 dage efter bekræftelse af 
eksponering for Bacillus 

anthracis 

 
Børn og unge 
 
Indikationer Daglig dosis i mg Behandlingsvarighed 

(inklusiv evt. parenteral 

behandling med 

ciprofloxacin) 

Cystisk fibrose 
 

20 mg/kg legemsvægt to gange dagligt, maksimalt 
750 mg pr. dosis. 

10-14 dage 

Komplicerede 
urinvejsinfektioner 
og pyelonephritis 

10 mg/kg op til 20 mg/kg legemsvægt to gange 
dagligt, maksimalt 750 mg pr. dosis. 

10-21 dage 

Inhalationsanthrax, 
profylakse efter 
eksponering og 
kurativ behandling 
til patienter, som 
kan behandles oralt, 
når det er klinisk 
passende. 
Behandlingen skal 
påbegyndes så 
hurtigt som muligt 
efter mistanke om 
eller bekræftet 
eksponering. 

10 mg/kg op til 15 mg/kg legemsvægt to gange 
dagligt, maksimalt 500 mg pr. dosis. 

60 dage efter bekræftelse 
af eksponering for 
Bacillus anthracis  

Andre svære 
infektioner 

20 mg/kg legemsvægt to gange dagligt, maksimalt 
750 mg pr. dosis. 

Skal tilpasses 
infektionstypen 

 
Ældre patienter 
 
Ældre patienter skal have en dosis, der fastsættes ud fra infektionens alvorlighed og patientens 
kreatininclearance. 
 
Nedsat nyre- og leverfunktion 
 
Anbefalede start- og vedligeholdelsesdoser til patienter med nedsat nyrefunktion: 
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Kreatininclearance 
[ml/min/ 1,73 m²] 

Serumkreatinin 
[µmol/l] 

Oral dosis 
[mg] 

> 60  < 124 Se normaldosering. 
30-60  124 til 168 250-500 mg hver 12. 

time 
<30  > 169 250-500 mg hver 24. 

time 
Patienter i hæmodialyse  > 169 250-500 mg hver 24. 

time (efter dialyse)  
Patienter i peritonealdialyse > 169 250-500 mg hver 24. 

time 
 

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat leverfunktion. 

Doseringen til børn med nedsat nyre- og/eller leverfunktion er ikke undersøgt. 
 
Indgivelsesmåde 
 
Oral suspension i enkeltdosisposer kan tages uafhængigt af måltiderne. Hvis de tages på tom mave, 
absorberes det aktive stof hurtigere. Ciprofloxacin bør ikke tages sammen med mælkeprodukter (f.eks. 
mælk eller yoghurt) eller frugtjuice tilsat mineraler (f.eks. orangejuice tilsat calcium) (se pkt. 4.5).  
 
I svære tilfælde, eller hvis patienten ikke kan indtage oral suspension (f.eks. patienter, som får enteral 
ernæring), bør behandlingen påbegyndes med intravenøs ciprofloxacin, indtil det er muligt at skifte til 
oral indgift. 
 
4.3 Kontraindikationer 
 
• Overfølsomhed over for det aktive stof, over for andre quinoloner eller over for et eller flere af 

hjælpestofferne (se pkt. 6.1). 
 
• Samtidig indgift af ciprofloxacin og tizanidin (se pkt. 4.5). 
 
4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen 
 
Svære infektioner og blandingsinfektioner med grampositive og anaerobe patogener 
Ciprofloxacin egner sig ikke til monoterapi af svære infektioner og infektioner, som kan skyldes 
grampositive eller anaerobe patogener. Ved sådanne infektioner skal iprofloxacin gives sammen med 
andre passende antibakterielle midler. 
 
Streptokokinfektioner (herunder  Streptococcus pneumonia) 
Ciprofloxacin må ikke anvendes til behandling af streptokokinfektioner på grund af utilstrækkelig 
effekt. 
 
Genitale infektioner 
Epidymoorchitis og underlivsbetændelse kan være forårsaget af fluoroquinolonresistente Neisseria 
gonorhoeae. Med mindre ciprofloxacinresistente Neisseria gonorhoeae kan udelukkes, bør 
ciprofloxacin gives sammen med et andet passende antibakterielt lægemiddel. Hvis der ikke opnås 
effekt i løbet af 3 dage, skal behandlingen tages op til revision. 
 
Intra-abdominale infektioner 
Der er begrænsede data om virkningen af ciprofloxacin til behandling af postoperative intra-
abdominale infektioner. 
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Rejsediaré 
Ved valget af ciprofloxacin skal der tages hensyn til resistensen over for ciprofloxacin hos relevante 
patogener i de lande, der besøges.  
 
Infektioner i knogler og led 
Ciprofloxacin bør anvendes i kombination med andre antibakterielle lægemidler, afhængigt af 
resultaterne af de mikrobiologiske undersøgelser.  
 
Inhalationsanthrax 
Anvendelsen hos mennesker er baseret på oplysninger om in vitro-disposition og på dyreforsøg samt 
begrænsede oplysninger fra mennesker. Behandlende læger skal henholde sig til national og/eller 
international konsensusdokumentation om behandling af anthrax. 
 
Børn og unge 
Anvendelsen af ciprofloxacin til børn og unge skal ske i henhold til tilgængelig officiel vejledning. 
Ciprofloxacin-behandling må kun påbegyndes af en læge, der har erfaring i behandling af cystisk fibrose 
og/eller svære infektioner hos børn og unge.  
 
Det er vist, at ciprofloxacin kan forårsage artropati i de vægtbærende led hos ikke fuldtudvoksede dyr. 
Sikkerhedsdata fra et randomiseret, dobbeltblindt studie om brug af ciprofloxacin til børn 
(ciprofloxacin: n=335, gennemsnitsalder = 6,3 år; referencegruppe: n = 349, gennemsnitsalder = 6,2 
år, aldersområde: 1 til 17 år) viste en hyppighed af formodet lægemiddelrelateret artropati (bedømt ud 
fra ledrelaterede kliniske symptomer) efter dag 42 på hhv. 7,2% og 4,6%. Efter 1-års follow-up var 
den lægemiddelrelaterede hyppighed af artropati hhv. 9,0% og 5,7%. Der var ingen statistisk 
signifikant forskel mellem grupperne i stigningen over tid af lægemiddelrelateret artropati. På grund af 
bivirkninger, som kan være relateret til led og/eller det omgivende væv, bør behandlingen kun 
påbegyndes efter en omhyggelig vurdering af risici og fordele. 
 
Bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose  
Kliniske studier har inkluderet børn og unge i alderen 5-17 år. Der foreligger mere begrænsede 
erfaringer om behandling af børn mellem 1 og 5 år.  
 
Komplicerede urinvejsinfektioner og pyelonephritis 
Det bør overvejes at behandle urinvejsinfektioner med ciprofloxacin, når andre behandlinger ikke kan 
bruges. Behandlingen bør ske på grundlag af resultaterne af mikrobiologiske undersøgelser. 
Kliniske studier har inkluderet børn og unge i alderen 1-17 år.  
 
Andre specifikke svære infektioner  
Efter en omhyggelig vurdering af risici og fordele, og i overensstemmelse med mikrobiologiske 
undersøgelser kan andre svære infektioner behandles med ciprofloxacin, i henhold til den officielle 
vejledning, hvis andre behandlinger ikke kan bruges eller efter svigt af konventionel behandling. 
Brugen af ciprofloxacin til specifikke svære infektioner, bortset fra behandling af infektionerne nævnt 
ovenfor, er ikke undersøgt i kliniske studier, og de kliniske erfaringer er begrænsede. Der skal derfor 
udvises forsigtighed ved behandling af patienter med sådanne infektioner. 
 
Hypersensitivitet 
Efter en enkelt dosis kan der forekomme hypersensitivitet og allergiske reaktioner, som kan være 
livstruende, herunder anafylaksi og anafylaktoide reaktioner (se pkt. 4.8). Hvis det sker, skal 
behandlingen med ciprofloxacin seponeres, og der skal påbegyndes passende medicinsk behandling.  
 
Det muskuloskeletale system 
Ciprofloxacin bør generelt ikke bruges til patienter, som har haft senesygdomme relateret til 
behandling med quinoloner. Ciprofloxacin kan dog i meget sjældne tilfælde ordineres til behandling af 
visse alvorlige infektioner efter mikrobiologisk dokumentation af den kausale organisme og en 
vurdering af risici og fordele. Dette gælder især, hvis standardbehandlingen har svigtet, eller der er 
bakteriel resistens, hvor de mikrobiologiske data berettiger anvendelsen af ciprofloxacin. 



118 

Allerede 48 timer efter start af behandlingen med ciprofloxacin kan der forekomme tendinitis og 
seneruptur (specielt af akillessenen), af og til bilateralt. Risikoen for tendinopati kan øges hos ældre 
patienter eller hos patienter, som samtidigt behandles med kortikosteroider (se pkt. 4.8). 
Ved tegn på tendinitis (f.eks. smertefuld hævelse eller inflammation), skal behandlingen med 
ciprofloxacin seponeres. Den berørte legemsdel skal holdes i ro.  
Ciprofloxacin skal bruges med forsigtighed til patienter med myasthenia gravis (se pkt. 4.8). 
 
Fotosensitivitet 
Det er vist, at ciprofloxacin kan forårsage fotosensitivitetsreaktioner. Patienter, som tager 
ciprofloxacin, skal rådes til at undgå direkte udsættelse for stærkt sollys eller UV-stråling under 
behandlingen (se pkt. 4.8). 
 
Centralnervesystemet 
Quinoloner er kendt for at kunne udløse krampeanfald eller sænke krampetærsklen. Ciprofloxacin skal 
bruges med forsigtighed hos patienter med sygdomme i centralnervesystemet, som kan prædisponere 
for krampeanfald. Hvis der forekommer krampeanfald, skal ciprofloxacin seponeres (se pkt 4.8). Der 
kan forekomme psykiske reaktioner selv efter første indgift af ciprofloxacin. I sjældne tilfælde kan en 
depression eller psykose udvikle sig således, at patienten bliver til fare for sig selv. I disse tilfælde skal 
ciprofloxacin seponeres. 
 Der er indberetninger om polyneuropati (baseret på neurologiske symptomer som f.eks. smerter, 
brænden, sensoriske forstyrrelser eller muskelsvaghed, alene eller i kombination) hos patienter, som 
får ciprofloxacin. Ciprofloxacin bør seponeres hos patienter, som får symptomer på neuropati, 
herunder smerter, brænden, prikken og stikken, følelsesløshed og/eller slaphed for at hindre udvikling 
af en irreversibel tilstand (se pkt. 4.8). 
 
Hjertesygdomme 
Da ciprofloxacin er forbundet med tilfælde af QT-forlængelse (se pkt. 4.8), skal der iagttages 
forsigtighed ved behandling af patienter med torsades de point-arytmi. 
 
Mave-tarm-kanalen 
Hvis der forekommer svær og vedvarende diaré under eller efter behandlingen (selv efter flere ugers 
behandling), kan det være tegn på en antibiotika-associeret colitis (livstruende med evt. fatalt udfald), 
som kræver omgående behandling (se pkt. 4.8). I det tilfælde skal ciprofloxacin omgående seponeres, 
og passende behandling skal påbegyndes. I denne situation er antiperistaltiske lægemidler 
kontraindiceret. 
 
Nyre- og urinveje 
Der er indberettet tilfælde med krystalluri i forbindelse med brugen af ciprofloxacin (se pkt. 4.8). 
Patienter, som får ciprofloxacin, skal være godt hydrerede og stærk alkalisering af urinen bør undgås. 
 
Lever og galdeveje 
Der er indberettet tilfælde af levernekrose og livstruende leversvigt efter anvendelsen af ciprofloxacin 
(se pkt. 4.8). Hvis der optræder symptomer på leversygdom (f.eks. anoreksi, gulsot, mørkfarvet urin, 
kløe eller abdominal ømhed), skal behandlingen seponeres.  
 
Glucose-6-phosphat dehydrogenase-mangel 
Hos patienter med glucose-6-phosphat dehydrogenase-mangel er der indberetninger om hæmolytiske 
reaktioner ved behandling med ciprofloxacin. Derfor bør ciprofloxacin undgås hos disse patienter, 
med mindre de potentielle fordele opvejer de potentielle risici. I dette tilfælde skal patienterne 
overvåges for evt. optræden af hæmolyse. 
   
Resistens  
Under og efter behandling med ciprofloxacin kan bakterier, der viser resistens over for ciprofloxacin, 
isoleres, med eller uden klinisk tydelig superinfektion. Der kan være en særlig risiko ved 
ciprofloxacin-resistente bakterier ved længere behandlingsforløb og ved behandling af nosokomielle 
infektioner og/eller infektioner, der skyldes Staphylococcus- og Pseudomonas-arter.  
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Cytokrom P450 
Ciprofloxacin hæmmer CYP1A2 og kan derfor medføre øgede serumkoncentrationer af lægemidler, 
som gives samtidigt, og som metaboliseres af dette enzym (f.eks. teofyllin, clozapin, ropinirol og 
tizanidin). Samtidig indtagelse af ciprofloxacin og tizanidin er kontraindiceret. Patienter, som tager 
disse stoffer sammen med ciprofloxacin, skal derfor kontrolleres omhyggeligt for kliniske tegn på 
overdosering, og der skal om nødvendigt foretages serumkoncentrationsbestemmelser (f.eks. for 
teofyllin) (se pkt. 4.5). 
 
Methotrexat 
Ciprofloxacin og methotrexat må ikke bruges samtidigt (se pkt. 4.5).  
 
Interaktioner med laboratorietests 
Ciprofloxacins in vitro-aktivitet over for Mycobacterium tuberculosis kan resultere i falsk negative 
bakteriologiske testresultater i prøver fra patienter, som tager ciprofloxacin.  
 
4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion 
 
Virkninger af andre lægemidler på ciprofloxacin: 
 
Dannelse af chelatkompleks 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin (oral) og lægemidler, som indeholder multivalente kationer, og 
mineraltilskud (f.eks. calcium, magnesium, aluminium og jern), fosfatbundne polymerer (f.eks. 
sevelamer), sucralfat eller antacida og stærkt bufrede lægemidler (f.eks. didanosintabletter), som 
indeholder magnesium, aluminium eller calcium, nedsætter absorptionen af ciprofloxacin. Derfor skal 
ciprofloxacin gives enten 1-2 timer før eller mindst 4 timer efter indtagelsen af disse præparater. 
Denne restriktion vedrører ikke gruppen af H2-receptor-blokerende antacida. 
 
Levnedsmidler og mejeriprodukter 
 
Calciumindholdet i kosten som en del af et måltid påvirker ikke absorptionen væsentligt. Derimod bør 
samtidig indtagelse af mælkeprodukter (f.eks. mælk eller yoghurt) eller indtagelse af drikke tilsat 
mineraler (f.eks. orangejuice tilsat calcium) undgås samtidig med indtagelse af ciprofloxacin, fordi 
absorptionen af ciprofloxacin kan nedsættes.  
 
Probenecid 
 
Probenecid interfererer med den renale udskillelse af ciprofloxacin. Samtidig indgift af probenecid og 
ciprofloxacin øger serumkoncentrationerne af ciprofloxacin. 
 
Virkningen af ciprofloxacin på andre lægemidler: 
 
Tizanidin 
 
Tizanidin må ikke gives sammen med ciprofloxacin (se pkt. 4.3). I et klinisk studie med raske 
forsøgspersoner steg serumkoncentrationerne af tizanidin, når det blev givet samtidigt med 
ciprofloxacin (Cmax øges gennemsnitligt 7 fold, område: 4-21 fold. AUC øges gennemsnitligt 10 fold, 
område: 6-24 fold). Stigninger i serumkoncentrationerne af tizanidin er forbundet med en forstærket 
hypotensiv og sedativ virkning.  
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Methotrexat 
 
Den renale, tubulære transport af methotrexat kan hæmmes af samtidig indgift af ciprofloxacin. Det 
kan medføre forhøjede plasmakoncentrationer af methotrexat og øge risikoen for methotrexat-
betingede toksiske reaktioner. Må ikke indgives samtidigt (se pkt. 4.4). 
 
Teofyllin 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og teofyllin kan forårsage en uønsket stigning i 
serumkoncentrationen af teofyllin. Det kan medføre teofyllininducerede bivirkninger, som i sjældne 
tilfælde kan være livstruende eller fatale. Ved samtidig indgift, skal teofyllinkoncentrationerne 
kontrolleres, og teofyllindosis skal om nødvendigt nedsættes (se pkt. 4.4). 
 
Andre xanthinderivativer 
 
Ved samtidig indgift af ciprofloxacin og koffein eller pentoxifyllin (oxpentifyllin) er der beskrevet 
forhøjede serumkoncentrationer af disse xanthinderivativer. 
 
Phenytoin 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og phenytoin kan medføre forhøjede eller nedsatte 
serumkoncentrationer af phenytoin. Derfor bør plasmakoncentrationerne af lægemidlet monitoreres. 
 
Orale antikoagulantia 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og warfarin kan forstærke den antikoagulante virkning. Der er set et 
stort antal tilfælde med stigninger i oral antikoagulant-aktivitet hos patienter, som har fået 
antibakterielle midler, herunder fluoroquinoloner. Risikoen varierer med den tilgrundliggende 
infektion, alder og patienternes almentilstand. Det er derfor svært at vurdere fluoroquinolons bidrag til 
stigningen i INR (international normaliseret ratio). INR skal derfor overvåges hyppigt under og kort 
efter samtidig indgift af ciprofloxacin og et oralt antikoagulant middel.  
 
Ropinirol 
 
I et klinisk studie er det vist, at samtidig indgift af ropinirol og ciprofloxacin, en moderat hæmmer af 
isoenzym CYP450 1A2, medfører en stigning i Cmax og AUC for ropinirol på hhv. 60% og 84%. Der 
tilrådes overvågning af ropinirole-relaterede bivirkninger og passende justering af dosis under og kort 
efter samtidig indgift med ciprofloxacin (se pkt. 4.4). 
 
Clozapin 
 
Efter samtidig indgift af 250 mg ciprofloxacin og clozapin i 7 dage steg serumkoncentrationerne af 
clozapin og N-desmetylclozapin med hhv. 29% og 31%. Der bør foretages klinisk overvågning og en 
passende justering af clozapindosis under og kort efter samtidig indgift af ciprofloxacin (se pkt. 4.4). 
 
4.6 Graviditet og amning 
 
Graviditet 
De oplysninger, der er tilgængelige vedrørende indgift af ciprofloxacin til gravide kvinder, tyder ikke 
på misdannelser eller foetotoksicitet hhv. neonatal toksicitet efter ciprofloxacin. Dyreforsøg tyder ikke 
på direkte eller indirekte skadelige virkninger med hensyn til reproduktionstoksicitet. Hos unge og 
prænatale dyr, som var udsat for quinoloner, er der set effekt på umodent bindevæv. Det kan derfor 
ikke udelukkes, at lægemidlet kan forårsage skade på den humane immature organisme/foster (se pkt. 
5.3). 
Som en sikkerhedsforanstaltnng bør anvendelse af ciprofloxacin under graviditet derfor undgås. 
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Amning 
Ciprofloxacin udskilles i modermælk. Ciprofloxacin bør ikke anvendes under amning på grund af den 
potentielle risiko for bindevævsskader. 
 
4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner  
 
Ciprofloxacin kan påvirke reaktionstiden på grund af dets neurologiske virkninger. Derfor kan evnen 
til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner påvirkes.  
 
4.8 Bivirkninger 
 
De almindeligst indberettede bivirkninger er kvalme og diaré. 
 
Nedenstående tabel angiver de bivirkninger, der er set ved ciprofloxacin i kliniske studier og under 
overvågning efter markedsføringen (oral, intravenøs og sekventiel behandling). Bivirkningerne er 
sorteret efter hyppighed. Hyppighedsanalysen er baseret på oplysninger fra både oral og intravenøs 
indgift af ciprofloxacin. 
 
Organklasse Almindelig 

≥ 1/100 til < 
1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

Infektioner og 
parasitære  
sygdomme 

 Mykotiske 
superinfektioner 

Antibiotika-
relateret colitis 
(meget sjældent 
med evt. fatalt 
udfald) (se pkt. 4.4) 

  

Blod og 
lymfesystem 

 Eosinofili Leukopeni 
Anæmi 
Neutropeni 
Leukocytose 
Trombocytopeni 
Trombocytæmi 

Hæmolytisk 
anæmi 
Agranulocyto-
se 
Pancytopeni 
(livstruende) 
Knoglemarvs-
depression 
(livstruende)  

 

Forstyrrelser 
i immun-
systemet 

  Allergisk reaktion 
Allergisk ødem / 
angioødem 

Anafylaktisk 
reaktion 
Anafylaktisk 
shock 
(livstruende) 
(se pkt. 4.4) 
Serumsyg-
domslignende 
reaktion 

 

Metabolisme 
og ernæring 

 Anoreksi Hyperglykæmi   

Psykiske 
forstyrrelser  

 Psykomotorisk 
hyperaktivitet / 
agitation 

Konfusion og 
desorientering 
Angst 
Abnorme drømme 
Depression 
Hallucinationer 

Psykotiske 
reaktioner (se 
pkt. 4.4) 

 

Nerve-  Hovedpine Par- og dysaesthesi Migræne Perifer 
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Organklasse Almindelig 
≥ 1/100 til < 

1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

systemet Svimmelhed 
Søvnforstyrrelser  
Smagsforstyrrel-
ser 

Hypoaesthesi 
Tremor 
Krampeanfald (se 
pkt. 4.4) 
Vertigo 

Koordinations-
forstyrrelser 
Gangforstyr-
relser  
Olfaktoriske 
nervesyg-
domme 
Intrakraniel 
hypertension 

neuropati 
(se pkt. 4.4) 

Øjne    Synsforstyrrelser Forvrænget 
farvesyn  

 

Øre og 
labyrint 

  Tinnitus 
Tab af hørelse / 
nedsat hørelse 

  

Hjerte   Takykardi  
 

 Ventrikulær 
arytmi 
QT-
forlængelse 
Torsades de 
pointes * 

Vaskulære 
sygdomme 

  Vasodilatation 
Hypotension 
Synkope 

Vasculitis  

Luftveje, 
thorax og 
mediastinum  

  Dyspnø (herunder 
astmatisk tilstand) 

  

Gastrointesti-
nale sygdom-
me 

Kvalme 
Diaré 

Opkastning 
Mave- og 
abdominalsmerter 
Dyspepsi 
Flatulens 

 Pankreatitis  

Lever og 
galdeveje 

 Stigning i 
transaminaser 
Øget bilirubin 

Nedsat 
leverfunktion 
Gulsot 
Hepatitis  

Levernekrose 
(meget 
sjældent 
progredierende 
til livstruende 
leversvigt) 
(se pkt. 4.4) 

 

Hud og 
subkutane 
væv 

 Udslæt 
Pruritus 
Urticaria 

Fotosensitivitets-
reaktioner (se pkt. 
4.4) 
 

Petekkier 
Erythema 
multiforme  
Erythema 
nodosum 
Stevens-
Johnson- 
syndrom 
(potentielt 
livstruende) 
Toksisk 
epidermal 
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Organklasse Almindelig 
≥ 1/100 til < 

1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

nekrolyse 
(potentielt 
livstruende) 

Knogler, led, 
muskler og 
bindevæv 

 Muskel- og 
skeletsmerter 
(f.eks. 
ekstremitetssmer-
ter, rygsmerter og 
brystsmerter) 
Artralgier 

Myalgier 
Artritis 
Øget muskeltonus 
og muskelkramper 

Muskelsvag-
hed 
Tendinitis 
Seneruptur 
(fortrinsvis 
akillessenen) 
(se pkt. 4.4) 
Exacerbation 
af symptomer 
på myasthenia 
gravis (se pkt. 
4.4) 

 

Nyrer og 
urinveje 

 Nedsat 
nyrefunktion 

Nyresvigt 
Hæmaturi 
Krystalluri (se pkt. 
4.4) 
Tubulointerstitiel 
nephritis 

  

Almene 
symptomer og 
reaktioner på 
administra-
tionsstedet 

 Asteni 
Feber 

Ødemer 
Svedtendens 
(hyperhidrosis) 

  

Under-
søgelser 

 Stigning i basisk 
fosfatase i blodet 

Abnormt 
protrombinniveau 
Øget amylase 

  

 
* Disse hændelser blev indberettet i perioden efter markedsføringen og blev fortrinsvis set hos 

patienter med yderligere risikofaktorer for QT-forlængelse (se pkt. 4.4) 
 
Børn 
Hyppigheden af ovennævnte artropati refererer til data, som stammer fra studier hos voksne. Det er 
indberettet, at artropati forekommer almindeligt hos børn (se pkt. 4.4). 
 
4.9 Overdosering 
 
Det er indberettet, at en overdosis på 12 g har medført lette toksiske symptomer. Det er indberettet, at 
en akut overdosis på 16 g har medført akut nyresvigt. 
Symptomerne på overdosering omfatter: svimmelhed, tremor, hovedpine, træthed, krampeanfald, 
hallucinationer, konfusion, maveubehag, nedsat nyre- og leverfunktion samt krystalluri og hæmaturi. 
Der er beskrevet reversibel nyretoksicitet. 
 
Bortset fra rutinemæssige nødforanstaltninger bør nyrefunktionen overvåges om nødvendigt for at 
undgå krystalluri, herunder urinens pH og surhedsgrad. Patienterne skal holdes adækvat hydrerede. 
Det er kun en mindre mængde ciprofloxacin (<10%), der elimineres ved hæmodialyse eller 
peritonealdialyse. 
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5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 
 
5.1  Farmakodynamiske egenskaber 
 
Farmakoterapeutisk klassifikation: Fluoroquinolon, ATC-kode: J01 MA 02. 
 
Virkningsmekanisme: 
 
Som et fluorquinolon-antibiotikum udøver Ciprofloxacin sin baktericide virkning ved at hæmme både 
type II topo-isomerase (DNA-gyrase) og top-isomerase IV, som er nødvendig for bakteriel DNA-
replikation, transskription, genopretning og rekombination. 
Den minimale baktericide koncentration (MBC) overstiger normalt ikke den minimale hæmmende 
koncentration (MIC) med mere end en faktor 2. 
 
PK/PD-forholdet: 
 
Virkningen afhænger hovedsageligt af hhv. forholdet mellem den maksimale koncentration i serum 
(Cmax) og den minimale hæmmende koncentration (MIC) af ciprofloxacin for et bakterielt patogen og 
af forholdet mellem henholdsvis arealet under kurven (AUC) og MIC. 
 
Resistens: 
 
In vitro-resistens over for ciprofloxacin kan erhverves gennem en trinvis proces af mutationer på 
målstedet af både topoisomerase II, DNA gyrase og topoisomerase IV. Graden af krydsresistens 
mellem ciprofloxacin og andre fluoroquinoloner, der hidrører herfra, er variabel. Enkelte mutationer 
resulterer dog nødvendigvis ikke i klinisk resistens, men multiple mutationer resulterer generelt i 
klinisk resistens over for mange eller alle aktive substanser inden for klassen.  
Impermeabilitet og/eller resistens, som påvirker mekanismen af efflukspumpen for den aktive 
substans, kan have forskellig virkning på følsomheden over for fluoroquinoloner, hvilket afhænger af 
de fysiokemiske egenskaber hos forskellige aktive substanser inden for klassen og affiniteten af 
transportsystemerne for hver aktiv substans. Alle in vitro-mekanismer for resistens ses almindeligvis i 
kliniske isolater. Resistensmekanismer, som inaktiverer andre antibiotika, som f.eks. 
permeationsbarrierer (almindelig hos Pseudomonas aeruginosa) og effluksmekanismer, kan påvirke 
følsomheden over for ciprofloxacin. Der er set plasmidmedieret resistens kodet via qnr-gener. 
 
Antibakterielt spektrum: 
 
Breakpoints adskiller følsomme stammer fra stammer med intermediær følsomhed og de sidste fra 
resistente stammer: 
 
EUCAST-rekommendationer 
 

Mikroorganisme Følsomhed Resistens 
Enterobacteria S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 
Pseudomonas S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 
Acinetobacter S ≤ 1 mg/l R > 1 mg/l 
Staphylococcus spp.1 S ≤ 1 mg/l R > 1 mg/l 
Haemophilus influenzae og  
Moraxella catarrhalis 

S ≤ 0,5 mg/l R > 0,5 mg/l 

Neisseria gonorrhoeae S ≤ 0,03 mg/l R > 0,06 mg/ 
Neisseria meningitidis S ≤ 0,03 mg/ R > 0,06 mg/ 
Ikke-artsrelaterede breakpoints* S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 

6. Staphylococcus spp. - breakpoints for ciprofloxacin refererer til højdosisbehandling.  
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* Ikke-artsrelaterede breakpoints er primært blevet bestemt på grundlag af PK/PD-data, og er 
uafhængige af fordelingerne af MIC for specifikke arter. De skal kun bruges for arter, som 
ikke har fået et arts-specifikt breakpoint, og ikke for de arter, hvor testning af følsomhed 
ikke anbefales. 

 
Forekomsten af erhvervet resistens kan variere geografisk og over tid for udvalgte arter, og lokal 
information om resistens er ønskeligt, især ved behandling af alvorlige infektioner. Ekspertrådgivning 
bør om nødvendigt søges, hvis den lokale forekomst af resistens er således, at nytten af lægemidlet ved 
visse infektioner er tvivlsom. 
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Inddeling af relevante arter efter ciprofloxacinfølsomhed (se pkt. 4.4 vedrørende Streptokokarter). 
 
ALMINDELIGE FØLSOMME ARTER 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Bacillus anthracis (1) 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Aeromonas spp. 
Brucella spp. 
Citrobacter koseri 
Francisella tularensis 
Haemophilus ducreyi 
Haemophilius influenzae* 
Legionella spp. 
Moraxella catarrhalis* 
Neisseria meningitidis 
Pasteurella spp. 
Salmonella spp.* 
Shigella spp.* 
Vibrio spp. 
Yersinia pestis 
Anaerobe mikroorganismer 
Mobiluncus 
Andre mikroorganismer 
Chlamydia trachomatis ($) 
Chlamydia pneumoniae ($) 
Mycoplasma hominis ($) 
Mycoplasma pneumoniae ($) 
ARTER, HVOR ERHVERVET RESISTENS KAN VÆRE ET PROBLEM 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Enterococcus faecalis ($) 
Staphylococcus spp. * (2) 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Acinetobacter baumannii+ 
Burkholderia cepacia+* 
Campylobacter spp.+* 
Citrobacter freundii* 
Enterobacter aerogenes 
Enterobacter cloacae* 
Escherichia coli* 
Klebsiella oxytoca 
Klebsiella pneumoniae* 
Morganella morganii* 
Neisseria gonorrhoeae* 
Proteus mirabilis* 
Proteus vulgaris* 
Providencia spp. 
Pseudomonas aeruginosa* 
Pseudomonas fluorescens 
Serratia marcescens* 
Anaerobe mikroorganismer 
Peptostreptococcus spp. 
Propionibacterium acnes 
ORGANISMER MED NATURLIG RESISTENS 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Actinomyces 
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Enteroccus faecium 
Listeria monocytogenes 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Stenotrophomonas maltophilia 
Anaerobe mikroorganismer 
Undtagen ovennævnte   
Andre mikroorganismer 
Mycoplasma genitalium 
Ureaplasma urealitycum 
* Der er dokumenteret klinisk effekt for følsomme isolater ved godkendte indikationer 
+ Resistensgrad ≥ 50% i et eller flere EU-lande 
($): Naturlig intermediær følsomhed i fravær af erhvervet resistensmekanisme 
(1): Der er foretaget studier ved eksperimentelle infektioner hos dyr efter inhalation af Bacillus 

anthracis sporer; disse studier viser, at tidlig antibiotikabehandling efter eksponering, kan 
forhindre sygdommen, hvis behandlingen tilpasses til at mindske antallet af sporer i 
organismen med den infektive dosis. Den anbefalede dosis til mennesker er primært baseret 
på in vitro-følsomhed og på dyreeksperimentelle data sammen med begrænsede humane 
data. To måneders behandling af voksne med oral ciprofloxacin i en dosis på 500 mg to 
gange dagligt anses dog for effektiv til at forebygge anthraxinfektioner hos mennesker. Den 
behandlende læge henvises til nationale og/eller internationale konsensusdokumenter 
vedrørende behandling af anthrax. 

 (2): Methicillinresistente S .aureus viser meget hyppigt samme resistens over for 
fluoroquinoloner. Resistensgraden over for methicillin er fra 20 til 50% for alle 
stafylokokarter, og er normalt højere i nosocomiale isolater.  

 
5.2 Farmakokinetiske egenskaber 
 
Absorption 
 
Efter oral indgift af enkeltdoser på henholdsvis 250 mg, 500 mg og 750 mg ciprofloxacintabletter 
har ciprofloxacin en hurtig og god absorption, der primært sker fra tyndtarmen. Den maksimale 
serumkoncentration nås efter 1-2 timer. 
 
Efter enkeltdoser på 100-750 mg blev der nået dosisafhængige maksimale serumkoncentrationer (Cmax) 
mellem 0,56 og 3,7 mg/l. Der blev påvist dosisproportionalitet for Cmax og AUC. 
Eliminationshalveringstiden i serum for forsøgspersoner med normal nyrefunktion er ca. 4-7 timer. 
Serumkoncentrationerne stiger proportionalt op til doser på 1000 mg. 
Den absolutte biotilgængelighed er ca. 70-80%.  
En oral dosis på 500 mg hver 12. time har et areal under serumkoncentrationskurven (AUC), som er 
ækvivalent med AUC efter en intravenøs infusion af 400 mg ciprofloxacin givet over 60 minutter hver 
12. time. 
Farmakokinetikken for ciprofloxacin 250 mg og 500 mg oral suspension i enkeltdosisposer ligner 
farmakokinetikken for tabletter. 
 
Distribution 
 
Ciprofloxacin har en lav proteinbinding (20-30%). Ciprofloxacin findes overvejende uioniseret i 
plasma og har i steadystate et stort distributionsvolumen på 2-3 l/kg legemsvægt. Ciprofloxacin når 
høje koncentrationer i mange væv som f.eks. lungevæv (epitelvæske, alveolære makrofager, 
biopsivæv), bihuler og inflammerede læsioner (cantharides blistervæske) og urogenitalsystemet (urin, 
prostata, endometrium), hvor totalkoncentrationerne kan overstige plasmakoncentrationerne.  
 
Metabolisme 
 
Der er fundet små koncentrationer af fire metabolitter, som blev identificeret som: 
desethylenciprofloxacin (M 1), sulphociprofloxacin (M 2), oxociprofloxacin (M 3) og 
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formylciprofloxacin (M 4). Metabolitterne har antibakteriel aktivitet in vitro, men svagere end 
moderstoffet. 
Ciprofloxacin er kendt for at være en moderat hæmmer af CYP 450 1A2-iso-enzymer. 
 
Eliminering 
 
Ciprofloxacin udskilles overvejende uændret, både renalt og i mindre grad fækalt. 
Eliminationshalveringstiden i serum er ca. 4 – 7 timer hos patienter med normal nyrefunktion. 
 

Udskillelse af ciprofloxacin (% af dosis) 
Oral indgift  Urin Fæces 

Ciprofloxacin 44,7 25,0 
Metaboliter (M1-M4) 11,3 7,5 

 
Den renale clearance er på 180 og 300 ml/kg/time og den totale bodyclearance er mellem 480 og 600 
ml/kg/time. Ciprofloxacin udskilles både ved glomerulær filtration og tubulær sekretion. Svært nedsat 
nyrefunktion medfører en stigning i ciprofloxacins halveringstid på op til 12 timer. 
 
Ciprofloxacins non-renale clearance sker primært ved aktiv transintestinal sekretion og ved 
metabolisering. Én procent af den indgivne dosis udskilles med galden, hvor koncentrationen er høj. 
 
Børn 
 
De foreliggende data om farmakokinetikken hos børn er begrænsede. 
 
I et studie med børn var Cmax og AUC ikke aldersafhængige (over 1 år). Der blev ikke set nogen 
bemærkelsesværdig stigning i Cmax og AUC efter gentagen dosering (10 mg/kg tre gange dagligt). 
 
Hos 10 børn med svær sepsis var Cmax 6,1 mg/l (område 4,6-8,3 mg/L) efter en 1-times intravenøs 
infusion i en dosis på 10 mg/kg hos børn under 1 år sammenlignet med  7,2 mg/l (område 4,7-11,8 
mg/l) hos børn mellem 1 og 5 år. AUC-værdierne var hhv. 17,4 mg*h/l (område 11,8-32,0 mg*h/l) og 
16,5 mg*h/l (område 11,0-23,8 mg*h/l) i de respektive aldersgrupper. 
 
Disse værdier ligger inden for det rapporterede område hos voksne ved terapeutiske doser. Baseret på 
populationsfarmakokinetiske analyser er den forventede gennemsnitlige halveringstid hos børn med 
forskellige infektioner ca. 4-5 timer, og biotilgængeligheden af den orale suspension er mellem 50 og 
80%.  
 
5.3 Prækliniske sikkerhedsdata 
 
De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af 
toksicitet efter enkeltdoser, toksicitet efter gentagne doser, karcinogenicitet eller 
reproduktionstoksicitet. Som mange andre quinoloner er ciprofloxacin fototoksisk hos dyr efter en 
klinisk relevant eksponering. Data om fotomutagenicitet/fotocarcinogenicitet viser en svag 
fotomutagen eller fototumorigen virkning af ciprofloxacin in vitro og i dyreforsøg. Virkningerne var 
sammenlignelige med virkningen af andre gyrasehæmmere. 
 
Artikulær tolerance: 
Som indberettet for andre gyrasehæmmere, forårsager ciprofloxacin skade på de store 
vægtbærende led hos ikke fuldt udvoksede dyr. Omfanget af bruskskader varierer alt efter alder, 
art og dosis. Skaderne kan nedsættes ved at fjerne vægten fra ledene. Studier med fuldt 
udvoksede dyr (rotter, hunde) viste ikke tegn på brusklæsioner. I et studie med unge beagle-
hunde forårsagede ciprofloxacin alvorlige forandringer i leddene ved terapeutiske doser efter 2 
ugers behandling, som stadig blev observeret efter 5 måneder. 
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6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 
 
6.1 Hjælpestoffer 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.2 Uforligeligheder 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.3 Opbevaringstid 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.4 Særlige opbevaringsforhold 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.6 Regler for destruktion og anden håndtering  
 
Tag det ordinerede antal poser. Ryst posen med et let tryk på siden af posen. Åbn derefter posen som 
angivet, og tag indholdet med det samme.   
 
Ingen særlige forholdsregler. 
 
Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer. 
 
 
7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
[Se bilag I - Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 
 
[Udfyldes nationalt} 
 
 
9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF 

TILLADELSEN 
 
[Udfyldes nationalt} 
 
 
10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 
 
[MM/ÅÅÅÅ] 
[Udfyldes nationalt] 
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1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 50 mg/ml granulat og solvens til oral suspension 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
 
2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 
 
 
3. LÆGEMIDDELFORM 
 
50 mg/ml granulat og solvens til oral suspension 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
4. KLINISKE OPLYSNINGER 
 
4.1 Terapeutiske indikationer 
 
Ciprofloxacin Bayer 50 mg/ml granulat og solvens til oral suspension er indiceret til behandling af 
følgende infektioner (se pkt. 4.4 og 5.1). Før behandling påbegyndes, skal tilgængelige oplysninger 
om resistens over for ciprofloxacin nøje studeres. 
 
Der skal tages hensyn til den officielle vejledning for korrekt brug af antibakterielle midler. 
 
Voksne 
 
• Infektioner i de nedre luftveje, som skyldes gramnegative bakterier 

- exacerbationer af kronisk, obstruktiv lungesygdom 
- bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose eller ved bronkiektasier 
- pneumoni 

 
• Kronisk suppurativ otitis media  

 
• Akut exacerbation af kronisk sinusitis, især hvis infektionerne skyldes gramnegative bakterier, 

herunder Pseudomonas aeruginosa 
 
• Urinvejsinfektioner 
 
• Urethritis og cervicitis forårsaget af gonokokker 
 
• Epididymoorchitis, herunder tilfælde forårsaget af Neisseria gonorrhoeae 
 
• Underlivsbetændelse, herunder tilfælde forårsaget af Neisseria gonorrhoeae. 

 
Ved ovennævnte infektioner i genitalkanalen, som er mistænkt for eller kendt for at skyldes Neisseria 
gonorrhoeae, er det særligt vigtigt at indhente oplysninger lokalt om, hvor udbredt resistensen over for 
ciprofloxacin er, og at bekræfte følsomheden på basis af laboratorieundersøgelser. 

 
• Gastrointestinale infektioner (f.eks. rejsediaré) 

 
• Intraabdominale infektioner 
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• Infektioner i hud og bløddele forårsaget af gramnegative bakterier 

 
• Malign ekstern otitis 
 
• Infektioner i knogler og led 
 
• Behandling af infektioner hos patienter med neutropeni 

 
• Profylakse over for infektioner hos patienter med neutropeni 
 
• Profylakse af invasive infektioner, som skyldes Neisseria meningitidis 
 
• Inhalationsanthrax (profylakse efter eksponering og kurativ behandling)  
 
Børn og unge 
 
• Bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose forårsaget af Pseudomonas aeruginosa 
• Komplicerede urinvejsinfektioner og pyelonephritis 
• Inhalationsanthrax (profylakse efter eksponering og kurativ behandling) 
 
Ciprofloxacin kan også anvendes til at behandle alvorlige infektioner hos børn og unge, når det anses 
for nødvendigt. 
 
Behandlingen bør kun påbegyndes af læger med erfaring i behandlingen af cystisk fibrose og/eller 
svære infektioner hos børn og voksne (se pkt. 4.4 og 5.1). 
 
4.2 Dosering og indgivelsesmåde  
 
Doseringen afhænger af indikationen, infektionens sværhedsgrad og infektionsstedet, de 
sygdomsfremkaldende bakteriers følsomhed for ciprofloxacin, patientens nyrefunktion, og hos børn og 
unge, patientens vægt. 
Behandlingens varighed afhænger af sygdommens sværhedsgrad og det kliniske og bakteriologiske 
forløb. 
Behandling af infektioner, der skyldes visse bakterier (f.eks. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter 
eller Stafylokokker), kan kræve højere ciprofloxacindoser og samtidig indgift af andre passende 
antibakterielle midler. 
 
Behandling af nogle infektioner (f.eks. underlivsbetændelse, intraabdominale infektioner, infektioner 
hos neutropeniske patienter og infektioner i knogler og led) kan kræve samtidig indgift af andre 
passende antibakterielle midler, afhængigt af de involverede patogener. 
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Voksne 
 
Indikationer Daglig dosis 

i mg  
Daglig dosis i 

ml 
(antal 5 ml 
måleskeer) 

Behandlingsvarighed
(inklusiv evt. initial 

parenteral 
behandling med 
ciprofloxacin) 

Infektioner i de nedre luftveje  
(iht. sværhedsgrad og organisme) 

500 mg to 
gange 

dagligt op til 
750 mg to 

gange 
dagligt 

10 ml to gange 
dagligt op til 

15 ml to gange 
dagligt  
(to 5 ml 

måleskeer to 
gange dagligt 

op til  tre 
5 ml måleskeer 

to gange 
dagligt) 

7-14 dage 
 

Akut exacerbation 
af kronisk sinusitis 

500 mg to 
gange 

dagligt op til 
750 mg to 

gange 
dagligt 

10 ml to gange 
dagligt op til 

15 ml to gange 
dagligt  
(to 5 ml 

måleskeer to 
gange dagligt 

op til  tre 
5 ml måleskeer 

to gange 
dagligt) 

7-14 dage 

Kronisk suppurativ 
otitis media  

500 mg to 
gange 

dagligt op til 
750 mg to 

gange 
dagligt 

10 ml to gange 
dagligt op til 

15 ml to gange 
dagligt  
(to 5 ml 

måleskeer to 
gange dagligt 

op til  tre 
5 ml måleskeer 

to gange 
dagligt) 

7-14 dage 

Infektioner i de 
øvre luftvej (iht. 
sværhedsgrad og 
organisme) 

Malign ekstern 
otitis 

750 mg to 
gange 
dagligt 

15 ml to gange 
dagligt 

(tre 5 ml 
måleskeer to 

gange dagligt) 

28 dage op til 3 
måneder 

Urinvejsinfektioner  
(iht. sværhedsgrad 
og organisme) 

Ukompliceret 
cystitis 

250 mg to 
gange 

dagligt op til 
500 mg to 

gange 
dagligt 

5 ml to gange 
dagligt op til 

10 ml to gange 
dagligt 

(én 5 ml 
måleske to 

gange dagligt 
op til to 5 ml 
måleskeer to 

gange dagligt) 

3 dage 
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Indikationer Daglig dosis 
i mg  

Daglig dosis i 
ml 

(antal 5 ml 
måleskeer) 

Behandlingsvarighed
(inklusiv evt. initial 

parenteral 
behandling med 
ciprofloxacin) 

 Hos præ-menopausale kvinder kan der gives 500 mg 
som éngangsdosis svarende til 10 ml éngangsdosis = to 

5 ml måleskeer som éngangsdosis 
Kompliceret 
cystitis, 
Ukompliceret 
pyelonephritis 

500 mg to 
gange 
dagligt 

10 ml to gange 
dagligt 
(to 5 ml 

måleskeer to 
gange dagligt) 

7 dage 

Kompliceret 
pyelonephritis  

500 mg to 
gange 

dagligt op til 
750 mg to 

gange 
dagligt  

10 ml to gange 
dagligt op til 

15 ml to gange 
dagligt  
(to 5 ml 

måleskeer to 
gange dagligt 

op til  tre 
5 ml måleskeer 

to gange 
dagligt) 

Mindst 10 dage, i 
nogle tilfælde kan 

behandlingen 
fortsætte i længere 
end 21 dage (f.eks. 

ved abscesser) 

 

Prostatitis 500 mg to 
gange 

dagligt op til 
750 mg to 

gange 
dagligt 

10 ml to gange 
dagligt op til 

15 ml to gange 
dagligt  
(to 5 ml 

måleskeer to 
gange dagligt 

op til  tre 
5 ml måleskeer 

to gange 
dagligt) 

2-4 uger (akut) til 4-6 
uger (kronisk) 

Urethritis og 
cervicitis, som 
skyldes gonokokker 

500 mg som 
éngangsdosis

10 ml som 
éngangsdosis 
svarende til to 
5 ml måleskeer 

som 
éngangsdosis 

1 dag (éngangsdosis) Genitale 
infektioner 

Epididymoorchitis 
og 
underlivsbetændelse 
 

500 mg to 
gange 

dagligt op til 
750 mg to 

gange 
dagligt 

10 ml to gange 
dagligt op til 

15 ml to gange 
dagligt  
(to 5 ml 

måleskeer to 
gange dagligt 

op til  tre 
5 ml måleskeer 

to gange 
dagligt) 

Mindst 14 dage 
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Indikationer Daglig dosis 
i mg  

Daglig dosis i 
ml 

(antal 5 ml 
måleskeer) 

Behandlingsvarighed
(inklusiv evt. initial 

parenteral 
behandling med 
ciprofloxacin) 

Diaré forårsaget af 
patogene bakterier, 
herunder Shigella 
spp., bortset fra 
Shigella dysenteriae 
type 1 og empirisk 
behandling af svær 
rejsediaré 

500 mg to 
gange 
dagligt 

10 ml to gange 
dagligt  
(to 5 ml 

måleskeer to 
gange dagligt) 

1 dag 

Diaré forårsaget af 
Shigella dysenteriae 
type 1 

500 mg to 
gange 
dagligt 

10 ml to gange 
dagligt  
(to 5 ml 

måleskeer to 
gange dagligt) 

5 dage 

Diaré forårsaget af 
Vibrio cholerae 

500 mg to 
gange 
dagligt 

10 ml to gange 
dagligt  
(to 5 ml 

måleskeer to 
gange dagligt) 

3 dage 

Tyfus  500 mg to 
gange 
dagligt 

10 ml to gange 
dagligt  
(to 5 ml 

måleskeer to 
gange dagligt) 

7 dage 

Gastrointestinale 
og 
intraabdominale 
infektioner 

Intraabdominale 
infektioner, som 
skyldes 
gramnegative 
bakterier  

500 mg to 
gange 

dagligt op til 
750 mg to 

gange 
dagligt 

 

10 ml to gange 
dagligt op til 

15 ml to gange 
dagligt  
(to 5 ml 

måleskeer to 
gange dagligt 

op til  tre 
5 ml måleskeer 

to gange 
dagligt) 

5-14 dage 

Infektioner i hud og bløddele 
 

500 mg to 
gange 

dagligt op til 
750 mg to 

gange 
dagligt 

10 ml to gange 
dagligt op til 

15 ml to gange 
dagligt  
(to 5 ml 

måleskeer to 
gange dagligt 

op til  tre 
5 ml måleskeer 

to gange 
dagligt) 

7 til 14 dage 
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Indikationer Daglig dosis 
i mg  

Daglig dosis i 
ml 

(antal 5 ml 
måleskeer) 

Behandlingsvarighed
(inklusiv evt. initial 

parenteral 
behandling med 
ciprofloxacin) 

Infektioner i knogler og led 
 

500 mg to 
gange 

dagligt op til 
750 mg to 

gange 
dagligt 

10 ml to gange 
dagligt op til 

15 ml to gange 
dagligt  
(to 5 ml 

måleskeer to 
gange dagligt 

op til  tre 
5 ml måleskeer 

to gange 
dagligt) 

Højst i 3 måneder 

Behandling af infektioner eller profylakse 
over for infektioner hos patienter med 
neutropeni 
Ciprofloxacin skal gives sammen med 
andre antibakterielle stoffer i henhold til 
officielle retningslinjer. 

500 mg to 
gange 

dagligt op til 
750 mg to 

gange 
dagligt 

10 ml to gange 
dagligt op til 

15 ml to gange 
dagligt  
(to 5 ml 

måleskeer to 
gange dagligt 

op til  tre 
5 ml måleskeer 

to gange 
dagligt) 

Behandlingen bør 
fortsættes i hele 

neutropeniperioden 

Profylakse ved invasive infektioner, som 
skyldes Neisseria meningitidis 

500 mg som 
éngangsdosis

10 ml som 
éngangsdosis 
svarende til to 
5 ml måleskeer 

som 
éngangsdosis 

1 dag (éngangsdosis) 

Inhalationsanthrax, profylakse efter 
eksponering og kurativ behandling til 
patienter, som kan behandles oralt, når det 
er klinisk passende. 
Behandling skal påbegyndes så hurtigt 
som muligt efter mistanke om eller 
bekræftet eksponering. 

500 mg to 
gange 
dagligt 

10 ml to gange 
dagligt 
(to 5 ml 

målesskeer to 
gange dagligt) 

60 dage efter 
bekræftelse af 

eksponering for 
Bacillus anthracis 

 
Børn og unge 
 
Indikationer Daglig dosis i mg og ml Behandlingsvarighed 

(inklusiv evt. parenteral 

behandling med 

ciprofloxacin) 

Cystisk fibrose 
 

20 mg/kg legemsvægt to gange dagligt, maksimalt 
750 mg pr. dosis, svarende til 0,4 ml/kg 
legemsvægt to gange dagligt, maksimalt 15 ml pr. 
dosis 

10-14 dage 

Komplicerede 
urinvejsinfektioner 

10 mg/kg op til 20 mg/kg legemsvægt to gange 
dagligt, maksimalt 750 mg pr. dosis, svarende til 

10-21 dage 
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og pyelonephritis 0,2 ml/kg legemsvægt to gange dagligt til 0,4 ml/kg 
legemsvægt to gange dagligt, maksimalt 15 ml pr. 
dosis 

Inhalationsanthrax, 
profylakse efter 
eksponering og 
kurativ behandling 
til patienter, som 
kan behandles oralt, 
når det er klinisk 
passende. 
Behandlingen skal 
påbegyndes så 
hurtigt som muligt 
efter mistanke om 
eller bekræftet 
eksponering. 

10 mg/kg op til 15 mg/kg legemsvægt to gange 
dagligt, maksimalt 500 mg pr. dosis, svarende til 
0,2 ml/kg legemsvægt to gange dagligt til 0,3 ml/kg 
legemsvægt to gange dagligt, maksimalt 10 ml pr. 
dosis 

60 dage efter bekræftelse 
af eksponering for 
Bacillus anthracis  

Andre svære 
infektioner 

20 mg/kg legemsvægt to gange dagligt, maksimalt 
750 mg pr. dosis, svarende til 0,4 ml/kg 
legemsvægt to gange dagligt, maksimalt 15 ml pr. 
dosis 

Skal tilpasses 
infektionstypen 

 
Ældre patienter 
 
Ældre patienter skal have en dosis, der fastsættes ud fra infektionens alvorlighed og patientens 
kreatininclearance. 
 
Nedsat nyre- og leverfunktion 
 
Anbefalede start- og vedligeholdelsesdoser til patienter med nedsat nyrefunktion: 
 

Kreatininclearance 
[ml/min/ 1,73 m²] 

Serumkreatinin 
[µmol/l] 

Oral dosis 
[mg] 

> 60  ≤ 124 Se normaldosering. 
30-60  124 til 168 250-500 mg hver 12. 

time 
<30  > 169 250-500 mg hver 24. 

time 
Patienter i hæmodialyse  > 169 250-500 mg hver 24. 

time (efter dialyse)  
Patienter i peritonealdialyse > 169 250-500 mg hver 24. 

time 
 

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat leverfunktion. 

Doseringen til børn med nedsat nyre- og/eller leverfunktion er ikke undersøgt. 
 
Indgivelsesmåde 
 
Oral suspension kan tages uafhængigt af måltiderne.  
 
Hvis de tages på tom mave, absorberes det aktive stof hurtigere. Ciprofloxacin bør ikke tages sammen 
med mælkeprodukter (f.eks. mælk eller yoghurt) eller frugtjuice tilsat mineraler (f.eks. orangejuice 
tilsat calcium) (se pkt. 4.5).  
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I svære tilfælde, eller hvis patienten ikke kan indtage den orale suspension (f.eks. patienter, som får 
enteral ernæring), bør behandlingen påbegyndes med intravenøs ciprofloxacin, indtil det er muligt at 
skifte til oral indgift. 
 
Det rekonstituerede præparats udseende 
 
Det rekonstituerede præparat er en hvid til lysegul suspension med jordbærduft. Suspensionen kan af 
og til indeholde små gulligorange dråber og kugleformede partikler. 
 
½ måleske (ca. 2,5 ml suspension) indeholder ca. 125 mg ciprofloxacin. 
En måleske (ca. 5,0 ml suspension) indeholder ca. 250 mg ciprofloxacin.  
 
Brug altid måleskeen, når du tager suspensionen for at få den rigtige dosis. 
Der må ikke tilsættes noget til den færdigblandede ciprofloxacin-suspension. 
 
4.3 Kontraindikationer 
 
• Overfølsomhed over for det aktive stof, over for andre quinoloner eller over for et eller flere af 

hjælpestofferne (se pkt. 6.1). 
 
• Samtidig indgift af ciprofloxacin og tizanidin (se pkt. 4.5). 
 
4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen 
 
Svære infektioner og blandingsinfektioner med grampositive og anaerobe patogener 
Ciprofloxacin egner sig ikke til monoterapi af svære infektioner og infektioner, som kan skyldes 
grampositive eller anaerobe patogener. Ved sådanne infektioner skal ciprofloxacin gives sammen med 
andre passende antibakterielle midler. 
 
Streptokokinfektioner (herunder  Streptococcus pneumonia) 
Ciprofloxacin må ikke anvendes til behandling af streptokokinfektioner på grund af utilstrækkelig 
effekt. 
 
Genitale infektioner 
Epidymoorchitis og underlivsbetændelse kan være forårsaget af fluoroquinolonresistente Neisseria 
gonorhoeae. Med mindre ciprofloxacinresistente Neisseria gonorhoeae kan udelukkes, bør 
ciprofloxacin gives sammen med et andet passende antibakterielt lægemiddel. Hvis der ikke opnås 
effekt i løbet af 3 dage, skal behandlingen tages op til revision. 
 
Intra-abdominale infektioner 
Der er begrænsede data om virkningen af ciprofloxacin til behandling af postoperative intra-
abdominale infektioner. 
 
Rejsediaré 
Ved valget af ciprofloxacin skal der tages hensyn til resistensen over for ciprofloxacin hos relevante 
patogener i de lande, der besøges.  
 
Infektioner i knogler og led 
Ciprofloxacin bør anvendes i kombination med andre antibakterielle lægemidler, afhængigt af 
resultaterne af de mikrobiologiske undersøgelser.  
 
Inhalationsanthrax 
Anvendelsen hos mennesker er baseret på oplysninger om in vitro-disposition og på dyreforsøg samt 
begrænsede oplysninger fra mennesker. Behandlende læger skal henholde sig til national og/eller 
international konsensusdokumentation om behandling af anthrax. 
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Børn og unge 
Anvendelsen af ciprofloxacin til børn og unge skal ske i henhold til tilgængelig officiel vejledning. 
Ciprofloxacin-behandling må kun påbegyndes af en læge, der har erfaring i behandling af cystisk fibrose 
og/eller svære infektioner hos børn og unge.  
 
Det er vist, at ciprofloxacin kan forårsage artropati i de vægtbærende led hos ikke fuldtudvoksede dyr. 
Sikkerhedsdata fra et randomiseret, dobbeltblindt studie om brug af ciprofloxacin til børn 
(ciprofloxacin: n=335, gennemsnitsalder = 6,3 år; referencegruppe: n = 349, gennemsnitsalder = 6,2 
år, aldersområde: 1 til 17 år) viste en hyppighed af formodet lægemiddelrelateret artropati (bedømt ud 
fra ledrelaterede kliniske symptomer) efter dag 42 på hhv. 7,2% og 4,6%. Efter 1-års follow-up var 
den lægemiddelrelaterede hyppighed af artropati hhv. 9,0% og 5,7%. Der var ingen statistisk 
signifikant forskel mellem grupperne i stigningen over tid af lægemiddelrelateret artropati. På grund af 
bivirkninger, som kan være relateret til led og/eller det omgivende væv, bør behandlingen kun 
påbegyndes efter en omhyggelig vurdering af risici og fordele. 
 
Bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose  
Kliniske studier har inkluderet børn og unge i alderen 5-17 år. Der foreligger mere begrænsede 
erfaringer om behandling af børn mellem 1 og 5 år.  
 
Komplicerede urinvejsinfektioner og pyelonephritis 
Det bør overvejes at behandle urinvejsinfektioner med ciprofloxacin, når andre behandlinger ikke kan 
bruges. Behandlingen bør ske på grundlag af resultaterne af mikrobiologiske undersøgelser. 
Kliniske studier har inkluderet børn og unge i alderen 1-17 år.  
 
Andre specifikke svære infektioner  
Efter en omhyggelig vurdering af risici og fordele, og i overensstemmelse med mikrobiologiske 
undersøgelser kan andre svære infektioner behandles med ciprofloxacin, i henhold til den officielle 
vejledning, hvis andre behandlinger ikke kan bruges eller efter svigt af konventionel behandling. 
Brugen af ciprofloxacin til specifikke svære infektioner, bortset fra behandling af infektionerne nævnt 
ovenfor, er ikke undersøgt i kliniske studier, og de kliniske erfaringer er begrænsede. Der skal derfor 
udvises forsigtighed ved behandling af patienter med sådanne infektioner. 
 
Hypersensitivitet 
Efter en enkelt dosis kan der forekomme hypersensitivitet og allergiske reaktioner, som kan være 
livstruende, herunder anafylaksi og anafylaktoide reaktioner (se pkt. 4.8). Hvis det sker, skal 
behandlingen med ciprofloxacin seponeres, og der skal påbegyndes passende medicinsk behandling.  
 
Det muskuloskeletale system 
Ciprofloxacin bør generelt ikke bruges til patienter, som har haft senesygdomme relateret til 
behandling med quinoloner. Ciprofloxacin kan dog i meget sjældne tilfælde ordineres til behandling af 
visse alvorlige infektioner efter mikrobiologisk dokumentation af den kausale organisme og en 
vurdering af risici og fordele. Dette gælder især, hvis standardbehandlingen har svigtet, eller der er 
bakteriel resistens, hvor de mikrobiologiske data berettiger anvendelsen af ciprofloxacin. 
Allerede 48 timer efter start af behandlingen med ciprofloxacin kan der forekomme tendinitis og 
seneruptur (specielt af akillessenen), af og til bilateralt. Risikoen for tendinopati kan øges hos ældre 
patienter eller hos patienter, som samtidigt behandles med kortikosteroider (se pkt. 4.8). 
Ved tegn på tendinitis (f.eks. smertefuld hævelse eller inflammation), skal behandlingen med 
ciprofloxacin seponeres. Den berørte legemsdel skal holdes i ro.  
Ciprofloxacin skal bruges med forsigtighed til patienter med myasthenia gravis (se pkt. 4.8). 
 
Fotosensitivitet 
Det er vist, at ciprofloxacin kan forårsage fotosensitivitetsreaktioner. Patienter, som tager 
ciprofloxacin, skal rådes til at undgå direkte udsættelse for stærkt sollys eller UV-stråling under 
behandlingen (se pkt. 4.8). 
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Centralnervesystemet 
Quinoloner er kendt for at kunne udløse krampeanfald eller sænke krampetærsklen. Ciprofloxacin skal 
bruges med forsigtighed hos patienter med sygdomme i centralnervesystemet, som kan prædisponere 
for krampeanfald. Hvis der forekommer krampeanfald, skal ciprofloxacin seponeres (se pkt 4.8). Der 
kan forekomme psykiske reaktioner selv efter første indgift af ciprofloxacin. I sjældne tilfælde kan en 
depression eller psykose udvikle sig således, at patienten bliver til fare for sig selv. I disse tilfælde skal 
ciprofloxacin seponeres.  
 Der er indberetninger om polyneuropati (baseret på neurologiske symptomer som f.eks. smerter, 
brænden, sensoriske forstyrrelser eller muskelsvaghed, alene eller i kombination) hos patienter, som 
får ciprofloxacin. Ciprofloxacin bør seponeres hos patienter, som får symptomer på neuropati, 
herunder smerter, brænden, prikken og stikken, følelsesløshed og/eller slaphed for at hindre udvikling 
af en irreversibel tilstand (se pkt. 4.8). 
 
Hjertesygdomme 
Da ciprofloxacin er forbundet med tilfælde af QT-forlængelse (se pkt. 4.8), skal der iagttages 
forsigtighed ved behandling af patienter med torsades de point-arytmi. 
 
Mave-tarm-kanalen 
Hvis der forekommer svær og vedvarende diaré under eller efter behandlingen (selv efter flere ugers 
behandling), kan det være tegn på en antibiotika-associeret colitis (livstruende med evt. fatalt udfald), 
som kræver omgående behandling (se pkt. 4.8). I det tilfælde skal ciprofloxacin omgående seponeres, 
og passende behandling skal påbegyndes. I denne situation er antiperistaltiske lægemidler 
kontraindiceret. 
 
Nyre- og urinveje 
Der er indberettet tilfælde med krystalluri i forbindelse med brugen af ciprofloxacin (se pkt. 4.8). 
Patienter, som får ciprofloxacin, skal være godt hydrerede og stærk alkalisering af urinen bør undgås. 
 
Lever og galdeveje 
Der er indberettet tilfælde af levernekrose og livstruende leversvigt efter anvendelsen af ciprofloxacin 
(se pkt. 4.8). Hvis der optræder symptomer på leversygdom (f.eks. anoreksi, gulsot, mørkfarvet urin, 
kløe eller abdominal ømhed), skal behandlingen seponeres.  
 
Glucose-6-phosphat dehydrogenase-mangel 
Hos patienter med glucose-6-phosphat dehydrogenase-mangel er der indberetninger om hæmolytiske 
reaktioner ved behandling med ciprofloxacin. Derfor bør ciprofloxacin undgås hos disse patienter, 
med mindre de potentielle fordele opvejer de potentielle risici. I dette tilfælde skal patienterne 
overvåges for evt. optræden af hæmolyse. 
   
Resistens  
Under og efter behandling med ciprofloxacin kan bakterier, der viser resistens over for ciprofloxacin, 
isoleres, med eller uden klinisk tydelig superinfektion. Der kan være en særlig risiko ved 
ciprofloxacin-resistente bakterier ved længere behandlingsforløb og ved behandling af nosokomielle 
infektioner og/eller infektioner, der skyldes Staphylococcus- og Pseudomonas-arter.  
 
Cytokrom P450 
Ciprofloxacin hæmmer CYP1A2 og kan derfor medføre øgede serumkoncentrationer af lægemidler, 
som gives samtidigt, og som metaboliseres af dette enzym (f.eks. teofyllin, clozapin, ropinirol og 
tizanidin). Samtidig indtagelse af ciprofloxacin og tizanidin er kontraindiceret. Patienter, som tager 
disse stoffer sammen med ciprofloxacin, skal derfor kontrolleres omhyggeligt for kliniske tegn på 
overdosering, og der skal om nødvendigt foretages serumkoncentrationsbestemmelser (f.eks. for 
teofyllin) (se pkt. 4.5). 
 
Methotrexat 
Ciprofloxacin og methotrexat må ikke bruges samtidigt (se pkt. 4.5).  
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Interaktioner med laboratorietests 
Ciprofloxacins in vitro-aktivitet over for Mycobacterium tuberculosis kan resultere i falsk negative 
bakteriologiske testresultater i prøver fra patienter, som tager ciprofloxacin.  
 
Indhold af sukrose 
Da den orale suspension indeholder sukrose, må den ikke bruges til patienter med fruktoseintolerans, 
glukose-galaktose malabsorption eller sukrose-isomaltase-insufficiens. 
Ciprofloxacin 50 mg/ml suspension indeholder 1,4 g sukrose pr. måleske. Det skal tages i betragtning i 
relation til det daglige indtag. 
 
4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion 
Virkninger af andre lægemidler på ciprofloxacin: 
 
Dannelse af chelatkompleks 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin (oral) og lægemidler, som indeholder multivalente kationer, og 
mineraltilskud (f.eks. calcium, magnesium, aluminium og jern), fosfatbundne polymerer (f.eks. 
sevelamer), sucralfat eller antacida og stærkt bufrede lægemidler (f.eks. didanosintabletter), som 
indeholder magnesium, aluminium eller calcium, nedsætter absorptionen af ciprofloxacin. Derfor skal 
ciprofloxacin gives enten 1-2 timer før eller mindst 4 timer efter indtagelsen af disse præparater. 
Denne restriktion vedrører ikke gruppen af H2-receptor-blokerende antacida. 
 
Levnedsmidler og mejeriprodukter 
 
Calciumindholdet i kosten som en del af et måltid påvirker ikke absorptionen væsentligt. Derimod bør 
samtidig indtagelse af mælkeprodukter (f.eks. mælk eller yoghurt) eller indtagelse af drikke tilsat 
mineraler (f.eks. orangejuice tilsat calcium) undgås samtidig med indtagelse af ciprofloxacin, fordi 
absorptionen af ciprofloxacin kan nedsættes.  
 
Probenecid 
 
Probenecid interfererer med den renale udskillelse af ciprofloxacin. Samtidig indgift af probenecid og 
ciprofloxacin øger serumkoncentrationerne af ciprofloxacin. 
 
 
Virkningen af ciprofloxacin på andre lægemidler: 
 
Tizanidin 
 
Tizanidin må ikke gives sammen med ciprofloxacin (se pkt. 4.3). I et klinisk studie med raske 
forsøgspersoner steg serumkoncentrationerne af tizanidin, når det blev givet samtidigt med 
ciprofloxacin (Cmax øges gennemsnitligt 7 fold, område: 4-21 fold. AUC øges gennemsnitligt 10 fold, 
område: 6-24 fold). Stigninger i serumkoncentrationerne af tizanidin er forbundet med en forstærket 
hypotensiv og sedativ virkning.  
 
Methotrexat 
 
Den renale, tubulære transport af methotrexat kan hæmmes af samtidig indgift af ciprofloxacin. Det 
kan medføre forhøjede plasmakoncentrationer af methotrexat og øge risikoen for methotrexat-
betingede toksiske reaktioner. Må ikke indgives samtidigt (se pkt. 4.4). 
 
Teofyllin 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og teofyllin kan forårsage en uønsket stigning i 
serumkoncentrationen af teofyllin. Det kan medføre teofyllininducerede bivirkninger, som i sjældne 
tilfælde kan være livstruende eller fatale. Ved samtidig indgift, skal teofyllinkoncentrationerne 
kontrolleres, og teofyllindosis skal om nødvendigt nedsættes (se pkt. 4.4). 
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Andre xanthinderivativer 
 
Ved samtidig indgift af ciprofloxacin og koffein eller pentoxifyllin (oxpentifyllin) er der beskrevet 
forhøjede serumkoncentrationer af disse xanthinderivativer. 
 
Phenytoin 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og phenytoin kan medføre forhøjede eller nedsatte 
serumkoncentrationer af phenytoin. Derfor bør plasmakoncentrationerne af lægemidlet monitoreres. 
 
Orale antikoagulantia 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og warfarin kan forstærke den antikoagulante virkning. Der er set et 
stort antal tilfælde med stigninger i oral antikoagulant-aktivitet hos patienter, som har fået 
antibakterielle midler, herunder fluoroquinoloner. Risikoen varierer med den tilgrundliggende 
infektion, alder og patienternes almentilstand. Det er derfor svært at vurdere fluoroquinolons bidrag til 
stigningen i INR (international normaliseret ratio). INR skal derfor overvåges hyppigt under og kort 
efter samtidig indgift af ciprofloxacin og et oralt antikoagulant middel.  
 
Ropinirol 
 
I et klinisk studie er det vist, at samtidig indgift af ropinirol og ciprofloxacin, en moderat hæmmer af 
isoenzym CYP450 1A2, medfører en stigning i Cmax og AUC for ropinirol på hhv. 60% og 84%. Der 
tilrådes overvågning af ropinirole-relaterede bivirkninger og passende justering af dosis under og kort 
efter samtidig indgift med ciprofloxacin (se pkt. 4.4). 
 
Clozapin 
 
Efter samtidig indgift af 250 mg ciprofloxacin og clozapin i 7 dage steg serumkoncentrationerne af 
clozapin og N-desmetylclozapin med hhv. 29% og 31%. Der bør foretages klinisk overvågning og en 
passende justering af clozapindosis under og kort efter samtidig indgift af ciprofloxacin (se pkt. 4.4). 
 
4.6 Graviditet og amning 
 
Graviditet 
De oplysninger, der er tilgængelige vedrørende indgift af ciprofloxacin til gravide kvinder, tyder ikke 
på misdannelser eller foetotoksicitet hhv. neonatal toksicitet efter ciprofloxacin. Dyreforsøg tyder ikke 
på direkte eller indirekte skadelige virkninger med hensyn til reproduktionstoksicitet. Hos unge og 
prænatale dyr, som var udsat for quinoloner, er der set effekt på umodent bindevæv. Det kan derfor 
ikke udelukkes, at lægemidlet kan forårsage skade på den humane immature organisme/foster (se pkt. 
5.3). 
Som en sikkerhedsforanstaltnng bør anvendelse af ciprofloxacin under graviditet derfor undgås. 
 
Amning 
Ciprofloxacin udskilles i modermælk. Ciprofloxacin bør ikke anvendes under amning på grund af den 
potentielle risiko for bindevævsskader. 
 
4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner  
 
Ciprofloxacin kan påvirke reaktionstiden på grund af dets neurologiske virkninger. Derfor kan evnen 
til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner påvirkes.  
 
4.8 Bivirkninger 
 
De almindeligst indberettede bivirkninger er kvalme og diaré. 
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Nedenstående tabel angiver de bivirkninger, der er set ved ciprofloxacin i kliniske studier og under 
overvågning efter markedsføringen (oral, intravenøs og sekventiel behandling). Bivirkningerne er 
sorteret efter hyppighed. Hyppighedsanalysen er baseret på oplysninger fra både oral og intravenøs 
indgift af ciprofloxacin. 
 

Organklasse Almindelig 
≥ 1/100 til < 

1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

Infektioner og 
parasitære  
sygdomme 

 Mykotiske 
superinfektioner 

Antibiotika-
relateret colitis 
(meget sjældent 
med evt. fatalt 
udfald) (se pkt. 4.4) 

  

Blod og 
lymfesystem 

 Eosinofili Leukopeni 
Anæmi 
Neutropeni 
Leukocytose 
Trombocytopeni 
Trombocytæmi 

Hæmolytisk 
anæmi 
Agranulocyto-
se 
Pancytopeni 
(livstruende) 
Knoglemarvs-
depression 
(livstruende)  

 

Forstyrrelser i 
immunsystemet 

  Allergisk reaktion 
Allergisk ødem / 
angioødem 

Anafylaktisk 
reaktion 
Anafylaktisk 
shock 
(livstruende) 
(se pkt. 4.4) 
Serumsyg-
domslignende 
reaktion 

 

Metabolisme og 
ernæring 

 Anoreksi Hyperglykæmi   

Psykiske 
forstyrrelser  

 Psykomotorisk 
hyperaktivitet / 
agitation 

Konfusion og 
desorientering 
Angst 
Abnorme drømme 
Depression 
Hallucinationer 

Psykotiske 
reaktioner (se 
pkt. 4.4) 

 

Nervesystemet  Hovedpine 
Svimmelhed 
Søvnforstyrrelser  
Smagsforstyrrel-
ser 

Par- og dysaesthesi 
Hypoaesthesi 
Tremor 
Krampeanfald (se 
pkt. 4.4) 
Vertigo 

Migræne 
Koordinations-
forstyrrelser 
Gangforstyr-
relser  
Olfaktoriske 
nervesyg-
domme 
Intrakraniel 
hypertension 

Perifer 
neuropati 
(se pkt. 4.4) 

Øjne    Synsforstyrrelser Forvrænget 
farvesyn  

 

Øre og labyrint   Tinnitus 
Tab af hørelse / 
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Organklasse Almindelig 
≥ 1/100 til < 

1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

nedsat hørelse 
Hjerte   Takykardi  

 
 Ventrikulær 

arytmi 
QT-
forlængelse 
Torsades de 
pointes * 

Vaskulære 
sygdomme 

  Vasodilatation 
Hypotension 
Synkope 

Vasculitis  

Luftveje, thorax 
og mediastinum  

  Dyspnø (herunder 
astmatisk tilstand) 

  

Gastrointestinale 
sygdomme 

Kvalme 
Diaré 

Opkastning 
Mave- og 
abdominalsmerter 
Dyspepsi 
Flatulens 

 Pankreatitis  

Lever og galdeveje  Stigning i 
transaminaser 
Øget bilirubin 

Nedsat 
leverfunktion 
Gulsot 
Hepatitis  

Levernekrose 
(meget 
sjældent 
progredierende 
til livstruende 
leversvigt) 
(se pkt. 4.4) 

 

Hud og subkutane 
væv 

 Udslæt 
Pruritus 
Urticaria 

Fotosensitivitets-
reaktioner (se pkt. 
4.4) 
 

Petekkier 
Erythema 
multiforme  
Erythema 
nodosum 
Stevens-
Johnson- 
syndrom 
(potentielt 
livstruende) 
Toksisk 
epidermal 
nekrolyse 
(potentielt 
livstruende) 

 

Knogler, led, 
muskler og 
bindevæv 

 Muskel- og 
skeletsmerter 
(f.eks. 
ekstremitetssmer-
ter, rygsmerter og 
brystsmerter) 
Artralgier 

Myalgier 
Artritis 
Øget muskeltonus 
og muskelkramper 

Muskelsvag-
hed 
Tendinitis 
Seneruptur 
(fortrinsvis 
akillessenen) 
(se pkt. 4.4) 
Exacerbation 
af symptomer 
på myasthenia 
gravis (se pkt. 
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Organklasse Almindelig 
≥ 1/100 til < 

1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

4.4) 
Nyrer og urinveje  Nedsat 

nyrefunktion 
Nyresvigt 
Hæmaturi 
Krystalluri (se pkt. 
4.4) 
Tubulointerstitiel 
nephritis 

  

Almene 
symptomer og 
reaktioner på 
administra-
tionsstedet 

 Asteni 
Feber 

Ødemer 
Svedtendens 
(hyperhidrosis) 

  

Undersøgelser  Stigning i basisk 
fosfatase i blodet 

Abnormt 
protrombinniveau 
Øget amylase 

  

 
* Disse hændelser blev indberettet i perioden efter markedsføringen og blev fortrinsvis set hos 

patienter med yderligere risikofaktorer for QT-forlængelse (se pkt. 4.4) 
 
Børn 
Hyppigheden af ovennævnte artropati refererer til data, som stammer fra studier hos voksne. Det er 
indberettet, at artropati forekommer almindeligt hos børn (se pkt. 4.4). 
 
4.9 Overdosering 
 
Det er indberettet, at en overdosis på 12 g har medført lette toksiske symptomer. Det er indberettet, at 
en akut overdosis på 16 g har medført akut nyresvigt. 
Symptomerne på overdosering omfatter: svimmelhed, tremor, hovedpine, træthed, krampeanfald, 
hallucinationer, konfusion, maveubehag, nedsat nyre- og leverfunktion samt krystalluri og hæmaturi. 
Der er beskrevet reversibel nyretoksicitet. 
 
Bortset fra rutinemæssige nødforanstaltninger bør nyrefunktionen overvåges om nødvendigt for at 
undgå krystalluri, herunder urinens pH og surhedsgrad. Patienterne skal holdes adækvat hydrerede. 
Det er kun en mindre mængde ciprofloxacin (<10%), der elimineres ved hæmodialyse eller 
peritonealdialyse. 
 
 
5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 
 
5.1  Farmakodynamiske egenskaber 
 
Farmakoterapeutisk klassifikation: Fluoroquinolon, ATC-kode: J01 MA 02. 
 
Virkningsmekanisme: 
 
Som et fluorquinolon-antibiotikum udøver Ciprofloxacin sin baktericide virkning ved at hæmme både 
type II topo-isomerase (DNA-gyrase) og top-isomerase IV, som er nødvendig for bakteriel DNA-
replikation, transskription, genopretning og rekombination. 
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Den minimale baktericide koncentration (MBC) overstiger normalt ikke den minimale hæmmende 
koncentration (MIC) med mere end en faktor 2. 
 
PK/PD-forholdet: 
 
Virkningen afhænger hovedsageligt af hhv. forholdet mellem den maksimale koncentration i serum 
(Cmax) og den minimale hæmmende koncentration (MIC) af ciprofloxacin for et bakterielt patogen og 
af forholdet mellem henholdsvis arealet under kurven (AUC) og MIC. 
 
Resistens: 
 
In vitro-resistens over for ciprofloxacin kan erhverves gennem en trinvis proces af mutationer på 
målstedet af både topoisomerase II, DNA gyrase og topoisomerase IV. Graden af krydsresistens 
mellem ciprofloxacin og andre fluoroquinoloner, der hidrører herfra, er variabel. Enkelte mutationer 
resulterer dog nødvendigvis ikke i klinisk resistens, men multiple mutationer resulterer generelt i 
klinisk resistens over for mange eller alle aktive substanser inden for klassen.  
Impermeabilitet og/eller resistens, som påvirker mekanismen af efflukspumpen for den aktive 
substans, kan have forskellig virkning på følsomheden over for fluoroquinoloner, hvilket afhænger af 
de fysiokemiske egenskaber hos forskellige aktive substanser inden for klassen og affiniteten af 
transportsystemerne for hver aktiv substans. Alle in vitro-mekanismer for resistens ses almindeligvis i 
kliniske isolater. Resistensmekanismer, som inaktiverer andre antibiotika, som f.eks. 
permeationsbarrierer (almindelig hos Pseudomonas aeruginosa) og effluksmekanismer, kan påvirke 
følsomheden over for ciprofloxacin. Der er set plasmidmedieret resistens kodet via qnr-gener. 
 
Antibakterielt spektrum: 
 
Breakpoints adskiller følsomme stammer fra stammer med intermediær følsomhed og de sidste fra 
resistente stammer: 
 
EUCAST-rekommendationer 
 

Mikroorganisme Følsomhed Resistens 
Enterobacteria S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 
Pseudomonas S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 
Acinetobacter S ≤ 1 mg/l R > 1 mg/l 
Staphylococcus spp.1 S ≤ 1 mg/l R > 1 mg/l 
Haemophilus influenzae og  
Moraxella catarrhalis 

S ≤ 0,5 mg/l R > 0,5 mg/l 

Neisseria gonorrhoeae S ≤ 0,03 mg/l R > 0,06 mg/ 
Neisseria meningitidis S ≤ 0,03 mg/ R > 0,06 mg/ 
Ikke-artsrelaterede breakpoints* S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 

7. Staphylococcus spp. - breakpoints for ciprofloxacin refererer til højdosisbehandling.  
* Ikke-artsrelaterede breakpoints er primært blevet bestemt på grundlag af PK/PD-data, og er 

uafhængige af fordelingerne af MIC for specifikke arter. De skal kun bruges for arter, som 
ikke har fået et arts-specifikt breakpoint, og ikke for de arter, hvor testning af følsomhed 
ikke anbefales. 

 
Forekomsten af erhvervet resistens kan variere geografisk og over tid for udvalgte arter, og lokal 
information om resistens er ønskeligt, især ved behandling af alvorlige infektioner. Ekspertrådgivning 
bør om nødvendigt søges, hvis den lokale forekomst af resistens er således, at nytten af lægemidlet ved 
visse infektioner er tvivlsom. 
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Inddeling af relevante arter efter ciprofloxacinfølsomhed (se pkt. 4.4 vedrørende Streptokokarter). 
 
ALMINDELIGE FØLSOMME ARTER 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Bacillus anthracis (1) 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Aeromonas spp. 
Brucella spp. 
Citrobacter koseri 
Francisella tularensis 
Haemophilus ducreyi 
Haemophilius influenzae* 
Legionella spp. 
Moraxella catarrhalis* 
Neisseria meningitidis 
Pasteurella spp. 
Salmonella spp.* 
Shigella spp.* 
Vibrio spp. 
Yersinia pestis 
Anaerobe mikroorganismer 
Mobiluncus 
Andre mikroorganismer 
Chlamydia trachomatis ($) 
Chlamydia pneumoniae ($) 
Mycoplasma hominis ($) 
Mycoplasma pneumoniae ($) 
ARTER, HVOR ERHVERVET RESISTENS KAN VÆRE ET PROBLEM 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Enterococcus faecalis ($) 
Staphylococcus spp. * (2) 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Acinetobacter baumannii+ 
Burkholderia cepacia+* 
Campylobacter spp.+* 
Citrobacter freundii* 
Enterobacter aerogenes 
Enterobacter cloacae* 
Escherichia coli* 
Klebsiella oxytoca 
Klebsiella pneumoniae* 
Morganella morganii* 
Neisseria gonorrhoeae* 
Proteus mirabilis* 
Proteus vulgaris* 
Providencia spp. 
Pseudomonas aeruginosa* 
Pseudomonas fluorescens 
Serratia marcescens* 
Anaerobe mikroorganismer 
Peptostreptococcus spp. 
Propionibacterium acnes 
ORGANISMER MED NATURLIG RESISTENS 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Actinomyces 
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Enteroccus faecium 
Listeria monocytogenes 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Stenotrophomonas maltophilia 
Anaerobe mikroorganismer 
Undtagen ovennævnte   
Andre mikroorganismer 
Mycoplasma genitalium 
Ureaplasma urealitycum 
* Der er dokumenteret klinisk effekt for følsomme isolater ved godkendte indikationer 
+ Resistensgrad ≥ 50% i et eller flere EU-lande 
($): Naturlig intermediær følsomhed i fravær af erhvervet resistensmekanisme 
(1): Der er foretaget studier ved eksperimentelle infektioner hos dyr efter inhalation af Bacillus 

anthracis sporer; disse studier viser, at tidlig antibiotikabehandling efter eksponering, kan 
forhindre sygdommen, hvis behandlingen tilpasses til at mindske antallet af sporer i 
organismen med den infektive dosis. Den anbefalede dosis til mennesker er primært baseret 
på in vitro-følsomhed og på dyreeksperimentelle data sammen med begrænsede humane 
data. To måneders behandling af voksne med oral ciprofloxacin i en dosis på 500 mg to 
gange dagligt anses dog for effektiv til at forebygge anthraxinfektioner hos mennesker. Den 
behandlende læge henvises til nationale og/eller internationale konsensusdokumenter 
vedrørende behandling af anthrax. 

 (2): Methicillinresistente S .aureus viser meget hyppigt samme resistens over for 
fluoroquinoloner. Resistensgraden over for methicillin er fra 20 til 50% for alle 
stafylokokarter, og er normalt højere i nosocomiale isolater.  

 
5.2 Farmakokinetiske egenskaber 
 
Absorption 
 
Efter oral indgift af enkeltdoser på henholdsvis 250 mg, 500 mg og 750 mg ciprofloxacintabletter 
har ciprofloxacin en hurtig og god absorption, der primært sker fra tyndtarmen. Den maksimale. 
serumkoncentration nås efter 1-2 timer. 
 
Efter enkeltdoser på 100-750 mg blev der nået dosisafhængige maksimale serumkoncentrationer (Cmax) 
mellem 0,56 og 3,7 mg/l. Der blev påvist dosisproportionalitet for Cmax og AUC. 
Eliminationshalveringstiden i serum for forsøgspersoner med normal nyrefunktion er ca. 4-7 timer. 
Serumkoncentrationerne stiger proportionalt op til doser på 1000 mg. 
Den absolutte biotilgængelighed er ca. 70-80%.  
En oral dosis på 500 mg hver 12. time har et areal under serumkoncentrationskurven (AUC), som er 
ækvivalent med AUC efter en intravenøs infusion af 400 mg ciprofloxacin givet over 60 minutter hver 
12. time. 
Farmakokinetikken for ciprofloxacin oral suspension 50 mg/ml og 100 mg/ml ligner tabletternes 
farmakokinetik. 
 
Distribution 
 
Ciprofloxacin har en lav proteinbinding (20-30%). Ciprofloxacin findes overvejende uioniseret i 
plasma og har i steadystate et stort distributionsvolumen på 2-3 l/kg legemsvægt. Ciprofloxacin når 
høje koncentrationer i mange væv som f.eks. lungevæv (epitelvæske, alveolære makrofager, 
biopsivæv), bihuler og inflammerede læsioner (cantharides blistervæske) og urogenitalsystemet (urin, 
prostata, endometrium), hvor totalkoncentrationerne kan overstige plasmakoncentrationerne.  
 
Metabolisme 
 
Der er fundet små koncentrationer af fire metabolitter, som blev identificeret som: 
desethylenciprofloxacin (M 1), sulphociprofloxacin (M 2), oxociprofloxacin (M 3) og 
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formylciprofloxacin (M 4). Metabolitterne har antibakteriel aktivitet in vitro, men svagere end 
moderstoffet. 
Ciprofloxacin er kendt for at være en moderat hæmmer af CYP 450 1A2-iso-enzymer. 
 
Eliminering 
 
Ciprofloxacin udskilles overvejende uændret, både renalt og i mindre grad fækalt. 
Eliminationshalveringstiden i serum er ca. 4 – 7 timer hos patienter med normal nyrefunktion. 
 

Udskillelse af ciprofloxacin (% af dosis) 
Oral indgift  Urin Fæces 

Ciprofloxacin 44,7 25,0 
Metaboliter (M1-M4) 11,3 7,5 

 
Den renale clearance er på 180 og 300 ml/kg/time og den totale bodyclearance er mellem 480 og 600 
ml/kg/time. Ciprofloxacin udskilles både ved glomerulær filtration og tubulær sekretion. Svært nedsat 
nyrefunktion medfører en stigning i ciprofloxacins halveringstid på op til 12 timer. 
 
Ciprofloxacins non-renale clearance sker primært ved aktiv transintestinal sekretion og ved 
metabolisering. Én procent af den indgivne dosis udskilles med galden, hvor koncentrationen er høj. 
 
Børn 
 
De foreliggende data om farmakokinetikken hos børn er begrænsede. 
 
I et studie med børn var Cmax og AUC ikke aldersafhængige (over 1 år). Der blev ikke set nogen 
bemærkelsesværdig stigning i Cmax og AUC efter gentagen dosering (10 mg/kg tre gange dagligt). 
 
Hos 10 børn med svær sepsis var Cmax 6,1 mg/l (område 4,6-8,3 mg/L) efter en 1-times intravenøs 
infusion i en dosis på 10 mg/kg hos børn under 1 år sammenlignet med  7,2 mg/l (område 4,7-11,8 
mg/l) hos børn mellem 1 og 5 år. AUC-værdierne var hhv. 17,4 mg*h/l (område 11,8-32,0 mg*h/l) og 
16,5 mg*h/l (område 11,0-23,8 mg*h/l) i de respektive aldersgrupper. 
 
Disse værdier ligger inden for det rapporterede område hos voksne ved terapeutiske doser. Baseret på 
populationsfarmakokinetiske analyser er den forventede gennemsnitlige halveringstid hos børn med 
forskellige infektioner ca. 4-5 timer, og biotilgængeligheden af den orale suspension er mellem 50 og 
80%.  
 
5.3 Prækliniske sikkerhedsdata 
 
De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af 
toksicitet efter enkeltdoser, toksicitet efter gentagne doser, karcinogenicitet eller 
reproduktionstoksicitet. Som mange andre quinoloner er ciprofloxacin fototoksisk hos dyr efter en 
klinisk relevant eksponering. Data om fotomutagenicitet/fotocarcinogenicitet viser en svag 
fotomutagen eller fototumorigen virkning af ciprofloxacin in vitro og i dyreforsøg. Virkningerne var 
sammenlignelige med virkningen af andre gyrasehæmmere. 
 
Artikulær tolerance: 
Som indberettet for andre gyrasehæmmere, forårsager ciprofloxacin skade på de store 
vægtbærende led hos ikke fuldt udvoksede dyr. Omfanget af bruskskader varierer alt efter alder, 
art og dosis. Skaderne kan nedsættes ved at fjerne vægten fra ledene. Studier med fuldt 
udvoksede dyr (rotter, hunde) viste ikke tegn på brusklæsioner. I et studie med unge beagle-
hunde forårsagede ciprofloxacin alvorlige forandringer i leddene ved terapeutiske doser efter 2 
ugers behandling, som stadig blev observeret efter 5 måneder. 
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6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 
 
6.1 Hjælpestoffer 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.2 Uforligeligheder 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.3 Opbevaringstid 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.4 Særlige opbevaringsforhold 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.6 Regler for destruktion og anden håndtering  
 
Den lille flaske indeholder det aktive stof, og den store flaske indeholder suspensionsvæsken. Åbn 
begge flasker. 
 
Rekonstitution  
 
Tryk skruelåget ned iht. vejledningen samtidig med, at det drejes til venstre. Hæld granulatet i den 
store flaske med suspensionsvæske.  
Kom ikke vand i suspensionen! 
Luk den store flaske omhyggeligt iht. vejledningen på skruelåget, og ryst den kraftigt i ca. 15 
sekunder. Suspensionen er nu klar til brug. 
 
Sådan tages den brugsfærdige suspension 
 
Tag den foreskrevne mængde suspension ved at bruge måleskeen. Lad være med at tygge på granulatet 
i suspensionen. Bare slug det. Tag evt. en slurk vand bagefter. Luk flasken godt til igen efter brugen 
iht. vejledningen på skruelåget. Den brugsfærdige suspension holder sig i 14 dage, når den opbevares i 
køleskab eller ved en temperatur på under 30°C. Når behandlingen er afsluttet, må suspensionen ikke 
bruges mere. Ryst altid flasken kraftigt i ca. 15 sekunder før den bruges. 
Måleskeens mærke 1/2 svarer til 2,6 ml, som indeholder 2,5 ml suspension og 1/1 svarer til 5,2 ml, 
som indeholder 5,0 ml suspension. Måleskeen skal bruges til afmåling af den foreskrevne mængde 
ciprofloxacinsuspension 50 mg/ml. 
. 
 
Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer. 
 
 
7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
[Se bilag I - Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
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<{Fax}> 
<{Email}> 
 
 
8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 
 
[Udfyldes nationalt} 
 
 
9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF 

TILLADELSEN 
 
[Udfyldes nationalt} 
 
 
10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 
 
[MM/ÅÅÅÅ] 
 
[Udfyldes nationalt] 
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1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 100 mg/ml granulat og solvens til oral suspension 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
 
2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 
 
 
3. LÆGEMIDDELFORM 
 
50 mg/ml granulat og solvens til oral suspension 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
4. KLINISKE OPLYSNINGER 
 
4.1 Terapeutiske indikationer 
 
Ciprofloxacin Bayer 100 mg/ml granulat og solvens til oral suspension er indiceret til behandling af 
følgende infektioner (se pkt. 4.4 og 5.1). Før behandling påbegyndes, skal tilgængelige oplysninger 
om resistens over for ciprofloxacin nøje studeres. 
 
Der skal tages hensyn til den officielle vejledning for korrekt brug af antibakterielle midler. 
 
Voksne 
 
• Infektioner i de nedre luftveje, som skyldes gramnegative bakterier 

- exacerbationer af kronisk, obstruktiv lungesygdom 
- bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose eller ved bronkiektasier 
- pneumoni 

 
• Kronisk suppurativ otitis media  

 
• Akut exacerbation af kronisk sinusitis, især hvis infektionerne skyldes gramnegative bakterier, 

herunder Pseudomonas aeruginosa 
 
• Urinvejsinfektioner 
 
• Urethritis og cervicitis forårsaget af gonokokker 
 
• Epididymoorchitis, herunder tilfælde forårsaget af Neisseria gonorrhoeae 
 
• Underlivsbetændelse, herunder tilfælde forårsaget af Neisseria gonorrhoeae. 

 
Ved ovennævnte infektioner i genitalkanalen, som er mistænkt for eller kendt for at skyldes Neisseria 
gonorrhoeae, er det særligt vigtigt at indhente oplysninger lokalt om, hvor udbredt resistensen over for 
ciprofloxacin er, og at bekræfte følsomheden på basis af laboratorieundersøgelser. 

 
• Gastrointestinale infektioner (f.eks. rejsediaré) 

 
• Intraabdominale infektioner 
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• Infektioner i hud og bløddele forårsaget af gramnegative bakterier 

 
• Malign ekstern otitis 
 
• Infektioner i knogler og led 
 
• Behandling af infektioner hos patienter med neutropeni 

 
• Profylakse over for infektioner hos patienter med neutropeni 
 
• Profylakse af invasive infektioner, som skyldes Neisseria meningitidis 
 
• Inhalationsanthrax (profylakse efter eksponering og kurativ behandling)  
 
Børn og unge 
 
• Bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose forårsaget af Pseudomonas aeruginosa 
• Komplicerede urinvejsinfektioner og pyelonephritis 
• Inhalationsanthrax (profylakse efter eksponering og kurativ behandling) 
 
Ciprofloxacin kan også anvendes til at behandle alvorlige infektioner hos børn og unge, når det anses 
for nødvendigt. 
 
Behandlingen bør kun påbegyndes af læger med erfaring i behandlingen af cystisk fibrose og/eller 
svære infektioner hos børn og voksne (se pkt. 4.4 og 5.1). 
 
4.2 Dosering og indgivelsesmåde  
 
Doseringen afhænger af indikationen, infektionens sværhedsgrad og infektionsstedet, de 
sygdomsfremkaldende bakteriers følsomhed for ciprofloxacin, patientens nyrefunktion, og hos børn og 
unge, patientens vægt. 
Behandlingens varighed afhænger af sygdommens sværhedsgrad og det kliniske og bakteriologiske 
forløb. 
Behandling af infektioner, der skyldes visse bakterier (f.eks. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter 
eller Stafylokokker), kan kræve højere ciprofloxacindoser og samtidig indgift af andre passende 
antibakterielle midler. 
 
Behandling af nogle infektioner (f.eks. underlivsbetændelse, intraabdominale infektioner, infektioner 
hos neutropeniske patienter og infektioner i knogler og led) kan kræve samtidig indgift af andre 
passende antibakterielle midler, afhængigt af de involverede patogener. 
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Voksne 
 
 
Indikationer Daglig dosis 

i mg  
Daglig dosis i 

ml 
(antal 5 ml 
måleskeer) 

Behandlingsvarighed
(inklusiv evt. initial 

parenteral 
behandling med 
ciprofloxacin) 

Infektioner i de nedre luftveje  
(iht. sværhedsgrad og organisme) 

500 mg to 
gange 

dagligt op til 
750 mg to 

gange 
dagligt 

5 ml to gange 
dagligt op til 

7,5 ml to gange 
dagligt  

(én 5 ml 
måleske to 

gange dagligt 
op til  

halvanden 
5 ml måleske 

to gange 
dagligt) 

7-14 dage 
 

Akut exacerbation 
af kronisk sinusitis 

500 mg to 
gange 

dagligt op til 
750 mg to 

gange 
dagligt 

5 ml to gange 
dagligt op til 

7,5 ml to gange 
dagligt  

(én 5 ml 
måleske to 

gange dagligt 
op til  

halvanden 
5 ml måleske 

to gange 
dagligt) 

7-14 dage 

Kronisk suppurativ 
otitis media  

500 mg to 
gange 

dagligt op til 
750 mg to 

gange 
dagligt 

5 ml to gange 
dagligt op til 

7,5 ml to gange 
dagligt  

(én 5 ml 
måleske to 

gange dagligt 
op til  

halvanden 
5 ml måleske 

to gange 
dagligt) 

7-14 dage 

Infektioner i de 
øvre luftvej (iht. 
sværhedsgrad og 
organisme) 

Malign ekstern 
otitis 

750 mg to 
gange 
dagligt 

7,5 ml to gange 
dagligt 

(halvanden 5 
ml måleske to 
gange dagligt) 

28 dage op til 3 
måneder 
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Indikationer Daglig dosis 
i mg  

Daglig dosis i 
ml 

(antal 5 ml 
måleskeer) 

Behandlingsvarighed
(inklusiv evt. initial 

parenteral 
behandling med 
ciprofloxacin) 

250 mg to 
gange 

dagligt op til 
500 mg to 

gange 
dagligt 

2,5 ml to gange 
dagligt op til 

50 ml to gange 
dagligt 

(en halv 5 ml 
måleske to 

gange dagligt 
op til én 5 ml 

måleske to 
gange dagligt) 

3 dage Ukompliceret 
cystitis 

Hos præ-menopausale kvinder kan der gives 500 mg 
som éngangsdosis svarende til 5 ml éngangsdosis = én 5 

ml måleske som éngangsdosis 
Kompliceret 
cystitis, 
Ukompliceret 
pyelonephritis 

500 mg to 
gange 
dagligt 

5 ml to gange 
dagligt 

(én 5 ml 
måleske to 

gange dagligt) 

7 dage 

Kompliceret 
pyelonephritis  

500 mg to 
gange 

dagligt op til 
750 mg to 

gange 
dagligt  

5 ml to gange 
dagligt op til 

7,5 ml to gange 
dagligt  

(én 5 ml 
måleske to 

gange dagligt 
op til  

halvanden 
5 ml måleske 

to gange 
dagligt) 

Mindst 10 dage, i 
nogle tilfælde kan 

behandlingen 
fortsætte i længere 
end 21 dage (f.eks. 

ved abscesser) 

Urinvejsinfektioner  
(iht. sværhedsgrad 
og organisme) 

Prostatitis 500 mg to 
gange 

dagligt op til 
750 mg to 

gange 
dagligt 

5 ml to gange 
dagligt op til 

7,5 ml to gange 
dagligt  

(én 5 ml 
måleske to 

gange dagligt 
op til  

halvanden 
5 ml måleske 

to gange 
dagligt) 

2-4 uger (akut) til 4-6 
uger (kronisk) 

Genitale 
infektioner 

Urethritis og 
cervicitis, som 
skyldes gonokokker 

500 mg som 
éngangsdosis

5 ml som 
éngangsdosis 
svarende til én 
5 ml måleske 

som 
éngangsdosis 

1 dag (éngangsdosis) 
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Indikationer Daglig dosis 
i mg  

Daglig dosis i 
ml 

(antal 5 ml 
måleskeer) 

Behandlingsvarighed
(inklusiv evt. initial 

parenteral 
behandling med 
ciprofloxacin) 

 Epididymoorchitis 
og 
underlivsbetændelse 
 

500 mg to 
gange 

dagligt op til 
750 mg to 

gange 
dagligt 

5 ml to gange 
dagligt op til 

7,5 ml to gange 
dagligt  

(én 5 ml 
måleske to 

gange dagligt 
op til  

halvanden 
5 ml måleske 

to gange 
dagligt) 

Mindst 14 dage 

Diaré forårsaget af 
patogene bakterier, 
herunder Shigella 
spp., bortset fra 
Shigella dysenteriae 
type 1 og empirisk 
behandling af svær 
rejsediaré 

500 mg to 
gange 
dagligt 

5 ml to gange 
dagligt  

(én 5 ml 
måleske to 

gange dagligt) 

1 dag 

Diaré forårsaget af 
Shigella dysenteriae 
type 1 

500 mg to 
gange 
dagligt 

5 ml to gange 
dagligt  

(én 5 ml 
måleske to 

gange dagligt) 

5 dage 

Diaré forårsaget af 
Vibrio cholerae 

500 mg to 
gange 
dagligt 

5 ml to gange 
dagligt  

(én 5 ml 
måleske to 

gange dagligt) 

3 dage 

Tyfus  500 mg to 
gange 
dagligt 

5 ml to gange 
dagligt  

(én 5 ml 
måleske to 

gange dagligt) 

7 dage 

Gastrointestinale 
og 
intraabdominale 
infektioner 

Intraabdominale 
infektioner, som 
skyldes 
gramnegative 
bakterier  

500 mg to 
gange 

dagligt op til 
750 mg to 

gange 
dagligt 

 

5 ml to gange 
dagligt op til 

7,5 ml to gange 
dagligt  

(én 5 ml 
måleske to 

gange dagligt 
op til  

halvanden 
5 ml måleske 

to gange 
dagligt) 

5-14 dage 
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Indikationer Daglig dosis 
i mg  

Daglig dosis i 
ml 

(antal 5 ml 
måleskeer) 

Behandlingsvarighed
(inklusiv evt. initial 

parenteral 
behandling med 
ciprofloxacin) 

Infektioner i hud og bløddele 
 

500 mg to 
gange 

dagligt op til 
750 mg to 

gange 
dagligt 

5 ml to gange 
dagligt op til 

7,5 ml to gange 
dagligt  

(éno 5 ml 
måleske to 

gange dagligt 
op til  

halvanden 
5 ml måleske 

to gange 
dagligt) 

7 til 14 dage 

Infektioner i knogler og led 
 

500 mg to 
gange 

dagligt op til 
750 mg to 

gange 
dagligt 

5 ml to gange 
dagligt op til 

7,5 ml to gange 
dagligt  

(én 5 ml 
måleske to 

gange dagligt 
op til  

halvanden 
5 ml måleske 

to gange 
dagligt) 

Højst i 3 måneder 

Behandling af infektioner eller profylakse 
over for infektioner hos patienter med 
neutropeni 
Ciprofloxacin skal gives sammen med 
andre antibakterielle stoffer i henhold til 
officielle retningslinjer. 

500 mg to 
gange 

dagligt op til 
750 mg to 

gange 
dagligt 

5 ml to gange 
dagligt op til 

7,5 ml to gange 
dagligt  

(én 5 ml 
måleske to 

gange dagligt 
op til  

halvanden 
5 ml måleske 

to gange 
dagligt) 

Behandlingen bør 
fortsættes i hele 

neutropeniperioden 

Profylakse ved invasive infektioner, som 
skyldes Neisseria meningitidis 

500 mg som 
éngangsdosis

5 ml som 
éngangsdosis 
svarende til én 
5 ml måleske 

som 
éngangsdosis 

1 dag (éngangsdosis) 

Inhalationsanthrax, profylakse efter 
eksponering og kurativ behandling til 
patienter, som kan behandles oralt, når det 
er klinisk passende. 
Behandling skal påbegyndes så hurtigt 
som muligt efter mistanke om eller 
bekræftet eksponering. 

500 mg to 
gange 
dagligt 

5 ml to gange 
dagligt 

(én 5 ml 
målesske to 

gange dagligt) 

60 dage efter 
bekræftelse af 

eksponering for 
Bacillus anthracis 
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Børn og unge 
 
Indikationer Daglig dosis i mg og ml Behandlingsvarighed 

(inklusiv evt. parenteral 

behandling med 

ciprofloxacin) 

Cystisk fibrose 
 

20 mg/kg legemsvægt to gange dagligt, maksimalt 
750 mg pr. dosis, svarende til 0,2 ml/kg 
legemsvægt to gange dagligt, maksimalt 7,5 ml pr. 
dosis 

10-14 dage 

Komplicerede 
urinvejsinfektioner 
og pyelonephritis 

10 mg/kg op til 20 mg/kg legemsvægt to gange 
dagligt, maksimalt 750 mg pr. dosis, svarende til 
0,1 ml/kg legemsvægt to gange dagligt til 0,2 ml/kg 
legemsvægt to gange dagligt, maksimalt 7,5 ml pr. 
dosis 

10-21 dage 

Inhalationsanthrax, 
profylakse efter 
eksponering og 
kurativ behandling 
til patienter, som 
kan behandles oralt, 
når det er klinisk 
passende. 

Behandlingen skal 
påbegyndes så 
hurtigt som muligt 
efter mistanke om 
eller bekræftet 
eksponering. 

10 mg/kg op til 15 mg/kg legemsvægt to gange 
dagligt, maksimalt 500 mg pr. dosis, svarende til 
0,1 ml/kg legemsvægt to gange dagligt til 0,15 
ml/kg legemsvægt to gange dagligt, maksimalt 5 
ml pr. dosis 

60 dage efter bekræftelse 
af eksponering for 
Bacillus anthracis  

Andre svære 
infektioner 

20 mg/kg legemsvægt to gange dagligt, maksimalt 
750 mg pr. dosis, svarende til 0,2 ml/kg 
legemsvægt to gange dagligt, maksimalt 7,55 ml 
pr. dosis 

Skal tilpasses 
infektionstypen 

 
Ældre patienter 
 
Ældre patienter skal have en dosis, der fastsættes ud fra infektionens alvorlighed og patientens 
kreatininclearance. 
 
Nedsat nyre- og leverfunktion 
 
Anbefalede start- og vedligeholdelsesdoser til patienter med nedsat nyrefunktion: 
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Kreatininclearance 
[ml/min/ 1,73 m²] 

Serumkreatinin 
[µmol/l] 

Oral dosis 
[mg] 

> 60  ≤ 124 Se normaldosering. 
30-60  124 til 168 250-500 mg hver 12. 

time 
<30  > 169 250-500 mg hver 24. 

time 
Patienter i hæmodialyse  > 169 250-500 mg hver 24. 

time (efter dialyse)  
Patienter i peritonealdialyse > 169 250-500 mg hver 24. 

time 
 

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat leverfunktion. 

Doseringen til børn med nedsat nyre- og/eller leverfunktion er ikke undersøgt. 
 
Indgivelsesmåde 
 
Oral suspension kan tages uafhængigt af måltiderne.  
 
Hvis de tages på tom mave, absorberes det aktive stof hurtigere. Ciprofloxacin bør ikke tages sammen 
med mælkeprodukter (f.eks. mælk eller yoghurt) eller frugtjuice tilsat mineraler (f.eks. orangejuice 
tilsat calcium) (se pkt. 4.5).  
 
I svære tilfælde, eller hvis patienten ikke kan indtage den orale suspension (f.eks. patienter, som får 
enteral ernæring), bør behandlingen påbegyndes med intravenøs ciprofloxacin, indtil det er muligt at 
skifte til oral indgift. 
 
Det rekonstituerede præparats udseende 
 
Det rekonstituerede præparat er en hvid til lysegul suspension med jordbærduft. Suspensionen kan af 
og til indeholde små gulligorange dråber og kugleformede partikler. 
 
½ måleske (ca. 2,5 ml suspension) indeholder ca. 250 mg ciprofloxacin. 
En måleske (ca. 5,0 ml suspension) indeholder ca. 5000 mg ciprofloxacin.  
 
Brug altid måleskeen, når du tager suspensionen for at få den rigtige dosis. 
Der må ikke tilsættes noget til den færdigblandede ciprofloxacin-suspension. 
 
4.3 Kontraindikationer 
 
• Overfølsomhed over for det aktive stof, over for andre quinoloner eller over for et eller flere af 

hjælpestofferne (se pkt. 6.1). 
 
• Samtidig indgift af ciprofloxacin og tizanidin (se pkt. 4.5). 
 
4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen 
 
Svære infektioner og blandingsinfektioner med grampositive og anaerobe patogener 
Ciprofloxacin egner sig ikke til monoterapi af svære infektioner og infektioner, som kan skyldes 
grampositive eller anaerobe patogener. Ved sådanne infektioner skal ciprofloxacin gives sammen med 
andre passende antibakterielle midler. 
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Streptokokinfektioner (herunder  Streptococcus pneumonia) 
Ciprofloxacin må ikke anvendes til behandling af streptokokinfektioner på grund af utilstrækkelig 
effekt. 
 
Genitale infektioner 
Epidymoorchitis og underlivsbetændelse kan være forårsaget af fluoroquinolonresistente Neisseria 
gonorhoeae. Med mindre ciprofloxacinresistente Neisseria gonorhoeae kan udelukkes, bør 
ciprofloxacin gives sammen med et andet passende antibakterielt lægemiddel. Hvis der ikke opnås 
effekt i løbet af 3 dage, skal behandlingen tages op til revision. 
 
Intra-abdominale infektioner 
Der er begrænsede data om virkningen af ciprofloxacin til behandling af postoperative intra-
abdominale infektioner. 
 
Rejsediaré 
Ved valget af ciprofloxacin skal der tages hensyn til resistensen over for ciprofloxacin hos relevante 
patogener i de lande, der besøges.  
 
Infektioner i knogler og led 
Ciprofloxacin bør anvendes i kombination med andre antibakterielle lægemidler, afhængigt af 
resultaterne af de mikrobiologiske undersøgelser.  
 
Inhalationsanthrax 
Anvendelsen hos mennesker er baseret på oplysninger om in vitro-disposition og på dyreforsøg samt 
begrænsede oplysninger fra mennesker. Behandlende læger skal henholde sig til national og/eller 
international konsensusdokumentation om behandling af anthrax. 
 
Børn og unge 
Anvendelsen af ciprofloxacin til børn og unge skal ske i henhold til tilgængelig officiel vejledning. 
Ciprofloxacin-behandling må kun påbegyndes af en læge, der har erfaring i behandling af cystisk fibrose 
og/eller svære infektioner hos børn og unge.  
 
Det er vist, at ciprofloxacin kan forårsage artropati i de vægtbærende led hos ikke fuldtudvoksede dyr. 
Sikkerhedsdata fra et randomiseret, dobbeltblindt studie om brug af ciprofloxacin til børn 
(ciprofloxacin: n=335, gennemsnitsalder = 6,3 år; referencegruppe: n = 349, gennemsnitsalder = 6,2 
år, aldersområde: 1 til 17 år) viste en hyppighed af formodet lægemiddelrelateret artropati (bedømt ud 
fra ledrelaterede kliniske symptomer) efter dag 42 på hhv. 7,2% og 4,6%. Efter 1-års follow-up var 
den lægemiddelrelaterede hyppighed af artropati hhv. 9,0% og 5,7%. Der var ingen statistisk 
signifikant forskel mellem grupperne i stigningen over tid af lægemiddelrelateret artropati. På grund af 
bivirkninger, som kan være relateret til led og/eller det omgivende væv, bør behandlingen kun 
påbegyndes efter en omhyggelig vurdering af risici og fordele. 
 
Bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose  
Kliniske studier har inkluderet børn og unge i alderen 5-17 år. Der foreligger mere begrænsede 
erfaringer om behandling af børn mellem 1 og 5 år.  
 
Komplicerede urinvejsinfektioner og pyelonephritis 
Det bør overvejes at behandle urinvejsinfektioner med ciprofloxacin, når andre behandlinger ikke kan 
bruges. Behandlingen bør ske på grundlag af resultaterne af mikrobiologiske undersøgelser. 
Kliniske studier har inkluderet børn og unge i alderen 1-17 år.  
 
Andre specifikke svære infektioner  
Efter en omhyggelig vurdering af risici og fordele, og i overensstemmelse med mikrobiologiske 
undersøgelser kan andre svære infektioner behandles med ciprofloxacin, i henhold til den officielle 
vejledning, hvis andre behandlinger ikke kan bruges eller efter svigt af konventionel behandling. 
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Brugen af ciprofloxacin til specifikke svære infektioner, bortset fra behandling af infektionerne nævnt 
ovenfor, er ikke undersøgt i kliniske studier, og de kliniske erfaringer er begrænsede. Der skal derfor 
udvises forsigtighed ved behandling af patienter med sådanne infektioner. 
 
Hypersensitivitet 
Efter en enkelt dosis kan der forekomme hypersensitivitet og allergiske reaktioner, som kan være 
livstruende, herunder anafylaksi og anafylaktoide reaktioner (se pkt. 4.8). Hvis det sker, skal 
behandlingen med ciprofloxacin seponeres, og der skal påbegyndes passende medicinsk behandling.  
 
Det muskuloskeletale system 
Ciprofloxacin bør generelt ikke bruges til patienter, som har haft senesygdomme relateret til 
behandling med quinoloner. Ciprofloxacin kan dog i meget sjældne tilfælde ordineres til behandling af 
visse alvorlige infektioner efter mikrobiologisk dokumentation af den kausale organisme og en 
vurdering af risici og fordele. Dette gælder især, hvis standardbehandlingen har svigtet, eller der er 
bakteriel resistens, hvor de mikrobiologiske data berettiger anvendelsen af ciprofloxacin. 
Allerede 48 timer efter start af behandlingen med ciprofloxacin kan der forekomme tendinitis og 
seneruptur (specielt af akillessenen), af og til bilateralt. Risikoen for tendinopati kan øges hos ældre 
patienter eller hos patienter, som samtidigt behandles med kortikosteroider (se pkt. 4.8). 
Ved tegn på tendinitis (f.eks. smertefuld hævelse eller inflammation), skal behandlingen med 
ciprofloxacin seponeres. Den berørte legemsdel skal holdes i ro.  
Ciprofloxacin skal bruges med forsigtighed til patienter med myasthenia gravis (se pkt. 4.8). 
 
Fotosensitivitet 
Det er vist, at ciprofloxacin kan forårsage fotosensitivitetsreaktioner. Patienter, som tager 
ciprofloxacin, skal rådes til at undgå direkte udsættelse for stærkt sollys eller UV-stråling under 
behandlingen (se pkt. 4.8). 
 
Centralnervesystemet 
Quinoloner er kendt for at kunne udløse krampeanfald eller sænke krampetærsklen. Ciprofloxacin skal 
bruges med forsigtighed hos patienter med sygdomme i centralnervesystemet, som kan prædisponere 
for krampeanfald. Hvis der forekommer krampeanfald, skal ciprofloxacin seponeres (se pkt 4.8). Der 
kan forekomme psykiske reaktioner selv efter første indgift af ciprofloxacin. I sjældne tilfælde kan en 
depression eller psykose udvikle sig således, at patienten bliver til fare for sig selv. I disse tilfælde skal 
ciprofloxacin seponeres. 
 Der er indberetninger om polyneuropati (baseret på neurologiske symptomer som f.eks. smerter, 
brænden, sensoriske forstyrrelser eller muskelsvaghed, alene eller i kombination) hos patienter, som 
får ciprofloxacin. Ciprofloxacin bør seponeres hos patienter, som får symptomer på neuropati, 
herunder smerter, brænden, prikken og stikken, følelsesløshed og/eller slaphed for at hindre udvikling 
af en irreversibel tilstand (se pkt. 4.8). 
 
Hjertesygdomme 
Da ciprofloxacin er forbundet med tilfælde af QT-forlængelse (se pkt. 4.8), skal der iagttages 
forsigtighed ved behandling af patienter med torsades de point-arytmi. 
 
Mave-tarm-kanalen 
Hvis der forekommer svær og vedvarende diaré under eller efter behandlingen (selv efter flere ugers 
behandling), kan det være tegn på en antibiotika-associeret colitis (livstruende med evt. fatalt udfald), 
som kræver omgående behandling (se pkt. 4.8). I det tilfælde skal ciprofloxacin omgående seponeres, 
og passende behandling skal påbegyndes. I denne situation er antiperistaltiske lægemidler 
kontraindiceret. 
 
Nyre- og urinveje 
Der er indberettet tilfælde med krystalluri i forbindelse med brugen af ciprofloxacin (se pkt. 4.8). 
Patienter, som får ciprofloxacin, skal være godt hydrerede og stærk alkalisering af urinen bør undgås. 
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Lever og galdeveje 
Der er indberettet tilfælde af levernekrose og livstruende leversvigt efter anvendelsen af ciprofloxacin 
(se pkt. 4.8). Hvis der optræder symptomer på leversygdom (f.eks. anoreksi, gulsot, mørkfarvet urin, 
kløe eller abdominal ømhed), skal behandlingen seponeres.  
 
Glucose-6-phosphat dehydrogenase-mangel 
Hos patienter med glucose-6-phosphat dehydrogenase-mangel er der indberetninger om hæmolytiske 
reaktioner ved behandling med ciprofloxacin. Derfor bør ciprofloxacin undgås hos disse patienter, 
med mindre de potentielle fordele opvejer de potentielle risici. I dette tilfælde skal patienterne 
overvåges for evt. optræden af hæmolyse. 
   
Resistens  
Under og efter behandling med ciprofloxacin kan bakterier, der viser resistens over for ciprofloxacin, 
isoleres, med eller uden klinisk tydelig superinfektion. Der kan være en særlig risiko ved 
ciprofloxacin-resistente bakterier ved længere behandlingsforløb og ved behandling af nosokomielle 
infektioner og/eller infektioner, der skyldes Staphylococcus- og Pseudomonas-arter.  
 
Cytokrom P450 
Ciprofloxacin hæmmer CYP1A2 og kan derfor medføre øgede serumkoncentrationer af lægemidler, 
som gives samtidigt, og som metaboliseres af dette enzym (f.eks. teofyllin, clozapin, ropinirol og 
tizanidin). Samtidig indtagelse af ciprofloxacin og tizanidin er kontraindiceret. Patienter, som tager 
disse stoffer sammen med ciprofloxacin, skal derfor kontrolleres omhyggeligt for kliniske tegn på 
overdosering, og der skal om nødvendigt foretages serumkoncentrationsbestemmelser (f.eks. for 
teofyllin) (se pkt. 4.5). 
 
Methotrexat 
Ciprofloxacin og methotrexat må ikke bruges samtidigt (se pkt. 4.5).  
 
Interaktioner med laboratorietests 
Ciprofloxacins in vitro-aktivitet over for Mycobacterium tuberculosis kan resultere i falsk negative 
bakteriologiske testresultater i prøver fra patienter, som tager ciprofloxacin.  
 
Indhold af sukrose 
Da den orale suspension indeholder sukrose, må den ikke bruges til patienter med fruktoseintolerans, 
glukose-galaktose malabsorption eller sukrose-isomaltase-insufficiens. 
Ciprofloxacin 100 mg/ml suspension indeholder 1,3 g sukrose pr. måleske. Det skal tages i betragtning 
i relation til det daglige indtag. 
 
4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion 
Virkninger af andre lægemidler på ciprofloxacin: 
 
Dannelse af chelatkompleks 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin (oral) og lægemidler, som indeholder multivalente kationer, og 
mineraltilskud (f.eks. calcium, magnesium, aluminium og jern), fosfatbundne polymerer (f.eks. 
sevelamer), sucralfat eller antacida og stærkt bufrede lægemidler (f.eks. didanosintabletter), som 
indeholder magnesium, aluminium eller calcium, nedsætter absorptionen af ciprofloxacin. Derfor skal 
ciprofloxacin gives enten 1-2 timer før eller mindst 4 timer efter indtagelsen af disse præparater. 
Denne restriktion vedrører ikke gruppen af H2-receptor-blokerende antacida. 
 
Levnedsmidler og mejeriprodukter 
 
Calciumindholdet i kosten som en del af et måltid påvirker ikke absorptionen væsentligt. Derimod bør 
samtidig indtagelse af mælkeprodukter (f.eks. mælk eller yoghurt) eller indtagelse af drikke tilsat 
mineraler (f.eks. orangejuice tilsat calcium) undgås samtidig med indtagelse af ciprofloxacin, fordi 
absorptionen af ciprofloxacin kan nedsættes.  
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Probenecid 
 
Probenecid interfererer med den renale udskillelse af ciprofloxacin. Samtidig indgift af probenecid og 
ciprofloxacin øger serumkoncentrationerne af ciprofloxacin. 
 
 
Virkningen af ciprofloxacin på andre lægemidler: 
 
Tizanidin 
 
Tizanidin må ikke gives sammen med ciprofloxacin (se pkt. 4.3). I et klinisk studie med raske 
forsøgspersoner steg serumkoncentrationerne af tizanidin, når det blev givet samtidigt med 
ciprofloxacin (Cmax øges gennemsnitligt 7 fold, område: 4-21 fold. AUC øges gennemsnitligt 10 fold, 
område: 6-24 fold). Stigninger i serumkoncentrationerne af tizanidin er forbundet med en forstærket 
hypotensiv og sedativ virkning.  
 
Methotrexat 
 
Den renale, tubulære transport af methotrexat kan hæmmes af samtidig indgift af ciprofloxacin. Det 
kan medføre forhøjede plasmakoncentrationer af methotrexat og øge risikoen for methotrexat-
betingede toksiske reaktioner. Må ikke indgives samtidigt (se pkt. 4.4). 
 
Teofyllin 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og teofyllin kan forårsage en uønsket stigning i 
serumkoncentrationen af teofyllin. Det kan medføre teofyllininducerede bivirkninger, som i sjældne 
tilfælde kan være livstruende eller fatale. Ved samtidig indgift, skal teofyllinkoncentrationerne 
kontrolleres, og teofyllindosis skal om nødvendigt nedsættes (se pkt. 4.4). 
 
Andre xanthinderivativer 
 
Ved samtidig indgift af ciprofloxacin og koffein eller pentoxifyllin (oxpentifyllin) er der beskrevet 
forhøjede serumkoncentrationer af disse xanthinderivativer. 
 
Phenytoin 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og phenytoin kan medføre forhøjede eller nedsatte 
serumkoncentrationer af phenytoin. Derfor bør plasmakoncentrationerne af lægemidlet monitoreres. 
 
Orale antikoagulantia 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og warfarin kan forstærke den antikoagulante virkning. Der er set et 
stort antal tilfælde med stigninger i oral antikoagulant-aktivitet hos patienter, som har fået 
antibakterielle midler, herunder fluoroquinoloner. Risikoen varierer med den tilgrundliggende 
infektion, alder og patienternes almentilstand. Det er derfor svært at vurdere fluoroquinolons bidrag til 
stigningen i INR (international normaliseret ratio). INR skal derfor overvåges hyppigt under og kort 
efter samtidig indgift af ciprofloxacin og et oralt antikoagulant middel.  
 
Ropinirol 
 
I et klinisk studie er det vist, at samtidig indgift af ropinirol og ciprofloxacin, en moderat hæmmer af 
isoenzym CYP450 1A2, medfører en stigning i Cmax og AUC for ropinirol på hhv. 60% og 84%. Der 
tilrådes overvågning af ropinirole-relaterede bivirkninger og passende justering af dosis under og kort 
efter samtidig indgift med ciprofloxacin (se pkt. 4.4). 
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Clozapin 
 
Efter samtidig indgift af 250 mg ciprofloxacin og clozapin i 7 dage steg serumkoncentrationerne af 
clozapin og N-desmetylclozapin med hhv. 29% og 31%. Der bør foretages klinisk overvågning og en 
passende justering af clozapindosis under og kort efter samtidig indgift af ciprofloxacin (se pkt. 4.4). 
 
4.6 Graviditet og amning 
 
Graviditet 
De oplysninger, der er tilgængelige vedrørende indgift af ciprofloxacin til gravide kvinder, tyder ikke 
på misdannelser eller foetotoksicitet hhv. neonatal toksicitet efter ciprofloxacin. Dyreforsøg tyder ikke 
på direkte eller indirekte skadelige virkninger med hensyn til reproduktionstoksicitet. Hos unge og 
prænatale dyr, som var udsat for quinoloner, er der set effekt på umodent bindevæv. Det kan derfor 
ikke udelukkes, at lægemidlet kan forårsage skade på den humane immature organisme/foster (se pkt. 
5.3). 
Som en sikkerhedsforanstaltnng bør anvendelse af ciprofloxacin under graviditet derfor undgås. 
 
Amning 
Ciprofloxacin udskilles i modermælk. Ciprofloxacin bør ikke anvendes under amning på grund af den 
potentielle risiko for bindevævsskader. 
 
4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner  
 
Ciprofloxacin kan påvirke reaktionstiden på grund af dets neurologiske virkninger. Derfor kan evnen 
til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner påvirkes.  
 
4.8 Bivirkninger 
 
De almindeligst indberettede bivirkninger er kvalme og diaré. 
 
Nedenstående tabel angiver de bivirkninger, der er set ved ciprofloxacin i kliniske studier og under 
overvågning efter markedsføringen (oral, intravenøs og sekventiel behandling). Bivirkningerne er 
sorteret efter hyppighed. Hyppighedsanalysen er baseret på oplysninger fra både oral og intravenøs 
indgift af ciprofloxacin. 
 
Organklasse Almindelig 

≥ 1/100 til < 
1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

Infektioner og 
parasitære  
sygdomme 

 Mykotiske 
superinfektioner 

Antibiotika-
relateret colitis 
(meget sjældent 
med evt. fatalt 
udfald) (se pkt. 4.4) 

  

Blod og 
lymfesystem 

 Eosinofili Leukopeni 
Anæmi 
Neutropeni 
Leukocytose 
Trombocytopeni 
Trombocytæmi 

Hæmolytisk 
anæmi 
Agranulocyto-
se 
Pancytopeni 
(livstruende) 
Knoglemarvs-
depression 
(livstruende) 
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Organklasse Almindelig 
≥ 1/100 til < 

1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

Forstyrrelser 
i immun-
systemet 

  Allergisk reaktion 
Allergisk ødem / 
angioødem 

Anafylaktisk 
reaktion 
Anafylaktisk 
shock 
(livstruende) 
(se pkt. 4.4) 
Serumsyg-
domslignende 
reaktion 

 

Metabolisme 
og ernæring 

 Anoreksi Hyperglykæmi   

Psykiske 
forstyrrelser  

 Psykomotorisk 
hyperaktivitet / 
agitation 

Konfusion og 
desorientering 
Angst 
Abnorme drømme 
Depression 
Hallucinationer 

Psykotiske 
reaktioner (se 
pkt. 4.4) 

 

Nerve-
systemet 

 Hovedpine 
Svimmelhed 
Søvnforstyrrelser  
Smagsforstyrrel-
ser 

Par- og dysaesthesi 
Hypoaesthesi 
Tremor 
Krampeanfald (se 
pkt. 4.4) 
Vertigo 

Migræne 
Koordinations-
forstyrrelser 
Gangforstyr-
relser  
Olfaktoriske 
nervesyg-
domme 
Intrakraniel 
hypertension 

Perifer 
neuropati 
(se pkt. 4.4) 

Øjne    Synsforstyrrelser Forvrænget 
farvesyn  

 

Øre og 
labyrint 

  Tinnitus 
Tab af hørelse / 
nedsat hørelse 

  

Hjerte   Takykardi  
 

 Ventrikulær 
arytmi 
QT-
forlængelse 
Torsades de 
pointes * 

Vaskulære 
sygdomme 

  Vasodilatation 
Hypotension 
Synkope 

Vasculitis  

Luftveje, 
thorax og 
mediastinum  

  Dyspnø (herunder 
astmatisk tilstand) 

  

Gastrointesti-
nale sygdom-
me 

Kvalme 
Diaré 

Opkastning 
Mave- og 
abdominalsmerter 
Dyspepsi 
Flatulens 

 Pankreatitis  

Lever og  Stigning i Nedsat Levernekrose  
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Organklasse Almindelig 
≥ 1/100 til < 

1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

galdeveje transaminaser 
Øget bilirubin 

leverfunktion 
Gulsot 
Hepatitis  

(meget 
sjældent 
progredierende 
til livstruende 
leversvigt) 
(se pkt. 4.4) 

Hud og 
subkutane 
væv 

 Udslæt 
Pruritus 
Urticaria 

Fotosensitivitets-
reaktioner (se pkt. 
4.4) 
 

Petekkier 
Erythema 
multiforme  
Erythema 
nodosum 
Stevens-
Johnson- 
syndrom 
(potentielt 
livstruende) 
Toksisk 
epidermal 
nekrolyse 
(potentielt 
livstruende) 

 

Knogler, led, 
muskler og 
bindevæv 

 Muskel- og 
skeletsmerter 
(f.eks. 
ekstremitetssmer-
ter, rygsmerter og 
brystsmerter) 
Artralgier 

Myalgier 
Artritis 
Øget muskeltonus 
og muskelkramper 

Muskelsvag-
hed 
Tendinitis 
Seneruptur 
(fortrinsvis 
akillessenen) 
(se pkt. 4.4) 
Exacerbation 
af symptomer 
på myasthenia 
gravis (se pkt. 
4.4) 

 

Nyrer og 
urinveje 

 Nedsat 
nyrefunktion 

Nyresvigt 
Hæmaturi 
Krystalluri (se pkt. 
4.4) 
Tubulointerstitiel 
nephritis 

  

Almene 
symptomer og 
reaktioner på 
administra-
tionsstedet 

 Asteni 
Feber 

Ødemer 
Svedtendens 
(hyperhidrosis) 

  

Under-
søgelser 

 Stigning i basisk 
fosfatase i blodet 

Abnormt 
protrombinniveau 
Øget amylase 

  

 
* Disse hændelser blev indberettet i perioden efter markedsføringen og blev fortrinsvis set hos 

patienter med yderligere risikofaktorer for QT-forlængelse (se pkt. 4.4) 
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Børn 
Hyppigheden af ovennævnte artropati refererer til data, som stammer fra studier hos voksne. Det er 
indberettet, at artropati forekommer almindeligt hos børn (se pkt. 4.4). 
 
4.9 Overdosering 
 
Det er indberettet, at en overdosis på 12 g har medført lette toksiske symptomer. Det er indberettet, at 
en akut overdosis på 16 g har medført akut nyresvigt. 
Symptomerne på overdosering omfatter: svimmelhed, tremor, hovedpine, træthed, krampeanfald, 
hallucinationer, konfusion, maveubehag, nedsat nyre- og leverfunktion samt krystalluri og hæmaturi. 
Der er beskrevet reversibel nyretoksicitet. 
 
Bortset fra rutinemæssige nødforanstaltninger bør nyrefunktionen overvåges om nødvendigt for at 
undgå krystalluri, herunder urinens pH og surhedsgrad. Patienterne skal holdes adækvat hydrerede. 
Det er kun en mindre mængde ciprofloxacin (<10%), der elimineres ved hæmodialyse eller 
peritonealdialyse. 
 
 
5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 
 
5.1  Farmakodynamiske egenskaber 
 
Farmakoterapeutisk klassifikation: Fluoroquinolon, ATC-kode: J01 MA 02. 
 
Virkningsmekanisme: 
 
Som et fluorquinolon-antibiotikum udøver Ciprofloxacin sin baktericide virkning ved at hæmme både 
type II topo-isomerase (DNA-gyrase) og top-isomerase IV, som er nødvendig for bakteriel DNA-
replikation, transskription, genopretning og rekombination. 
Den minimale baktericide koncentration (MBC) overstiger normalt ikke den minimale hæmmende 
koncentration (MIC) med mere end en faktor 2. 
 
PK/PD-forholdet: 
 
Virkningen afhænger hovedsageligt af hhv. forholdet mellem den maksimale koncentration i serum 
(Cmax) og den minimale hæmmende koncentration (MIC) af ciprofloxacin for et bakterielt patogen og 
af forholdet mellem henholdsvis arealet under kurven (AUC) og MIC. 
 
Resistens: 
 
In vitro-resistens over for ciprofloxacin kan erhverves gennem en trinvis proces af mutationer på 
målstedet af både topoisomerase II, DNA gyrase og topoisomerase IV. Graden af krydsresistens 
mellem ciprofloxacin og andre fluoroquinoloner, der hidrører herfra, er variabel. Enkelte mutationer 
resulterer dog nødvendigvis ikke i klinisk resistens, men multiple mutationer resulterer generelt i 
klinisk resistens over for mange eller alle aktive substanser inden for klassen.  
Impermeabilitet og/eller resistens, som påvirker mekanismen af efflukspumpen for den aktive 
substans, kan have forskellig virkning på følsomheden over for fluoroquinoloner, hvilket afhænger af 
de fysiokemiske egenskaber hos forskellige aktive substanser inden for klassen og affiniteten af 
transportsystemerne for hver aktiv substans. Alle in vitro-mekanismer for resistens ses almindeligvis i 
kliniske isolater. Resistensmekanismer, som inaktiverer andre antibiotika, som f.eks. 
permeationsbarrierer (almindelig hos Pseudomonas aeruginosa) og effluksmekanismer, kan påvirke 
følsomheden over for ciprofloxacin. Der er set plasmidmedieret resistens kodet via qnr-gener. 
 
Antibakterielt spektrum: 
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Breakpoints adskiller følsomme stammer fra stammer med intermediær følsomhed og de sidste fra 
resistente stammer: 
 
EUCAST-rekommendationer 
 

Mikroorganisme Følsomhed Resistens 
Enterobacteria S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 
Pseudomonas S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 
Acinetobacter S ≤ 1 mg/l R > 1 mg/l 
Staphylococcus spp.1 S ≤ 1 mg/l R > 1 mg/l 
Haemophilus influenzae og  
Moraxella catarrhalis 

S ≤ 0,5 mg/l R > 0,5 mg/l 

Neisseria gonorrhoeae S ≤ 0,03 mg/l R > 0,06 mg/ 
Neisseria meningitidis S ≤ 0,03 mg/ R > 0,06 mg/ 
Ikke-artsrelaterede breakpoints* S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 

8. Staphylococcus spp. - breakpoints for ciprofloxacin refererer til højdosisbehandling.  
* Ikke-artsrelaterede breakpoints er primært blevet bestemt på grundlag af PK/PD-data, og er 

uafhængige af fordelingerne af MIC for specifikke arter. De skal kun bruges for arter, som 
ikke har fået et arts-specifikt breakpoint, og ikke for de arter, hvor testning af følsomhed 
ikke anbefales. 

 
Forekomsten af erhvervet resistens kan variere geografisk og over tid for udvalgte arter, og lokal 
information om resistens er ønskeligt, især ved behandling af alvorlige infektioner. Ekspertrådgivning 
bør om nødvendigt søges, hvis den lokale forekomst af resistens er således, at nytten af lægemidlet ved 
visse infektioner er tvivlsom. 
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Inddeling af relevante arter efter ciprofloxacinfølsomhed (se pkt. 4.4 vedrørende Streptokokarter). 
 
ALMINDELIGE FØLSOMME ARTER 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Bacillus anthracis (1) 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Aeromonas spp. 
Brucella spp. 
Citrobacter koseri 
Francisella tularensis 
Haemophilus ducreyi 
Haemophilius influenzae* 
Legionella spp. 
Moraxella catarrhalis* 
Neisseria meningitidis 
Pasteurella spp. 
Salmonella spp.* 
Shigella spp.* 
Vibrio spp. 
Yersinia pestis 
Anaerobe mikroorganismer 
Mobiluncus 
Andre mikroorganismer 
Chlamydia trachomatis ($) 
Chlamydia pneumoniae ($) 
Mycoplasma hominis ($) 
Mycoplasma pneumoniae ($) 
ARTER, HVOR ERHVERVET RESISTENS KAN VÆRE ET PROBLEM 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Enterococcus faecalis ($) 
Staphylococcus spp. * (2) 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Acinetobacter baumannii+ 
Burkholderia cepacia+* 
Campylobacter spp.+* 
Citrobacter freundii* 
Enterobacter aerogenes 
Enterobacter cloacae* 
Escherichia coli* 
Klebsiella oxytoca 
Klebsiella pneumoniae* 
Morganella morganii* 
Neisseria gonorrhoeae* 
Proteus mirabilis* 
Proteus vulgaris* 
Providencia spp. 
Pseudomonas aeruginosa* 
Pseudomonas fluorescens 
Serratia marcescens* 
Anaerobe mikroorganismer 
Peptostreptococcus spp. 
Propionibacterium acnes 
ORGANISMER MED NATURLIG RESISTENS 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Actinomyces 
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Enteroccus faecium 
Listeria monocytogenes 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Stenotrophomonas maltophilia 
Anaerobe mikroorganismer 
Undtagen ovennævnte   
Andre mikroorganismer 
Mycoplasma genitalium 
Ureaplasma urealitycum 
* Der er dokumenteret klinisk effekt for følsomme isolater ved godkendte indikationer 
+ Resistensgrad ≥ 50% i et eller flere EU-lande 
($): Naturlig intermediær følsomhed i fravær af erhvervet resistensmekanisme 
(1): Der er foretaget studier ved eksperimentelle infektioner hos dyr efter inhalation af Bacillus 

anthracis sporer; disse studier viser, at tidlig antibiotikabehandling efter eksponering, kan 
forhindre sygdommen, hvis behandlingen tilpasses til at mindske antallet af sporer i 
organismen med den infektive dosis. Den anbefalede dosis til mennesker er primært baseret 
på in vitro-følsomhed og på dyreeksperimentelle data sammen med begrænsede humane 
data. To måneders behandling af voksne med oral ciprofloxacin i en dosis på 500 mg to 
gange dagligt anses dog for effektiv til at forebygge anthraxinfektioner hos mennesker. Den 
behandlende læge henvises til nationale og/eller internationale konsensusdokumenter 
vedrørende behandling af anthrax. 

 (2): Methicillinresistente S .aureus viser meget hyppigt samme resistens over for 
fluoroquinoloner. Resistensgraden over for methicillin er fra 20 til 50% for alle 
stafylokokarter, og er normalt højere i nosocomiale isolater.  

 
5.2 Farmakokinetiske egenskaber 
 
Absorption 
 
Efter oral indgift af enkeltdoser på henholdsvis 250 mg, 500 mg og 750 mg ciprofloxacintabletter 
har ciprofloxacin en hurtig og god absorption, der primært sker fra tyndtarmen. Den maksimale. 
serumkoncentration nås efter 1-2 timer. 
 
Efter enkeltdoser på 100-750 mg blev der nået dosisafhængige maksimale serumkoncentrationer (Cmax) 
mellem 0,56 og 3,7 mg/l. Der blev påvist dosisproportionalitet for Cmax og AUC. 
Eliminationshalveringstiden i serum for forsøgspersoner med normal nyrefunktion er ca. 4-7 timer. 
Serumkoncentrationerne stiger proportionalt op til doser på 1000 mg. 
Den absolutte biotilgængelighed er ca. 70-80%.  
En oral dosis på 500 mg hver 12. time har et areal under serumkoncentrationskurven (AUC), som er 
ækvivalent med AUC efter en intravenøs infusion af 400 mg ciprofloxacin givet over 60 minutter hver 
12. time. 
Farmakokinetikken for ciprofloxacin oral suspension 50 mg/ml og 100 mg/ml ligner tabletternes 
farmakokinetik. 
 
Distribution 
 
Ciprofloxacin har en lav proteinbinding (20-30%). Ciprofloxacin findes overvejende uioniseret i 
plasma og har i steadystate et stort distributionsvolumen på 2-3 l/kg legemsvægt. Ciprofloxacin når 
høje koncentrationer i mange væv som f.eks. lungevæv (epitelvæske, alveolære makrofager, 
biopsivæv), bihuler og inflammerede læsioner (cantharides blistervæske) og urogenitalsystemet (urin, 
prostata, endometrium), hvor totalkoncentrationerne kan overstige plasmakoncentrationerne.  
 
Metabolisme 
 
Der er fundet små koncentrationer af fire metabolitter, som blev identificeret som: 
desethylenciprofloxacin (M 1), sulphociprofloxacin (M 2), oxociprofloxacin (M 3) og 
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formylciprofloxacin (M 4). Metabolitterne har antibakteriel aktivitet in vitro, men svagere end 
moderstoffet. 
Ciprofloxacin er kendt for at være en moderat hæmmer af CYP 450 1A2-iso-enzymer. 
 
Eliminering 
 
Ciprofloxacin udskilles overvejende uændret, både renalt og i mindre grad fækalt. 
Eliminationshalveringstiden i serum er ca. 4 – 7 timer hos patienter med normal nyrefunktion. 
 

Udskillelse af ciprofloxacin (% af dosis) 
Oral indgift  Urin Fæces 

Ciprofloxacin 44,7 25,0 
Metaboliter (M1-M4) 11,3 7,5 

 
Den renale clearance er på 180 og 300 ml/kg/time og den totale bodyclearance er mellem 480 og 600 
ml/kg/time. Ciprofloxacin udskilles både ved glomerulær filtration og tubulær sekretion. Svært nedsat 
nyrefunktion medfører en stigning i ciprofloxacins halveringstid på op til 12 timer. 
 
Ciprofloxacins non-renale clearance sker primært ved aktiv transintestinal sekretion og ved 
metabolisering. Én procent af den indgivne dosis udskilles med galden, hvor koncentrationen er høj. 
 
Børn 
 
De foreliggende data om farmakokinetikken hos børn er begrænsede. 
 
I et studie med børn var Cmax og AUC ikke aldersafhængige (over 1 år). Der blev ikke set nogen 
bemærkelsesværdig stigning i Cmax og AUC efter gentagen dosering (10 mg/kg tre gange dagligt). 
 
Hos 10 børn med svær sepsis var Cmax 6,1 mg/l (område 4,6-8,3 mg/L) efter en 1-times intravenøs 
infusion i en dosis på 10 mg/kg hos børn under 1 år sammenlignet med  7,2 mg/l (område 4,7-11,8 
mg/l) hos børn mellem 1 og 5 år. AUC-værdierne var hhv. 17,4 mg*h/l (område 11,8-32,0 mg*h/l) og 
16,5 mg*h/l (område 11,0-23,8 mg*h/l) i de respektive aldersgrupper. 
 
Disse værdier ligger inden for det rapporterede område hos voksne ved terapeutiske doser. Baseret på 
populationsfarmakokinetiske analyser er den forventede gennemsnitlige halveringstid hos børn med 
forskellige infektioner ca. 4-5 timer, og biotilgængeligheden af den orale suspension er mellem 50 og 
80%.  
 
5.3 Prækliniske sikkerhedsdata 
 
De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af 
toksicitet efter enkeltdoser, toksicitet efter gentagne doser, karcinogenicitet eller 
reproduktionstoksicitet. Som mange andre quinoloner er ciprofloxacin fototoksisk hos dyr efter en 
klinisk relevant eksponering. Data om fotomutagenicitet/fotocarcinogenicitet viser en svag 
fotomutagen eller fototumorigen virkning af ciprofloxacin in vitro og i dyreforsøg. Virkningerne var 
sammenlignelige med virkningen af andre gyrasehæmmere. 
 
Artikulær tolerance: 
Som indberettet for andre gyrasehæmmere, forårsager ciprofloxacin skade på de store 
vægtbærende led hos ikke fuldt udvoksede dyr. Omfanget af bruskskader varierer alt efter alder, 
art og dosis. Skaderne kan nedsættes ved at fjerne vægten fra ledene. Studier med fuldt 
udvoksede dyr (rotter, hunde) viste ikke tegn på brusklæsioner. I et studie med unge beagle-
hunde forårsagede ciprofloxacin alvorlige forandringer i leddene ved terapeutiske doser efter 2 
ugers behandling, som stadig blev observeret efter 5 måneder. 
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6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 
 
6.1 Hjælpestoffer 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.2 Uforligeligheder 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.3 Opbevaringstid 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.4 Særlige opbevaringsforhold 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.6 Regler for destruktion og anden håndtering  
 
Den lille flaske indeholder det aktive stof, og den store flaske indeholder suspensionsvæsken. Åbn 
begge flasker. 
 
Rekonstitution  
 
Tryk skruelåget ned iht. vejledningen samtidig med, at det drejes til venstre. Hæld granulatet i den 
store flaske med suspensionsvæske.  
Kom ikke vand i suspensionen! 
Luk den store flaske omhyggeligt iht. vejledningen på skruelåget, og ryst den kraftigt i ca. 15 
sekunder. Suspensionen er nu klar til brug. 
 
Sådan tages den brugsfærdige suspension 
 
Tag den foreskrevne mængde suspension ved at bruge måleskeen. Lad være med at tygge på granulatet 
i suspensionen. Bare slug det. Tag evt. en slurk vand bagefter. Luk flasken godt til igen efter brugen 
iht. vejledningen på skruelåget. Den brugsfærdige suspension holder sig i 14 dage, når den opbevares i 
køleskab eller ved en temperatur på under 30°C. Når behandlingen er afsluttet, må suspensionen ikke 
bruges mere. Ryst altid flasken kraftigt i ca. 15 sekunder før den bruges. 
Måleskeens mærke 1/2 svarer til 2,6 ml, som indeholder 2,5 ml suspension og 1/1 svarer til 5,2 ml, 
som indeholder 5,0 ml suspension. Måleskeen skal bruges til afmåling af den foreskrevne mængde 
ciprofloxacinsuspension 50 mg/ml. 
. 
 
Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer. 
 
 
7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
[Se bilag I - Udfyldes nationalt] 
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{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
 
8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 
 
[Udfyldes nationalt} 
 
 
9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF 

TILLADELSEN 
 
[Udfyldes nationalt} 
 
 
10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 
 
[MM/ÅÅÅÅ] 
 
[Udfyldes nationalt] 
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1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 200 mg/100 ml  infusionsvæske, opløsning 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
 
2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 
 
 
3. LÆGEMIDDELFORM 
 
Infusionsvæske, opløsning 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
4. KLINISKE OPLYSNINGER 
 
4.1 Terapeutiske indikationer 
 
Ciprofloxacin Bayer 200 mg/100 ml  infusionsvæske, opløsning  er indiceret til behandling af følgende 
infektioner (se pkt. 4.4 og 5.1), Før behandling påbegyndes, skal tilgængelige oplysninger om resistens 
over for ciprofloxacin nøje studeres. 
 
Der skal tages hensyn til den officielle vejledning for korrekt brug af antibakterielle midler. 
 
Voksne 
 
• Infektioner i de nedre luftveje, som skyldes gramnegative bakterier 

- exacerbationer af kronisk, obstruktiv lungesygdom 
- bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose eller ved bronkiektasier 

 - pneumoni 
 
• Kronisk suppurativ otitis media  

 
• Akut exacerbation af kronisk sinusitis, især hvis infektionerne skyldes gramnegative bakterier, 

herunder Pseudomonas aeruginosa 
 
• Urinvejsinfektioner 
 
• Epididymoorchitis, herunder tilfælde forårsaget af Neisseria gonorrhoeae 
 
• Underlivsbetændelse, herunder tilfælde forårsaget af Neisseria gonorrhoeae. 

 
Ved ovennævnte infektioner i genitalkanalen, som er mistænkt for eller kendt for at skyldes Neisseria 
gonorrhoeae, er det særligt vigtigt at indhente oplysninger lokalt om, hvor udbredt resistensen over for 
ciprofloxacin er, og at bekræfte følsomheden på basis af laboratorieundersøgelser. 

 
• Gastrointestinale infektioner (f.eks. rejsediaré) 

 
• Intraabdominale infektioner 
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• Infektioner i hud og bløddele forårsaget af gramnegative bakterier 
 

• Malign ekstern otitis 
 
• Infektioner i knogler og led 
 
• Behandling af infektioner hos patienter med neutropeni 

 
• Profylakse over for infektioner hos patienter med neutropeni 
 
• Inhalationsanthrax (profylakse efter eksponering og kurativ behandling)  
 
Børn og unge 
 
• Bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose forårsaget af Pseudomonas aeruginosa 
• Komplicerede urinvejsinfektioner og pyelonephritis 
• Inhalationsanthrax (profylakse efter eksponering og kurativ behandling) 
 
Ciprofloxacin kan også anvendes til at behandle alvorlige infektioner hos børn og unge, når det anses 
for nødvendigt. 
 
Behandlingen bør kun påbegyndes af læger med erfaring i behandlingen af cystisk fibrose og/eller 
svære infektioner hos børn og voksne (se pkt. 4.4 og 5.1). 
 
4.2 Dosering og indgivelsesmåde  
 
Doseringen afhænger af indikationen, infektionens sværhedsgrad og infektionsstedet, de 
sygdomsfremkaldende bakteriers følsomhed for ciprofloxacin, patientens nyrefunktion, og hos børn og 
unge, patientens vægt. 
Behandlingens varighed afhænger af sygdommens sværhedsgrad og det kliniske og bakteriologiske 
forløb. 
 
Efter intravenøs påbegyndelse af behandlingen, kan behandlingen, hvis det er klinisk indiceret, ændres 
til oral behandling med tabletter eller suspension efter lægens skøn. IV-behandling skal følges op med 
oral behandling så hurtigt som muligt. 
I svære tilfælde, eller hvis patienten ikke kan indtage tabletter (f.eks. patienter, som får enteral 
ernæring), bør behandlingen påbegyndes med intravenøs ciprofloxacin indtil det er muligt at skifte til 
oral indgift. 
 
Behandling af infektioner, der skyldes visse bakterier (f.eks. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter 
eller Stafylokokker), kan kræve højere ciprofloxacindoser og samtidig indgift af andre passende 
antibakterielle midler. 
 
Behandling af nogle infektioner (f.eks. underlivsbetændelse, intraabdominale infektioner, infektioner 
hos neutropeniske patienter og infektioner i knogler og led) kan kræve samtidig indgift af andre 
passende antibakterielle midler, afhængigt af de involverede patogener. 
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Voksne 
 
Indikationer Daglig dosis Behandlingsvarighed 

(inklusiv skift til oral 
behandling så hurtigt som 

muligt) 
Infektioner i de nedre luftveje  
(iht. sværhedsgrad og organisme) 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

7-14 dage 
 

Akut exacerbation af 
kronisk sinusitis 
 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

7-14 dage 

Kronisk suppurativ 
otitis media 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

7-14 dage 

Infektioner i de 
øvre luftvej (iht. 
sværhedsgrad og 
organisme) 

Malign ekstern otitis 400 mg tre gange 
dagligt 

28 dage op til 3 måneder 

Kompliceret og 
ukompliceret 
pyelonephritis 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

7-21 dage, i nogle tilfælde kan 
behandlingen fortsætte i 

længere end 21 dage (fx ved 
abscesser) 

Urinvejsinfektioner  
(iht. sværhedsgrad 
og organisme) 

Prostatitis 400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

2-4 uger (akut) 

Genitale 
infektioner 

Epididymoorchitis og 
underlivsbetændelse 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

Mindst 14 dage 

Diaré forårsaget af 
bakterielle patogener, 
herunder Shigella spp. 
bortset fra Shigella 
dysenteriae type 1 og 
empirisk behandling 
af  svær turistdiaré  

400 mg to gange 
dagligt 

1 dag 

Diaré forårsaget af 
Shigella dysenteriae 
type 1  

400 mg to gange 
dagligt 

5 dage 

Diaré forårsaget af 
Vibrio cholerae 

400 mg to gange 
dagligt 

3 dage 

Tyfus  400 mg to gange 
dagligt 

7 dage 

Gastrointestinale 
og 
intraabdorminale 
infektioner 

Intraabdominale 
infektioner, som 
skyldes gramnegative 
bakterier  

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

5-14 dage 

Infektioner i hud og bløddele 
 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

7-14 dage 
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Indikationer Daglig dosis Behandlingsvarighed 
(inklusiv skift til oral 

behandling så hurtigt som 
muligt) 

Infektioner i knogler og led 
 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

Højst i 3 måneder 

Behandling af infektioner eller profylakse 
over for infektioner hos patienter med 
neutropeni 
Ciprofloxacin skal gives sammen med 
andre antibakterielle stoffer i henhold til 
officielle retningslinjer. 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

Behandlingen bør fortsættes i 
hele neutropeniperioden  

Inhalationsanthrax, profylakse efter 
eksponering og kurativ behandling til 
patienter, som har behov for parenteral 
behandling. Behandlingen skal begynde så 
hurtigt som muligt efter mistanke om eller 
bekræftet eksponering. 

400 mg to gange 
dagligt 

60 dage efter bekræftelse af 
eksponering for Bacillus 

anthracis 

 
Børn og unge 
 
Indikationer Daglig dosis Behandlingsvarighed 

(inklusiv evt. parenteral 

behandling med 

ciprofloxacin) 

Cystisk fibrose 
 

10 mg/kg legemsvægt tre gange dagligt, maksimalt 
400 mg pr. dosis. 

10-14 dage 

Komplicerede 
urinvejsinfektioner 
og pyelonephritis 

6 mg/kg tre gange dagligt op til 10 mg/kg 
legemsvægt tre gange dagligt, maksimalt 400 mg 
pr. dosis. 

10-21 dage 

Inhalationsanthrax, 
profylakse efter 
eksponering og 
kurativ behandling 
til patienter, som 
kræver parenteral 
behandling. 
Behandlingen skal 
påbegyndes så 
hurtigt som muligt 
efter mistanke om 
eller bekræftet 
eksponerig. 

10 mg/kg to gange dagligt op til 15 mg/kg 
legemsvægt to gange dagligt, maksimalt 400 mg pr. 
dosis. 

60 dage efter bekræftelse 
af eksponering for 
Bacillus anthracis  

Andre svære 
infektioner 

10 mg/kg legemsvægt tre gange dagligt, maksimalt 
400 mg pr. dosis. 

Skal tilpasses 
infektionstypen 

 
Ældre patienter 
 
Ældre patienter skal have en dosis, der fastsættes ud fra infektionens alvorlighed og patientens 
kreatininclearance. 
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Nedsat nyre- og leverfunktion 
 
Anbefalede start- og vedligeholdelsesdoser til patienter med nedsat nyrefunktion: 
 
 

Kreatininclearance 
[ml/min/ 1,73 m²] 

Serumkreatinin 
[µmol/l] 

Intravenøs dosis 
[mg] 

> 60  < 124 Se normaldosering. 
30 – 60  124-168 200-400 mg hver 12. 

time 
<30  > 169 200-400 mg hver 24. 

time 
Patienter i hæmodialyse  > 169 200-400 mg hver 24. 

time (efter dialyse)  
Patienter i peritonealdialyse > 169 200-400 mg hver 24. 

time 
 

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat leverfunktion. 

Doseringen til børn med nedsat nyre- og/eller leverfunktion er ikke undersøgt. 
 
Indgivelsesmåde 
 
Ciprofloxacin infusionsvæske, opløsning skal kontrolleres visuelt før brugen. Den må ikke bruges, 
hvis den er uklar. 
 
Ciprofloxacin skal anvendes til intravenøs infusion. Til børn er varigheden af infusionen 60 minutter.  
Hos voksne patienter er infusionstiden 60 minutter for 400 mg ciprofloxacin og 30 minutter for 200 
mg ciprofloxacin. Langsom infusion i en stor vene vil minimere patienternes ubehag og nedsætte 
risikoen for venøs irritation.  
Infusionsopløsningen kan infunderes enten direkte eller efter blanding med andre kompatible 
infusionsopløsninger (se pkt. 6.2). 
 
4.3 Kontraindikationer 
 

• Overfølsomhed over for det aktive stof, over for andre quinoloner eller over for et eller flere af 
hjælpestofferne (se pkt. 6.1). 

 
• Samtidig indgift af ciprofloxacin og tizanidin (se pkt. 4.5). 

 
4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen 
 
Svære infektioner og blandingsinfektioner med grampositive og anaerobe patogener 
Ciprofloxacin egner sig ikke til monoterapi af svære infektioner og infektioner, som kan skyldes 
grampositive eller anaerobe patogener. Ved sådanne infektioner skal ciprofloxacin gives sammen med 
andre passende antibakterielle midler. 
 
Streptokokinfektioner (herunder  Streptococcus pneumonia) 
Ciprofloxacin må ikke anvendes til behandling af streptokokinfektioner på grund af utilstrækkelig 
effekt. 
 
Genitale infektioner 
Epidymoorchitis og underlivsbetændelse kan være forårsaget af fluoroquinolonresistente Neisseria 
gonorhoeae. Med mindre ciprofloxacinresistente Neisseria gonorhoeae kan udelukkes, bør 
ciprofloxacin gives sammen med et andet passende antibakterielt lægemiddel. Hvis der ikke opnås 
effekt i løbet af 3 dage, skal behandlingen tages op til revision. 
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Intra-abdominale infektioner 
Der er begrænsede data om virkningen af ciprofloxacin til behandling af postoperative intra-
abdominale infektioner. 
 
Rejsediaré 
Ved valget af ciprofloxacin skal der tages hensyn til resistensen over for ciprofloxacin hos relevante 
patogener i de lande, der besøges.  
 
Infektioner i knogler og led 
Ciprofloxacin bør anvendes i kombination med andre antibakterielle lægemidler, afhængigt af 
resultaterne af de mikrobiologiske undersøgelser.  
 
Inhalationsanthrax 
Anvendelsen hos mennesker er baseret på oplysninger om in vitro-disposition og på dyreforsøg samt 
begrænsede oplysninger fra mennesker. Behandlende læger skal henholde sig til national og/eller 
international konsensusdokumentation om behandling af anthrax. 
 
Børn og unge 
Anvendelsen af ciprofloxacin til børn og unge skal ske i henhold til tilgængelig officiel vejledning. 
Ciprofloxacin-behandling må kun påbegyndes af en læge, der har erfaring i behandling af cystisk fibrose 
og/eller svære infektioner hos børn og unge.  
 
Det er vist, at ciprofloxacin kan forårsage artropati i de vægtbærende led hos ikke fuldtudvoksede dyr. 
Sikkerhedsdata fra et randomiseret, dobbeltblindt studie om brug af ciprofloxacin til børn 
(ciprofloxacin: n=335, gennemsnitsalder = 6,3 år; referencegruppe: n = 349, gennemsnitsalder = 6,2 
år, aldersområde: 1 til 17 år) viste en hyppighed af formodet lægemiddelrelateret artropati (bedømt ud 
fra ledrelaterede kliniske symptomer) efter dag 42 på hhv. 7,2% og 4,6%. Efter 1-års follow-up var 
den lægemiddelrelaterede hyppighed af artropati hhv. 9,0% og 5,7%. Der var ingen statistisk 
signifikant forskel mellem grupperne i stigningen over tid af lægemiddelrelateret artropati. På grund af 
bivirkninger, som kan være relateret til led og/eller det omgivende væv, bør behandlingen kun 
påbegyndes efter en omhyggelig vurdering af risici og fordele. 
 
Bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose  
Kliniske studier har inkluderet børn og unge i alderen 5-17 år. Der foreligger mere begrænsede 
erfaringer om behandling af børn mellem 1 og 5 år.  
 
Komplicerede urinvejsinfektioner og pyelonephritis 
Det bør overvejes at behandle urinvejsinfektioner med ciprofloxacin, når andre behandlinger ikke kan 
bruges. Behandlingen bør ske på grundlag af resultaterne af mikrobiologiske undersøgelser. 
Kliniske studier har inkluderet børn og unge i alderen 1-17 år.  
 
Andre specifikke svære infektioner  
Efter en omhyggelig vurdering af risici og fordele, og i overensstemmelse med mikrobiologiske 
undersøgelser kan andre svære infektioner behandles med ciprofloxacin, i henhold til den officielle 
vejledning, hvis andre behandlinger ikke kan bruges eller efter svigt af konventionel behandling. 
Brugen af ciprofloxacin til specifikke svære infektioner, bortset fra behandling af infektionerne nævnt 
ovenfor, er ikke undersøgt i kliniske studier, og de kliniske erfaringer er begrænsede. Der skal derfor 
udvises forsigtighed ved behandling af patienter med sådanne infektioner. 
 
Hypersensitivitet 
Efter en enkelt dosis kan der forekomme hypersensitivitet og allergiske reaktioner, som kan være 
livstruende, herunder anafylaksi og anafylaktoide reaktioner (se pkt. 4.8). Hvis det sker, skal 
behandlingen med ciprofloxacin seponeres, og der skal påbegyndes passende medicinsk behandling.  
 



179 

Det muskuloskeletale system 
Ciprofloxacin bør generelt ikke bruges til patienter, som har haft senesygdomme relateret til 
behandling med quinoloner. ciprofloxacin kan dog i meget sjældne tilfælde ordineres til behandling af 
visse alvorlige infektioner efter mikrobiologisk dokumentation af den kausale organisme og en 
vurdering af risici og fordele. Dette gælder især, hvis standardbehandlingen har svigtet, eller der er 
bakteriel resistens, hvor de mikrobiologiske data berettiger anvendelsen af ciprofloxacin. 
Allerede 48 timer efter start af behandlingen med ciprofloxacin kan der forekomme tendinitis og 
seneruptur (specielt af akillessenen), af og til bilateralt. Risikoen for tendinopati kan øges hos ældre 
patienter eller hos patienter, som samtidigt behandles med kortikosteroider (se pkt. 4.8). 
Ved tegn på tendinitis (f.eks. smertefuld hævelse eller inflammation), skal behandlingen med 
ciprofloxacin seponeres. Den berørte legemsdel skal holdes i ro.  
Ciprofloxacin skal bruges med forsigtighed til patienter med myasthenia gravis (se pkt. 4.8). 
 
Fotosensitivitet 
Det er vist, at ciprofloxacin kan forårsage fotosensitivitetsreaktioner. Patienter, som tager 
ciprofloxacin, skal rådes til at undgå direkte udsættelse for stærkt sollys eller UV-stråling under 
behandlingen (se pkt. 4.8). 
 
Centralnervesystemet 
Quinoloner er kendt for at kunne udløse krampeanfald eller sænke krampetærsklen. Ciprofloxacin skal 
bruges med forsigtighed hos patienter med sygdomme i centralnervesystemet, som kan prædisponere 
for krampeanfald. Hvis der forekommer krampeanfald, skal ciprofloxacin seponeres (se pkt 4.8). Der 
kan forekomme psykiske reaktioner selv efter første indgift af ciprofloxacin. I sjældne tilfælde kan en 
depression eller psykose udvikle sig således, at patienten bliver til fare for sig selv. I disse tilfælde skal 
ciprofloxacin seponeres. 
 Der er indberetninger om polyneuropati (baseret på neurologiske symptomer som f.eks. smerter, 
brænden, sensoriske forstyrrelser eller muskelsvaghed, alene eller i kombination) hos patienter, som 
får ciprofloxacin. Ciprofloxacin bør seponeres hos patienter, som får symptomer på neuropati, 
herunder smerter, brænden, prikken og stikken, følelsesløshed og/eller slaphed for at hindre udvikling 
af en irreversibel tilstand (se pkt. 4.8). 
 
Hjertesygdomme 
Da ciprofloxacin er forbundet med tilfælde af QT-forlængelse (se pkt. 4.8), skal der iagttages 
forsigtighed ved behandling af patienter med torsades de point-arytmi. 
 
Mave-tarm-kanalen 
Hvis der forekommer svær og vedvarende diaré under eller efter behandlingen (selv efter flere ugers 
behandling), kan det være tegn på en antibiotika-associeret colitis (livstruende med evt. fatalt udfald), 
som kræver omgående behandling (se pkt. 4.8). I det tilfælde skal ciprofloxacin omgående seponeres, 
og passende behandling skal påbegyndes. I denne situation er antiperistaltiske lægemidler 
kontraindiceret. 
 
Nyre- og urinveje 
Der er indberettet tilfælde med krystalluri i forbindelse med brugen af ciprofloxacin (se pkt. 4.8). 
Patienter, som får ciprofloxacin, skal være godt hydrerede og stærk alkalisering af urinen bør undgås. 
 
Lever og galdeveje 
Der er indberettet tilfælde af levernekrose og livstruende leversvigt efter anvendelsen af ciprofloxacin 
(se pkt. 4.8). Hvis der optræder symptomer på leversygdom (f.eks. anoreksi, gulsot, mørkfarvet urin, 
kløe eller abdominal ømhed), skal behandlingen seponeres.  
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Glucose-6-phosphat dehydrogenase-mangel 
Hos patienter med glucose-6-phosphat dehydrogenase-mangel er der indberetninger om hæmolytiske 
reaktioner ved behandling med ciprofloxacin. Derfor bør ciprofloxacin undgås hos disse patienter, 
med mindre de potentielle fordele opvejer de potentielle risici. I dette tilfælde skal patienterne 
overvåges for evt. optræden af hæmolyse. 
   
Resistens  
Under og efter behandling med ciprofloxacin kan bakterier, der viser resistens over for ciprofloxacin, 
isoleres, med eller uden klinisk tydelig superinfektion. Der kan være en særlig risiko ved 
ciprofloxacin-resistente bakterier ved længere behandlingsforløb og ved behandling af nosokomielle 
infektioner og/eller infektioner, der skyldes Staphylococcus- og Pseudomonas-arter.  
 
Cytokrom P450 
Ciprofloxacin hæmmer CYP1A2 og kan derfor medføre øgede serumkoncentrationer af lægemidler, 
som gives samtidigt, og som metaboliseres af dette enzym (f.eks. teofyllin, clozapin, ropinirol og 
tizanidin). Samtidig indtagelse af ciprofloxacin og tizanidin er kontraindiceret. Patienter, som tager 
disse stoffer sammen med ciprofloxacin, skal derfor kontrolleres omhyggeligt for kliniske tegn på 
overdosering, og der skal om nødvendigt foretages serumkoncentrationsbestemmelser (f.eks. for 
teofyllin) (se pkt. 4.5). 
 
Methotrexat 
Ciprofloxacin og methotrexat må ikke bruges samtidigt (se pkt. 4.5).  
 
Interaktioner med laboratorietests 
Ciprofloxacins in vitro-aktivitet over for Mycobacterium tuberculosis kan resultere i falsk negative 
bakteriologiske testresultater i prøver fra patienter, som tager ciprofloxacin.  
 
Reaktioner på injektionstedet  
Der er indberetninger om lokale reaktioner på injektionsstedet efter intravenøs indgift af ciprofloxacin. 
Reaktionerne forekommer hyppigere, hvis infusionstiden er 30 minutter eller mindre. De kan vise sig 
som lokale hudreaktioner, som hurtigt forsvinder, når infusionen er slut. Det er ikke kontraindiceret at 
fortsætte med infusionerne medmindre reaktionerne kommer igen eller forværres. 
 
Glucosebelastning 
Ciprofloxacin infusionsopløsning indeholder 5 g glucose i 100 ml opløsning til infusion. Det skal 
tages i betragtning hos patienter med diabetes mellitus. 
 
4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion 
 
Virkninger af andre lægemidler på ciprofloxacin: 
 
Probenecid 
 
Probenecid interfererer med den renale udskillelse af ciprofloxacin. Samtidig indgift af probenecid og 
ciprofloxacin øger serumkoncentrationerne af ciprofloxacin. 
 
 
Virkningen af ciprofloxacin på andre lægemidler: 
 
Tizanidin 
 
Tizanidin må ikke gives sammen med ciprofloxacin (se pkt. 4.3). I et klinisk studie med raske 
forsøgspersoner steg serumkoncentrationerne af tizanidin, når det blev givet samtidigt med 
ciprofloxacin (Cmax øges gennemsnitligt 7 fold, område: 4-21 fold. AUC øges gennemsnitligt 10 fold, 
område: 6-24 fold). Stigninger i serumkoncentrationerne af tizanidin er forbundet med en forstærket 
hypotensiv og sedativ virkning.  
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Methotrexat 
 
Den renale, tubulære transport af methotrexat kan hæmmes af samtidig indgift af ciprofloxacin. Det 
kan medføre forhøjede plasmakoncentrationer af methotrexat og øge risikoen for methotrexat-
betingede toksiske reaktioner. Må ikke indgives samtidigt (se pkt. 4.4). 
 
Teofyllin 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og teofyllin kan forårsage en uønsket stigning i 
serumkoncentrationen af teofyllin. Det kan medføre teofyllininducerede bivirkninger, som i sjældne 
tilfælde kan være livstruende eller fatale. Ved samtidig indgift, skal teofyllinkoncentrationerne 
kontrolleres, og teofyllindosis skal om nødvendigt nedsættes (se pkt. 4.4). 
 
Andre xanthinderivativer 
 
Ved samtidig indgift af ciprofloxacin og koffein eller pentoxifyllin (oxpentifyllin) er der beskrevet 
forhøjede serumkoncentrationer af disse xanthinderivativer. 
 
Phenytoin 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og phenytoin kan medføre forhøjede eller nedsatte 
serumkoncentrationer af phenytoin. Derfor bør plasmakoncentrationerne af lægemidlet monitoreres. 
 
Orale antikoagulantia 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og warfarin kan forstærke den antikoagulante virkning. Der er set et 
stort antal tilfælde med stigninger i oral antikoagulant-aktivitet hos patienter, som har fået 
antibakterielle midler, herunder fluoroquinoloner. Risikoen varierer med den tilgrundliggende 
infektion, alder og patienternes almentilstand. Det er derfor svært at vurdere fluoroquinolons bidrag til 
stigningen i INR (international normaliseret ratio). INR skal derfor overvåges hyppigt under og kort 
efter samtidig indgift af ciprofloxacin og et oralt antikoagulant middel.  
 
Ropinirol 
 
I et klinisk studie er det vist, at samtidig indgift af ropinirol og ciprofloxacin, en moderat hæmmer af 
isoenzym CYP450 1A2, medfører en stigning i Cmax og AUC for ropinirol på hhv. 60% og 84%. Der 
tilrådes overvågning af ropinirole-relaterede bivirkninger og passende justering af dosis under og kort 
efter samtidig indgift med ciprofloxacin (se pkt. 4.4). 
 
Clozapin 
 
Efter samtidig indgift af 250 mg ciprofloxacin og clozapin i 7 dage steg serumkoncentrationerne af 
clozapin og N-desmetylclozapin med hhv. 29% og 31%. Der bør foretages klinisk overvågning og en 
passende justering af clozapindosis under og kort efter samtidig indgift af ciprofloxacin (se pkt. 4.4). 
 
4.6 Graviditet og amning 
 
Graviditet 
De oplysninger, der er tilgængelige vedrørende indgift af ciprofloxacin til gravide kvinder, tyder ikke 
på misdannelser eller foetotoksicitet hhv. neonatal toksicitet efter ciprofloxacin. Dyreforsøg tyder ikke 
på direkte eller indirekte skadelige virkninger med hensyn til reproduktionstoksicitet. Hos unge og 
prænatale dyr, som var udsat for quinoloner, er der set effekt på umodent bindevæv. Det kan derfor 
ikke udelukkes, at lægemidlet kan forårsage skade på den humane immature organisme/foster (se pkt. 
5.3). 
Som en sikkerhedsforanstaltnng bør anvendelse af ciprofloxacin under graviditet derfor undgås. 
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Amning 
Ciprofloxacin udskilles i modermælk. Ciprofloxacin bør ikke anvendes under amning på grund af den 
potentielle risiko for bindevævsskader. 
 
4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner  
 
Ciprofloxacin kan påvirke reaktionstiden på grund af dets neurologiske virkninger. Derfor kan evnen 
til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner påvirkes.  
 
4.8 Bivirkninger 
 
De almindeligst indberettede bivirkninger er kvalme, diaré, opkastning, forbigående stigning i 
tranaminaser, udslæt og reaktioner på infusionssstedet.  
 
Nedenstående tabel angiver de bivirkninger, der er set ved ciprofloxacin i kliniske studier og under 
overvågning efter markedsføringen (oral, intravenøs og sekventiel behandling). Bivirkningerne er 
sorteret efter hyppighed. Hyppighedsanalysen er baseret på oplysninger fra både oral og intravenøs 
indgift af ciprofloxacin. 
 
Organklasse Almindelig 

≥ 1/100 til < 
1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

Infektioner og 
parasitære  
sygdomme 

 Mykotiske 
superinfektioner 

Antibiotika-
relateret colitis 
(meget sjældent 
med evt. fatalt 
udfald) (se pkt. 4.4) 

  

Blod og 
lymfesystem 

 Eosinofili Leukopeni 
Anæmi 
Neutropeni 
Leukocytose 
Trombocytopeni 
Trombocytæmi 

Hæmolytisk 
anæmi 
Agranulocyto-
se 
Pancytopeni 
(livstruende) 
Knoglemarvs-
depression 
(livstruende)  

 

Forstyrrelser 
i immun-
systemet 

  Allergisk reaktion 
Allergisk ødem / 
angioødem 

Anafylaktisk 
reaktion 
Anafylaktisk 
shock 
(livstruende) 
(se pkt. 4.4) 
Serumsyg-
domslignende 
reaktion 

 

Metabolisme 
og ernæring 

 Anoreksi Hyperglykæmi   

Psykiske 
forstyrrelser  

 Psykomotorisk 
hyperaktivitet / 
agitation 

Konfusion og 
desorientering 
Angst 
Abnorme drømme 
Depression 
Hallucinationer 

Psykotiske 
reaktioner (se 
pkt. 4.4) 
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Organklasse Almindelig 
≥ 1/100 til < 

1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

Nerve-
systemet 

 Hovedpine 
Svimmelhed 
Søvnforstyrrelser  
Smagsforstyrrel-
ser 

Par- og dysaesthesi 
Hypoaesthesi 
Tremor 
Krampeanfald (se 
pkt. 4.4) 
Vertigo 

Migræne 
Koordinations-
forstyrrelser 
Gangforstyr-
relser  
Olfaktoriske 
nervesyg-
domme 
Intrakraniel 
hypertension 

Perifer 
neuropati 
(se pkt. 4.4) 

Øjne    Synsforstyrrelser Forvrænget 
farvesyn  

 

Øre og 
labyrint 

  Tinnitus 
Tab af hørelse / 
nedsat hørelse 

  

Hjerte   Takykardi  
 

 Ventrikulær 
arytmi 
QT-
forlængelse 
Torsades de 
pointes * 

Vaskulære 
sygdomme 

  Vasodilatation 
Hypotension 
Synkope 

Vasculitis  

Luftveje, 
thorax og 
mediastinum  

  Dyspnø (herunder 
astmatisk tilstand) 

  

Gastrointesti-
nale sygdom-
me 

Kvalme 
Diaré 

Opkastning 
Mave- og 
abdominalsmerter 
Dyspepsi 
Flatulens 

 Pankreatitis  

Lever og 
galdeveje 

 Stigning i 
transaminaser 
Øget bilirubin 

Nedsat 
leverfunktion 
Gulsot 
Hepatitis  

Levernekrose 
(meget 
sjældent 
progredierende 
til livstruende 
leversvigt) 
(se pkt. 4.4) 

 

Hud og 
subkutane 
væv 

 Udslæt 
Pruritus 
Urticaria 

Fotosensitivitets-
reaktioner (se pkt. 
4.4) 
 

Petekkier 
Erythema 
multiforme  
Erythema 
nodosum 
Stevens-
Johnson- 
syndrom 
(potentielt 
livstruende) 
Toksisk 
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Organklasse Almindelig 
≥ 1/100 til < 

1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

epidermal 
nekrolyse 
(potentielt 
livstruende) 

Knogler, led, 
muskler og 
bindevæv 

 Muskel- og 
skeletsmerter 
(f.eks. 
ekstremitetssmer-
ter, rygsmerter og 
brystsmerter) 
Artralgier 

Myalgier 
Artritis 
Øget muskeltonus 
og muskelkramper 

Muskelsvag-
hed 
Tendinitis 
Seneruptur 
(fortrinsvis 
akillessenen) 
(se pkt. 4.4) 
Exacerbation 
af symptomer 
på myasthenia 
gravis (se pkt. 
4.4) 

 

Nyrer og 
urinveje 

 Nedsat 
nyrefunktion 

Nyresvigt 
Hæmaturi 
Krystalluri (se pkt. 
4.4) 
Tubulointerstitiel 
nephritis 

  

Almene 
symptomer og 
reaktioner på 
administra-
tionsstedet 

Reaktioner på 
injektions- og 
infusionsstedet 
(kun efter 
intravenøs 
indgift) 

Asteni 
Feber 

Ødemer 
Svedtendens 
(hyperhidrosis) 

  

Under-
søgelser 

 Stigning i basisk 
fosfatase i blodet 

Abnormt 
protrombinniveau 
Øget amylase 

  

 
* Disse hændelser blev indberettet i perioden efter markedsføringen og blev fortrinsvis set hos 
patienter med yderligere risikofaktorer for QT-forlængelse (se pkt. 4.4) 
 
Følgende bivirkninger forekommer hyppigere hos de patienter, som får intravenøs eller sekventiel 
behandling (intravenøs og oral): 
  
Almindelig Opkastning, forbigående transaminasestigninger, udslæt 
Ikke almindelig Trombocytopeni, trombocytæmi, konfusion og desorientering, 

hallucinationer, par- og dysæstesi, kramper, vertigo, synsforstyrrelser, tab af 
hørelse, takykardi, vasodilatation, hypotension, forbigående nedsat 
leverfunktion, gulsot, nyresvigt, ødemer 

Sjælden Pancytopeni, knoglemarvsdepression, anafylaktisk shock, psykotiske 
reaktioner, migræne, lugteforstyrrelser, nedsat hørelse, vasculitis, 
pancreatitis, levernekrose, petekkier, seneruptur 
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Børn 
Hyppigheden af ovennævnte artropati refererer til data, som stammer fra studier hos voksne. Det er 
indberettet, at artropati forekommer almindeligt hos børn (se pkt. 4.4). 
 
4.9 Overdosering 
 
Det er indberettet, at en overdosis på 12 g har medført lette toksiske symptomer. Det er indberettet, at 
en akut overdosis på 16 g har medført akut nyresvigt. 
Symptomerne på overdosering omfatter: svimmelhed, tremor, hovedpine, træthed, krampeanfald, 
hallucinationer, konfusion, maveubehag, nedsat nyre- og leverfunktion samt krystalluri og hæmaturi. 
Der er beskrevet reversibel nyretoksicitet. 
 
Bortset fra rutinemæssige nødforanstaltninger bør nyrefunktionen overvåges om nødvendigt for at 
undgå krystalluri, herunder urinens pH og surhedsgrad. Patienterne skal holdes adækvat hydrerede. 
Det er kun en mindre mængde ciprofloxacin (<10%), der elimineres ved hæmodialyse eller 
peritonealdialyse. 
 
 
5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 
 
5.1  Farmakodynamiske egenskaber 
 
Farmakoterapeutisk klassifikation: Fluoroquinolon, ATC-kode: J01 MA 02. 
 
Virkningsmekanisme: 
 
Som et fluorquinolon-antibiotikum udøver Ciprofloxacin sin baktericide virkning ved at hæmme både 
type II topo-isomerase (DNA-gyrase) og top-isomerase IV, som er nødvendig for bakteriel DNA-
replikation, transskription, genopretning og rekombination. 
Den minimale baktericide koncentration (MBC) overstiger normalt ikke den minimale hæmmende 
koncentration (MIC) med mere end en faktor 2. 
 
PK/PD-forholdet: 
 
Virkningen afhænger hovedsageligt af hhv. forholdet mellem den maksimale koncentration i serum 
(Cmax) og den minimale hæmmende koncentration (MIC) af ciprofloxacin for et bakterielt patogen og 
af forholdet mellem henholdsvis arealet under kurven (AUC) og MIC. 
 
Resistens: 
 
In vitro-resistens over for ciprofloxacin kan erhverves gennem en trinvis proces af mutationer på 
målstedet af både topoisomerase II, DNA gyrase og topoisomerase IV. Graden af krydsresistens 
mellem ciprofloxacin og andre fluoroquinoloner, der hidrører herfra, er variabel. Enkelte mutationer 
resulterer dog nødvendigvis ikke i klinisk resistens, men multiple mutationer resulterer generelt i 
klinisk resistens over for mange eller alle aktive substanser inden for klassen.  
Impermeabilitet og/eller resistens, som påvirker mekanismen af efflukspumpen for den aktive 
substans, kan have forskellig virkning på følsomheden over for fluoroquinoloner, hvilket afhænger af 
de fysiokemiske egenskaber hos forskellige aktive substanser inden for klassen og affiniteten af 
transportsystemerne for hver aktiv substans. Alle in vitro-mekanismer for resistens ses almindeligvis i 
kliniske isolater. Resistensmekanismer, som inaktiverer andre antibiotika, som f.eks. 
permeationsbarrierer (almindelig hos Pseudomonas aeruginosa) og effluksmekanismer, kan påvirke 
følsomheden over for ciprofloxacin. Der er set plasmidmedieret resistens kodet via qnr-gener. 
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Antibakterielt spektrum: 
 
Breakpoints adskiller følsomme stammer fra stammer med intermediær følsomhed og de sidste fra 
resistente stammer: 
 
EUCAST-rekommendationer 
 

Mikroorganisme Følsomhed Resistens 
Enterobacteria S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 
Pseudomonas S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 
Acinetobacter S ≤ 1 mg/l R > 1 mg/l 
Staphylococcus spp.1 S ≤ 1 mg/l R > 1 mg/l 
Haemophilus influenzae og  
Moraxella catarrhalis 

S ≤ 0,5 mg/l R > 0,5 mg/l 

Neisseria gonorrhoeae S ≤ 0,03 mg/l R > 0,06 mg/ 
Neisseria meningitidis S ≤ 0,03 mg/ R > 0,06 mg/ 
Ikke-artsrelaterede breakpoints* S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 

9. Staphylococcus spp. - breakpoints for ciprofloxacin refererer til højdosisbehandling.  
* Ikke-artsrelaterede breakpoints er primært blevet bestemt på grundlag af PK/PD-data, og er 

uafhængige af fordelingerne af MIC for specifikke arter. De skal kun bruges for arter, som 
ikke har fået et arts-specifikt breakpoint, og ikke for de arter, hvor testning af følsomhed 
ikke anbefales. 

 
Forekomsten af erhvervet resistens kan variere geografisk og over tid for udvalgte arter, og lokal 
information om resistens er ønskeligt, især ved behandling af alvorlige infektioner. Ekspertrådgivning 
bør om nødvendigt søges, hvis den lokale forekomst af resistens er således, at nytten af lægemidlet ved 
visse infektioner er tvivlsom. 
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Inddeling af relevante arter efter ciprofloxacinfølsomhed (se pkt. 4.4 vedrørende Streptokokarter). 
 
ALMINDELIGE FØLSOMME ARTER 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Bacillus anthracis (1) 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Aeromonas spp. 
Brucella spp. 
Citrobacter koseri 
Francisella tularensis 
Haemophilus ducreyi 
Haemophilius influenzae* 
Legionella spp. 
Moraxella catarrhalis* 
Neisseria meningitidis 
Pasteurella spp. 
Salmonella spp.* 
Shigella spp.* 
Vibrio spp. 
Yersinia pestis 
Anaerobe mikroorganismer 
Mobiluncus 
Andre mikroorganismer 
Chlamydia trachomatis ($) 
Chlamydia pneumoniae ($) 
Mycoplasma hominis ($) 
Mycoplasma pneumoniae ($) 
ARTER, HVOR ERHVERVET RESISTENS KAN VÆRE ET PROBLEM 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Enterococcus faecalis ($) 
Staphylococcus spp. * (2) 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Acinetobacter baumannii+ 
Burkholderia cepacia+* 
Campylobacter spp.+* 
Citrobacter freundii* 
Enterobacter aerogenes 
Enterobacter cloacae* 
Escherichia coli* 
Klebsiella oxytoca 
Klebsiella pneumoniae* 
Morganella morganii* 
Neisseria gonorrhoeae* 
Proteus mirabilis* 
Proteus vulgaris* 
Providencia spp. 
Pseudomonas aeruginosa* 
Pseudomonas fluorescens 
Serratia marcescens* 
Anaerobe mikroorganismer 
Peptostreptococcus spp. 
Propionibacterium acnes 
ORGANISMER MED NATURLIG RESISTENS 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Actinomyces 
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Enteroccus faecium 
Listeria monocytogenes 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Stenotrophomonas maltophilia 
Anaerobe mikroorganismer 
Undtagen ovennævnte   
Andre mikroorganismer 
Mycoplasma genitalium 
Ureaplasma urealitycum 
* Der er dokumenteret klinisk effekt for følsomme isolater ved godkendte indikationer 
+ Resistensgrad ≥ 50% i et eller flere EU-lande 
($): Naturlig intermediær følsomhed i fravær af erhvervet resistensmekanisme 
(1): Der er foretaget studier ved eksperimentelle infektioner hos dyr efter inhalation af Bacillus 

anthracis sporer; disse studier viser, at tidlig antibiotikabehandling efter eksponering, kan 
forhindre sygdommen, hvis behandlingen tilpasses til at mindske antallet af sporer i 
organismen med den infektive dosis. Den anbefalede dosis til mennesker er primært baseret 
på in vitro-følsomhed og på dyreeksperimentelle data sammen med begrænsede humane 
data. To måneders behandling af voksne med oral ciprofloxacin i en dosis på 500 mg to 
gange dagligt anses dog for effektiv til at forebygge anthraxinfektioner hos mennesker. Den 
behandlende læge henvises til nationale og/eller internationale konsensusdokumenter 
vedrørende behandling af anthrax. 

 (2): Methicillinresistente S .aureus viser meget hyppigt samme resistens over for 
fluoroquinoloner. Resistensgraden over for methicillin er fra 20 til 50% for alle 
stafylokokarter, og er normalt højere i nosocomiale isolater.  

 
5.2 Farmakokinetiske egenskaber 
 
Absorption 
 
Efter en intravenøs infusion af ciprofloxacin opnås den gennemsnitlige maksimumserumkoncentration 
ved slutningen af infusionen. Ciprofloxacins farmakokinetik var lineær op til en intravenøs dosis på 
400 mg. 
 
En sammenligning af de farmakokinetiske parametre efter intravenøs administration hhv. to gange 
dagligt og tre gange dagligt viste ingen tegn på akkumulering af ciprofloxacin og dets metabolitter. 
 
En 60 minutters intravenøs infusion af 200 mg ciprofloxacin og en oral administration af 250 mg 
ciprofloxacin, begge givet hver 12. time, havde samme areal under serumkoncentrations/tid-kurven 
(AUC). 
 
En 60 minutters intravenøs infusion af 400 mg ciprofloxacin hver 12. time var bioækvivalent med en 
oral dosis på 500 mg hver 12. time med hensyn til AUC. 
 
En 400 mg intravenøs dosis, givet over 60 minutter hver 12. time resulterede i et Cmax, der svarer til 
Cmax efter en oral dosis på 750 mg. 

En 60 minutters infusion af 400 mg ciprofloxacin hver 8. time svarer til en oral dosis på 750 mg hver 
12. time med hensyn til AUC.  

Distribution 
 
Ciprofloxacin har en lav proteinbinding (20-30%). Ciprofloxacin findes overvejende uioniseret i 
plasma og har i steadystate et stort distributionsvolumen på 2-3 l/kg legemsvægt. Ciprofloxacin når 
høje koncentrationer i mange væv som f.eks. lungevæv (epitelvæske, alveolære makrofager, 
biopsivæv), bihuler og inflammerede læsioner (cantharides blistervæske) og urogenitalsystemet (urin, 
prostata, endometrium), hvor totalkoncentrationerne kan overstige plasmakoncentrationerne.  
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Metabolisme 
 
Der er fundet små koncentrationer af fire metabolitter, som blev identificeret som: 
desethylenciprofloxacin (M 1), sulphociprofloxacin (M 2), oxociprofloxacin (M 3) og 
formylciprofloxacin (M 4). Metabolitterne har antibakteriel aktivitet in vitro, men svagere end 
moderstoffet. 
Ciprofloxacin er kendt for at være en moderat hæmmer af CYP 450 1A2-iso-enzymer. 
 
Eliminering 
 
Ciprofloxacin udskilles overvejende uændret, både renalt og i mindre grad fækalt.  
 

Udskillelse af ciprofloxacin (% af dosis) 
Intravenøs indgift  Urin Fæces 

Ciprofloxacin 61,5 15,2 
Metaboliter (M1-M4) 9,5 2,6 

 
Den renale clearance er på 180 og 300 ml/kg/time og den totale bodyclearance er mellem 480 og 600 
ml/kg/time. Ciprofloxacin udskilles både ved glomerulær filtration og tubulær sekretion. Svært nedsat 
nyrefunktion medfører en stigning i ciprofloxacins halveringstid på op til 12 timer. 
 
Ciprofloxacins non-renale clearance sker primært ved aktiv transintestinal sekretion og ved 
metabolisering. Én procent af den indgivne dosis udskilles med galden, hvor koncentrationen er høj. 
 
Børn 
 
De foreliggende data om farmakokinetikken hos børn er begrænsede. 
 
I et studie med børn var Cmax og AUC ikke aldersafhængige (over 1 år). Der blev ikke set nogen 
bemærkelsesværdig stigning i Cmax og AUC efter gentagen dosering (10 mg/kg tre gange dagligt). 
 
Hos 10 børn med svær sepsis var Cmax 6,1 mg/l (område 4,6-8,3 mg/L) efter en 1-times intravenøs 
infusion i en dosis på 10 mg/kg hos børn under 1 år sammenlignet med  7,2 mg/l (område 4,7-11,8 
mg/l) hos børn mellem 1 og 5 år. AUC-værdierne var hhv. 17,4 mg*h/l (område 11,8-32,0 mg*h/l) og 
16,5 mg*h/l (område 11,0-23,8 mg*h/l) i de respektive aldersgrupper. 
 
Disse værdier ligger inden for det rapporterede område hos voksne ved terapeutiske doser. Baseret på 
populationsfarmakokinetiske analyser er den forventede gennemsnitlige halveringstid hos børn med 
forskellige infektioner ca. 4-5 timer, og biotilgængeligheden af den orale suspension er mellem 50 og 
80%.  
 
5.3 Prækliniske sikkerhedsdata 
 
De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af 
toksicitet efter enkeltdoser, toksicitet efter gentagne doser, karcinogenicitet eller 
reproduktionstoksicitet. Som mange andre quinoloner er ciprofloxacin fototoksisk hos dyr efter en 
klinisk relevant eksponering. Data om fotomutagenicitet/fotocarcinogenicitet viser en svag 
fotomutagen eller fototumorigen virkning af ciprofloxacin in vitro og i dyreforsøg. Virkningerne var 
sammenlignelige med virkningen af andre gyrasehæmmere. 
 
Artikulær tolerance: 
Som indberettet for andre gyrasehæmmere, forårsager ciprofloxacin skade på de store 
vægtbærende led hos ikke fuldt udvoksede dyr. Omfanget af bruskskader varierer alt efter alder, 
art og dosis. Skaderne kan nedsættes ved at fjerne vægten fra ledene. Studier med fuldt 
udvoksede dyr (rotter, hunde) viste ikke tegn på brusklæsioner. I et studie med unge beagle-
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hunde forårsagede ciprofloxacin alvorlige forandringer i leddene ved terapeutiske doser efter 2 
ugers behandling, som stadig blev observeret efter 5 måneder. 
 
 
6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 
 
6.1 Hjælpestoffer 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.2 Uforligeligheder 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.3 Opbevaringstid 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.4 Særlige opbevaringsforhold 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.6 Regler for destruktion og anden håndtering  
 
Da infusionsopløsningen er lysfølsom, skal infusionsposerne tages ud af pakningen umiddelbart før 
brugen. I dagslys er der garanteret fuld effekt i tre dage. 
 
Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer. 
 
 
7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
[Se bilag I - Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
 
8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 
 
[Udfyldes nationalt} 
 
 
9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF 

TILLADELSEN 
 
[Udfyldes nationalt} 
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10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 
 
[MM/ÅÅÅÅ] 
 
[Udfyldes nationalt] 
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1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 400 mg/200 ml  infusionsvæske, opløsning 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
 
2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 
 
 
3. LÆGEMIDDELFORM 
 
Infusionsvæske, opløsning 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
4. KLINISKE OPLYSNINGER 
 
4.1 Terapeutiske indikationer 
 
Ciprofloxacin Bayer 400 mg/200 ml  infusionsvæske, opløsning  er indiceret til behandling af følgende 
infektioner (se pkt. 4.4 og 5.1), Før behandling påbegyndes, skal tilgængelige oplysninger om resistens 
over for ciprofloxacin nøje studeres. 
 
Der skal tages hensyn til den officielle vejledning for korrekt brug af antibakterielle midler. 
 
Voksne 
 
• Infektioner i de nedre luftveje, som skyldes gramnegative bakterier 

- exacerbationer af kronisk, obstruktiv lungesygdom 
- bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose eller ved bronkiektasier 

 - pneumoni 
 
• Kronisk suppurativ otitis media  

 
• Akut exacerbation af kronisk sinusitis, især hvis infektionerne skyldes gramnegative bakterier, 

herunder Pseudomonas aeruginosa 
 
• Urinvejsinfektioner 
 
• Epididymoorchitis, herunder tilfælde forårsaget af Neisseria gonorrhoeae 
 
• Underlivsbetændelse, herunder tilfælde forårsaget af Neisseria gonorrhoeae. 

 
Ved ovennævnte infektioner i genitalkanalen, som er mistænkt for eller kendt for at skyldes Neisseria 
gonorrhoeae, er det særligt vigtigt at indhente oplysninger lokalt om, hvor udbredt resistensen over for 
ciprofloxacin er, og at bekræfte følsomheden på basis af laboratorieundersøgelser. 

 
• Gastrointestinale infektioner (f.eks. rejsediaré) 

 
• Intraabdominale infektioner 
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• Infektioner i hud og bløddele forårsaget af gramnegative bakterier 
 

• Malign ekstern otitis 
 
• Infektioner i knogler og led 
 
• Behandling af infektioner hos patienter med neutropeni 

 
• Profylakse over for infektioner hos patienter med neutropeni 
 
• Inhalationsanthrax (profylakse efter eksponering og kurativ behandling)  
 
Børn og unge 
 
• Bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose forårsaget af Pseudomonas aeruginosa 
• Komplicerede urinvejsinfektioner og pyelonephritis 
• Inhalationsanthrax (profylakse efter eksponering og kurativ behandling) 
 
Ciprofloxacin kan også anvendes til at behandle alvorlige infektioner hos børn og unge, når det anses 
for nødvendigt. 
 
Behandlingen bør kun påbegyndes af læger med erfaring i behandlingen af cystisk fibrose og/eller 
svære infektioner hos børn og voksne (se pkt. 4.4 og 5.1). 
 
4.2 Dosering og indgivelsesmåde  
 
Doseringen afhænger af indikationen, infektionens sværhedsgrad og infektionsstedet, de 
sygdomsfremkaldende bakteriers følsomhed for ciprofloxacin, patientens nyrefunktion, og hos børn og 
unge, patientens vægt. 
Behandlingens varighed afhænger af sygdommens sværhedsgrad og det kliniske og bakteriologiske 
forløb. 
 
Efter intravenøs påbegyndelse af behandlingen, kan behandlingen, hvis det er klinisk indiceret, ændres 
til oral behandling med tabletter eller suspension efter lægens skøn. IV-behandling skal følges op med 
oral behandling så hurtigt som muligt. 
I svære tilfælde, eller hvis patienten ikke kan indtage tabletter (f.eks. patienter, som får enteral 
ernæring), bør behandlingen påbegyndes med intravenøs ciprofloxacin indtil det er muligt at skifte til 
oral indgift. 
 
Behandling af infektioner, der skyldes visse bakterier (f.eks. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter 
eller Stafylokokker), kan kræve højere ciprofloxacindoser og samtidig indgift af andre passende 
antibakterielle midler. 
 
Behandling af nogle infektioner (f.eks. underlivsbetændelse, intraabdominale infektioner, infektioner 
hos neutropeniske patienter og infektioner i knogler og led) kan kræve samtidig indgift af andre 
passende antibakterielle midler, afhængigt af de involverede patogener. 
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Voksne 
 
Indikationer Daglig dosis Behandlingsvarighed 

(inklusiv skift til oral 
behandling så hurtigt som 

muligt) 
Infektioner i de nedre luftveje  
(iht. sværhedsgrad og organisme) 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

7-14 dage 
 

Akut exacerbation af 
kronisk sinusitis 
 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

7-14 dage 

Kronisk suppurativ 
otitis media 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

7-14 dage 

Infektioner i de 
øvre luftvej (iht. 
sværhedsgrad og 
organisme) 

Malign ekstern otitis 400 mg tre gange 
dagligt 

28 dage op til 3 måneder 

Kompliceret og 
ukompliceret 
pyelonephritis 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

7-21 dage, i nogle tilfælde kan 
behandlingen fortsætte i 

længere end 21 dage (fx ved 
abscesser) 

Urinvejsinfektioner  
(iht. sværhedsgrad 
og organisme) 

Prostatitis 400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

2-4 uger (akut) 

Genitale 
infektioner 

Epididymoorchitis og 
underlivsbetændelse 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

Mindst 14 dage 

Diaré forårsaget af 
bakterielle patogener, 
herunder Shigella spp. 
bortset fra Shigella 
dysenteriae type 1 og 
empirisk behandling 
af  svær turistdiaré  

400 mg to gange 
dagligt 

1 dag 

Diaré forårsaget af 
Shigella dysenteriae 
type 1  

400 mg to gange 
dagligt 

5 dage 

Diaré forårsaget af 
Vibrio cholerae 

400 mg to gange 
dagligt 

3 dage 

Tyfus  400 mg to gange 
dagligt 

7 dage 

Gastrointestinale 
og 
intraabdorminale 
infektioner 

Intraabdominale 
infektioner, som 
skyldes gramnegative 
bakterier  

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

5-14 dage 

Infektioner i hud og bløddele 
 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

7-14 dage 



195 

Indikationer Daglig dosis Behandlingsvarighed 
(inklusiv skift til oral 

behandling så hurtigt som 
muligt) 

Infektioner i knogler og led 
 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

Højst i 3 måneder 

Behandling af infektioner eller profylakse 
over for infektioner hos patienter med 
neutropeni 
Ciprofloxacin skal gives sammen med 
andre antibakterielle stoffer i henhold til 
officielle retningslinjer. 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

Behandlingen bør fortsættes i 
hele neutropeniperioden  

Inhalationsanthrax, profylakse efter 
eksponering og kurativ behandling til 
patienter, som har behov for parenteral 
behandling. Behandlingen skal begynde så 
hurtigt som muligt efter mistanke om eller 
bekræftet eksponering. 

400 mg to gange 
dagligt 

60 dage efter bekræftelse af 
eksponering for Bacillus 

anthracis 

 
Børn og unge 
 
Indikationer Daglig dosis Behandlingsvarighed 

(inklusiv evt. parenteral 

behandling med 

ciprofloxacin) 

Cystisk fibrose 
 

10 mg/kg legemsvægt tre gange dagligt, maksimalt 
400 mg pr. dosis. 

10-14 dage 

Komplicerede 
urinvejsinfektioner 
og pyelonephritis 

6 mg/kg tre gange dagligt op til 10 mg/kg 
legemsvægt tre gange dagligt, maksimalt 400 mg 
pr. dosis. 

10-21 dage 

Inhalationsanthrax, 
profylakse efter 
eksponering og 
kurativ behandling 
til patienter, som 
kræver parenteral 
behandling. 
Behandlingen skal 
påbegyndes så 
hurtigt som muligt 
efter mistanke om 
eller bekræftet 
eksponerig. 

10 mg/kg to gange dagligt op til 15 mg/kg 
legemsvægt to gange dagligt, maksimalt 400 mg pr. 
dosis. 

60 dage efter bekræftelse 
af eksponering for 
Bacillus anthracis  

Andre svære 
infektioner 

10 mg/kg legemsvægt tre gange dagligt, maksimalt 
400 mg pr. dosis. 

Skal tilpasses 
infektionstypen 

 
Ældre patienter 
 
Ældre patienter skal have en dosis, der fastsættes ud fra infektionens alvorlighed og patientens 
kreatininclearance. 
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Nedsat nyre- og leverfunktion 
 
Anbefalede start- og vedligeholdelsesdoser til patienter med nedsat nyrefunktion: 
 
 

Kreatininclearance 
[ml/min/ 1,73 m²] 

Serumkreatinin 
[µmol/l] 

Intravenøs dosis 
[mg] 

> 60  ≤ 124 Se normaldosering. 
30 – 60  124-168 200-400 mg hver 12. 

time 
<30  > 169 200-400 mg hver 24. 

time 
Patienter i hæmodialyse  > 169 200-400 mg hver 24. 

time (efter dialyse)  
Patienter i peritonealdialyse > 169 200-400 mg hver 24. 

time 
 

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat leverfunktion. 

Doseringen til børn med nedsat nyre- og/eller leverfunktion er ikke undersøgt. 
 
Indgivelsesmåde 
 
Ciprofloxacin infusionsvæske, opløsning skal kontrolleres visuelt før brugen. Den må ikke bruges, 
hvis den er uklar. 
 
Ciprofloxacin skal anvendes til intravenøs infusion. Til børn er varigheden af infusionen 60 minutter.  
Hos voksne patienter er infusionstiden 60 minutter for 400 mg ciprofloxacin og 30 minutter for 200 
mg ciprofloxacin. Langsom infusion i en stor vene vil minimere patienternes ubehag og nedsætte 
risikoen for venøs irritation.  
Infusionsopløsningen kan infunderes enten direkte eller efter blanding med andre kompatible 
infusionsopløsninger (se pkt. 6.2). 
 
4.3 Kontraindikationer 
 

• Overfølsomhed over for det aktive stof, over for andre quinoloner eller over for et eller flere af 
hjælpestofferne (se pkt. 6.1). 

 
• Samtidig indgift af ciprofloxacin og tizanidin (se pkt. 4.5). 

 
4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen 
 
Svære infektioner og blandingsinfektioner med grampositive og anaerobe patogener 
Ciprofloxacin egner sig ikke til monoterapi af svære infektioner og infektioner, som kan skyldes 
grampositive eller anaerobe patogener. Ved sådanne infektioner skal ciprofloxacin gives sammen med 
andre passende antibakterielle midler. 
 
Streptokokinfektioner (herunder  Streptococcus pneumonia) 
Ciprofloxacin må ikke anvendes til behandling af streptokokinfektioner på grund af utilstrækkelig 
effekt. 
 
Genitale infektioner 
Epidymoorchitis og underlivsbetændelse kan være forårsaget af fluoroquinolonresistente Neisseria 
gonorhoeae. Med mindre ciprofloxacinresistente Neisseria gonorhoeae kan udelukkes, bør 
ciprofloxacin gives sammen med et andet passende antibakterielt lægemiddel. Hvis der ikke opnås 
effekt i løbet af 3 dage, skal behandlingen tages op til revision. 
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Intra-abdominale infektioner 
Der er begrænsede data om virkningen af ciprofloxacin til behandling af postoperative intra-
abdominale infektioner. 
 
Rejsediaré 
Ved valget af ciprofloxacin skal der tages hensyn til resistensen over for ciprofloxacin hos relevante 
patogener i de lande, der besøges.  
 
Infektioner i knogler og led 
Ciprofloxacin bør anvendes i kombination med andre antibakterielle lægemidler, afhængigt af 
resultaterne af de mikrobiologiske undersøgelser.  
 
Inhalationsanthrax 
Anvendelsen hos mennesker er baseret på oplysninger om in vitro-disposition og på dyreforsøg samt 
begrænsede oplysninger fra mennesker. Behandlende læger skal henholde sig til national og/eller 
international konsensusdokumentation om behandling af anthrax. 
 
Børn og unge 
Anvendelsen af ciprofloxacin til børn og unge skal ske i henhold til tilgængelig officiel vejledning. 
Ciprofloxacin-behandling må kun påbegyndes af en læge, der har erfaring i behandling af cystisk fibrose 
og/eller svære infektioner hos børn og unge.  
 
Det er vist, at ciprofloxacin kan forårsage artropati i de vægtbærende led hos ikke fuldtudvoksede dyr. 
Sikkerhedsdata fra et randomiseret, dobbeltblindt studie om brug af ciprofloxacin til børn 
(ciprofloxacin: n=335, gennemsnitsalder = 6,3 år; referencegruppe: n = 349, gennemsnitsalder = 6,2 
år, aldersområde: 1 til 17 år) viste en hyppighed af formodet lægemiddelrelateret artropati (bedømt ud 
fra ledrelaterede kliniske symptomer) efter dag 42 på hhv. 7,2% og 4,6%. Efter 1-års follow-up var 
den lægemiddelrelaterede hyppighed af artropati hhv. 9,0% og 5,7%. Der var ingen statistisk 
signifikant forskel mellem grupperne i stigningen over tid af lægemiddelrelateret artropati. På grund af 
bivirkninger, som kan være relateret til led og/eller det omgivende væv, bør behandlingen kun 
påbegyndes efter en omhyggelig vurdering af risici og fordele. 
 
Bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose  
Kliniske studier har inkluderet børn og unge i alderen 5-17 år. Der foreligger mere begrænsede 
erfaringer om behandling af børn mellem 1 og 5 år.  
 
Komplicerede urinvejsinfektioner og pyelonephritis 
Det bør overvejes at behandle urinvejsinfektioner med ciprofloxacin, når andre behandlinger ikke kan 
bruges. Behandlingen bør ske på grundlag af resultaterne af mikrobiologiske undersøgelser. 
Kliniske studier har inkluderet børn og unge i alderen 1-17 år.  
 
Andre specifikke svære infektioner  
Efter en omhyggelig vurdering af risici og fordele, og i overensstemmelse med mikrobiologiske 
undersøgelser kan andre svære infektioner behandles med ciprofloxacin, i henhold til den officielle 
vejledning, hvis andre behandlinger ikke kan bruges eller efter svigt af konventionel behandling. 
Brugen af ciprofloxacin til specifikke svære infektioner, bortset fra behandling af infektionerne nævnt 
ovenfor, er ikke undersøgt i kliniske studier, og de kliniske erfaringer er begrænsede. Der skal derfor 
udvises forsigtighed ved behandling af patienter med sådanne infektioner. 
 
Hypersensitivitet 
Efter en enkelt dosis kan der forekomme hypersensitivitet og allergiske reaktioner, som kan være 
livstruende, herunder anafylaksi og anafylaktoide reaktioner (se pkt. 4.8). Hvis det sker, skal 
behandlingen med ciprofloxacin seponeres, og der skal påbegyndes passende medicinsk behandling.  
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Det muskuloskeletale system 
Ciprofloxacin bør generelt ikke bruges til patienter, som har haft senesygdomme relateret til 
behandling med quinoloner. ciprofloxacin kan dog i meget sjældne tilfælde ordineres til behandling af 
visse alvorlige infektioner efter mikrobiologisk dokumentation af den kausale organisme og en 
vurdering af risici og fordele. Dette gælder især, hvis standardbehandlingen har svigtet, eller der er 
bakteriel resistens, hvor de mikrobiologiske data berettiger anvendelsen af ciprofloxacin. 
Allerede 48 timer efter start af behandlingen med ciprofloxacin kan der forekomme tendinitis og 
seneruptur (specielt af akillessenen), af og til bilateralt. Risikoen for tendinopati kan øges hos ældre 
patienter eller hos patienter, som samtidigt behandles med kortikosteroider (se pkt. 4.8). 
Ved tegn på tendinitis (f.eks. smertefuld hævelse eller inflammation), skal behandlingen med 
ciprofloxacin seponeres. Den berørte legemsdel skal holdes i ro.  
Ciprofloxacin skal bruges med forsigtighed til patienter med myasthenia gravis (se pkt. 4.8). 
 
Fotosensitivitet 
Det er vist, at ciprofloxacin kan forårsage fotosensitivitetsreaktioner. Patienter, som tager 
ciprofloxacin, skal rådes til at undgå direkte udsættelse for stærkt sollys eller UV-stråling under 
behandlingen (se pkt. 4.8). 
 
Centralnervesystemet 
Quinoloner er kendt for at kunne udløse krampeanfald eller sænke krampetærsklen. Ciprofloxacin skal 
bruges med forsigtighed hos patienter med sygdomme i centralnervesystemet, som kan prædisponere 
for krampeanfald. Hvis der forekommer krampeanfald, skal ciprofloxacin seponeres (se pkt 4.8). Der 
kan forekomme psykiske reaktioner selv efter første indgift af ciprofloxacin. I sjældne tilfælde kan en 
depression eller psykose udvikle sig således, at patienter bliver til fare for sig selv. I disse tilfælde skal 
ciprofloxacin seponeres, og lægen skal omgående informeres. 
 Der er indberetninger om polyneuropati (baseret på neurologiske symptomer som f.eks. smerter, 
brænden, sensoriske forstyrrelser eller muskelsvaghed, alene eller i kombination) hos patienter, som 
får ciprofloxacin. Ciprofloxacin bør seponeres hos patienter, som får symptomer på neuropati, 
herunder smerter, brænden, prikken og stikken, følelsesløshed og/eller slaphed for at hindre udvikling 
af en irreversibel tilstand (se pkt. 4.8). 
 
Hjertesygdomme 
Da ciprofloxacin er forbundet med tilfælde af QT-forlængelse (se pkt. 4.8), skal der iagttages 
forsigtighed ved behandling af patienter med torsades de point-arytmi. 
 
Mave-tarm-kanalen 
Hvis der forekommer svær og vedvarende diaré under eller efter behandlingen (selv efter flere ugers 
behandling), kan det være tegn på en antibiotika-associeret colitis (livstruende med evt. fatalt udfald), 
som kræver omgående behandling (se pkt. 4.8). I det tilfælde skal ciprofloxacin omgående seponeres, 
og passende behandling skal påbegyndes. I denne situation er antiperistaltiske lægemidler 
kontraindiceret. 
 
Nyre- og urinveje 
Der er indberettet tilfælde med krystalluri i forbindelse med brugen af ciprofloxacin (se pkt. 4.8). 
Patienter, som får ciprofloxacin, skal være godt hydrerede og stærk alkalisering af urinen bør undgås. 
 
Lever og galdeveje 
Der er indberettet tilfælde af levernekrose og livstruende leversvigt efter anvendelsen af ciprofloxacin 
(se pkt. 4.8). Hvis der optræder symptomer på leversygdom (f.eks. anoreksi, gulsot, mørkfarvet urin, 
kløe eller abdominal ømhed), skal behandlingen seponeres.  
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Glucose-6-phosphat dehydrogenase-mangel 
Hos patienter med glucose-6-phosphat dehydrogenase-mangel er der indberetninger om hæmolytiske 
reaktioner ved behandling med ciprofloxacin. Derfor bør ciprofloxacin undgås hos disse patienter, 
med mindre de potentielle fordele opvejer de potentielle risici. I dette tilfælde skal patienterne 
overvåges for evt. optræden af hæmolyse. 
   
Resistens  
Under og efter behandling med ciprofloxacin kan bakterier, der viser resistens over for ciprofloxacin, 
isoleres, med eller uden klinisk tydelig superinfektion. Der kan være en særlig risiko ved 
ciprofloxacin-resistente bakterier ved længere behandlingsforløb og ved behandling af nosokomielle 
infektioner og/eller infektioner, der skyldes Staphylococcus- og Pseudomonas-arter.  
 
Cytokrom P450 
Ciprofloxacin hæmmer CYP1A2 og kan derfor medføre øgede serumkoncentrationer af lægemidler, 
som gives samtidigt, og som metaboliseres af dette enzym (f.eks. teofyllin, clozapin, ropinirol og 
tizanidin). Samtidig indtagelse af ciprofloxacin og tizanidin er kontraindiceret. Patienter, som tager 
disse stoffer sammen med ciprofloxacin, skal derfor kontrolleres omhyggeligt for kliniske tegn på 
overdosering, og der skal om nødvendigt foretages serumkoncentrationsbestemmelser (f.eks. for 
teofyllin) (se pkt. 4.5). 
 
Methotrexat 
Ciprofloxacin og methotrexat må ikke bruges samtidigt (se pkt. 4.5).  
 
Interaktioner med laboratorietests 
Ciprofloxacins in vitro-aktivitet over for Mycobacterium tuberculosis kan resultere i falsk negative 
bakteriologiske testresultater i prøver fra patienter, som tager ciprofloxacin.  
 
Reaktioner på injektionstedet  
Der er indberetninger om lokale reaktioner på injektionsstedet efter intravenøs indgift af ciprofloxacin. 
Reaktionerne forekommer hyppigere, hvis infusionstiden er 30 minutter eller mindre. De kan vise sig 
som lokale hudreaktioner, som hurtigt forsvinder, når infusionen er slut. Det er ikke kontraindiceret at 
fortsætte med infusionerne medmindre reaktionerne kommer igen eller forværres. 
 
Glucosebelastning 
Ciprofloxacin infusionsopløsning indeholder 10 g glucose i 200 ml opløsning til infusion. Det skal 
tages i betragtning hos patienter med diabetes mellitus. 
 
4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion 
 
Virkninger af andre lægemidler på ciprofloxacin: 
 
Probenecid 
 
Probenecid interfererer med den renale udskillelse af ciprofloxacin. Samtidig indgift af probenecid og 
ciprofloxacin øger serumkoncentrationerne af ciprofloxacin. 
 
 
Virkningen af ciprofloxacin på andre lægemidler: 
 
Tizanidin 
 
Tizanidin må ikke gives sammen med ciprofloxacin (se pkt. 4.3). I et klinisk studie med raske 
forsøgspersoner steg serumkoncentrationerne af tizanidin, når det blev givet samtidigt med 
ciprofloxacin (Cmax øges gennemsnitligt 7 fold, område: 4-21 fold. AUC øges gennemsnitligt 10 fold, 
område: 6-24 fold). Stigninger i serumkoncentrationerne af tizanidin er forbundet med en forstærket 
hypotensiv og sedativ virkning.  
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Methotrexat 
 
Den renale, tubulære transport af methotrexat kan hæmmes af samtidig indgift af ciprofloxacin. Det 
kan medføre forhøjede plasmakoncentrationer af methotrexat og øge risikoen for methotrexat-
betingede toksiske reaktioner. Må ikke indgives samtidigt (se pkt. 4.4). 
 
Teofyllin 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og teofyllin kan forårsage en uønsket stigning i 
serumkoncentrationen af teofyllin. Det kan medføre teofyllininducerede bivirkninger, som i sjældne 
tilfælde kan være livstruende eller fatale. Ved samtidig indgift, skal teofyllinkoncentrationerne 
kontrolleres, og teofyllindosis skal om nødvendigt nedsættes (se pkt. 4.4). 
 
Andre xanthinderivativer 
 
Ved samtidig indgift af ciprofloxacin og koffein eller pentoxifyllin (oxpentifyllin) er der beskrevet 
forhøjede serumkoncentrationer af disse xanthinderivativer. 
 
Phenytoin 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og phenytoin kan medføre forhøjede eller nedsatte 
serumkoncentrationer af phenytoin. Derfor bør plasmakoncentrationerne af lægemidlet monitoreres. 
 
Orale antikoagulantia 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og warfarin kan forstærke den antikoagulante virkning. Der er set et 
stort antal tilfælde med stigninger i oral antikoagulant-aktivitet hos patienter, som har fået 
antibakterielle midler, herunder fluoroquinoloner. Risikoen varierer med den tilgrundliggende 
infektion, alder og patienternes almentilstand. Det er derfor svært at vurdere fluoroquinolons bidrag til 
stigningen i INR (international normaliseret ratio). INR skal derfor overvåges hyppigt under og kort 
efter samtidig indgift af ciprofloxacin og et oralt antikoagulant middel.  
 
Ropinirol 
 
I et klinisk studie er det vist, at samtidig indgift af ropinirol og ciprofloxacin, en moderat hæmmer af 
isoenzym CYP450 1A2, medfører en stigning i Cmax og AUC for ropinirol på hhv. 60% og 84%. Der 
tilrådes overvågning af ropinirole-relaterede bivirkninger og passende justering af dosis under og kort 
efter samtidig indgift med ciprofloxacin (se pkt. 4.4). 
 
Clozapin 
 
Efter samtidig indgift af 250 mg ciprofloxacin og clozapin i 7 dage steg serumkoncentrationerne af 
clozapin og N-desmetylclozapin med hhv. 29% og 31%. Der bør foretages klinisk overvågning og en 
passende justering af clozapindosis under og kort efter samtidig indgift af ciprofloxacin (se pkt. 4.4). 
 
4.6 Graviditet og amning 
 
Graviditet 
De oplysninger, der er tilgængelige vedrørende indgift af ciprofloxacin til gravide kvinder, tyder ikke 
på misdannelser eller foetotoksicitet hhv. neonatal toksicitet efter ciprofloxacin. Dyreforsøg tyder ikke 
på direkte eller indirekte skadelige virkninger med hensyn til reproduktionstoksicitet. Hos unge og 
prænatale dyr, som var udsat for quinoloner, er der set effekt på umodent bindevæv. Det kan derfor 
ikke udelukkes, at lægemidlet kan forårsage skade på den humane immature organisme/foster (se pkt. 
5.3). 
Som en sikkerhedsforanstaltnng bør anvendelse af ciprofloxacin under graviditet derfor undgås. 
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Amning 
Ciprofloxacin udskilles i modermælk. Ciprofloxacin bør ikke anvendes under amning på grund af den 
potentielle risiko for bindevævsskader. 
 
4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner  
 
Ciprofloxacin kan påvirke reaktionstiden på grund af dets neurologiske virkninger. Derfor kan evnen 
til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner påvirkes.  
 
4.8 Bivirkninger 
 
De almindeligst indberettede bivirkninger er kvalme, diaré, opkastning, forbigående stigning i 
tranaminaser, udslæt og reaktioner på infusionssstedet.  
 
Nedenstående tabel angiver de bivirkninger, der er set ved ciprofloxacin i kliniske studier og under 
overvågning efter markedsføringen (oral, intravenøs og sekventiel behandling). Bivirkningerne er 
sorteret efter hyppighed. Hyppighedsanalysen er baseret på oplysninger fra både oral og intravenøs 
indgift af ciprofloxacin. 
 
Organklasse Almindelig 

≥ 1/100 til < 
1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

Infektioner og 
parasitære  
sygdomme 

 Mykotiske 
superinfektioner 

Antibiotika-
relateret colitis 
(meget sjældent 
med evt. fatalt 
udfald) (se pkt. 4.4) 

  

Blod og 
lymfesystem 

 Eosinofili Leukopeni 
Anæmi 
Neutropeni 
Leukocytose 
Trombocytopeni 
Trombocytæmi 

Hæmolytisk 
anæmi 
Agranulocyto-
se 
Pancytopeni 
(livstruende) 
Knoglemarvs-
depression 
(livstruende)  

 

Forstyrrelser 
i immun-
systemet 

  Allergisk reaktion 
Allergisk ødem / 
angioødem 

Anafylaktisk 
reaktion 
Anafylaktisk 
shock 
(livstruende) 
(se pkt. 4.4) 
Serumsyg-
domslignende 
reaktion 

 

Metabolisme 
og ernæring 

 Anoreksi Hyperglykæmi   

Psykiske 
forstyrrelser  

 Psykomotorisk 
hyperaktivitet / 
agitation 

Konfusion og 
desorientering 
Angst 
Abnorme drømme 
Depression 
Hallucinationer 

Psykotiske 
reaktioner (se 
pkt. 4.4) 
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Organklasse Almindelig 
≥ 1/100 til < 

1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

Nerve-
systemet 

 Hovedpine 
Svimmelhed 
Søvnforstyrrelser  
Smagsforstyrrel-
ser 

Par- og dysaesthesi 
Hypoaesthesi 
Tremor 
Krampeanfald (se 
pkt. 4.4) 
Vertigo 

Migræne 
Koordinations-
forstyrrelser 
Gangforstyr-
relser  
Olfaktoriske 
nervesyg-
domme 
Intrakraniel 
hypertension 

Perifer 
neuropati 
(se pkt. 4.4) 

Øjne    Synsforstyrrelser Forvrænget 
farvesyn  

 

Øre og 
labyrint 

  Tinnitus 
Tab af hørelse / 
nedsat hørelse 

  

Hjerte   Takykardi  
 

 Ventrikulær 
arytmi 
QT-
forlængelse 
Torsades de 
pointes * 

Vaskulære 
sygdomme 

  Vasodilatation 
Hypotension 
Synkope 

Vasculitis  

Luftveje, 
thorax og 
mediastinum  

  Dyspnø (herunder 
astmatisk tilstand) 

  

Gastrointesti-
nale sygdom-
me 

Kvalme 
Diaré 

Opkastning 
Mave- og 
abdominalsmerter 
Dyspepsi 
Flatulens 

 Pankreatitis  

Lever og 
galdeveje 

 Stigning i 
transaminaser 
Øget bilirubin 

Nedsat 
leverfunktion 
Gulsot 
Hepatitis  

Levernekrose 
(meget 
sjældent 
progredierende 
til livstruende 
leversvigt) 
(se pkt. 4.4) 

 

Hud og 
subkutane 
væv 

 Udslæt 
Pruritus 
Urticaria 

Fotosensitivitets-
reaktioner (se pkt. 
4.4) 
 

Petekkier 
Erythema 
multiforme  
Erythema 
nodosum 
Stevens-
Johnson- 
syndrom 
(potentielt 
livstruende) 
Toksisk 
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Organklasse Almindelig 
≥ 1/100 til < 

1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

epidermal 
nekrolyse 
(potentielt 
livstruende) 

Knogler, led, 
muskler og 
bindevæv 

 Muskel- og 
skeletsmerter 
(f.eks. 
ekstremitetssmer-
ter, rygsmerter og 
brystsmerter) 
Artralgier 

Myalgier 
Artritis 
Øget muskeltonus 
og muskelkramper 

Muskelsvag-
hed 
Tendinitis 
Seneruptur 
(fortrinsvis 
akillessenen) 
(se pkt. 4.4) 
Exacerbation 
af symptomer 
på myasthenia 
gravis (se pkt. 
4.4) 

 

Nyrer og 
urinveje 

 Nedsat 
nyrefunktion 

Nyresvigt 
Hæmaturi 
Krystalluri (se pkt. 
4.4) 
Tubulointerstitiel 
nephritis 

  

Almene 
symptomer og 
reaktioner på 
administra-
tionsstedet 

Reaktioner på 
injektions- og 
infusionsstedet 
(kun efter 
intravenøs 
indgift) 

Asteni 
Feber 

Ødemer 
Svedtendens 
(hyperhidrosis) 

  

Under-
søgelser 

 Stigning i basisk 
fosfatase i blodet 

Abnormt 
protrombinniveau 
Øget amylase 

  

 
* Disse hændelser blev indberettet i perioden efter markedsføringen og blev fortrinsvis set hos 
patienter med yderligere risikofaktorer for QT-forlængelse (se pkt. 4.4) 
 
Følgende bivirkninger forekommer hyppigere hos de patienter, som får intravenøs eller sekventiel 
behandling (intravenøs og oral): 
  
Almindelig Opkastning, forbigående transaminasestigninger, udslæt 
Ikke almindelig Trombocytopeni, trombocytæmi, konfusion og desorientering, 

hallucinationer, par- og dysæstesi, kramper, vertigo, synsforstyrrelser, tab af 
hørelse, takykardi, vasodilatation, hypotension, forbigående nedsat 
leverfunktion, gulsot, nyresvigt, ødemer 

Sjælden Pancytopeni, knoglemarvsdepression, anafylaktisk shock, psykotiske 
reaktioner, migræne, lugteforstyrrelser, nedsat hørelse, vasculitis, 
pancreatitis, levernekrose, petekkier, seneruptur 
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Børn 
Hyppigheden af ovennævnte artropati refererer til data, som stammer fra studier hos voksne. Det er 
indberettet, at artropati forekommer almindeligt hos børn (se pkt. 4.4). 
 
4.9 Overdosering 
 
Det er indberettet, at en overdosis på 12 g har medført lette toksiske symptomer. Det er indberettet, at 
en akut overdosis på 16 g har medført akut nyresvigt. 
Symptomerne på overdosering omfatter: svimmelhed, tremor, hovedpine, træthed, krampeanfald, 
hallucinationer, konfusion, maveubehag, nedsat nyre- og leverfunktion samt krystalluri og hæmaturi. 
Der er beskrevet reversibel nyretoksicitet. 
 
Bortset fra rutinemæssige nødforanstaltninger bør nyrefunktionen overvåges om nødvendigt for at 
undgå krystalluri, herunder urinens pH og surhedsgrad. Patienterne skal holdes adækvat hydrerede. 
Det er kun en mindre mængde ciprofloxacin (<10%), der elimineres ved hæmodialyse eller 
peritonealdialyse. 
 
 
5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 
 
5.1  Farmakodynamiske egenskaber 
 
Farmakoterapeutisk klassifikation: Fluoroquinolon, ATC-kode: J01 MA 02. 
 
Virkningsmekanisme: 
 
Som et fluorquinolon-antibiotikum udøver Ciprofloxacin sin baktericide virkning ved at hæmme både 
type II topo-isomerase (DNA-gyrase) og top-isomerase IV, som er nødvendig for bakteriel DNA-
replikation, transskription, genopretning og rekombination. 
Den minimale baktericide koncentration (MBC) overstiger normalt ikke den minimale hæmmende 
koncentration (MIC) med mere end en faktor 2. 
 
PK/PD-forholdet: 
 
Virkningen afhænger hovedsageligt af hhv. forholdet mellem den maksimale koncentration i serum 
(Cmax) og den minimale hæmmende koncentration (MIC) af ciprofloxacin for et bakterielt patogen og 
af forholdet mellem henholdsvis arealet under kurven (AUC) og MIC. 
 
Resistens: 
 
In vitro-resistens over for ciprofloxacin kan erhverves gennem en trinvis proces af mutationer på 
målstedet af både topoisomerase II, DNA gyrase og topoisomerase IV. Graden af krydsresistens 
mellem ciprofloxacin og andre fluoroquinoloner, der hidrører herfra, er variabel. Enkelte mutationer 
resulterer dog nødvendigvis ikke i klinisk resistens, men multiple mutationer resulterer generelt i 
klinisk resistens over for mange eller alle aktive substanser inden for klassen.  
Impermeabilitet og/eller resistens, som påvirker mekanismen af efflukspumpen for den aktive 
substans, kan have forskellig virkning på følsomheden over for fluoroquinoloner, hvilket afhænger af 
de fysiokemiske egenskaber hos forskellige aktive substanser inden for klassen og affiniteten af 
transportsystemerne for hver aktiv substans. Alle in vitro-mekanismer for resistens ses almindeligvis i 
kliniske isolater. Resistensmekanismer, som inaktiverer andre antibiotika, som f.eks. 
permeationsbarrierer (almindelig hos Pseudomonas aeruginosa) og effluksmekanismer, kan påvirke 
følsomheden over for ciprofloxacin. Der er set plasmidmedieret resistens kodet via qnr-gener. 
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Antibakterielt spektrum: 
 
Breakpoints adskiller følsomme stammer fra stammer med intermediær følsomhed og de sidste fra 
resistente stammer: 
 
EUCAST-rekommendationer 
 

Mikroorganisme Følsomhed Resistens 
Enterobacteria S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 
Pseudomonas S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 
Acinetobacter S ≤ 1 mg/l R > 1 mg/l 
Staphylococcus spp.1 S ≤ 1 mg/l R > 1 mg/l 
Haemophilus influenzae og  
Moraxella catarrhalis 

S ≤ 0,5 mg/l R > 0,5 mg/l 

Neisseria gonorrhoeae S ≤ 0,03 mg/l R > 0,06 mg/ 
Neisseria meningitidis S ≤ 0,03 mg/ R > 0,06 mg/ 
Ikke-artsrelaterede breakpoints* S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 

10. Staphylococcus spp. - breakpoints for ciprofloxacin refererer til højdosisbehandling.  
* Ikke-artsrelaterede breakpoints er primært blevet bestemt på grundlag af PK/PD-data, og er 

uafhængige af fordelingerne af MIC for specifikke arter. De skal kun bruges for arter, som 
ikke har fået et arts-specifikt breakpoint, og ikke for de arter, hvor testning af følsomhed 
ikke anbefales. 

 
Forekomsten af erhvervet resistens kan variere geografisk og over tid for udvalgte arter, og lokal 
information om resistens er ønskeligt, især ved behandling af alvorlige infektioner. Ekspertrådgivning 
bør om nødvendigt søges, hvis den lokale forekomst af resistens er således, at nytten af lægemidlet ved 
visse infektioner er tvivlsom. 
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Inddeling af relevante arter efter ciprofloxacinfølsomhed (se pkt. 4.4 vedrørende Streptokokarter). 
 
ALMINDELIGE FØLSOMME ARTER 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Bacillus anthracis (1) 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Aeromonas spp. 
Brucella spp. 
Citrobacter koseri 
Francisella tularensis 
Haemophilus ducreyi 
Haemophilius influenzae* 
Legionella spp. 
Moraxella catarrhalis* 
Neisseria meningitidis 
Pasteurella spp. 
Salmonella spp.* 
Shigella spp.* 
Vibrio spp. 
Yersinia pestis 
Anaerobe mikroorganismer 
Mobiluncus 
Andre mikroorganismer 
Chlamydia trachomatis ($) 
Chlamydia pneumoniae ($) 
Mycoplasma hominis ($) 
Mycoplasma pneumoniae ($) 
ARTER, HVOR ERHVERVET RESISTENS KAN VÆRE ET PROBLEM 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Enterococcus faecalis ($) 
Staphylococcus spp. * (2) 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Acinetobacter baumannii+ 
Burkholderia cepacia+* 
Campylobacter spp.+* 
Citrobacter freundii* 
Enterobacter aerogenes 
Enterobacter cloacae* 
Escherichia coli* 
Klebsiella oxytoca 
Klebsiella pneumoniae* 
Morganella morganii* 
Neisseria gonorrhoeae* 
Proteus mirabilis* 
Proteus vulgaris* 
Providencia spp. 
Pseudomonas aeruginosa* 
Pseudomonas fluorescens 
Serratia marcescens* 
Anaerobe mikroorganismer 
Peptostreptococcus spp. 
Propionibacterium acnes 
ORGANISMER MED NATURLIG RESISTENS 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Actinomyces 
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Enteroccus faecium 
Listeria monocytogenes 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Stenotrophomonas maltophilia 
Anaerobe mikroorganismer 
Undtagen ovennævnte   
Andre mikroorganismer 
Mycoplasma genitalium 
Ureaplasma urealitycum 
* Der er dokumenteret klinisk effekt for følsomme isolater ved godkendte indikationer 
+ Resistensgrad ≥ 50% i et eller flere EU-lande 
($): Naturlig intermediær følsomhed i fravær af erhvervet resistensmekanisme 
(1): Der er foretaget studier ved eksperimentelle infektioner hos dyr efter inhalation af Bacillus 

anthracis sporer; disse studier viser, at tidlig antibiotikabehandling efter eksponering, kan 
forhindre sygdommen, hvis behandlingen tilpasses til at mindske antallet af sporer i 
organismen med den infektive dosis. Den anbefalede dosis til mennesker er primært baseret 
på in vitro-følsomhed og på dyreeksperimentelle data sammen med begrænsede humane 
data. To måneders behandling af voksne med oral ciprofloxacin i en dosis på 500 mg to 
gange dagligt anses dog for effektiv til at forebygge anthraxinfektioner hos mennesker. Den 
behandlende læge henvises til nationale og/eller internationale konsensusdokumenter 
vedrørende behandling af anthrax. 

 (2): Methicillinresistente S .aureus viser meget hyppigt samme resistens over for 
fluoroquinoloner. Resistensgraden over for methicillin er fra 20 til 50% for alle 
stafylokokarter, og er normalt højere i nosocomiale isolater.  

 
5.2 Farmakokinetiske egenskaber 
 
Absorption 
 
Efter en intravenøs infusion af ciprofloxacin opnås den gennemsnitlige maksimumserumkoncentration 
ved slutningen af infusionen. Ciprofloxacins farmakokinetik var lineær op til en intravenøs dosis på 
400 mg. 
 
En sammenligning af de farmakokinetiske parametre efter intravenøs administration hhv. to gange 
dagligt og tre gange dagligt viste ingen tegn på akkumulering af ciprofloxacin og dets metabolitter. 
 
En 60 minutters intravenøs infusion af 200 mg ciprofloxacin og en oral administration af 250 mg 
ciprofloxacin, begge givet hver 12. time, havde samme areal under serumkoncentrations/tid-kurven 
(AUC). 
 
En 60 minutters intravenøs infusion af 400 mg ciprofloxacin hver 12. time var bioækvivalent med en 
oral dosis på 500 mg hver 12. time med hensyn til AUC. 
 
En 400 mg intravenøs dosis, givet over 60 minutter hver 12. time resulterede i et Cmax, der svarer til 
Cmax efter en oral dosis på 750 mg. 

En 60 minutters infusion af 400 mg ciprofloxacin hver 8. time svarer til en oral dosis på 750 mg hver 
12. time med hensyn til AUC.  

Distribution 
 
Ciprofloxacin har en lav proteinbinding (20-30%). Ciprofloxacin findes overvejende uioniseret i 
plasma og har i steadystate et stort distributionsvolumen på 2-3 l/kg legemsvægt. Ciprofloxacin når 
høje koncentrationer i mange væv som f.eks. lungevæv (epitelvæske, alveolære makrofager, 
biopsivæv), bihuler og inflammerede læsioner (cantharides blistervæske) og urogenitalsystemet (urin, 
prostata, endometrium), hvor totalkoncentrationerne kan overstige plasmakoncentrationerne.  
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Metabolisme 
 
Der er fundet små koncentrationer af fire metabolitter, som blev identificeret som: 
desethylenciprofloxacin (M 1), sulphociprofloxacin (M 2), oxociprofloxacin (M 3) og 
formylciprofloxacin (M 4). Metabolitterne har antibakteriel aktivitet in vitro, men svagere end 
moderstoffet. 
Ciprofloxacin er kendt for at være en moderat hæmmer af CYP 450 1A2-iso-enzymer. 
 
Eliminering 
 
Ciprofloxacin udskilles overvejende uændret, både renalt og i mindre grad fækalt.  
 

Udskillelse af ciprofloxacin (% af dosis) 
Intravenøs indgift  Urin Fæces 

Ciprofloxacin 61,5 15,2 
Metaboliter (M1-M4) 9,5 2,6 

 
Den renale clearance er på 180 og 300 ml/kg/time og den totale bodyclearance er mellem 480 og 600 
ml/kg/time. Ciprofloxacin udskilles både ved glomerulær filtration og tubulær sekretion. Svært nedsat 
nyrefunktion medfører en stigning i ciprofloxacins halveringstid på op til 12 timer. 
 
Ciprofloxacins non-renale clearance sker primært ved aktiv transintestinal sekretion og ved 
metabolisering. Én procent af den indgivne dosis udskilles med galden, hvor koncentrationen er høj. 
 
Børn 
 
De foreliggende data om farmakokinetikken hos børn er begrænsede. 
 
I et studie med børn var Cmax og AUC ikke aldersafhængige (over 1 år). Der blev ikke set nogen 
bemærkelsesværdig stigning i Cmax og AUC efter gentagen dosering (10 mg/kg tre gange dagligt). 
 
Hos 10 børn med svær sepsis var Cmax 6,1 mg/l (område 4,6-8,3 mg/L) efter en 1-times intravenøs 
infusion i en dosis på 10 mg/kg hos børn under 1 år sammenlignet med  7,2 mg/l (område 4,7-11,8 
mg/l) hos børn mellem 1 og 5 år. AUC-værdierne var hhv. 17,4 mg*h/l (område 11,8-32,0 mg*h/l) og 
16,5 mg*h/l (område 11,0-23,8 mg*h/l) i de respektive aldersgrupper. 
 
Disse værdier ligger inden for det rapporterede område hos voksne ved terapeutiske doser. Baseret på 
populationsfarmakokinetiske analyser er den forventede gennemsnitlige halveringstid hos børn med 
forskellige infektioner ca. 4-5 timer, og biotilgængeligheden af den orale suspension er mellem 50 og 
80%.  
 
5.3 Prækliniske sikkerhedsdata 
 
De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af 
toksicitet efter enkeltdoser, toksicitet efter gentagne doser, karcinogenicitet eller 
reproduktionstoksicitet. Som mange andre quinoloner er ciprofloxacin fototoksisk hos dyr efter en 
klinisk relevant eksponering. Data om fotomutagenicitet/fotocarcinogenicitet viser en svag 
fotomutagen eller fototumorigen virkning af ciprofloxacin in vitro og i dyreforsøg. Virkningerne var 
sammenlignelige med virkningen af andre gyrasehæmmere. 
 
Artikulær tolerance: 
Som indberettet for andre gyrasehæmmere, forårsager ciprofloxacin skade på de store 
vægtbærende led hos ikke fuldt udvoksede dyr. Omfanget af bruskskader varierer alt efter alder, 
art og dosis. Skaderne kan nedsættes ved at fjerne vægten fra ledene. Studier med fuldt 
udvoksede dyr (rotter, hunde) viste ikke tegn på brusklæsioner. I et studie med unge beagle-
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hunde forårsagede ciprofloxacin alvorlige forandringer i leddene ved terapeutiske doser efter 2 
ugers behandling, som stadig blev observeret efter 5 måneder. 
 
 
6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 
 
6.1 Hjælpestoffer 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.2 Uforligeligheder 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.3 Opbevaringstid 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.4 Særlige opbevaringsforhold 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.6 Regler for destruktion og anden håndtering  
 
Da infusionsopløsningen er lysfølsom, skal infusionsposerne tages ud af pakningen umiddelbart før 
brugen. I dagslys er der garanteret fuld effekt i tre dage. 
 
Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer. 
 
 
7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
[Se bilag I - Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
 
8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 
 
[Udfyldes nationalt} 
 
 
9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF 

TILLADELSEN 
 
[Udfyldes nationalt} 
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10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 
 
[MM/ÅÅÅÅ] 
 
[Udfyldes nationalt] 
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1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 100 mg/50 ml  infusionsvæske, opløsning 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
 
2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 
 
 
3. LÆGEMIDDELFORM 
 
Infusionsvæske, opløsning 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
4. KLINISKE OPLYSNINGER 
 
4.1 Terapeutiske indikationer 
 
Ciprofloxacin Bayer 100 mg/50 ml  infusionsvæske, opløsning  er indiceret til behandling af følgende 
infektioner  (se pkt. 4.4 og 5.1). Før behandling påbegyndes, skal tilgængelige oplysninger om 
resistens over for ciprofloxacin nøje studeres. 
 
Der skal tages hensyn til den officielle vejledning for korrekt brug af antibakterielle midler. 
 
Voksne 
 
• Infektioner i de nedre luftveje, som skyldes gramnegative bakterier 

- exacerbationer af kronisk, obstruktiv lungesygdom 
- bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose eller ved bronkiektasier 
- pneumoni 

 
• Kronisk suppurativ otitis media  

 
• Akut exacerbation af kronisk sinusitis, især hvis infektionerne skyldes gramnegative bakterier, 

herunder Pseudomonas aeruginosa 
 
• Urinvejsinfektioner 
 
• Epididymoorchitis, herunder tilfælde forårsaget af Neisseria gonorrhoeae 
 
• Underlivsbetændelse, herunder tilfælde forårsaget af Neisseria gonorrhoeae. 

 
Ved ovennævnte infektioner i genitalkanalen, som er mistænkt for eller kendt for at skyldes Neisseria 
gonorrhoeae, er det særligt vigtigt at indhente oplysninger lokalt om, hvor udbredt resistensen over for 
ciprofloxacin er, og at bekræfte følsomheden på basis af laboratorieundersøgelser. 

 
• Gastrointestinale infektioner (f.eks. rejsediaré) 

 
• Intraabdominale infektioner 
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• Infektioner i hud og bløddele forårsaget af gramnegative bakterier 
 

• Malign ekstern otitis 
 
• Infektioner i knogler og led 
 
• Behandling af infektioner hos patienter med neutropeni 

 
• Profylakse over for infektioner hos patienter med neutropeni 
 
• Inhalationsanthrax (profylakse efter eksponering og kurativ behandling)  
 
Børn og unge 
 
• Bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose forårsaget af Pseudomonas aeruginosa 
• Komplicerede urinvejsinfektioner og pyelonephritis 
• Inhalationsanthrax (profylakse efter eksponering og kurativ behandling) 
 
Ciprofloxacin kan også anvendes til at behandle alvorlige infektioner hos børn og unge, når det anses 
for nødvendigt. 
 
Behandlingen bør kun påbegyndes af læger med erfaring i behandlingen af cystisk fibrose og/eller 
svære infektioner hos børn og voksne (se pkt. 4.4 og 5.1). 
 
4.2 Dosering og indgivelsesmåde  
 
Doseringen afhænger af indikationen, infektionens sværhedsgrad og infektionsstedet, de 
sygdomsfremkaldende bakteriers følsomhed for ciprofloxacin, patientens nyrefunktion, og hos børn og 
unge, patientens vægt. 
Behandlingens varighed afhænger af sygdommens sværhedsgrad og det kliniske og bakteriologiske 
forløb. 
 
Efter intravenøs påbegyndelse af behandlingen, kan behandlingen, hvis det er klinisk indiceret, ændres 
til oral behandling med tabletter eller suspension efter lægens skøn. IV-behandling skal følges op med 
oral behandling så hurtigt som muligt. 
I svære tilfælde, eller hvis patienten ikke kan indtage tabletter (f.eks. patienter, som får enteral 
ernæring), bør behandlingen påbegyndes med intravenøs ciprofloxacin indtil det er muligt at skifte til 
oral indgift. 
 
Behandling af infektioner, der skyldes visse bakterier (f.eks. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter 
eller Stafylokokker), kan kræve højere ciprofloxacindoser og samtidig indgift af andre passende 
antibakterielle midler. 
 
Behandling af nogle infektioner (f.eks. underlivsbetændelse, intraabdominale infektioner, infektioner 
hos neutropeniske patienter og infektioner i knogler og led) kan kræve samtidig indgift af andre 
passende antibakterielle midler, afhængigt af de involverede patogener. 
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Voksne 
 
Indikationer Daglig dosis Behandlingsvarighed 

(inklusiv skift til oral 
behandling så hurtigt som 

muligt) 
Infektioner i de nedre luftveje  
(iht. sværhedsgrad og organisme) 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

7-14 dage 
 

Akut exacerbation af 
kronisk sinusitis 
 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

7-14 dage 

Kronisk suppurativ 
otitis media 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

7-14 dage 

Infektioner i de 
øvre luftvej (iht. 
sværhedsgrad og 
organisme) 

Malign ekstern otitis 400 mg tre gange 
dagligt 

28 dage op til 3 måneder 

Kompliceret og 
ukompliceret 
pyelonephritis 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

7-21 dage, i nogle tilfælde kan 
behandlingen fortsætte i 

længere end 21 dage (fx ved 
abscesser) 

Urinvejsinfektioner  
(iht. sværhedsgrad 
og organisme) 

Prostatitis 400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

2-4 uger (akut) 

Genitale 
infektioner 

Epididymoorchitis og 
underlivsbetændelse 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

Mindst 14 dage 

Diaré forårsaget af 
bakterielle patogener, 
herunder Shigella spp. 
bortset fra Shigella 
dysenteriae type 1 og 
empirisk behandling 
af  svær turistdiaré  

400 mg to gange 
dagligt 

1 dag 

Diaré forårsaget af 
Shigella dysenteriae 
type 1  

400 mg to gange 
dagligt 

5 dage 

Diaré forårsaget af 
Vibrio cholerae 

400 mg to gange 
dagligt 

3 dage 

Tyfus  400 mg to gange 
dagligt 

7 dage 

Gastrointestinale 
og 
intraabdorminale 
infektioner 

Intraabdominale 
infektioner, som 
skyldes gramnegative 
bakterier  

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

5-14 dage 

Infektioner i hud og bløddele 
 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

7-14 dage 
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Indikationer Daglig dosis Behandlingsvarighed 
(inklusiv skift til oral 

behandling så hurtigt som 
muligt) 

Infektioner i knogler og led 
 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

Højst i 3 måneder 

Behandling af infektioner eller profylakse 
over for infektioner hos patienter med 
neutropeni 
Ciprofloxacin skal gives sammen med 
andre antibakterielle stoffer i henhold til 
officielle retningslinjer. 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

Behandlingen bør fortsættes i 
hele neutropeniperioden  

Inhalationsanthrax, profylakse efter 
eksponering og kurativ behandling til 
patienter, som har behov for parenteral 
behandling. Behandlingen skal begynde så 
hurtigt som muligt efter mistanke om eller 
bekræftet eksponering. 

400 mg to gange 
dagligt 

60 dage efter bekræftelse af 
eksponering for Bacillus 

anthracis 

 
Børn og unge 
 
Indikationer Daglig dosis Behandlingsvarighed 

(inklusiv evt. parenteral 

behandling med 

ciprofloxacin) 

Cystisk fibrose 
 

10 mg/kg legemsvægt tre gange dagligt, maksimalt 
400 mg pr. dosis. 

10-14 dage 

Komplicerede 
urinvejsinfektioner 
og pyelonephritis 

6 mg/kg tre gange dagligt op til 10 mg/kg 
legemsvægt tre gange dagligt, maksimalt 400 mg 
pr. dosis. 

10-21 dage 

Inhalationsanthrax, 
profylakse efter 
eksponering og 
kurativ behandling 
til patienter, som 
kræver parenteral 
behandling. 
Behandlingen skal 
påbegyndes så 
hurtigt som muligt 
efter mistanke om 
eller bekræftet 
eksponerig. 

10 mg/kg to gange dagligt op til 15 mg/kg 
legemsvægt to gange dagligt, maksimalt 400 mg pr. 
dosis. 

60 dage efter bekræftelse 
af eksponering for 
Bacillus anthracis  

Andre svære 
infektioner 

10 mg/kg legemsvægt tre gange dagligt, maksimalt 
400 mg pr. dosis. 

Skal tilpasses 
infektionstypen 

 
Ældre patienter 
 
Ældre patienter skal have en dosis, der fastsættes ud fra infektionens alvorlighed og patientens 
kreatininclearance. 
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Nedsat nyre- og leverfunktion 
 
Anbefalede start- og vedligeholdelsesdoser til patienter med nedsat nyrefunktion: 
 
 

Kreatininclearance 
[ml/min/ 1,73m²] 

Serumkreatinin 
[µmol/l] 

Intravenøs dosis 
[mg] 

> 60  < 124 Se normaldosering. 
30 – 60  124-168 200-400 mg hver 12. 

time 
<30  > 169 200-400 mg hver 24. 

time 
Patienter i hæmodialyse  > 169 200-400 mg hver 24. 

time (efter dialyse)  
Patienter i peritonealdialyse > 169 200-400 mg hver 24. 

time 
 

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat leverfunktion. 

Doseringen til børn med nedsat nyre- og/eller leverfunktion er ikke undersøgt. 
 
Indgivelsesmåde 
 
Ciprofloxacin infusionsvæske, opløsning skal kontrolleres visuelt før brugen. Den må ikke bruges, 
hvis den er uklar. 
 
Ciprofloxacin skal anvendes til intravenøs infusion. Til børn er varigheden af infusionen 60 minutter.  
Hos voksne patienter er infusionstiden 60 minutter for 400 mg ciprofloxacin og 30 minutter for 200 
mg ciprofloxacin. Langsom infusion i en stor vene vil minimere patienternes ubehag og nedsætte 
risikoen for venøs irritation.  
Infusionsopløsningen kan infunderes enten direkte eller efter blanding med andre kompatible 
infusionsopløsninger (se pkt. 6.2). 
 
4.3 Kontraindikationer 
 
• Overfølsomhed over for det aktive stof, over for andre quinoloner eller over for et eller flere af 

hjælpestofferne (se pkt. 6.1). 
 
• Samtidig indgift af ciprofloxacin og tizanidin (se pkt. 4.5). 
 
4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen 
 
Svære infektioner og blandingsinfektioner med grampositive og anaerobe patogener 
Ciprofloxacin egner sig ikke til monoterapi af svære infektioner og infektioner, som kan skyldes 
grampositive eller anaerobe patogener. Ved sådanne infektioner skal ciprofloxacin gives sammen med 
andre passende antibakterielle midler. 
 
Streptokokinfektioner (herunder  Streptococcus pneumonia) 
Ciprofloxacin må ikke anvendes til behandling af streptokokinfektioner på grund af utilstrækkelig 
effekt. 
 
Genitale infektioner 
Epidymoorchitis og underlivsbetændelse kan være forårsaget af fluoroquinolonresistente Neisseria 
gonorhoeae. Med mindre ciprofloxacinresistente Neisseria gonorhoeae kan udelukkes, bør 
ciprofloxacin gives sammen med et andet passende antibakterielt lægemiddel. Hvis der ikke opnås 
effekt i løbet af 3 dage, skal behandlingen tages op til revision. 
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Intra-abdominale infektioner 
Der er begrænsede data om virkningen af ciprofloxacin til behandling af postoperative intra-
abdominale infektioner. 
 
Rejsediaré 
Ved valget af ciprofloxacin skal der tages hensyn til resistensen over for ciprofloxacin hos relevante 
patogener i de lande, der besøges.  
 
Infektioner i knogler og led 
Ciprofloxacin bør anvendes i kombination med andre antibakterielle lægemidler, afhængigt af 
resultaterne af de mikrobiologiske undersøgelser.  
 
Inhalationsanthrax 
Anvendelsen hos mennesker er baseret på oplysninger om in vitro-disposition og på dyreforsøg samt 
begrænsede oplysninger fra mennesker. Behandlende læger skal henholde sig til national og/eller 
international konsensusdokumentation om behandling af anthrax. 
 
Børn og unge 
Anvendelsen af ciprofloxacin til børn og unge skal ske i henhold til tilgængelig officiel vejledning. 
Ciprofloxacin-behandling må kun påbegyndes af en læge, der har erfaring i behandling af cystisk fibrose 
og/eller svære infektioner hos børn og unge.  
 
Det er vist, at ciprofloxacin kan forårsage artropati i de vægtbærende led hos ikke fuldtudvoksede dyr. 
Sikkerhedsdata fra et randomiseret, dobbeltblindt studie om brug af ciprofloxacin til børn 
(ciprofloxacin: n=335, gennemsnitsalder = 6,3 år; referencegruppe: n = 349, gennemsnitsalder = 6,2 
år, aldersområde: 1 til 17 år) viste en hyppighed af formodet lægemiddelrelateret artropati (bedømt ud 
fra ledrelaterede kliniske symptomer) efter dag 42 på hhv. 7,2% og 4,6%. Efter 1-års follow-up var 
den lægemiddelrelaterede hyppighed af artropati hhv. 9,0% og 5,7%. Der var ingen statistisk 
signifikant forskel mellem grupperne i stigningen over tid af lægemiddelrelateret artropati. På grund af 
bivirkninger, som kan være relateret til led og/eller det omgivende væv, bør behandlingen kun 
påbegyndes efter en omhyggelig vurdering af risici og fordele. 
 
Bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose  
Kliniske studier har inkluderet børn og unge i alderen 5-17 år. Der foreligger mere begrænsede 
erfaringer om behandling af børn mellem 1 og 5 år.  
 
Komplicerede urinvejsinfektioner og pyelonephritis 
Det bør overvejes at behandle urinvejsinfektioner med ciprofloxacin, når andre behandlinger ikke kan 
bruges. Behandlingen bør ske på grundlag af resultaterne af mikrobiologiske undersøgelser. 
Kliniske studier har inkluderet børn og unge i alderen 1-17 år.  
 
Andre specifikke svære infektioner  
Efter en omhyggelig vurdering af risici og fordele, og i overensstemmelse med mikrobiologiske 
undersøgelser kan andre svære infektioner behandles med ciprofloxacin, i henhold til den officielle 
vejledning, hvis andre behandlinger ikke kan bruges eller efter svigt af konventionel behandling. 
Brugen af ciprofloxacin til specifikke svære infektioner, bortset fra behandling af infektionerne nævnt 
ovenfor, er ikke undersøgt i kliniske studier, og de kliniske erfaringer er begrænsede. Der skal derfor 
udvises forsigtighed ved behandling af patienter med sådanne infektioner. 
 
Hypersensitivitet 
Efter en enkelt dosis kan der forekomme hypersensitivitet og allergiske reaktioner, som kan være 
livstruende, herunder anafylaksi og anafylaktoide reaktioner (se pkt. 4.8). Hvis det sker, skal 
behandlingen med ciprofloxacin seponeres, og der skal påbegyndes passende medicinsk behandling.  
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Det muskuloskeletale system 
Ciprofloxacin bør generelt ikke bruges til patienter, som har haft senesygdomme relateret til 
behandling med quinoloner. Ciprofloxacin kan dog i meget sjældne tilfælde ordineres til behandling af 
visse alvorlige infektioner efter mikrobiologisk dokumentation af den kausale organisme og en 
vurdering af risici og fordele. Dette gælder især, hvis standardbehandlingen har svigtet, eller der er 
bakteriel resistens, hvor de mikrobiologiske data berettiger anvendelsen af ciprofloxacin. 
Allerede 48 timer efter start af behandlingen med ciprofloxacin kan der forekomme tendinitis og 
seneruptur (specielt af akillessenen), af og til bilateralt. Risikoen for tendinopati kan øges hos ældre 
patienter eller hos patienter, som samtidigt behandles med kortikosteroider (se pkt. 4.8). 
Ved tegn på tendinitis (f.eks. smertefuld hævelse eller inflammation), skal behandlingen med 
ciprofloxacin seponeres. Den berørte legemsdel skal holdes i ro.  
Ciprofloxacin skal bruges med forsigtighed til patienter med myasthenia gravis (se pkt. 4.8). 
 
Fotosensitivitet 
Det er vist, at ciprofloxacin kan forårsage fotosensitivitetsreaktioner. Patienter, som tager 
ciprofloxacin, skal rådes til at undgå direkte udsættelse for stærkt sollys eller UV-stråling under 
behandlingen (se pkt. 4.8). 
 
Centralnervesystemet 
Quinoloner er kendt for at kunne udløse krampeanfald eller sænke krampetærsklen. Ciprofloxacin skal 
bruges med forsigtighed hos patienter med sygdomme i centralnervesystemet, som kan prædisponere 
for krampeanfald. Hvis der forekommer krampeanfald, skal ciprofloxacin seponeres (se pkt 4.8). Der 
kan forekomme psykiske reaktioner selv efter første indgift af ciprofloxacin. I sjældne tilfælde kan en 
depression eller psykose udvikle sig således, at patienten bliver til fare for sig selv. I disse tilfælde skal 
ciprofloxacin seponeres. 
 Der er indberetninger om polyneuropati (baseret på neurologiske symptomer som f.eks. smerter, 
brænden, sensoriske forstyrrelser eller muskelsvaghed, alene eller i kombination) hos patienter, som 
får ciprofloxacin. Ciprofloxacin bør seponeres hos patienter, som får symptomer på neuropati, 
herunder smerter, brænden, prikken og stikken, følelsesløshed og/eller slaphed for at hindre udvikling 
af en irreversibel tilstand (se pkt. 4.8). 
 
Hjertesygdomme 
Da ciprofloxacin er forbundet med tilfælde af QT-forlængelse (se pkt. 4.8), skal der iagttages 
forsigtighed ved behandling af patienter med torsades de point-arytmi. 
 
Mave-tarm-kanalen 
Hvis der forekommer svær og vedvarende diaré under eller efter behandlingen (selv efter flere ugers 
behandling), kan det være tegn på en antibiotika-associeret colitis (livstruende med evt. fatalt udfald), 
som kræver omgående behandling (se pkt. 4.8). I det tilfælde skal ciprofloxacin omgående seponeres, 
og passende behandling skal påbegyndes. I denne situation er antiperistaltiske lægemidler 
kontraindiceret. 
 
Nyre- og urinveje 
Der er indberettet tilfælde med krystalluri i forbindelse med brugen af ciprofloxacin (se pkt. 4.8). 
Patienter, som får ciprofloxacin, skal være godt hydrerede og stærk alkalisering af urinen bør undgås. 
 
Lever og galdeveje 
Der er indberettet tilfælde af levernekrose og livstruende leversvigt efter anvendelsen af ciprofloxacin 
(se pkt. 4.8). Hvis der optræder symptomer på leversygdom (f.eks. anoreksi, gulsot, mørkfarvet urin, 
kløe eller abdominal ømhed), skal behandlingen seponeres.  
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Glucose-6-phosphat dehydrogenase-mangel 
Hos patienter med glucose-6-phosphat dehydrogenase-mangel er der indberetninger om hæmolytiske 
reaktioner ved behandling med ciprofloxacin. Derfor bør ciprofloxacin undgås hos disse patienter, 
med mindre de potentielle fordele opvejer de potentielle risici. I dette tilfælde skal patienterne 
overvåges for evt. optræden af hæmolyse. 
   
Resistens  
Under og efter behandling med ciprofloxacin kan bakterier, der viser resistens over for ciprofloxacin, 
isoleres, med eller uden klinisk tydelig superinfektion. Der kan være en særlig risiko ved 
ciprofloxacin-resistente bakterier ved længere behandlingsforløb og ved behandling af nosokomielle 
infektioner og/eller infektioner, der skyldes Staphylococcus- og Pseudomonas-arter.  
 
Cytokrom P450 
Ciprofloxacin hæmmer CYP1A2 og kan derfor medføre øgede serumkoncentrationer af lægemidler, 
som gives samtidigt, og som metaboliseres af dette enzym (f.eks. teofyllin, clozapin, ropinirol og 
tizanidin). Samtidig indtagelse af ciprofloxacin og tizanidin er kontraindiceret. Patienter, som tager 
disse stoffer sammen med ciprofloxacin, skal derfor kontrolleres omhyggeligt for kliniske tegn på 
overdosering, og der skal om nødvendigt foretages serumkoncentrationsbestemmelser (f.eks. for 
teofyllin) (se pkt. 4.5). 
 
Methotrexat 
Ciprofloxacin og methotrexat må ikke bruges samtidigt (se pkt. 4.5).  
 
Interaktioner med laboratorietests 
Ciprofloxacins in vitro-aktivitet over for Mycobacterium tuberculosis kan resultere i falsk negative 
bakteriologiske testresultater i prøver fra patienter, som tager ciprofloxacin.  
 
Reaktioner på injektionstedet  
Der er indberetninger om lokale reaktioner på injektionsstedet efter intravenøs indgift af ciprofloxacin. 
Reaktionerne forekommer hyppigere, hvis infusionstiden er 30 minutter eller mindre. De kan vise sig 
som lokale hudreaktioner, som hurtigt forsvinder, når infusionen er slut. Det er ikke kontraindiceret at 
fortsætte med infusionerne medmindre reaktionerne kommer igen eller forværres. 
 
NaC- belastning 
Hos patienter for hvem indtagelse af natrium er af medicinsk betydning (patienter med kongestiv 
hjertesygdom, nyreinsufficiens, nefrotisk syndrome etc.), skal den ekstra natriumbelastning tages i 
betragtning (se pkt. 2 vedrørende natriumindholdet). 
 
4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion 
 
Virkninger af andre lægemidler på ciprofloxacin: 
 
Probenecid 
 
Probenecid interfererer med den renale udskillelse af ciprofloxacin. Samtidig indgift af probenecid og 
ciprofloxacin øger serumkoncentrationerne af ciprofloxacin. 
 
Virkningen af ciprofloxacin på andre lægemidler: 
 
Tizanidin 
 
Tizanidin må ikke gives sammen med ciprofloxacin (se pkt. 4.3). I et klinisk studie med raske 
forsøgspersoner steg serumkoncentrationerne af tizanidin, når det blev givet samtidigt med 
ciprofloxacin (Cmax øges gennemsnitligt 7 fold, område: 4-21 fold. AUC øges gennemsnitligt 10 fold, 
område: 6-24 fold). Stigninger i serumkoncentrationerne af tizanidin er forbundet med en forstærket 
hypotensiv og sedativ virkning.  
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Methotrexat 
 
Den renale, tubulære transport af methotrexat kan hæmmes af samtidig indgift af ciprofloxacin. Det 
kan medføre forhøjede plasmakoncentrationer af methotrexat og øge risikoen for methotrexat-
betingede toksiske reaktioner. Må ikke indgives samtidigt (se pkt. 4.4). 
 
Teofyllin 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og teofyllin kan forårsage en uønsket stigning i 
serumkoncentrationen af teofyllin. Det kan medføre teofyllininducerede bivirkninger, som i sjældne 
tilfælde kan være livstruende eller fatale. Ved samtidig indgift, skal teofyllinkoncentrationerne 
kontrolleres, og teofyllindosis skal om nødvendigt nedsættes (se pkt. 4.4). 
 
Andre xanthinderivativer 
 
Ved samtidig indgift af ciprofloxacin og koffein eller pentoxifyllin (oxpentifyllin) er der beskrevet 
forhøjede serumkoncentrationer af disse xanthinderivativer. 
 
Phenytoin 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og phenytoin kan medføre forhøjede eller nedsatte 
serumkoncentrationer af phenytoin. Derfor bør plasmakoncentrationerne af lægemidlet monitoreres. 
 
Orale antikoagulantia 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og warfarin kan forstærke den antikoagulante virkning. Der er set et 
stort antal tilfælde med stigninger i oral antikoagulant-aktivitet hos patienter, som har fået 
antibakterielle midler, herunder fluoroquinoloner. Risikoen varierer med den tilgrundliggende 
infektion, alder og patienternes almentilstand. Det er derfor svært at vurdere fluoroquinolons bidrag til 
stigningen i INR (international normaliseret ratio). INR skal derfor overvåges hyppigt under og kort 
efter samtidig indgift af ciprofloxacin og et oralt antikoagulant middel.  
 
Ropinirol 
 
I et klinisk studie er det vist, at samtidig indgift af ropinirol og ciprofloxacin, en moderat hæmmer af 
isoenzym CYP450 1A2, medfører en stigning i Cmax og AUC for ropinirol på hhv. 60% og 84%. Der 
tilrådes overvågning af ropinirole-relaterede bivirkninger og passende justering af dosis under og kort 
efter samtidig indgift med ciprofloxacin (se pkt. 4.4). 
 
Clozapin 
 
Efter samtidig indgift af 250 mg ciprofloxacin og clozapin i 7 dage steg serumkoncentrationerne af 
clozapin og N-desmetylclozapin med hhv. 29% og 31%. Der bør foretages klinisk overvågning og en 
passende justering af clozapindosis under og kort efter samtidig indgift af ciprofloxacin (se pkt. 4.4). 
 
4.6 Graviditet og amning 
 
Graviditet 
De oplysninger, der er tilgængelige vedrørende indgift af ciprofloxacin til gravide kvinder, tyder ikke 
på misdannelser eller foetotoksicitet hhv. neonatal toksicitet efter ciprofloxacin. Dyreforsøg tyder ikke 
på direkte eller indirekte skadelige virkninger med hensyn til reproduktionstoksicitet. Hos unge og 
prænatale dyr, som var udsat for quinoloner, er der set effekt på umodent bindevæv. Det kan derfor 
ikke udelukkes, at lægemidlet kan forårsage skade på den humane immature organisme/foster (se pkt. 
5.3). 
Som en sikkerhedsforanstaltnng bør anvendelse af ciprofloxacin under graviditet derfor undgås. 
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Amning 
Ciprofloxacin udskilles i modermælk. Ciprofloxacin bør ikke anvendes under amning på grund af den 
potentielle risiko for bindevævsskader. 
 
4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner  
 
Ciprofloxacin kan påvirke reaktionstiden på grund af dets neurologiske virkninger. Derfor kan evnen 
til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner påvirkes.  
 
4.8 Bivirkninger 
 
De almindeligst indberettede bivirkninger er kvalme, diaré, opkastning, forbigående stigning i 
tranaminaser, udslæt og reaktioner på infusionssstedet.  
 
Nedenstående tabel angiver de bivirkninger, der er set ved ciprofloxacin i kliniske studier og under 
overvågning efter markedsføringen (oral, intravenøs og sekventiel behandling). Bivirkningerne er 
sorteret efter hyppighed. Hyppighedsanalysen er baseret på oplysninger fra både oral og intravenøs 
indgift af ciprofloxacin. 
 
Organklasse Almindelig 

≥ 1/100 til < 
1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

Infektioner og 
parasitære  
sygdomme 

 Mykotiske 
superinfektioner 

Antibiotika-
relateret colitis 
(meget sjældent 
med evt. fatalt 
udfald) (se pkt. 4.4) 

  

Blod og 
lymfesystem 

 Eosinofili Leukopeni 
Anæmi 
Neutropeni 
Leukocytose 
Trombocytopeni 
Trombocytæmi 

Hæmolytisk 
anæmi 
Agranulocyto-
se 
Pancytopeni 
(livstruende) 
Knoglemarvs-
depression 
(livstruende)  

 

Forstyrrelser 
i immun-
systemet 

  Allergisk reaktion 
Allergisk ødem / 
angioødem 

Anafylaktisk 
reaktion 
Anafylaktisk 
shock 
(livstruende) 
(se pkt. 4.4) 
Serumsyg-
domslignende 
reaktion 

 

Metabolisme 
og ernæring 

 Anoreksi Hyperglykæmi   

Psykiske 
forstyrrelser  

 Psykomotorisk 
hyperaktivitet / 
agitation 

Konfusion og 
desorientering 
Angst 
Abnorme drømme 
Depression 
Hallucinationer 

Psykotiske 
reaktioner (se 
pkt. 4.4) 
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Organklasse Almindelig 
≥ 1/100 til < 

1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

Nerve-
systemet 

 Hovedpine 
Svimmelhed 
Søvnforstyrrelser  
Smagsforstyrrel-
ser 

Par- og dysaesthesi 
Hypoaesthesi 
Tremor 
Krampeanfald (se 
pkt. 4.4) 
Vertigo 

Migræne 
Koordinations-
forstyrrelser 
Gangforstyr-
relser  
Olfaktoriske 
nervesyg-
domme 
Intrakraniel 
hypertension 

Perifer 
neuropati 
(se pkt. 4.4) 

Øjne    Synsforstyrrelser Forvrænget 
farvesyn  

 

Øre og 
labyrint 

  Tinnitus 
Tab af hørelse / 
nedsat hørelse 

  

Hjerte   Takykardi  
 

 Ventrikulær 
arytmi 
QT-
forlængelse 
Torsades de 
pointes * 

Vaskulære 
sygdomme 

  Vasodilatation 
Hypotension 
Synkope 

Vasculitis  

Luftveje, 
thorax og 
mediastinum  

  Dyspnø (herunder 
astmatisk tilstand) 

  

Gastrointesti-
nale sygdom-
me 

Kvalme 
Diaré 

Opkastning 
Mave- og 
abdominalsmerter 
Dyspepsi 
Flatulens 

 Pankreatitis  

Lever og 
galdeveje 

 Stigning i 
transaminaser 
Øget bilirubin 

Nedsat 
leverfunktion 
Gulsot 
Hepatitis  

Levernekrose 
(meget 
sjældent 
progredierende 
til livstruende 
leversvigt) 
(se pkt. 4.4) 

 

Hud og 
subkutane 
væv 

 Udslæt 
Pruritus 
Urticaria 

Fotosensitivitets-
reaktioner (se pkt. 
4.4) 
 

Petekkier 
Erythema 
multiforme  
Erythema 
nodosum 
Stevens-
Johnson- 
syndrom 
(potentielt 
livstruende) 
Toksisk 
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Organklasse Almindelig 
≥ 1/100 til < 

1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

epidermal 
nekrolyse 
(potentielt 
livstruende) 

Knogler, led, 
muskler og 
bindevæv 

 Muskel- og 
skeletsmerter 
(f.eks. 
ekstremitetssmer-
ter, rygsmerter og 
brystsmerter) 
Artralgier 

Myalgier 
Artritis 
Øget muskeltonus 
og muskelkramper 

Muskelsvag-
hed 
Tendinitis 
Seneruptur 
(fortrinsvis 
akillessenen) 
(se pkt. 4.4) 
Exacerbation 
af symptomer 
på myasthenia 
gravis (se pkt. 
4.4) 

 

Nyrer og 
urinveje 

 Nedsat 
nyrefunktion 

Nyresvigt 
Hæmaturi 
Krystalluri (se pkt. 
4.4) 
Tubulointerstitiel 
nephritis 

  

Almene 
symptomer og 
reaktioner på 
administra-
tionsstedet 

Reaktioner på 
injektions- og 
infusionsstedet 
(kun efter 
intravenøs 
indgift) 

Asteni 
Feber 

Ødemer 
Svedtendens 
(hyperhidrosis) 

  

Under-
søgelser 

 Stigning i basisk 
fosfatase i blodet 

Abnormt 
protrombinniveau 
Øget amylase 

  

* Disse hændelser blev indberettet i perioden efter markedsføringen og blev fortrinsvis set hos 
patienter med yderligere risikofaktorer for QT-forlængelse (se pkt. 4.4) 
 
Følgende bivirkninger forekommer hyppigere hos de patienter, som får intravenøs eller sekventiel 
behandling (intravenøs og oral): 
  
Almindelig Opkastning, forbigående transaminasestigninger, udslæt 
Ikke almindelig Trombocytopeni, trombocytæmi, konfusion og desorientering, 

hallucinationer, par- og dysæstesi, kramper, vertigo, synsforstyrrelser, tab af 
hørelse, takykardi, vasodilatation, hypotension, forbigående nedsat 
leverfunktion, gulsot, nyresvigt, ødemer 

Sjælden Pancytopeni, knoglemarvsdepression, anafylaktisk shock, psykotiske 
reaktioner, migræne, lugteforstyrrelser, nedsat hørelse, vasculitis, 
pancreatitis, levernekrose, petekkier, seneruptur 

 
Børn 
Hyppigheden af ovennævnte artropati refererer til data, som stammer fra studier hos voksne. Det er 
indberettet, at artropati forekommer almindeligt hos børn (se pkt. 4.4). 
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4.9 Overdosering 
 
Det er indberettet, at en overdosis på 12 g har medført lette toksiske symptomer. Det er indberettet, at 
en akut overdosis på 16 g har medført akut nyresvigt. 
Symptomerne på overdosering omfatter: svimmelhed, tremor, hovedpine, træthed, krampeanfald, 
hallucinationer, konfusion, maveubehag, nedsat nyre- og leverfunktion samt krystalluri og hæmaturi. 
Der er beskrevet reversibel nyretoksicitet. 
 
Bortset fra rutinemæssige nødforanstaltninger bør nyrefunktionen overvåges om nødvendigt for at 
undgå krystalluri, herunder urinens pH og surhedsgrad. Patienterne skal holdes adækvat hydrerede. 
Det er kun en mindre mængde ciprofloxacin (<10%), der elimineres ved hæmodialyse eller 
peritonealdialyse. 
 
 
5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 
 
5.1  Farmakodynamiske egenskaber 
 
Farmakoterapeutisk klassifikation: Fluoroquinolon, ATC-kode: J01 MA 02. 
 
Virkningsmekanisme: 
 
Som et fluorquinolon-antibiotikum udøver Ciprofloxacin sin baktericide virkning ved at hæmme både 
type II topo-isomerase (DNA-gyrase) og top-isomerase IV, som er nødvendig for bakteriel DNA-
replikation, transskription, genopretning og rekombination. 
Den minimale baktericide koncentration (MBC) overstiger normalt ikke den minimale hæmmende 
koncentration (MIC) med mere end en faktor 2. 
 
PK/PD-forholdet: 
 
Virkningen afhænger hovedsageligt af hhv. forholdet mellem den maksimale koncentration i serum 
(Cmax) og den minimale hæmmende koncentration (MIC) af ciprofloxacin for et bakterielt patogen og 
af forholdet mellem henholdsvis arealet under kurven (AUC) og MIC. 
 
Resistens: 
 
In vitro-resistens over for ciprofloxacin kan erhverves gennem en trinvis proces af mutationer på 
målstedet af både topoisomerase II, DNA gyrase og topoisomerase IV. Graden af krydsresistens 
mellem ciprofloxacin og andre fluoroquinoloner, der hidrører herfra, er variabel. Enkelte mutationer 
resulterer dog nødvendigvis ikke i klinisk resistens, men multiple mutationer resulterer generelt i 
klinisk resistens over for mange eller alle aktive substanser inden for klassen.  
Impermeabilitet og/eller resistens, som påvirker mekanismen af efflukspumpen for den aktive 
substans, kan have forskellig virkning på følsomheden over for fluoroquinoloner, hvilket afhænger af 
de fysiokemiske egenskaber hos forskellige aktive substanser inden for klassen og affiniteten af 
transportsystemerne for hver aktiv substans. Alle in vitro-mekanismer for resistens ses almindeligvis i 
kliniske isolater. Resistensmekanismer, som inaktiverer andre antibiotika, som f.eks. 
permeationsbarrierer (almindelig hos Pseudomonas aeruginosa) og effluksmekanismer, kan påvirke 
følsomheden over for ciprofloxacin. Der er set plasmidmedieret resistens kodet via qnr-gener. 
 
Antibakterielt spektrum: 
 
Breakpoints adskiller følsomme stammer fra stammer med intermediær følsomhed og de sidste fra 
resistente stammer: 
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EUCAST-rekommendationer 
 

Mikroorganisme Følsomhed Resistens 
Enterobacteria S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 
Pseudomonas S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 
Acinetobacter S ≤ 1 mg/l R > 1 mg/l 
Staphylococcus spp.1 S ≤ 1 mg/l R > 1 mg/l 
Haemophilus influenzae og  
Moraxella catarrhalis 

S ≤ 0,5 mg/l R > 0,5 mg/l 

Neisseria gonorrhoeae S ≤ 0,03 mg/l R > 0,06 mg/ 
Neisseria meningitidis S ≤ 0,03 mg/ R > 0,06 mg/ 
Ikke-artsrelaterede breakpoints* S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 

11. Staphylococcus spp. - breakpoints for ciprofloxacin refererer til højdosisbehandling.  
* Ikke-artsrelaterede breakpoints er primært blevet bestemt på grundlag af PK/PD-data, og er 

uafhængige af fordelingerne af MIC for specifikke arter. De skal kun bruges for arter, som 
ikke har fået et arts-specifikt breakpoint, og ikke for de arter, hvor testning af følsomhed 
ikke anbefales. 

 
Forekomsten af erhvervet resistens kan variere geografisk og over tid for udvalgte arter, og lokal 
information om resistens er ønskeligt, især ved behandling af alvorlige infektioner. Ekspertrådgivning 
bør om nødvendigt søges, hvis den lokale forekomst af resistens er således, at nytten af lægemidlet ved 
visse infektioner er tvivlsom. 
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Inddeling af relevante arter efter ciprofloxacinfølsomhed (se pkt. 4.4 vedrørende Streptokokarter). 
 
ALMINDELIGE FØLSOMME ARTER 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Bacillus anthracis (1) 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Aeromonas spp. 
Brucella spp. 
Citrobacter koseri 
Francisella tularensis 
Haemophilus ducreyi 
Haemophilius influenzae* 
Legionella spp. 
Moraxella catarrhalis* 
Neisseria meningitidis 
Pasteurella spp. 
Salmonella spp.* 
Shigella spp.* 
Vibrio spp. 
Yersinia pestis 
Anaerobe mikroorganismer 
Mobiluncus 
Andre mikroorganismer 
Chlamydia trachomatis ($) 
Chlamydia pneumoniae ($) 
Mycoplasma hominis ($) 
Mycoplasma pneumoniae ($) 
ARTER, HVOR ERHVERVET RESISTENS KAN VÆRE ET PROBLEM 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Enterococcus faecalis ($) 
Staphylococcus spp. * (2) 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Acinetobacter baumannii+ 
Burkholderia cepacia+* 
Campylobacter spp.+* 
Citrobacter freundii* 
Enterobacter aerogenes 
Enterobacter cloacae* 
Escherichia coli* 
Klebsiella oxytoca 
Klebsiella pneumoniae* 
Morganella morganii* 
Neisseria gonorrhoeae* 
Proteus mirabilis* 
Proteus vulgaris* 
Providencia spp. 
Pseudomonas aeruginosa* 
Pseudomonas fluorescens 
Serratia marcescens* 
Anaerobe mikroorganismer 
Peptostreptococcus spp. 
Propionibacterium acnes 
ORGANISMER MED NATURLIG RESISTENS 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Actinomyces 
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Enteroccus faecium 
Listeria monocytogenes 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Stenotrophomonas maltophilia 
Anaerobe mikroorganismer 
Undtagen ovennævnte   
Andre mikroorganismer 
Mycoplasma genitalium 
Ureaplasma urealitycum 
* Der er dokumenteret klinisk effekt for følsomme isolater ved godkendte indikationer 
+ Resistensgrad ≥ 50% i et eller flere EU-lande 
($): Naturlig intermediær følsomhed i fravær af erhvervet resistensmekanisme 
(1): Der er foretaget studier ved eksperimentelle infektioner hos dyr efter inhalation af Bacillus 

anthracis sporer; disse studier viser, at tidlig antibiotikabehandling efter eksponering, kan 
forhindre sygdommen, hvis behandlingen tilpasses til at mindske antallet af sporer i 
organismen med den infektive dosis. Den anbefalede dosis til mennesker er primært baseret 
på in vitro-følsomhed og på dyreeksperimentelle data sammen med begrænsede humane 
data. To måneders behandling af voksne med oral ciprofloxacin i en dosis på 500 mg to 
gange dagligt anses dog for effektiv til at forebygge anthraxinfektioner hos mennesker. Den 
behandlende læge henvises til nationale og/eller internationale konsensusdokumenter 
vedrørende behandling af anthrax. 

 (2): Methicillinresistente S .aureus viser meget hyppigt samme resistens over for 
fluoroquinoloner. Resistensgraden over for methicillin er fra 20 til 50% for alle 
stafylokokarter, og er normalt højere i nosocomiale isolater.  

 
5.2 Farmakokinetiske egenskaber 
 
Absorption 
 
Efter en intravenøs infusion af ciprofloxacin opnås den gennemsnitlige maksimumserumkoncentration 
ved slutningen af infusionen. Ciprofloxacins farmakokinetik var lineær op til en intravenøs dosis på 
400 mg. 
 
En sammenligning af de farmakokinetiske parametre efter intravenøs administration hhv. to gange 
dagligt og tre gange dagligt viste ingen tegn på akkumulering af ciprofloxacin og dets metabolitter. 
 
En 60 minutters intravenøs infusion af 200 mg ciprofloxacin og en oral administration af 250 mg 
ciprofloxacin, begge givet hver 12. time, havde samme areal under serumkoncentrations/tid-kurven 
(AUC). 
 
En 60 minutters intravenøs infusion af 400 mg ciprofloxacin hver 12. time var bioækvivalent med en 
oral dosis på 500 mg hver 12. time med hensyn til AUC. 
 
En 400 mg intravenøs dosis, givet over 60 minutter hver 12. time resulterede i et Cmax, der svarer til 
Cmax efter en oral dosis på 750 mg. 

En 60 minutters infusion af 400 mg ciprofloxacin hver 8. time svarer til en oral dosis på 750 mg hver 
12. time med hensyn til AUC.  

Distribution 
 
Ciprofloxacin har en lav proteinbinding (20-30%). Ciprofloxacin findes overvejende uioniseret i 
plasma og har i steadystate et stort distributionsvolumen på 2-3 l/kg legemsvægt. Ciprofloxacin når 
høje koncentrationer i mange væv som f.eks. lungevæv (epitelvæske, alveolære makrofager, 
biopsivæv), bihuler og inflammerede læsioner (cantharides blistervæske) og urogenitalsystemet (urin, 
prostata, endometrium), hvor totalkoncentrationerne kan overstige plasmakoncentrationerne.  
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Metabolisme 
 
Der er fundet små koncentrationer af fire metabolitter, som blev identificeret som: 
desethylenciprofloxacin (M 1), sulphociprofloxacin (M 2), oxociprofloxacin (M 3) og 
formylciprofloxacin (M 4). Metabolitterne har antibakteriel aktivitet in vitro, men svagere end 
moderstoffet. 
Ciprofloxacin er kendt for at være en moderat hæmmer af CYP 450 1A2-iso-enzymer. 
 
Eliminering 
 
Ciprofloxacin udskilles overvejende uændret, både renalt og i mindre grad fækalt.  
 

Udskillelse af ciprofloxacin (% af dosis) 
Intravenøs indgift  Urin Fæces 

Ciprofloxacin 61,5 15,2 
Metaboliter (M1-M4) 9,5 2,6 

 
Den renale clearance er på 180 og 300 ml/kg/time og den totale bodyclearance er mellem 480 og 600 
ml/kg/time. Ciprofloxacin udskilles både ved glomerulær filtration og tubulær sekretion. Svært nedsat 
nyrefunktion medfører en stigning i ciprofloxacins halveringstid på op til 12 timer. 
 
Ciprofloxacins non-renale clearance sker primært ved aktiv transintestinal sekretion og ved 
metabolisering. Én procent af den indgivne dosis udskilles med galden, hvor koncentrationen er høj. 
 
Børn 
 
De foreliggende data om farmakokinetikken hos børn er begrænsede. 
 
I et studie med børn var Cmax og AUC ikke aldersafhængige (over 1 år). Der blev ikke set nogen 
bemærkelsesværdig stigning i Cmax og AUC efter gentagen dosering (10 mg/kg tre gange dagligt). 
 
Hos 10 børn med svær sepsis var Cmax 6,1 mg/l (område 4,6-8,3 mg/L) efter en 1-times intravenøs 
infusion i en dosis på 10 mg/kg hos børn under 1 år sammenlignet med  7,2 mg/l (område 4,7-11,8 
mg/l) hos børn mellem 1 og 5 år. AUC-værdierne var hhv. 17,4 mg*h/l (område 11,8-32,0 mg*h/l) og 
16,5 mg*h/l (område 11,0-23,8 mg*h/l) i de respektive aldersgrupper. 
 
Disse værdier ligger inden for det rapporterede område hos voksne ved terapeutiske doser. Baseret på 
populationsfarmakokinetiske analyser er den forventede gennemsnitlige halveringstid hos børn med 
forskellige infektioner ca. 4-5 timer, og biotilgængeligheden af den orale suspension er mellem 50 og 
80%.  
 
5.3 Prækliniske sikkerhedsdata 
 
De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af 
toksicitet efter enkeltdoser, toksicitet efter gentagne doser, karcinogenicitet eller 
reproduktionstoksicitet. Som mange andre quinoloner er ciprofloxacin fototoksisk hos dyr efter en 
klinisk relevant eksponering. Data om fotomutagenicitet/fotocarcinogenicitet viser en svag 
fotomutagen eller fototumorigen virkning af ciprofloxacin in vitro og i dyreforsøg. Virkningerne var 
sammenlignelige med virkningen af andre gyrasehæmmere. 
 
Artikulær tolerance: 
Som indberettet for andre gyrasehæmmere, forårsager ciprofloxacin skade på de store 
vægtbærende led hos ikke fuldt udvoksede dyr. Omfanget af bruskskader varierer alt efter alder, 
art og dosis. Skaderne kan nedsættes ved at fjerne vægten fra ledene. Studier med fuldt 
udvoksede dyr (rotter, hunde) viste ikke tegn på brusklæsioner. I et studie med unge beagle-
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hunde forårsagede ciprofloxacin alvorlige forandringer i leddene ved terapeutiske doser efter 2 
ugers behandling, som stadig blev observeret efter 5 måneder. 
 
 
6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 
 
6.1 Hjælpestoffer 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.2 Uforligeligheder 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.3 Opbevaringstid 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.4 Særlige opbevaringsforhold 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.6 Regler for destruktion og anden håndtering  
 
For at lette brugen, skal gummiproppen på infusionshætteglasset penetreres i den centrale ring. 
Penetration af den ydre ring kan beskadige gummiproppen på hætteglasset  
 
Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer. 
 
 
7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
[Se bilag I - Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
 
8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 
 
[Udfyldes nationalt} 
 
 
9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF 

TILLADELSEN 
 
[Udfyldes nationalt} 
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10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 
 
[MM/ÅÅÅÅ] 
 
[Udfyldes nationalt] 
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1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 200 mg/100 ml  infusionsvæske, opløsning 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
 
2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 
 
 
3. LÆGEMIDDELFORM 
 
Infusionsvæske, opløsning 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
4. KLINISKE OPLYSNINGER 
 
4.1 Terapeutiske indikationer 
 
Ciprofloxacin Bayer 200 mg/100 ml  infusionsvæske, opløsning  er indiceret til behandling af følgende 
infektioner (se pkt. 4.4 og 5.1). Før behandling påbegyndes, skal tilgængelige oplysninger om resistens 
over for ciprofloxacin nøje studeres. 
 
Der skal tages hensyn til den officielle vejledning for korrekt brug af antibakterielle midler. 
 
Voksne 
 
• Infektioner i de nedre luftveje, som skyldes gramnegative bakterier 

- exacerbationer af kronisk, obstruktiv lungesygdom 
- bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose eller ved bronkiektasier 
- pneumoni 

 
• Kronisk suppurativ otitis media  

 
• Akut exacerbation af kronisk sinusitis, især hvis infektionerne skyldes gramnegative bakterier, 

herunder Pseudomonas aeruginosa 
 
• Urinvejsinfektioner 
 
• Epididymoorchitis, herunder tilfælde forårsaget af Neisseria gonorrhoeae 
 
• Underlivsbetændelse, herunder tilfælde forårsaget af Neisseria gonorrhoeae. 

 
Ved ovennævnte infektioner i genitalkanalen, som er mistænkt for eller kendt for at skyldes Neisseria 
gonorrhoeae, er det særligt vigtigt at indhente oplysninger lokalt om, hvor udbredt resistensen over for 
ciprofloxacin er, og at bekræfte følsomheden på basis af laboratorieundersøgelser. 

 
• Gastrointestinale infektioner (f.eks. rejsediaré) 

 
• Intraabdominale infektioner 
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• Infektioner i hud og bløddele forårsaget af gramnegative bakterier 
 

• Malign ekstern otitis 
 
• Infektioner i knogler og led 
 
• Behandling af infektioner hos patienter med neutropeni 

 
• Profylakse over for infektioner hos patienter med neutropeni 
 
• Inhalationsanthrax (profylakse efter eksponering og kurativ behandling)  
 
Børn og unge 
 
• Bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose forårsaget af Pseudomonas aeruginosa 
• Komplicerede urinvejsinfektioner og pyelonephritis 
• Inhalationsanthrax (profylakse efter eksponering og kurativ behandling) 
 
Ciprofloxacin kan også anvendes til at behandle alvorlige infektioner hos børn og unge, når det anses 
for nødvendigt. 
 
Behandlingen bør kun påbegyndes af læger med erfaring i behandlingen af cystisk fibrose og/eller 
svære infektioner hos børn og voksne (se pkt. 4.4 og 5.1). 
 
4.2 Dosering og indgivelsesmåde  
 
Doseringen afhænger af indikationen, infektionens sværhedsgrad og infektionsstedet, de 
sygdomsfremkaldende bakteriers følsomhed for ciprofloxacin, patientens nyrefunktion, og hos børn og 
unge, patientens vægt. 
Behandlingens varighed afhænger af sygdommens sværhedsgrad og det kliniske og bakteriologiske 
forløb. 
 
Efter intravenøs påbegyndelse af behandlingen, kan behandlingen, hvis det er klinisk indiceret, ændres 
til oral behandling med tabletter eller suspension efter lægens skøn. IV-behandling skal følges op med 
oral behandling så hurtigt som muligt. 
I svære tilfælde, eller hvis patienten ikke kan indtage tabletter (f.eks. patienter, som får enteral 
ernæring), bør behandlingen påbegyndes med intravenøs ciprofloxacin indtil det er muligt at skifte til 
oral indgift. 
 
Behandling af infektioner, der skyldes visse bakterier (f.eks. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter 
eller Stafylokokker), kan kræve højere ciprofloxacindoser og samtidig indgift af andre passende 
antibakterielle midler. 
 
Behandling af nogle infektioner (f.eks. underlivsbetændelse, intraabdominale infektioner, infektioner 
hos neutropeniske patienter og infektioner i knogler og led) kan kræve samtidig indgift af andre 
passende antibakterielle midler, afhængigt af de involverede patogener. 
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Voksne 
 
Indikationer Daglig dosis Behandlingsvarighed 

(inklusiv skift til oral 
behandling så hurtigt som 

muligt) 
Infektioner i de nedre luftveje  
(iht. sværhedsgrad og organisme) 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

7-14 dage 
 

Akut exacerbation af 
kronisk sinusitis 
 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

7-14 dage 

Kronisk suppurativ 
otitis media 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

7-14 dage 

Infektioner i de 
øvre luftvej (iht. 
sværhedsgrad og 
organisme) 

Malign ekstern otitis 400 mg tre gange 
dagligt 

28 dage op til 3 måneder 

Kompliceret og 
ukompliceret 
pyelonephritis 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

7-21 dage, i nogle tilfælde kan 
behandlingen fortsætte i 

længere end 21 dage (fx ved 
abscesser) 

Urinvejsinfektioner  
(iht. sværhedsgrad 
og organisme) 

Prostatitis 400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

2-4 uger (akut) 

Genitale 
infektioner 

Epididymoorchitis og 
underlivsbetændelse 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

Mindst 14 dage 

Diaré forårsaget af 
bakterielle patogener, 
herunder Shigella spp. 
bortset fra Shigella 
dysenteriae type 1 og 
empirisk behandling 
af  svær turistdiaré  

400 mg to gange 
dagligt 

1 dag 

Diaré forårsaget af 
Shigella dysenteriae 
type 1  

400 mg to gange 
dagligt 

5 dage 

Diaré forårsaget af 
Vibrio cholerae 

400 mg to gange 
dagligt 

3 dage 

Tyfus  400 mg to gange 
dagligt 

7 dage 

Gastrointestinale 
og 
intraabdorminale 
infektioner 

Intraabdominale 
infektioner, som 
skyldes gramnegative 
bakterier  

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

5-14 dage 

Infektioner i hud og bløddele 
 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

7-14 dage 
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Indikationer Daglig dosis Behandlingsvarighed 
(inklusiv skift til oral 

behandling så hurtigt som 
muligt) 

Infektioner i knogler og led 
 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

Højst i 3 måneder 

Behandling af infektioner eller profylakse 
over for infektioner hos patienter med 
neutropeni 
Ciprofloxacin skal gives sammen med 
andre antibakterielle stoffer i henhold til 
officielle retningslinjer. 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

Behandlingen bør fortsættes i 
hele neutropeniperioden  

Inhalationsanthrax, profylakse efter 
eksponering og kurativ behandling til 
patienter, som har behov for parenteral 
behandling. Behandlingen skal begynde så 
hurtigt som muligt efter mistanke om eller 
bekræftet eksponering. 

400 mg to gange 
dagligt 

60 dage efter bekræftelse af 
eksponering for Bacillus 

anthracis 

 
Børn og unge 
 
Indikationer Daglig dosis Behandlingsvarighed 

(inklusiv evt. parenteral 

behandling med 

ciprofloxacin) 

Cystisk fibrose 
 

10 mg/kg legemsvægt tre gange dagligt, maksimalt 
400 mg pr. dosis. 

10-14 dage 

Komplicerede 
urinvejsinfektioner 
og pyelonephritis 

6 mg/kg tre gange dagligt op til 10 mg/kg 
legemsvægt tre gange dagligt, maksimalt 400 mg 
pr. dosis. 

10-21 dage 

Inhalationsanthrax, 
profylakse efter 
eksponering og 
kurativ behandling 
til patienter, som 
kræver parenteral 
behandling. 
Behandlingen skal 
påbegyndes så 
hurtigt som muligt 
efter mistanke om 
eller bekræftet 
eksponerig. 

10 mg/kg to gange dagligt op til 15 mg/kg 
legemsvægt to gange dagligt, maksimalt 400 mg pr. 
dosis. 

60 dage efter bekræftelse 
af eksponering for 
Bacillus anthracis  

Andre svære 
infektioner 

10 mg/kg legemsvægt tre gange dagligt, maksimalt 
400 mg pr. dosis. 

Skal tilpasses 
infektionstypen 

 
Ældre patienter 
 
Ældre patienter skal have en dosis, der fastsættes ud fra infektionens alvorlighed og patientens 
kreatininclearance. 
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Nedsat nyre- og leverfunktion 
 
Anbefalede start- og vedligeholdelsesdoser til patienter med nedsat nyrefunktion: 
 
 

Kreatininclearance 
[ml/min/ 1,73 m²] 

Serumkreatinin 
[µmol/l] 

Intravenøs dosis 
[mg] 

> 60  < 124 Se normaldosering. 
30 – 60  124-168 200-400 mg hver 12. 

time 
<30  > 169 200-400 mg hver 24. 

time 
Patienter i hæmodialyse  > 169 200-400 mg hver 24. 

time (efter dialyse)  
Patienter i peritonealdialyse > 169 200-400 mg hver 24. 

time 
 

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat leverfunktion. 

Doseringen til børn med nedsat nyre- og/eller leverfunktion er ikke undersøgt. 
 
Indgivelsesmåde 
 
Ciprofloxacin infusionsvæske, opløsning skal kontrolleres visuelt før brugen. Den må ikke bruges, 
hvis den er uklar. 
 
Ciprofloxacin skal anvendes til intravenøs infusion. Til børn er varigheden af infusionen 60 minutter.  
Hos voksne patienter er infusionstiden 60 minutter for 400 mg ciprofloxacin og 30 minutter for 200 
mg ciprofloxacin. Langsom infusion i en stor vene vil minimere patienternes ubehag og nedsætte 
risikoen for venøs irritation.  
Infusionsopløsningen kan infunderes enten direkte eller efter blanding med andre kompatible 
infusionsopløsninger (se pkt. 6.2). 
 
4.3 Kontraindikationer 
 
• Overfølsomhed over for det aktive stof, over for andre quinoloner eller over for et eller flere af 

hjælpestofferne (se pkt. 6.1). 
 
• Samtidig indgift af ciprofloxacin og tizanidin (se pkt. 4.5). 
 
4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen 
 
Svære infektioner og blandingsinfektioner med grampositive og anaerobe patogener 
Ciprofloxacin egner sig ikke til monoterapi af svære infektioner og infektioner, som kan skyldes 
grampositive eller anaerobe patogener. Ved sådanne infektioner skal ciprofloxacin gives sammen med 
andre passende antibakterielle midler. 
 
Streptokokinfektioner (herunder  Streptococcus pneumonia) 
Ciprofloxacin må ikke anvendes til behandling af streptokokinfektioner på grund af utilstrækkelig 
effekt.. 
 
Genitale infektioner 
Epidymoorchitis og underlivsbetændelse kan være forårsaget af fluoroquinolonresistente Neisseria 
gonorhoeae. Med mindre ciprofloxacinresistente Neisseria gonorhoeae kan udelukkes, bør 
ciprofloxacin gives sammen med et andet passende antibakterielt lægemiddel. Hvis der ikke opnås 
effekt i løbet af 3 dage, skal behandlingen tages op til revision. 
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Intra-abdominale infektioner 
Der er begrænsede data om virkningen af ciprofloxacin til behandling af postoperative intra-
abdominale infektioner. 
 
Rejsediaré 
Ved valget af ciprofloxacin skal der tages hensyn til resistensen over for ciprofloxacin hos relevante 
patogener i de lande, der besøges.  
 
Infektioner i knogler og led 
Ciprofloxacin bør anvendes i kombination med andre antibakterielle lægemidler, afhængigt af 
resultaterne af de mikrobiologiske undersøgelser.  
 
Inhalationsanthrax 
Anvendelsen hos mennesker er baseret på oplysninger om in vitro-disposition og på dyreforsøg samt 
begrænsede oplysninger fra mennesker. Behandlende læger skal henholde sig til national og/eller 
international konsensusdokumentation om behandling af anthrax. 
 
Børn og unge 
Anvendelsen af ciprofloxacin til børn og unge skal ske i henhold til tilgængelig officiel vejledning. 
Ciprofloxacin-behandling må kun påbegyndes af en læge, der har erfaring i behandling af cystisk fibrose 
og/eller svære infektioner hos børn og unge.  
 
Det er vist, at ciprofloxacin kan forårsage artropati i de vægtbærende led hos ikke fuldtudvoksede dyr. 
Sikkerhedsdata fra et randomiseret, dobbeltblindt studie om brug af ciprofloxacin til børn 
(ciprofloxacin: n=335, gennemsnitsalder = 6,3 år; referencegruppe: n = 349, gennemsnitsalder = 6,2 
år, aldersområde: 1 til 17 år) viste en hyppighed af formodet lægemiddelrelateret artropati (bedømt ud 
fra ledrelaterede kliniske symptomer) efter dag 42 på hhv. 7,2% og 4,6%. Efter 1-års follow-up var 
den lægemiddelrelaterede hyppighed af artropati hhv. 9,0% og 5,7%. Der var ingen statistisk 
signifikant forskel mellem grupperne i stigningen over tid af lægemiddelrelateret artropati. På grund af 
bivirkninger, som kan være relateret til led og/eller det omgivende væv, bør behandlingen kun 
påbegyndes efter en omhyggelig vurdering af risici og fordele. 
 
Bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose  
Kliniske studier har inkluderet børn og unge i alderen 5-17 år. Der foreligger mere begrænsede 
erfaringer om behandling af børn mellem 1 og 5 år.  
 
Komplicerede urinvejsinfektioner og pyelonephritis 
Det bør overvejes at behandle urinvejsinfektioner med ciprofloxacin, når andre behandlinger ikke kan 
bruges. Behandlingen bør ske på grundlag af resultaterne af mikrobiologiske undersøgelser. 
Kliniske studier har inkluderet børn og unge i alderen 1-17 år.  
 
Andre specifikke svære infektioner  
Efter en omhyggelig vurdering af risici og fordele, og i overensstemmelse med mikrobiologiske 
undersøgelser kan andre svære infektioner behandles med ciprofloxacin, i henhold til den officielle 
vejledning, hvis andre behandlinger ikke kan bruges eller efter svigt af konventionel behandling. 
Brugen af ciprofloxacin til specifikke svære infektioner, bortset fra behandling af infektionerne nævnt 
ovenfor, er ikke undersøgt i kliniske studier, og de kliniske erfaringer er begrænsede. Der skal derfor 
udvises forsigtighed ved behandling af patienter med sådanne infektioner. 
 
Hypersensitivitet 
Efter en enkelt dosis kan der forekomme hypersensitivitet og allergiske reaktioner, som kan være 
livstruende, herunder anafylaksi og anafylaktoide reaktioner (se pkt. 4.8). Hvis det sker, skal 
behandlingen med ciprofloxacin seponeres, og der skal påbegyndes passende medicinsk behandling.  
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Det muskuloskeletale system 
Ciprofloxacin bør generelt ikke bruges til patienter, som har haft senesygdomme relateret til 
behandling med quinoloner. Ciprofloxacin kan dog i meget sjældne tilfælde ordineres til behandling af 
visse alvorlige infektioner efter mikrobiologisk dokumentation af den kausale organisme og en 
vurdering af risici og fordele. Dette gælder især, hvis standardbehandlingen har svigtet, eller der er 
bakteriel resistens, hvor de mikrobiologiske data berettiger anvendelsen af ciprofloxacin. 
Allerede  48 timer efter start af behandlingen med ciprofloxacin kan der forekomme tendinitis og 
seneruptur (specielt af akillessenen), af og til bilateralt. Risikoen for tendinopati kan øges hos ældre 
patienter eller hos patienter, som samtidigt behandles med kortikosteroider (se pkt. 4.8). 
Ved tegn på tendinitis (f.eks. smertefuld hævelse eller inflammation), skal behandlingen med 
ciprofloxacin seponeres. Den berørte legemsdel skal holdes i ro.  
Ciprofloxacin skal bruges med forsigtighed til patienter med myasthenia gravis (se pkt. 4.8). 
 
Fotosensitivitet 
Det er vist, at ciprofloxacin kan forårsage fotosensitivitetsreaktioner. Patienter, som tager 
ciprofloxacin, skal rådes til at undgå direkte udsættelse for stærkt sollys eller UV-stråling under 
behandlingen (se pkt. 4.8). 
 
Centralnervesystemet 
Quinoloner er kendt for at kunne udløse krampeanfald eller sænke krampetærsklen. Ciprofloxacin skal 
bruges med forsigtighed hos patienter med sygdomme i centralnervesystemet, som kan prædisponere 
for krampeanfald. Hvis der forekommer krampeanfald, skal ciprofloxacin seponeres (se pkt 4.8). Der 
kan forekomme psykiske reaktioner selv efter første indgift af ciprofloxacin. I sjældne tilfælde kan en 
depression eller psykose udvikle sig således, at patienten bliver til fare for sig selv. I disse tilfælde skal 
ciprofloxacin seponeres, og lægen skal omgående informeres. 
 Der er indberetninger om polyneuropati (baseret på neurologiske symptomer som f.eks. smerter, 
brænden, sensoriske forstyrrelser eller muskelsvaghed, alene eller i kombination) hos patienter, som 
får ciprofloxacin. Ciprofloxacin bør seponeres hos patienter, som får symptomer på neuropati, 
herunder smerter, brænden, prikken og stikken, følelsesløshed og/eller slaphed for at hindre udvikling 
af en irreversibel tilstand (se pkt. 4.8). 
 
Hjertesygdomme 
Da ciprofloxacin er forbundet med tilfælde af QT-forlængelse (se pkt. 4.8), skal der iagttages 
forsigtighed ved behandling af patienter med torsades de point-arytmi. 
 
Mave-tarm-kanalen 
Hvis der forekommer svær og vedvarende diaré under eller efter behandlingen (selv efter flere ugers 
behandling), kan det være tegn på en antibiotika-associeret colitis (livstruende med evt. fatalt udfald), 
som kræver omgående behandling (se pkt. 4.8). I det tilfælde skal ciprofloxacin omgående seponeres, 
og passende behandling skal påbegyndes. I denne situation er antiperistaltiske lægemidler 
kontraindiceret. 
 
Nyre- og urinveje 
Der er indberettet tilfælde med krystalluri i forbindelse med brugen af ciprofloxacin (se pkt. 4.8). 
Patienter, som får ciprofloxacin, skal være godt hydrerede og stærk alkalisering af urinen bør undgås. 
 
Lever og galdeveje 
Der er indberettet tilfælde af levernekrose og livstruende leversvigt efter anvendelsen af ciprofloxacin 
(se pkt. 4.8). Hvis der optræder symptomer på leversygdom (f.eks. anoreksi, gulsot, mørkfarvet urin, 
kløe eller abdominal ømhed), skal behandlingen seponeres.  
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Glucose-6-phosphat dehydrogenase-mangel 
Hos patienter med glucose-6-phosphat dehydrogenase-mangel er der indberetninger om hæmolytiske 
reaktioner ved behandling med ciprofloxacin. Derfor bør ciprofloxacin undgås hos disse patienter, 
med mindre de potentielle fordele opvejer de potentielle risici. I dette tilfælde skal patienterne 
overvåges for evt. optræden af hæmolyse. 
   
Resistens  
Under og efter behandling med ciprofloxacin kan bakterier, der viser resistens over for ciprofloxacin, 
isoleres, med eller uden klinisk tydelig superinfektion. Der kan være en særlig risiko ved 
ciprofloxacin-resistente bakterier ved længere behandlingsforløb og ved behandling af nosokomielle 
infektioner og/eller infektioner, der skyldes Staphylococcus- og Pseudomonas-arter.  
 
Cytokrom P450 
Ciprofloxacin hæmmer CYP1A2 og kan derfor medføre øgede serumkoncentrationer af lægemidler, 
som gives samtidigt, og som metaboliseres af dette enzym (f.eks. teofyllin, clozapin, ropinirol og 
tizanidin). Samtidig indtagelse af ciprofloxacin og tizanidin er kontraindiceret. Patienter, som tager 
disse stoffer sammen med ciprofloxacin, skal derfor kontrolleres omhyggeligt for kliniske tegn på 
overdosering, og der skal om nødvendigt foretages serumkoncentrationsbestemmelser (f.eks. for 
teofyllin) (se pkt. 4.5). 
 
Methotrexat 
Ciprofloxacin og methotrexat må ikke bruges samtidigt (se pkt. 4.5).  
 
Interaktioner med laboratorietests 
Ciprofloxacins in vitro-aktivitet over for Mycobacterium tuberculosis kan resultere i falsk negative 
bakteriologiske testresultater i prøver fra patienter, som tager ciprofloxacin.  
 
Reaktioner på injektionstedet  
Der er indberetninger om lokale reaktioner på injektionsstedet efter intravenøs indgift af ciprofloxacin. 
Reaktionerne forekommer hyppigere, hvis infusionstiden er 30 minutter eller mindre. De kan vise sig 
som lokale hudreaktioner, som hurtigt forsvinder, når infusionen er slut. Det er ikke kontraindiceret at 
fortsætte med infusionerne medmindre reaktionerne kommer igen eller forværres. 
 
NaC- belastning 
Hos patienter for hvem indtagelse af natrium er af medicinsk betydning (patienter med kongestiv 
hjertesygdom, nyreinsufficiens, nefrotisk syndrome etc.), skal den ekstra natriumbelastning tages i 
betragtning (se pkt. 2 vedrørende natriumindholdet). 
 
4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion 
 
Virkninger af andre lægemidler på ciprofloxacin: 
 
Probenecid 
 
Probenecid interfererer med den renale udskillelse af ciprofloxacin. Samtidig indgift af probenecid og 
ciprofloxacin øger serumkoncentrationerne af ciprofloxacin. 
 
 
Virkningen af ciprofloxacin på andre lægemidler: 
 
Tizanidin 
 
Tizanidin må ikke gives sammen med ciprofloxacin (se pkt. 4.3). I et klinisk studie med raske 
forsøgspersoner steg serumkoncentrationerne af tizanidin, når det blev givet samtidigt med 
ciprofloxacin (Cmax øges gennemsnitligt 7 fold, område: 4-21 fold. AUC øges gennemsnitligt 10 fold, 
område: 6-24 fold). Stigninger i serumkoncentrationerne af tizanidin er forbundet med en forstærket 
hypotensiv og sedativ virkning.  
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Methotrexat 
 
Den renale, tubulære transport af methotrexat kan hæmmes af samtidig indgift af ciprofloxacin. Det 
kan medføre forhøjede plasmakoncentrationer af methotrexat og øge risikoen for methotrexat-
betingede toksiske reaktioner. Må ikke indgives samtidigt (se pkt. 4.4). 
 
Teofyllin 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og teofyllin kan forårsage en uønsket stigning i 
serumkoncentrationen af teofyllin. Det kan medføre teofyllininducerede bivirkninger, som i sjældne 
tilfælde kan være livstruende eller fatale. Ved samtidig indgift, skal teofyllinkoncentrationerne 
kontrolleres, og teofyllindosis skal om nødvendigt nedsættes (se pkt. 4.4). 
 
Andre xanthinderivativer 
 
Ved samtidig indgift af ciprofloxacin og koffein eller pentoxifyllin (oxpentifyllin) er der beskrevet 
forhøjede serumkoncentrationer af disse xanthinderivativer. 
 
Phenytoin 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og phenytoin kan medføre forhøjede eller nedsatte 
serumkoncentrationer af phenytoin. Derfor bør plasmakoncentrationerne af lægemidlet monitoreres. 
 
Orale antikoagulantia 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og warfarin kan forstærke den antikoagulante virkning. Der er set et 
stort antal tilfælde med stigninger i oral antikoagulant-aktivitet hos patienter, som har fået 
antibakterielle midler, herunder fluoroquinoloner. Risikoen varierer med den tilgrundliggende 
infektion, alder og patienternes almentilstand. Det er derfor svært at vurdere fluoroquinolons bidrag til 
stigningen i INR (international normaliseret ratio). INR skal derfor overvåges hyppigt under og kort 
efter samtidig indgift af ciprofloxacin og et oralt antikoagulant middel.  
 
Ropinirol 
 
I et klinisk studie er det vist, at samtidig indgift af ropinirol og ciprofloxacin, en moderat hæmmer af 
isoenzym CYP450 1A2, medfører en stigning i Cmax og AUC for ropinirol på hhv. 60% og 84%. Der 
tilrådes overvågning af ropinirole-relaterede bivirkninger og passende justering af dosis under og kort 
efter samtidig indgift med ciprofloxacin (se pkt. 4.4). 
 
Clozapin 
 
Efter samtidig indgift af 250 mg ciprofloxacin og clozapin i 7 dage steg serumkoncentrationerne af 
clozapin og N-desmetylclozapin med hhv. 29% og 31%. Der bør foretages klinisk overvågning og en 
passende justering af clozapindosis under og kort efter samtidig indgift af ciprofloxacin (se pkt. 4.4). 
 
4.6 Graviditet og amning 
 
Graviditet 
De oplysninger, der er tilgængelige vedrørende indgift af ciprofloxacin til gravide kvinder, tyder ikke 
på misdannelser eller foetotoksicitet hhv. neonatal toksicitet efter ciprofloxacin. Dyreforsøg tyder ikke 
på direkte eller indirekte skadelige virkninger med hensyn til reproduktionstoksicitet. Hos unge og 
prænatale dyr, som var udsat for quinoloner, er der set effekt på umodent bindevæv. Det kan derfor 
ikke udelukkes, at lægemidlet kan forårsage skade på den humane immature organisme/foster (se pkt. 
5.3). 
Som en sikkerhedsforanstaltnng bør anvendelse af ciprofloxacin under graviditet derfor undgås. 
 



239 

Amning 
Ciprofloxacin udskilles i modermælk. Ciprofloxacin bør ikke anvendes under amning på grund af den 
potentielle risiko for bindevævsskader. 
 
4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner  
 
Ciprofloxacin kan påvirke reaktionstiden på grund af dets neurologiske virkninger. Derfor kan evnen 
til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner påvirkes.  
 
4.8 Bivirkninger 
 
De almindeligst indberettede bivirkninger er kvalme, diaré, opkastning, forbigående stigning i 
tranaminaser, udslæt og reaktioner på infusionssstedet.  
 
Nedenstående tabel angiver de bivirkninger, der er set ved ciprofloxacin i kliniske studier og under 
overvågning efter markedsføringen (oral, intravenøs og sekventiel behandling). Bivirkningerne er 
sorteret efter hyppighed. Hyppighedsanalysen er baseret på oplysninger fra både oral og intravenøs 
indgift af ciprofloxacin. 
 
Organklasse Almindelig 

≥ 1/100 til < 
1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

Infektioner og 
parasitære  
sygdomme 

 Mykotiske 
superinfektioner 

Antibiotika-
relateret colitis 
(meget sjældent 
med evt. fatalt 
udfald) (se pkt. 4.4) 

  

Blod og 
lymfesystem 

 Eosinofili Leukopeni 
Anæmi 
Neutropeni 
Leukocytose 
Trombocytopeni 
Trombocytæmi 

Hæmolytisk 
anæmi 
Agranulocyto-
se 
Pancytopeni 
(livstruende) 
Knoglemarvs-
depression 
(livstruende)  

 

Forstyrrelser 
i immun-
systemet 

  Allergisk reaktion 
Allergisk ødem / 
angioødem 

Anafylaktisk 
reaktion 
Anafylaktisk 
shock 
(livstruende) 
(se pkt. 4.4) 
Serumsyg-
domslignende 
reaktion 

 

Metabolisme 
og ernæring 

 Anoreksi Hyperglykæmi   

Psykiske 
forstyrrelser  

 Psykomotorisk 
hyperaktivitet / 
agitation 

Konfusion og 
desorientering 
Angst 
Abnorme drømme 
Depression 
Hallucinationer 

Psykotiske 
reaktioner (se 
pkt. 4.4) 
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Organklasse Almindelig 
≥ 1/100 til < 

1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

Nerve-
systemet 

 Hovedpine 
Svimmelhed 
Søvnforstyrrelser  
Smagsforstyrrel-
ser 

Par- og dysaesthesi 
Hypoaesthesi 
Tremor 
Krampeanfald (se 
pkt. 4.4) 
Vertigo 

Migræne 
Koordinations-
forstyrrelser 
Gangforstyr-
relser  
Olfaktoriske 
nervesyg-
domme 
Intrakraniel 
hypertension 

Perifer 
neuropati 
(se pkt. 4.4) 

Øjne    Synsforstyrrelser Forvrænget 
farvesyn  

 

Øre og 
labyrint 

  Tinnitus 
Tab af hørelse / 
nedsat hørelse 

  

Hjerte   Takykardi  
 

 Ventrikulær 
arytmi 
QT-
forlængelse 
Torsades de 
pointes * 

Vaskulære 
sygdomme 

  Vasodilatation 
Hypotension 
Synkope 

Vasculitis  

Luftveje, 
thorax og 
mediastinum  

  Dyspnø (herunder 
astmatisk tilstand) 

  

Gastrointesti-
nale sygdom-
me 

Kvalme 
Diaré 

Opkastning 
Mave- og 
abdominalsmerter 
Dyspepsi 
Flatulens 

 Pankreatitis  

Lever og 
galdeveje 

 Stigning i 
transaminaser 
Øget bilirubin 

Nedsat 
leverfunktion 
Gulsot 
Hepatitis  

Levernekrose 
(meget 
sjældent 
progredierende 
til livstruende 
leversvigt) 
(se pkt. 4.4) 

 

Hud og 
subkutane 
væv 

 Udslæt 
Pruritus 
Urticaria 

Fotosensitivitets-
reaktioner (se pkt. 
4.4) 
 

Petekkier 
Erythema 
multiforme  
Erythema 
nodosum 
Stevens-
Johnson- 
syndrom 
(potentielt 
livstruende) 
Toksisk 
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Organklasse Almindelig 
≥ 1/100 til < 

1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

epidermal 
nekrolyse 
(potentielt 
livstruende) 

Knogler, led, 
muskler og 
bindevæv 

 Muskel- og 
skeletsmerter 
(f.eks. 
ekstremitetssmer-
ter, rygsmerter og 
brystsmerter) 
Artralgier 

Myalgier 
Artritis 
Øget muskeltonus 
og muskelkramper 

Muskelsvag-
hed 
Tendinitis 
Seneruptur 
(fortrinsvis 
akillessenen) 
(se pkt. 4.4) 
Exacerbation 
af symptomer 
på myasthenia 
gravis (se pkt. 
4.4) 

 

Nyrer og 
urinveje 

 Nedsat 
nyrefunktion 

Nyresvigt 
Hæmaturi 
Krystalluri (se pkt. 
4.4) 
Tubulointerstitiel 
nephritis 

  

Almene 
symptomer og 
reaktioner på 
administra-
tionsstedet 

Reaktioner på 
injektions- og 
infusionsstedet 
(kun efter 
intravenøs 
indgift) 

Asteni 
Feber 

Ødemer 
Svedtendens 
(hyperhidrosis) 

  

Under-
søgelser 

 Stigning i basisk 
fosfatase i blodet 

Abnormt 
protrombinniveau 
Øget amylase 

  

 
* Disse hændelser blev indberettet i perioden efter markedsføringen og blev fortrinsvis set hos 
patienter med yderligere risikofaktorer for QT-forlængelse (se pkt. 4.4) 
 
Følgende bivirkninger forekommer hyppigere hos de patienter, som får intravenøs eller sekventiel 
behandling (intravenøs og oral): 
  
Almindelig Opkastning, forbigående transaminasestigninger, udslæt 
Ikke almindelig Trombocytopeni, trombocytæmi, konfusion og desorientering, 

hallucinationer, par- og dysæstesi, kramper, vertigo, synsforstyrrelser, tab af 
hørelse, takykardi, vasodilatation, hypotension, forbigående nedsat 
leverfunktion, gulsot, nyresvigt, ødemer 

Sjælden Pancytopeni, knoglemarvsdepression, anafylaktisk shock, psykotiske 
reaktioner, migræne, lugteforstyrrelser, nedsat hørelse, vasculitis, 
pancreatitis, levernekrose, petekkier, seneruptur 

 



242 

Børn 
Hyppigheden af ovennævnte artropati refererer til data, som stammer fra studier hos voksne. Det er 
indberettet, at artropati forekommer almindeligt hos børn (se pkt. 4.4). 
 
4.9 Overdosering 
 
Det er indberettet, at en overdosis på 12 g har medført lette toksiske symptomer. Det er indberettet, at 
en akut overdosis på 16 g har medført akut nyresvigt. 
Symptomerne på overdosering omfatter: svimmelhed, tremor, hovedpine, træthed, krampeanfald, 
hallucinationer, konfusion, maveubehag, nedsat nyre- og leverfunktion samt krystalluri og hæmaturi. 
Der er beskrevet reversibel nyretoksicitet. 
 
Bortset fra rutinemæssige nødforanstaltninger bør nyrefunktionen overvåges om nødvendigt for at 
undgå krystalluri, herunder urinens pH og surhedsgrad. Patienterne skal holdes adækvat hydrerede. 
Det er kun en mindre mængde ciprofloxacin (<10%), der elimineres ved hæmodialyse eller 
peritonealdialyse. 
 
 
5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 
 
5.1  Farmakodynamiske egenskaber 
 
Farmakoterapeutisk klassifikation: Fluoroquinolon, ATC-kode: J01 MA 02. 
 
Virkningsmekanisme: 
 
Som et fluorquinolon-antibiotikum udøver Ciprofloxacin sin baktericide virkning ved at hæmme både 
type II topo-isomerase (DNA-gyrase) og top-isomerase IV, som er nødvendig for bakteriel DNA-
replikation, transskription, genopretning og rekombination. 
Den minimale baktericide koncentration (MBC) overstiger normalt ikke den minimale hæmmende 
koncentration (MIC) med mere end en faktor 2. 
 
PK/PD-forholdet: 
 
Virkningen afhænger hovedsageligt af hhv. forholdet mellem den maksimale koncentration i serum 
(Cmax) og den minimale hæmmende koncentration (MIC) af ciprofloxacin for et bakterielt patogen og 
af forholdet mellem henholdsvis arealet under kurven (AUC) og MIC. 
 
Resistens: 
 
In vitro-resistens over for ciprofloxacin kan erhverves gennem en trinvis proces af mutationer på 
målstedet af både topoisomerase II, DNA gyrase og topoisomerase IV. Graden af krydsresistens 
mellem ciprofloxacin og andre fluoroquinoloner, der hidrører herfra, er variabel. Enkelte mutationer 
resulterer dog nødvendigvis ikke i klinisk resistens, men multiple mutationer resulterer generelt i 
klinisk resistens over for mange eller alle aktive substanser inden for klassen.  
Impermeabilitet og/eller resistens, som påvirker mekanismen af efflukspumpen for den aktive 
substans, kan have forskellig virkning på følsomheden over for fluoroquinoloner, hvilket afhænger af 
de fysiokemiske egenskaber hos forskellige aktive substanser inden for klassen og affiniteten af 
transportsystemerne for hver aktiv substans. Alle in vitro-mekanismer for resistens ses almindeligvis i 
kliniske isolater. Resistensmekanismer, som inaktiverer andre antibiotika, som f.eks. 
permeationsbarrierer (almindelig hos Pseudomonas aeruginosa) og effluksmekanismer, kan påvirke 
følsomheden over for ciprofloxacin. Der er set plasmidmedieret resistens kodet via qnr-gener. 
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Antibakterielt spektrum: 
 
Breakpoints adskiller følsomme stammer fra stammer med intermediær følsomhed og de sidste fra 
resistente stammer: 
 
EUCAST-rekommendationer 
 

Mikroorganisme Følsomhed Resistens 
Enterobacteria S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 
Pseudomonas S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 
Acinetobacter S ≤ 1 mg/l R > 1 mg/l 
Staphylococcus spp.1 S ≤ 1 mg/l R > 1 mg/l 
Haemophilus influenzae og  
Moraxella catarrhalis 

S ≤ 0,5 mg/l R > 0,5 mg/l 

Neisseria gonorrhoeae S ≤ 0,03 mg/l R > 0,06 mg/ 
Neisseria meningitidis S ≤ 0,03 mg/ R > 0,06 mg/ 
Ikke-artsrelaterede breakpoints* S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 

12. Staphylococcus spp. - breakpoints for ciprofloxacin refererer til højdosisbehandling.  
* Ikke-artsrelaterede breakpoints er primært blevet bestemt på grundlag af PK/PD-data, og er 

uafhængige af fordelingerne af MIC for specifikke arter. De skal kun bruges for arter, som 
ikke har fået et arts-specifikt breakpoint, og ikke for de arter, hvor testning af følsomhed 
ikke anbefales. 

 
Forekomsten af erhvervet resistens kan variere geografisk og over tid for udvalgte arter, og lokal 
information om resistens er ønskeligt, især ved behandling af alvorlige infektioner. Ekspertrådgivning 
bør om nødvendigt søges, hvis den lokale forekomst af resistens er således, at nytten af lægemidlet ved 
visse infektioner er tvivlsom. 
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Inddeling af relevante arter efter ciprofloxacinfølsomhed (se pkt. 4.4 vedrørende Streptokokarter). 
 
ALMINDELIGE FØLSOMME ARTER 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Bacillus anthracis (1) 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Aeromonas spp. 
Brucella spp. 
Citrobacter koseri 
Francisella tularensis 
Haemophilus ducreyi 
Haemophilius influenzae* 
Legionella spp. 
Moraxella catarrhalis* 
Neisseria meningitidis 
Pasteurella spp. 
Salmonella spp.* 
Shigella spp.* 
Vibrio spp. 
Yersinia pestis 
Anaerobe mikroorganismer 
Mobiluncus 
Andre mikroorganismer 
Chlamydia trachomatis ($) 
Chlamydia pneumoniae ($) 
Mycoplasma hominis ($) 
Mycoplasma pneumoniae ($) 
ARTER, HVOR ERHVERVET RESISTENS KAN VÆRE ET PROBLEM 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Enterococcus faecalis ($) 
Staphylococcus spp. * (2) 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Acinetobacter baumannii+ 
Burkholderia cepacia+* 
Campylobacter spp.+* 
Citrobacter freundii* 
Enterobacter aerogenes 
Enterobacter cloacae* 
Escherichia coli* 
Klebsiella oxytoca 
Klebsiella pneumoniae* 
Morganella morganii* 
Neisseria gonorrhoeae* 
Proteus mirabilis* 
Proteus vulgaris* 
Providencia spp. 
Pseudomonas aeruginosa* 
Pseudomonas fluorescens 
Serratia marcescens* 
Anaerobe mikroorganismer 
Peptostreptococcus spp. 
Propionibacterium acnes 
ORGANISMER MED NATURLIG RESISTENS 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Actinomyces 
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Enteroccus faecium 
Listeria monocytogenes 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Stenotrophomonas maltophilia 
Anaerobe mikroorganismer 
Undtagen ovennævnte   
Andre mikroorganismer 
Mycoplasma genitalium 
Ureaplasma urealitycum 
* Der er dokumenteret klinisk effekt for følsomme isolater ved godkendte indikationer 
+ Resistensgrad ≥ 50% i et eller flere EU-lande 
($): Naturlig intermediær følsomhed i fravær af erhvervet resistensmekanisme 
(1): Der er foretaget studier ved eksperimentelle infektioner hos dyr efter inhalation af Bacillus 

anthracis sporer; disse studier viser, at tidlig antibiotikabehandling efter eksponering, kan 
forhindre sygdommen, hvis behandlingen tilpasses til at mindske antallet af sporer i 
organismen med den infektive dosis. Den anbefalede dosis til mennesker er primært baseret 
på in vitro-følsomhed og på dyreeksperimentelle data sammen med begrænsede humane 
data. To måneders behandling af voksne med oral ciprofloxacin i en dosis på 500 mg to 
gange dagligt anses dog for effektiv til at forebygge anthraxinfektioner hos mennesker. Den 
behandlende læge henvises til nationale og/eller internationale konsensusdokumenter 
vedrørende behandling af anthrax. 

 (2): Methicillinresistente S .aureus viser meget hyppigt samme resistens over for 
fluoroquinoloner. Resistensgraden over for methicillin er fra 20 til 50% for alle 
stafylokokarter, og er normalt højere i nosocomiale isolater.  

 
5.2 Farmakokinetiske egenskaber 
 
Absorption 
 
Efter en intravenøs infusion af ciprofloxacin opnås den gennemsnitlige maksimumserumkoncentration 
ved slutningen af infusionen. Ciprofloxacins farmakokinetik var lineær op til en intravenøs dosis på 
400 mg. 
 
En sammenligning af de farmakokinetiske parametre efter intravenøs administration hhv. to gange 
dagligt og tre gange dagligt viste ingen tegn på akkumulering af ciprofloxacin og dets metabolitter. 
 
En 60 minutters intravenøs infusion af 200 mg ciprofloxacin og en oral administration af 250 mg 
ciprofloxacin, begge givet hver 12. time, havde samme areal under serumkoncentrations/tid-kurven 
(AUC). 
 
En 60 minutters intravenøs infusion af 400 mg ciprofloxacin hver 12. time var bioækvivalent med en 
oral dosis på 500 mg hver 12. time med hensyn til AUC. 
 
En 400 mg intravenøs dosis, givet over 60 minutter hver 12. time resulterede i et Cmax, der svarer til 
Cmax efter en oral dosis på 750 mg. 

En 60 minutters infusion af 400 mg ciprofloxacin hver 8. time svarer til en oral dosis på 750 mg hver 
12. time med hensyn til AUC.  

Distribution 
 
Ciprofloxacin har en lav proteinbinding (20-30%). Ciprofloxacin findes overvejende uioniseret i 
plasma og har i steadystate et stort distributionsvolumen på 2-3 l/kg legemsvægt. Ciprofloxacin når 
høje koncentrationer i mange væv som f.eks. lungevæv (epitelvæske, alveolære makrofager, 
biopsivæv), bihuler og inflammerede læsioner (cantharides blistervæske) og urogenitalsystemet (urin, 
prostata, endometrium), hvor totalkoncentrationerne kan overstige plasmakoncentrationerne.  
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Metabolisme 
 
Der er fundet små koncentrationer af fire metabolitter, som blev identificeret som: 
desethylenciprofloxacin (M 1), sulphociprofloxacin (M 2), oxociprofloxacin (M 3) og 
formylciprofloxacin (M 4). Metabolitterne har antibakteriel aktivitet in vitro, men svagere end 
moderstoffet. 
Ciprofloxacin er kendt for at være en moderat hæmmer af CYP 450 1A2-iso-enzymer. 
 
Eliminering 
 
Ciprofloxacin udskilles overvejende uændret, både renalt og i mindre grad fækalt.  
 

Udskillelse af ciprofloxacin (% af dosis) 
Intravenøs indgift  Urin Fæces 

Ciprofloxacin 61,5 15,2 
Metaboliter (M1-M4) 9,5 2,6 

 
Den renale clearance er på 180 og 300 ml/kg/time og den totale bodyclearance er mellem 480 og 600 
ml/kg/time. Ciprofloxacin udskilles både ved glomerulær filtration og tubulær sekretion. Svært nedsat 
nyrefunktion medfører en stigning i ciprofloxacins halveringstid på op til 12 timer. 
 
Ciprofloxacins non-renale clearance sker primært ved aktiv transintestinal sekretion og ved 
metabolisering. Én procent af den indgivne dosis udskilles med galden, hvor koncentrationen er høj. 
 
Børn 
 
De foreliggende data om farmakokinetikken hos børn er begrænsede. 
 
I et studie med børn var Cmax og AUC ikke aldersafhængige (over 1 år). Der blev ikke set nogen 
bemærkelsesværdig stigning i Cmax og AUC efter gentagen dosering (10 mg/kg tre gange dagligt). 
 
Hos 10 børn med svær sepsis var Cmax 6,1 mg/l (område 4,6-8,3 mg/L) efter en 1-times intravenøs 
infusion i en dosis på 10 mg/kg hos børn under 1 år sammenlignet med  7,2 mg/l (område 4,7-11,8 
mg/l) hos børn mellem 1 og 5 år. AUC-værdierne var hhv. 17,4 mg*h/l (område 11,8-32,0 mg*h/l) og 
16,5 mg*h/l (område 11,0-23,8 mg*h/l) i de respektive aldersgrupper. 
 
Disse værdier ligger inden for det rapporterede område hos voksne ved terapeutiske doser. Baseret på 
populationsfarmakokinetiske analyser er den forventede gennemsnitlige halveringstid hos børn med 
forskellige infektioner ca. 4-5 timer, og biotilgængeligheden af den orale suspension er mellem 50 og 
80%.  
 
5.3 Prækliniske sikkerhedsdata 
 
De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af 
toksicitet efter enkeltdoser, toksicitet efter gentagne doser, karcinogenicitet eller 
reproduktionstoksicitet. Som mange andre quinoloner er ciprofloxacin fototoksisk hos dyr efter en 
klinisk relevant eksponering. Data om fotomutagenicitet/fotocarcinogenicitet viser en svag 
fotomutagen eller fototumorigen virkning af ciprofloxacin in vitro og i dyreforsøg. Virkningerne var 
sammenlignelige med virkningen af andre gyrasehæmmere. 
 
Artikulær tolerance: 
Som indberettet for andre gyrasehæmmere, forårsager ciprofloxacin skade på de store 
vægtbærende led hos ikke fuldt udvoksede dyr. Omfanget af bruskskader varierer alt efter alder, 
art og dosis. Skaderne kan nedsættes ved at fjerne vægten fra ledene. Studier med fuldt 
udvoksede dyr (rotter, hunde) viste ikke tegn på brusklæsioner. I et studie med unge beagle-
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hunde forårsagede ciprofloxacin alvorlige forandringer i leddene ved terapeutiske doser efter 2 
ugers behandling, som stadig blev observeret efter 5 måneder. 
 
 
6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 
 
6.1 Hjælpestoffer 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.2 Uforligeligheder 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.3 Opbevaringstid 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.4 Særlige opbevaringsforhold 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.6 Regler for destruktion og anden håndtering  
 
For at lette brugen, skal gummiproppen på infusionshætteglasset penetreres i den centrale ring. 
Penetration af den ydre ring kan beskadige gummiproppen på hætteglasset  
 
Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer. 
 
 
7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
[Se bilag I - Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
 
8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 
 
[Udfyldes nationalt} 
 
 
9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF 

TILLADELSEN 
 
[Udfyldes nationalt} 
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10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 
 
[MM/ÅÅÅÅ] 
 
[Udfyldes nationalt] 
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1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 400 mg/200 ml  infusionsvæske, opløsning 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
 
2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 
 
 
3. LÆGEMIDDELFORM 
 
Infusionsvæske, opløsning 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
4. KLINISKE OPLYSNINGER 
 
4.1 Terapeutiske indikationer 
 
Ciprofloxacin Bayer 400 mg/200 ml  infusionsvæske, opløsning  er indiceret til behandling af følgende 
infektioner (se pkt. 4.4 og 5.1. Før behandling påbegyndes, skal tilgængelige oplysninger om resistens 
over for ciprofloxacin nøje studeres. 
 
Der skal tages hensyn til den officielle vejledning for korrekt brug af antibakterielle midler. 
 
Voksne 
 
• Infektioner i de nedre luftveje, som skyldes gramnegative bakterier 

- exacerbationer af kronisk, obstruktiv lungesygdom 
- bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose eller ved bronkiektasier 
- pneumoni 

 
• Kronisk suppurativ otitis media  

 
• Akut exacerbation af kronisk sinusitis, især hvis infektionerne skyldes gramnegative bakterier, 

herunder Pseudomonas aeruginosa 
 
• Urinvejsinfektioner 
 
• Epididymoorchitis, herunder tilfælde forårsaget af Neisseria gonorrhoeae 
 
• Underlivsbetændelse, herunder tilfælde forårsaget af Neisseria gonorrhoeae. 

 
Ved ovennævnte infektioner i genitalkanalen, som er mistænkt for eller kendt for at skyldes Neisseria 
gonorrhoeae, er det særligt vigtigt at indhente oplysninger lokalt om, hvor udbredt resistensen over for 
ciprofloxacin er, og at bekræfte følsomheden på basis af laboratorieundersøgelser. 

 
• Gastrointestinale infektioner (f.eks. rejsediaré) 

 
• Intraabdominale infektioner 
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• Infektioner i hud og bløddele forårsaget af gramnegative bakterier 
 

• Malign ekstern otitis 
 
• Infektioner i knogler og led 
 
• Behandling af infektioner hos patienter med neutropeni 

 
• Profylakse over for infektioner hos patienter med neutropeni 
 
• Inhalationsanthrax (profylakse efter eksponering og kurativ behandling)  
 
Børn og unge 
 
• Bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose forårsaget af Pseudomonas aeruginosa 
• Komplicerede urinvejsinfektioner og pyelonephritis 
• Inhalationsanthrax (profylakse efter eksponering og kurativ behandling) 
 
Ciprofloxacin kan også anvendes til at behandle alvorlige infektioner hos børn og unge, når det anses 
for nødvendigt. 
 
Behandlingen bør kun påbegyndes af læger med erfaring i behandlingen af cystisk fibrose og/eller 
svære infektioner hos børn og voksne (se pkt. 4.4 og 5.1). 
 
4.2 Dosering og indgivelsesmåde  
 
Doseringen afhænger af indikationen, infektionens sværhedsgrad og infektionsstedet, de 
sygdomsfremkaldende bakteriers følsomhed for ciprofloxacin, patientens nyrefunktion, og hos børn og 
unge, patientens vægt. 
Behandlingens varighed afhænger af sygdommens sværhedsgrad og det kliniske og bakteriologiske 
forløb. 
 
Efter intravenøs påbegyndelse af behandlingen, kan behandlingen, hvis det er klinisk indiceret, ændres 
til oral behandling med tabletter eller suspension efter lægens skøn. IV-behandling skal følges op med 
oral behandling så hurtigt som muligt. 
I svære tilfælde, eller hvis patienten ikke kan indtage tabletter (f.eks. patienter, som får enteral 
ernæring), bør behandlingen påbegyndes med intravenøs ciprofloxacin indtil det er muligt at skifte til 
oral indgift. 
 
Behandling af infektioner, der skyldes visse bakterier (f.eks. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter 
eller Stafylokokker), kan kræve højere ciprofloxacindoser og samtidig indgift af andre passende 
antibakterielle midler. 
 
Behandling af nogle infektioner (f.eks. underlivsbetændelse, intraabdominale infektioner, infektioner 
hos neutropeniske patienter og infektioner i knogler og led) kan kræve samtidig indgift af andre 
passende antibakterielle midler, afhængigt af de involverede patogener. 
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Voksne 
 
Indikationer Daglig dosis Behandlingsvarighed 

(inklusiv skift til oral 
behandling så hurtigt som 

muligt) 
Infektioner i de nedre luftveje  
(iht. sværhedsgrad og organisme) 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

7-14 dage 
 

Akut exacerbation af 
kronisk sinusitis 
 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

7-14 dage 

Kronisk suppurativ 
otitis media 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

7-14 dage 

Infektioner i de 
øvre luftvej (iht. 
sværhedsgrad og 
organisme) 

Malign ekstern otitis 400 mg tre gange 
dagligt 

28 dage op til 3 måneder 

Kompliceret og 
ukompliceret 
pyelonephritis 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

7-21 dage, i nogle tilfælde kan 
behandlingen fortsætte i 

længere end 21 dage (fx ved 
abscesser) 

Urinvejsinfektioner  
(iht. sværhedsgrad 
og organisme) 

Prostatitis 400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

2-4 uger (akut) 

Genitale 
infektioner 

Epididymoorchitis og 
underlivsbetændelse 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

Mindst 14 dage 

Diaré forårsaget af 
bakterielle patogener, 
herunder Shigella spp. 
bortset fra Shigella 
dysenteriae type 1 og 
empirisk behandling 
af  svær turistdiaré  

400 mg to gange 
dagligt 

1 dag 

Diaré forårsaget af 
Shigella dysenteriae 
type 1  

400 mg to gange 
dagligt 

5 dage 

Diaré forårsaget af 
Vibrio cholerae 

400 mg to gange 
dagligt 

3 dage 

Tyfus  400 mg to gange 
dagligt 

7 dage 

Gastrointestinale 
og 
intraabdorminale 
infektioner 

Intraabdominale 
infektioner, som 
skyldes gramnegative 
bakterier  

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

5-14 dage 

Infektioner i hud og bløddele 
 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

7-14 dage 
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Indikationer Daglig dosis Behandlingsvarighed 
(inklusiv skift til oral 

behandling så hurtigt som 
muligt) 

Infektioner i knogler og led 
 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

Højst i 3 måneder 

Behandling af infektioner eller profylakse 
over for infektioner hos patienter med 
neutropeni 
Ciprofloxacin skal gives sammen med 
andre antibakterielle stoffer i henhold til 
officielle retningslinjer. 

400 mg to gange 
dagligt op til 400 mg 

tre gange dagligt 

Behandlingen bør fortsættes i 
hele neutropeniperioden  

Inhalationsanthrax, profylakse efter 
eksponering og kurativ behandling til 
patienter, som har behov for parenteral 
behandling. Behandlingen skal begynde så 
hurtigt som muligt efter mistanke om eller 
bekræftet eksponering. 

400 mg to gange 
dagligt 

60 dage efter bekræftelse af 
eksponering for Bacillus 

anthracis 

 
Børn og unge 
 
Indikationer Daglig dosis Behandlingsvarighed 

(inklusiv evt. parenteral 

behandling med 

ciprofloxacin) 

Cystisk fibrose 
 

10 mg/kg legemsvægt tre gange dagligt, maksimalt 
400 mg pr. dosis. 

10-14 dage 

Komplicerede 
urinvejsinfektioner 
og pyelonephritis 

6 mg/kg tre gange dagligt op til 10 mg/kg 
legemsvægt tre gange dagligt, maksimalt 400 mg 
pr. dosis. 

10-21 dage 

Inhalationsanthrax, 
profylakse efter 
eksponering og 
kurativ behandling 
til patienter, som 
kræver parenteral 
behandling. 
Behandlingen skal 
påbegyndes så 
hurtigt som muligt 
efter mistanke om 
eller bekræftet 
eksponerig. 

10 mg/kg to gange dagligt op til 15 mg/kg 
legemsvægt to gange dagligt, maksimalt 400 mg pr. 
dosis. 

60 dage efter bekræftelse 
af eksponering for 
Bacillus anthracis  

Andre svære 
infektioner 

10 mg/kg legemsvægt tre gange dagligt, maksimalt 
400 mg pr. dosis. 

Skal tilpasses 
infektionstypen 

 
Ældre patienter 
 
Ældre patienter skal have en dosis, der fastsættes ud fra infektionens alvorlighed og patientens 
kreatininclearance. 
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Nedsat nyre- og leverfunktion 
 
Anbefalede start- og vedligeholdelsesdoser til patienter med nedsat nyrefunktion: 
 
 

Kreatininclearance 
[ml/min/ 1,73 m²] 

Serumkreatinin 
[µmol/l] 

Intravenøs dosis 
[mg] 

> 60  < 124 Se normaldosering. 
30 – 60  124-168 200-400 mg hver 12. 

time 
<30  > 169 200-400 mg hver 24. 

time 
Patienter i hæmodialyse  > 169 200-400 mg hver 24. 

time (efter dialyse)  
Patienter i peritonealdialyse > 169 200-400 mg hver 24. 

time 
 

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat leverfunktion. 

Doseringen til børn med nedsat nyre- og/eller leverfunktion er ikke undersøgt. 
 
Indgivelsesmåde 
 
Ciprofloxacin infusionsvæske, opløsning skal kontrolleres visuelt før brugen. Den må ikke bruges, hvis 
den er uklar. 
 
Ciprofloxacin skal anvendes til intravenøs infusion. Til børn er varigheden af infusionen 60 minutter.  
Hos voksne patienter er infusionstiden 60 minutter for 400 mg ciprofloxacin og 30 minutter for 200 
mg ciprofloxacin. Langsom infusion i en stor vene vil minimere patienternes ubehag og nedsætte 
risikoen for venøs irritation.  
Infusionsopløsningen kan infunderes enten direkte eller efter blanding med andre kompatible 
infusionsopløsninger (se pkt. 6.2). 
 
4.3 Kontraindikationer 
 
• Overfølsomhed over for det aktive stof, over for andre quinoloner eller over for et eller flere af 

hjælpestofferne (se pkt. 6.1). 
 
• Samtidig indgift af ciprofloxacin og tizanidin (se pkt. 4.5). 
 
4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen 
 
Svære infektioner og blandingsinfektioner med grampositive og anaerobe patogener 
Ciprofloxacin egner sig ikke til monoterapi af svære infektioner og infektioner, som kan skyldes 
grampositive eller anaerobe patogener. Ved sådanne infektioner skal ciprofloxacin gives sammen med 
andre passende antibakterielle midler. 
 
Streptokokinfektioner (herunder  Streptococcus pneumonia) 
Ciprofloxacin må ikke anvendes til behandling af streptokokinfektioner på grund af utilstrækkelig 
effekt. 
 
Genitale infektioner 
Epidymoorchitis og underlivsbetændelse kan være forårsaget af fluoroquinolonresistente Neisseria 
gonorhoeae. Med mindre ciprofloxacinresistente Neisseria gonorhoeae kan udelukkes, bør 
ciprofloxacin gives sammen med et andet passende antibakterielt lægemiddel. Hvis der ikke opnås 
effekt i løbet af 3 dage, skal behandlingen tages op til revision. 
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Intra-abdominale infektioner 
Der er begrænsede data om virkningen af ciprofloxacin til behandling af postoperative intra-
abdominale infektioner. 
 
Rejsediaré 
Ved valget af ciprofloxacin skal der tages hensyn til resistensen over for ciprofloxacin hos relevante 
patogener i de lande, der besøges.  
 
Infektioner i knogler og led 
Ciprofloxacin bør anvendes i kombination med andre antibakterielle lægemidler, afhængigt af 
resultaterne af de mikrobiologiske undersøgelser.  
 
Inhalationsanthrax 
Anvendelsen hos mennesker er baseret på oplysninger om in vitro-disposition og på dyreforsøg samt 
begrænsede oplysninger fra mennesker. Behandlende læger skal henholde sig til national og/eller 
international konsensusdokumentation om behandling af anthrax. 
 
Børn og unge 
Anvendelsen af ciprofloxacin til børn og unge skal ske i henhold til tilgængelig officiel vejledning. 
Ciprofloxacin-behandling må kun påbegyndes af en læge, der har erfaring i behandling af cystisk fibrose 
og/eller svære infektioner hos børn og unge.  
 
Det er vist, at ciprofloxacin kan forårsage artropati i de vægtbærende led hos ikke fuldtudvoksede dyr. 
Sikkerhedsdata fra et randomiseret, dobbeltblindt studie om brug af ciprofloxacin til børn 
(ciprofloxacin: n=335, gennemsnitsalder = 6,3 år; referencegruppe: n = 349, gennemsnitsalder = 6,2 
år, aldersområde: 1 til 17 år) viste en hyppighed af formodet lægemiddelrelateret artropati (bedømt ud 
fra ledrelaterede kliniske symptomer) efter dag 42 på hhv. 7,2% og 4,6%. Efter 1-års follow-up var 
den lægemiddelrelaterede hyppighed af artropati hhv. 9,0% og 5,7%. Der var ingen statistisk 
signifikant forskel mellem grupperne i stigningen over tid af lægemiddelrelateret artropati. På grund af 
bivirkninger, som kan være relateret til led og/eller det omgivende væv, bør behandlingen kun 
påbegyndes efter en omhyggelig vurdering af risici og fordele. 
 
Bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose  
Kliniske studier har inkluderet børn og unge i alderen 5-17 år. Der foreligger mere begrænsede 
erfaringer om behandling af børn mellem 1 og 5 år.  
 
Komplicerede urinvejsinfektioner og pyelonephritis 
Det bør overvejes at behandle urinvejsinfektioner med ciprofloxacin, når andre behandlinger ikke kan 
bruges. Behandlingen bør ske på grundlag af resultaterne af mikrobiologiske undersøgelser. 
Kliniske studier har inkluderet børn og unge i alderen 1-17 år.  
 
Andre specifikke svære infektioner  
Efter en omhyggelig vurdering af risici og fordele, og i overensstemmelse med mikrobiologiske 
undersøgelser kan andre svære infektioner behandles med ciprofloxacin, i henhold til den officielle 
vejledning, hvis andre behandlinger ikke kan bruges eller efter svigt af konventionel behandling. 
Brugen af ciprofloxacin til specifikke svære infektioner, bortset fra behandling af infektionerne nævnt 
ovenfor, er ikke undersøgt i kliniske studier, og de kliniske erfaringer er begrænsede. Der skal derfor 
udvises forsigtighed ved behandling af patienter med sådanne infektioner. 
 
Hypersensitivitet 
Efter en enkelt dosis kan der forekomme hypersensitivitet og allergiske reaktioner, som kan være 
livstruende, herunder anafylaksi og anafylaktoide reaktioner (se pkt. 4.8). Hvis det sker, skal 
behandlingen med ciprofloxacin seponeres, og der skal påbegyndes passende medicinsk behandling.  
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Det muskuloskeletale system 
Ciprofloxacin bør generelt ikke bruges til patienter, som har haft senesygdomme relateret til 
behandling med quinoloner. Ciprofloxacin kan dog i meget sjældne tilfælde ordineres til behandling af 
visse alvorlige infektioner efter mikrobiologisk dokumentation af den kausale organisme og en 
vurdering af risici og fordele. Dette gælder især, hvis standardbehandlingen har svigtet, eller der er 
bakteriel resistens, hvor de mikrobiologiske data berettiger anvendelsen af ciprofloxacin. 
Allerede 48 timer efter start af behandlingen med ciprofloxacin kan der forekomme tendinitis og 
seneruptur (specielt af akillessenen), af og til bilateralt. Risikoen for tendinopati kan øges hos ældre 
patienter eller hos patienter, som samtidigt behandles med kortikosteroider (se pkt. 4.8). 
Ved tegn på tendinitis (f.eks. smertefuld hævelse eller inflammation), skal behandlingen med 
ciprofloxacin seponeres. Den berørte legemsdel skal holdes i ro.  
Ciprofloxacin skal bruges med forsigtighed til patienter med myasthenia gravis (se pkt. 4.8). 
 
Fotosensitivitet 
Det er vist, at ciprofloxacin kan forårsage fotosensitivitetsreaktioner. Patienter, som tager 
ciprofloxacin, skal rådes til at undgå direkte udsættelse for stærkt sollys eller UV-stråling under 
behandlingen (se pkt. 4.8). 
 
Centralnervesystemet 
Quinoloner er kendt for at kunne udløse krampeanfald eller sænke krampetærsklen. Ciprofloxacin skal 
bruges med forsigtighed hos patienter med sygdomme i centralnervesystemet, som kan prædisponere 
for krampeanfald. Hvis der forekommer krampeanfald, skal ciprofloxacin seponeres (se pkt 4.8). Der 
kan forekomme psykiske reaktioner selv efter første indgift af ciprofloxacin. I sjældne tilfælde kan en 
depression eller psykose udvikle sig således, at patienten bliver til fare for sig selv. I disse tilfælde skal 
ciprofloxacin seponeres, og lægen skal omgående informeres. 
 Der er indberetninger om polyneuropati (baseret på neurologiske symptomer som f.eks. smerter, 
brænden, sensoriske forstyrrelser eller muskelsvaghed, alene eller i kombination) hos patienter, som 
får ciprofloxacin. Ciprofloxacin bør seponeres hos patienter, som får symptomer på neuropati, 
herunder smerter, brænden, prikken og stikken, følelsesløshed og/eller slaphed for at hindre udvikling 
af en irreversibel tilstand (se pkt. 4.8). 
 
Hjertesygdomme 
Da ciprofloxacin er forbundet med tilfælde af QT-forlængelse (se pkt. 4.8), skal der iagttages 
forsigtighed ved behandling af patienter med torsades de point-arytmi. 
 
Mave-tarm-kanalen 
Hvis der forekommer svær og vedvarende diaré under eller efter behandlingen (selv efter flere ugers 
behandling), kan det være tegn på en antibiotika-associeret colitis (livstruende med evt. fatalt udfald), 
som kræver omgående behandling (se pkt. 4.8). I det tilfælde skal ciprofloxacin omgående seponeres, 
og passende behandling skal påbegyndes. I denne situation er antiperistaltiske lægemidler 
kontraindiceret. 
 
Nyre- og urinveje 
Der er indberettet tilfælde med krystalluri i forbindelse med brugen af ciprofloxacin (se pkt. 4.8). 
Patienter, som får ciprofloxacin, skal være godt hydrerede og stærk alkalisering af urinen bør undgås. 
 
Lever og galdeveje 
Der er indberettet tilfælde af levernekrose og livstruende leversvigt efter anvendelsen af ciprofloxacin 
(se pkt. 4.8). Hvis der optræder symptomer på leversygdom (f.eks. anoreksi, gulsot, mørkfarvet urin, 
kløe eller abdominal ømhed), skal behandlingen seponeres.  
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Glucose-6-phosphat dehydrogenase-mangel 
Hos patienter med glucose-6-phosphat dehydrogenase-mangel er der indberetninger om hæmolytiske 
reaktioner ved behandling med ciprofloxacin. Derfor bør ciprofloxacin undgås hos disse patienter, 
med mindre de potentielle fordele opvejer de potentielle risici. I dette tilfælde skal patienterne 
overvåges for evt. optræden af hæmolyse. 
   
Resistens  
Under og efter behandling med ciprofloxacin kan bakterier, der viser resistens over for ciprofloxacin, 
isoleres, med eller uden klinisk tydelig superinfektion. Der kan være en særlig risiko ved 
ciprofloxacin-resistente bakterier ved længere behandlingsforløb og ved behandling af nosokomielle 
infektioner og/eller infektioner, der skyldes Staphylococcus- og Pseudomonas-arter.  
 
Cytokrom P450 
Ciprofloxacin hæmmer CYP1A2 og kan derfor medføre øgede serumkoncentrationer af lægemidler, 
som gives samtidigt, og som metaboliseres af dette enzym (f.eks. teofyllin, clozapin, ropinirol og 
tizanidin). Samtidig indtagelse af ciprofloxacin og tizanidin er kontraindiceret. Patienter, som tager 
disse stoffer sammen med ciprofloxacin, skal derfor kontrolleres omhyggeligt for kliniske tegn på 
overdosering, og der skal om nødvendigt foretages serumkoncentrationsbestemmelser (f.eks. for 
teofyllin) (se pkt. 4.5). 
 
Methotrexat 
Ciprofloxacin og methotrexat må ikke bruges samtidigt (se pkt. 4.5).  
 
Interaktioner med laboratorietests 
Ciprofloxacins in vitro-aktivitet over for Mycobacterium tuberculosis kan resultere i falsk negative 
bakteriologiske testresultater i prøver fra patienter, som tager ciprofloxacin.  
 
Reaktioner på injektionstedet  
Der er indberetninger om lokale reaktioner på injektionsstedet efter intravenøs indgift af ciprofloxacin. 
Reaktionerne forekommer hyppigere, hvis infusionstiden er 30 minutter eller mindre. De kan vise sig 
som lokale hudreaktioner, som hurtigt forsvinder, når infusionen er slut. Det er ikke kontraindiceret at 
fortsætte med infusionerne medmindre reaktionerne kommer igen eller forværres. 
 
NaC- belastning 
Hos patienter for hvem indtagelse af natrium er af medicinsk betydning (patienter med kongestiv 
hjertesygdom, nyreinsufficiens, nefrotisk syndrome etc.), skal den ekstra natriumbelastning tages i 
betragtning (se pkt. 2 vedrørende natriumindholdet). 
 
4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion 
 
Virkninger af andre lægemidler på ciprofloxacin: 
 
Probenecid 
 
Probenecid interfererer med den renale udskillelse af ciprofloxacin. Samtidig indgift af probenecid og 
ciprofloxacin øger serumkoncentrationerne af ciprofloxacin. 
 
 
Virkningen af ciprofloxacin på andre lægemidler: 
 
Tizanidin 
 
Tizanidin må ikke gives sammen med ciprofloxacin (se pkt. 4.3). I et klinisk studie med raske 
forsøgspersoner steg serumkoncentrationerne af tizanidin, når det blev givet samtidigt med 
ciprofloxacin (Cmax øges gennemsnitligt 7 fold, område: 4-21 fold. AUC øges gennemsnitligt 10 fold, 
område: 6-24 fold). Stigninger i serumkoncentrationerne af tizanidin er forbundet med en forstærket 
hypotensiv og sedativ virkning.  
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Methotrexat 
 
Den renale, tubulære transport af methotrexat kan hæmmes af samtidig indgift af ciprofloxacin. Det 
kan medføre forhøjede plasmakoncentrationer af methotrexat og øge risikoen for methotrexat-
betingede toksiske reaktioner. Må ikke indgives samtidigt (se pkt. 4.4). 
 
Teofyllin 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og teofyllin kan forårsage en uønsket stigning i 
serumkoncentrationen af teofyllin. Det kan medføre teofyllininducerede bivirkninger, som i sjældne 
tilfælde kan være livstruende eller fatale. Ved samtidig indgift, skal teofyllinkoncentrationerne 
kontrolleres, og teofyllindosis skal om nødvendigt nedsættes (se pkt. 4.4). 
 
Andre xanthinderivativer 
 
Ved samtidig indgift af ciprofloxacin og koffein eller pentoxifyllin (oxpentifyllin) er der beskrevet 
forhøjede serumkoncentrationer af disse xanthinderivativer. 
 
Phenytoin 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og phenytoin kan medføre forhøjede eller nedsatte 
serumkoncentrationer af phenytoin. Derfor bør plasmakoncentrationerne af lægemidlet monitoreres. 
 
Orale antikoagulantia 
 
Samtidig indgift af ciprofloxacin og warfarin kan forstærke den antikoagulante virkning. Der er set et 
stort antal tilfælde med stigninger i oral antikoagulant-aktivitet hos patienter, som har fået 
antibakterielle midler, herunder fluoroquinoloner. Risikoen varierer med den tilgrundliggende 
infektion, alder og patienternes almentilstand. Det er derfor svært at vurdere fluoroquinolons bidrag til 
stigningen i INR (international normaliseret ratio). INR skal derfor overvåges hyppigt under og kort 
efter samtidig indgift af ciprofloxacin og et oralt antikoagulant middel.  
 
Ropinirol 
 
I et klinisk studie er det vist, at samtidig indgift af ropinirol og ciprofloxacin, en moderat hæmmer af 
isoenzym CYP450 1A2, medfører en stigning i Cmax og AUC for ropinirol på hhv. 60% og 84%. Der 
tilrådes overvågning af ropinirole-relaterede bivirkninger og passende justering af dosis under og kort 
efter samtidig indgift med ciprofloxacin (se pkt. 4.4). 
 
Clozapin 
 
Efter samtidig indgift af 250 mg ciprofloxacin og clozapin i 7 dage steg serumkoncentrationerne af 
clozapin og N-desmetylclozapin med hhv. 29% og 31%. Der bør foretages klinisk overvågning og en 
passende justering af clozapindosis under og kort efter samtidig indgift af ciprofloxacin (se pkt. 4.4). 
 
4.6 Graviditet og amning 
 
Graviditet 
De oplysninger, der er tilgængelige vedrørende indgift af ciprofloxacin til gravide kvinder, tyder ikke 
på misdannelser eller foetotoksicitet hhv. neonatal toksicitet efter ciprofloxacin. Dyreforsøg tyder ikke 
på direkte eller indirekte skadelige virkninger med hensyn til reproduktionstoksicitet. Hos unge og 
prænatale dyr, som var udsat for quinoloner, er der set effekt på umodent bindevæv. Det kan derfor 
ikke udelukkes, at lægemidlet kan forårsage skade på den humane immature organisme/foster (se pkt. 
5.3). 
Som en sikkerhedsforanstaltnng bør anvendelse af ciprofloxacin under graviditet derfor undgås. 
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Amning 
Ciprofloxacin udskilles i modermælk. Ciprofloxacin bør ikke anvendes under amning på grund af den 
potentielle risiko for bindevævsskader. 
 
4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner  
 
Ciprofloxacin kan påvirke reaktionstiden på grund af dets neurologiske virkninger. Derfor kan evnen 
til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner påvirkes.  
 
4.8 Bivirkninger 
 
De almindeligst indberettede bivirkninger er kvalme, diaré, opkastning, forbigående stigning i 
tranaminaser, udslæt og reaktioner på infusionssstedet.  
 
Nedenstående tabel angiver de bivirkninger, der er set ved ciprofloxacin i kliniske studier og under 
overvågning efter markedsføringen (oral, intravenøs og sekventiel behandling). Bivirkningerne er 
sorteret efter hyppighed. Hyppighedsanalysen er baseret på oplysninger fra både oral og intravenøs 
indgift af ciprofloxacin. 
 

Organklasse Almindelig 
≥ 1/100 til < 

1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

Infektioner og 
parasitære  
sygdomme 

 Mykotiske 
superinfektioner 

Antibiotika-
relateret colitis 
(meget sjældent 
med evt. fatalt 
udfald) (se pkt. 4.4) 

  

Blod og 
lymfesystem 

 Eosinofili Leukopeni 
Anæmi 
Neutropeni 
Leukocytose 
Trombocytopeni 
Trombocytæmi 

Hæmolytisk 
anæmi 
Agranulocyto-
se 
Pancytopeni 
(livstruende) 
Knoglemarvs-
depression 
(livstruende)  

 

Forstyrrelser i 
immunsystemet 

  Allergisk reaktion 
Allergisk ødem / 
angioødem 

Anafylaktisk 
reaktion 
Anafylaktisk 
shock 
(livstruende) 
(se pkt. 4.4) 
Serumsyg-
domslignende 
reaktion 

 

Metabolisme og 
ernæring 

 Anoreksi Hyperglykæmi   

Psykiske 
forstyrrelser  

 Psykomotorisk 
hyperaktivitet / 
agitation 

Konfusion og 
desorientering 
Angst 
Abnorme drømme 
Depression 
Hallucinationer 

Psykotiske 
reaktioner (se 
pkt. 4.4) 
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Organklasse Almindelig 
≥ 1/100 til < 

1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

Nervesystemet  Hovedpine 
Svimmelhed 
Søvnforstyrrelser  
Smagsforstyrrel-
ser 

Par- og dysaesthesi 
Hypoaesthesi 
Tremor 
Krampeanfald (se 
pkt. 4.4) 
Vertigo 

Migræne 
Koordinations-
forstyrrelser 
Gangforstyr-
relser  
Olfaktoriske 
nervesyg-
domme 
Intrakraniel 
hypertension 

Perifer 
neuropati 
(se pkt. 4.4) 

Øjne    Synsforstyrrelser Forvrænget 
farvesyn  

 

Øre og labyrint   Tinnitus 
Tab af hørelse / 
nedsat hørelse 

  

Hjerte   Takykardi  
 

 Ventrikulær 
arytmi 
QT-
forlængelse 
Torsades de 
pointes * 

Vaskulære 
sygdomme 

  Vasodilatation 
Hypotension 
Synkope 

Vasculitis  

Luftveje, thorax 
og mediastinum  

  Dyspnø (herunder 
astmatisk tilstand) 

  

Gastrointesti-
nale sygdomme 

Kvalme 
Diaré 

Opkastning 
Mave- og 
abdominalsmerter 
Dyspepsi 
Flatulens 

 Pankreatitis  

Lever og 
galdeveje 

 Stigning i 
transaminaser 
Øget bilirubin 

Nedsat 
leverfunktion 
Gulsot 
Hepatitis  

Levernekrose 
(meget 
sjældent 
progredierende 
til livstruende 
leversvigt) 
(se pkt. 4.4) 

 

Hud og 
subkutane væv 

 Udslæt 
Pruritus 
Urticaria 

Fotosensitivitets-
reaktioner (se pkt. 
4.4) 
 

Petekkier 
Erythema 
multiforme  
Erythema 
nodosum 
Stevens-
Johnson- 
syndrom 
(potentielt 
livstruende) 
Toksisk 
epidermal 
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Organklasse Almindelig 
≥ 1/100 til < 

1/10 

Ikke almindelig 
≥ 1/1.000 til 

<1/100 

Sjælden 
≥ 1/10.000 til < 

1/1.000 

Meget 
sjælden 

< 1/10.000 

Ukendt 
hyppihed 
(kan ikke 

beregnes fra 
de 

foreliggende 
data) 

nekrolyse 
(potentielt 
livstruende) 

Knogler, led, 
muskler og 
bindevæv 

 Muskel- og 
skeletsmerter 
(f.eks. 
ekstremitetssmer-
ter, rygsmerter og 
brystsmerter) 
Artralgier 

Myalgier 
Artritis 
Øget muskeltonus 
og muskelkramper 

Muskelsvag-
hed 
Tendinitis 
Seneruptur 
(fortrinsvis 
akillessenen) 
(se pkt. 4.4) 
Exacerbation 
af symptomer 
på myasthenia 
gravis (se pkt. 
4.4) 

 

Nyrer og 
urinveje 

 Nedsat 
nyrefunktion 

Nyresvigt 
Hæmaturi 
Krystalluri (se pkt. 
4.4) 
Tubulointerstitiel 
nephritis 

  

Almene 
symptomer og 
reaktioner på 
administra-
tionsstedet 

Reaktioner på 
injektions- og 
infusionsstedet 
(kun efter 
intravenøs 
indgift) 

Asteni 
Feber 

Ødemer 
Svedtendens 
(hyperhidrosis) 

  

Undersøgelser  Stigning i basisk 
fosfatase i blodet 

Abnormt 
protrombinniveau 
Øget amylase 

  

 
* Disse hændelser blev indberettet i perioden efter markedsføringen og blev fortrinsvis set hos 
patienter med yderligere risikofaktorer for QT-forlængelse (se pkt. 4.4) 
 
Følgende bivirkninger forekommer hyppigere hos de patienter, som får intravenøs eller sekventiel 
behandling (intravenøs og oral): 
  
Almindelig Opkastning, forbigående transaminasestigninger, udslæt 
Ikke almindelig Trombocytopeni, trombocytæmi, konfusion og desorientering, 

hallucinationer, par- og dysæstesi, kramper, vertigo, synsforstyrrelser, tab af 
hørelse, takykardi, vasodilatation, hypotension, forbigående nedsat 
leverfunktion, gulsot, nyresvigt, ødemer 

Sjælden Pancytopeni, knoglemarvsdepression, anafylaktisk shock, psykotiske 
reaktioner, migræne, lugteforstyrrelser, nedsat hørelse, vasculitis, 
pancreatitis, levernekrose, petekkier, seneruptur 

 
Børn 
Hyppigheden af ovennævnte artropati refererer til data, som stammer fra studier hos voksne. Det er 
indberettet, at artropati forekommer almindeligt hos børn (se pkt. 4.4). 
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4.9 Overdosering 
 
Det er indberettet, at en overdosis på 12 g har medført lette toksiske symptomer. Det er indberettet, at 
en akut overdosis på 16 g har medført akut nyresvigt. 
Symptomerne på overdosering omfatter: svimmelhed, tremor, hovedpine, træthed, krampeanfald, 
hallucinationer, konfusion, maveubehag, nedsat nyre- og leverfunktion samt krystalluri og hæmaturi. 
Der er beskrevet reversibel nyretoksicitet. 
 
Bortset fra rutinemæssige nødforanstaltninger bør nyrefunktionen overvåges om nødvendigt for at 
undgå krystalluri, herunder urinens pH og surhedsgrad. Patienterne skal holdes adækvat hydrerede. 
Det er kun en mindre mængde ciprofloxacin (<10%), der elimineres ved hæmodialyse eller 
peritonealdialyse. 
 
 
5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 
 
5.1  Farmakodynamiske egenskaber 
 
Farmakoterapeutisk klassifikation: Fluoroquinolon, ATC-kode: J01 MA 02. 
 
Virkningsmekanisme: 
 
Som et fluorquinolon-antibiotikum udøver Ciprofloxacin sin baktericide virkning ved at hæmme både 
type II topo-isomerase (DNA-gyrase) og top-isomerase IV, som er nødvendig for bakteriel DNA-
replikation, transskription, genopretning og rekombination. 
Den minimale baktericide koncentration (MBC) overstiger normalt ikke den minimale hæmmende 
koncentration (MIC) med mere end en faktor 2. 
 
PK/PD-forholdet: 
 
Virkningen afhænger hovedsageligt af hhv. forholdet mellem den maksimale koncentration i serum 
(Cmax) og den minimale hæmmende koncentration (MIC) af ciprofloxacin for et bakterielt patogen og 
af forholdet mellem henholdsvis arealet under kurven (AUC) og MIC. 
 
Resistens: 
 
In vitro-resistens over for ciprofloxacin kan erhverves gennem en trinvis proces af mutationer på 
målstedet af både topoisomerase II, DNA gyrase og topoisomerase IV. Graden af krydsresistens 
mellem ciprofloxacin og andre fluoroquinoloner, der hidrører herfra, er variabel. Enkelte mutationer 
resulterer dog nødvendigvis ikke i klinisk resistens, men multiple mutationer resulterer generelt i 
klinisk resistens over for mange eller alle aktive substanser inden for klassen.  
Impermeabilitet og/eller resistens, som påvirker mekanismen af efflukspumpen for den aktive 
substans, kan have forskellig virkning på følsomheden over for fluoroquinoloner, hvilket afhænger af 
de fysiokemiske egenskaber hos forskellige aktive substanser inden for klassen og affiniteten af 
transportsystemerne for hver aktiv substans. Alle in vitro-mekanismer for resistens ses almindeligvis i 
kliniske isolater. Resistensmekanismer, som inaktiverer andre antibiotika, som f.eks. 
permeationsbarrierer (almindelig hos Pseudomonas aeruginosa) og effluksmekanismer, kan påvirke 
følsomheden over for ciprofloxacin. Der er set plasmidmedieret resistens kodet via qnr-gener. 
 
Antibakterielt spektrum: 
 
Breakpoints adskiller følsomme stammer fra stammer med intermediær følsomhed og de sidste fra 
resistente stammer: 
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EUCAST-rekommendationer 
 

Mikroorganisme Følsomhed Resistens 
Enterobacteria S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 
Pseudomonas S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 
Acinetobacter S ≤ 1 mg/l R > 1 mg/l 
Staphylococcus spp.1 S ≤ 1 mg/l R > 1 mg/l 
Haemophilus influenzae og  
Moraxella catarrhalis 

S ≤ 0,5 mg/l R > 0,5 mg/l 

Neisseria gonorrhoeae S ≤ 0,03 mg/l R > 0,06 mg/ 
Neisseria meningitidis S ≤ 0,03 mg/ R > 0,06 mg/ 
Ikke-artsrelaterede breakpoints* S ≤ 0,5 mg/l R > 1 mg/l 

13. Staphylococcus spp. - breakpoints for ciprofloxacin refererer til højdosisbehandling.  
* Ikke-artsrelaterede breakpoints er primært blevet bestemt på grundlag af PK/PD-data, og er 

uafhængige af fordelingerne af MIC for specifikke arter. De skal kun bruges for arter, som 
ikke har fået et arts-specifikt breakpoint, og ikke for de arter, hvor testning af følsomhed 
ikke anbefales. 

 
Forekomsten af erhvervet resistens kan variere geografisk og over tid for udvalgte arter, og lokal 
information om resistens er ønskeligt, især ved behandling af alvorlige infektioner. Ekspertrådgivning 
bør om nødvendigt søges, hvis den lokale forekomst af resistens er således, at nytten af lægemidlet ved 
visse infektioner er tvivlsom. 
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Inddeling af relevante arter efter ciprofloxacinfølsomhed (se pkt. 4.4 vedrørende Streptokokarter). 
 
ALMINDELIGE FØLSOMME ARTER 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Bacillus anthracis (1) 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Aeromonas spp. 
Brucella spp. 
Citrobacter koseri 
Francisella tularensis 
Haemophilus ducreyi 
Haemophilius influenzae* 
Legionella spp. 
Moraxella catarrhalis* 
Neisseria meningitidis 
Pasteurella spp. 
Salmonella spp.* 
Shigella spp.* 
Vibrio spp. 
Yersinia pestis 
Anaerobe mikroorganismer 
Mobiluncus 
Andre mikroorganismer 
Chlamydia trachomatis ($) 
Chlamydia pneumoniae ($) 
Mycoplasma hominis ($) 
Mycoplasma pneumoniae ($) 
ARTER, HVOR ERHVERVET RESISTENS KAN VÆRE ET PROBLEM 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Enterococcus faecalis ($) 
Staphylococcus spp. * (2) 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Acinetobacter baumannii+ 
Burkholderia cepacia+* 
Campylobacter spp.+* 
Citrobacter freundii* 
Enterobacter aerogenes 
Enterobacter cloacae* 
Escherichia coli* 
Klebsiella oxytoca 
Klebsiella pneumoniae* 
Morganella morganii* 
Neisseria gonorrhoeae* 
Proteus mirabilis* 
Proteus vulgaris* 
Providencia spp. 
Pseudomonas aeruginosa* 
Pseudomonas fluorescens 
Serratia marcescens* 
Anaerobe mikroorganismer 
Peptostreptococcus spp. 
Propionibacterium acnes 
ORGANISMER MED NATURLIG RESISTENS 
Aerobe grampositive mikroorganismer 
Actinomyces 
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Enteroccus faecium 
Listeria monocytogenes 
Aerobe gramnegative mikroorganismer 
Stenotrophomonas maltophilia 
Anaerobe mikroorganismer 
Undtagen ovennævnte   
Andre mikroorganismer 
Mycoplasma genitalium 
Ureaplasma urealitycum 
* Der er dokumenteret klinisk effekt for følsomme isolater ved godkendte indikationer 
+ Resistensgrad ≥ 50% i et eller flere EU-lande 
($): Naturlig intermediær følsomhed i fravær af erhvervet resistensmekanisme 
(1): Der er foretaget studier ved eksperimentelle infektioner hos dyr efter inhalation af Bacillus 

anthracis sporer; disse studier viser, at tidlig antibiotikabehandling efter eksponering, kan 
forhindre sygdommen, hvis behandlingen tilpasses til at mindske antallet af sporer i 
organismen med den infektive dosis. Den anbefalede dosis til mennesker er primært baseret 
på in vitro-følsomhed og på dyreeksperimentelle data sammen med begrænsede humane 
data. To måneders behandling af voksne med oral ciprofloxacin i en dosis på 500 mg to 
gange dagligt anses dog for effektiv til at forebygge anthraxinfektioner hos mennesker. Den 
behandlende læge henvises til nationale og/eller internationale konsensusdokumenter 
vedrørende behandling af anthrax. 

 (2): Methicillinresistente S .aureus viser meget hyppigt samme resistens over for 
fluoroquinoloner. Resistensgraden over for methicillin er fra 20 til 50% for alle 
stafylokokarter, og er normalt højere i nosocomiale isolater.  

 
5.2 Farmakokinetiske egenskaber 
 
Absorption 
 
Efter en intravenøs infusion af ciprofloxacin opnås den gennemsnitlige maksimumserumkoncentration 
ved slutningen af infusionen. Ciprofloxacins farmakokinetik var lineær op til en intravenøs dosis på 
400 mg. 
 
En sammenligning af de farmakokinetiske parametre efter intravenøs administration hhv. to gange 
dagligt og tre gange dagligt viste ingen tegn på akkumulering af ciprofloxacin og dets metabolitter. 
 
En 60 minutters intravenøs infusion af 200 mg ciprofloxacin og en oral administration af 250 mg 
ciprofloxacin, begge givet hver 12. time, havde samme areal under serumkoncentrations/tid-kurven 
(AUC). 
 
En 60 minutters intravenøs infusion af 400 mg ciprofloxacin hver 12. time var bioækvivalent med en 
oral dosis på 500 mg hver 12. time med hensyn til AUC. 
 
En 400 mg intravenøs dosis, givet over 60 minutter hver 12. time resulterede i et Cmax, der svarer til 
Cmax efter en oral dosis på 750 mg. 

En 60 minutters infusion af 400 mg ciprofloxacin hver 8. time svarer til en oral dosis på 750 mg hver 
12. time med hensyn til AUC.  

Distribution 
 
Ciprofloxacin har en lav proteinbinding (20-30%). Ciprofloxacin findes overvejende uioniseret i 
plasma og har i steadystate et stort distributionsvolumen på 2-3 l/kg legemsvægt. Ciprofloxacin når 
høje koncentrationer i mange væv som f.eks. lungevæv (epitelvæske, alveolære makrofager, 
biopsivæv), bihuler og inflammerede læsioner (cantharides blistervæske) og urogenitalsystemet (urin, 
prostata, endometrium), hvor totalkoncentrationerne kan overstige plasmakoncentrationerne.  
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Metabolisme 
 
Der er fundet små koncentrationer af fire metabolitter, som blev identificeret som: 
desethylenciprofloxacin (M 1), sulphociprofloxacin (M 2), oxociprofloxacin (M 3) og 
formylciprofloxacin (M 4). Metabolitterne har antibakteriel aktivitet in vitro, men svagere end 
moderstoffet. 
Ciprofloxacin er kendt for at være en moderat hæmmer af CYP 450 1A2-iso-enzymer. 
 
Eliminering 
 
Ciprofloxacin udskilles overvejende uændret, både renalt og i mindre grad fækalt.  
 

Udskillelse af ciprofloxacin (% af dosis) 
Intravenøs indgift  Urin Fæces 

Ciprofloxacin 61,5 15,2 
Metaboliter (M1-M4) 9,5 2,6 

 
Den renale clearance er på 180 og 300 ml/kg/time og den totale bodyclearance er mellem 480 og 600 
ml/kg/time. Ciprofloxacin udskilles både ved glomerulær filtration og tubulær sekretion. Svært nedsat 
nyrefunktion medfører en stigning i ciprofloxacins halveringstid på op til 12 timer. 
 
Ciprofloxacins non-renale clearance sker primært ved aktiv transintestinal sekretion og ved 
metabolisering. Én procent af den indgivne dosis udskilles med galden, hvor koncentrationen er høj. 
 
Børn 
 
De foreliggende data om farmakokinetikken hos børn er begrænsede. 
 
I et studie med børn var Cmax og AUC ikke aldersafhængige (over 1 år). Der blev ikke set nogen 
bemærkelsesværdig stigning i Cmax og AUC efter gentagen dosering (10 mg/kg tre gange dagligt). 
 
Hos 10 børn med svær sepsis var Cmax 6,1 mg/l (område 4,6-8,3 mg/L) efter en 1-times intravenøs 
infusion i en dosis på 10 mg/kg hos børn under 1 år sammenlignet med  7,2 mg/l (område 4,7-11,8 
mg/l) hos børn mellem 1 og 5 år. AUC-værdierne var hhv. 17,4 mg*h/l (område 11,8-32,0 mg*h/l) og 
16,5 mg*h/l (område 11,0-23,8 mg*h/l) i de respektive aldersgrupper. 
 
Disse værdier ligger inden for det rapporterede område hos voksne ved terapeutiske doser. Baseret på 
populationsfarmakokinetiske analyser er den forventede gennemsnitlige halveringstid hos børn med 
forskellige infektioner ca. 4-5 timer, og biotilgængeligheden af den orale suspension er mellem 50 og 
80%.  
 
5.3 Prækliniske sikkerhedsdata 
 
De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af 
toksicitet efter enkeltdoser, toksicitet efter gentagne doser, karcinogenicitet eller 
reproduktionstoksicitet. Som mange andre quinoloner er ciprofloxacin fototoksisk hos dyr efter en 
klinisk relevant eksponering. Data om fotomutagenicitet/fotocarcinogenicitet viser en svag 
fotomutagen eller fototumorigen virkning af ciprofloxacin in vitro og i dyreforsøg. Virkningerne var 
sammenlignelige med virkningen af andre gyrasehæmmere. 
 
Artikulær tolerance: 
Som indberettet for andre gyrasehæmmere, forårsager ciprofloxacin skade på de store 
vægtbærende led hos ikke fuldt udvoksede dyr. Omfanget af bruskskader varierer alt efter alder, 
art og dosis. Skaderne kan nedsættes ved at fjerne vægten fra ledene. Studier med fuldt 
udvoksede dyr (rotter, hunde) viste ikke tegn på brusklæsioner. I et studie med unge beagle-
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hunde forårsagede ciprofloxacin alvorlige forandringer i leddene ved terapeutiske doser efter 2 
ugers behandling, som stadig blev observeret efter 5 måneder. 
 
 
6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 
 
6.1 Hjælpestoffer 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.2 Uforligeligheder 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.3 Opbevaringstid 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.4 Særlige opbevaringsforhold 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
6.6 Regler for destruktion og anden håndtering  
 
For at lette brugen, skal gummiproppen på infusionshætteglasset penetreres i den centrale ring. 
Penetration af den ydre ring kan beskadige gummiproppen på hætteglasset  
 
Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer. 
 
 
7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
[Se bilag I - Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
 
8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 
 
[Udfyldes nationalt} 
 
 
9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF 

TILLADELSEN 
 
[Udfyldes nationalt} 
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10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 
 
[MM/ÅÅÅÅ] 
 
[Udfyldes nationalt] 
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ETIKETTERING 
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MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE 
 
YDRE KARTON 
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 100 mg filmovertrukne tabletter. 
 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
Ciprofloxacin  
 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIFTSVEJ 
 
Oral anvendelse. 
Læs indlægssedlen inden brug. 
 
 
6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR 

BØRN 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER 
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
EXP  
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF 
UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE 
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11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT 
 
[Udfyldes nationalt] 
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MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING DER SKAL ANFØRES PÅ BLISTERKORT ELLER 
BLISTERSTRIPS 
 
BLISTER 
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN  
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 100 mg filmovertrukne tabletter 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
Ciprofloxacin  
 
2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
{Navn} 
 
3. UDLØBSDATO 
 
EXP 
 
 
4. BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
5. ANDET 
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MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE 
 
YDRE KARTON 
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 250 mg filmovertrukne tabletter. 
 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
Ciprofloxacin  
 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIFTSVEJ 
 
Oral anvendelse. 
Læs indlægssedlen inden brug. 
 
 
6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR 

BØRN 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER 
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
EXP  
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF 
UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE 
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11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT 
 
[Udfyldes nationalt] 
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MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING DER SKAL ANFØRES PÅ BLISTERKORT ELLER 
BLISTERSTRIPS 
 
BLISTER 
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN  
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 250 mg filmovertrukne tabletter 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
Ciprofloxacin  
 
2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
{Navn} 
 
3. UDLØBSDATO 
 
EXP 
 
 
4. BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
5. ANDET 
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MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE 
 
YDRE KARTON 
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 500 mg filmovertrukne tabletter. 
 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
Ciprofloxacin  
 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIFTSVEJ 
 
Oral anvendelse. 
Læs indlægssedlen inden brug. 
 
 
6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR 

BØRN 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER 
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
EXP  
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF 
UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE 
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11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 



277 

 
MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING DER SKAL ANFØRES PÅ BLISTERKORT ELLER 
BLISTERSTRIPS 
 
BLISTER 
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN  
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 500 mg filmovertrukne tabletter 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
Ciprofloxacin  
 
2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
{Navn} 
 
3. UDLØBSDATO 
 
EXP 
 
 
4. BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
5. ANDET 
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MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE 
 
YDRE KARTON 
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 750 mg filmovertrukne tabletter. 
 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
Ciprofloxacin  
 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIFTSVEJ 
 
Oral anvendelse. 
Læs indlægssedlen inden brug. 
 
 
6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR 

BØRN 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER 
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
EXP  
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF 
UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE 
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11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT 
 
[Udfyldes nationalt] 
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MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING DER SKAL ANFØRES PÅ BLISTERKORT ELLER 
BLISTERSTRIPS 
 
BLISTER 
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN  
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 750 mg filmovertrukne tabletter 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
Ciprofloxacin  
 
2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
{Navn} 
 
3. UDLØBSDATO 
 
EXP 
 
 
4. BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
5. ANDET 
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MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE 
 
YDRE KARTON 
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 250 mg oral suspension i enkeltdosisposer 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
Ciprofloxacin  
 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIFTSVEJ 
 
Oral anvendelse. 
Ryst posen før brug med et let tryk på siden af posen. Åbn derefter posen som angivet, og tag 
indholdet med det samme.   
Læs indlægssedlen inden brug. 
 
 
6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR 

BØRN 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER 
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
EXP  
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER 
 
[Udfyldes nationalt] 
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10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF 
UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE 
 
 
11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT 
 
[Udfyldes nationalt] 
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MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE 
EMBALLAGER 
 
ENKELTDOSISPOSE 250 MG 
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRATIONSVEJ€ 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 250 mg oral suspension i enkeltdosisposer 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
Ciprofloxacin  
Oral anvendelse 
 
2. ANVENDELSESMÅDE 
 
Ryst posen før brug med et let tryk på siden af posen. Åbn derefter posen som angivet, og tag 
indholdet med det samme.   
 
3. UDLØBSDATO 
 
EXP 
 
 
4. BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
5. INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
6. ANDET 
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MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE 
 
YDRE KARTON 
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 500 mg oral suspension i enkeltdosisposer 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
Ciprofloxacin  
 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIFTSVEJ 
 
Oral anvendelse. 
Ryst posen før brug med et let tryk på siden af posen. Åbn derefter posen som angivet, og tag 
indholdet med det samme.   
Læs indlægssedlen inden brug. 
 
 
6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR 

BØRN 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER 
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
EXP  
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER 
 
[Udfyldes nationalt] 
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10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF 
UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE 
 
 
11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT 
 
[Udfyldes nationalt] 
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MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE 
EMBALLAGER 
 
ENKELTDOSISPOSE 500 MG 
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRATIONSVEJ€ 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 500 mg oral suspension i enkeltdosisposer 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
Ciprofloxacin  
Oral anvendelse 
 
2. ANVENDELSESMÅDE 
 
Ryst posen før brug med et let tryk på siden af posen. Åbn derefter posen som angivet, og tag 
indholdet med det samme.   
 
3. UDLØBSDATO 
 
EXP 
 
 
4. BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
5. INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
6. ANDET 
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MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE 
 
YDRE KARTON 
50 mg/ml ORAL SUSPENSION (som indeholder flasken/flaskerne med granulat og 
flasken/flaskerne med solvens 
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 50 mg/ml granulat og solvens til oral suspension. 
 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
Ciprofloxacin  
 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIFTSVEJ 
 
Oral anvendelse. 
Kun efter rekonstitution. 
Rystes godt før brugen. 
Læs indlægssedlen inden brug. 
 
 
6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR 

BØRN 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER 
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
EXP  
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER 
 
[Udfyldes nationalt] 
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10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF 
UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE 
 
 
11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT 
 
[Udfyldes nationalt] 
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MÆRKNING DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE PAKNING 
 
GLASFLASKE 50 mg/ml 
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 50 mg/ml granulat og solvens til oral suspension 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
Ciprofloxacin 
 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E) 
 
Til oral anvendelse 
Kun efter rekonstitution. 
Læs indlægssedlen inden brug. 
 
 
6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR 

BØRN  
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER  
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
EXP  
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER  
 
[Udfyldes nationalt]  
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10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF 
UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE  
 
 
11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN  
 
[Se bilag I - Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER  
 
Lot 
 
 
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT 
 
[Udfyldes nationalt] 
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MÆRKNING DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE PAKNING 
 
HDPE-FLASKE 50 mg/ml 
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 50 mg/ml granulat og solvens til oral suspension 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
Ciprofloxacin 
 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E) 
 
Til oral anvendelse 
Kun efter rekonstitution. 
Læs indlægssedlen inden brug. 
 
 
6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR 

BØRN  
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER  
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
EXP  
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER  
 
[Udfyldes nationalt]  
 
10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF 
UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE  
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11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN  
 
[Se bilag I - Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER  
 
Lot 
 
 
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT 
 
[Udfyldes nationalt] 



293 

 
MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE 
 
YDRE KARTON 
100 mg/ml ORAL SUSPENSION (som indeholder flasken/flaskerne med granulat og 
flasken/flaskerne med solvens) 
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 100 mg/ml granulat og solvens til oral 
suspension. 
 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
Ciprofloxacin  
 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIFTSVEJ 
 
Oral anvendelse. 
Kun efter rekonstitution. 
Rystes godt før brugen. 
Læs indlægssedlen inden brug. 
 
 
6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR 

BØRN 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER 
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
EXP  
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER 
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[Udfyldes nationalt] 
 
 
10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF 
UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE 
 
 
11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 



295 

 
MÆRKNING DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE PAKNING 
 
GLASFLASKE 100 mg/ml 
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 100 mg/ml granulat og solvens til oral suspension 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
Ciprofloxacin 
 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E) 
 
Til oral anvendelse 
Kun efter rekonstitution. 
Læs indlægssedlen inden brug. 
 
 
6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR 

BØRN  
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER  
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
EXP  
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER  
 
[Udfyldes nationalt]  
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10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF 
UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE  
 
 
11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN  
 
[Se bilag I - Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER  
 
Lot 
 
 
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT 
 
[Udfyldes nationalt] 
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MÆRKNING DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE PAKNING 
 
HDPE-FLASKE 100 mg/ml 
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 100 mg/ml granulat og solvens til oral suspension 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
Ciprofloxacin 
 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E) 
 
Til oral anvendelse 
Kun efter rekonstitution. 
Læs indlægssedlen inden brug. 
 
 
6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR 

BØRN  
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER  
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
EXP  
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER  
 
[Udfyldes nationalt]  
 
10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF 
UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE  
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11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN  
 
[Se bilag I - Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER  
 
Lot 
 
 
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT 
 
[Udfyldes nationalt] 
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MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE 
 
YDRE KARTON (indeholder beskyttelsesposer med poser med hver med 100 ml 
infusionsvæske, opløsning) 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 200 mg/100 ml infusionsvæske, opløsning  
 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
Ciprofloxacin  
 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIFTSVEJ 
 
Til intravenøs anvendelse.  
Læs indlægssedlen inden brug. 
 
 
6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR 

BØRN 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER 
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
EXP  
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF 
UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE 
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11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT 
 
[Udfyldes nationalt] 
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MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE 
 
YDRE BESKYTTELSESPOSE (indeholder 1 infusionspose med 200 mg / 100 ml 
infusionsvæske, opløsning) 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 200 mg/100 ml infusionsvæske, opløsning 
[Se bilag I - Udfyldes nationalt] 
Ciprofloxacin 
 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIFTSVEJ 
 
Til intravenøs anvendelse. 
Læs indlægssedlen inden brug. 
 
 
6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR 

BØRN 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER  
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
EXP 
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF 
UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE  
 
 
11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN  
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[Se bilag I - Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
13. BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT 
 
[Udfyldes nationalt] 
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MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAGE 
 
FLEKSIBEL PO/PVC-POSE (200 mg / 100 ml infusionsvæske, opløsning) 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 200 mg/100 ml infusionsvæske, opløsning 
[Se bilag I - Udfyldes nationalt] 
Ciprofloxacin 
 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIFTSVEJ 
 
Til intravenøs anvendelse. 
Læs indlægssedlen inden brug. 
 
 
6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR 

BØRN 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER  
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
EXP 
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF 
UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE  
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11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN  
 
[Se bilag I - Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
13. BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT 
 
[Udfyldes nationalt] 
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MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE 
 
YDRE KARTON (indeholder beskyttelsesposer med poser med 200 ml infusionsvæske, 
opløsning) 
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 400 mg/200 ml infusionsvæske, opløsning  
 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
Ciprofloxacin  
 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIFTSVEJ 
 
Til intravenøs anvendelse.  
Læs indlægssedlen inden brug. 
 
 
6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR 

BØRN 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER 
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
EXP  
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER 
 
[Udfyldes nationalt] 
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10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF 
UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE 
 
 
11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 



307 

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE 
 
YDRE BESKYTTELSESPOSE (indeholder 1 infusionspose med 400 mg /200 ml infusionsvæske, 
opløsning) 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 400 mg/200 ml infusionsvæske, opløsning 
[Se bilag I - Udfyldes nationalt] 
Ciprofloxacin 
 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIFTSVEJ 
 
Til intravenøs anvendelse. 
Læs indlægssedlen inden brug. 
 
 
6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR 

BØRN 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER  
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
EXP 
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF 
UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE  
 
 
11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN  
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[Se bilag I - Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
13. BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
 



309 

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAGE 
 
FLEKSIBEL PO/PVC-POSE (400 mg / 200 ml infusionsvæske, opløsning) 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 400 mg/200 ml infusionsvæske, opløsning 
[Se bilag I - Udfyldes nationalt] 
Ciprofloxacin 
 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIFTSVEJ 
 
Til intravenøs anvendelse. 
Læs indlægssedlen inden brug. 
 
 
6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR 

BØRN 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER  
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
EXP 
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF 
UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE  
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11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN  
 
[Se bilag I - Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
13. BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT 
 
[Udfyldes nationalt] 
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MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE 
 
YDRE KARTON (indeholder 5 pakninger med flasker, hver med 50 ml infusionsvæske, 
opløsning) 
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 100 mg/50 ml infusionsvæske, opløsning  
 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
Ciprofloxacin  
 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIFTSVEJ 
 
Til intravenøs anvendelse.  
Læs indlægssedlen inden brug. 
 
 
6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR 

BØRN 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER 
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
EXP  
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER 
 
[Udfyldes nationalt] 
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10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF 
UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE 
 
 
11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT 
 
[Udfyldes nationalt] 
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MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE 
 
YDRE KARTON (indeholder 1 flaske med 100 mg / 50 ml infusionsvæske, opløsning) 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 100 mg/50 ml infusionsvæske, opløsning 
[Se bilag I - Udfyldes nationalt] 
Ciprofloxacin 
 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIFTSVEJ 
 
Til intravenøs anvendelse. 
Læs indlægssedlen inden brug. 
 
 
6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR 

BØRN 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER  
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
EXP 
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF 
UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE  
 
 
11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN  
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[Se bilag I - Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
13. BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT 
 
[Udfyldes nationalt] 
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MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAGE 
 
FARVELØS TYPE-2 GLASFLASKE MED GRÅ, SILIKONISERET 
BROMBUTYLGUMMIPROP ELLER KLORBUTYLGUMMIPROP 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 100 mg/50 ml infusionsvæske, opløsning 
[Se bilag I - Udfyldes nationalt] 
Ciprofloxacin 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIFTSVEJ 
 
Til intravenøs anvendelse. 
Læs indlægssedlen inden brug. 
 
 
6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR 

BØRN 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER  
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
EXP 
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF 
UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE  
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11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN  
 
[Se bilag I - Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
13. BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT 
 
[Udfyldes nationalt] 
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MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE 
 
YDRE KARTON (indeholder 5 eller 40 pakninger med flasker, hver med 100 ml 
infusionsvæske, opløsning) 
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 200 mg/100 ml infusionsvæske, opløsning  
 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
Ciprofloxacin  
 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIFTSVEJ 
 
Til intravenøs anvendelse.  
Læs indlægssedlen inden brug. 
 
 
6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR 

BØRN 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER 
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
EXP  
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER 
 
[Udfyldes nationalt] 
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10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF 
UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE 
 
 
11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT 
 
[Udfyldes nationalt] 
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MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE 
 
YDRE KARTON (indeholder 1 flaske med 200 mg / 100 ml infusionsvæske, opløsning) 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 200 mg/100 ml infusionsvæske, opløsning 
[Se bilag I - Udfyldes nationalt] 
Ciprofloxacin 
 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIFTSVEJ 
 
Til intravenøs anvendelse. 
Læs indlægssedlen inden brug. 
 
 
6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR 

BØRN 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER  
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
EXP 
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF 
UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE  
 
 
11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN  
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[Se bilag I - Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
13. BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT 
 
[Udfyldes nationalt] 
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MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAGE 
 
FARVELØS TYPE-2 GLASFLASKE MED GRÅ, SILIKONISERET 
BROMBUTYLGUMMIPROP ELLER KLORBUTYLGUMMIPROP 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 200 mg/100 ml infusionsvæske, opløsning 
[Se bilag I - Udfyldes nationalt] 
Ciprofloxacin 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIFTSVEJ 
 
Til intravenøs anvendelse. 
Læs indlægssedlen inden brug. 
 
 
6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR 

BØRN 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER  
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
EXP 
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF 
UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE  
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11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN  
 
[Se bilag I - Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
13. BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT 
 
[Udfyldes nationalt] 
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MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE 
 
YDRE KARTON (indeholder 5 pakninger med flasker, hver med 200 ml infusionsvæske, 
opløsning) 
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 400 mg/200 ml infusionsvæske, opløsning  
 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
Ciprofloxacin  
 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIFTSVEJ 
 
Til intravenøs anvendelse.  
Læs indlægssedlen inden brug. 
 
 
6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR 

BØRN 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER 
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
EXP  
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER 
 
[Udfyldes nationalt] 
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10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF 
UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE 
 
 
11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT 
 
[Udfyldes nationalt] 
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MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE 
 
YDRE KARTON (indeholder 1 flaske med 400 mg / 200 ml infusionsvæske, opløsning) 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 400 mg/200 ml infusionsvæske, opløsning 
[Se bilag I - Udfyldes nationalt] 
Ciprofloxacin 
 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIFTSVEJ 
 
Til intravenøs anvendelse. 
Læs indlægssedlen inden brug. 
 
 
6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR 

BØRN 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER  
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
EXP 
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF 
UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE  
 
 
11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN  
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[Se bilag I - Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
13. BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT 
 
[Udfyldes nationalt] 
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MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAGE 
 
FARVELØS TYPE-2 GLASFLASKE MED GRÅ, SILIKONISERET 
BROMBUTYLGUMMIPROP ELLER KLORBUTYLGUMMIPROP 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 400 mg/200 ml infusionsvæske, opløsning 
[Se bilag I - Udfyldes nationalt] 
Ciprofloxacin 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIFTSVEJ 
 
Til intravenøs anvendelse. 
Læs indlægssedlen inden brug. 
 
 
6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR 

BØRN 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER  
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
EXP 
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF 
UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE  
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11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN  
 
[Se bilag I - Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
13. BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT 
 
[Udfyldes nationalt] 
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INDLÆGSSEDDEL 
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INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 
 

Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 100 mg filmovertrukne tabletter 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 

 
Ciprofloxacin 

 
Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen. 
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 
- Lægen har ordineret Ciprofloxacin Bayer til dig personligt. Lad derfor være med at give det til 

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 
-  Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er 

nævnt her. 
 
Oversigt over indlægssedlen:  
1. Virkning og anvendelse 
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ciprofloxacin Bayer 
3. Sådan skal du tage Ciprofloxacin Bayer 
4. Bivirkninger 
5. Opbevaring 
6. Yderligere oplysninger 
 
 
1. VIRKNING OG ANVENDELSE 
 
Ciprofloxacin Bayer er et antibiotikum, som hører til quinolonfamilien. Det aktive stof er 
ciprofloxacin. Ciprofloxacin virker ved at dræbe de bakterier, som forårsager infektionerne. Det virker 
kun på visse bakterier. 
 
Voksne 
 
Ciprofloxacin Bayer bruges til voksne til behandling af følgende infektioner, som skyldes bakterier: 
 

• luftvejsinfektioner 
• kroniske eller tilbagevendende infektioner i ører og bihuler 
• urinvejsinfektioner 
• infektioner i testiklerne 
• underlivsinfektioner hos kvinder 
• infektioner i mave-tarm-kanal og bughule 
• hud- og bløddelsinfektioner 
• infektioner i knogler og led 
• behandling af infektion hos patienter med et lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni) 
• forebyggelse af infektion hos patienter med et lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni) 
• forebyggelse af infektioner, som skyldes bakterien Neisseria meningitidis 
• udsættelse for indånding af miltbrandbakterier  
 
Hvis du har en svær infektion eller en infektion, som skyldes mere end én bakterie, skal du måske 
have anden antibiotisk behandling i tillæg til Ciprofloxacin Bayer. 
 
Børn og unge 
 
Ciprofloxacin Bayer bruges til børn og unge til behandling af følgende bakterieinfektioner under nøje 
overvågning af en lægelig specialist: 
 
• lungeinfektioner og infektioner i bronkierne hos børn og unge, som har cystisk fibrose  
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• komplicerede urinvejsinfektioner, herunder infektioner som har nået nyrerne (pyelonephritis),  
• udsættelse for indånding af miltbrandbakterier 
 
Ciprofloxacin Bayer kan også anvendes til behandling af andre specielle, alvorlige infektioner hos 
børn og unge efter et lægeligt skøn. 
 
 
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CIPROFLOXACIN BAYER 
 
Tag ikke Ciprofloxacin Bayer 
- hvis du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof, over for anden bakteriedræbende medicin 

(quinoloner) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ciprofloxacin Bayer (se pkt. 6). 
- hvis du tager tizanidin (se pkt. 2 Brug af anden medicin). 
 
Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer 
 
Inden du begynder at tage Ciprofloxacin Bayer skal du fortælle det til din læge: 
 
• hvis du nogensinde har haft problemer med nyrerne, da det så kan være nødvendigt at justere 

behandlingen 
• hvis du har epilepsi eller andre sygdomme i nervesystemet (neurologiske sygdomme) 
• hvis du har haft problemer med senerne under tidligere behandling med antibiotika som f.eks. 

Ciprofloxacin Bayer 
• hvis du har myasthenia gravis (en slags muskelsvaghed) 
• hvis du har haft unormal hjerterytme (arytmier) 
  
Under behandling med Ciprofloxacin Bayer 
 
Fortæl det omgående til din læge, hvis noget af følgende hænder, mens du tager Ciprofloxacin Bayer. 
Lægen vil tage stilling til, om behandlingen med Ciprofloxacin Bayer skal stoppes. 
 
• Svær, pludselig allergisk reaktion (en anafylaktisk reaktion/chok, angioødem). Selv efter den 

første dosis er der en lille risiko for, at du kan udvikle en svær allergisk reaktion med følgende 
symptomer: strammen om brystet, svimmelhed, almen utilpashed eller besvimelse, eller 
svimmelhed, når du rejser dig op. Hvis det sker, skal du omgående stoppe med at tage 
Ciprofloxacin Bayer og straks kontakte lægen 

 
• Der kan af og til forekomme smerter og hævelse i leddene samt seneskedehindebetændelse 

(tendinitis), især hvis du er ældre og også behandles med binyrebarkhormon. Ved det første tegn 
på smerter eller betændelse skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Bayer og holde det 
smertefulde område i ro. Undgå unødvendige bevægelser, da det kan øge risikoen for senebrud 
(seneruptur).  

 
• Hvis du har epilepsi eller andre neurologiske sygdomme som f.eks. nedsat ilttilførsel til hjernen 

(cerebral iskæmi) eller slagtilfælde, kan du få bivirkninger fra centralnervesystemet. Hvis det sker, 
skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Bayer og omgående kontakte lægen. 

 
• Du kan få psykiske symptomer første gang, du tager Ciprofloxacin Bayer. Hvis du har en 

depression eller psykose, kan symptomerne forværres under behandlingen med Ciprofloxacin 
Bayer. Hvis det sker, skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Bayer og omgående kontakte lægen. 

 
• Du kan opleve symptomer på neuropati, som f.eks. smerte, brændende fornemmelse, prikken og 

stikken, følelsesløshed og/eller slaphed. Hvis du får disse symptomer, skal du holde op med at tage 
Ciprofloxacin Bayer og kontakte din læge. 
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• Der kan komme diaré, mens du tager antibiotika, herunder Ciprofloxacin Bayer, selv flere uger 
efter, at du er stoppet med at tage dem. Hvis diaréen bliver svær eller fortsætter, eller hvis du 
opdager, at der er blod eller slim i afføringen, skal du omgående stoppe med at tage Ciprofloxacin 
Bayer, da det kan være livsfarligt. Tag ikke medicin, som stopper maven eller nedsætter 
tarmbevægelserne og kontakt lægen.  

 
• Hvis du skal have taget blod- eller urinprøve, skal du fortælle til lægen eller laboratoriepersonalet, 

at du tager Ciprofloxacin Bayer. 
 
• Ciprofloxacin Bayer kan give leverskader. Hvis du får symptomer som f.eks. appetitløshed, 

gulfarvning af huden (gulsot), mørkfarvet urin, kløen eller spændinger i maven, skal du stoppe med 
at tage Ciprofloxacin Bayer og omgående kontakte lægen. 
 

• Ciprofloxacin kan forårsage en nedsættelse af antallet af hvide blodlegemer og din 
modstandskraft over for infektioner kan være nedsat. Hvis du får en infektion med symptomer 
som f.eks. feber og alvorlig forværring af din almentilstand, eller feber med lokale symptomer på 
infektion som f.eks. ondt i halsen, svælget eller munden eller problemer med urinen, skal du 
omgående kontakte lægen. Der vil blive taget en blodprøve for at  kontrollere, om antallet af hvide 
blodlegemer er nedsat (agranulocytose). Det er vigtigt, at du oplyser lægen om din medicin. 

 
• Fortæl det til din læge, hvis du eller et af dine familiemedlemmer har mangel på glucose-6-

phosphate dehydrogenase (G6PD), da du kan have risiko for at få blodmangel (anæmi), når du 
tager ciprofloxacin. 

 
 

• Huden bliver mere følsom over for sollys eller ultraviolet lys (UV-lys), når du tager Ciprofloxacin 
Bayer. Undgå udsættelse for stærkt sollys eller kunstigt UV-lys som f.eks. solarier. 

 
Brug af anden medicin  
 
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 
 
Tag ikke Ciprofloxacin Bayer sammen med tizanidin, da det kan give bivirkninger som f.eks. lavt 
blodtryk og søvnighed (se pkt. 2 "Tag ikke Ciprofloxacin Bayer"). 
 
 Medicinen på listen nedenfor kan have indvirkning på Ciprofloxacin Bayer i kroppen. Hvis du tager 
Ciprofloxacin Bayer sammen med en eller flere af disse slags medicin er der risiko for, at 
medicintyperne påvirker hinanden gensidigt. Samtidig indtag  kan også øge risikoen for bivirkninger. 
 
Fortæl det til din læge, hvis du tager: 
 
• warfarin eller andre blodfortyndingsmidler (orale antikoagulantia) 
• probenecid (mod urinsyregigt) 
• methotrexat (mod visse kræftformer, psoriasis, ledegigt (rheumatoid arthritis)) 
• teofyllin (mod åndedrætsbesvær) 
• tizanidin (mod muskelspasticitet ved dissemineret sklerose) 
• clozapin (mod psykoser) 
• ropinirol (mod Parkinson’s sygdom) 
• phenytoin (mod epilepsi) 
 
 
Ciprofloxacin Bayer kan øge koncentrationen i blodet af følgende stoffer: 
 
• pentoxifyllin (forstyrrelser i blodomløbet) 
• koffein 
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Nogen slags medicin nedsætter virkningen af Ciprofloxacin Bayer. Fortæl det til din læge, hvis du 
tager eller ønsker at tage: 
 
• syreneutraliserende midler (antacida)  
• mineraltilskud 
• sukralfat (slimhindebeskyttende lægemiddel) 
• en polymerisk fosfatbinder (f.eks. sevelamer) 
• medicin eller kosttilskud, som indeholder calcium, magnesium, aluminium eller jern 
 
Hvis det er vigtigt, at du tager disse præparater, skal du tage dem omkring to timer før eller tidligst fire 
timer efter, at du har taget Ciprofloxacin Bayer.  
 
Brug af Ciprofloxacin Bayer sammen med mad og drikke  
 
Medmindre du tager Ciprofloxacin Bayer under et måltid, må du ikke spise eller drikke 
mejeriprodukter af nogen som helst slags (f.eks. mælk eller yoghurt) eller indtage drikke, som er tilsat 
calcium, når du tager tabletterne, da det kan påvirke optagelsen af det virksomme stof. 
 
Graviditet og amning  
 
Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin. 
 
Du må ikke tage Ciprofloxacin Bayer, hvis du er gravid. Fortæl det til din læge, hvis du har planer om 
at blive gravid. 
 
Du må ikke tage Ciprofloxacin Bayer, hvis du ammer, fordi ciprofloxacin udskilles i modermælken og 
kan være skadeligt for dit barn. 
 
Trafik- og arbejdssikkerhed  
 
Ciprofloxacin Bayer kan få dig til at føle dig mindre vågen. Du kan opleve forstyrrelser i 
nervestystemet. Vær derfor sikker på, hvordan du reagerer på Ciprofloxacin Bayer, før du kører bil, 
motorcykel, cykel eller betjener maskiner. Hvis du er i tvivl om noget, skal du spørge din læge. 
 
 
3. SÅDAN SKAL DU TAGE CIPROFLOXACIN BAYER 
 
Din læge vil forklare dig nøjagtigt, hvor meget Ciprofloxacin Bayer, du skal tage, samt hvor tit og i 
hvor lang tid. Det afhænger af hvilken infektion, du har, og hvor svær den er.  
 
Fortæl det til din læge, hvis du har problemer med nyrerne, da det kan kræve, at dosis skal justeres. 
 
Behandlingen varer normalt fra 5 til 21 dage, men kan vare længere i tilfælde af svære infektioner. 
Tag tabletterne præcis, som din læge har anvist. Spørg lægen eller apoteket til råds, hvis du ikke er 
sikker på, hvor mange tabletter, du skal tage, og hvordan du skal tage dem.  
 
a. Slug tabletterne med masser af væske. Lad være med at tygge tabletterne. De smager ikke godt. 
b. Prøv at tage tabletterne på samme tid hver dag. 
c. Du kan tage tabletterne til måltiderne eller mellem måltiderne. Hvis du tager calcium som en del af 

et måltid, vil det ikke påvirke optagelsen væsentligt. Du må dog ikke tage Ciprofloxacin Bayer-
tabletterne sammen med mælkeprodukter, som f.eks. mælk eller yoghurt, eller sammen med beriget 
frugtjuice (f.eks. calciumberiget orangejuice).  

 
Husk at drikke masser af væske, mens du tager Ciprofloxacin Bayer. 
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Hvis du har taget for meget Ciprofloxacin Bayer 
 
 Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ciprofloxacin Bayer, end der 
står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag om 
muligt tabletterne eller pakningen med til lægen. 
 

Hvis du har glemt at tage Ciprofloxacin Bayer  
 
 Tag den normale dosis så hurtigt som muligt og fortsæt derefter som anvist. Hvis det imidlertid er 
lige før, du skal tage næste dosis, skal du ikke tage den glemte dosis, men fortsætte som 
sædvanligt. Tag ikke en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Sørg for at gennemføre 
hele behandlingsforløbet komplet. 

 
Hvis du holder op med at tage Ciprofloxacin Bayer  
 
 Det er vigtigt, at du gennemfører hele behandlingsforløbet, også selv om du begynder at føle dig 
bedre efter nogle dage. Hvis du stopper med at tage medicinen for hurtigt, er infektionen måske 
ikke forsvundet helt, og symptomerne kan vende tilbage eller forværres. Du kan også udvikle 
resistens over for antibiotikummet. 

 
Spørg lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål om brugen af denne medicin.  
 
 
4. BIVIRKNINGER 
 
Ciprofloxacin Bayer kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får 
bivirkninger, som ikke er nævnt her.  
 
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 100 personer): 
 
- kvalme, diaré 
- ledsmerter hos børn 
 
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 1000 personer): 
 
- svampeinfektioner 
- høj koncentration af en bestemt slags hvide blodlegemer (eosinofili)  
- appetitløshed (anoreksi) 
- uro og rastløshed 
- hovedpine, svimmelhed, søvnforstyrrelser, smagsforstyrrelser 
- opkastning, mavesmerter, fordøjelsesforstyrrelser som f.eks. mavebesvær (fordøjelsesbesvær eller 

halsbrand) eller luftafgang fra tarmen 
- øgede mængder af visse stoffer i blodet (transaminaser og/eller bilirubin) 
- udslæt, kløe eller nældefeber 
- ledsmerter hos voksne 
- nedsat nyrefunktion 
- smerter i muskler og knogler, almen utilpashed (asteni) eller feber 
- øget mængde af et bestemt stof i blodet (basisk fosfatase) 
 
Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 10.000 personer): 
 
- tarmbetændelse (colitis) relateret til brug af antibiotika (kan i sjældne tilfælde være dødelig) (se 

pkt 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer)  
- ændringer i blodtal (leukopeni, leukocytose, neutropeni, anæmi), øget eller nedsat mængde af en 

bestemt blodstørkningsfaktor (trombocytter)  
- allergisk reaktion, hævelser (ødemer) eller hurtig hævelse i hud og slimhinder (angioødem) 



335 

- øget blodsukker (hyperglykæmi) 
- forvirring, desorientering, angst, mærkelige drømme, depression eller hallucinationer 
- stikken og prikken, usædvanlig følsomhed over for sanseindtryk, nedsat hudfølsomhed, rysten, 

krampeanfald (se pkt 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer) eller svimmelhed 
- synsforstyrrelser 
- øresusen (tinnitus) eller tab af hørelse 
- hurtige hjerteslag (takykardi) 
- udvidelse af blodkarrene (vasodilation), lavt blodtryk eller besvimelse 
- åndenød, herunder astmasymptomer 
- leversygdom, gulsot (cholestatisk icterus) eller ikke-smitsom leverbetændelse  
- lysfølsomhed (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer) 
- muskelsmerter, betændelse i leddene (inflammation), øget spænding i en muskel eller kramper 
- nyresvigt, blod eller krystaller i urinen (Se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin 

Bayer) urinvejsinfektion 
- ophobning af væske i kroppen (væskeretention) eller stærk svedtendens 
- unormal koncentration af en bestemt blodstørkningsfaktor (protrombin) eller øget koncentration af 

enzymet amylase 
 
Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos mindre end 1 af hver 10.000 personer): 
 
- en speciel situation med et nedsat antal røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi), et farligt fald i 

antallet af en speciel type hvide blodlegemer (agranulocytose), et fald i antallet af røde og hvide 
blodlegemer samt blodplader (pancytopeni), som kan være dødelig, og en hæmning af 
knoglemarven (knoglemarvsdepression), som også kan være dødelig (se pkt. 2 Vær ekstra 
forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer). 

- svære allergiske reaktioner (anafylaktisk reaktion eller anafylaktisk chok, som kan være dødelig  - 
serumsygdom) (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer) 

- psykiske forstyrrelser (psykotiske reaktioner) (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage 
Ciprofloxacin Bayer) 

- migræne, besvær med at styre bevægelser, usikker gang, forøget følsomhed over for lugte 
(olfaktorisk sygdom), tryk på hjernen (forhøjet intrakranielt tryk) 

- forvrænget farvesyn 
- betændelse i blodkarrenes væg (vasculitis) 
- betændelse i bugspytkirtlen 
- levercelledød (levernekrose), som lejlighedsvis kan medføre livsfarligt leversvigt 
- små punktformede blødninger under huden (petekkier), forskellige hududbrud eller udslæt 

(f.eks. det potentielt dødelige Stevens-Johnson syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse) 
- muskelsvaghed, betændelse i en sene (inflammation), senebrud – især i den store sene på bagsiden 

af anklen (akillessenen) (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer); 
forværring af symptomer på myasthenia gravis (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage 
Ciprofloxacin Bayer) 

 
Ukendt hyppighed (kan ikke vurderes ud fra de tilgængelige oplysninger) 
- problemer i forbindelse med nervesystemet som f.eks. smerte, brændende fornemmelse, stikken og 

prikken, følelsesløshed og/eller slaphed i arme/ben. 
- alvorlige hjerterytmeafvigelser, uregelmæssig hjerterytme (Torsades de Pointes) 
  
 
5. OPBEVARING 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
Brug ikke Ciprofloxacin Bayer efter den udløbsdato, der står på blisterkortet eller pakningen efter 
”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 
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Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide 
medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 
 
 
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER 
 
Ciprofloxacin Bayer indeholder: 
 
 [Udfyldes nationalt] 
 
Udseende og pakningstørrelser 
 
Filmovertrukne tabletter 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller  
 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:> 
 
Belgien:  Ciproxine 
Holland:   Ciproxin 
Irland:  Ciproxin 
Luxembourg: Ciproxine 
Polen:  Ciprobay Uro 
Storbritannien: Ciproxin 
Tjekkiet:  Ciprobay Uro 
Tyskland: Ciprobay Uro 
 
 
 
Denne indlægsseddel blev senest godkendt { MM/ÅÅÅÅ } 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Råd/medicinsk information 
 
Antibiotika anvendes for at helbrede bakterielle infektioner. De har ingen virkning mod 
virusinfektioner.  
Hvis din læge har ordineret antibiotika, så behøver du dem præcist for denne sygdom. 
Visse bakterier kan overleve eller formere sig på trods af behandling med antibiotika. Dette kaldes 
resistens: visse behandlinger med antibiotika virker ikke. 
Misbrug af antibiotika øger resistensen. Hvis du ikke tager hensyn til følgende, kan du til og med 
hjælpe bakterierne med at blive resistente og dermed forsinke helbredelsen: 
- dosis 
- hvor ofte dosis skal tages 
- behandlingens varighed 
 

For at bevare virkningen af denne medicin skal du derfor: 
1- Kun anvende antibiotika, som lægen har ordineret 
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2- Følge doseringen nøje 
3- Ikke anvende antibiotika igen, hvis ikke lægen har ordineret det, heller ikke hvis du ønsker at 

behandle en lignende sygdom 
4- Aldrig give din antibiotika til en anden person; den egner sig måske ikke til hans/hendes sygdom  
Når behandlingen er afsluttet, skal du aflevere al ubrugt medicin på apoteket for at være sikker på, at 
det bliver korrekt destrueret. 
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INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 
 

Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 250 mg filmovertrukne tabletter 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 

 
Ciprofloxacin 

 
Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen. 
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 
- Lægen har ordineret Ciprofloxacin Bayer til dig personligt. Lad derfor være med at give det til 

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 
-  Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er 

nævnt her. 
 
Oversigt over indlægssedlen:  
1. Virkning og anvendelse 
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ciprofloxacin Bayer 
3. Sådan skal du tage Ciprofloxacin Bayer 
4. Bivirkninger 
5. Opbevaring du Ciprofloxacin Bayer 
6. Yderligere oplysninger 
 
 
1. VIRKNING OG ANVENDELSE 
 
Ciprofloxacin Bayer er et antibiotikum, som hører til quinolonfamilien. Det aktive stof er 
ciprofloxacin. Ciprofloxacin virker ved at dræbe de bakterier, som forårsager infektionerne. Det virker 
kun på visse bakterier. 
 
Voksne 
 
Ciprofloxacin Bayer bruges til voksne til behandling af følgende infektioner, som skyldes bakterier: 
 
• luftvejsinfektioner 
• kroniske eller tilbagevendende infektioner i ører og bihuler 
• urinvejsinfektioner 
• infektioner i testiklerne 
• underlivsinfektioner hos kvinder 
• infektioner i mave-tarm-kanal og bughule 
• hud- og bløddelsinfektioner 
• infektioner i knogler og led 
• behandling af infektion hos patienter med et lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni) 
• forebyggelse af infektion hos patienter med et lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni) 
• forebyggelse af infektioner, som skyldes bakterien Neisseria meningitidis 
• udsættelse for indånding af miltbrandbakterier  
 
Hvis du har en svær infektion eller en infektion, som skyldes mere end én bakterie, skal du måske 
have anden antibiotisk behandling i tillæg til Ciprofloxacin Bayer. 
 
Børn og unge 
 
Ciprofloxacin Bayer bruges til børn og unge til behandling af følgende bakterieinfektioner under nøje 
overvågning af en lægelig specialist: 
 
• lungeinfektioner og infektioner i bronkierne hos børn og unge, som har cystisk fibrose  
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• komplicerede urinvejsinfektioner, herunder infektioner som har nået nyrerne (pyelonephritis),  
• udsættelse for indånding af miltbrandbakterier 
 
Ciprofloxacin Bayer kan også anvendes til behandling af andre specielle, alvorlige infektioner hos 
børn og unge efter et lægeligt skøn. 
 
 
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CIPROFLOXACIN BAYER 
 
Tag ikke Ciprofloxacin Bayer 
- hvis du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof, over for anden bakteriedræbende medicin 

(quinoloner) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ciprofloxacin Bayer (se pkt. 6). 
- hvis du tager tizanidin (se pkt. 2 Brug af anden medicin). 
 
Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer 
 
Inden du begynder at tage Ciprofloxacin Bayer skal du fortælle det til din læge: 
 
• hvis du nogensinde har haft problemer med nyrerne, da det så kan være nødvendigt at justere 

behandlingen 
• hvis du har epilepsi eller andre sygdomme i nervesystemet (neurologiske sygdomme) 
• hvis du har haft problemer med senerne under tidligere behandling med antibiotika som f.eks. 

Ciprofloxacin Bayer 
• hvis du har myasthenia gravis (en slags muskelsvaghed) 
• hvis du har haft unormal hjerterytme (arytmier) 
  
Under behandling med Ciprofloxacin Bayer 
 
Fortæl det omgående til din læge, hvis noget af følgende hænder, mens du tager Ciprofloxacin Bayer. 
Lægen vil tage stilling til, om behandlingen med Ciprofloxacin Bayer skal stoppes. 
 
• Svær, pludselig allergisk reaktion (en anafylaktisk reaktion/chok, angioødem). Selv efter den 

første dosis er der en lille risiko for, at du kan udvikle en svær allergisk reaktion med følgende 
symptomer: strammen om brystet, svimmelhed, almen utilpashed eller besvimelse, eller 
svimmelhed, når du rejser dig op. Hvis det sker, skal du omgående stoppe med at tage 
Ciprofloxacin Bayer og straks kontakte lægen 

 
• Der kan af og til forekomme smerter og hævelse i leddene samt seneskedehindebetændelse 

(tendinitis), især hvis du er ældre og også behandles med binyrebarkhormon. Ved det første tegn 
på smerter eller betændelse skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Bayer og holde det 
smertefulde område i ro. Undgå unødvendige bevægelser, da det kan øge risikoen for senebrud 
(seneruptur).  

 
• Hvis du har epilepsi eller andre neurologiske sygdomme som f.eks. nedsat ilttilførsel til hjernen 

(cerebral iskæmi) eller slagtilfælde, kan du få bivirkninger fra centralnervesystemet. Hvis det sker, 
skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Bayer og omgående kontakte lægen. 

 
• Du kan få psykiske symptomer første gang, du tager Ciprofloxacin Bayer. Hvis du har en 

depression eller psykose, kan symptomerne forværres under behandlingen med Ciprofloxacin 
Bayer. Hvis det sker, skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Bayer og omgående kontakte lægen. 

 
• Du kan opleve symptomer på neuropati, som f.eks. smerte, brændende fornemmelse, prikken og 

stikken, følelsesløshed og/eller slaphed. Hvis du får disse symptomer, skal du holde op med at tage 
Ciprofloxacin Bayer og kontakte din læge. 
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• Der kan komme diaré, mens du tager antibiotika, herunder Ciprofloxacin Bayer, selv flere uger 
efter, at du er stoppet med at tage dem. Hvis diaréen bliver svær eller fortsætter, eller hvis du 
opdager, at der er blod eller slim i afføringen, skal du omgående stoppe med at tage Ciprofloxacin 
Bayer, da det kan være livsfarligt. Tag ikke medicin, som stopper maven eller nedsætter 
tarmbevægelserne og kontakt lægen.  

 
• Hvis du skal have taget blod- eller urinprøve, skal du fortælle til lægen eller laboratoriepersonalet, 

at du tager Ciprofloxacin Bayer. 
 
• Ciprofloxacin Bayer kan give leverskader. Hvis du får symptomer som f.eks. appetitløshed, 

gulfarvning af huden (gulsot), mørkfarvet urin, kløen eller spændinger i maven, skal du stoppe med 
at tage Ciprofloxacin Bayer og omgående kontakte lægen. 
 

• Ciprofloxacin kan forårsage en nedsættelse af antallet af hvide blodlegemer og din 
modstandskraft over for infektioner kan være nedsat. Hvis du får en infektion med symptomer 
som f.eks. feber og alvorlig forværring af din almentilstand, eller feber med lokale symptomer på 
infektion som f.eks. ondt i halsen, svælget eller munden eller problemer med urinen, skal du 
omgående kontakte lægen. Der vil blive taget en blodprøve for at  kontrollere, om antallet af hvide 
blodlegemer er nedsat (agranulocytose). Det er vigtigt, at du oplyser lægen om din medicin. 

 
• Fortæl det til din læge, hvis du eller et af dine familiemedlemmer har mangel på glucose-6-

phosphate dehydrogenase (G6PD), da du kan have risiko for at få blodmangel (anæmi), når du 
tager ciprofloxacin. 

 
 

• Huden bliver mere følsom over for sollys eller ultraviolet lys (UV-lys), når du tager 
Ciprofloxacin Bayer. Undgå udsættelse for stærkt sollys eller kunstigt UV-lys som f.eks. solarier. 

 
Brug af anden medicin  
 
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 
 
Tag ikke Ciprofloxacin Bayer sammen med tizanidin, da det kan give bivirkninger som f.eks. lavt 
blodtryk og søvnighed (se pkt. 2 "Tag ikke Ciprofloxacin Bayer"). 
 
Medicinen på listen nedenfor kan have indvirkning på Ciprofloxacin Bayer i kroppen. Hvis du tager 
Ciprofloxacin Bayer sammen med en eller flere af disse slags medicin er der risiko for, at 
medicintyperne påvirker hinanden gensidigt. Samtidig indtag  kan også øge risikoen for bivirkninger. 
 
Fortæl det til din læge, hvis du tager: 
 
• warfarin eller andre blodfortyndingsmidler (orale antikoagulantia) 
• probenecid (mod urinsyregigt) 
• methotrexat (mod visse kræftformer, psoriasis, ledegigt (rheumatoid arthritis)) 
• teofyllin (mod åndedrætsbesvær) 
• tizanidin (mod muskelspasticitet ved dissemineret sklerose) 
• clozapin (mod psykoser) 
• ropinirol (mod Parkinson’s sygdom) 
• phenytoin (mod epilepsi) 
 
 
Ciprofloxacin Bayer kan øge koncentrationen i blodet af følgende stoffer: 
 
• pentoxifyllin (forstyrrelser i blodomløbet) 
• koffein 
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Nogen slags medicin nedsætter virkningen af Ciprofloxacin Bayer. Fortæl det til din læge, hvis du 
tager eller ønsker at tage: 
 
• syreneutraliserende midler (antacida)  
• mineraltilskud 
• sukralfat (slimhindebeskyttende lægemiddel) 
• en polymerisk fosfatbinder (f.eks. sevelamer) 
• medicin eller kosttilskud, som indeholder calcium, magnesium, aluminium eller jern 
Hvis det er vigtigt, at du tager disse præparater, skal du tage dem omkring to timer før eller tidligst fire 
timer efter, at du har taget Ciprofloxacin Bayer.  
 
Brug af Ciprofloxacin Bayer sammen med mad og drikke  
 
Medmindre du tager Ciprofloxacin Bayer under et måltid, må du ikke spise eller drikke 
mejeriprodukter af nogen som helst slags (f.eks. mælk eller yoghurt) eller indtage drikke, som er tilsat 
calcium, når du tager tabletterne, da det kan påvirke optagelsen af det virksomme stof. 
 
Graviditet og amning  
 
Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin. 
 
Du må ikke tage Ciprofloxacin Bayer, hvis du er gravid. Fortæl det til din læge, hvis du har planer om 
at blive gravid. 
 
Du må ikke tage Ciprofloxacin Bayer, hvis du ammer, fordi ciprofloxacin udskilles i modermælken og 
kan være skadeligt for dit barn. 
 
Trafik- og arbejdssikkerhed  
 
Ciprofloxacin Bayer kan få dig til at føle dig mindre vågen. Du kan opleve forestyrrelser i 
nervesystemet. Vær derfor sikker på, hvordan du reagerer på Ciprofloxacin Bayer, før du kører bil, 
motorcykel, cykel eller betjener maskiner. Hvis du er i tvivl om noget, skal du spørge din læge. 
 
 
3. SÅDAN SKAL DU TAGE CIPROFLOXACIN BAYER 
 
Din læge vil forklare dig nøjagtigt, hvor meget Ciprofloxacin Bayer, du skal tage, samt hvor tit og i 
hvor lang tid. Det afhænger af hvilken infektion, du har, og hvor svær den er.  
 
Fortæl det til din læge, hvis du har problemer med nyrerne, da det kan kræve, at dosis skal justeres. 
 
Behandlingen varer normalt fra 5 til 21 dage, men kan vare længere i tilfælde af svære infektioner. 
Tag tabletterne præcis, som din læge har anvist. Spørg lægen eller apoteket til råds, hvis du ikke er 
sikker på, hvor mange tabletter, du skal tage, og hvordan du skal tage dem.  
 
d. Slug tabletterne med masser af væske. Lad være med at tygge tabletterne. De smager ikke godt. 
e. Prøv at tage tabletterne på samme tid hver dag. 
f. Du kan tage tabletterne til måltiderne eller mellem måltiderne. Hvis du tager calcium som en del af 

et måltid, vil det ikke påvirke optagelsen væsentligt. Du må dog ikke tage Ciprofloxacin Bayer-
tabletterne sammen med mælkeprodukter, som f.eks. mælk eller yoghurt, eller sammen med beriget 
frugtjuice (f.eks. calciumberiget orangejuice).  

 
Husk at drikke masser af væske, mens du tager Ciprofloxacin Bayer. 
 
Hvis du har taget for meget Ciprofloxacin Bayer 
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 Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ciprofloxacin Bayer, end der 
står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag om 
muligt tabletterne eller pakningen med til lægen. 
 

Hvis du har glemt at tage Ciprofloxacin Bayer  
 
 Tag den normale dosis så hurtigt som muligt og fortsæt derefter som anvist. Hvis det imidlertid er 
lige før, du skal tage næste dosis, skal du ikke tage den glemte dosis, men fortsætte som 
sædvanligt. Tag ikke en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Sørg for at gennemføre 
hele behandlingsforløbet komplet. 

 
Hvis du holder op med at tage Ciprofloxacin Bayer  
 
 Det er vigtigt, at du gennemfører hele behandlingsforløbet, også selv om du begynder at føle dig 
bedre efter nogle dage. Hvis du stopper med at tage medicinen for hurtigt, er infektionen måske 
ikke forsvundet helt, og symptomerne kan vende tilbage eller forværres. Du kan også udvikle 
resistens over for antibiotikummet. 

 
Spørg lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål om brugen af denne medicin.  
 
 
4. BIVIRKNINGER 
 
Ciprofloxacin Bayer kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får 
bivirkninger, som ikke er nævnt her.  
 
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 100 personer): 
 
- kvalme, diaré 
- ledsmerter hos børn 
 
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 1000 personer): 
 
- svampeinfektioner 
- høj koncentration af en bestemt slags hvide blodlegemer (eosinofili)  
- appetitløshed (anoreksi) 
- uro og rastløshed 
- hovedpine, svimmelhed, søvnforstyrrelser, smagsforstyrrelser 
- opkastning, mavesmerter, fordøjelsesforstyrrelser som f.eks. mavebesvær (fordøjelsesbesvær eller 

halsbrand) eller luftafgang fra tarmen 
- øgede mængder af visse stoffer i blodet (transaminaser og/eller bilirubin) 
- udslæt, kløe eller nældefeber 
- ledsmerter hos voksne 
- nedsat nyrefunktion 
- smerter i muskler og knogler, almen utilpashed (asteni) eller feber 
- øget mængde af et bestemt stof i blodet (basisk fosfatase) 
 
Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 10.000 personer): 
 
- tarmbetændelse (colitis) relateret til brug af antibiotika (kan i sjældne tilfælde være dødelig)  
 (se pkt 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer)  
- ændringer i blodtal (leukopeni, leukocytose, neutropeni, anæmi), øget eller nedsat mængde af en 

bestemt blodstørkningsfaktor (trombocytter)  
- allergisk reaktion, hævelser (ødemer) eller hurtig hævelse i hud og slimhinder (angioødem) 
- øget blodsukker (hyperglykæmi) 
- forvirring, desorientering, angst, mærkelige drømme, depression eller hallucinationer 
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- stikken og prikken, usædvanlig følsomhed over for sanseindtryk, nedsat hudfølsomhed, rysten, 
krampeanfald (se pkt 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer) eller svimmelhed 

- synsforstyrrelser 
- øresusen (tinnitus) eller tab af hørelse 
- hurtige hjerteslag (takykardi) 
- udvidelse af blodkarrene (vasodilation), lavt blodtryk eller besvimelse 
_ åndenød, herunder astmasymptomer 
- leversygdom, gulsot (cholestatisk icterus) eller ikke-smitsom leverbetændelse  
- lysfølsomhed (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer) 
- muskelsmerter, betændelse i leddene (inflammation), øget spænding i en muskel eller kramper 
- nyresvigt, blod eller krystaller i urinen (Se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin 

Bayer) urinvejsinfektion 
- ophobning af væske i kroppen (væskeretention) eller stærk svedtendens 
- unormal koncentration af en bestemt blodstørkningsfaktor (protrombin) eller øget koncentration af 

enzymet amylase 
 
Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos mindre end 1 af hver 10.000 personer): 
 

- en speciel situation med et nedsat antal røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi), et farligt fald i 
antallet af en speciel type hvide blodlegemer (agranulocytose), et fald i antallet af røde og hvide 
blodlegemer samt blodplader (pancytopeni), som kan være dødelig, og en hæmning af 
knoglemarven (knoglemarvsdepression), som også kan være dødelig (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig 
med at tage Ciprofloxacin Bayer). 

- svære allergiske reaktioner (anafylaktisk reaktion eller anafylaktisk chok, som kan være dødelig  - 
serumsygdom) (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer) 

- psykiske forstyrrelser (psykotiske reaktioner) (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage 
Ciprofloxacin Bayer) 

- migræne, besvær med at styre bevægelser, usikker gang, forøget følsomhed over for lugte 
(olfaktorisk sygdom), tryk på hjernen (forhøjet intrakranielt tryk) 

- forvrænget farvesyn 
- betændelse i blodkarrenes væg (vasculitis) 
- betændelse i bugspytkirtlen 
- levercelledød (levernekrose), som lejlighedsvis kan medføre livsfarligt leversvigt 
- små punktformede blødninger under huden (petekkier), forskellige hududbrud eller udslæt (f.eks. 

det potentielt dødelige Stevens-Johnson syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse) 
- muskelsvaghed, betændelse i en sene (inflammation), senebrud – især i den store sene på bagsiden 

af anklen (akillessenen) (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer); 
forværring af symptomer på myasthenia gravis (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage 
Ciprofloxacin Bayer) 

 
Ukendt hyppighed (kan ikke vurderes ud fra de tilgængelige oplysninger) 
- problemer i forbindelse med nervesystemet som f.eks. smerte, brændende fornemmelse, stikken og 

prikken, følelsesløshed og/eller slaphed i arme/ben. 
- alvorlige hjerterytmeafvigelser, uregelmæssig hjerterytme (Torsades de Pointes) 
  
 
5. OPBEVARING 
[Udfyldes nationalt] 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
Brug ikke Ciprofloxacin Bayer efter den udløbsdato, der står på blisterkortet eller pakningen efter 
”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 
 
Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide 
medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 
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6. YDERLIGERE OPLYSNINGER 
 
Ciprofloxacin Bayer indeholder: 
 
 [Udfyldes nationalt] 
 
Udseende og pakningstørrelser 
 
Filmovertrukne tabletter 
[Udfyldes nationalt] 
 
Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller  
 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:> 
 
Belgien:  Ciproxine 
Bulgarien: Ciprobay 
Cypern: Ciproxin 
Danmark: Ciproxin 
Estland: Ciproxin 
Finland: Ciproxin 
Frankrig:  Ciflox 
Holland:   Ciproxin 
Irland:  Ciproxin 
Island:  Ciproxin 
Italien:  Ciflox; Ciproxin 
Luxembourg: Ciproxine 
Malta:  Ciproxin 
Norge:  Ciproxin 
Polen:   Ciprobay 
Portugal: Ciproxina 
Slovakiet:  Ciprobay 
Slovenien: Ciprobay 
Spanien: Baycip 
Storbritannien: Ciproxin 
Sverige:  Ciproxin 
Tjekkiet:  Ciprobay 
Tyskland: Ciprobay; Ciprofloxacin ANTIBAC 
Ungarn:  Ciprobay 
Østrig:   Ciproxin 
 
 
Denne indlægsseddel blev senest godkendt { MM/ÅÅÅÅ } 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Råd/medicinsk information 
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Antibiotika anvendes for at helbrede bakterielle infektioner. De har ingen virkning mod 
virusinfektioner.  
Hvis din læge har ordineret antibiotika, så behøver du dem præcist for denne sygdom. 
Visse bakterier kan overleve eller formere sig på trods af behandling med antibiotika. Dette kaldes 
resistens: visse behandlinger med antibiotika virker ikke. 
Misbrug af antibiotika øger resistensen. Hvis du ikke tager hensyn til følgende, kan du til og med 
hjælpe bakterierne med at blive resistente og dermed forsinke helbredelsen: 
- dosis 
- hvor ofte dosis skal tages 
- behandlingens varighed 
 

For at bevare virkningen af denne medicin skal du derfor: 
1- Kun anvende antibiotika, som lægen har ordineret 
2- Følge doseringen nøje 
3-  Ikke anvende antibiotika igen, hvis ikke lægen har ordineret det, heller ikke hvis du ønsker at 

behandle en lignende sygdom 
4- Aldrig give din antibiotika til en anden person; den egner sig måske ikke til hans/hendes sygdom  
Når behandlingen er afsluttet, skal du aflevere al ubrugt medicin på apoteket for at være sikker på, at 
det bliver korrekt destrueret. 



346 

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 
 

Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 500 mg filmovertrukne tabletter 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 

 
Ciprofloxacin 

 
Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen. 
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 
- Lægen har ordineret Ciprofloxacin Bayer til dig personligt. Lad derfor være med at give det til 

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 
-  Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er 

nævnt her. 
 
Oversigt over indlægssedlen:  
1. Virkning og anvendelse 
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ciprofloxacin Bayer 
3. Sådan skal du tage Ciprofloxacin Bayer 
4. Bivirkninger 
5. Opbevaring 
6. Yderligere oplysninger 
 
 
1. VIRKNING OG ANVENDELSE 
 
Ciprofloxacin Bayer er et antibiotikum, som hører til quinolonfamilien. Det aktive stof er 
ciprofloxacin. Ciprofloxacin virker ved at dræbe de bakterier, som forårsager infektionerne. Det virker 
kun på visse bakterier. 
 
Voksne 
 
Ciprofloxacin Bayer bruges til voksne til behandling af følgende infektioner, som skyldes bakterier: 
 
• luftvejsinfektioner 
• kroniske eller tilbagevendende infektioner i ører og bihuler 
• urinvejsinfektioner 
• infektioner i testiklerne 
• underlivsinfektioner hos kvinder 
• infektioner i mave-tarm-kanal og bughule 
• hud- og bløddelsinfektioner 
• infektioner i knogler og led 
• behandling af infektion hos patienter med et lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni) 
• forebyggelse af infektion hos patienter med et lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni) 
• forebyggelse af infektioner, som skyldes bakterien Neisseria meningitidis 
• udsættelse for indånding af miltbrandbakterier  
 
Hvis du har en svær infektion eller en infektion, som skyldes mere end én bakterie, skal du måske 
have anden antibiotisk behandling i tillæg til Ciprofloxacin Bayer. 
 
Børn og unge 
 
Ciprofloxacin Bayer bruges til børn og unge til behandling af følgende bakterieinfektioner under nøje 
overvågning af en lægelig specialist: 
 
• lungeinfektioner og infektioner i bronkierne hos børn og unge, som har cystisk fibrose  
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• komplicerede urinvejsinfektioner, herunder infektioner som har nået nyrerne (pyelonephritis),  
• udsættelse for indånding af miltbrandbakterier 
 
Ciprofloxacin Bayer kan også anvendes til behandling af andre specielle, alvorlige infektioner hos 
børn og unge efter et lægeligt skøn. 
 
 
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CIPROFLOXACIN BAYER 
 
Tag ikke Ciprofloxacin Bayer 
- hvis du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof, over for anden bakteriedræbende medicin 

(quinoloner) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ciprofloxacin Bayer (se pkt. 6). 
- hvis du tager tizanidin (se pkt. 2 Brug af anden medicin). 
 
Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer 
 
Inden du begynder at tage Ciprofloxacin Bayer skal du fortælle det til din læge: 
 
• hvis du nogensinde har haft problemer med nyrerne, da det så kan være nødvendigt at justere 

behandlingen 
• hvis du har epilepsi eller andre sygdomme i nervesystemet (neurologiske sygdomme) 
• hvis du har haft problemer med senerne under tidligere behandling med antibiotika som f.eks. 

Ciprofloxacin Bayer 
• hvis du har myasthenia gravis (en slags muskelsvaghed) 
• hvis du har haft unormal hjerterytme (arytmier) 
  
Under behandling med Ciprofloxacin Bayer 
 
Fortæl det omgående til din læge, hvis noget af følgende hænder, mens du tager Ciprofloxacin Bayer. 
Lægen vil tage stilling til, om behandlingen med Ciprofloxacin Bayer skal stoppes. 
 
• Svær, pludselig allergisk reaktion (en anafylaktisk reaktion/chok, angioødem). Selv efter den 

første dosis er der en lille risiko for, at du kan udvikle en svær allergisk reaktion med følgende 
symptomer: strammen om brystet, svimmelhed, almen utilpashed eller besvimelse, eller 
svimmelhed, når du rejser dig op. Hvis det sker, skal du omgående stoppe med at tage 
Ciprofloxacin Bayer og straks kontakte lægen 

 
• Der kan af og til forekomme smerter og hævelse i leddene samt seneskedehindebetændelse 

(tendinitis), især hvis du er ældre og også behandles med binyrebarkhormon. Ved det første tegn 
på smerter eller betændelse skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Bayer og holde det 
smertefulde område i ro. Undgå unødvendige bevægelser, da det kan øge risikoen for senebrud 
(seneruptur).  

 
• Hvis du har epilepsi eller andre neurologiske sygdomme som f.eks. nedsat ilttilførsel til hjernen 

(cerebral iskæmi) eller slagtilfælde, kan du få bivirkninger fra centralnervesystemet. Hvis det sker, 
skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Bayer og omgående kontakte lægen. 

 
• Du kan få psykiske symptomer første gang, du tager Ciprofloxacin Bayer. Hvis du har en 

depression eller psykose, kan symptomerne forværres under behandlingen med Ciprofloxacin 
Bayer. Hvis det sker, skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Bayer og omgående kontakte lægen. 

 
• Du kan opleve symptomer på neuropati, som f.eks. smerte, brændende fornemmelse, prikken og 

stikken, følelsesløshed og/eller slaphed. Hvis du får disse symptomer, skal du holde op med at tage 
Ciprofloxacin Bayer og kontakte din læge. 
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• Der kan komme diaré, mens du tager antibiotika, herunder Ciprofloxacin Bayer, selv flere uger 
efter, at du er stoppet med at tage dem. Hvis diaréen bliver svær eller fortsætter, eller hvis du 
opdager, at der er blod eller slim i afføringen, skal du omgående stoppe med at tage Ciprofloxacin 
Bayer, da det kan være livsfarligt. Tag ikke medicin, som stopper maven eller nedsætter 
tarmbevægelserne og kontakt lægen.  

 
• Hvis du skal have taget blod- eller urinprøve, skal du fortælle til lægen eller laboratoriepersonalet, 

at du tager Ciprofloxacin Bayer. 
 
• Ciprofloxacin Bayer kan give leverskader. Hvis du får symptomer som f.eks. appetitløshed, 

gulfarvning af huden (gulsot), mørkfarvet urin, kløen eller spændinger i maven, skal du stoppe med 
at tage Ciprofloxacin Bayer og omgående kontakte lægen. 
 

• Ciprofloxacin kan forårsage en nedsættelse af antallet af hvide blodlegemer og din 
modstandskraft over for infektioner kan være nedsat. Hvis du får en infektion med symptomer 
som f.eks. feber og alvorlig forværring af din almentilstand, eller feber med lokale symptomer på 
infektion som f.eks. ondt i halsen, svælget eller munden eller problemer med urinen, skal du 
omgående kontakte lægen. Der vil blive taget en blodprøve for at  kontrollere, om antallet af hvide 
blodlegemer er nedsat (agranulocytose). Det er vigtigt, at du oplyser lægen om din medicin. 

 
• Fortæl det til din læge, hvis du eller et af dine familiemedlemmer har mangel på glucose-6-

phosphate dehydrogenase (G6PD), da du kan have risiko for at få blodmangel (anæmi), når du 
tager ciprofloxacin. 

 
• Huden bliver mere følsom over for sollys eller ultraviolet lys (UV-lys), når du tager 

Ciprofloxacin Bayer. Undgå udsættelse for stærkt sollys eller kunstigt UV-lys som f.eks. solarier. 
 
Brug af anden medicin  
 
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 
 
Tag ikke Ciprofloxacin Bayer sammen med tizanidin, da det kan give bivirkninger som f.eks. lavt 
blodtryk og søvnighed (se pkt. 2 "Tag ikke Ciprofloxacin Bayer"). 
 
Medicinen på listen nedenfor kan have indvirkning på Ciprofloxacin Bayer i kroppen. Hvis du tager 
Ciprofloxacin Bayer sammen med en eller flere af disse slags medicin er der risiko for, at 
medicintyperne påvirker hinanden gensidigt. Samtidig indtag  kan også øge risikoen for bivirkninger. 
Fortæl det til din læge, hvis du tager: 
 
• warfarin eller andre blodfortyndingsmidler (orale antikoagulantia) 
• probenecid (mod urinsyregigt) 
• methotrexat (mod visse kræftformer, psoriasis, ledegigt (rheumatoid arthritis)) 
• teofyllin (mod åndedrætsbesvær) 
• tizanidin (mod muskelspasticitet ved dissemineret sklerose) 
• clozapin (mod psykoser) 
• ropinirol (mod Parkinson’s sygdom) 
• phenytoin (mod epilepsi) 

 
 
Ciprofloxacin Bayer kan øge koncentrationen i blodet af følgende stoffer: 
 
• pentoxifyllin (forstyrrelser i blodomløbet) 
• koffein 
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Nogen slags medicin nedsætter virkningen af Ciprofloxacin Bayer. Fortæl det til din læge, hvis du 
tager eller ønsker at tage: 
 
• syreneutraliserende midler (antacida)  
• mineraltilskud 
• sukralfat (slimhindebeskyttende lægemiddel) 
• en polymerisk fosfatbinder (f.eks. sevelamer) 
• medicin eller kosttilskud, som indeholder calcium, magnesium, aluminium eller jern 
Hvis det er vigtigt, at du tager disse præparater, skal du tage dem omkring to timer før eller tidligst fire 
timer efter, at du har taget Ciprofloxacin Bayer.  
 
Brug af Ciprofloxacin Bayer sammen med mad og drikke  
 
Medmindre du tager Ciprofloxacin Bayer under et måltid, må du ikke spise eller drikke 
mejeriprodukter af nogen som helst slags (f.eks. mælk eller yoghurt) eller indtage drikke, som er tilsat 
calcium, når du tager tabletterne, da det kan påvirke optagelsen af det virksomme stof. 
 
Graviditet og amning  
 
Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin. 
 
Du må ikke tage Ciprofloxacin Bayer, hvis du er gravid. Fortæl det til din læge, hvis du har planer om 
at blive gravid. 
 
Du må ikke tage Ciprofloxacin Bayer, hvis du ammer, fordi ciprofloxacin udskilles i modermælken og 
kan være skadeligt for dit barn. 
 
Trafik- og arbejdssikkerhed  
 
Ciprofloxacin Bayer kan få dig til at føle dig mindre vågen. Du kan opleve forstyrrelser i 
nervesystemet. Vær derfor sikker på, hvordan du reagerer på Ciprofloxacin Bayer, før du kører bil, 
motorcykel, cykel eller betjener maskiner. Hvis du er i tvivl om noget, skal du spørge din læge. 
 
 
3. SÅDAN SKAL DU TAGE CIPROFLOXACIN BAYER 
 
Din læge vil forklare dig nøjagtigt, hvor meget Ciprofloxacin Bayer, du skal tage, samt hvor tit og i 
hvor lang tid. Det afhænger af hvilken infektion, du har, og hvor svær den er.  
 
Fortæl det til din læge, hvis du har problemer med nyrerne, da det kan kræve, at dosis skal justeres. 
 
Behandlingen varer normalt fra 5 til 21 dage, men kan vare længere i tilfælde af svære infektioner. 
Tag tabletterne præcis, som din læge har anvist. Spørg lægen eller apoteket til råds, hvis du ikke er 
sikker på, hvor mange tabletter, du skal tage, og hvordan du skal tage dem.  
 
g. Slug tabletterne med masser af væske. Lad være med at tygge tabletterne. De smager ikke godt. 
h. Prøv at tage tabletterne på samme tid hver dag. 
i. Du kan tage tabletterne til måltiderne eller mellem måltiderne. Hvis du tager calcium som en del af 

et måltid, vil det ikke påvirke optagelsen væsentligt. Du må dog ikke tage Ciprofloxacin Bayer-
tabletterne sammen med mælkeprodukter, som f.eks. mælk eller yoghurt, eller sammen med beriget 
frugtjuice (f.eks. calciumberiget orangejuice).  

 
Husk at drikke masser af væske, mens du tager Ciprofloxacin Bayer. 
 
Hvis du har taget for meget Ciprofloxacin Bayer 
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 Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ciprofloxacin Bayer, end der 
står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag om 
muligt tabletterne eller pakningen med til lægen. 
 

Hvis du har glemt at tage Ciprofloxacin Bayer  
 
 Tag den normale dosis så hurtigt som muligt og fortsæt derefter som anvist. Hvis det imidlertid er 
lige før, du skal tage næste dosis, skal du ikke tage den glemte dosis, men fortsætte som 
sædvanligt. Tag ikke en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Sørg for at gennemføre 
hele behandlingsforløbet komplet. 

 
Hvis du holder op med at tage Ciprofloxacin Bayer  
 
 Det er vigtigt, at du gennefører hele behandlingsforløbet, også selv om du begynder at føle dig 
bedre efter nogle dage. Hvis du stopper med at tage medicinen for hurtigt, er infektionen måske 
ikke forsvundet helt, og symptomerne kan vende tilbage eller forværres. Du kan også udvikle 
resistens over for antibiotikummet. 

 
Spørg lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål om brugen af denne medicin.  
 
 
4. BIVIRKNINGER 
 
Ciprofloxacin Bayer kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får 
bivirkninger, som ikke er nævnt her.  
 
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 100 personer): 
 
- kvalme, diaré 
- ledsmerter hos børn 
 
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 1000 personer): 
 
- svampeinfektioner 
- høj koncentration af en bestemt slags hvide blodlegemer (eosinofili)  
- appetitløshed (anoreksi) 
- uro og rastløshed 
- hovedpine, svimmelhed, søvnforstyrrelser, smagsforstyrrelser 
- opkastning, mavesmerter, fordøjelsesforstyrrelser som f.eks. mavebesvær (fordøjelsesbesvær eller 

halsbrand) eller luftafgang fra tarmen 
- øgede mængder af visse stoffer i blodet (transaminaser og/eller bilirubin) 
- udslæt, kløe eller nældefeber 
- ledsmerter hos voksne 
- nedsat nyrefunktion 
- smerter i muskler og knogler, almen utilpashed (asteni) eller feber 
- øget mængde af et bestemt stof i blodet (basisk fosfatase) 
 
Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 10.000 personer): 
 
- tarmbetændelse (colitis) relateret til brug af antibiotika (kan i sjældne tilfælde være dødelig) (se 

pkt 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer)  
- ændringer i blodtal (leukopeni, leukocytose, neutropeni, anæmi), øget eller nedsat mængde af en 

bestemt blodstørkningsfaktor (trombocytter)  
- allergisk reaktion, hævelser (ødemer) eller hurtig hævelse i hud og slimhinder (angioødem) 
- øget blodsukker (hyperglykæmi) 
- forvirring, desorientering, angst, mærkelige drømme, depression eller hallucinationer 
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- stikken og prikken, usædvanlig følsomhed over for sanseindtryk, nedsat hudfølsomhed, rysten, 
krampeanfald (se pkt 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer) eller svimmelhed 

- synsforstyrrelser 
- øresusen (tinnitus) eller tab af hørelse 
- hurtige hjerteslag (takykardi) 
- udvidelse af blodkarrene (vasodilation), lavt blodtryk eller besvimelse 
- åndenød, herunder astmasymptomer 
- leversygdom, gulsot (cholestatisk icterus) eller ikke-smitsom leverbetændelse  
- lysfølsomhed (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer) 
- muskelsmerter, betændelse i leddene (inflammation), øget spænding i en muskel eller kramper 
- nyresvigt, blod eller krystaller i urinen (Se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin 

Bayer) urinvejsinfektion 
- ophobning af væske i kroppen (væskeretention) eller stærk svedtendens 
- unormal koncentration af en bestemt blodstørkningsfaktor (protrombin) eller øget koncentration af 

enzymet amylase 
 
Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos mindre end 1 af hver 10.000 personer): 
 
- en speciel situation med et nedsat antal røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi), et farligt fald i 

antallet af en speciel type hvide blodlegemer (agranulocytose), et fald i antallet af røde og hvide 
blodlegemer samt blodplader (pancytopeni), som kan være dødelig, og en hæmning af 
knoglemarven (knoglemarvsdepression), som også kan være dødelig (se pkt. 2 Vær ekstra 
forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer). 

- svære allergiske reaktioner (anafylaktisk reaktion eller anafylaktisk chok, som kan være dødelig  - 
serumsygdom) (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer) 

- psykiske forstyrrelser (psykotiske reaktioner) (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage 
Ciprofloxacin Bayer) 

- migræne, besvær med at styre bevægelser, usikker gang, forøget følsomhed over for lugte 
(olfaktorisk sygdom), tryk på hjernen (forhøjet intrakranielt tryk) 

- forvrænget farvesyn 
- betændelse i blodkarrenes væg (vasculitis) 
- betændelse i bugspytkirtlen 
- levercelledød (levernekrose), som lejlighedsvis kan medføre livsfarligt leversvigt 
- små punktformede blødninger under huden (petekkier), forskellige hududbrud eller udslæt 

(f.eks. det potentielt dødelige Stevens-Johnson syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse) 
- muskelsvaghed, betændelse i en sene (inflammation), senebrud – især i den store sene på bagsiden 

af anklen (akillessenen) (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer); 
forværring af symptomer på myasthenia gravis (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage 
Ciprofloxacin Bayer) 

 
Ukendt hyppighed (kan ikke vurderes ud fra de tilgændelige oplysninger) 
- problemer i forbindelse med nervesystemet som f.eks. smerte, brændende fornemmelse, stikken og 

prikken, følelsesløshed og/eller slaphed i arme/ben. 
- alvorlige hjerterytmeafvigelser, uregelmæssig hjerterytme (Torsades de Pointes) 
  
 
5. OPBEVARING 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
Brug ikke Ciprofloxacin Bayer efter den udløbsdato, der står på blisterkortet eller pakningen efter 
”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 
 
Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide 
medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 
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6. YDERLIGERE OPLYSNINGER 
 
Ciprofloxacin Bayer indeholder: 
 
 [Udfyldes nationalt] 
 
Udseende og pakningstørrelser 
 
Filmovertrukne tabletter 
[Udfyldes nationalt] 
 
Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller  
 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:> 
 
Belgien:  Ciproxine 
Bulgarien: Ciprobay 
Cypern: Ciproxin 
Danmark: Ciproxin 
Estland: Ciproxin 
Finland: Ciproxin 
Frankrig:  Ciflox; Uniflox 
Grækenland: Ciproxin 
Holland:   Ciproxin 
Irland:  Ciproxin 
Island:  Ciproxin 
Italien:  Ciflox; Ciproxin 
Luxembourg: Ciproxine 
Malta:  Ciproxin 
Norge:  Ciproxin 
Polen:   Ciprobay 
Portugal: Ciproxina 
Rumænien: Ciprobay 
Slovakiet:  Ciprobay 
Slovenien: Ciprobay 
Spanien: Baycip 
Storbritannien: Ciproxin 
Sverige:  Ciproxin 
Tjekkiet:  Ciprobay 
Tyskland: Ciprobay; Ciprofloxacin ANTIBAC 
Ungarn:  Ciprobay 
Østrig:   Ciproxin 
 
 
 
Denne indlægsseddel blev senest godkendt { MM/ÅÅÅÅ } 
 
[Udfyldes nationalt] 
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Råd/medicinsk information 
 
Antibiotika anvendes for at helbrede bakterielle infektioner. De har ingen virkning mod 
virusinfektioner.  
Hvis din læge har ordineret antibiotika, så behøver du dem præcist for denne sygdom. 
Visse bakterier kan overleve eller formere sig på trods af behandling med antibiotika. Dette kaldes 
resistens: visse behandlinger med antibiotika virker ikke. 
Misbrug af antibiotika øger resistensen. Hvis du ikke tager hensyn til følgende, kan du til og med 
hjælpe bakterierne med at blive resistente og dermed forsinke helbredelsen: 
- dosis 
- hvor ofte dosis skal tages 
- behandlingens varighed 
 

For at bevare virkningen af denne medicin skal du derfor: 
1- Kun anvende antibiotika, som lægen har ordineret 
2- Følge doseringen nøje 
3-  Ikke anvende antibiotika igen, hvis ikke lægen har ordineret det, heller ikke hvis du ønsker at 

behandle en lignende sygdom 
4- Aldrig give din antibiotika til en anden person; den egner sig måske ikke til hans/hendes sygdom  
Når behandlingen er afsluttet, skal du aflevere al ubrugt medicin på apoteket for at være sikker på, at 
det bliver korrekt destrueret. 
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INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 
 

Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 750 mg filmovertrukne tabletter 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 

 
Ciprofloxacin 

 
Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen. 
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 
- Lægen har ordineret Ciprofloxacin Bayer til dig personligt. Lad derfor være med at give det til 

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 
-  Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er 

nævnt her. 
 
Oversigt over indlægssedlen:  
1. Virkning og anvendelse 
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ciprofloxacin Bayer 
3. Sådan skal du tage Ciprofloxacin Bayer 
4. Bivirkninger 
5. Opbevariing 
6. Yderligere oplysninger 
 
 
1. VIRKNING OG ANVENDELSE 
 
Ciprofloxacin Bayer er et antibiotikum, som hører til quinolonfamilien. Det aktive stof er 
ciprofloxacin. Ciprofloxacin virker ved at dræbe de bakterier, som forårsager infektionerne. Det virker 
kun på visse bakterier. 
 
Voksne 
 
Ciprofloxacin Bayer bruges til voksne til behandling af følgende infektioner, som skyldes bakterier: 
 
• luftvejsinfektioner 
• kroniske eller tilbagevendende infektioner i ører og bihuler 
• urinvejsinfektioner 
• infektioner i testiklerne 
• underlivsinfektioner hos kvinder 
• infektioner i mave-tarm-kanal og bughule 
• hud- og bløddelsinfektioner 
• infektioner i knogler og led 
• behandling af infektion hos patienter med et lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni) 
• forebyggelse af infektion hos patienter med et lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni) 
• forebyggelse af infektioner, som skyldes bakterien Neisseria meningitidis 
• udsættelse for indånding af miltbrandbakterier  
 
Hvis du har en svær infektion eller en infektion, som skyldes mere end én bakterie, skal du måske 
have anden antibiotisk behandling i tillæg til Ciprofloxacin Bayer. 
 
Børn og unge 
 
Ciprofloxacin Bayer bruges til børn og unge til behandling af følgende bakterieinfektioner under nøje 
overvågning af en lægelig specialist: 
 
• lungeinfektioner og infektioner i bronkierne hos børn og unge, som har cystisk fibrose  
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• komplicerede urinvejsinfektioner, herunder infektioner som har nået nyrerne (pyelonephritis),  
• udsættelse for indånding af miltbrandbakterier 
 
Ciprofloxacin Bayer kan også anvendes til behandling af andre specielle, alvorlige infektioner hos 
børn og unge efter et lægeligt skøn. 
 
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CIPROFLOXACIN BAYER 
 
Tag ikke Ciprofloxacin Bayer 
- hvis du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof, over for anden bakteriedræbende medicin 

(quinoloner) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ciprofloxacin Bayer (se pkt. 6). 
- hvis du tager tizanidin (se pkt. 2 Brug af anden medicin). 
 
Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer 
 
Inden du begynder at tage Ciprofloxacin Bayer skal du fortælle det til din læge: 
 
• hvis du nogensinde har haft problemer med nyrerne, da det så kan være nødvendigt at justere 

behandlingen 
• hvis du har epilepsi eller andre sygdomme i nervesystemet (neurologiske sygdomme) 
• hvis du har haft problemer med senerne under tidligere behandling med antibiotika som f.eks. 

Ciprofloxacin Bayer 
• hvis du har myasthenia gravis (en slags muskelsvaghed) 
• hvis du har haft unormal hjerterytme (arytmier) 
  
Under behandling med Ciprofloxacin Bayer 
 
Fortæl det omgående til din læge, hvis noget af følgende hænder, mens du tager Ciprofloxacin Bayer. 
Lægen vil tage stilling til, om behandlingen med Ciprofloxacin Bayer skal stoppes. 
 
• Svær, pludselig allergisk reaktion (en anafylaktisk reaktion/chok, angioødem). Selv efter den 

første dosis er der en lille risiko for, at du kan udvikle en svær allergisk reaktion med følgende 
symptomer: strammen om brystet, svimmelhed, almen utilpashed eller besvimelse, eller 
svimmelhed, når du rejser dig op. Hvis det sker, skal du omgående stoppe med at tage 
Ciprofloxacin Bayer og straks kontakte lægen 

 
• Der kan af og til forekomme smerter og hævelse i leddene samt seneskedehindebetændelse 

(tendinitis), især hvis du er ældre og også behandles med binyrebarkhormon. Ved det første tegn 
på smerter eller betændelse skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Bayer og holde det 
smertefulde område i ro. Undgå unødvendige bevægelser, da det kan øge risikoen for senebrud 
(seneruptur).  

 
• Hvis du har epilepsi eller andre neurologiske sygdomme som f.eks. nedsat ilttilførsel til hjernen 

(cerebral iskæmi) eller slagtilfælde, kan du få bivirkninger fra centralnervesystemet. Hvis det sker, 
skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Bayer og omgående kontakte lægen. 

 
• Du kan få psykiske symptomer første gang, du tager Ciprofloxacin Bayer. Hvis du har en 

depression eller psykose, kan symptomerne forværres under behandlingen med Ciprofloxacin 
Bayer. Hvis det sker, skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Bayer og omgående kontakte lægen. 

 
• Du kan opleve symptomer på neuropati, som f.eks. smerte, brændende fornemmelse, prikken og 

stikken, følelsesløshed og/eller slaphed. Hvis du får disse symptomer, skal du holde op med at tage 
Ciprofloxacin Bayer og kontakte din læge. 

 
• Der kan komme diaré, mens du tager antibiotika, herunder Ciprofloxacin Bayer, selv flere uger 

efter, at du er stoppet med at tage dem. Hvis diaréen bliver svær eller fortsætter, eller hvis du 
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opdager, at der er blod eller slim i afføringen, skal du omgående stoppe med at tage Ciprofloxacin 
Bayer, da det kan være livsfarligt. Tag ikke medicin, som stopper maven eller nedsætter 
tarmbevægelserne og kontakt lægen.  

 
• Hvis du skal have taget blod- eller urinprøve, skal du fortælle til lægen eller laboratoriepersonalet, 

at du tager Ciprofloxacin Bayer. 
 
• Ciprofloxacin Bayer kan give leverskader. Hvis du får symptomer som f.eks. appetitløshed, 

gulfarvning af huden (gulsot), mørkfarvet urin, kløen eller spændinger i maven, skal du stoppe med 
at tage Ciprofloxacin Bayer og omgående kontakte lægen. 
 

• Ciprofloxacin kan forårsage en nedsættelse af antallet af hvide blodlegemer og din 
modstandskraft over for infektioner kan være nedsat. Hvis du får en infektion med symptomer 
som f.eks. feber og alvorlig forværring af din almentilstand, eller feber med lokale symptomer på 
infektion som f.eks. ondt i halsen, svælget eller munden eller problemer med urinen, skal du 
omgående kontakte lægen. Der vil blive taget en blodprøve for at  kontrollere, om antallet af hvide 
blodlegemer er nedsat (agranulocytose). Det er vigtigt, at du oplyser lægen om din medicin. 

 
• Fortæl det til din læge, hvis du eller et af dine familiemedlemmer har mangel på glucose-6-

phosphate dehydrogenase (G6PD), da du kan have risiko for at få blodmangel (anæmi), når du 
tager ciprofloxacin. 

 
• Huden bliver mere følsom over for sollys eller ultraviolet lys (UV-lys), når du tager 

Ciprofloxacin Bayer. Undgå udsættelse for stærkt sollys eller kunstigt UV-lys som f.eks. solarier. 
 
Brug af anden medicin  
 
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 
 
Tag ikke Ciprofloxacin Bayer sammen med tizanidin, da det kan give bivirkninger som f.eks. lavt 
blodtryk og søvnighed (se pkt. 2 "Tag ikke Ciprofloxacin Bayer"). 
 
Medicinen på listen nedenfor kan have indvirkning på Ciprofloxacin Bayer i kroppen. Hvis du tager 
Ciprofloxacin Bayer sammen med en eller flere af disse slags medicin er der risiko for, at 
medicintyperne påvirker hinanden gensidigt. Samtidig indtag  kan også øge risikoen for bivirkninger. 
 
Fortæl det til din læge, hvis du tager: 
 
• warfarin eller andre blodfortyndingsmidler (orale antikoagulantia) 
• probenecid (mod urinsyregigt) 
• methotrexat (mod visse kræftformer, psoriasis, ledegigt (rheumatoid arthritis)) 
• teofyllin (mod åndedrætsbesvær) 
• tizanidin (mod muskelspasticitet ved dissemineret sklerose) 
• clozapin (mod psykoser) 
• ropinirol (mod Parkinson’s sygdom) 
• phenytoin (mod epilepsi) 

 
 
Ciprofloxacin Bayer kan øge koncentrationen i blodet af følgende stoffer: 
 
• pentoxifyllin (forstyrrelser i blodomløbet) 
• koffein 
 
Nogen slags medicin nedsætter virkningen af Ciprofloxacin Bayer. Fortæl det til din læge, hvis du 
tager eller ønsker at tage: 
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• syreneutraliserende midler (antacida)  
• mineraltilskud 
• sukralfat (slimhindebeskyttende lægemiddel) 
• en polymerisk fosfatbinder (f.eks. sevelamer) 
• medicin eller kosttilskud, som indeholder calcium, magnesium, aluminium eller jern 
Hvis det er vigtigt, at du tager disse præparater, skal du tage dem omkring to timer før eller tidligst fire 
timer efter, at du har taget Ciprofloxacin Bayer.  
 
Brug af Ciprofloxacin Bayer sammen med mad og drikke  
 
Medmindre du tager Ciprofloxacin Bayer under et måltid, må du ikke spise eller drikke 
mejeriprodukter af nogen som helst slags (f.eks. mælk eller yoghurt) eller indtage drikke, som er tilsat 
calcium, når du tager tabletterne, da det kan påvirke optagelsen af det virksomme stof. 
 
Graviditet og amning  
 
Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin. 
 
Du må ikke tage Ciprofloxacin Bayer, hvis du er gravid. Fortæl det til din læge, hvis du har planer om 
at blive gravid. 
 
Du må ikke tage Ciprofloxacin Bayer, hvis du ammer, fordi ciprofloxacin udskilles i modermælken og 
kan være skadeligt for dit barn. 
 
Trafik- og arbejdssikkerhed  
 
Ciprofloxacin Bayer kan få dig til at føle dig mindre vågen. Du kan opleve forstyrrelser i 
nervesystemet. Vær derfor sikker på, hvordan du reagerer på Ciprofloxacin Bayer, før du kører bil, 
motorcykel, cykel eller betjener maskiner. Hvis du er i tvivl om noget, skal du spørge din læge. 
 
 
3. SÅDAN SKAL DU TAGE CIPROFLOXACIN BAYER 
 
Din læge vil forklare dig nøjagtigt, hvor meget Ciprofloxacin Bayer, du skal tage, samt hvor tit og i 
hvor lang tid. Det afhænger af hvilken infektion, du har, og hvor svær den er.  
 
Fortæl det til din læge, hvis du har problemer med nyrerne, da det kan kræve, at dosis skal justeres. 
 
Behandlingen varer normalt fra 5 til 21 dage, men kan vare længere i tilfælde af svære infektioner. 
Tag tabletterne præcis, som din læge har anvist. Spørg lægen eller apoteket til råds, hvis du ikke er 
sikker på, hvor mange tabletter, du skal tage, og hvordan du skal tage dem.  
 
j. Slug tabletterne med masser af væske. Lad være med at tygge tabletterne. De smager ikke godt. 
k. Prøv at tage tabletterne på samme tid hver dag. 
l. Du kan tage tabletterne til måltiderne eller mellem måltiderne. Hvis du tager calcium som en del af 

et måltid, vil det ikke påvirke optagelsen væsentligt. Du må dog ikke tage Ciprofloxacin Bayer-
tabletterne sammen med mælkeprodukter, som f.eks. mælk eller yoghurt, eller sammen med beriget 
frugtjuice (f.eks. calciumberiget orangejuice).  

 
Husk at drikke masser af væske, mens du tager Ciprofloxacin Bayer. 
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Hvis du har taget for meget Ciprofloxacin Bayer 
 
 Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ciprofloxacin Bayer, end der 
står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag om 
muligt tabletterne eller pakningen med til lægen. 
 

Hvis du har glemt at tage Ciprofloxacin Bayer  
 
 Tag den normale dosis så hurtigt som muligt og fortsæt derefter som anvist. Hvis det imidlertid er 
lige før, du skal tage næste dosis, skal du ikke tage den glemte dosis, men fortsætte som 
sædvanligt. Tag ikke en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Sørg for at gennemføre 
hele behandlingsforløbet komplet. 

 
Hvis du holder op med at tage Ciprofloxacin Bayer  
 
 Det er vigtigt, at du gennefører hele behandlingsforløbet, også selv om du begynder at føle dig 
bedre efter nogle dage. Hvis du stopper med at tage medicinen for hurtigt, er infektionen måske 
ikke forsvundet helt, og symptomerne kan vende tilbage eller forværres. Du kan også udvikle 
resistens over for antibiotikummet. 

 
Spørg lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål om brugen af denne medicin.  
 
 
4. BIVIRKNINGER 
 
Ciprofloxacin Bayer kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får 
bivirkninger, som ikke er nævnt her.  
 
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 100 personer): 
 
- kvalme, diaré 
- ledsmerter hos børn 
 
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 1000 personer): 
 
- svampeinfektioner 
- høj koncentration af en bestemt slags hvide blodlegemer (eosinofili)  
- appetitløshed (anoreksi) 
- uro og rastløshed 
- hovedpine, svimmelhed, søvnforstyrrelser, smagsforstyrrelser 
- opkastning, mavesmerter, fordøjelsesforstyrrelser som f.eks. mavebesvær (fordøjelsesbesvær eller 

halsbrand) eller luftafgang fra tarmen 
- øgede mængder af visse stoffer i blodet (transaminaser og/eller bilirubin) 
- udslæt, kløe eller nældefeber 
- ledsmerter hos voksne 
- nedsat nyrefunktion 
- smerter i muskler og knogler, almen utilpashed (asteni) eller feber 
- øget mængde af et bestemt stof i blodet (basisk fosfatase) 
 
Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 10.000 personer): 
 
- tarmbetændelse (colitis) relateret til brug af antibiotika (kan i sjældne tilfælde være dødelig) (se 

pkt 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer)  
- ændringer i blodtal (leukopeni, leukocytose, neutropeni, anæmi), øget eller nedsat mængde af en 

bestemt blodstørkningsfaktor (trombocytter)  
- allergisk reaktion, hævelser (ødemer) eller hurtig hævelse i hud og slimhinder (angioødem) 



359 

- øget blodsukker (hyperglykæmi) 
- forvirring, desorientering, angst, mærkelige drømme, depression eller hallucinationer 
- stikken og prikken, usædvanlig følsomhed over for sanseindtryk, nedsat hudfølsomhed, rysten, 

krampeanfald (se pkt 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer) eller svimmelhed 
- synsforstyrrelser 
- øresusen (tinnitus) eller tab af hørelse 
- hurtige hjerteslag (takykardi) 
- udvidelse af blodkarrene (vasodilation), lavt blodtryk eller besvimelse 
- åndenød, herunder astmasymptomer 
- leversygdom, gulsot (cholestatisk icterus) eller ikke-smitsom leverbetændelse  
- lysfølsomhed (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer) 
- muskelsmerter, betændelse i leddene (inflammation), øget spænding i en muskel eller kramper 
- nyresvigt, blod eller krystaller i urinen (Se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin 

Bayer) urinvejsinfektion 
- ophobning af væske i kroppen (væskeretention) eller stærk svedtendens 
- unormal koncentration af en bestemt blodstørkningsfaktor (protrombin) eller øget koncentration af 

enzymet amylase 
 
Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos mindre end 1 af hver 10.000 personer): 
 
- en speciel situation med et nedsat antal røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi), et farligt fald i 

antallet af en speciel type hvide blodlegemer (agranulocytose), et fald i antallet af røde og hvide 
blodlegemer samt blodplader (pancytopeni), som kan være dødelig, og en hæmning af 
knoglemarven (knoglemarvsdepression), som også kan være dødelig (se pkt. 2 Vær ekstra 
forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer). 

- svære allergiske reaktioner (anafylaktisk reaktion eller anafylaktisk chok, som kan være dødelig  - 
serumsygdom) (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer) 

- psykiske forstyrrelser (psykotiske reaktioner) (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage 
Ciprofloxacin Bayer) 

- migræne, besvær med at styre bevægelser, usikker gang, forøget følsomhed over for lugte 
(olfaktorisk sygdom), tryk på hjernen (forhøjet intrakranielt tryk) 

- forvrænget farvesyn 
- betændelse i blodkarrenes væg (vasculitis) 
- betændelse i bugspytkirtlen 
- levercelledød (levernekrose), som lejlighedsvis kan medføre livsfarligt leversvigt 
- små punktformede blødninger under huden (petekkier), forskellige hududbrud eller udslæt 

(f.eks. det potentielt dødelige Stevens-Johnson syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse) 
- muskelsvaghed, betændelse i en sene (inflammation), senebrud – især i den store sene på bagsiden 

af anklen (akillessenen) (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer); 
forværring af symptomer på myasthenia gravis (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage 
Ciprofloxacin Bayer) 

 
Ukendt hyppighed (kan ikke vurderes ud fra de tilgændelige oplysninger) 
- problemer i forbindelse med nervesystemet som f.eks. smerte, brændende fornemmelse, stikken og 

prikken, følelsesløshed og/eller slaphed i arme/ben. 
- alvorlige hjerterytmeafvigelser, uregelmæssig hjerterytme (Torsades de Pointes) 
  
 
5. OPBEVARING 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
Brug ikke Ciprofloxacin Bayer efter den udløbsdato, der står på blisterkortet eller pakningen efter 
”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 
 



360 

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide 
medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 
 
 
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER 
 
Ciprofloxacin Bayer indeholder: 
 
 [Udfyldes nationalt] 
 
Udseende og pakningstørrelser 
 
Filmovertrukne tabletter 
[Udfyldes nationalt] 
 
Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller  
 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:> 
 
Belgien:  Ciproxine 
Danmark: Ciproxin 
Finland: Ciproxin 
Frankrig:  Ciflox 
Grækenland: Ciproxin 
Holland:   Ciproxin 
Irland:  Ciproxin 
Island:  Ciproxin 
Italien:  Ciflox; Ciproxin 
Luxembourg: Ciproxine 
Norge:  Ciproxin 
Portugal: Ciproxina 
Slovakiet:  Ciprobay 
Slovenien: Ciprobay 
Spanien: Baycip 
Storbritannien: Ciproxin 
Sverige:  Ciproxin 
Tjekkiet:  Ciprobay 
Tyskland: Ciprobay; Ciprofloxacin ANTIBAC 
Østrig:   Ciproxin 
 
 
 
Denne indlægsseddel blev senest godkendt { MM/ÅÅÅÅ } 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Råd/medicinsk information 
 
Antibiotika anvendes for at helbrede bakterielle infektioner. De har ingen virkning mod 
virusinfektioner.  
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Hvis din læge har ordineret antibiotika, så behøver du dem præcist for denne sygdom. 
Visse bakterier kan overleve eller formere sig på trods af behandling med antibiotika. Dette kaldes 
resistens: visse behandlinger med antibiotika virker ikke. 
Misbrug af antibiotika øger resistensen. Hvis du ikke tager hensyn til følgende, kan du til og med 
hjælpe bakterierne med at blive resistente og dermed forsinke helbredelsen: 
- dosis 
- hvor ofte dosis skal tages 
- behandlingens varighed 
 

For at bevare virkningen af denne medicin skal du derfor: 
1- Kun anvende antibiotika, som lægen har ordineret 
2- Følge doseringen nøje 
3-  Ikke anvende antibiotika igen, hvis ikke lægen har ordineret det, heller ikke hvis du ønsker at 

behandle en lignende sygdom 
4- Aldrig give din antibiotika til en anden person; den egner sig måske ikke til hans/hendes sygdom  
Når behandlingen er afsluttet, skal du aflevere al ubrugt medicin på apoteket for at være sikker på, at 
det bliver korrekt destrueret. 
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INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 
 

Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 250 mg oral suspension i enkeltdosisposer 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 

 
Ciprofloxacin 

 
Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen. 
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 
- Lægen har ordineret Ciprofloxacin Bayer til dig personligt. Lad derfor være med at give det til 

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 
-  Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er 

nævnt her. 
 
Oversigt over indlægssedlen:  
1. Virkning og anvendelse 
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ciprofloxacin Bayer 
3. Sådan skal du tage Ciprofloxacin Bayer 
4. Bivirkninger 
5. Opbevaring 
6. Yderligere oplysninger 
 
 
1. VIRKNING OG ANVENDELSE 
 
Ciprofloxacin Bayer er et antibiotikum, som hører til quinolonfamilien. Det aktive stof er 
ciprofloxacin. Ciprofloxacin virker ved at dræbe de bakterier, som forårsager infektionerne. Det virker 
kun på visse bakterier. 
 
Voksne 
 
Ciprofloxacin Bayer bruges til voksne til behandling af følgende infektioner, som skyldes bakterier: 
 
• luftvejsinfektioner 
• kroniske eller tilbagevendende infektioner i ører og bihuler 
• urinvejsinfektioner 
• infektioner i testiklerne 
• underlivsinfektioner hos kvinder 
• infektioner i mave-tarm-kanal og bughule 
• hud- og bløddelsinfektioner 
• infektioner i knogler og led 
• behandling af infektion hos patienter med et lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni) 
• forebyggelse af infektion hos patienter med et lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni) 
• forebyggelse af infektioner, som skyldes bakterien Neisseria meningitidis 
• udsættelse for indånding af miltbrandbakterier  
 
Hvis du har en svær infektion eller en infektion, som skyldes mere end én bakterie, skal du måske 
have anden antibiotisk behandling i tillæg til Ciprofloxacin Bayer. 
 
Børn og unge 
 
Ciprofloxacin Bayer bruges til børn og unge til behandling af følgende bakterieinfektioner under nøje 
overvågning af en lægelig specialist: 
 
• lungeinfektioner og infektioner i bronkierne hos børn og unge, som har cystisk fibrose  
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• komplicerede urinvejsinfektioner, herunder infektioner som har nået nyrerne (pyelonephritis),  
• udsættelse for indånding af miltbrandbakterier 
 
Ciprofloxacin Bayer kan også anvendes til behandling af andre specielle, alvorlige infektioner hos 
børn og unge efter et lægeligt skøn. 
 
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CIPROFLOXACIN BAYER 
 
Tag ikke Ciprofloxacin Bayer 
- hvis du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof, over for anden bakteriedræbende medicin 

(quinoloner) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ciprofloxacin Bayer (se pkt. 6). 
- hvis du tager tizanidin (se pkt. 2 Brug af anden medicin). 
 
Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer 
 
Inden du begynder at tage Ciprofloxacin Bayer skal du fortælle det til din læge: 
 
• hvis du nogensinde har haft problemer med nyrerne, da det så kan være nødvendigt at justere 

behandlingen 
• hvis du har epilepsi eller andre sygdomme i nervesystemet (neurologiske sygdomme) 
• hvis du har haft problemer med senerne under tidligere behandling med antibiotika som f.eks. 

Ciprofloxacin Bayer 
• hvis du har myasthenia gravis (en slags muskelsvaghed) 
• hvis du har haft unormal hjerterytme (arytmier) 
  
Under behandling med Ciprofloxacin Bayer 
 
Fortæl det omgående til din læge, hvis noget af følgende hænder, mens du tager Ciprofloxacin Bayer. 
Lægen vil tage stilling til, om behandlingen med Ciprofloxacin Bayer skal stoppes. 
 
• Svær, pludselig allergisk reaktion (en anafylaktisk reaktion/chok, angioødem). Selv efter den 

første dosis er der en lille risiko for, at du kan udvikle en svær allergisk reaktion med følgende 
symptomer: strammen om brystet, svimmelhed, almen utilpashed eller besvimelse, eller 
svimmelhed, når du rejser dig op. Hvis det sker, skal du omgående stoppe med at tage 
Ciprofloxacin Bayer og straks kontakte lægen 

 
• Der kan af og til forekomme smerter og hævelse i leddene samt seneskedehindebetændelse 

(tendinitis), især hvis du er ældre og også behandles med binyrebarkhormon. Ved det første tegn 
på smerter eller betændelse skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Bayer og holde det 
smertefulde område i ro. Undgå unødvendige bevægelser, da det kan øge risikoen for senebrud 
(seneruptur).  

 
• Hvis du har epilepsi eller andre neurologiske sygdomme som f.eks. nedsat ilttilførsel til hjernen 

(cerebral iskæmi) eller slagtilfælde, kan du få bivirkninger fra centralnervesystemet. Hvis det sker, 
skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Bayer og omgående kontakte lægen. 

 
• Du kan få psykiske symptomer første gang, du tager Ciprofloxacin Bayer. Hvis du har en 

depression eller psykose, kan symptomerne forværres under behandlingen med Ciprofloxacin 
Bayer. Hvis det sker, skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Bayer og omgående kontakte lægen. 

 
• Du kan opleve symptomer på neuropati, som f.eks. smerte, brændende fornemmelse, prikken og 

stikken, følelsesløshed og/eller slaphed. Hvis du får disse symptomer, skal du holde op med at tage 
Ciprofloxacin Bayer og kontakte din læge. 

 
• Der kan komme diaré, mens du tager antibiotika, herunder Ciprofloxacin Bayer, selv flere uger 

efter, at du er stoppet med at tage dem. Hvis diaréen bliver svær eller fortsætter, eller hvis du 
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opdager, at der er blod eller slim i afføringen, skal du omgående stoppe med at tage Ciprofloxacin 
Bayer, da det kan være livsfarligt. Tag ikke medicin, som stopper maven eller nedsætter 
tarmbevægelserne og kontakt lægen.  

 
• Hvis du skal have taget blod- eller urinprøve, skal du fortælle til lægen eller laboratoriepersonalet, 

at du tager Ciprofloxacin Bayer. 
 
• Ciprofloxacin Bayer kan give leverskader. Hvis du får symptomer som f.eks. appetitløshed, 

gulfarvning af huden (gulsot), mørkfarvet urin, kløen eller spændinger i maven, skal du stoppe med 
at tage Ciprofloxacin Bayer og omgående kontakte lægen. 
 

• Ciprofloxacin kan forårsage en nedsættelse af antallet af hvide blodlegemer og din 
modstandskraft over for infektioner kan være nedsat. Hvis du får en infektion med symptomer 
som f.eks. feber og alvorlig forværring af din almentilstand, eller feber med lokale symptomer på 
infektion som f.eks. ondt i halsen, svælget eller munden eller problemer med urinen, skal du 
omgående kontakte lægen. Der vil blive taget en blodprøve for at  kontrollere, om antallet af hvide 
blodlegemer er nedsat (agranulocytose). Det er vigtigt, at du oplyser lægen om din medicin. 

 
• Fortæl det til din læge, hvis du eller et af dine familiemedlemmer har mangel på glucose-6-

phosphate dehydrogenase (G6PD), da du kan have risiko for at få blodmangel (anæmi), når du 
tager ciprofloxacin. 

 
• Huden bliver mere følsom over for sollys eller ultraviolet lys (UV-lys), når du tager Ciprofloxacin 

Bayer. Undgå udsættelse for stærkt sollys eller kunstigt UV-lys som f.eks. solarier. 
 
Brug af anden medicin  
 
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 
 
Tag ikke Ciprofloxacin Bayer sammen med tizanidin, da det kan give bivirkninger som f.eks. lavt 
blodtryk og søvnighed (se pkt. 2 "Tag ikke Ciprofloxacin Bayer"). 
 
Medicinen på listen nedenfor kan have indvirkning på Ciprofloxacin Bayer i kroppen. Hvis du tager 
Ciprofloxacin Bayer sammen med en eller flere af disse slags medicin er der risiko for, at 
medicintyperne påvirker hinanden gensidigt. Samtidig indtag  kan også øge risikoen for bivirkninger. 
 
Fortæl det til din læge, hvis du tager: 
 
• warfarin eller andre blodfortyndingsmidler (orale antikoagulantia) 
• probenecid (mod urinsyregigt) 
• methotrexat (mod visse kræftformer, psoriasis, ledegigt (rheumatoid arthritis)) 
• teofyllin (mod åndedrætsbesvær) 
• tizanidin (mod muskelspasticitet ved dissemineret sklerose) 
• clozapin (mod psykoser) 
• ropinirol (mod Parkinson’s sygdom) 
• phenytoin (mod epilepsi) 

 
 
Ciprofloxacin Bayer kan øge koncentrationen i blodet af følgende stoffer: 
 
• pentoxifyllin (forstyrrelser i blodomløbet) 
• koffein 
 
Nogen slags medicin nedsætter virkningen af Ciprofloxacin Bayer. Fortæl det til din læge, hvis du 
tager eller ønsker at tage: 
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• syreneutraliserende midler (antacida)  
• mineraltilskud 
• sukralfat (slimhindebeskyttende lægemiddel) 
• en polymerisk fosfatbinder (f.eks. sevelamer) 
• medicin eller kosttilskud, som indeholder calcium, magnesium, aluminium eller jern 
Hvis det er vigtigt, at du tager disse præparater, skal du tage dem omkring to timer før eller tidligst fire 
timer efter, at du har taget Ciprofloxacin Bayer.  
 
Brug af Ciprofloxacin Bayer sammen med mad og drikke  
 
Medmindre du tager Ciprofloxacin Bayer under et måltid, må du ikke spise eller drikke 
mejeriprodukter af nogen som helst slags (f.eks. mælk eller yoghurt) eller indtage drikke, som er tilsat 
calcium, når du tager suspensionen, da det kan påvirke optagelsen af det virksomme stof. 
 
Graviditet og amning  
 
Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin. 
 
Du må ikke tage Ciprofloxacin Bayer, hvis du er gravid. Fortæl det til din læge, hvis du har planer om 
at blive gravid. 
 
Du må ikke tage Ciprofloxacin Bayer, hvis du ammer, fordi ciprofloxacin udskilles i modermælken og 
kan være skadeligt for dit barn. 
 
Trafik- og arbejdssikkerhed  
 
Ciprofloxacin Bayer kan få dig til at føle dig mindre vågen. Du kan opleve forstyrrelser i 
nervesystemet. Vær derfor sikker på, hvordan du reagerer på Ciprofloxacin Bayer, før du kører bil, 
motorcykel, cykel eller betjener maskiner. Hvis du er i tvivl om noget, skal du spørge din læge. 
 
 
3. SÅDAN SKAL DU TAGE CIPROFLOXACIN BAYER 
 
Din læge vil forklare dig nøjagtigt, hvor meget Ciprofloxacin Bayer, du skal tage, samt hvor tit og i 
hvor lang tid. Det afhænger af hvilken infektion, du har, og hvor svær den er.  
 
Fortæl det til din læge, hvis du har problemer med nyrerne, da det kan kræve, at dosis skal justeres. 
 
Behandlingen varer normalt fra 5 til 21 dage, men kan vare længere i tilfælde af svære infektioner. 
Tag suspensionen præcis, som din læge har anvist. Spørg lægen eller apoteket til råds, hvis du ikke er 
sikker på, hvor mange poser, du skal tage, og hvordan du skal tage dem.  
 
Indtagelse af suspensionen 
Ryst posen med et let tryk på siden af posen. Åbn derefter posen som angivet, og tag indholdet med 
det samme.   
 
Du kan tage poserne til måltiderne eller mellem måltiderne. Hvis du tager calcium som en del af et 
måltid, vil det ikke påvirke optagelsen væsentligt. Du må dog ikke tage ciprofloxacin-suspension 
sammen med mælkeprodukter, som f.eks. mælk eller yoghurt, eller sammen med beriget frugtjuice 
(f.eks. calciumberiget orangejuice).  
 
Husk at drikke masser af væske, mens du tager Ciprofloxacin Bayer. 
 
Prøve at tage poserne på cirka samme tidspunkt hver dag. 
 
Hvis du har taget for meget Ciprofloxacin Bayer 
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 Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ciprofloxacin Bayer, end der 
står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag om 
muligt poserne eller pakningen med til lægen. 
 

Hvis du har glemt at tage Ciprofloxacin Bayer  
 
 Tag den normale dosis så hurtigt som muligt og fortsæt derefter som anvist. Hvis det imidlertid er 
lige før, du skal tage næste dosis, skal du ikke tage den glemte dosis, men fortsætte som 
sædvanligt. Tag ikke en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Sørg for at gennemføre 
hele behandlingsforløbet komplet. 

 
Hvis du holder op med at tage Ciprofloxacin Bayer  
 
 Det er vigtigt, at du gennefører hele behandlingsforløbet, også selv om du begynder at føle dig 
bedre efter nogle dage. Hvis du stopper med at tage medicinen for hurtigt, er infektionen måske 
ikke forsvundet helt, og symptomerne kan vende tilbage eller forværres. Du kan også udvikle 
resistens over for antibiotikummet. 

 
Spørg lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål om brugen af denne medicin.  
 
 
4. BIVIRKNINGER 
 
Ciprofloxacin Bayer kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får 
bivirkninger, som ikke er nævnt her.  
 
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 100 personer): 
 
- kvalme, diaré 
- ledsmerter hos børn 
 
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 1000 personer): 
 
- svampeinfektioner 
- høj koncentration af en bestemt slags hvide blodlegemer (eosinofili)  
- appetitløshed (anoreksi) 
- uro og rastløshed 
- hovedpine, svimmelhed, søvnforstyrrelser, smagsforstyrrelser 
- opkastning, mavesmerter, fordøjelsesforstyrrelser som f.eks. mavebesvær (fordøjelsesbesvær eller 

halsbrand) eller luftafgang fra tarmen 
- øgede mængder af visse stoffer i blodet (transaminaser og/eller bilirubin) 
- udslæt, kløe eller nældefeber 
- ledsmerter hos voksne 
- nedsat nyrefunktion 
- smerter i muskler og knogler, almen utilpashed (asteni) eller feber 
- øget mængde af et bestemt stof i blodet (basisk fosfatase) 
 
Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 10.000 personer): 
 
- tarmbetændelse (colitis) relateret til brug af antibiotika (kan i sjældne tilfælde være dødelig) (se 

pkt 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer)  
- ændringer i blodtal (leukopeni, leukocytose, neutropeni, anæmi), øget eller nedsat mængde af en 

bestemt blodstørkningsfaktor (trombocytter)  
- allergisk reaktion, hævelser (ødemer) eller hurtig hævelse i hud og slimhinder (angioødem) 
- øget blodsukker (hyperglykæmi) 
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- forvirring, desorientering, angst, mærkelige drømme, depression eller hallucinationer 
- stikken og prikken, usædvanlig følsomhed over for sanseindtryk, nedsat hudfølsomhed, rysten, 

krampeanfald (se pkt 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer) eller svimmelhed 
- synsforstyrrelser 
- øresusen (tinnitus) eller tab af hørelse 
- hurtige hjerteslag (takykardi) 
- udvidelse af blodkarrene (vasodilation), lavt blodtryk eller besvimelse 
- åndenød, herunder astmasymptomer 
- leversygdom, gulsot (cholestatisk icterus) eller ikke-smitsom leverbetændelse  
- lysfølsomhed (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer) 
- muskelsmerter, betændelse i leddene (inflammation), øget spænding i en muskel eller kramper 
- nyresvigt, blod eller krystaller i urinen (Se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin 

Bayer) urinvejsinfektion 
- ophobning af væske i kroppen (væskeretention) eller stærk svedtendens 
- unormal koncentration af en bestemt blodstørkningsfaktor (protrombin) eller øget koncentration af 

enzymet amylase 
 
Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos mindre end 1 af hver 10.000 personer): 
 
- en speciel situation med et nedsat antal røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi), et farligt fald i 

antallet af en speciel type hvide blodlegemer (agranulocytose), et fald i antallet af røde og hvide 
blodlegemer samt blodplader (pancytopeni), som kan være dødelig, og en hæmning af 
knoglemarven (knoglemarvsdepression), som også kan være dødelig (se pkt. 2 Vær ekstra 
forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer). 

- svære allergiske reaktioner (anafylaktisk reaktion eller anafylaktisk chok, som kan være dødelig  - 
serumsygdom) (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer) 

- psykiske forstyrrelser (psykotiske reaktioner) (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage 
Ciprofloxacin Bayer) 

- migræne, besvær med at styre bevægelser, usikker gang, forøget følsomhed over for lugte 
(olfaktorisk sygdom), tryk på hjernen (forhøjet intrakranielt tryk) 

- forvrænget farvesyn 
- betændelse i blodkarrenes væg (vasculitis) 
- betændelse i bugspytkirtlen 
- levercelledød (levernekrose), som lejlighedsvis kan medføre livsfarligt leversvigt 
- små punktformede blødninger under huden (petekkier), forskellige hududbrud eller udslæt 

(f.eks. det potentielt dødelige Stevens-Johnson syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse) 
- muskelsvaghed, betændelse i en sene (inflammation), senebrud – især i den store sene på bagsiden 

af anklen (akillessenen) (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer); 
forværring af symptomer på myasthenia gravis (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage 
Ciprofloxacin Bayer) 

 
Ukendt hyppighed (kan ikke vurderes ud fra de tilgændelige oplysninger) 
- problemer i forbindelse med nervesystemet som f.eks. smerte, brændende fornemmelse, stikken og 

prikken, følelsesløshed og/eller slaphed i arme/ben. 
- alvorlige hjerterytmeafvigelser, uregelmæssig hjerterytme (Torsades de Pointes) 
  
 
5. OPBEVARING  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
Brug ikke Ciprofloxacin Bayer efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”EXP”. Udløbsdatoen 
er den sidste dag i den nævnte måned. 
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Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide 
medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 
 
 
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER 
 
Ciprofloxacin Bayer indeholder: 
 
[Udfyldes nationalt] 
- Aktivt stof: {navn(e)} 
- Øvrige indholdsstoffer: {navne} 
 
Udseende og pakningstørrelser 
 
Oral suspension i enkeltdosisposer 
[Udfyldes nationalt] 
 
Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller  
 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:> 
 
Spanien: Baycip 
 
Denne indlægsseddel blev senest godkendt { MM/ÅÅÅÅ } 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Råd/medicinsk information 
 
Antibiotika anvendes for at helbrede bakterielle infektioner. De har ingen virkning mod 
virusinfektioner.  
Hvis din læge har ordineret antibiotika, så behøver du dem præcist for denne sygdom. 
Visse bakterier kan overleve eller formere sig på trods af behandling med antibiotika. Dette kaldes 
resistens: visse behandlinger med antibiotika virker ikke. 
Misbrug af antibiotika øger resistensen. Hvis du ikke tager hensyn til følgende, kan du til og med 
hjælpe bakterierne med at blive resistente og dermed forsinke helbredelsen: 
- dosis 
- hvor ofte dosis skal tages 
- behandlingens varighed 
 

For at bevare virkningen af denne medicin skal du derfor: 
1- Kun anvende antibiotika, som lægen har ordineret 
2- Følge doseringen nøje 
3-  Ikke anvende antibiotika igen, hvis ikke lægen har ordineret det, heller ikke hvis du ønsker at 

behandle en lignende sygdom 
4- Aldrig give din antibiotika til en anden person; den egner sig måske ikke til hans/hendes sygdom  
Når behandlingen er afsluttet, skal du aflevere al ubrugt medicin på apoteket for at være sikker på, at 
det bliver korrekt destrueret. 
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INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 
 

Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 500 mg oral suspension i enkeltdosisposer 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 

 
Ciprofloxacin 

 
Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen. 

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 
- Lægen har ordineret Ciprofloxacin Bayer til dig personligt. Lad derfor være med at give det til 

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke 

er nævnt her. 
 
Oversigt over indlægssedlen:  
1. Virkning og anvendelse 
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ciprofloxacin Bayer 
3. Sådan skal du tage Ciprofloxacin Bayer 
4. Bivirkninger 
5. Opbevaring  
6. Yderligere oplysninger 
 
 
1. VIRKNING OG ANVENDELSE  
 
Ciprofloxacin Bayer er et antibiotikum, som hører til quinolonfamilien. Det aktive stof er 
ciprofloxacin. Ciprofloxacin virker ved at dræbe de bakterier, som forårsager infektionerne. Det virker 
kun på visse bakterier. 
 
Voksne 
 
Ciprofloxacin Bayer bruges til voksne til behandling af følgende infektioner, som skyldes bakterier: 
 
• luftvejsinfektioner 
• kroniske eller tilbagevendende infektioner i ører og bihuler 
• urinvejsinfektioner 
• infektioner i testiklerne 
• underlivsinfektioner hos kvinder 
• infektioner i mave-tarm-kanal og bughule 
• hud- og bløddelsinfektioner 
• infektioner i knogler og led 
• behandling af infektion hos patienter med et lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni) 
• forebyggelse af infektion hos patienter med et lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni) 
• forebyggelse af infektioner, som skyldes bakterien Neisseria meningitidis 
• udsættelse for indånding af miltbrandbakterier  
 
Hvis du har en svær infektion eller en infektion, som skyldes mere end én bakterie, skal du måske 
have anden antibiotisk behandling i tillæg til Ciprofloxacin Bayer. 
 
Børn og unge 
 
Ciprofloxacin Bayer bruges til børn og unge til behandling af følgende bakterieinfektioner under nøje 
overvågning af en lægelig specialist: 
 
• lungeinfektioner og infektioner i bronkierne hos børn og unge, som har cystisk fibrose  
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• komplicerede urinvejsinfektioner, herunder infektioner som har nået nyrerne (pyelonephritis),  
• udsættelse for indånding af miltbrandbakterier 
 
Ciprofloxacin Bayer kan også anvendes til behandling af andre specielle, alvorlige infektioner hos 
børn og unge efter et lægeligt skøn. 
 
 
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CIPROFLOXACIN BAYER 
 
Tag ikke Ciprofloxacin Bayer 
- hvis du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof, over for anden bakteriedræbende 

medicin (quinoloner) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ciprofloxacin Bayer (se pkt. 6). 
- hvis du tager tizanidin (se pkt. 2 Brug af anden medicin). 
 
Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer 
 
Inden du begynder at tage Ciprofloxacin Bayer skal du fortælle det til din læge: 
 
• hvis du nogensinde har haft problemer med nyrerne, da det så kan være nødvendigt at justere 

behandlingen 
• hvis du har epilepsi eller andre sygdomme i nervesystemet (neurologiske sygdomme) 
• hvis du har haft problemer med senerne under tidligere behandling med antibiotika som f.eks. 

Ciprofloxacin Bayer 
• hvis du har myasthenia gravis (en slags muskelsvaghed) 
• hvis du har haft unormal hjerterytme (arytmier) 
  
Under behandling med Ciprofloxacin Bayer 
 
Fortæl det omgående til din læge, hvis noget af følgende hænder, mens du tager Ciprofloxacin Bayer. 
Lægen vil tage stilling til, om behandlingen med Ciprofloxacin Bayer skal stoppes. 
 
• Svær, pludselig allergisk reaktion (en anafylaktisk reaktion/chok, angioødem). Selv efter den 

første dosis er der en lille risiko for, at du kan udvikle en svær allergisk reaktion med følgende 
symptomer: strammen om brystet, svimmelhed, almen utilpashed eller besvimelse, eller 
svimmelhed, når du rejser dig op. Hvis det sker, skal du omgående stoppe med at tage 
Ciprofloxacin Bayer og straks kontakte lægen 

 
• Der kan af og til forekomme smerter og hævelse i leddene samt seneskedehindebetændelse 

(tendinitis), især hvis du er ældre og også behandles med binyrebarkhormon. Ved det første tegn 
på smerter eller betændelse skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Bayer og holde det 
smertefulde område i ro. Undgå unødvendige bevægelser, da det kan øge risikoen for senebrud 
(seneruptur).  

 
• Hvis du har epilepsi eller andre neurologiske sygdomme som f.eks. nedsat ilttilførsel til hjernen 

(cerebral iskæmi) eller slagtilfælde, kan du få bivirkninger fra centralnervesystemet. Hvis det sker, 
skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Bayer og omgående kontakte lægen. 

 
• Du kan få psykiske symptomer første gang, du tager Ciprofloxacin Bayer. Hvis du har en 

depression eller psykose, kan symptomerne forværres under behandlingen med Ciprofloxacin 
Bayer. Hvis det sker, skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Bayer og omgående kontakte lægen. 

 
• Du kan opleve symptomer på neuropati, som f.eks. smerte, brændende fornemmelse, prikken og 

stikken, følelsesløshed og/eller slaphed. Hvis du får disse symptomer, skal du holde op med at tage 
Ciprofloxacin Bayer og kontakte din læge. 
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• Der kan komme diaré, mens du tager antibiotika, herunder Ciprofloxacin Bayer, selv flere uger 
efter, at du er stoppet med at tage dem. Hvis diaréen bliver svær eller fortsætter, eller hvis du 
opdager, at der er blod eller slim i afføringen, skal du omgående stoppe med at tage Ciprofloxacin 
Bayer, da det kan være livsfarligt. Tag ikke medicin, som stopper maven eller nedsætter 
tarmbevægelserne og kontakt lægen.  

 
• Hvis du skal have taget blod- eller urinprøve, skal du fortælle til lægen eller laboratoriepersonalet, 

at du tager Ciprofloxacin Bayer. 
 
• Ciprofloxacin Bayer kan give leverskader. Hvis du får symptomer som f.eks. appetitløshed, 

gulfarvning af huden (gulsot), mørkfarvet urin, kløen eller spændinger i maven, skal du stoppe med 
at tage Ciprofloxacin Bayer og omgående kontakte lægen. 
 

• Ciprofloxacin kan forårsage en nedsættelse af antallet af hvide blodlegemer og din 
modstandskraft over for infektioner kan være nedsat. Hvis du får en infektion med symptomer 
som f.eks. feber og alvorlig forværring af din almentilstand, eller feber med lokale symptomer på 
infektion som f.eks. ondt i halsen, svælget eller munden eller problemer med urinen, skal du 
omgående kontakte lægen. Der vil blive taget en blodprøve for at  kontrollere, om antallet af hvide 
blodlegemer er nedsat (agranulocytose). Det er vigtigt, at du oplyser lægen om din medicin. 

 
• Fortæl det til din læge, hvis du eller et af dine familiemedlemmer har mangel på glucose-6-

phosphate dehydrogenase (G6PD), da du kan have risiko for at få blodmangel (anæmi), når du 
tager ciprofloxacin. 

 
 

• Huden bliver mere følsom over for sollys eller ultraviolet lys (UV-lys), når du tager 
Ciprofloxacin Bayer. Undgå udsættelse for stærkt sollys eller kunstigt UV-lys som f.eks. solarier. 

 
Brug af anden medicin  
 
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 
 
Tag ikke Ciprofloxacin Bayer sammen med tizanidin, da det kan give bivirkninger som f.eks. lavt 
blodtryk og søvnighed (se pkt. 2 "Tag ikke Ciprofloxacin Bayer"). 
 
Medicinen på listen nedenfor kan have indvirkning på Ciprofloxacin Bayer i kroppen. Hvis du tager 
Ciprofloxacin Bayer sammen med en eller flere af disse slags medicin er der risiko for, at 
medicintyperne påvirker hinanden gensidigt. Samtidig indtag  kan også øge risikoen for bivirkninger. 
 
Fortæl det til din læge, hvis du tager: 
 
• warfarin eller andre blodfortyndingsmidler (orale antikoagulantia) 
• probenecid (mod urinsyregigt) 
• methotrexat (mod visse kræftformer, psoriasis, ledegigt (rheumatoid arthritis)) 
• teofyllin (mod åndedrætsbesvær) 
• tizanidin (mod muskelspasticitet ved dissemineret sklerose) 
• clozapin (mod psykoser) 
• ropinirol (mod Parkinson’s sygdom) 
• phenytoin (mod epilepsi) 

 
 
Ciprofloxacin Bayer kan øge koncentrationen i blodet af følgende stoffer: 
 
• pentoxifyllin (forstyrrelser i blodomløbet) 
• koffein 
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Nogen slags medicin nedsætter virkningen af Ciprofloxacin Bayer. Fortæl det til din læge, hvis du 
tager eller ønsker at tage: 
 
• syreneutraliserende midler (antacida)  
• mineraltilskud 
• sukralfat (slimhindebeskyttende lægemiddel) 
• en polymerisk fosfatbinder (f.eks. sevelamer) 
• medicin eller kosttilskud, som indeholder calcium, magnesium, aluminium eller jern 
Hvis det er vigtigt, at du tager disse præparater, skal du tage dem omkring to timer før eller tidligst fire 
timer efter, at du har taget Ciprofloxacin Bayer.  
 
Brug af Ciprofloxacin Bayer sammen med mad og drikke  
 
Medmindre du tager Ciprofloxacin Bayer under et måltid, må du ikke spise eller drikke 
mejeriprodukter af nogen som helst slags (f.eks. mælk eller yoghurt) eller indtage drikke, som er tilsat 
calcium, når du tager suspensionen, da det kan påvirke optagelsen af det virksomme stof. 
 
Graviditet og amning  
 
Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin. 
 
Du må ikke tage Ciprofloxacin Bayer, hvis du er gravid. Fortæl det til din læge, hvis du har planer om 
at blive gravid. 
 
Du må ikke tage Ciprofloxacin Bayer, hvis du ammer, fordi ciprofloxacin udskilles i modermælken og 
kan være skadeligt for dit barn. 
 
Trafik- og arbejdssikkerhed  
 
Ciprofloxacin Bayer kan få dig til at føle dig mindre vågen. Du kan opleve forstyrrelser i 
nervesystemet. Vær derfor sikker på, hvordan du reagerer på Ciprofloxacin Bayer, før du kører bil, 
motorcykel, cykel eller betjener maskiner. Hvis du er i tvivl om noget, skal du spørge din læge. 
 
 
3. SÅDAN SKAL DU TAGE CIPROFLOXACIN BAYER 
 
Din læge vil forklare dig nøjagtigt, hvor meget Ciprofloxacin Bayer, du skal tage, samt hvor tit og i 
hvor lang tid. Det afhænger af hvilken infektion, du har, og hvor svær den er.  
 
Fortæl det til din læge, hvis du har problemer med nyrerne, da det kan kræve, at dosis skal justeres. 
 
Behandlingen varer normalt fra 5 til 21 dage, men kan vare længere i tilfælde af svære infektioner. 
Tag suspensionen præcis, som din læge har anvist. Spørg lægen eller apoteket til råds, hvis du ikke er 
sikker på, hvor mange poser, du skal tage, og hvordan du skal tage dem.  
 
Indtagelse af suspensionen 
Ryst posen med et let tryk på siden af posen. Åbn derefter posen som angivet, og tag indholdet med 
det samme.   
 
Du kan tage poserne til måltiderne eller mellem måltiderne. Hvis du tager calcium som en del af et 
måltid, vil det ikke påvirke optagelsen væsentligt. Du må dog ikke tage ciprofloxacin-suspension 
sammen med mælkeprodukter, som f.eks. mælk eller yoghurt, eller sammen med beriget frugtjuice 
(f.eks. calciumberiget orangejuice).  
 
Husk at drikke masser af væske, mens du tager Ciprofloxacin Bayer. 
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Prøve at tage poserne på cirka samme tidspunkt hver dag. 
 
Hvis du har taget for meget Ciprofloxacin Bayer 
 
 Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ciprofloxacin Bayer, end der 
står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag om 
muligt poserne eller pakningen med til lægen. 
 

Hvis du har glemt at tage Ciprofloxacin Bayer  
 
 Tag den normale dosis så hurtigt som muligt og fortsæt derefter som anvist. Hvis det imidlertid er 
lige før, du skal tage næste dosis, skal du ikke tage den glemte dosis, men fortsætte som 
sædvanligt. Tag ikke en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Sørg for at gennemføre 
hele behandlingsforløbet komplet. 

 
Hvis du holder op med at tage Ciprofloxacin Bayer  
 
 Det er vigtigt, at du gennefører hele behandlingsforløbet, også selv om du begynder at føle dig 
bedre efter nogle dage. Hvis du stopper med at tage medicinen for hurtigt, er infektionen måske 
ikke forsvundet helt, og symptomerne kan vende tilbage eller forværres. Du kan også udvikle 
resistens over for antibiotikummet. 

 
Spørg lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål om brugen af denne medicin.  
 
 
4. BIVIRKNINGER 
 
Ciprofloxacin Bayer kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får 
bivirkninger, som ikke er nævnt her.  
 
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 100 personer): 
 
- kvalme, diaré 
- ledsmerter hos børn 
 
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 1000 personer): 
 
- svampeinfektioner 
- høj koncentration af en bestemt slags hvide blodlegemer (eosinofili)  
- appetitløshed (anoreksi) 
- uro og rastløshed 
- hovedpine, svimmelhed, søvnforstyrrelser, smagsforstyrrelser 
- opkastning, mavesmerter, fordøjelsesforstyrrelser som f.eks. mavebesvær (fordøjelsesbesvær eller 

halsbrand) eller luftafgang fra tarmen 
- øgede mængder af visse stoffer i blodet (transaminaser og/eller bilirubin) 
- udslæt, kløe eller nældefeber 
- ledsmerter hos voksne 
- nedsat nyrefunktion 
- smerter i muskler og knogler, almen utilpashed (asteni) eller feber 
- øget mængde af et bestemt stof i blodet (basisk fosfatase) 
 
Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 10.000 personer): 
 
- tarmbetændelse (colitis) relateret til brug af antibiotika (kan i sjældne tilfælde være dødelig) (se 

pkt 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer)  
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- ændringer i blodtal (leukopeni, leukocytose, neutropeni, anæmi), øget eller nedsat mængde af en 
bestemt blodstørkningsfaktor (trombocytter)  

- allergisk reaktion, hævelser (ødemer) eller hurtig hævelse i hud og slimhinder (angioødem) 
- øget blodsukker (hyperglykæmi) 
- forvirring, desorientering, angst, mærkelige drømme, depression eller hallucinationer 
- stikken og prikken, usædvanlig følsomhed over for sanseindtryk, nedsat hudfølsomhed, rysten, 

krampeanfald (se pkt 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer) eller svimmelhed 
- synsforstyrrelser 
- øresusen (tinnitus) eller tab af hørelse 
- hurtige hjerteslag (takykardi) 
- udvidelse af blodkarrene (vasodilation), lavt blodtryk eller besvimelse 
- åndenød, herunder astmasymptomer 
- leversygdom, gulsot (cholestatisk icterus) eller ikke-smitsom leverbetændelse  
- lysfølsomhed (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer) 
- muskelsmerter, betændelse i leddene (inflammation), øget spænding i en muskel eller kramper 
- nyresvigt, blod eller krystaller i urinen (Se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin 

Bayer) urinvejsinfektion 
- ophobning af væske i kroppen (væskeretention) eller stærk svedtendens 
- unormal koncentration af en bestemt blodstørkningsfaktor (protrombin) eller øget koncentration af 

enzymet amylase 
 
Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos mindre end 1 af hver 10.000 personer): 
 
- en speciel situation med et nedsat antal røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi), et farligt fald i 

antallet af en speciel type hvide blodlegemer (agranulocytose), et fald i antallet af røde og hvide 
blodlegemer samt blodplader (pancytopeni), som kan være dødelig, og en hæmning af 
knoglemarven (knoglemarvsdepression), som også kan være dødelig (se pkt. 2 Vær ekstra 
forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer). 

- svære allergiske reaktioner (anafylaktisk reaktion eller anafylaktisk chok, som kan være dødelig  - 
serumsygdom) (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer) 

- psykiske forstyrrelser (psykotiske reaktioner) (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage 
Ciprofloxacin Bayer) 

- migræne, besvær med at styre bevægelser, usikker gang, forøget følsomhed over for lugte 
(olfaktorisk sygdom), tryk på hjernen (forhøjet intrakranielt tryk) 

- forvrænget farvesyn 
- betændelse i blodkarrenes væg (vasculitis) 
- betændelse i bugspytkirtlen 
- levercelledød (levernekrose), som lejlighedsvis kan medføre livsfarligt leversvigt 
- små punktformede blødninger under huden (petekkier), forskellige hududbrud eller udslæt 

(f.eks. det potentielt dødelige Stevens-Johnson syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse) 
- muskelsvaghed, betændelse i en sene (inflammation), senebrud – især i den store sene på bagsiden 

af anklen (akillessenen) (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer); 
forværring af symptomer på myasthenia gravis (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage 
Ciprofloxacin Bayer) 
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Ukendt hyppighed (kan ikke vurderes ud fra de tilgændelige oplysninger) 
- problemer i forbindelse med nervesystemet som f.eks. smerte, brændende fornemmelse, stikken og 

prikken, følelsesløshed og/eller slaphed i arme/ben. 
- alvorlige hjerterytmeafvigelser, uregelmæssig hjerterytme (Torsades de Pointes) 
  
 
5. OPBEVARING  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
Brug ikke Ciprofloxacin Bayer efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”EXP”. Udløbsdatoen 
er den sidste dag i den nævnte måned. 
 
Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide 
medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 
 
 
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER 
 
Ciprofloxacin Bayer indeholder: 
 
[Udfyldes nationalt] 
- Aktivt stof: {navn(e)} 
- Øvrige indholdsstoffer: {navne} 
 
Udseende og pakningstørrelser 
 
Oral suspension i enkeltdosisposer 
[Udfyldes nationalt] 
 
Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller  
 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:> 
 
Spanien: Baycip 
 
Denne indlægsseddel blev senest godkendt { MM/ÅÅÅÅ } 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Råd/medicinsk information 
 
Antibiotika anvendes for at helbrede bakterielle infektioner. De har ingen virkning mod 
virusinfektioner.  
Hvis din læge har ordineret antibiotika, så behøver du dem præcist for denne sygdom. 
Visse bakterier kan overleve eller formere sig på trods af behandling med antibiotika. Dette kaldes 
resistens: visse behandlinger med antibiotika virker ikke. 
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Misbrug af antibiotika øger resistensen. Hvis du ikke tager hensyn til følgende, kan du til og med 
hjælpe bakterierne med at blive resistente og dermed forsinke helbredelsen: 
- dosis 
- hvor ofte dosis skal tages 
- behandlingens varighed 
 

For at bevare virkningen af denne medicin skal du derfor: 
1- Kun anvende antibiotika, som lægen har ordineret 
2- Følge doseringen nøje 
3-  Ikke anvende antibiotika igen, hvis ikke lægen har ordineret det, heller ikke hvis du ønsker at 

behandle en lignende sygdom 
4- Aldrig give din antibiotika til en anden person; den egner sig måske ikke til hans/hendes sygdom  
Når behandlingen er afsluttet, skal du aflevere al ubrugt medicin på apoteket for at være sikker på, at 
det bliver korrekt destrueret. 
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INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 
 

Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 50 mg/ml granulat og solvens til oral 
suspension 

[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 

Ciprofloxacin 
 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen. 
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 
- Lægen har ordineret Ciprofloxacin Bayer til dig personligt. Lad derfor være med at give det til 

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 
-  Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er 

nævnt her. 
 
Oversigt over indlægssedlen:  
1. Virkning og anvendelse 
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ciprofloxacin Bayer 
3. Sådan skal du tage Ciprofloxacin Bayer 
4. Bivirkninger 
5. Opbevaring  
6. Yderligere oplysninger 
 
 
1. VIRKNING OG ANVENDELSE 
 
Ciprofloxacin Bayer er et antibiotikum, som hører til quinolonfamilien. Det aktive stof er 
ciprofloxacin. Ciprofloxacin virker ved at dræbe de bakterier, som forårsager infektionerne. Det virker 
kun på visse bakterier. 
 
Voksne 
 
Ciprofloxacin Bayer bruges til voksne til behandling af følgende infektioner, som skyldes bakterier: 
 
• luftvejsinfektioner 
• kroniske eller tilbagevendende infektioner i ører og bihuler 
• urinvejsinfektioner 
• infektioner i testiklerne 
• underlivsinfektioner hos kvinder 
• infektioner i mave-tarm-kanal og bughule 
• hud- og bløddelsinfektioner 
• infektioner i knogler og led 
• behandling af infektion hos patienter med et lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni) 
• forebyggelse af infektion hos patienter med et lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni) 
• forebyggelse af infektioner, som skyldes bakterien Neisseria meningitidis 
• udsættelse for indånding af miltbrandbakterier  
 
Hvis du har en svær infektion eller en infektion, som skyldes mere end én bakterie, skal du måske 
have anden antibiotisk behandling i tillæg til Ciprofloxacin Bayer. 
 
Børn og unge 
 
Ciprofloxacin Bayer bruges til børn og unge til behandling af følgende bakterieinfektioner under nøje 
overvågning af en lægelig specialist: 
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• lungeinfektioner og infektioner i bronkierne hos børn og unge, som har cystisk fibrose  
• komplicerede urinvejsinfektioner, herunder infektioner som har nået nyrerne (pyelonephritis),  
• udsættelse for indånding af miltbrandbakterier 
 
Ciprofloxacin Bayer kan også anvendes til behandling af andre specielle, alvorlige infektioner hos 
børn og unge efter et lægeligt skøn. 
 
 
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CIPROFLOXACIN BAYER 
 
Tag ikke Ciprofloxacin Bayer 
- hvis du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof, over for anden bakteriedræbende 

medicin (quinoloner) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ciprofloxacin Bayer (se pkt. 6). 
- hvis du tager tizanidin (se pkt. 2 Brug af anden medicin). 
 
Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer 
 
Inden du begynder at tage Ciprofloxacin Bayer skal du fortælle det til din læge: 
 
• hvis du nogensinde har haft problemer med nyrerne, da det så kan være nødvendigt at justere 

behandlingen 
• hvis du har epilepsi eller andre sygdomme i nervesystemet (neurologiske sygdomme) 
• hvis du har haft problemer med senerne under tidligere behandling med antibiotika som f.eks. 

Ciprofloxacin Bayer 
• hvis du har myasthenia gravis (en slags muskelsvaghed) 
• hvis du har haft unormal hjerterytme (arytmier) 
  
Under behandling med Ciprofloxacin Bayer 
 
Fortæl det omgående til din læge, hvis noget af følgende hænder, mens du tager Ciprofloxacin Bayer. 
Lægen vil tage stilling til, om behandlingen med Ciprofloxacin Bayer skal stoppes. 
 
• Svær, pludselig allergisk reaktion (en anafylaktisk reaktion/chok, angioødem). Selv efter den 

første dosis er der en lille risiko for, at du kan udvikle en svær allergisk reaktion med følgende 
symptomer: strammen om brystet, svimmelhed, almen utilpashed eller besvimelse, eller 
svimmelhed, når du rejser dig op. Hvis det sker, skal du omgående stoppe med at tage 
Ciprofloxacin Bayer og straks kontakte lægen 

 
• Der kan af og til forekomme smerter og hævelse i leddene samt seneskedehindebetændelse 

(tendinitis), især hvis du er ældre og også behandles med binyrebarkhormon. Ved det første tegn 
på smerter eller betændelse skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Bayer og holde det 
smertefulde område i ro. Undgå unødvendige bevægelser, da det kan øge risikoen for senebrud 
(seneruptur).  

 
• Hvis du har epilepsi eller andre neurologiske sygdomme som f.eks. nedsat ilttilførsel til hjernen 

(cerebral iskæmi) eller slagtilfælde, kan du få bivirkninger fra centralnervesystemet. Hvis det sker, 
skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Bayer og omgående kontakte lægen. 

 
• Du kan få psykiske symptomer første gang, du tager Ciprofloxacin Bayer. Hvis du har en 

depression eller psykose, kan symptomerne forværres under behandlingen med Ciprofloxacin 
Bayer. Hvis det sker, skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Bayer og omgående kontakte lægen. 

 
• Du kan opleve symptomer på neuropati, som f.eks. smerte, brændende fornemmelse, prikken og 

stikken, følelsesløshed og/eller slaphed. Hvis du får disse symptomer, skal du holde op med at tage 
Ciprofloxacin Bayer og kontakte din læge. 
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• Der kan komme diaré, mens du tager antibiotika, herunder Ciprofloxacin Bayer, selv flere uger 
efter, at du er stoppet med at tage dem. Hvis diaréen bliver svær eller fortsætter, eller hvis du 
opdager, at der er blod eller slim i afføringen, skal du omgående stoppe med at tage Ciprofloxacin 
Bayer, da det kan være livsfarligt. Tag ikke medicin, som stopper maven eller nedsætter 
tarmbevægelserne og kontakt lægen.  

 
• Hvis du skal have taget blod- eller urinprøve, skal du fortælle til lægen eller laboratoriepersonalet, 

at du tager Ciprofloxacin Bayer. 
 
• Ciprofloxacin Bayer kan give leverskader. Hvis du får symptomer som f.eks. appetitløshed, 

gulfarvning af huden (gulsot), mørkfarvet urin, kløen eller spændinger i maven, skal du stoppe med 
at tage Ciprofloxacin Bayer og omgående kontakte lægen. 
 

• Ciprofloxacin kan forårsage en nedsættelse af antallet af hvide blodlegemer og din 
modstandskraft over for infektioner kan være nedsat. Hvis du får en infektion med symptomer 
som f.eks. feber og alvorlig forværring af din almentilstand, eller feber med lokale symptomer på 
infektion som f.eks. ondt i halsen, svælget eller munden eller problemer med urinen, skal du 
omgående kontakte lægen. Der vil blive taget en blodprøve for at  kontrollere, om antallet af hvide 
blodlegemer er nedsat (agranulocytose). Det er vigtigt, at du oplyser lægen om din medicin. 

 
• Fortæl det til din læge, hvis du eller et af dine familiemedlemmer har mangel på glucose-6-

phosphate dehydrogenase (G6PD), da du kan have risiko for at få blodmangel (anæmi), når du 
tager ciprofloxacin. 
 

• Huden bliver mere følsom over for sollys eller ultraviolet lys (UV-lys), når du tager 
Ciprofloxacin Bayer. Undgå udsættelse for stærkt sollys eller kunstigt UV-lys som f.eks. solarier. 

 
Brug af anden medicin  
 
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 
 
Tag ikke Ciprofloxacin Bayer sammen med tizanidin, da det kan give bivirkninger som f.eks. lavt 
blodtryk og søvnighed (se pkt. 2 "Tag ikke Ciprofloxacin Bayer"). 
 
Medicinen på listen nedenfor kan have indvirkning på Ciprofloxacin Bayer i kroppen. Hvis du tager 
Ciprofloxacin Bayer sammen med en eller flere af disse slags medicin er der risiko for, at 
medicintyperne påvirker hinanden gensidigt. Samtidig indtag  kan også øge risikoen for bivirkninger. 
 
Fortæl det til din læge, hvis du tager: 
 
• warfarin eller andre blodfortyndingsmidler (orale antikoagulantia) 
• probenecid (mod urinsyregigt) 
• methotrexat (mod visse kræftformer, psoriasis, ledegigt (rheumatoid arthritis)) 
• teofyllin (mod åndedrætsbesvær) 
• tizanidin (mod muskelspasticitet ved dissemineret sklerose) 
• clozapin (mod psykoser) 
• ropinirol (mod Parkinson’s sygdom) 
• phenytoin (mod epilepsi) 

 
Ciprofloxacin Bayer kan øge koncentrationen i blodet af følgende stoffer: 
 
• pentoxifyllin (forstyrrelser i blodomløbet) 
• koffein 
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Nogen slags medicin nedsætter virkningen af Ciprofloxacin Bayer. Fortæl det til din læge, hvis du 
tager eller ønsker at tage: 
 
• syreneutraliserende midler (antacida)  
• mineraltilskud 
• sukralfat (slimhindebeskyttende lægemiddel) 
• en polymerisk fosfatbinder (f.eks. sevelamer) 
• medicin eller kosttilskud, som indeholder calcium, magnesium, aluminium eller jern 
Hvis det er vigtigt, at du tager disse præparater, skal du tage dem omkring to timer før eller tidligst fire 
timer efter, at du har taget Ciprofloxacin Bayer.  
 
Brug af Ciprofloxacin Bayer sammen med mad og drikke  
 
Medmindre du tager Ciprofloxacin Bayer under et måltid, må du ikke spise eller drikke 
mejeriprodukter af nogen som helst slags (f.eks. mælk eller yoghurt) eller indtage drikke, som er tilsat 
calcium, når du tager suspensionen, da det kan påvirke optagelsen af det virksomme stof. 
 
Graviditet og amning  
 
Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin. 
 
Du må ikke tage Ciprofloxacin Bayer, hvis du er gravid. Fortæl det til din læge, hvis du har planer om 
at blive gravid. 
 
Du må ikke tage Ciprofloxacin Bayer, hvis du ammer, fordi ciprofloxacin udskilles i modermælken og 
kan være skadeligt for dit barn. 
 
Trafik- og arbejdssikkerhed  
 
Ciprofloxacin Bayer kan få dig til at føle dig mindre vågen. Du kan opleve forstyrrelser i 
nervesystemet. Vær derfor sikker på, hvordan du reagerer på Ciprofloxacin Bayer, før du kører bil, 
motorcykel, cykel eller betjener maskiner. Hvis du er i tvivl om noget, skal du spørge din læge. 
 
Vigtig information om nogle af hjælpestofferne i Ciprofloxacin Bayer oral suspension 
 
Da Ciprofloxacin Bayer indeholder 1,4 g sukrose pr. 5 ml måleske, skal dette tages med i betragtning i 
forhold til den daglige indtagelse. 
 
 
3. SÅDAN SKAL DU TAGE CIPROFLOXACIN BAYER 
 
Din læge vil forklare dig nøjagtigt, hvor meget Ciprofloxacin Bayer, du skal tage, samt hvor tit og i 
hvor lang tid. Det afhænger af hvilken infektion, du har, og hvor svær den er.  
 
Fortæl det til din læge, hvis du har problemer med nyrerne, da det kan kræve, at dosis skal justeres. 
 
Behandlingen varer normalt fra 5 til 21 dage, men kan vare længere i tilfælde af svære infektioner. 
Tag suspensionen præcis, som din læge har anvist. Spørg lægen eller apoteket til råds, hvis du ikke er 
sikker på, hvordan du skal tage Ciprofloxacin Bayer.  
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Fremstilling og indtagelse af opløsningen 
 
Produktet leveres i 2 flasker. Den lille flaske indeholder granulat, som du sætter til opløsningsmidlet i 
den store flaske. 
1. Åbn begge flasker.Tryk det børnesikrede låg ned og drej det til venstre.  
2. Tøm flasken med granulat til oral suspension ned i flasken med opløsningsmiddel. Tilsæt ikke 

vand til opløsningsmidlet.  
3. Luk flasken med opløsningsmiddel og det tilsatte granulat, vend den om på siden og ryst den 

kraftigt i ca. 15 sekunder  
4. Ryst den kraftigt i ca. 15 sekunder før hver dosis. Den færdigblandede opløsning holder sig i højst 

14 dage, også selvom den opbevares i køleskab.  
5. Tag opløsningen på ca. samme tid hver dag. 
6. Brug altid den medfølgende måleske. En fuld måleske giver dig en dosis på 250 mg Ciprofloxacin 

Bayer. 
7. Du kan tage et glas vand efter at have taget opløsningen. 
8. Du kan tage opløsningen til måltiderne eller mellem måltiderne. Hvis du tager calcium som en del 

af et måltid, vil det ikke påvirke optagelsen væsentligt. Du må dog ikke tage Ciprofloxacin 
Bayer-suspension sammen med mælkeprodukter alene, som f. eks. mælk eller yoghurt, eller 
sammen med beriget frugtjuice alene (f. eks. calciumberiget orangejuice). 

 
Husk at drikke masser af væske, mens du tager Ciprofloxacin Bayer. 
 
Hvis du har taget for meget Ciprofloxacin Bayer 
 
 Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ciprofloxacin Bayer, end der 
står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag om 
muligt suspensionen eller pakningen med til lægen. 
 

Hvis du har glemt at tage Ciprofloxacin Bayer  
 
 Tag den normale dosis så hurtigt som muligt og fortsæt derefter som anvist. Hvis det imidlertid er 
lige før, du skal tage næste dosis, skal du ikke tage den glemte dosis, men fortsætte som 
sædvanligt. Tag ikke en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Sørg for at gennemføre 
hele behandlingsforløbet komplet. 

 
Hvis du holder op med at tage Ciprofloxacin Bayer  
 
 Det er vigtigt, at du gennefører hele behandlingsforløbet, også selv om du begynder at føle dig 
bedre efter nogle dage. Hvis du stopper med at tage medicinen for hurtigt, er infektionen måske 
ikke forsvundet helt, og symptomerne kan vende tilbage eller forværres. Du kan også udvikle 
resistens over for antibiotikummet. 

 
Spørg lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål om brugen af denne medicin.  
 
 
4. BIVIRKNINGER 
 
Ciprofloxacin Bayer kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får 
bivirkninger, som ikke er nævnt her.  
 
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 100 personer): 
 
- kvalme, diaré 
- ledsmerter hos børn 
 
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 1000 personer): 
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- svampeinfektioner 
- høj koncentration af en bestemt slags hvide blodlegemer (eosinofili)  
- appetitløshed (anoreksi) 
- uro og rastløshed 
- hovedpine, svimmelhed, søvnforstyrrelser, smagsforstyrrelser 
- opkastning, mavesmerter, fordøjelsesforstyrrelser som f.eks. mavebesvær (fordøjelsesbesvær eller 

halsbrand) eller luftafgang fra tarmen 
- øgede mængder af visse stoffer i blodet (transaminaser og/eller bilirubin) 
- udslæt, kløe eller nældefeber 
- ledsmerter hos voksne 
- nedsat nyrefunktion 
- smerter i muskler og knogler, almen utilpashed (asteni) eller feber 
- øget mængde af et bestemt stof i blodet (basisk fosfatase) 
 
Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 10.000 personer): 
 
- tarmbetændelse (colitis) relateret til brug af antibiotika (kan i sjældne tilfælde være dødelig) (se 

pkt 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer)  
- ændringer i blodtal (leukopeni, leukocytose, neutropeni, anæmi), øget eller nedsat mængde af en 

bestemt blodstørkningsfaktor (trombocytter)  
- allergisk reaktion, hævelser (ødemer) eller hurtig hævelse i hud og slimhinder (angioødem) 
- øget blodsukker (hyperglykæmi) 
- forvirring, desorientering, angst, mærkelige drømme, depression eller hallucinationer 
- stikken og prikken, usædvanlig følsomhed over for sanseindtryk, nedsat hudfølsomhed, rysten, 

krampeanfald (se pkt 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer) eller svimmelhed 
- synsforstyrrelser 
- øresusen (tinnitus) eller tab af hørelse 
- hurtige hjerteslag (takykardi) 
- udvidelse af blodkarrene (vasodilation), lavt blodtryk eller besvimelse 
- åndenød, herunder astmasymptomer 
- leversygdom, gulsot (cholestatisk icterus) eller ikke-smitsom leverbetændelse  
- lysfølsomhed (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer) 
- muskelsmerter, betændelse i leddene (inflammation), øget spænding i en muskel eller kramper 
- nyresvigt, blod eller krystaller i urinen (Se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin 

Bayer) urinvejsinfektion 
- ophobning af væske i kroppen (væskeretention) eller stærk svedtendens 
- unormal koncentration af en bestemt blodstørkningsfaktor (protrombin) eller øget koncentration af 

enzymet amylase 
 
Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos mindre end 1 af hver 10.000 personer): 
 
- en speciel situation med et nedsat antal røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi), et farligt fald i 

antallet af en speciel type hvide blodlegemer (agranulocytose), et fald i antallet af røde og hvide 
blodlegemer samt blodplader (pancytopeni), som kan være dødelig, og en hæmning af 
knoglemarven (knoglemarvsdepression), som også kan være dødelig (se pkt. 2 Vær ekstra 
forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer). 

- svære allergiske reaktioner (anafylaktisk reaktion eller anafylaktisk chok, som kan være dødelig  - 
serumsygdom) (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer) 

- psykiske forstyrrelser (psykotiske reaktioner) (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage 
Ciprofloxacin Bayer) 

- migræne, besvær med at styre bevægelser, usikker gang, forøget følsomhed over for lugte 
(olfaktorisk sygdom), tryk på hjernen (forhøjet intrakranielt tryk) 

- forvrænget farvesyn 
- betændelse i blodkarrenes væg (vasculitis) 
- betændelse i bugspytkirtlen 
- levercelledød (levernekrose), som lejlighedsvis kan medføre livsfarligt leversvigt 
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- små punktformede blødninger under huden (petekkier), forskellige hududbrud eller udslæt 
(f.eks. det potentielt dødelige Stevens-Johnson syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse) 

- muskelsvaghed, betændelse i en sene (inflammation), senebrud – især i den store sene på bagsiden 
af anklen (akillessenen) (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer); 
forværring af symptomer på myasthenia gravis (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage 
Ciprofloxacin Bayer) 

 
Ukendt hyppighed (kan ikke vurderes ud fra de tilgændelige oplysninger) 
- problemer i forbindelse med nervesystemet som f.eks. smerte, brændende fornemmelse, stikken og 

prikken, følelsesløshed og/eller slaphed i arme/ben. 
- alvorlige hjerterytmeafvigelser, uregelmæssig hjerterytme (Torsades de Pointes) 
  
 
5. OPBEVARING  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
Brug ikke Ciprofloxacin Bayer efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”EXP”. Udløbsdatoen 
er den sidste dag i den nævnte måned. 
 
Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide 
medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 
 
 
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER 
 
Ciprofloxacin Bayer indeholder: 
 
 [Udfyldes nationalt] 
 
Udseende og pakningstørrelser 
 
Granulat og solvens til oral suspension  
[Udfyldes nationalt] 
 
Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller  
 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:> 
 
Belgien: Ciproxine 
Danmark: Ciproxin 
Frankrig:  Ciflox  
Grækenland: Ciproxin 
Holland:  Ciproxin 
Irland:  Ciproxin 
Italien:  Ciproxin 
Luxembourg: Ciproxine 
Portugal:  Ciproxina 
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Rumænien:  Ciproxin 
Storbritannien. Ciproxin 
Sverige.  Ciproxin 
Tyskland: Ciprobay 
Østrig:   Ciproxin 
 
Denne indlægsseddel blev senest godkendt { MM/ÅÅÅÅ } 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Råd/medicinsk information 
 
Antibiotika anvendes for at helbrede bakterielle infektioner. De har ingen virkning mod 
virusinfektioner.  
Hvis din læge har ordineret antibiotika, så behøver du dem præcist for denne sygdom. 
Visse bakterier kan overleve eller formere sig på trods af behandling med antibiotika. Dette kaldes 
resistens: visse behandlinger med antibiotika virker ikke. 
Misbrug af antibiotika øger resistensen. Hvis du ikke tager hensyn til følgende, kan du til og med 
hjælpe bakterierne med at blive resistente og dermed forsinke helbredelsen: 
- dosis 
- hvor ofte dosis skal tages 
- behandlingens varighed 
 

For at bevare virkningen af denne medicin skal du derfor: 
1- Kun anvende antibiotika, som lægen har ordineret 
2- Følge doseringen nøje 
3-  Ikke anvende antibiotika igen, hvis ikke lægen har ordineret det, heller ikke hvis du ønsker at 

behandle en lignende sygdom 
4- Aldrig give din antibiotika til en anden person; den egner sig måske ikke til hans/hendes sygdom  
Når behandlingen er afsluttet, skal du aflevere al ubrugt medicin på apoteket for at være sikker på, at 
det bliver korrekt destrueret. 
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INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 
 

Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 100 mg/ml granulat og solvens til oral 
suspension 

[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 

Ciprofloxacin 
 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen. 
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 
- Lægen har ordineret Ciprofloxacin Bayer til dig personligt. Lad derfor være med at give det til 

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 
-  Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er 

nævnt her. 
 
Oversigt over indlægssedlen:  
1. Virkning og anvendelse 
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ciprofloxacin Bayer 
3. Sådan skal du tage Ciprofloxacin Bayer 
4. Bivirkninger 
5. Opbevaring  
6. Yderligere oplysninger 
 
 
1. VIRKNING OG ANVENDELSE 
 
Ciprofloxacin Bayer er et antibiotikum, som hører til quinolonfamilien. Det aktive stof er 
ciprofloxacin. Ciprofloxacin virker ved at dræbe de bakterier, som forårsager infektionerne. Det virker 
kun på visse bakterier. 
 
Voksne 
 
Ciprofloxacin Bayer bruges til voksne til behandling af følgende infektioner, som skyldes bakterier: 
 
• luftvejsinfektioner 
• kroniske eller tilbagevendende infektioner i ører og bihuler 
• urinvejsinfektioner 
• infektioner i testiklerne 
• underlivsinfektioner hos kvinder 
• infektioner i mave-tarm-kanal og bughule 
• hud- og bløddelsinfektioner 
• infektioner i knogler og led 
• behandling af infektion hos patienter med et lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni) 
• forebyggelse af infektion hos patienter med et lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni) 
• forebyggelse af infektioner, som skyldes bakterien Neisseria meningitidis 
• udsættelse for indånding af miltbrandbakterier  
 
Hvis du har en svær infektion eller en infektion, som skyldes mere end én bakterie, skal du måske 
have anden antibiotisk behandling i tillæg til Ciprofloxacin Bayer. 
 
Børn og unge 
 
Ciprofloxacin Bayer bruges til børn og unge til behandling af følgende bakterieinfektioner under nøje 
overvågning af en lægelig specialist: 
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• lungeinfektioner og infektioner i bronkierne hos børn og unge, som har cystisk fibrose  
• komplicerede urinvejsinfektioner, herunder infektioner som har nået nyrerne (pyelonephritis),  
• udsættelse for indånding af miltbrandbakterier 
 
Ciprofloxacin Bayer kan også anvendes til behandling af andre specielle, alvorlige infektioner hos 
børn og unge efter et lægeligt skøn. 
 
 
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CIPROFLOXACIN BAYER 
 
Tag ikke Ciprofloxacin Bayer 
- hvis du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof, over for anden bakteriedræbende medicin 

(quinoloner) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ciprofloxacin Bayer (se pkt. 6). 
- hvis du tager tizanidin (se pkt. 2 Brug af anden medicin). 
 
Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer 
 
Inden du begynder at tage Ciprofloxacin Bayer skal du fortælle det til din læge: 
 
• hvis du nogensinde har haft problemer med nyrerne, da det så kan være nødvendigt at justere 

behandlingen 
• hvis du har epilepsi eller andre sygdomme i nervesystemet (neurologiske sygdomme) 
• hvis du har haft problemer med senerne under tidligere behandling med antibiotika som f.eks. 

Ciprofloxacin Bayer 
• hvis du har myasthenia gravis (en slags muskelsvaghed) 
• hvis du har haft unormal hjerterytme (arytmier) 
  
Under behandling med Ciprofloxacin Bayer 
 
Fortæl det omgående til din læge, hvis noget af følgende hænder, mens du tager Ciprofloxacin Bayer. 
Lægen vil tage stilling til, om behandlingen med Ciprofloxacin Bayer skal stoppes. 
 
• Svær, pludselig allergisk reaktion (en anafylaktisk reaktion/chok, angioødem). Selv efter den 

første dosis er der en lille risiko for, at du kan udvikle en svær allergisk reaktion med følgende 
symptomer: strammen om brystet, svimmelhed, almen utilpashed eller besvimelse, eller 
svimmelhed, når du rejser dig op. Hvis det sker, skal du omgående stoppe med at tage 
Ciprofloxacin Bayer og straks kontakte lægen 

 
• Der kan af og til forekomme smerter og hævelse i leddene samt seneskedehindebetændelse 

(tendinitis), især hvis du er ældre og også behandles med binyrebarkhormon. Ved det første tegn 
på smerter eller betændelse skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Bayer og holde det 
smertefulde område i ro. Undgå unødvendige bevægelser, da det kan øge risikoen for senebrud 
(seneruptur).  

 
• Hvis du har epilepsi eller andre neurologiske sygdomme som f.eks. nedsat ilttilførsel til hjernen 

(cerebral iskæmi) eller slagtilfælde, kan du få bivirkninger fra centralnervesystemet. Hvis det sker, 
skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Bayer og omgående kontakte lægen. 

 
• Du kan få psykiske symptomer første gang, du tager Ciprofloxacin Bayer. Hvis du har en 

depression eller psykose, kan symptomerne forværres under behandlingen med Ciprofloxacin 
Bayer. Hvis det sker, skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Bayer og omgående kontakte lægen. 

 
• Du kan opleve symptomer på neuropati, som f.eks. smerte, brændende fornemmelse, prikken og 

stikken, følelsesløshed og/eller slaphed. Hvis du får disse symptomer, skal du holde op med at tage 
Ciprofloxacin Bayer og kontakte din læge. 
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• Der kan komme diaré, mens du tager antibiotika, herunder Ciprofloxacin Bayer, selv flere uger 
efter, at du er stoppet med at tage dem. Hvis diaréen bliver svær eller fortsætter, eller hvis du 
opdager, at der er blod eller slim i afføringen, skal du omgående stoppe med at tage Ciprofloxacin 
Bayer, da det kan være livsfarligt. Tag ikke medicin, som stopper maven eller nedsætter 
tarmbevægelserne og kontakt lægen.  

 
• Hvis du skal have taget blod- eller urinprøve, skal du fortælle til lægen eller laboratoriepersonalet, 

at du tager Ciprofloxacin Bayer. 
 
• Ciprofloxacin Bayer kan give leverskader. Hvis du får symptomer som f.eks. appetitløshed, 

gulfarvning af huden (gulsot), mørkfarvet urin, kløen eller spændinger i maven, skal du stoppe med 
at tage Ciprofloxacin Bayer og omgående kontakte lægen. 
 

• Ciprofloxacin kan forårsage en nedsættelse af antallet af hvide blodlegemer og din 
modstandskraft over for infektioner kan være nedsat. Hvis du får en infektion med symptomer 
som f.eks. feber og alvorlig forværring af din almentilstand, eller feber med lokale symptomer på 
infektion som f.eks. ondt i halsen, svælget eller munden eller problemer med urinen, skal du 
omgående kontakte lægen. Der vil blive taget en blodprøve for at  kontrollere, om antallet af hvide 
blodlegemer er nedsat (agranulocytose). Det er vigtigt, at du oplyser lægen om din medicin. 

 
• Fortæl det til din læge, hvis du eller et af dine familiemedlemmer har mangel på glucose-6-

phosphate dehydrogenase (G6PD), da du kan have risiko for at få blodmangel (anæmi), når du 
tager ciprofloxacin. 
 

• Huden bliver mere følsom over for sollys eller ultraviolet lys (UV-lys), når du tager 
Ciprofloxacin Bayer. Undgå udsættelse for stærkt sollys eller kunstigt UV-lys som f.eks. solarier. 

 
Brug af anden medicin  
 
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 
 
Tag ikke Ciprofloxacin Bayer sammen med tizanidin, da det kan give bivirkninger som f.eks. lavt 
blodtryk og søvnighed (se pkt. 2 "Tag ikke Ciprofloxacin Bayer"). 
 
Medicinen på listen nedenfor kan have indvirkning på Ciprofloxacin Bayer i kroppen. Hvis du tager 
Ciprofloxacin Bayer sammen med en eller flere af disse slags medicin er der risiko for, at 
medicintyperne påvirker hinanden gensidigt. Samtidig indtag  kan også øge risikoen for bivirkninger. 
 
Fortæl det til din læge, hvis du tager: 
 
• warfarin eller andre blodfortyndingsmidler (orale antikoagulantia) 
• probenecid (mod urinsyregigt) 
• methotrexat (mod visse kræftformer, psoriasis, ledegigt (rheumatoid arthritis)) 
• teofyllin (mod åndedrætsbesvær) 
• tizanidin (mod muskelspasticitet ved dissemineret sklerose) 
• clozapin (mod psykoser) 
• ropinirol (mod Parkinson’s sygdom) 
• phenytoin (mod epilepsi) 

 
 
Ciprofloxacin Bayer kan øge koncentrationen i blodet af følgende stoffer: 
 
• pentoxifyllin (forstyrrelser i blodomløbet) 
• koffein 
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Nogen slags medicin nedsætter virkningen af Ciprofloxacin Bayer. Fortæl det til din læge, hvis du 
tager eller ønsker at tage: 
 
• syreneutraliserende midler (antacida)  
• mineraltilskud 
• sukralfat (slimhindebeskyttende lægemiddel) 
• en polymerisk fosfatbinder (f.eks. sevelamer) 
• medicin eller kosttilskud, som indeholder calcium, magnesium, aluminium eller jern 
Hvis det er vigtigt, at du tager disse præparater, skal du tage dem omkring to timer før eller tidligst fire 
timer efter, at du har taget Ciprofloxacin Bayer.  
 
Brug af Ciprofloxacin Bayer sammen med mad og drikke  
 
Medmindre du tager Ciprofloxacin Bayer under et måltid, må du ikke spise eller drikke 
mejeriprodukter af nogen som helst slags (f.eks. mælk eller yoghurt) eller indtage drikke, som er tilsat 
calcium, når du tager suspensionen, da det kan påvirke optagelsen af det virksomme stof. 
 
Graviditet og amning  
 
Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin. 
 
Du må ikke tage Ciprofloxacin Bayer, hvis du er gravid. Fortæl det til din læge, hvis du har planer om 
at blive gravid. 
 
Du må ikke tage Ciprofloxacin Bayer, hvis du ammer, fordi ciprofloxacin udskilles i modermælken og 
kan være skadeligt for dit barn. 
 
Trafik- og arbejdssikkerhed  
 
Ciprofloxacin Bayer kan få dig til at føle dig mindre vågen. Du kan opleve forstyrrelser i 
nervesystemet. Vær derfor sikker på, hvordan du reagerer på Ciprofloxacin Bayer, før du kører bil, 
motorcykel, cykel eller betjener maskiner. Hvis du er i tvivl om noget, skal du spørge din læge. 
 
Vigtig information om nogle af hjælpestofferne i Ciprofloxacin Bayer oral suspension 
 
Da Ciprofloxacin Bayer indeholder 1,3 g sukrose pr. 5 ml måleske, skal dette tages med i betragtning i 
forhold til den daglige indtagelse. 
 
 
3. SÅDAN SKAL DU TAGE CIPROFLOXACIN BAYER 
 
Din læge vil forklare dig nøjagtigt, hvor meget Ciprofloxacin Bayer, du skal tage, samt hvor tit og i 
hvor lang tid. Det afhænger af hvilken infektion, du har, og hvor svær den er.  
 
Fortæl det til din læge, hvis du har problemer med nyrerne, da det kan kræve, at dosis skal justeres. 
 
Behandlingen varer normalt fra 5 til 21 dage, men kan vare længere i tilfælde af svære infektioner. 
Tag suspensionen præcis, som din læge har anvist. Spørg lægen eller apoteket til råds, hvis du ikke er 
sikker på, hvordan du skal tage Ciprofloxacin Bayer.  
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Fremstilling og indtagelse af opløsningen 
 
Produktet leveres i 2 flasker. Den lille flaske indeholder granulat, som du sætter til opløsningsmidlet i 
den store flaske. 
1. Åbn begge flasker.Tryk det børnesikrede låg ned og drej det til venstre.  
2. Tøm flasken med granulat til oral suspension ned i flasken med opløsningsmiddel. Tilsæt ikke vand 

til opløsningsmidlet.  
3. Luk flasken med opløsningsmiddel og det tilsatte granulat, vend den om på siden og ryst den 

kraftigt i ca. 15 sekunder  
4. Ryst den kraftigt i ca. 15 sekunder før hver dosis. Den færdigblandede opløsning holder sig i højst 

14 dage, også selvom den opbevares i køleskab.  
5. Tag opløsningen på ca. samme tid hver dag. 
6. Brug altid den medfølgende måleske. En fuld måleske giver dig en dosis på 500 mg Ciprofloxacin 

Bayer. 
7. Du kan tage et glas vand efter at have taget opløsningen. 
8. Du kan tage opløsningen til måltiderne eller mellem måltiderne. Hvis du tager calcium som en del 

af et måltid, vil det ikke påvirke optagelsen væsentligt. Du må dog ikke tage Ciprofloxacin 
Bayer-suspension sammen med mælkeprodukter alene, som f. eks. mælk eller yoghurt, eller 
sammen med beriget frugtjuice alene (f. eks. calciumberiget orangejuice). 

 
Husk at drikke masser af væske, mens du tager Ciprofloxacin Bayer. 
 
Hvis du har taget for meget Ciprofloxacin Bayer 
 
 Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ciprofloxacin Bayer, end der 
står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag om 
muligt suspensionen eller pakningen med til lægen. 
 

Hvis du har glemt at tage Ciprofloxacin Bayer  
 
 Tag den normale dosis så hurtigt som muligt og fortsæt derefter som anvist. Hvis det imidlertid er 
lige før, du skal tage næste dosis, skal du ikke tage den glemte dosis, men fortsætte som 
sædvanligt. Tag ikke en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Sørg for at gennemføre 
hele behandlingsforløbet komplet. 

 
Hvis du holder op med at tage Ciprofloxacin Bayer  
 
 Det er vigtigt, at du gennefører hele behandlingsforløbet, også selv om du begynder at føle dig 
bedre efter nogle dage. Hvis du stopper med at tage medicinen for hurtigt, er infektionen måske 
ikke forsvundet helt, og symptomerne kan vende tilbage eller forværres. Du kan også udvikle 
resistens over for antibiotikummet. 

 
Spørg lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål om brugen af denne medicin.  
 
 
4. BIVIRKNINGER 
 
Ciprofloxacin Bayer kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får 
bivirkninger, som ikke er nævnt her.  
 
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 100 personer): 
 
- kvalme, diaré 
- ledsmerter hos børn 
 
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 1000 personer): 
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- svampeinfektioner 
- høj koncentration af en bestemt slags hvide blodlegemer (eosinofili)  
- appetitløshed (anoreksi) 
- uro og rastløshed 
- hovedpine, svimmelhed, søvnforstyrrelser, smagsforstyrrelser 
- opkastning, mavesmerter, fordøjelsesforstyrrelser som f.eks. mavebesvær (fordøjelsesbesvær eller 

halsbrand) eller luftafgang fra tarmen 
- øgede mængder af visse stoffer i blodet (transaminaser og/eller bilirubin) 
- udslæt, kløe eller nældefeber 
- ledsmerter hos voksne 
- nedsat nyrefunktion 
- smerter i muskler og knogler, almen utilpashed (asteni) eller feber 
- øget mængde af et bestemt stof i blodet (basisk fosfatase) 
 
Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 10.000 personer): 
 
- tarmbetændelse (colitis) relateret til brug af antibiotika (kan i sjældne tilfælde være dødelig) (se 

pkt 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer)  
- ændringer i blodtal (leukopeni, leukocytose, neutropeni, anæmi), øget eller nedsat mængde af en 

bestemt blodstørkningsfaktor (trombocytter)  
- allergisk reaktion, hævelser (ødemer) eller hurtig hævelse i hud og slimhinder (angioødem) 
- øget blodsukker (hyperglykæmi) 
- forvirring, desorientering, angst, mærkelige drømme, depression eller hallucinationer 
- stikken og prikken, usædvanlig følsomhed over for sanseindtryk, nedsat hudfølsomhed, rysten, 

krampeanfald (se pkt 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer) eller svimmelhed 
- synsforstyrrelser 
- øresusen (tinnitus) eller tab af hørelse 
- hurtige hjerteslag (takykardi) 
- udvidelse af blodkarrene (vasodilation), lavt blodtryk eller besvimelse 
- åndenød, herunder astmasymptomer 
- leversygdom, gulsot (cholestatisk icterus) eller ikke-smitsom leverbetændelse  
- lysfølsomhed (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer) 
- muskelsmerter, betændelse i leddene (inflammation), øget spænding i en muskel eller kramper 
- nyresvigt, blod eller krystaller i urinen (Se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin 

Bayer) urinvejsinfektion 
- ophobning af væske i kroppen (væskeretention) eller stærk svedtendens 
- unormal koncentration af en bestemt blodstørkningsfaktor (protrombin) eller øget koncentration af 

enzymet amylase 
 
Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos mindre end 1 af hver 10.000 personer): 
 
- en speciel situation med et nedsat antal røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi), et farligt fald i 

antallet af en speciel type hvide blodlegemer (agranulocytose), et fald i antallet af røde og hvide 
blodlegemer samt blodplader (pancytopeni), som kan være dødelig, og en hæmning af 
knoglemarven (knoglemarvsdepression), som også kan være dødelig (se pkt. 2 Vær ekstra 
forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer). 

- svære allergiske reaktioner (anafylaktisk reaktion eller anafylaktisk chok, som kan være dødelig  - 
serumsygdom) (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer) 

- psykiske forstyrrelser (psykotiske reaktioner) (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage 
Ciprofloxacin Bayer) 

- migræne, besvær med at styre bevægelser, usikker gang, forøget følsomhed over for lugte 
(olfaktorisk sygdom), tryk på hjernen (forhøjet intrakranielt tryk) 

- forvrænget farvesyn 
- betændelse i blodkarrenes væg (vasculitis) 
- betændelse i bugspytkirtlen 
- levercelledød (levernekrose), som lejlighedsvis kan medføre livsfarligt leversvigt 
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- små punktformede blødninger under huden (petekkier), forskellige hududbrud eller udslæt 
(f.eks. det potentielt dødelige Stevens-Johnson syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse) 

- muskelsvaghed, betændelse i en sene (inflammation), senebrud – især i den store sene på bagsiden 
af anklen (akillessenen) (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer); 
forværring af symptomer på myasthenia gravis (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage 
Ciprofloxacin Bayer) 

 
Ukendt hyppighed (kan ikke vurderes ud fra de tilgændelige oplysninger) 
- problemer i forbindelse med nervesystemet som f.eks. smerte, brændende fornemmelse, stikken og 

prikken, følelsesløshed og/eller slaphed i arme/ben. 
- alvorlige hjerterytmeafvigelser, uregelmæssig hjerterytme (Torsades de Pointes) 
  
 
5. OPBEVARING  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
Brug ikke Ciprofloxacin Bayer efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”EXP”. Udløbsdatoen 
er den sidste dag i den nævnte måned. 
 
Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide 
medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 
 
 
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER 
 
Ciprofloxacin Bayer indeholder: 
 
 [Udfyldes nationalt] 
 
Udseende og pakningstørrelser 
 
Granulat og solvens til oral suspension  
[Udfyldes nationalt] 
 
Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller  
 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:> 
Danmark: Ciproxin 
Frankrig:  Ciflox  
Grækenland: Ciproxin 
Holland:  Ciproxin 
Irland:  Ciproxin 
Italien:  Ciproxin 
Portugal:  Ciproxina 
Rumænien:  Ciproxin 
Storbritannien. Ciproxin 
Spanien:  Baycip 



392 

Sverige.  Ciproxin 
Tyskland: Ciprobay 
Østrig:   Ciproxin 
 
Denne indlægsseddel blev senest godkendt { MM/ÅÅÅÅ } 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Råd/medicinsk information 
 
Antibiotika anvendes for at helbrede bakterielle infektioner. De har ingen virkning mod 
virusinfektioner.  
Hvis din læge har ordineret antibiotika, så behøver du dem præcist for denne sygdom. 
Visse bakterier kan overleve eller formere sig på trods af behandling med antibiotika. Dette kaldes 
resistens: visse behandlinger med antibiotika virker ikke. 
Misbrug af antibiotika øger resistensen. Hvis du ikke tager hensyn til følgende, kan du til og med 
hjælpe bakterierne med at blive resistente og dermed forsinke helbredelsen: 
- dosis 
- hvor ofte dosis skal tages 
- behandlingens varighed 
 

For at bevare virkningen af denne medicin skal du derfor: 
1- Kun anvende antibiotika, som lægen har ordineret 
2- Følge doseringen nøje 
3-  Ikke anvende antibiotika igen, hvis ikke lægen har ordineret det, heller ikke hvis du ønsker at 

behandle en lignende sygdom 
4- Aldrig give din antibiotika til en anden person; den egner sig måske ikke til hans/hendes sygdom  
Når behandlingen er afsluttet, skal du aflevere al ubrugt medicin på apoteket for at være sikker på, at 
det bliver korrekt destrueret. 
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INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 
 

Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 200 mg / 100 ml infusionsvæske, opløsning 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 

 
Ciprofloxacin 

 
Læs denne indlægsseddel grundigt inden du får denne denne medicin. 
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 
- Lægen har ordineret Ciprofloxacin Bayer til dig personligt. Lad derfor være med at give det til 

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 
-  Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er 

nævnt her. 
 
Oversigt over indlægssedlen:  
1. Virkning og anvendelse 
2. Det skal du vide, før du får Ciprofloxacin Bayer 
3. Sådan bruges Ciprofloxacin Bayer 
4. Bivirkninger 
5. Opbevaring 
6. Yderligere oplysninger 
 
 
1. VIRKNING OG ANVENDELSE 
 
Ciprofloxacin Bayer er et antibiotikum, som hører til quinolonfamilien. Det aktive stof er 
ciprofloxacin. Ciprofloxacin virker ved at dræbe de bakterier, som forårsager infektionerne. Det virker 
kun på visse bakterier. 
 
Voksne 
 
Ciprofloxacin Bayer bruges til voksne til behandling af følgende infektioner, som skyldes bakterier: 
 
• luftvejsinfektioner 
• kroniske eller tilbagevendende infektioner i ører og bihuler 
• urinvejsinfektioner 
• infektioner i testiklerne 
• underlivsinfektioner hos kvinder 
• infektioner i mave-tarm-kanal og bughule 
• hud- og bløddelsinfektioner 
• infektioner i knogler og led 
• behandling af infektion hos patienter med et lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni) 
• forebyggelse af infektion hos patienter med et lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni) 
• udsættelse for indånding af miltbrandbakterier  
 
Hvis du har en svær infektion eller en infektion, som skyldes mere end én bakterie, skal du måske 
have anden antibiotisk behandling i tillæg til Ciprofloxacin Bayer. 
 
Børn og unge 
 
Ciprofloxacin Bayer bruges til børn og unge til behandling af følgende bakterieinfektioner under nøje 
overvågning af en lægelig specialist: 
 
• lungeinfektioner og infektioner i bronkierne hos børn og unge, som har cystisk fibrose  
• komplicerede urinvejsinfektioner, herunder infektioner som har nået nyrerne (pyelonephritis),  
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• udsættelse for indånding af miltbrandbakterier 
 
Ciprofloxacin Bayer kan også anvendes til behandling af andre specielle, alvorlige infektioner hos 
børn og unge efter et lægeligt skøn. 
 
 
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU FÅR CIPROFLOXACIN BAYER 
 
Du må ikke få Ciprofloxacin Bayer 
- hvis du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof, over for anden bakteriedræbende medicin 

(quinoloner) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ciprofloxacin Bayer (se pkt. 6). 
- hvis du tager tizanidin (se pkt. 2 Brug af anden medicin). 
 
Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer 
 
Inden du får Ciprofloxacin Bayer skal du fortælle det til din læge: 
 
• hvis du nogensinde har haft problemer med nyrerne, da det så kan være nødvendigt at justere 

behandlingen 
• hvis du har epilepsi eller andre sygdomme i nervesystemet (neurologiske sygdomme) 
• hvis du har haft problemer med senerne under tidligere behandling med antibiotika som f.eks. 

Ciprofloxacin Bayer 
• hvis du har myasthenia gravis (en slags muskelsvaghed) 
• hvis du har haft unormal hjerterytme (arytmier) 
  
Medens du er under behandling med Ciprofloxacin Bayer 
 
Fortæl det omgående til din læge, hvis noget af følgende hænder, under behandlingen med 
Ciprofloxacin Bayer. Lægen vil tage stilling til, om behandlingen med Ciprofloxacin Bayer skal 
stoppes. 
 
• Svær, pludselig allergisk reaktion (en anafylaktisk reaktion/chok, angioødem). Selv efter den 

første dosis er der en lille risiko for, at du kan udvikle en svær allergisk reaktion med følgende 
symptomer: strammen om brystet, svimmelhed, almen utilpashed eller besvimelse, eller 
svimmelhed, når du rejser dig op. Hvis det sker, skal du omgående fortælle det til lægen, da 
indgivelsen af Ciprofloxacin Bayer skal stoppes. 

 
• Der kan af og til forekomme smerter og hævelse i leddene samt seneskedehindebetændelse 

(tendinitis), især hvis du er ældre og også behandles med binyrebarkhormon. Ved det første tegn 
på smerter eller betændelse skal behandlingen med Ciprofloxacin Bayer stoppes, og det 
smertefulde område skal holdes i ro. Undgå unødvendige bevægelser, da det kan øge risikoen for 
senebrud (seneruptur).  

 
• Hvis du har epilepsi eller andre neurologiske sygdomme som f.eks. nedsat ilttilførsel til hjernen 

(cerebral iskæmi) eller slagtilfælde, kan du få bivirkninger fra centralnervesystemet. Hvis det sker, 
skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Bayer og omgående kontakte lægen. 

 
• Du kan få psykiske symptomer første gang, du får Ciprofloxacin Bayer. Hvis du har en 

depression eller psykose, kan symptomerne forværres under behandlingen med Ciprofloxacin 
Bayer. Hvis det sker, skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Bayer og omgående kontakte lægen. 

 
• Du kan opleve symptomer på neuropati, som f.eks. smerte, brændende fornemmelse, prikken og 

stikken, følelsesløshed og/eller slaphed. Hvis du får disse symptomer, skal du holde op med at tage 
Ciprofloxacin Bayer og kontakte din læge. 
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• Der kan komme diaré, mens du behandles med antibiotika, herunder Ciprofloxacin Bayer, selv 
flere uger efter, at du er stoppet med at anvende dem. Hvis diaréen bliver svær eller fortsætter, eller 
hvis du opdager, at der er blod eller slim i afføringen, skal du omgående fortælle det til lægen. 
Behandlingen med Ciprofloxacin Bayer skal stoppes omgående, da det kan være livsfarligt. Tag 
ikke medicin, som stopper maven eller nedsætter tarmbevægelserne og kontakt lægen.  

 
• Hvis du skal have taget blod- eller urinprøve, skal du fortælle til lægen eller laboratoriepersonalet, 

at du tager Ciprofloxacin Bayer. 
 
• Ciprofloxacin Bayer kan give leverskader. Hvis du får symptomer som f.eks. appetitløshed, 

gulfarvning af huden (gulsot), mørkfarvet urin, kløen eller spændinger i maven, skal behandlingen 
med Ciprofloxacin Bayer stoppes omgående.  
 

• Ciprofloxacin kan forårsage en nedsættelse af antallet af hvide blodlegemer og din 
modstandskraft over for infektioner kan være nedsat. Hvis du får en infektion med symptomer 
som f.eks. feber og alvorlig forværring af din almentilstand, eller feber med lokale symptomer på 
infektion som f.eks. ondt i halsen, svælget eller munden eller problemer med urinen, skal du 
omgående kontakte lægen. Der vil blive taget en blodprøve for at  kontrollere, om antallet af hvide 
blodlegemer er nedsat (agranulocytose). Det er vigtigt, at du oplyser lægen om din medicin. 

 
• Fortæl det til din læge, hvis du eller et af dine familiemedlemmer har mangel på glucose-6-

phosphate dehydrogenase (G6PD), da du kan have risiko for at få blodmangel (anæmi), når du 
tager ciprofloxacin. 

 
• Huden bliver mere følsom over for sollys eller ultraviolet lys (UV-lys) under behandling med 

Ciprofloxacin Bayer. Undgå udsættelse for stærkt sollys eller kunstigt UV-lys som f.eks. solarier. 
 
Brug af anden medicin  
 
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 
 
Anvend ikke Ciprofloxacin Bayer sammen med tizanidin, da det kan give bivirkninger som f.eks. 
lavt blodtryk og søvnighed (se pkt. 2 " Du må ikke få Ciprofloxacin Bayer, hvis du er "). 
 
Medicinen på listen nedenfor kan have indvirkning på Ciprofloxacin Bayer i kroppen. Hvis du tager 
Ciprofloxacin Bayer sammen med en eller flere af disse slags medicin er der risiko for, at 
medicintyperne påvirker hinanden gensidigt. Samtidig indtag  kan også øge risikoen for bivirkninger. 
 
Fortæl det til din læge, hvis du tager: 
 
• warfarin eller andre blodfortyndingsmidler (orale antikoagulantia) 
• probenecid (mod urinsyregigt) 
• methotrexat (mod visse kræftformer, psoriasis, ledegigt (rheumatoid arthritis)) 
• teofyllin (mod åndedrætsbesvær) 
• tizanidin (mod muskelspasticitet ved dissemineret sklerose) 
• clozapin (mod psykoser) 
• ropinirol (mod Parkinson’s sygdom) 
• phenytoin (mod epilepsi) 

 
 
Ciprofloxacin Bayer kan øge koncentrationen i blodet af følgende stoffer: 
 
• pentoxifyllin (forstyrrelser i blodomløbet) 
• koffein 
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Brug af Ciprofloxacin Bayer sammen med mad og drikke  
 
Mad og drikke påvirker ikke din behandling med Ciprofloxacin Bayer. 
 
Graviditet og amning  
 
Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin. 
 
Du må ikke tage Ciprofloxacin Bayer, hvis du er gravid. Fortæl det til din læge, hvis du har planer om 
at blive gravid. 
 
Du må ikke tage Ciprofloxacin Bayer, hvis du ammer, fordi ciprofloxacin udskilles i modermælken og 
kan være skadeligt for dit barn. 
 
Trafik- og arbejdssikkerhed  
 
Ciprofloxacin Bayer kan få dig til at føle dig mindre vågen. Du kan opleve forstyrrelser i 
nervesystemet. Vær derfor sikker på, hvordan du reagerer på Ciprofloxacin Bayer, før du kører bil, 
motorcykel, cykel eller betjener maskiner. Hvis du er i tvivl om noget, skal du spørge din læge. 
 
Vigtig information om nogle af indholdsstofferne i Ciprofloxacin Bayer  
Glucose 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
3. SÅDAN BRUGES CIPROFLOXACIN BAYER 
 
Din læge vil forklare dig nøjagtigt, hvor meget Ciprofloxacin Bayer, du vil få, samt hvor tit og i hvor 
lang tid. Det afhænger af hvilken infektion, du har, og hvor svær den er.  
 
Fortæl det til din læge, hvis du har problemer med nyrerne, da det kan kræve, at dosis skal justeres. 
 
Behandlingen varer normalt mellem 5 og 21 dage, men kan vare længere i tilfælde af svære 
infektioner.  
 
Lægen vil give dig hver dosis som en langsom infusion i blodet i en vene. For børn varer infusionen 
60 minutter. For voksne er infusionstiden 60 minutter for 400 mg Ciprofloxacin Bayer og 30 minutter 
for 200 mg Ciprofloxacin Bayer. Langsom infusion hjælper til med at forhindre, at der kommer 
bivirkninger med det samme. 
 
Husk at drikke masser af væske, mens du tager Ciprofloxacin Bayer. 
 
Hvis din behandling med Ciprofloxacin Bayer stoppes  
 
 Det er vigtigt, at du gennefører hele behandlingsforløbet, også selv om du begynder at føle dig 
bedre efter nogle dage. Hvis du stopper med at bruge medicinen for hurtigt, er infektionen måske 
ikke forsvundet helt, og symptomerne kan vende tilbage eller forværres. Du kan også udvikle 
resistens over for antibiotikummet. 

 
Spørg lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål om brugen af denne medicin.  
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4. BIVIRKNINGER 
 
Ciprofloxacin Bayer kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får 
bivirkninger, som ikke er nævnt her.  
 
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 100 personer): 
 
- kvalme, diaré, opkastning 
- ledsmerter hos børn 
- lokal reaktion på injektionsstedet, udslæt 
- forbigående stigning i nogle enzymer (transaminaser) 
 
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 1000 personer): 
 
- svampeinfektioner 
- høj koncentration af en bestemt slags hvide blodlegemer (eosinofili), stigning eller fald i en 

blodstørkningsfaktor (hrombocytter)  
- appetitløshed (anoreksi) 
- uro og rastløshed, forvirring (konfusion), desorientering, hallucinationer 
- hovedpine, svimmelhed, søvnforstyrrelser, smagsforstyrrelser, prikken og stikken, unormal 

følsomhed over for sanseindtryk, kramper (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med Ciprofloxacin 
Bayer), svimmelhed 

- synsforstyrrelser 
- høretab 
- hjertebanken (takykardi) 
- udvidelse af blodårer (vasodilation), lavt blodtryk 
- mavesmerter, fordøjelsesproblemer som f. eks. mavebesvær (fordøjelsesbesvær/halsbrand), 

luftafgang fra tarmen 
- leversygdomme, øget mængde af et stof i blodet (bilirubin), gulsot (cholestatisk icterus) 
- udslæt, kløe eller nældefeber 
- ledsmerter hos voksne 
- nedsat nyrefunktion, nyresvigt 
- smerter i muskler og knogler, almen utilpashed (asteni), feber, væskeophobning 
- øget mængde af et bestemt stof i blodet (basisk fosfatase) 
 
Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 10.000 personer): 
 
- tarmbetændelse (colitis) relateret til brug af antibiotika (kan i sjældne tilfælde være dødelig) (se 

pkt 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer)  
- ændringer i blodtal (leukopeni, leukocytose, neutropeni, anæmi), et fald i antallet af røde og hvide 

blodlegemer samt blodplader (pancytopeni), som kan være livsfarlig, forstyrrelser af 
knoglemarvens funktion (knoglemarvsdepression), som også kan være livsfarlig (se pkt. 2 Vær 
ekstra forsigtig med Ciprofloxacin Bayer)  

- allergisk reaktion, allergiske hævelser (ødemer), hurtig hævelse i hud og slimhinder (angioødem) , 
svær allergisk reaktion (anafylaktisk chok), som kan være livstruende (se pkt. 2 Vær ekstra 
forsigtig med Ciprofloxacin Bayer) 

- øget blodsukker (hyperglykæmi) 
- angst, mærkelige drømme, depression, psykiske forstyrrelser (psykotiske reaktioner) (se pkt. 2 

Vær ekstra forsigtig med Ciprofloxacin Bayer) 
- nedsat hudfølsomhed, rysten, migræne, lugteforstyrrelser (olfaktorisk sygdom), øresusen 

(tinnitus), nedsat hørelse 
- besvimelse, betændelse i blodårene (vasculitis) 
- åndenød, herunder astmasymptomer 
- bugspytkirtelbetændelse (pancreatitis) 
- leverbetændelse (hepatitis), døde leverceller (levernekrose), som meget sjældent kan føre til 

livstruende leversvigt 
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- lysfølsomhed (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med Ciprofloxacin Bayer), små nåleformede 
blødninger under huden (petekkier) 

- muskelsmerter, betændelse i leddene (inflammation), øget spænding i en muskel, kramper, 
senebrud – specielt i den store sene på bagsiden af anklen (Achilles-senen)(se pkt. 2 Vær ekstra 
forsigtig med Ciprofloxacin Bayer) 

- blod eller krystaller i urinen (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med Ciprofloxacin Bayer), 
urinvejsinfektion 

- stærk sveden 
- unormal koncentration af en blodstørkningsfaktor (protrombin), øget koncentration af enzymet 

amylase 
 
Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos mindre end 1 af hver 10.000 personer): 
 
- en speciel situation med et nedsat antal røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi), et farligt fald i 

antallet af en speciel type hvide blodlegemer (agranulocytose), et fald i antallet af røde og hvide 
blodlegemer samt blodplader (pancytopeni), som kan være dødelig, og en hæmning af 
knoglemarven (knoglemarvsdepression), som også kan være dødelig (se pkt. 2 Vær ekstra 
forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer). 

- svære allergiske reaktioner (anafylaktisk reaktion, anafylaktisk chok, serumsygdom), som kan 
være dødelig (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer) 

- besvær med at styre bevægelser, usikker gang, tryk på hjernen (forhøjet intrakranielt tryk) 
- forvrænget farvesyn 
- forskellige hududbrud eller udslæt (f.eks. det potentielt dødelige Stevens-Johnson syndrom eller 

toksisk epidermal nekrolyse) 
- muskelsvaghed, betændelse i en sene (inflammation), forværring af symptomer på myasthenia 

gravis (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer) 
 
Ukendt hyppighed (kan ikke vurderes ud fra de tilgændelige oplysninger) 
- problemer i forbindelse med nervesystemet som f.eks. smerte, brændende fornemmelse, stikken og 

prikken, følelsesløshed og/eller slaphed i arme/ben. 
- alvorlige hjerterytmeafvigelser, uregelmæssig hjerterytme (Torsades de Pointes) 
  
 
5. OPBEVARING  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
Brug ikke Ciprofloxacin Bayer efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”EXP”. Udløbsdatoen 
er den sidste dag i den nævnte måned. 
 
Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide 
medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 
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6. YDERLIGERE OPLYSNINGER 
 
Ciprofloxacin Bayer indeholder: 
 
 [Udfyldes nationalt] 
 
Udseende og pakningstørrelser 
 
Infusionsvæske, opløsning  
[Udfyldes nationalt] 
 
Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller  
 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne: 
 
Belgien:  Ciproxine 
Danmark:  Ciproxin 
Estland:  Ciproxin 
Finland:  Ciproxin 
Frankrig:  Ciflox 
Grækenland: Ciproxin 
Irland:  Ciproxin 
Island:  Ciproxin 
Italien:  Ciflox; Ciproxin 
Luxembourg: Ciproxine 
Norge:  Ciproxin 
Portugal: Ciproxina 
Sverige: Ciproxin 
Storbritannien: Ciproxin 
 
Denne indlægsseddel blev senest godkendt { MM/ÅÅÅÅ } 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Råd/medicinsk information 
 
Antibiotika anvendes for at helbrede bakterielle infektioner. De har ingen virkning mod 
virusinfektioner.  
Hvis din læge har ordineret antibiotika, så behøver du dem præcist for denne sygdom. 
Visse bakterier kan overleve eller formere sig på trods af behandling med antibiotika. Dette kaldes 
resistens: visse behandlinger med antibiotika virker ikke. 
Misbrug af antibiotika øger resistensen. Hvis du ikke tager hensyn til følgende, kan du til og med 
hjælpe bakterierne med at blive resistente og dermed forsinke helbredelsen: 
- dosis 
- hvor ofte dosis skal tages 
- behandlingens varighed 
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For at bevare virkningen af denne medicin skal du derfor: 
1- Kun anvende antibiotika, som lægen har ordineret 
2- Følge doseringen nøje 
3-  Ikke anvende antibiotika igen, hvis ikke lægen har ordineret det, heller ikke hvis du ønsker at 

behandle en lignende sygdom 
4- Aldrig give din antibiotika til en anden person; den egner sig måske ikke til hans/hendes sygdom  
Når behandlingen er afsluttet, skal du aflevere al ubrugt medicin på apoteket for at være sikker på, at 
det bliver korrekt destrueret. 
 
 
Følgende oplysninger er kun til læger og sundhedspersonale: 
 
Ciprofloxacin skal anvendes til intravenøs infusion. Til børn er varigheden af infusionen 60 minutter.  
Hos voksne patienter er infusionstiden 60 minutter for 400 mg Ciprofloxacin Bayer og 30 minutter for 
200 mg Ciprofloxacin Bayer. Langsom infusion i en stor vene vil minimere patienternes ubehag og 
nedsætte risikoen for venøs irritation. Infusionsopløsningen kan infunderes enten direkte eller efter 
blanding med andre kompatible infusionsopløsninger. 
 
Med mindre kompatibiliteten med andre infusionsopløsninger/lægemidler er bekræftet, skal 
infusionsopløsningen altid gives separat. De visuelle tegn på inkompatibilitet er udfældning, uklarheder 
og misfarvning. 
 
Der er inkompatibilitet med alle infusionsopløsninger/lægemidler, som er fysisk eller kemisk ustabile 
ved opløsningens pH (fx penicilliner, heparinopløsninger), specielt i kombination med opløsninger, som 
er justeret til en basisk pH (ciprofloxacin-infusionopløsningernes pH: 3,5-4,6). 
 
Efter intravenøs påbegyndelse af behandlingen kan den fortsættes oralt. 
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INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 
 

Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 400 mg / 200 ml infusionsvæske, opløsning 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 

 
Ciprofloxacin 

 
Læs denne indlægsseddel grundigt inden du får denne denne medicin. 
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 
- Lægen har ordineret Ciprofloxacin Bayer til dig personligt. Lad derfor være med at give det til 

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 
-  Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er 

nævnt her. 
 
Oversigt over indlægssedlen:  
1. Virkning og anvendelse 
2. Det skal du vide, før du får Ciprofloxacin Bayer 
3. Sådan bruges Ciprofloxacin Bayer 
4. Bivirkninger 
5. Opbevaring 
6. Yderligere oplysninger 
 
 
1. VIRKNING OG ANVENDELSE 
 
Ciprofloxacin Bayer er et antibiotikum, som hører til quinolonfamilien. Det aktive stof er 
ciprofloxacin. Ciprofloxacin virker ved at dræbe de bakterier, som forårsager infektionerne. Det virker 
kun på visse bakterier. 
 
Voksne 
 
Ciprofloxacin Bayer bruges til voksne til behandling af følgende infektioner, som skyldes bakterier: 
 
• luftvejsinfektioner 
• kroniske eller tilbagevendende infektioner i ører og bihuler 
• urinvejsinfektioner 
• infektioner i testiklerne 
• underlivsinfektioner hos kvinder 
• infektioner i mave-tarm-kanal og bughule 
• hud- og bløddelsinfektioner 
• infektioner i knogler og led 
• behandling af infektion hos patienter med et lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni) 
• forebyggelse af infektion hos patienter med et lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni) 
• udsættelse for indånding af miltbrandbakterier  
 
Hvis du har en svær infektion eller en infektion, som skyldes mere end én bakterie, skal du måske 
have anden antibiotisk behandling i tillæg til Ciprofloxacin Bayer. 
 
Børn og unge 
 
Ciprofloxacin Bayer bruges til børn og unge til behandling af følgende bakterieinfektioner under nøje 
overvågning af en lægelig specialist: 
 
• lungeinfektioner og infektioner i bronkierne hos børn og unge, som har cystisk fibrose  
• komplicerede urinvejsinfektioner, herunder infektioner som har nået nyrerne (pyelonephritis),  
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• udsættelse for indånding af miltbrandbakterier 
 
Ciprofloxacin Bayer kan også anvendes til behandling af andre specielle, alvorlige infektioner hos 
børn og unge efter et lægeligt skøn. 
 
 
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU FÅR CIPROFLOXACIN BAYER 
 
Du må ikke få Ciprofloxacin Bayer 
- hvis du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof, over for anden bakteriedræbende medicin 

(quinoloner) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ciprofloxacin Bayer (se pkt. 6). 
- hvis du tager tizanidin (se pkt. 2 Brug af anden medicin). 
 
Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer 
 
Inden du får Ciprofloxacin Bayer skal du fortælle det til din læge: 
 
• hvis du nogensinde har haft problemer med nyrerne, da det så kan være nødvendigt at justere 

behandlingen 
• hvis du har epilepsi eller andre sygdomme i nervesystemet (neurologiske sygdomme) 
• hvis du har haft problemer med senerne under tidligere behandling med antibiotika som f.eks. 

Ciprofloxacin Bayer 
• hvis du har myasthenia gravis (en slags muskelsvaghed) 
• hvis du har haft unormal hjerterytme (arytmier) 
  
Medens du er under behandling med Ciprofloxacin Bayer 
 
Fortæl det omgående til din læge, hvis noget af følgende hænder, under behandlingen med 
Ciprofloxacin Bayer. Lægen vil tage stilling til, om behandlingen med Ciprofloxacin Bayer skal 
stoppes. 
 
• Svær, pludselig allergisk reaktion (en anafylaktisk reaktion/chok, angioødem). Selv efter den 

første dosis er der en lille risiko for, at du kan udvikle en svær allergisk reaktion med følgende 
symptomer: strammen om brystet, svimmelhed, almen utilpashed eller besvimelse, eller 
svimmelhed, når du rejser dig op. Hvis det sker, skal du omgående fortælle det til lægen, da 
indgivelsen af Ciprofloxacin Bayer skal stoppes. 

 
• Der kan af og til forekomme smerter og hævelse i leddene samt seneskedehindebetændelse 

(tendinitis), især hvis du er ældre og også behandles med binyrebarkhormon. Ved det første tegn 
på smerter eller betændelse skal behandlingen med Ciprofloxacin Bayer stoppes, og det 
smertefulde område skal holdes i ro. Undgå unødvendige bevægelser, da det kan øge risikoen for 
senebrud (seneruptur).  

 
• Hvis du har epilepsi eller andre neurologiske sygdomme som f.eks. nedsat ilttilførsel til hjernen 

(cerebral iskæmi) eller slagtilfælde, kan du få bivirkninger fra centralnervesystemet. Hvis det sker, 
skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Bayer og omgående kontakte lægen. 

 
• Du kan få psykiske symptomer første gang, du får Ciprofloxacin Bayer. Hvis du har en 

depression eller psykose, kan symptomerne forværres under behandlingen med Ciprofloxacin 
Bayer. Hvis det sker, skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Bayer og omgående kontakte lægen. 

 
• Du kan opleve symptomer på neuropati, som f.eks. smerte, brændende fornemmelse, prikken og 

stikken, følelsesløshed og/eller slaphed. Hvis du får disse symptomer, skal du holde op med at tage 
Ciprofloxacin Bayer og kontakte din læge. 
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• Der kan komme diaré, mens du behandles med antibiotika, herunder Ciprofloxacin Bayer, selv 
flere uger efter, at du er stoppet med at anvende dem. Hvis diaréen bliver svær eller fortsætter, eller 
hvis du opdager, at der er blod eller slim i afføringen, skal du omgående fortælle det til lægen. 
Behandlingen med Ciprofloxacin Bayer skal stoppes omgående, da det kan være livsfarligt. Tag 
ikke medicin, som stopper maven eller nedsætter tarmbevægelserne og kontakt lægen.  

 
• Hvis du skal have taget blod- eller urinprøve, skal du fortælle til lægen eller laboratoriepersonalet, 

at du tager Ciprofloxacin Bayer. 
 
• Ciprofloxacin Bayer kan give leverskader. Hvis du får symptomer som f.eks. appetitløshed, 

gulfarvning af huden (gulsot), mørkfarvet urin, kløen eller spændinger i maven, skal behandlingen 
med Ciprofloxacin Bayer stoppes omgående.  
 

• Ciprofloxacin kan forårsage en nedsættelse af antallet af hvide blodlegemer og din 
modstandskraft over for infektioner kan være nedsat. Hvis du får en infektion med symptomer 
som f.eks. feber og alvorlig forværring af din almentilstand, eller feber med lokale symptomer på 
infektion som f.eks. ondt i halsen, svælget eller munden eller problemer med urinen, skal du 
omgående kontakte lægen. Der vil blive taget en blodprøve for at  kontrollere, om antallet af hvide 
blodlegemer er nedsat (agranulocytose). Det er vigtigt, at du oplyser lægen om din medicin. 

 
• Fortæl det til din læge, hvis du eller et af dine familiemedlemmer har mangel på glucose-6-

phosphate dehydrogenase (G6PD), da du kan have risiko for at få blodmangel (anæmi), når du 
tager ciprofloxacin. 

 
• Huden bliver mere følsom over for sollys eller ultraviolet lys (UV-lys) under behandling med 

Ciprofloxacin Bayer. Undgå udsættelse for stærkt sollys eller kunstigt UV-lys som f.eks. solarier. 
 
Brug af anden medicin  
 
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 
 
Anvend ikke Ciprofloxacin Bayer sammen med tizanidin, da det kan give bivirkninger som f.eks. 
lavt blodtryk og søvnighed (se pkt. 2 " Du må ikke få Ciprofloxacin Bayer, hvis du er "). 
 
Medicinen på listen nedenfor kan have indvirkning på Ciprofloxacin Bayer i kroppen. Hvis du tager 
Ciprofloxacin Bayer sammen med en eller flere af disse slags medicin er der risiko for, at 
medicintyperne påvirker hinanden gensidigt. Samtidig indtag  kan også øge risikoen for bivirkninger. 
 
Fortæl det til din læge, hvis du tager: 
 
• warfarin eller andre blodfortyndingsmidler (orale antikoagulantia) 
• probenecid (mod urinsyregigt) 
• methotrexat (mod visse kræftformer, psoriasis, ledegigt (rheumatoid arthritis)) 
• teofyllin (mod åndedrætsbesvær) 
• tizanidin (mod muskelspasticitet ved dissemineret sklerose) 
• clozapin (mod psykoser) 
• ropinirol (mod Parkinson’s sygdom) 
• phenytoin (mod epilepsi) 

 
 
Ciprofloxacin Bayer kan øge koncentrationen i blodet af følgende stoffer: 
 
• pentoxifyllin (forstyrrelser i blodomløbet) 
• koffein 
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Brug af Ciprofloxacin Bayer sammen med mad og drikke  
 
Mad og drikke påvirker ikke din behandling med Ciprofloxacin Bayer. 
 
Graviditet og amning  
 
Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin. 
 
Du må ikke tage Ciprofloxacin Bayer, hvis du er gravid. Fortæl det til din læge, hvis du har planer om 
at blive gravid. 
 
Du må ikke tage Ciprofloxacin Bayer, hvis du ammer, fordi ciprofloxacin udskilles i modermælken og 
kan være skadeligt for dit barn. 
 
Trafik- og arbejdssikkerhed  
 
Ciprofloxacin Bayer kan få dig til at føle dig mindre vågen. Du kan opleve forstyrrelser i 
nervesystemet. Vær derfor sikker på, hvordan du reagerer på Ciprofloxacin Bayer, før du kører bil, 
motorcykel, cykel eller betjener maskiner. Hvis du er i tvivl om noget, skal du spørge din læge. 
 
Vigtig information om nogle af indholdsstofferne i Ciprofloxacin Bayer  
Glucose 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
3. SÅDAN BRUGES CIPROFLOXACIN BAYER 
 
Din læge vil forklare dig nøjagtigt, hvor meget Ciprofloxacin Bayer, du vil få, samt hvor tit og i hvor 
lang tid. Det afhænger af hvilken infektion, du har, og hvor svær den er.  
 
Fortæl det til din læge, hvis du har problemer med nyrerne, da det kan kræve, at dosis skal justeres. 
 
Behandlingen varer normalt mellem 5 og 21 dage, men kan vare længere i tilfælde af svære 
infektioner.  
 
Lægen vil give dig hver dosis som en langsom infusion i blodet i en vene. For børn varer infusionen 
60 minutter. For voksne er infusionstiden 60 minutter for 400 mg Ciprofloxacin Bayer og 30 minutter 
for 200 mg Ciprofloxacin Bayer. Langsom infusion hjælper til med at forhindre, at der kommer 
bivirkninger med det samme. 
 
Husk at drikke masser af væske, mens du tager Ciprofloxacin Bayer. 
 
Hvis din behandling med Ciprofloxacin Bayer stoppes  
 
 Det er vigtigt, at du gennefører hele behandlingsforløbet, også selv om du begynder at føle dig 
bedre efter nogle dage. Hvis du stopper med at bruge medicinen for hurtigt, er infektionen måske 
ikke forsvundet helt, og symptomerne kan vende tilbage eller forværres. Du kan også udvikle 
resistens over for antibiotikummet. 

 
Spørg lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål om brugen af denne medicin.  
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4. BIVIRKNINGER 
 
Ciprofloxacin Bayer kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får 
bivirkninger, som ikke er nævnt her.  
 
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 100 personer): 
 
- kvalme, diaré, opkastning 
- ledsmerter hos børn 
- lokal reaktion på injektionsstedet, udslæt 
- forbigående stigning i nogle enzymer (transaminaser) 
 
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 1000 personer): 
 
- svampeinfektioner 
- høj koncentration af en bestemt slags hvide blodlegemer (eosinofili), stigning eller fald i en 

blodstørkningsfaktor (hrombocytter)  
- appetitløshed (anoreksi) 
- uro og rastløshed, forvirring (konfusion), desorientering, hallucinationer 
- hovedpine, svimmelhed, søvnforstyrrelser, smagsforstyrrelser, prikken og stikken, unormal 

følsomhed over for sanseindtryk, kramper (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med Ciprofloxacin 
Bayer), svimmelhed 

- synsforstyrrelser 
- høretab 
- hjertebanken (takykardi) 
- udvidelse af blodårer (vasodilation), lavt blodtryk 
- mavesmerter, fordøjelsesproblemer som f. eks. mavebesvær (fordøjelsesbesvær/halsbrand), 

luftafgang fra tarmen 
- leversygdomme, øget mængde af et stof i blodet (bilirubin), gulsot (cholestatisk icterus) 
- udslæt, kløe eller nældefeber 
- ledsmerter hos voksne 
- nedsat nyrefunktion, nyresvigt 
- smerter i muskler og knogler, almen utilpashed (asteni), feber, væskeophobning 
- øget mængde af et bestemt stof i blodet (basisk fosfatase) 
 
Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 10.000 personer): 
 
- tarmbetændelse (colitis) relateret til brug af antibiotika (kan i sjældne tilfælde være dødelig) (se 

pkt 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer)  
- ændringer i blodtal (leukopeni, leukocytose, neutropeni, anæmi), et fald i antallet af røde og hvide 

blodlegemer samt blodplader (pancytopeni), som kan være livsfarlig, forstyrrelser af 
knoglemarvens funktion (knoglemarvsdepression), som også kan være livsfarlig (se pkt. 2 Vær 
ekstra forsigtig med Ciprofloxacin Bayer)  

- allergisk reaktion, allergiske hævelser (ødemer), hurtig hævelse i hud og slimhinder (angioødem) , 
svær allergisk reaktion (anafylaktisk chok), som kan være livstruende (se pkt. 2 Vær ekstra 
forsigtig med Ciprofloxacin Bayer) 

- øget blodsukker (hyperglykæmi) 
- angst, mærkelige drømme, depression, psykiske forstyrrelser (psykotiske reaktioner) (se pkt. 2 

Vær ekstra forsigtig med Ciprofloxacin Bayer) 
- nedsat hudfølsomhed, rysten, migræne, lugteforstyrrelser (olfaktorisk sygdom), øresusen 

(tinnitus), nedsat hørelse 
- besvimelse, betændelse i blodårene (vasculitis) 
- åndenød, herunder astmasymptomer 
- bugspytkirtelbetændelse (pancreatitis) 
- leverbetændelse (hepatitis), døde leverceller (levernekrose), som meget sjældent kan føre til 

livstruende leversvigt 
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- lysfølsomhed (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med Ciprofloxacin Bayer), små nåleformede 
blødninger under huden (petekkier) 

- muskelsmerter, betændelse i leddene (inflammation), øget spænding i en muskel, kramper, 
senebrud – specielt i den store sene på bagsiden af anklen (Achilles-senen)(se pkt. 2 Vær ekstra 
forsigtig med Ciprofloxacin Bayer) 

- blod eller krystaller i urinen (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med Ciprofloxacin Bayer), 
urinvejsinfektion 

- stærk sveden 
- unormal koncentration af en blodstørkningsfaktor (protrombin), øget koncentration af enzymet 

amylase 
 
Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos mindre end 1 af hver 10.000 personer): 
 
- en speciel situation med et nedsat antal røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi), et farligt fald i 

antallet af en speciel type hvide blodlegemer (agranulocytose), et fald i antallet af røde og hvide 
blodlegemer samt blodplader (pancytopeni), som kan være dødelig, og en hæmning af 
knoglemarven (knoglemarvsdepression), som også kan være dødelig (se pkt. 2 Vær ekstra 
forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer). 

- svære allergiske reaktioner (anafylaktisk reaktion, anafylaktisk chok, serumsygdom), som kan 
være dødelig (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer) 

- besvær med at styre bevægelser, usikker gang, tryk på hjernen (forhøjet intrakranielt tryk) 
- forvrænget farvesyn 
- forskellige hududbrud eller udslæt (f.eks. det potentielt dødelige Stevens-Johnson syndrom eller 

toksisk epidermal nekrolyse) 
- muskelsvaghed, betændelse i en sene (inflammation), forværring af symptomer på myasthenia 

gravis (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer) 
 
Ukendt hyppighed (kan ikke vurderes ud fra de tilgændelige oplysninger) 
- problemer i forbindelse med nervesystemet som f.eks. smerte, brændende fornemmelse, stikken og 

prikken, følelsesløshed og/eller slaphed i arme/ben. 
- alvorlige hjerterytmeafvigelser, uregelmæssig hjerterytme (Torsades de Pointes) 
  
 
5. OPBEVARING  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
Brug ikke Ciprofloxacin Bayer efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”EXP”. Udløbsdatoen 
er den sidste dag i den nævnte måned. 
 
Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide 
medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 
 
 
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER 
 
Ciprofloxacin Bayer indeholder: 
 
 [Udfyldes nationalt] 
 
Udseende og pakningstørrelser 
 
Infusionsvæske, opløsning  
[Udfyldes nationalt] 
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Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller  
 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:> 
 
Belgien:  Ciproxine 
Danmark:  Ciproxin 
Estland:  Ciproxin 
Finland:  Ciproxin 
Frankrig:  Ciflox 
Grækenland: Ciproxin 
Irland:  Ciproxin 
Island:  Ciproxin 
Italien:  Ciflox; Ciproxin 
Luxembourg: Ciproxine 
Norge:  Ciproxin 
Sverige: Ciproxin 
Storbritannien: Ciproxin 
 
Denne indlægsseddel blev senest godkendt { MM/ÅÅÅÅ } 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Råd/medicinsk information 
 
Antibiotika anvendes for at helbrede bakterielle infektioner. De har ingen virkning mod 
virusinfektioner.  
Hvis din læge har ordineret antibiotika, så behøver du dem præcist for denne sygdom. 
Visse bakterier kan overleve eller formere sig på trods af behandling med antibiotika. Dette kaldes 
resistens: visse behandlinger med antibiotika virker ikke. 
Misbrug af antibiotika øger resistensen. Hvis du ikke tager hensyn til følgende, kan du til og med 
hjælpe bakterierne med at blive resistente og dermed forsinke helbredelsen: 
- dosis 
- hvor ofte dosis skal tages 
- behandlingens varighed 
 

For at bevare virkningen af denne medicin skal du derfor: 
1- Kun anvende antibiotika, som lægen har ordineret 
2- Følge doseringen nøje 
3-  Ikke anvende antibiotika igen, hvis ikke lægen har ordineret det, heller ikke hvis du ønsker at 

behandle en lignende sygdom 
4- Aldrig give din antibiotika til en anden person; den egner sig måske ikke til hans/hendes sygdom  
Når behandlingen er afsluttet, skal du aflevere al ubrugt medicin på apoteket for at være sikker på, at 
det bliver korrekt destrueret. 
 
 
Følgende oplysninger er kun til læger og sundhedspersonale: 
 
Ciprofloxacin skal anvendes til intravenøs infusion. Til børn er varigheden af infusionen 60 minutter.  
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Hos voksne patienter er infusionstiden 60 minutter for 400 mg Ciprofloxacin Bayer og 30 minutter for 
200 mg Ciprofloxacin Bayer. Langsom infusion i en stor vene vil minimere patienternes ubehag og 
nedsætte risikoen for venøs irritation. Infusionsopløsningen kan infunderes enten direkte eller efter 
blanding med andre kompatible infusionsopløsninger. 
 
Med mindre kompatibiliteten med andre infusionsopløsninger/lægemidler er bekræftet, skal 
infusionsopløsningen altid gives separat. De visuelle tegn på inkompatibilitet er udfældning, uklarheder 
og misfarvning. 
 
Der er inkompatibilitet med alle infusionsopløsninger/lægemidler, som er fysisk eller kemisk ustabile 
ved opløsningens pH (fx penicilliner, heparinopløsninger), specielt i kombination med opløsninger, som 
er justeret til en basisk pH (ciprofloxacin-infusionopløsningernes pH: 3,5-4,6). 
 
Efter intravenøs påbegyndelse af behandlingen kan den fortsættes oralt. 
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INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 
 

Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 100 mg / 50 ml infusionsvæske, opløsning 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 

 
Ciprofloxacin 

 
Læs denne indlægsseddel grundigt inden du får denne denne medicin. 
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 
- Lægen har ordineret Ciprofloxacin Bayer til dig personligt. Lad derfor være med at give det til 

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 
-  Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er 

nævnt her. 
 
Oversigt over indlægssedlen:  
1. Virkning og anvendelse 
2. Det skal du vide, før du får Ciprofloxacin Bayer 
3. Sådan bruges Ciprofloxacin Bayer 
4. Bivirkninger 
5. Opbevaring  
6. Yderligere oplysninger 
 
 
1. VIRKNING OG ANVENDELSE  
 
Ciprofloxacin Bayer er et antibiotikum, som hører til quinolonfamilien. Det aktive stof er 
ciprofloxacin. Ciprofloxacin virker ved at dræbe de bakterier, som forårsager infektionerne. Det virker 
kun på visse bakterier. 
 
Voksne 
 
Ciprofloxacin Bayer bruges til voksne til behandling af følgende infektioner, som skyldes bakterier: 
 
• luftvejsinfektioner 
• kroniske eller tilbagevendende infektioner i ører og bihuler 
• urinvejsinfektioner 
• infektioner i testiklerne 
• underlivsinfektioner hos kvinder 
• infektioner i mave-tarm-kanal og bughule 
• hud- og bløddelsinfektioner 
• infektioner i knogler og led 
• behandling af infektion hos patienter med et lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni) 
• forebyggelse af infektion hos patienter med et lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni) 
• udsættelse for indånding af miltbrandbakterier  
 
Hvis du har en svær infektion eller en infektion, som skyldes mere end én bakterie, skal du måske 
have anden antibiotisk behandling i tillæg til Ciprofloxacin Bayer. 
 
Børn og unge 
 
Ciprofloxacin Bayer bruges til børn og unge til behandling af følgende bakterieinfektioner under nøje 
overvågning af en lægelig specialist: 
 
• lungeinfektioner og infektioner i bronkierne hos børn og unge, som har cystisk fibrose  
• komplicerede urinvejsinfektioner, herunder infektioner som har nået nyrerne (pyelonephritis),  
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• udsættelse for indånding af miltbrandbakterier 
 
Ciprofloxacin Bayer kan også anvendes til behandling af andre specielle, alvorlige infektioner hos 
børn og unge efter et lægeligt skøn. 
 
 
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU FÅR CIPROFLOXACIN BAYER 
 
Du må ikke få Ciprofloxacin Bayer 
- hvis du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof, over for anden bakteriedræbende medicin 

(quinoloner) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ciprofloxacin Bayer (se pkt. 6). 
- hvis du tager tizanidin (se pkt. 2 Brug af anden medicin). 
 
Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer 
 
Inden du får Ciprofloxacin Bayer skal du fortælle det til din læge: 
 
• hvis du nogensinde har haft problemer med nyrerne, da det så kan være nødvendigt at justere 

behandlingen 
• hvis du har epilepsi eller andre sygdomme i nervesystemet (neurologiske sygdomme) 
• hvis du har haft problemer med senerne under tidligere behandling med antibiotika som f.eks. 

Ciprofloxacin Bayer 
• hvis du har myasthenia gravis (en slags muskelsvaghed) 
• hvis du har haft unormal hjerterytme (arytmier) 
  
Medens du er under behandling med Ciprofloxacin Bayer 
 
Fortæl det omgående til din læge, hvis noget af følgende hænder, under behandlingen med 
Ciprofloxacin Bayer. Lægen vil tage stilling til, om behandlingen med Ciprofloxacin Bayer skal 
stoppes. 
 
• Svær, pludselig allergisk reaktion (en anafylaktisk reaktion/chok, angioødem). Selv efter den 

første dosis er der en lille risiko for, at du kan udvikle en svær allergisk reaktion med følgende 
symptomer: strammen om brystet, svimmelhed, almen utilpashed eller besvimelse, eller 
svimmelhed, når du rejser dig op. Hvis det sker, skal du omgående fortælle det til lægen, da 
indgivelsen af Ciprofloxacin Bayer skal stoppes. 

 
• Der kan af og til forekomme smerter og hævelse i leddene samt seneskedehindebetændelse 

(tendinitis), især hvis du er ældre og også behandles med binyrebarkhormon. Ved det første tegn 
på smerter eller betændelse skal behandlingen med Ciprofloxacin Bayer stoppes, og det 
smertefulde område skal holdes i ro. Undgå unødvendige bevægelser, da det kan øge risikoen for 
senebrud (seneruptur).  

 
• Hvis du har epilepsi eller andre neurologiske sygdomme som f.eks. nedsat ilttilførsel til hjernen 

(cerebral iskæmi) eller slagtilfælde, kan du få bivirkninger fra centralnervesystemet. Hvis det sker, 
skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Bayer og omgående kontakte lægen. 

 
• Du kan få psykiske symptomer første gang, du får Ciprofloxacin Bayer. Hvis du har en 

depression eller psykose, kan symptomerne forværres under behandlingen med Ciprofloxacin 
Bayer. Hvis det sker, skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Bayer og omgående kontakte lægen. 

 
• Du kan opleve symptomer på neuropati, som f.eks. smerte, brændende fornemmelse, prikken og 

stikken, følelsesløshed og/eller slaphed. Hvis du får disse symptomer, skal du holde op med at tage 
Ciprofloxacin Bayer og kontakte din læge. 
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• Der kan komme diaré, mens du behandles med antibiotika, herunder Ciprofloxacin Bayer, selv 
flere uger efter, at du er stoppet med at anvende dem. Hvis diaréen bliver svær eller fortsætter, eller 
hvis du opdager, at der er blod eller slim i afføringen, skal du omgående fortælle det til lægen. 
Behandlingen med Ciprofloxacin Bayer skal stoppes omgående, da det kan være livsfarligt. Tag 
ikke medicin, som stopper maven eller nedsætter tarmbevægelserne og kontakt lægen.  

 
• Hvis du skal have taget blod- eller urinprøve, skal du fortælle til lægen eller laboratoriepersonalet, 

at du tager Ciprofloxacin Bayer. 
 
• Ciprofloxacin Bayer kan give leverskader. Hvis du får symptomer som f.eks. appetitløshed, 

gulfarvning af huden (gulsot), mørkfarvet urin, kløen eller spændinger i maven, skal behandlingen 
med Ciprofloxacin Bayer stoppes omgående.  
 

• Ciprofloxacin kan forårsage en nedsættelse af antallet af hvide blodlegemer og din 
modstandskraft over for infektioner kan være nedsat. Hvis du får en infektion med symptomer 
som f.eks. feber og alvorlig forværring af din almentilstand, eller feber med lokale symptomer på 
infektion som f.eks. ondt i halsen, svælget eller munden eller problemer med urinen, skal du 
omgående kontakte lægen. Der vil blive taget en blodprøve for at  kontrollere, om antallet af hvide 
blodlegemer er nedsat (agranulocytose). Det er vigtigt, at du oplyser lægen om din medicin. 

 
• Fortæl det til din læge, hvis du eller et af dine familiemedlemmer har mangel på glucose-6-

phosphate dehydrogenase (G6PD), da du kan have risiko for at få blodmangel (anæmi), når du 
tager ciprofloxacin. 

 
• Huden bliver mere følsom over for sollys eller ultraviolet lys (UV-lys) under behandling med 

Ciprofloxacin Bayer. Undgå udsættelse for stærkt sollys eller kunstigt UV-lys som f.eks. solarier. 
 
Brug af anden medicin  
 
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 
 
Anvend ikke Ciprofloxacin Bayer sammen med tizanidin, da det kan give bivirkninger som f.eks. 
lavt blodtryk og søvnighed (se pkt. 2 " Du må ikke få Ciprofloxacin Bayer, hvis du er "). 
 
Medicinen på listen nedenfor kan have indvirkning på Ciprofloxacin Bayer i kroppen. Hvis du tager 
Ciprofloxacin Bayer sammen med en eller flere af disse slags medicin er der risiko for, at 
medicintyperne påvirker hinanden gensidigt. Samtidig indtag  kan også øge risikoen for bivirkninger. 
 
Fortæl det til din læge, hvis du tager: 
 
• warfarin eller andre blodfortyndingsmidler (orale antikoagulantia) 
• probenecid (mod urinsyregigt) 
• methotrexat (mod visse kræftformer, psoriasis, ledegigt (rheumatoid arthritis)) 
• teofyllin (mod åndedrætsbesvær) 
• tizanidin (mod muskelspasticitet ved dissemineret sklerose) 
• clozapin (mod psykoser) 
• ropinirol (mod Parkinson’s sygdom) 
• phenytoin (mod epilepsi) 

 
 
Ciprofloxacin Bayer kan øge koncentrationen i blodet af følgende stoffer: 
 
• pentoxifyllin (forstyrrelser i blodomløbet) 
• koffein 
 



412 

Brug af Ciprofloxacin Bayer sammen med mad og drikke  
 
Mad og drikke påvirker ikke din behandling med Ciprofloxacin Bayer. 
 
Graviditet og amning  
 
Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin. 
 
Du må ikke tage Ciprofloxacin Bayer, hvis du er gravid. Fortæl det til din læge, hvis du har planer om 
at blive gravid. 
 
Du må ikke tage Ciprofloxacin Bayer, hvis du ammer, fordi ciprofloxacin udskilles i modermælken og 
kan være skadeligt for dit barn. 
 
Trafik- og arbejdssikkerhed  
 
Ciprofloxacin Bayer kan få dig til at føle dig mindre vågen. Du kan opleve forstyrrelser i 
nervesystemet. Vær derfor sikker på, hvordan du reagerer på Ciprofloxacin Bayer, før du kører bil, 
motorcykel, cykel eller betjener maskiner. Hvis du er i tvivl om noget, skal du spørge din læge. 
 
Vigtig information om nogle af indholdsstofferne i Ciprofloxacin Bayer  
Natrium 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
3. SÅDAN BRUGES CIPROFLOXACIN BAYER 
 
Din læge vil forklare dig nøjagtigt, hvor meget Ciprofloxacin Bayer, du vil få, samt hvor tit og i hvor 
lang tid. Det afhænger af hvilken infektion, du har, og hvor svær den er.  
 
Fortæl det til din læge, hvis du har problemer med nyrerne, da det kan kræve, at dosis skal justeres. 
 
Behandlingen varer normalt mellem 5 og 21 dage, men kan vare længere i tilfælde af svære 
infektioner.  
 
Lægen vil give dig hver dosis som en langsom infusion i blodet i en vene. For børn varer infusionen 
60 minutter. For voksne er infusionstiden 60 minutter for 400 mg Ciprofloxacin Bayer og 30 minutter 
for 200 mg Ciprofloxacin Bayer. Langsom infusion hjælper til med at forhindre, at der kommer 
bivirkninger med det samme. 
 
Husk at drikke masser af væske, mens du tager Ciprofloxacin Bayer. 
 
Hvis din behandling med Ciprofloxacin Bayer stoppes  
 
 Det er vigtigt, at du gennefører hele behandlingsforløbet, også selv om du begynder at føle dig 
bedre efter nogle dage. Hvis du stopper med at bruge medicinen for hurtigt, er infektionen måske 
ikke forsvundet helt, og symptomerne kan vende tilbage eller forværres. Du kan også udvikle 
resistens over for antibiotikummet. 

 
Spørg lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål om brugen af denne medicin.  
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4. BIVIRKNINGER 
 
Ciprofloxacin Bayer kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får 
bivirkninger, som ikke er nævnt her.  
 
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 100 personer): 
 
- kvalme, diaré, opkastning 
- ledsmerter hos børn 
- lokal reaktion på injektionsstedet, udslæt 
- forbigående stigning i nogle enzymer (transaminaser) 
 
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 1000 personer): 
 
- svampeinfektioner 
- høj koncentration af en bestemt slags hvide blodlegemer (eosinofili), stigning eller fald i en 

blodstørkningsfaktor (hrombocytter)  
- appetitløshed (anoreksi) 
- uro og rastløshed, forvirring (konfusion), desorientering, hallucinationer 
- hovedpine, svimmelhed, søvnforstyrrelser, smagsforstyrrelser, prikken og stikken, unormal 

følsomhed over for sanseindtryk, kramper (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med Ciprofloxacin 
Bayer), svimmelhed 

- synsforstyrrelser 
- høretab 
- hjertebanken (takykardi) 
- udvidelse af blodårer (vasodilation), lavt blodtryk 
- mavesmerter, fordøjelsesproblemer som f. eks. mavebesvær (fordøjelsesbesvær/halsbrand), 

luftafgang fra tarmen 
- leversygdomme, øget mængde af et stof i blodet (bilirubin), gulsot (cholestatisk icterus) 
- udslæt, kløe eller nældefeber 
- ledsmerter hos voksne 
- nedsat nyrefunktion, nyresvigt 
- smerter i muskler og knogler, almen utilpashed (asteni), feber, væskeophobning 
- øget mængde af et bestemt stof i blodet (basisk fosfatase) 
 
Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 10.000 personer): 
 
- tarmbetændelse (colitis) relateret til brug af antibiotika (kan i sjældne tilfælde være dødelig) (se 

pkt 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer)  
- ændringer i blodtal (leukopeni, leukocytose, neutropeni, anæmi), et fald i antallet af røde og hvide 

blodlegemer samt blodplader (pancytopeni), som kan være livsfarlig, forstyrrelser af 
knoglemarvens funktion (knoglemarvsdepression), som også kan være livsfarlig (se pkt. 2 Vær 
ekstra forsigtig med Ciprofloxacin Bayer)  

- allergisk reaktion, allergiske hævelser (ødemer), hurtig hævelse i hud og slimhinder (angioødem) , 
svær allergisk reaktion (anafylaktisk chok), som kan være livstruende (se pkt. 2 Vær ekstra 
forsigtig med Ciprofloxacin Bayer) 

- øget blodsukker (hyperglykæmi) 
- angst, mærkelige drømme, depression, psykiske forstyrrelser (psykotiske reaktioner) (se pkt. 2 

Vær ekstra forsigtig med Ciprofloxacin Bayer) 
- nedsat hudfølsomhed, rysten, migræne, lugteforstyrrelser (olfaktorisk sygdom), øresusen 

(tinnitus), nedsat hørelse 
- besvimelse, betændelse i blodårene (vasculitis) 
- åndenød, herunder astmasymptomer 
- bugspytkirtelbetændelse (pancreatitis) 
- leverbetændelse (hepatitis), døde leverceller (levernekrose), som meget sjældent kan føre til 

livstruende leversvigt 
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- lysfølsomhed (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med Ciprofloxacin Bayer), små nåleformede 
blødninger under huden (petekkier) 

- muskelsmerter, betændelse i leddene (inflammation), øget spænding i en muskel, kramper, 
senebrud – specielt i den store sene på bagsiden af anklen (Achilles-senen)(se pkt. 2 Vær ekstra 
forsigtig med Ciprofloxacin Bayer) 

- blod eller krystaller i urinen (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med Ciprofloxacin Bayer), 
urinvejsinfektion 

- stærk sveden 
- unormal koncentration af en blodstørkningsfaktor (protrombin), øget koncentration af enzymet 

amylase 
 
Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos mindre end 1 af hver 10.000 personer): 
 
- en speciel situation med et nedsat antal røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi), et farligt fald i 

antallet af en speciel type hvide blodlegemer (agranulocytose), et fald i antallet af røde og hvide 
blodlegemer samt blodplader (pancytopeni), som kan være dødelig, og en hæmning af 
knoglemarven (knoglemarvsdepression), som også kan være dødelig (se pkt. 2 Vær ekstra 
forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer). 

- svære allergiske reaktioner (anafylaktisk reaktion, anafylaktisk chok, serumsygdom), som kan 
være dødelig (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer) 

- besvær med at styre bevægelser, usikker gang, tryk på hjernen (forhøjet intrakranielt tryk) 
- forvrænget farvesyn 
- forskellige hududbrud eller udslæt (f.eks. det potentielt dødelige Stevens-Johnson syndrom eller 

toksisk epidermal nekrolyse) 
- muskelsvaghed, betændelse i en sene (inflammation), forværring af symptomer på myasthenia 

gravis (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer) 
 
Ukendt hyppighed (kan ikke vurderes ud fra de tilgændelige oplysninger) 
- problemer i forbindelse med nervesystemet som f.eks. smerte, brændende fornemmelse, stikken 

og prikken, følelsesløshed og/eller slaphed i arme/ben. 
- alvorlige hjerterytmeafvigelser, uregelmæssig hjerterytme (Torsades de Pointes) 
  
 
5. OPBEVARING  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
Brug ikke Ciprofloxacin Bayer efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”EXP”. Udløbsdatoen 
er den sidste dag i den nævnte måned. 
 
Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide 
medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 
 
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER 
 
Ciprofloxacin Bayer indeholder: 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Udseende og pakningstørrelser 
 
Infusionsvæske, opløsning  
[Udfyldes nationalt] 
 
Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller  
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[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:> 
 
Belgien:  Ciproxine 
Grækenland: Ciproxin 
Holland:   Ciproxin 
Irland:  Ciproxin 
Italien:  Ciproxin 
Luxembourg: Ciproxine 
Malta:  Ciproxin 
Polen:   Ciprobay 
Slovakiet:  Ciprobay 
Storbritannien: Ciproxin 
Tjekkiet:  Ciprobay 
Tyskland: Ciprobay; Ciprofloxacin ANTIBAC; Ciprofloxacin BAYER; Ciprofloxacin 

VITAL 
Ungarn:  Ciprobay 
Østrig:   Ciproxin 
 
 
Denne indlægsseddel blev senest godkendt { MM/ÅÅÅÅ } 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Råd/medicinsk information 
 
Antibiotika anvendes for at helbrede bakterielle infektioner. De har ingen virkning mod 
virusinfektioner.  
Hvis din læge har ordineret antibiotika, så behøver du dem præcist for denne sygdom. 
Visse bakterier kan overleve eller formere sig på trods af behandling med antibiotika. Dette kaldes 
resistens: visse behandlinger med antibiotika virker ikke. 
Misbrug af antibiotika øger resistensen. Hvis du ikke tager hensyn til følgende, kan du til og med 
hjælpe bakterierne med at blive resistente og dermed forsinke helbredelsen: 
- dosis 
- hvor ofte dosis skal tages 
- behandlingens varighed 
 

For at bevare virkningen af denne medicin skal du derfor: 
1- Kun anvende antibiotika, som lægen har ordineret 
2- Følge doseringen nøje 
3-  Ikke anvende antibiotika igen, hvis ikke lægen har ordineret det, heller ikke hvis du ønsker at 

behandle en lignende sygdom 
4- Aldrig give din antibiotika til en anden person; den egner sig måske ikke til hans/hendes sygdom  
Når behandlingen er afsluttet, skal du aflevere al ubrugt medicin på apoteket for at være sikker på, at 
det bliver korrekt destrueret. 
 
 
Følgende oplysninger er kun til læger og sundhedspersonale: 
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Ciprofloxacin skal anvendes til intravenøs infusion. Til børn er varigheden af infusionen 60 minutter.  
Hos voksne patienter er infusionstiden 60 minutter for 400 mg Ciprofloxacin Bayer og 30 minutter for 
200 mg Ciprofloxacin Bayer. Langsom infusion i en stor vene vil minimere patienternes ubehag og 
nedsætte risikoen for venøs irritation. Infusionsopløsningen kan infunderes enten direkte eller efter 
blanding med andre kompatible infusionsopløsninger. 
 
Med mindre kompatibiliteten med andre infusionsopløsninger/lægemidler er bekræftet, skal 
infusionsopløsningen altid gives separat. De visuelle tegn på inkompatibilitet er udfældning, uklarheder 
og misfarvning. 
 
Der er inkompatibilitet med alle infusionsopløsninger/lægemidler, som er fysisk eller kemisk ustabile 
ved opløsningens pH (fx penicilliner, heparinopløsninger), specielt i kombination med opløsninger, som 
er justeret til en basisk pH (ciprofloxacin-infusionopløsningernes pH: 3,9-4,5). 
 
Efter intravenøs påbegyndelse af behandlingen kan den fortsættes oralt. 
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INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 
 

Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 200 mg / 100 ml infusionsvæske, opløsning 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 

 
Ciprofloxacin 

 
Læs denne indlægsseddel grundigt inden du får denne denne medicin. 
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 
- Lægen har ordineret Ciprofloxacin Bayer til dig personligt. Lad derfor være med at give det til 

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 
-  Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er 

nævnt her. 
 
Oversigt over indlægssedlen:  
1. Virkning og anvendelse 
2. Det skal du vide, før du får Ciprofloxacin Bayer 
3. Sådan bruges Ciprofloxacin Bayer 
4. Bivirkninger 
5. Opbevaring  
6. Yderligere oplysninger 
 
 
1. VIRKNING OG ANVENDELSE  
 
Ciprofloxacin Bayer er et antibiotikum, som hører til quinolonfamilien. Det aktive stof er 
ciprofloxacin. Ciprofloxacin virker ved at dræbe de bakterier, som forårsager infektionerne. Det virker 
kun på visse bakterier. 
 
Voksne 
 
Ciprofloxacin Bayer bruges til voksne til behandling af følgende infektioner, som skyldes bakterier: 
 
• luftvejsinfektioner 
• kroniske eller tilbagevendende infektioner i ører og bihuler 
• urinvejsinfektioner 
• infektioner i testiklerne 
• underlivsinfektioner hos kvinder 
• infektioner i mave-tarm-kanal og bughule 
• hud- og bløddelsinfektioner 
• infektioner i knogler og led 
• behandling af infektion hos patienter med et lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni) 
• forebyggelse af infektion hos patienter med et lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni) 
• udsættelse for indånding af miltbrandbakterier  
 
Hvis du har en svær infektion eller en infektion, som skyldes mere end én bakterie, skal du måske 
have anden antibiotisk behandling i tillæg til Ciprofloxacin Bayer. 
 
Børn og unge 
 
Ciprofloxacin Bayer bruges til børn og unge til behandling af følgende bakterieinfektioner under nøje 
overvågning af en lægelig specialist: 
 
• lungeinfektioner og infektioner i bronkierne hos børn og unge, som har cystisk fibrose  
• komplicerede urinvejsinfektioner, herunder infektioner som har nået nyrerne (pyelonephritis),  
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• udsættelse for indånding af miltbrandbakterier 
 
Ciprofloxacin Bayer kan også anvendes til behandling af andre specielle, alvorlige infektioner hos 
børn og unge efter et lægeligt skøn. 
 
 
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU FÅR CIPROFLOXACIN BAYER 
 
Du må ikke få Ciprofloxacin Bayer 
- hvis du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof, over for anden bakteriedræbende 

medicin (quinoloner) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ciprofloxacin Bayer (se pkt. 6). 
- hvis du tager tizanidin (se pkt. 2 Brug af anden medicin). 
 
Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer 
 
Inden du får Ciprofloxacin Bayer skal du fortælle det til din læge: 
 
• hvis du nogensinde har haft problemer med nyrerne, da det så kan være nødvendigt at justere 

behandlingen 
• hvis du har epilepsi eller andre sygdomme i nervesystemet (neurologiske sygdomme) 
• hvis du har haft problemer med senerne under tidligere behandling med antibiotika som f.eks. 

Ciprofloxacin Bayer 
• hvis du har myasthenia gravis (en slags muskelsvaghed) 
• hvis du har haft unormal hjerterytme (arytmier) 
  
Medens du er under behandling med Ciprofloxacin Bayer 
 
Fortæl det omgående til din læge, hvis noget af følgende hænder, under behandlingen med 
Ciprofloxacin Bayer. Lægen vil tage stilling til, om behandlingen med Ciprofloxacin Bayer skal 
stoppes. 
 
• Svær, pludselig allergisk reaktion (en anafylaktisk reaktion/chok, angioødem). Selv efter den 

første dosis er der en lille risiko for, at du kan udvikle en svær allergisk reaktion med følgende 
symptomer: strammen om brystet, svimmelhed, almen utilpashed eller besvimelse, eller 
svimmelhed, når du rejser dig op. Hvis det sker, skal du omgående fortælle det til lægen, da 
indgivelsen af Ciprofloxacin Bayer skal stoppes. 

 
• Der kan af og til forekomme smerter og hævelse i leddene samt seneskedehindebetændelse 

(tendinitis), især hvis du er ældre og også behandles med binyrebarkhormon. Ved det første tegn 
på smerter eller betændelse skal behandlingen med Ciprofloxacin Bayer stoppes, og det 
smertefulde område skal holdes i ro. Undgå unødvendige bevægelser, da det kan øge risikoen for 
senebrud (seneruptur).  

 
• Hvis du har epilepsi eller andre neurologiske sygdomme som f.eks. nedsat ilttilførsel til hjernen 

(cerebral iskæmi) eller slagtilfælde, kan du få bivirkninger fra centralnervesystemet. Hvis det sker, 
skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Bayer og omgående kontakte lægen. 

 
• Du kan få psykiske symptomer første gang, du får Ciprofloxacin Bayer. Hvis du har en 

depression eller psykose, kan symptomerne forværres under behandlingen med Ciprofloxacin 
Bayer. Hvis det sker, skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Bayer og omgående kontakte lægen. 

 
• Du kan opleve symptomer på neuropati, som f.eks. smerte, brændende fornemmelse, prikken og 

stikken, følelsesløshed og/eller slaphed. Hvis du får disse symptomer, skal du holde op med at tage 
Ciprofloxacin Bayer og kontakte din læge. 
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• Der kan komme diaré, mens du behandles med antibiotika, herunder Ciprofloxacin Bayer, selv 
flere uger efter, at du er stoppet med at anvende dem. Hvis diaréen bliver svær eller fortsætter, eller 
hvis du opdager, at der er blod eller slim i afføringen, skal du omgående fortælle det til lægen. 
Behandlingen med Ciprofloxacin Bayer skal stoppes omgående, da det kan være livsfarligt. Tag 
ikke medicin, som stopper maven eller nedsætter tarmbevægelserne og kontakt lægen.  

 
• Hvis du skal have taget blod- eller urinprøve, skal du fortælle til lægen eller laboratoriepersonalet, 

at du tager Ciprofloxacin Bayer. 
 
• Ciprofloxacin Bayer kan give leverskader. Hvis du får symptomer som f.eks. appetitløshed, 

gulfarvning af huden (gulsot), mørkfarvet urin, kløen eller spændinger i maven, skal behandlingen 
med Ciprofloxacin Bayer stoppes omgående.  
 

• Ciprofloxacin kan forårsage en nedsættelse af antallet af hvide blodlegemer og din 
modstandskraft over for infektioner kan være nedsat. Hvis du får en infektion med symptomer 
som f.eks. feber og alvorlig forværring af din almentilstand, eller feber med lokale symptomer på 
infektion som f.eks. ondt i halsen, svælget eller munden eller problemer med urinen, skal du 
omgående kontakte lægen. Der vil blive taget en blodprøve for at  kontrollere, om antallet af hvide 
blodlegemer er nedsat (agranulocytose). Det er vigtigt, at du oplyser lægen om din medicin. 

 
• Fortæl det til din læge, hvis du eller et af dine familiemedlemmer har mangel på glucose-6-

phosphate dehydrogenase (G6PD), da du kan have risiko for at få blodmangel (anæmi), når du 
tager ciprofloxacin. 
 

• Huden bliver mere følsom over for sollys eller ultraviolet lys (UV-lys) under behandling med 
Ciprofloxacin Bayer. Undgå udsættelse for stærkt sollys eller kunstigt UV-lys som f.eks. solarier. 

 
Brug af anden medicin  
 
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 
 
Anvend ikke Ciprofloxacin Bayer sammen med tizanidin, da det kan give bivirkninger som f.eks. 
lavt blodtryk og søvnighed (se pkt. 2 " Du må ikke få Ciprofloxacin Bayer, hvis du er "). 
 
Medicinen på listen nedenfor kan have indvirkning på Ciprofloxacin Bayer i kroppen. Hvis du tager 
Ciprofloxacin Bayer sammen med en eller flere af disse slags medicin er der risiko for, at 
medicintyperne påvirker hinanden gensidigt. Samtidig indtag  kan også øge risikoen for bivirkninger. 
 
Fortæl det til din læge, hvis du tager: 
 
• warfarin eller andre blodfortyndingsmidler (orale antikoagulantia) 
• probenecid (mod urinsyregigt) 
• methotrexat (mod visse kræftformer, psoriasis, ledegigt (rheumatoid arthritis)) 
• teofyllin (mod åndedrætsbesvær) 
• tizanidin (mod muskelspasticitet ved dissemineret sklerose) 
• clozapin (mod psykoser) 
• ropinirol (mod Parkinson’s sygdom) 
• phenytoin (mod epilepsi) 

 
 
Ciprofloxacin Bayer kan øge koncentrationen i blodet af følgende stoffer: 
 
• pentoxifyllin (forstyrrelser i blodomløbet) 
• koffein 
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Brug af Ciprofloxacin Bayer sammen med mad og drikke  
 
Mad og drikke påvirker ikke din behandling med Ciprofloxacin Bayer. 
 
Graviditet og amning  
 
Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin. 
 
Du må ikke tage Ciprofloxacin Bayer, hvis du er gravid. Fortæl det til din læge, hvis du har planer om 
at blive gravid. 
 
Du må ikke tage Ciprofloxacin Bayer, hvis du ammer, fordi ciprofloxacin udskilles i modermælken og 
kan være skadeligt for dit barn. 
 
Trafik- og arbejdssikkerhed  
 
Ciprofloxacin Bayer kan få dig til at føle dig mindre vågen. Du kan opleve forstyrrelser i 
nervesystemet. Vær derfor sikker på, hvordan du reagerer på Ciprofloxacin Bayer, før du kører bil, 
motorcykel, cykel eller betjener maskiner. Hvis du er i tvivl om noget, skal du spørge din læge. 
 
Vigtig information om nogle af indholdsstofferne i Ciprofloxacin Bayer  
Natrium 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
3. SÅDAN BRUGES CIPROFLOXACIN BAYER 
 
Din læge vil forklare dig nøjagtigt, hvor meget Ciprofloxacin Bayer, du vil få, samt hvor tit og i hvor 
lang tid. Det afhænger af hvilken infektion, du har, og hvor svær den er.  
 
Fortæl det til din læge, hvis du har problemer med nyrerne, da det kan kræve, at dosis skal justeres. 
 
Behandlingen varer normalt mellem 5 og 21 dage, men kan vare længere i tilfælde af svære 
infektioner.  
 
Lægen vil give dig hver dosis som en langsom infusion i blodet i en vene. For børn varer infusionen 
60 minutter. For voksne er infusionstiden 60 minutter for 400 mg Ciprofloxacin Bayer og 30 minutter 
for 200 mg Ciprofloxacin Bayer. Langsom infusion hjælper til med at forhindre, at der kommer 
bivirkninger med det samme. 
 
Husk at drikke masser af væske, mens du tager Ciprofloxacin Bayer. 
 
Hvis din behandling med Ciprofloxacin Bayer stoppes  
 
 Det er vigtigt, at du gennefører hele behandlingsforløbet, også selv om du begynder at føle dig 
bedre efter nogle dage. Hvis du stopper med at bruge medicinen for hurtigt, er infektionen måske 
ikke forsvundet helt, og symptomerne kan vende tilbage eller forværres. Du kan også udvikle 
resistens over for antibiotikummet. 

 
Spørg lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål om brugen af denne medicin.  
 
 
4. BIVIRKNINGER 
 
Ciprofloxacin Bayer kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får 
bivirkninger, som ikke er nævnt her.  
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Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 100 personer): 
 
- kvalme, diaré, opkastning 
- ledsmerter hos børn 
- lokal reaktion på injektionsstedet, udslæt 
- forbigående stigning i nogle enzymer (transaminaser) 
 
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 1000 personer): 
 
- svampeinfektioner 
- høj koncentration af en bestemt slags hvide blodlegemer (eosinofili), stigning eller fald i en 

blodstørkningsfaktor (hrombocytter)  
- appetitløshed (anoreksi) 
- uro og rastløshed, forvirring (konfusion), desorientering, hallucinationer 
- hovedpine, svimmelhed, søvnforstyrrelser, smagsforstyrrelser, prikken og stikken, unormal 

følsomhed over for sanseindtryk, kramper (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med Ciprofloxacin 
Bayer), svimmelhed 

- synsforstyrrelser 
- høretab 
- hjertebanken (takykardi) 
- udvidelse af blodårer (vasodilation), lavt blodtryk 
- mavesmerter, fordøjelsesproblemer som f. eks. mavebesvær (fordøjelsesbesvær/halsbrand), 

luftafgang fra tarmen 
- leversygdomme, øget mængde af et stof i blodet (bilirubin), gulsot (cholestatisk icterus) 
- udslæt, kløe eller nældefeber 
- ledsmerter hos voksne 
- nedsat nyrefunktion, nyresvigt 
- smerter i muskler og knogler, almen utilpashed (asteni), feber, væskeophobning 
- øget mængde af et bestemt stof i blodet (basisk fosfatase) 
 
Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 10.000 personer): 
 
- tarmbetændelse (colitis) relateret til brug af antibiotika (kan i sjældne tilfælde være dødelig) (se 

pkt 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer)  
- ændringer i blodtal (leukopeni, leukocytose, neutropeni, anæmi), et fald i antallet af røde og hvide 

blodlegemer samt blodplader (pancytopeni), som kan være livsfarlig, forstyrrelser af 
knoglemarvens funktion (knoglemarvsdepression), som også kan være livsfarlig (se pkt. 2 Vær 
ekstra forsigtig med Ciprofloxacin Bayer)  

- allergisk reaktion, allergiske hævelser (ødemer), hurtig hævelse i hud og slimhinder (angioødem) , 
svær allergisk reaktion (anafylaktisk chok), som kan være livstruende (se pkt. 2 Vær ekstra 
forsigtig med Ciprofloxacin Bayer) 

- øget blodsukker (hyperglykæmi) 
- angst, mærkelige drømme, depression, psykiske forstyrrelser (psykotiske reaktioner) (se pkt. 2 

Vær ekstra forsigtig med Ciprofloxacin Bayer) 
- nedsat hudfølsomhed, rysten, migræne, lugteforstyrrelser (olfaktorisk sygdom), øresusen 

(tinnitus), nedsat hørelse 
- besvimelse, betændelse i blodårene (vasculitis) 
- åndenød, herunder astmasymptomer 
- bugspytkirtelbetændelse (pancreatitis) 
- leverbetændelse (hepatitis), døde leverceller (levernekrose), som meget sjældent kan føre til 

livstruende leversvigt 
- lysfølsomhed (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med Ciprofloxacin Bayer), små nåleformede 

blødninger under huden (petekkier) 
- muskelsmerter, betændelse i leddene (inflammation), øget spænding i en muskel, kramper, 

senebrud – specielt i den store sene på bagsiden af anklen (Achilles-senen)(se pkt. 2 Vær ekstra 
forsigtig med Ciprofloxacin Bayer) 
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- blod eller krystaller i urinen (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med Ciprofloxacin Bayer), 
urinvejsinfektion 

- stærk sveden 
- unormal koncentration af en blodstørkningsfaktor (protrombin), øget koncentration af enzymet 

amylase 
 
Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos mindre end 1 af hver 10.000 personer): 
 
- en speciel situation med et nedsat antal røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi), et farligt fald i 

antallet af en speciel type hvide blodlegemer (agranulocytose), et fald i antallet af røde og hvide 
blodlegemer samt blodplader (pancytopeni), som kan være dødelig, og en hæmning af 
knoglemarven (knoglemarvsdepression), som også kan være dødelig (se pkt. 2 Vær ekstra 
forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer). 

- svære allergiske reaktioner (anafylaktisk reaktion, anafylaktisk chok, serumsygdom), som kan 
være dødelig (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer) 

- besvær med at styre bevægelser, usikker gang, tryk på hjernen (forhøjet intrakranielt tryk) 
- forvrænget farvesyn 
- forskellige hududbrud eller udslæt (f.eks. det potentielt dødelige Stevens-Johnson syndrom eller 

toksisk epidermal nekrolyse) 
- muskelsvaghed, betændelse i en sene (inflammation), forværring af symptomer på myasthenia 

gravis (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer) 
 
Ukendt hyppighed (kan ikke vurderes ud fra de tilgændelige oplysninger) 

- problemer i forbindelse med nervesystemet som f.eks. smerte, brændende fornemmelse, stikken 
og prikken, følelsesløshed og/eller slaphed i arme/ben. 

- alvorlige hjerterytmeafvigelser, uregelmæssig hjerterytme (Torsades de Pointes) 
  
 
5. OPBEVARING  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
Brug ikke Ciprofloxacin Bayer efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”EXP”. Udløbsdatoen 
er den sidste dag i den nævnte måned. 
 
Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide 
medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 
 
 
6 YDERLIGERE OPLYSNINGER 
 
Ciprofloxacin Bayer indeholder: 
 
 [Udfyldes nationalt] 
 
Udseende og pakningstørrelser 
 
Infusionsvæske, opløsning  
[Udfyldes nationalt] 
 
Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller  
 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
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<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:> 
 
Belgien:  Ciproxine 
Bulgarien: Ciprobay 
Cypern: Ciproxin 
Frankrig:  Ciflox 
Grækenland: Ciproxin 
Holland:   Ciproxin 
Irland:  Ciproxin 
Italien:  Ciflox; Ciproxin 
Luxembourg: Ciproxine 
Malta:  Ciproxin 
Polen:   Ciprobay 
Portugal: Ciproxina 
Rumænien: Ciprobay 
Slovakiet:  Ciprobay 
Slovenien: Ciprobay 
Storbritannien: Ciproxin 
Tjekkiet:  Ciprobay 
Tyskland: Ciprobay; Ciprofloxacin ANTIBAC; Ciprofloxacin BAYER; Ciprofloxacin 

VITAL 
Ungarn:  Ciprobay 
Østrig:   Ciproxin; Ciprofloxacine « BAYER » 
 
Denne indlægsseddel blev senest godkendt { MM/ÅÅÅÅ } 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Råd/medicinsk information 
 
Antibiotika anvendes for at helbrede bakterielle infektioner. De har ingen virkning mod 
virusinfektioner.  
Hvis din læge har ordineret antibiotika, så behøver du dem præcist for denne sygdom. 
Visse bakterier kan overleve eller formere sig på trods af behandling med antibiotika. Dette kaldes 
resistens: visse behandlinger med antibiotika virker ikke. 
Misbrug af antibiotika øger resistensen. Hvis du ikke tager hensyn til følgende, kan du til og med 
hjælpe bakterierne med at blive resistente og dermed forsinke helbredelsen: 
- dosis 
- hvor ofte dosis skal tages 
- behandlingens varighed 
 

For at bevare virkningen af denne medicin skal du derfor: 
1- Kun anvende antibiotika, som lægen har ordineret 
2- Følge doseringen nøje 
3-  Ikke anvende antibiotika igen, hvis ikke lægen har ordineret det, heller ikke hvis du ønsker at 

behandle en lignende sygdom 
4- Aldrig give din antibiotika til en anden person; den egner sig måske ikke til hans/hendes sygdom  
Når behandlingen er afsluttet, skal du aflevere al ubrugt medicin på apoteket for at være sikker på, at 
det bliver korrekt destrueret. 
 
 
Følgende oplysninger er kun til læger og sundhedspersonale: 
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Ciprofloxacin skal anvendes til intravenøs infusion. Til børn er varigheden af infusionen 60 minutter.  
Hos voksne patienter er infusionstiden 60 minutter for 400 mg Ciprofloxacin Bayer og 30 minutter for 
200 mg Ciprofloxacin Bayer. Langsom infusion i en stor vene vil minimere patienternes ubehag og 
nedsætte risikoen for venøs irritation. Infusionsopløsningen kan infunderes enten direkte eller efter 
blanding med andre kompatible infusionsopløsninger. 
 
Med mindre kompatibiliteten med andre infusionsopløsninger/lægemidler er bekræftet, skal 
infusionsopløsningen altid gives separat. De visuelle tegn på inkompatibilitet er udfældning, uklarheder 
og misfarvning. 
 
Der er inkompatibilitet med alle infusionsopløsninger/lægemidler, som er fysisk eller kemisk ustabile 
ved opløsningens pH (fx penicilliner, heparinopløsninger), specielt i kombination med opløsninger, som 
er justeret til en basisk pH (ciprofloxacin-infusionopløsningernes pH: 3,9-4,5). 
 
Efter intravenøs påbegyndelse af behandlingen kan den fortsættes oralt. 
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INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 
 

Ciprofloxacin Bayer og tilhørende navne (se bilag I) 400 mg / 200 ml infusionsvæske, opløsning 
[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 

 
Ciprofloxacin 

 
Læs denne indlægsseddel grundigt inden du får denne denne medicin. 
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 
- Lægen har ordineret Ciprofloxacin Bayer til dig personligt. Lad derfor være med at give det til 

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 
-  Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er 

nævnt her. 
 
Oversigt over indlægssedlen:  
1. Virkning og anvendelse 
2. Det skal du vide, før du får Ciprofloxacin Bayer 
3. Sådan bruges Ciprofloxacin Bayer 
4. Bivirkninger 
5. Opbevaring  
6. Yderligere oplysninger 
 
 
1. VIRKNING OG ANVENDELSE  
 
Ciprofloxacin Bayer er et antibiotikum, som hører til quinolonfamilien. Det aktive stof er 
ciprofloxacin. Ciprofloxacin virker ved at dræbe de bakterier, som forårsager infektionerne. Det virker 
kun på visse bakterier. 
 
Voksne 
 
Ciprofloxacin Bayer bruges til voksne til behandling af følgende infektioner, som skyldes bakterier: 
 
• luftvejsinfektioner 
• kroniske eller tilbagevendende infektioner i ører og bihuler 
• urinvejsinfektioner 
• infektioner i testiklerne 
• underlivsinfektioner hos kvinder 
• infektioner i mave-tarm-kanal og bughule 
• hud- og bløddelsinfektioner 
• infektioner i knogler og led 
• behandling af infektion hos patienter med et lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni) 
• forebyggelse af infektion hos patienter med et lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni) 
• udsættelse for indånding af miltbrandbakterier  
 
Hvis du har en svær infektion eller en infektion, som skyldes mere end én bakterie, skal du måske 
have anden antibiotisk behandling i tillæg til Ciprofloxacin Bayer. 
 
Børn og unge 
 
Ciprofloxacin Bayer bruges til børn og unge til behandling af følgende bakterieinfektioner under nøje 
overvågning af en lægelig specialist: 
 
• lungeinfektioner og infektioner i bronkierne hos børn og unge, som har cystisk fibrose  
• komplicerede urinvejsinfektioner, herunder infektioner som har nået nyrerne (pyelonephritis),  
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• udsættelse for indånding af miltbrandbakterier 
 
Ciprofloxacin Bayer kan også anvendes til behandling af andre specielle, alvorlige infektioner hos 
børn og unge efter et lægeligt skøn. 
 
 
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU FÅR CIPROFLOXACIN BAYER 
 
Du må ikke få Ciprofloxacin Bayer 
- hvis du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof, over for anden bakteriedræbende medicin 

(quinoloner) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ciprofloxacin Bayer (se pkt. 6). 
- hvis du tager tizanidin (se pkt. 2 Brug af anden medicin). 
 
Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer 
 
Inden du får Ciprofloxacin Bayer skal du fortælle det til din læge: 
 
• hvis du nogensinde har haft problemer med nyrerne, da det så kan være nødvendigt at justere 

behandlingen 
• hvis du har epilepsi eller andre sygdomme i nervesystemet (neurologiske sygdomme) 
• hvis du har haft problemer med senerne under tidligere behandling med antibiotika som f.eks. 

Ciprofloxacin Bayer 
• hvis du har myasthenia gravis (en slags muskelsvaghed) 
• hvis du har haft unormal hjerterytme (arytmier) 
  
Medens du er under behandling med Ciprofloxacin Bayer 
 
Fortæl det omgående til din læge, hvis noget af følgende hænder, under behandlingen med 
Ciprofloxacin Bayer. Lægen vil tage stilling til, om behandlingen med Ciprofloxacin Bayer skal 
stoppes. 
 
• Svær, pludselig allergisk reaktion (en anafylaktisk reaktion/chok, angioødem). Selv efter den 

første dosis er der en lille risiko for, at du kan udvikle en svær allergisk reaktion med følgende 
symptomer: strammen om brystet, svimmelhed, almen utilpashed eller besvimelse, eller 
svimmelhed, når du rejser dig op. Hvis det sker, skal du omgående fortælle det til lægen, da 
indgivelsen af Ciprofloxacin Bayer skal stoppes. 

 
• Der kan af og til forekomme smerter og hævelse i leddene samt seneskedehindebetændelse 

(tendinitis), især hvis du er ældre og også behandles med binyrebarkhormon. Ved det første tegn 
på smerter eller betændelse skal behandlingen med Ciprofloxacin Bayer stoppes, og det 
smertefulde område skal holdes i ro. Undgå unødvendige bevægelser, da det kan øge risikoen for 
senebrud (seneruptur).  

 
• Hvis du har epilepsi eller andre neurologiske sygdomme som f.eks. nedsat ilttilførsel til hjernen 

(cerebral iskæmi) eller slagtilfælde, kan du få bivirkninger fra centralnervesystemet. Hvis det sker, 
skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Bayer og omgående kontakte lægen. 

 
• Du kan få psykiske symptomer første gang, du får Ciprofloxacin Bayer. Hvis du har en 

depression eller psykose, kan symptomerne forværres under behandlingen med Ciprofloxacin 
Bayer. Hvis det sker, skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Bayer og omgående kontakte lægen. 

 
• Du kan opleve symptomer på neuropati, som f.eks. smerte, brændende fornemmelse, prikken og 

stikken, følelsesløshed og/eller slaphed. Hvis du får disse symptomer, skal du holde op med at tage 
Ciprofloxacin Bayer og kontakte din læge. 
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• Der kan komme diaré, mens du behandles med antibiotika, herunder Ciprofloxacin Bayer, selv 
flere uger efter, at du er stoppet med at anvende dem. Hvis diaréen bliver svær eller fortsætter, eller 
hvis du opdager, at der er blod eller slim i afføringen, skal du omgående fortælle det til lægen. 
Behandlingen med Ciprofloxacin Bayer skal stoppes omgående, da det kan være livsfarligt. Tag 
ikke medicin, som stopper maven eller nedsætter tarmbevægelserne og kontakt lægen.  

 
• Hvis du skal have taget blod- eller urinprøve, skal du fortælle til lægen eller laboratoriepersonalet, 

at du tager Ciprofloxacin Bayer. 
 
• Ciprofloxacin Bayer kan give leverskader. Hvis du får symptomer som f.eks. appetitløshed, 

gulfarvning af huden (gulsot), mørkfarvet urin, kløen eller spændinger i maven, skal behandlingen 
med Ciprofloxacin Bayer stoppes omgående.  
 

• Ciprofloxacin kan forårsage en nedsættelse af antallet af hvide blodlegemer og din 
modstandskraft over for infektioner kan være nedsat. Hvis du får en infektion med symptomer 
som f.eks. feber og alvorlig forværring af din almentilstand, eller feber med lokale symptomer på 
infektion som f.eks. ondt i halsen, svælget eller munden eller problemer med urinen, skal du 
omgående kontakte lægen. Der vil blive taget en blodprøve for at  kontrollere, om antallet af hvide 
blodlegemer er nedsat (agranulocytose). Det er vigtigt, at du oplyser lægen om din medicin. 

 
• Fortæl det til din læge, hvis du eller et af dine familiemedlemmer har mangel på glucose-6-

phosphate dehydrogenase (G6PD), da du kan have risiko for at få blodmangel (anæmi), når du 
tager ciprofloxacin. 
 

• Huden bliver mere følsom over for sollys eller ultraviolet lys (UV-lys) under behandling med 
Ciprofloxacin Bayer. Undgå udsættelse for stærkt sollys eller kunstigt UV-lys som f.eks. solarier. 

 
Brug af anden medicin  
 
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 
 
Anvend ikke Ciprofloxacin Bayer sammen med tizanidin, da det kan give bivirkninger som f.eks. 
lavt blodtryk og søvnighed (se pkt. 2 " Du må ikke få Ciprofloxacin Bayer, hvis du er "). 
 
Medicinen på listen nedenfor kan have indvirkning på Ciprofloxacin Bayer i kroppen. Hvis du tager 
Ciprofloxacin Bayer sammen med en eller flere af disse slags medicin er der risiko for, at 
medicintyperne påvirker hinanden gensidigt. Samtidig indtag  kan også øge risikoen for bivirkninger. 
 
Fortæl det til din læge, hvis du tager: 
 
• warfarin eller andre blodfortyndingsmidler (orale antikoagulantia) 
• probenecid (mod urinsyregigt) 
• methotrexat (mod visse kræftformer, psoriasis, ledegigt (rheumatoid arthritis)) 
• teofyllin (mod åndedrætsbesvær) 
• tizanidin (mod muskelspasticitet ved dissemineret sklerose) 
• clozapin (mod psykoser) 
• ropinirol (mod Parkinson’s sygdom) 
• phenytoin (mod epilepsi) 

 
Ciprofloxacin Bayer kan øge koncentrationen i blodet af følgende stoffer: 
 
• pentoxifyllin (forstyrrelser i blodomløbet) 
• koffein 
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Brug af Ciprofloxacin Bayer sammen med mad og drikke  
 
Mad og drikke påvirker ikke din behandling med Ciprofloxacin Bayer. 
 
Graviditet og amning  
 
Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin. 
 
Du må ikke tage Ciprofloxacin Bayer, hvis du er gravid. Fortæl det til din læge, hvis du har planer om 
at blive gravid. 
 
Du må ikke tage Ciprofloxacin Bayer, hvis du ammer, fordi ciprofloxacin udskilles i modermælken og 
kan være skadeligt for dit barn. 
 
Trafik- og arbejdssikkerhed  
 
Ciprofloxacin Bayer kan få dig til at føle dig mindre vågen. Du kan opleve forstyrrelser i 
nervesystemet. Vær derfor sikker på, hvordan du reagerer på Ciprofloxacin Bayer, før du kører bil, 
motorcykel, cykel eller betjener maskiner. Hvis du er i tvivl om noget, skal du spørge din læge. 
 
Vigtig information om nogle af indholdsstofferne i Ciprofloxacin Bayer  
Natrium 
[Udfyldes nationalt] 
 
 
3. SÅDAN BRUGES CIPROFLOXACIN BAYER 
 
Din læge vil forklare dig nøjagtigt, hvor meget Ciprofloxacin Bayer, du vil få, samt hvor tit og i hvor 
lang tid. Det afhænger af hvilken infektion, du har, og hvor svær den er.  
 
Fortæl det til din læge, hvis du har problemer med nyrerne, da det kan kræve, at dosis skal justeres. 
 
Behandlingen varer normalt mellem 5 og 21 dage, men kan vare længere i tilfælde af svære 
infektioner.  
 
Lægen vil give dig hver dosis som en langsom infusion i blodet i en vene. For børn varer infusionen 
60 minutter. For voksne er infusionstiden 60 minutter for 400 mg Ciprofloxacin Bayer og 30 minutter 
for 200 mg Ciprofloxacin Bayer. Langsom infusion hjælper til med at forhindre, at der kommer 
bivirkninger med det samme. 
 
Husk at drikke masser af væske, mens du tager Ciprofloxacin Bayer. 
 
Hvis din behandling med Ciprofloxacin Bayer stoppes  
 
 Det er vigtigt, at du gennefører hele behandlingsforløbet, også selv om du begynder at føle dig 
bedre efter nogle dage. Hvis du stopper med at bruge medicinen for hurtigt, er infektionen måske 
ikke forsvundet helt, og symptomerne kan vende tilbage eller forværres. Du kan også udvikle 
resistens over for antibiotikummet. 

 
Spørg lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål om brugen af denne medicin.  
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4. BIVIRKNINGER 
 
Ciprofloxacin Bayer kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får 
bivirkninger, som ikke er nævnt her.  
 
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 100 personer): 
 
- kvalme, diaré, opkastning 
- ledsmerter hos børn 
- lokal reaktion på injektionsstedet, udslæt 
- forbigående stigning i nogle enzymer (transaminaser) 
 
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 1000 personer): 
 
- svampeinfektioner 
- høj koncentration af en bestemt slags hvide blodlegemer (eosinofili), stigning eller fald i en 

blodstørkningsfaktor (hrombocytter)  
- appetitløshed (anoreksi) 
- uro og rastløshed, forvirring (konfusion), desorientering, hallucinationer 
- hovedpine, svimmelhed, søvnforstyrrelser, smagsforstyrrelser, prikken og stikken, unormal 

følsomhed over for sanseindtryk, kramper (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med Ciprofloxacin 
Bayer), svimmelhed 

- synsforstyrrelser 
- høretab 
- hjertebanken (takykardi) 
- udvidelse af blodårer (vasodilation), lavt blodtryk 
- mavesmerter, fordøjelsesproblemer som f. eks. mavebesvær (fordøjelsesbesvær/halsbrand), 

luftafgang fra tarmen 
- leversygdomme, øget mængde af et stof i blodet (bilirubin), gulsot (cholestatisk icterus) 
- udslæt, kløe eller nældefeber 
- ledsmerter hos voksne 
- nedsat nyrefunktion, nyresvigt 
- smerter i muskler og knogler, almen utilpashed (asteni), feber, væskeophobning 
- øget mængde af et bestemt stof i blodet (basisk fosfatase) 
 
Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 10.000 personer): 
 
- tarmbetændelse (colitis) relateret til brug af antibiotika (kan i sjældne tilfælde være dødelig) (se 

pkt 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer)  
- ændringer i blodtal (leukopeni, leukocytose, neutropeni, anæmi), et fald i antallet af røde og hvide 

blodlegemer samt blodplader (pancytopeni), som kan være livsfarlig, forstyrrelser af 
knoglemarvens funktion (knoglemarvsdepression), som også kan være livsfarlig (se pkt. 2 Vær 
ekstra forsigtig med Ciprofloxacin Bayer)  

- allergisk reaktion, allergiske hævelser (ødemer), hurtig hævelse i hud og slimhinder (angioødem) , 
svær allergisk reaktion (anafylaktisk chok), som kan være livstruende (se pkt. 2 Vær ekstra 
forsigtig med Ciprofloxacin Bayer) 

- øget blodsukker (hyperglykæmi) 
- angst, mærkelige drømme, depression, psykiske forstyrrelser (psykotiske reaktioner) (se pkt. 2 

Vær ekstra forsigtig med Ciprofloxacin Bayer) 
- nedsat hudfølsomhed, rysten, migræne, lugteforstyrrelser (olfaktorisk sygdom), øresusen 

(tinnitus), nedsat hørelse 
- besvimelse, betændelse i blodårene (vasculitis) 
- åndenød, herunder astmasymptomer 
- bugspytkirtelbetændelse (pancreatitis) 
- leverbetændelse (hepatitis), døde leverceller (levernekrose), som meget sjældent kan føre til 

livstruende leversvigt 
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- lysfølsomhed (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med Ciprofloxacin Bayer), små nåleformede 
blødninger under huden (petekkier) 

- muskelsmerter, betændelse i leddene (inflammation), øget spænding i en muskel, kramper, 
senebrud – specielt i den store sene på bagsiden af anklen (Achilles-senen)(se pkt. 2 Vær ekstra 
forsigtig med Ciprofloxacin Bayer) 

- blod eller krystaller i urinen (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med Ciprofloxacin Bayer), 
urinvejsinfektion 

- stærk sveden 
- unormal koncentration af en blodstørkningsfaktor (protrombin), øget koncentration af enzymet 

amylase 
 
Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos mindre end 1 af hver 10.000 personer): 
 
- en speciel situation med et nedsat antal røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi), et farligt fald i 

antallet af en speciel type hvide blodlegemer (agranulocytose), et fald i antallet af røde og hvide 
blodlegemer samt blodplader (pancytopeni), som kan være dødelig, og en hæmning af 
knoglemarven (knoglemarvsdepression), som også kan være dødelig (se pkt. 2 Vær ekstra 
forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer). 

- svære allergiske reaktioner (anafylaktisk reaktion, anafylaktisk chok, serumsygdom), som kan 
være dødelig (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer) 

- besvær med at styre bevægelser, usikker gang, tryk på hjernen (forhøjet intrakranielt tryk) 
- forvrænget farvesyn 
- forskellige hududbrud eller udslæt (f.eks. det potentielt dødelige Stevens-Johnson syndrom eller 

toksisk epidermal nekrolyse) 
- muskelsvaghed, betændelse i en sene (inflammation), forværring af symptomer på myasthenia 

gravis (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Bayer) 
 
Ukendt hyppighed (kan ikke vurderes ud fra de tilgændelige oplysninger) 

- problemer i forbindelse med nervesystemet som f.eks. smerte, brændende fornemmelse, stikken 
og prikken, følelsesløshed og/eller slaphed i arme/ben. 

- alvorlige hjerterytmeafvigelser, uregelmæssig hjerterytme (Torsades de Pointes) 
  
5. OPBEVARING  
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
Brug ikke Ciprofloxacin Bayer efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”EXP”. Udløbsdatoen 
er den sidste dag i den nævnte måned. 
 
Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide 
medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 
 
 
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER 
 
Ciprofloxacin Bayer indeholder: 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Udseende og pakningstørrelset 
 
Infusionsvæske, opløsning  
[Udfyldes nationalt] 
 
Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller  
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[Se bilag I – Udfyldes nationalt] 
 
{Navn og adresse} 
<{Tlf}> 
<{Fax}> 
<{Email}> 
 
Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:> 
 
Bulgarien:  Ciprobay 
Frankrig:  Coflox 
Grækenland: Ciproxin 
Holland:   Ciproxin 
Irland:  Ciproxin 
Italien:  Ciproxin 
Malta:  Ciproxin 
Polen:   Ciprobay 
Portugal:  Ciproxina 
Rumænien:  Ciprobay 
Slovakiet:  Ciprobay 
Slovenien:  Ciprobay 
Storbritannien: Ciproxin 
Tjekkiet:  Ciprobay 
Tyskland: Ciprobay; Ciprofloxacin ANTIBAC; Ciprofloxacin BAYER; Ciprofloxacin 

VITAL 
Ungarn:  Ciprobay 
Østrig:   Ciproxin 
 
 
Denne indlægsseddel blev senest godkendt { MM/ÅÅÅÅ } 
 
[Udfyldes nationalt] 
 
Råd/medicinsk information 
 
Antibiotika anvendes for at helbrede bakterielle infektioner. De har ingen virkning mod 
virusinfektioner.  
Hvis din læge har ordineret antibiotika, så behøver du dem præcist for denne sygdom. 
Visse bakterier kan overleve eller formere sig på trods af behandling med antibiotika. Dette kaldes 
resistens: visse behandlinger med antibiotika virker ikke. 
Misbrug af antibiotika øger resistensen. Hvis du ikke tager hensyn til følgende, kan du til og med 
hjælpe bakterierne med at blive resistente og dermed forsinke helbredelsen: 
- dosis 
- hvor ofte dosis skal tages 
- behandlingens varighed 
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For at bevare virkningen af denne medicin skal du derfor: 
1- Kun anvende antibiotika, som lægen har ordineret 
2- Følge doseringen nøje 
3-  Ikke anvende antibiotika igen, hvis ikke lægen har ordineret det, heller ikke hvis du ønsker at 

behandle en lignende sygdom 
4- Aldrig give din antibiotika til en anden person; den egner sig måske ikke til hans/hendes sygdom  
Når behandlingen er afsluttet, skal du aflevere al ubrugt medicin på apoteket for at være sikker på, at 
det bliver korrekt destrueret. 
 
 
Følgende oplysninger er kun til læger og sundhedspersonale: 
 
Ciprofloxacin skal anvendes til intravenøs infusion. Til børn er varigheden af infusionen 60 minutter.  
Hos voksne patienter er infusionstiden 60 minutter for 400 mg Ciprofloxacin Bayer og 30 minutter for 
200 mg Ciprofloxacin Bayer. Langsom infusion i en stor vene vil minimere patienternes ubehag og 
nedsætte risikoen for venøs irritation. Infusionsopløsningen kan infunderes enten direkte eller efter 
blanding med andre kompatible infusionsopløsninger. 
 
Med mindre kompatibiliteten med andre infusionsopløsninger/lægemidler er bekræftet, skal 
infusionsopløsningen altid gives separat. De visuelle tegn på inkompatibilitet er udfældning, uklarheder 
og misfarvning. 
 
Der er inkompatibilitet med alle infusionsopløsninger/lægemidler, som er fysisk eller kemisk ustabile 
ved opløsningens pH (fx penicilliner, heparinopløsninger), specielt i kombination med opløsninger, som 
er justeret til en basisk pH (ciprofloxacin-infusionopløsningernes pH: 3,9-4,5). 
 
Efter intravenøs påbegyndelse af behandlingen kan den fortsættes oralt. 


