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I. MELLÉKLET 
 

FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA(K), GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY-
DÓZIS(OK), ALKALMAZÁSI MÓD(OK), KÉRELMEZŐ(K), FORGALOMBA HOZATALI 

ENGEDÉLY JOGOSULTJA(I) A TAGÁLLAMOKBAN 
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Tagállam Forgalomba hozatali 

engedély jogosultja 
Kérelmező Név Dózis Gyógyszerforma Alkalmazási mód Tartalom 

(koncentráció
) 

Hollandia Fresenius Kabi Nederland 
B.V. 
Postbus 2379 
NL-5202 CJ´s 
Hertogenbosch 
Hollandia 
Tel-No.: 0800 022 1905 
Fax.No.: 0800 022 8295     

  Ciprofloxacin Kabi 100 
mg/50 ml,  
oldatos infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

100 mg/50 ml 

Hollandia Fresenius Kabi Nederland 
B.V. 
Postbus 2379 
NL-5202 CJ´s 
Hertogenbosch, Hollandia 
Tel-No.: 0800 022 1905 
Fax.No.: 0800 022 8295     

  Ciprofloxacin Kabi 200 
mg/100 ml,  
oldatos infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

200 mg/100 ml 

Hollandia Fresenius Kabi Nederland 
B.V. 
Postbus 2379 
NL-5202 CJ´s 
Hertogenbosch, Hollandia 
Tel-No.: 0800 022 1905 
Fax.No.: 0800 022 8295     

  Ciprofloxacin Kabi 400 
mg/200 ml,  
oldatos infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

400 mg/200 ml 

Ausztria  Fresenius Kabi Austria 
GmbH, Hafnerstraße 36, 
A-8055 Graz, Ausztria 
Tel-No.: 0043 316 249 
524 
Fax.No.: 0043 316 249 
270 

Ciprofloxacin Kabi 100 
mg/50 ml, 
oldatos infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

100 mg/50 ml 
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Ausztria  Fresenius Kabi Austria 
GmbH, Hafnerstraße 36, 
A-8055 Graz, Ausztria 
Tel-No.: 0043 316 249 
524 
Fax.No.: 0043 316 249 
270 

Ciprofloxacin Kabi 200 
mg/100 ml, 
oldatos infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

200 mg/100 ml 

Ausztria  Fresenius Kabi Austria 
GmbH, Hafnerstraße 36, 
A-8055 Graz, Ausztria 
Tel-No.: 0043 316 249 
524 
Fax.No.: 0043 316 249 
270 

Ciprofloxacin Kabi 400 
mg/200 ml, 
oldatos infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

400 mg/200 ml 

Belgium  Fresenius Kabi N.V. 
Molenberglei 7 
B-2627 Schelle, Belgium
Tel-No.: 0032 3 880 5024
Fax.No.: 0032 3 880 2888

Ciprofloxacin Fresenius 
Kabi 200 mg/100 ml, 
oldatos infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

200 mg/100 ml 

Belgium  Fresenius Kabi 
N.V.Molenberglei 7B-
2627 Schelle, 
BelgiumTel-No.: 0032 3 
880 5024Fax.No.: 0032 3 
880 2888 

Ciprofloxacin Fresenius 
Kabi 400 mg/200 
ml,oldatos infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

400 mg/200 ml 

Ciprus  Fresenius Kabi Hellas 
A.E. 
354 Messoghoin Avenue 
GR 153-41 Agia 
Paraskevi Attica,  
Görögország 
Tel-No.: 0030 210 654 
2909 

Ciprofloxacin Kabi 100 
mg/50 ml, 
oldatos infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

100 mg/50 ml 
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Fax.No.: 0030 210 654 
8909 

Ciprus  Fresenius Kabi Hellas 
A.E. 
354 Messoghoin Avenue 
GR 153-41 Agia 
Paraskevi Attica,  
Görögország 
Tel-No.: 0030 210 654 
2909 
Fax.No.: 0030 210 654 
8909 

Ciprofloxacin Kabi 200 
mg/100 ml, 
oldatos infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

200 mg/100 ml 

Ciprus  Fresenius Kabi Hellas 
A.E. 
354 Messoghoin Avenue 
GR 153-41 Agia 
Paraskevi Attica,  
Görögország 
Tel-No.: 0030 210 654 
2909 
Fax.No.: 0030 210 654 
8909 

Ciprofloxacin Kabi 400 
mg/200 ml, 
oldatos infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

400 mg/200 ml 
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Csehország  Fresenius Kabi Nederland 
B.V. 
Postbus 2379 
NL-5202 CJ´s 
Hertogenbosch, Hollandia
Tel-No.: 0800 022 1905 
Fax.No.: 0800 022 8295 

Ciprofloxacin Kabi 100 
mg/50 ml,  
oldatos infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

100 mg/50 ml 

Csehország  Fresenius Kabi Nederland 
B.V. 
Postbus 2379 
NL-5202 CJ´s 
Hertogenbosch, Hollandia
Tel-No.: 0800 022 1905 
Fax.No.: 0800 022 8295 

Ciprofloxacin Kabi 200 
mg/100 ml,  
oldatos infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

200 mg/100 ml 

Csehország  Fresenius Kabi Nederland 
B.V. 
Postbus 2379 
NL-5202 CJ´s 
Hertogenbosch, Hollandia
Tel-No.: 0800 022 1905 
Fax.No.: 0800 022 8295 

Ciprofloxacin Kabi 400 
mg/200 ml,  
oldatos infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

400 mg/200 ml 

Németország  Fresenius Kabi 
Deutschland GmbH,D-
61346 Bad Homburg 
v.d.H.,NémetországTel-
No.: 0049 6172 686 
0Fax.No.: 0049 6172 686 
7332                    

Ciprofloxacin Kabi 100 
mg/50 ml, oldatos 
infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

100 mg/50 ml 
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Németország  Fresenius Kabi 
Deutschland GmbH, 
D-61346 Bad Homburg 
v.d.H., 
Németország 
Tel-No.: 0049 6172 686 0
Fax.No.: 0049 6172 686 
7332                    

Ciprofloxacin Kabi 200 
mg/100 ml,  
oldatos infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

200 mg/100 ml 

Németország  Fresenius Kabi 
Deutschland GmbH, 
D-61346 Bad Homburg 
v.d.H., 
Németország 
Tel-No.: 0049 6172 686 0
Fax.No.: 0049 6172 686 
7332                    

Ciprofloxacin Kabi 400 
mg/200 ml,  
oldatos infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

400 mg/200 ml 

Dánia  Fresenius Kabi AB 
SE-75174 Uppsala 
Svédország 
Tel-No.: 0046 18 644 000
Fax.No.: 0046 18 644 013  

Ciprofloxacin Fresenius 
Kabi 2 mg/ml, oldatos 
infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

200 mg/100 
ml, 400 
mg/200 ml 

Görögország  Fresenius Kabi Hellas 
A.E. 
354 Messoghoin Avenue 
GR 153-41 Agia 
Paraskevi Attica, 
Görögország 
Tel-No.: 0030 210 654 
2909 
Fax.No.: 0030 210 654 
8909           

Ciprofloxacin Kabi 100 
mg/50 ml, 
oldatos infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

100 mg/50 ml 
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Görögország  Fresenius Kabi Hellas 
A.E. 
354 Messoghoin Avenue 
GR 153-41 Agia 
Paraskevi Attica, 
Görögország 
Tel-No.: 0030 210 654 
2909 
Fax.No.: 0030 210 654 
8909           

Ciprofloxacin Kabi 200 
mg/100 ml, 
oldatos infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

200 mg/100 ml 

Görögország  Fresenius Kabi Hellas 
A.E. 
354 Messoghoin Avenue 
GR 153-41 Agia 
Paraskevi Attica, 
Görögország 
Tel-No.: 0030 210 654 
2909 
Fax.No.: 0030 210 654 
8909           

Ciprofloxacin Kabi 400 
mg/200 ml, 
oldatos infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

400 mg/200 ml 

Spanyolország  Fresenius Kabi España 
S.A.c./ Marina 16-18, 
planta 17,E-08005 
Barcelona, Spanyolország 
Tel-No.: 0034 93 225 
6580 
Fax.No.: 0034 93 225 
6573          

Ciprofloxacin Kabi 2 
mg/ml, oldatos infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

200 mg/100 
ml, 400 
mg/200 ml 

Finnország  Fresenius Kabi AB 
SE-75174 Uppsala 
Svédország 
Tel-No.: 0046 18 644 000
Fax.No.: 0046 18 644 013  

Ciprofloxacin Fresenius 
Kabi 2 mg/ml, oldatos 
infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

200 mg/100 
ml, 400 
mg/200 ml 
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Magyarország  Fresenius Kabi 
Deutschland GmbH, 
D-61346 Bad Homburg 
v.d.H., 
Németország 
Tel-No.: 0049 6172 686 0
Fax.No.: 0049 6172 686 
7332                    

Ciprofloxacin Kabi 200 
mg/100 ml,  
oldatos infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

200 mg/100 ml 

Magyarország  Fresenius Kabi 
Deutschland GmbH, 
D-61346 Bad Homburg 
v.d.H., 
Németország 
Tel-No.: 0049 6172 686 0
Fax.No.: 0049 6172 686 
7332                    

Ciprofloxacin Kabi 400 
mg/200 ml,  
oldatos infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

400 mg/200 ml 

Olaszország  Fresenius Kabi Italia 
S.r.L. 
via Camagre 41 
I-37063 Isola della Scala 
(VR), Olaszország 
Tel-No.: 0039 
0456649311 
Fax.No.: 0039 
0456649404 

Ciprofloxacin Kabi 100 
mg/50 ml, oldatos 
infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

100 mg/50 ml 

Olaszország  Fresenius Kabi Italia 
S.r.L. 
via Camagre 41 
I-37063 Isola della Scala 
(VR), Olaszország 
Tel-No.: 0039 
0456649311 
Fax.No.: 0039 
0456649404 

Ciprofloxacin Kabi 200 
mg/100 ml, oldatos 
infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

200 mg/100 ml 
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Olaszország  Fresenius Kabi Italia 
S.r.L. 
via Camagre 41 
I-37063 Isola della Scala 
(VR), Olaszország 
Tel-No.: 0039 
0456649311 
Fax.No.: 0039 
0456649404 

Ciprofloxacin Kabi 400 
mg/200 ml, 
oldatos infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

400 mg/200 ml 

Lengyelország  Fresenius Kabi 
Deutschland GmbH,D-
61346 Bad Homburg 
v.d.H.,NémetországTel-
No.: 0049 6172 686 
0Fax.No.: 0049 6172 686 
7332                  

Ciprofloxacin Kabi 100 
mg/50 ml, oldatos 
infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

100 mg/50 ml 

Lengyelország  Fresenius Kabi 
Deutschland GmbH, 
D-61346 Bad Homburg 
v.d.H., 
Németország 
Tel-No.: 0049 6172 686 0
Fax.No.: 0049 6172 686 
7332                  

Ciprofloxacin Kabi 200 
mg/100 ml, oldatos 
infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

200 mg/100 ml 

Lengyelország  Fresenius Kabi 
Deutschland GmbH, 
D-61346 Bad Homburg 
v.d.H., 
Németország 
Tel-No.: 0049 6172 686 0
Fax.No.: 0049 6172 686 
7332                  

Ciprofloxacin Kabi 400 
mg/200 ml,  
oldatos infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

400 mg/200 ml 
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Portugália  Fresenius Kabi Pharma 
Portugal  Lda., Avenida 
do Forte 3, Edifício Suécia 
IV, Piso 3, 2794-039 
Carnaxide, Portugália 
Tel-No.: 00351 21424 
1284 
Fax.No.: 00351 21424 
1290 

Ciprofloxacin Kabi 100 
mg/50 ml, 
oldatos infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

100 mg/50 ml 

Portugália  Fresenius Kabi Pharma 
Portugal  Lda., Avenida 
do Forte 3, Edifício Suécia 
IV, Piso 3, 2794-039 
Carnaxide, Portugália 
Tel-No.: 00351 21424 
1284 
Fax.No.: 00351 21424 
1290 

Ciprofloxacin Kabi 200 
mg/100 ml, 
oldatos infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

200 mg/100 ml 

Portugália  Fresenius Kabi Pharma 
Portugal  Lda., Avenida 
do Forte 3, Edifício Suécia 
IV, Piso 3, 2794-039 
Carnaxide, Portugália 
Tel-No.: 00351 21424 
1284 
Fax.No.: 00351 21424 
1290 

Ciprofloxacin Kabi 400 
mg/200 ml, 
oldatos infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

400 mg/200 ml 

Svédország  Fresenius Kabi AB 
SE-75174 Uppsala 
Svédország 
Tel-No.: 0046 18 644 000
Fax.No.: 0046 18 644 013  

Ciprofloxacin Fresenius 
Kabi 2 mg/ml, 
oldatos infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

200 mg/100 
ml, 400 
mg/200 ml 
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Szlovákia  Fresenius Kabi 
Deutschland GmbH,D-
61346 Bad Homburg 
v.d.H.,NémetországTel-
No.: 0049 6172 686 
0Fax.No.: 0049 6172 686 
7332                   

Ciprofloxacin Kabi 100 
mg/50 ml,oldatos infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

100 mg/50 ml 

Szlovákia  Fresenius Kabi 
Deutschland GmbH, 
D-61346 Bad Homburg 
v.d.H., 
Németország 
Tel-No.: 0049 6172 686 0
Fax.No.: 0049 6172 686 
7332                   

Ciprofloxacin Kabi 200 
mg/100 ml, 
oldatos infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

200 mg/100 ml 

Szlovákia  Fresenius Kabi 
Deutschland GmbH, 
D-61346 Bad Homburg 
v.d.H., 
Németország 
Tel-No.: 0049 6172 686 0
Fax.No.: 0049 6172 686 
7332                   

Ciprofloxacin Kabi 400 
mg/200 ml, 
oldatos infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

400 mg/200 ml 

Nagy-Britannia  Fresenius Kabi Limited 
Cestrian Court, Eastgate 
Way Manor Park, 
Runcorn Cheshire WA7 
1NT,  
Nagy-Britannia  
Tel-No.: 0044 1928 
594221 
Fax.No.: 0044 1928 
594314   

Ciprofloxacine Kabi 100 
mg/50 ml, 
oldatos infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

100 mg/50 ml 
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Nagy-Britannia  Fresenius Kabi Limited 
Cestrian Court, Eastgate 
Way Manor Park, 
Runcorn Cheshire WA7 
1NT,  
Nagy-Britannia  
Tel-No.: 0044 1928 
594221 
Fax.No.: 0044 1928 
594314   

Ciprofloxacine Kabi 200 
mg/100 ml, 
oldatos infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

200 mg/100 ml 

Nagy-Britannia    Fresenius Kabi Limited 
Cestrian Court, Eastgate 
Way Manor Park, 
Runcorn Cheshire WA7 
1NT,  
Nagy-Britannia  
Tel-No.: 0044 1928 
594221 
Fax.No.: 0044 1928 
594314 

Ciprofloxacine Kabi 400 
mg/200 ml, 
oldatos infúzió 

2 mg/ml Oldatos infúzió Intravénás 
alkalmazás 

400 mg/200 ml 
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II. MELLÉKLET 
 

AZ EMEA ÁLTAL BETERJESZETT TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AZ 
ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS, A CÍMKESZÖVEG, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ 

MÓDOSÍTÁSAINAK INDOKLÁSA 
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TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK 
 
A CIPROFLOXACIN KABI ÉS A KAPCSOLÓDÓ NEVEK TUDOMÁNYOS 
ÉRTÉKELÉSÉNEK ÁTFOGÓ ÖSSZEGZÉSE (lásd az I. mellékletet) 
 
A ciprofloxacin egy kinolon, amely in vitro sokféle Gram-negatív aerob baktérium, valamint néhány 
Gram-pozitív szervezet ellen hatásos. A ciprofloxacin gyors baktericid hatását a DNS-giráz gátlása 
révén fejti ki, ami a DNS-szintézis gátlását eredményezi. A ciprofloxacin szájon át adva gyorsan és 
hatékonyan felszívódik. Az adag és a plazmakoncentráció között lineáris összefüggés áll fenn. 
 
A komplikált húgyúti fertőzésben szenvedő betegek kezelése jelenleg egy széles spektrumú 
antibiotikummal (fluorokinolon) végzett, gyakorlati tapasztalatokon alapuló kezelésből, illetve egy 
esetleges ezt követő, a vizelettenyésztésen és az érzékenységen alapuló, 10–14 napos kezelésből áll. A 
kezelés eredménytelenségének és a rezisztencia kialakulásának elkerülése érdekében előfeltétel, hogy 
a betegnek megfelelően be kell tartania a gyógyszer szedésére vonatkozó útmutatásokat, és megfelelő 
adagolást kell alkalmazni. 
 
A beterjesztési eljárás során a kérelmezőt/forgalomba hozatali engedély jogosultját a következők 
benyújtására kérték: 
 
1. a húgyúti fertőzések esetén javasolt adagra vonatkozó klinikai adatok és a kockázat/haszon 

arány ismertetése. A kérelmezőnek/forgalomba hozatali engedély jogosultjának a 
biztonságosság és a hatásosság szempontjából mind a naponta kétszer 100 mg, mind a naponta 
kétszer 200–400 mg adagot be kell mutatnia. Ennek során a kérelmezőnek/forgalomba hozatali 
engedély jogosultjának az adatokat a komplikált és nem komplikált, illetve alsó és felső 
húgyúti fertőzések tekintetében kell ismertetnie. 

 
2. a legmagasabb napi felnőtt adagra vonatkozó klinikai adatok és a kockázat/haszon arány 

ismertetése, azaz hogy naponta kétszer 400 mg-ot, vagy naponta háromszor 400 mg-ot kell-e 
alkalmazni. 

 
A kérelmező/forgalomba hozatali engedély jogosultja nem nyújtott be olyan klinikai adatokat, 
amelyek a húgyúti fertőzések esetében javasolt adag és a legmagasabb napi felnőtt adag 
kockázat/haszon arányával kapcsolatos kérdésekkel foglalkoztak volna, mivel ez a kérelem 
úgynevezett „generikus” kérelem (referenciakészítmény/a készítményt először előállító cég: Ciproxin, 
Bayer). 
 
A kérelmező/forgalomba hozatali engedély jogosultja áttekintést adott az 1990-es évek közepétől 
napjainkig közzétett klinikai vizsgálatokról, hogy ezzel támassza alá a ciprofloxacin naponta kétszer 
200–400 mg-os ajánlott adagolását a komplikált húgyúti fertőzések kezelésében. A vizsgálatok 
nagyobb részében naponta kétszer 500 mg adagolási rendet alkalmaztak, szájon át adva. Mivel a 
ciprofloxacin biológiai hasznosulása 70–85%, az ismertetett vizsgálatok zömében alkalmazott, 
naponta kétszer, szájon át adott 250–500 mg-os adag a naponta kétszer 200–400 mg-os intravénás 
adaggal egyenértékű. A kis és nagy adagban adott ciprofloxacin hatékonyságát összehasonlító egyéb 
vizsgálatok azt mutatták, hogy a nagyobb adag mind rövid (1, 2), mind hosszú távon (2) hatásosabb. A 
naponta kétszer, szájon át adott 100 mg-os adagra vonatkozó két vizsgálat 93%-os klinikai 
hatékonyságot és a baktériumok 89%-os eradikációját állapította meg, de ez a nem komplikált húgyúti 
fertőzések esetére (3) és a rezisztencia kialakulása nélküli 91%-os hatékonyságra (n = 23) vonatkozott 
(2). A komplikált húgyúti fertőzések kezelésére naponta kétszer 100 mg-os, intravénás adagot 
alkalmazó klinikai vizsgálatot nem azonosítottak. 
 
Ugyancsak figyelemre méltó tényező a növekvő ciprofloxacin-rezisztencia megjelenése, különösen az 
elmúlt 10–15 év során. A kérelmező adatokat nyújtott be a ciprofloxacin-rezisztencia történeti 
kialakulásának, valamint az antibiotikum-rezisztencia és a minimális gátló koncentráció (MIC) közötti 
csökkenő határvonalnak a bemutatására. Számtalan adat utal arra, hogy a fluorokinolon nem megfelelő 
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használata, a teljes fluorokinolon csoporttal szembeni antimikrobiális rezisztencia, illetve a klinikai 
eredménytelenség között összefüggés van. A fluorokinolon csoport működésének fenntartásához a 
klinikusoknak alátámasztó adatokon alapuló megközelítést kell alkalmazniuk az antimikrobiális szerek 
kiválasztására, különösen olyan stratégiát, amelyben a farmakodinámiai szempontból leginkább 
hatásos fluorokinolont választják ki – szükség szerint tapasztalati alapon – a gyanított patogén 
baktériumokhoz. 
 
Mivel a túl alacsony adagok alkalmazása a fluorokinolonokkal szembeni antibiotikum-rezisztencia 3 
fő tényezőjének egyike (4), ez a komplikált húgyúti fertőzések kezelése esetén indokolhatja a 
ciprofloxacin kérelmező által javasolt nagyobb adagjának alkalmazását. 
 
A komplikált húgyúti fertőzések ciprofloxacinnal végzett kezelésének gyógyászati gyakorlata az 
1987-es első engedélyezés óta fejlődésen és átalakuláson ment keresztül, a javasolt adagolás pedig 
összhangban áll a jelenlegi gyógyászati gyakorlattal (5), és azt a megjelent irodalmi adatok is 
alátámasztják. 
 
A legnagyobb adagot tekintve a kérelmező 6 klinikai vizsgálatot tekintett át, melyek a ciprofloxacin 
javasolt nagy adagjával végzett kezelés biztonságosságát és hatásosságát vizsgálták kritikusan beteg 
pácienseknél. Az Egyesült Királyságban engedélyezett 800 mg-os legnagyobb intravénás adag és a 
kérelmező által javasolt 1200 mg-os intravénás ciprofloxacin alkalmazásának hatásosságát, 
biztonságosságát vagy baktériumrezisztenciát megelőző hatását összehasonlító adatokat nem 
nyújtottak be. A komplikált vagy életveszélyes húgyúti fertőzések kezelésére a javasolt nagyobb, 1200 
mg-os [vagy szájon át adva 1500 mg-os] maximális adagot alkalmazó klinikai vizsgálatokat nem 
nyújtottak be, és ilyenekről áttekintés nem készült. 
 
A benyújtott közzétett adatok azonban számos súlyos és életveszélyes fertőzés esetében igazolták a 
szájon át végzett adagolásra való átállás lehetősége mellett vagy anélkül, nagy adagban adott 
ciprofloxacin (napi adag 1200 mg intravénásan [vagy 1500 mg szájon át]) biztonságosságát és 
hatásosságát. A vizsgált állapotok a következők voltak: súlyos tüdőgyulladás, neutropénia, a krónikus 
bronchitis akut bakteriális exacerbációi, komplikált, közösségben szerzett bőr- és bőrképletfertőzések, 
daganatos betegeknél kialakuló fertőzések és bakterémia. A kezelést a betegek jól tolerálták, a 
leggyakrabban előforduló mellékhatások az emésztőszervi panaszok voltak. A valószínűleg és/vagy 
esetleg a vizsgálati szerhez kapcsolódó mellékhatások gyakorisága a ciprofloxacinnal kezelt betegek 
és az összehasonlító készítményekkel kezelt csoportok között nem tért el szignifikánsan. 
 
Ezek az ajánlások a jelenlegi kezelési irányelvekkel, a legtöbb európai országban alkalmazott klinikai 
gyakorlattal, valamint a korábban engedélyezett európai originális és generikus ciprofloxacin-
készítményekre vonatkozó ajánlásokkal is összhangban állnak. Az 1200 mg-os napi adagot azonban 
nem szabad túllépni. 
 
Irodalmi hivatkozások (a felsorolásban nem szerepel az összes benyújtott hivatkozás) 
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Single-Dose Fluoroquinolone Therapy of Acute Uncomplicated Urinary Tract Infection in Women: Results from 
a Randomized, Double-Blind, Multicenter Trial Comparing Single-Dose to 3-Day Fluoroquinolone Regimens 
Urology 2002; 59: 334-339 
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AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS(OK), A CÍMKESZÖVEG, VALAMINT A 
BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSAINAK INDOKLÁSA 
 
Mivel 
 
- A benyújtott megjelent irodalmi és rezisztenciával kapcsolatos adatok mind a hatásosság, mind a 
biztonságosság szempontjából megfelelően alátámasztják a ciprofloxacin naponta kétszer 200–400 
mg-os adagolási rendjét a komplikált húgyúti fertőzések kezelése esetén. 
 
- A közzétett adatok alapján – amelyek a legnagyobb adagként javasolt, naponta háromszor 
intravénásan adott 400 mg-os maximális adag tekintetében a súlyos és életveszélyes, egyéb 
szervrendszereket érintő fertőzések esetén alátámasztották az antibiotikum-rezisztencia hatékonyabb 
megelőzését, anélkül hogy a mellékhatások szignifikánsan nőttek volna – nem indokolt az a 
következtetés, hogy ez a kedvező kockázat/haszon profil a komplikált húgyúti fertőzések kezelése 
esetén jelentősen eltérne. 
 
- A kérelmező emellett benyújtotta a javasolt alkalmazási előírást, valamint a javasolt harmonizált 
címkeszöveget és betegtájékoztatót. 
 
A CHMP javasolta a forgalomba hozatali engedély(ek) kiadását, amelyhez az alkalmazási előírás, a 
címkeszöveg és a betegtájékoztató a Ciprofloxacin Kabira és a kapcsolódó nevekre (lásd az I. 
mellékletet) vonatkozó III. mellékletben található. 
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ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS, 
CÍMKESZÖVEG ÉS BETEGTÁJÉKOZTATÓ 
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1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE 
 
Ciprofloxacin Kabi és egyéb járulékos elnevezések (lásd I. Melléklet) 100 mg/50 ml oldatos infúzió 
Ciprofloxacin Kabi  és egyéb járulékos elnevezések (lásd I. Melléklet) 200 mg/100 ml oldatos infúzió 
Ciprofloxacin Kabi  és egyéb járulékos elnevezések (lásd I. Melléklet) 400 mg/200 ml oldatos infúzió 
 
[Lásd I. Melléklet – A tagállam tölti ki]  

 
 

2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 
 
Az oldatos infúzió milliliterenként 2 mg ciprofloxacint tartalmaz (hidrogén-szulfát formájában). 
 
Minden 50 ml-es zsák 100 mg ciprofloxacint tartalmaz. 
Minden 100 ml-es zsák 200 mg ciprofloxacint tartalmaz. 
Minden 200 ml-es zsák 400 mg ciprofloxacint tartalmaz. 
 
Segédanyag: nátrium 
 
A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban. 
 
 
3. GYÓGYSZERFORMA  
 
Oldatos infúzió 
Átlátszó, színtelen oldat 
Az oldat pH-ja: 4,0-4,9 
 
 
4. KLINIKAI JELLEMZŐK  
 
4.1 Terápiás javallatok 
 
A Ciprofloxacin Kabi ciprofloxacin-érzékeny patogének okozta súlyos és/vagy életveszélyes 
fertőzések kezelésére javallott. Amennyiben a szájon át történő adagolás nem lehetséges vagy nem 
megbízható, a következő javallatok esetén megfontolható Ciprofloxacin Kabival végzett kezelés: 
- szövődményes húgyúti fertőzések, 
- aerob Gram-negatív baktériumok okozta alsó légúti fertőzések; beleértve a tüdőgyulladást, a  

Streptococcus pneumoniae okozta fertőzések esetén a ciprofloxacin nem az első választandó 
szer. 

- szövődményes bőr- és lágyrészfertőzések,  
- osteomyelitis. 
 
A Ciprofloxacin Kabi alkalmazható a Pseudomonas aeruginosa okozta akut alsó légúti fertőzések 
kezelésére is cisztás fibrózisban szenvedő, 5-17 éves gyermekeknél és serdülőknél. 
 
Amennyiben anaerobokkal kevert fertőzés áll fenn, a ciprofloxacint anaerobokra hatékony 
antibiotikumokkal együttesen kell alkalmazni. 
 
Figyelembe kell venni az antibakteriális szerek megfelelő alkalmazására vonatkozó hivatalos 
irányelveket. 
 
4.2 Adagolás és alkalmazás 
 
Az oldatos infúziót 60 perc alatt kell beadni. 
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A helyi reakciók fokozott kockázata miatt, különösen a nagyobb intravénás adagok csak egy nagy 
vénán vagy centrális vénás kanülön keresztül alkalmazhatók. Egyéb oldatokkal történő összekeverés: 
lásd 6.2 és a 6.6 pont. 
A kezelés időtartama a fertőzés súlyosságától, a klinikai választól és a bakteriológiai vizsgálat 
eredményeitől függ. Általánosságban, az olyan akut és krónikus fertőzéseket (pl. osteomyelitis és 
prostatitis stb.), amelyekben a kórokozó organizmusról ismert, hogy ciprofloxacinra érzékeny, a 
fertőzés tüneteinek megszűnése után még legalább három napig kezelni kell. 
 
Felnőttek: 
Felnőttek napi adagja kétszer 200 - 400 mg ciprofloxacin. 
Nagyon súlyos, életveszélyes vagy ismétlődő fertőzés esetén az adag napi háromszor 400 mg-ra 
növelhető. A maximális napi adag 1200 mg. 
 
Osteomyelitis: 
A gyógykezelés megkezdése előtt bakteriológiai érzékenységi vizsgálatokat kell végezni. Mint más 
antibiotikumok esetében is, a beteget az eredetileg érzékeny baktériumok rezisztens törzseinek 
kialakulása miatt, különösen P. aeruginosa és S. aureus esetében (lásd 5.1 pont vonatkozó részeit) a 
kezelés ideje alatt folyamatos megfigyelés alatt kell tartani. A kezelés átlagos időtartama 4-6 hét lehet. 
Amennyiben meghosszabbított időtartamú kezelés szükséges, legkésőbb 2 hónap után el kell végezni a 
kezelés újbóli értékelését. 
 
Károsodott vesefunkció: 
Amennyiben a beteg kreatinin-clearance értéke 31 - 60 ml/perc/1,73 m2 vagy a szérum 
kreatininkoncentrációja 124 - 174 µmol/l tartományba esik, a maximális napi intravénás adag 800 mg. 
Amennyiben a kreatinin-clearance értéke ≤ 30 ml/perc/1,73 m2 vagy a szérum kreatininkoncentráció ≥ 
175 µmol/l, a maximális napi intravénás adag 400 mg. 
Hemodialízis vagy folyamatos ambuláns peritoneális dialízis (CAPD) alkalmazása mellett a maximális 
napi intravénás adag 400 mg. A dialízisek napján az adagolás a hemodialízist követően történik. 
 
Károsodott májfunkció: 
Károsodott májfunkció esetén nem szükséges az adagolást módosítani. 
 
Károsodott vese- és májfunkció: 
Az adagolás módosítása a vesefunkciónak megfelelően történik. A hatóanyag vérszintjének 
folyamatos ellenőrzése adja a legmegbízhatóbb alapot az adagolás módosítására. 
 
Idős kor esetén: 
Az időskori magasabb plazmaszintek miatt a kreatinin-clearance és a fertőzés súlyossága alapján 
megállapított adag alkalmazása javasolt. 
 
Gyermekek: 
Pseudomonas aeruginosa okozta akut alsó légúti fertőzések cisztás fibrózisban szenvedő gyermekek és 
serdülőkorúak (5-17 év) esetében: 
Napi adagja intravénásan kétszer 15 mg/ttkg vagy háromszor 10 mg/ttkg (naponta maximum 1200 
mg). 
 
Szekvenciális kezelés szintén alkalmazható. Az adagolás a következő: 
Naponta kétszer 15 mg/ttkg vagy háromszor 10 mg/ttkg (naponta maximum 1200 mg) intravénásan, 
majd naponta kétszer szájon át történő adagolás. 
 
A kezelés javasolt időtartama 10 - 14 nap. 
 
Károsodott vese- és májfunkciójú gyermekek esetében az adagolást nem vizsgálták. 
 
 
4.3 Ellenjavallatok 
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A Ciprofloxacin Kabi alkalmazása ellenjavallt: 
- a ciprofloxacinnal, kinolin karbonsav származékokkal vagy bármely segédanyaggal szemben 

túlérzékeny betegeknél 
- 5 év alatti gyermekek esetében. A ciprofloxacin gyermekeknél történő alkalmazásával és a 

biztonságossággal kapcsolatosan lásd még a 4.4 pontban leírtakat 
- gyermekeknél és növésben lévő serdülőkorúaknál, kivéve a cisztás fibrózis akut alsó légúti 

fellángolását 5-17 éves korú gyermekeknél. 
- terhesség és szoptatás esetén 
- olyan betegeknél, akiknek a kórelőzményében a fluorokinolon adással összefüggő 

ínrendellenesség fordult elő. 
 
4.4 Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések 

 
Vese és húgyúti rendszer: 
A ciprofloxacin használatával összefüggésben crystalluriát jelentettek. A ciprofloxacint kapó 
betegeknél megfelelő folyadékbevitelt kell biztosítani, valamint kerülni kell a vizelet túlzott mértékű 
lúgosságát. 
 
Vérképzőszerv és nyirokrendszer: 
Mivel azok a betegek, akiknek a glükóz-6-foszfát dehidrogenáz aktivitásuk ténylegesen károsodott 
vagy ez a családi anamnézisükben előfordul, a kinolonok használatakor hemolitikus reakciók 
kialakulására hajlamosak, ezért esetükben a ciprofloxacint körültekintően kell alkalmazni. 
 
Központi idegrendszer: 
Mint más fluorokinolonok esetében, a Ciprofloxacin Kabi alkalmazásakor is figyelembe kell venni a 
központi idegrendszerre gyakorolt nemkívánatos hatásokat. Epilepsziás vagy más központi 
idegrendszeri károsodásban (pl. csökkent görcsküszöb, korábbi epilepsziás rohamok, csökkent agyi 
vérkeringés, az agy strukturális elváltozásai vagy szélütés) szenvedő betegek esetében a ciprofloxacin 
csak az előnyök kockázatokkal szembeni körültekintő mérlegelését követően alkalmazható, mivel a 
lehetséges központi idegrendszeri mellékhatások ezen betegek esetében nagyobb kockázatot 
jelentenek. 
 
A nemkívánatos hatások néha már a ciprofloxacin első alkalmazása után jelentkeznek. A depresszió 
vagy a pszichózis bizonyos esetekben önveszélyes viselkedéshez vezet. Amennyiben ilyen reakció lép 
fel, a ciprofloxacinnal történő kezelést azonnal abba kell hagyni és a kezelőorvost értesíteni kell. 
 
Szívbetegségek: 
Mivel a ciprofloxacin alkalmazása nagyon ritka esetekben a QT-idő megnyúlásával jár (lásd 4.8 pont), 
a torsade de pointes ritmuszavar kockázatának kitett betegeknél körültekintően kell eljárni. 
 
Gyermekek és serdülőkorúak: 
Mint más, e csoportba tartozó gyógyszer esetében, a ciprofloxacinnál is megfigyelték, hogy ízületi 
rendellenességet okoz a nem ivarérett állatok teherhordó ízületeiben. A ciprofloxacin gyermekeknél és 
serdülőkorúaknál történő alkalmazására kevés tapasztalat áll rendelkezésre, ezért a ciprofloxacin 
gyermekeknél történő alkalmazása általában nem ajánlott, kivéve a cisztás fibrózisos betegeknél (lásd 
4.1 pont). 
 
Emésztőrendszer: 
Ha a ciprofloxacinnal vagy más fluorokinolonnal történő kezelés folyamán vagy azt követően súlyos 
és tartós hasmenés tapasztalható, gondolni kell az álhártyás vastagbélgyulladásra (amely életveszélyes, 
akár halálos kimenetelű lehet). Ilyen esetben a ciprofloxacinnal történő kezelést azonnal abba kell 
hagyni, és megfelelő kezelést kell alkalmazni. Antiperisztaltikumok alkalmazása ellenjavallt. A 
transzamináz vagy alkalikus-foszfatáz koncentrációk átmenetileg megnövekedhetnek, vagy 
előfordulhat kolesztatikus sárgaság, különösen a korábban májkárosodott betegek esetében. 
 
Vázizom és kötőszövet: 
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Amennyiben íngyulladás lehetősége merül fel (pl.: fájdalmas duzzanat), a ciprofloxacin vagy más 
fluorokinolonok alkalmazását azonnal abba kell hagyni, az érintett végtagot nem szabad erőltetni, és a 
kezelőorvoshoz kell fordulni. Nagyon ritkán részleges vagy teljes szakadást figyeltek meg (különösen 
az Achilles-ín esetében), főképpen idősebb korú betegeknél, akiket korábban rendszeresen 
glükokortikoidokkal kezeltek. 
A ciprofloxacin a myastenia gravis tüneteinek súlyosbodását okozhatja, ezért bármely tünet esetén, 
amely a myastenia gravis súlyosbodását jelzi kezelőorvoshoz kell fordulni. 
 
Fényérzékenység: 
A ciprofloxacin és más fluorokinolonok fényérzékenységet okozhatnak, ezért nem ajánlott tartósan 
napon vagy UV-fényben tartózkodni a ciprofloxacinnal történő kezelés során. Amennyiben ez nem 
lehetséges, fényvédőkrém használata ajánlott. Ha fényérzékenység lép fel, a kezelést abba kell hagyni. 
 
Túlérzékenység: 
A ciprofloxacin első alkalmazásakor néhány esetben túlérzékenységi reakciók és allergiás reakciók 
léptek fel. Ha ilyen reakciók lépnek fel, azonnal a kezelőorvoshoz kell fordulni. 
Az anaphylaxiás/anaphylactoid reakciók nagyon ritkán életveszélyes allergiás sokkhoz vezethetnek, 
néha akár a ciprofloxacin első alkalmazását követően. Ilyen esetben a ciprofloxacinnal történő kezelést 
abba kell hagyni, és a sokk gyógyszeres kezelését kell megkezdeni. 
 
Helyi reakció: 
A ciprofloxacin intravénás alkalmazását követően helyi reakciókról számoltak be. E reakciók 
gyakrabban fordulnak elő akkor, ha az infúziós idő 30 perc vagy annál rövidebb. Ezek helyi 
bőrreakcióként jelenhetnek meg, amelyek az infúzió befejezését követően gyorsan elmúlnak.  
A további intravénás alkalmazás nem ellenjavallt, kivéve, ha a reakciók újra fellépnek vagy 
rosszabbodnak. 
 
Mivel a ciprofloxacin rendelkezik némi aktivitással a Mycobacterium tuberculosis-sal szemben, 
ál-negatív tenyésztési eredmények fordulhatnak elő, ha a mintavétel a ciprofloxacin-kezelés ideje alatt 
történik. 
 
A Ciprofloxacin Kabi infúziós oldat 100 ml-enként 15,1 mmol (347 mg) nátriumot tartalmaz. Ezt a 
nátriumszegény diétán lévő betegek esetén figyelembe kell venni. 
 
4.5 Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók 

 
Probenecid 
A probenecid gátolja a ciprofloxacin renális kiválasztódását, így a ciprofloxacin 
plazmakoncentrációjának emelkedését okozza. 
 
CYP1A2 
A ciprofloxacin a CYP1A2-t gátolja, így az ezen enzim által metabolizált, egyidejűleg alkalmazott 
hatóanyagok (pl.: teofillin, klozapin, takrin, ropinirol, tizanidin) koncentrációjának növekedését 
okozhatja a szérumban, ezért azokat a betegeket, akik e vegyületeket a ciprofloxacinnal együtt szedik, 
a túladagolás klinikai tüneteinek felismerése végett folyamatosan szigorú megfigyelés alatt kell tartani. 
Szükséges lehet a szérum koncentrációk, főként a teofillin meghatározása, valamint az adagolás 
módosítása. A ciprofloxacin és a teofillin közti gyógyszerkölcsönhatás potenciálisan életveszélyes. 
 
Egyéb xantin-származékok 
A ciprofloxacin és koffein vagy pentoxifillin (oxpentifillin) egyidejű alkalmazásakor ezen 
xantin-származékok emelkedett szérumkoncentrációját jelentették. 
 
 
Fenitoin 
A ciprofloxacin és fenitoin együttes alkalmazása a fenitoin szérumszintjének emelkedését vagy 
csökkenését okozhatja, ezért ajánlott a gyógyszerszintek folyamatos ellenőrzése. 
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Metotrexát 
A ciprofloxacin együttes alkalmazása gátolhatja a metotrexát vesetubulusokban történő transzportját, 
potenciálisan emelkedett metotrexát plazmaszintet okozva. Ez növelheti a metotrexáthoz társuló 
toxikus reakciók kockázatát. Ezért, ha egyidejű ciprofloxacin-kezelés javallt, a metotrexát-kezelésben 
részesülő betegeket körültekintően ellenőrizni kell. 
 
Ciklosporin 
A ciprofloxacin és ciklosporin együttes alkalmazását követően a szérum kreatinin koncentrációjának 
átmeneti növekedését figyelték meg egyes esetekben. Ezért a szérum kreatinin koncentrációját 
rendszeresen (hetente kétszer) ellenőrizni kell az ilyen betegeknél. 
 
Orális antikoagulánsok (pl. warfarin) 
A ciprofloxacin, más kinolonokhoz hasonlóan, fokozhatja a kumarin származékok, beleértve a 
warfarin hatását. Ezen készítmények együttes alkalmazása esetén a prothrombin időt (PT) vagy más 
megfelelő alvadási paramétert monitorozni kell . Ha szükséges, az orális antikoaguláns adagolását 
ennek megfelelően módosítani kell. 
 
Glibenklamid 
Amennyiben egyszerre történik az alkalmazás, a ciprofloxacin bizonyos esetekben növelheti a 
glibenklamid hatását (hypoglykaemia). 
 
NSAID-k 
Az állatkísérletek kimutatták, hogy a fluorokinolonok és bizonyos NSAID-k (az acetilszalicilsav 
kivételével) nagy dózisú egyidejű alkalmazása görcsöket válthat ki. 
 
Mexiletin 
A ciprofloxacin és a mexiletin együttes alkalmazása a mexiletin plazmakoncentrációjának emelkedését 
okozhatja. 
 
4.6 Terhesség és szoptatás 

 
Terhesség 
Alkalmazása a terhesség alatt ellenjavallt. Terhes nőkön történő alkalmazásra nincs megfelelő adat a 
ciprofloxacin tekintetében. Eddig nincs bizonyíték a veleszületett rendellenességek vagy más 
nemkívánatos hatás kockázatának megnövekedésére a ciprofloxacin vagy más kinolonok első 
trimeszterben történt alkalmazásakor. Fejlődési rendellenességeket nem figyeltek meg az 
állatkísérletek során. Fiatal és még meg nem született állatoknál a kinolonok éretlen porcra kifejtett 
hatása volt megfigyelhető . Mivel az emberi alkalmazás kockázatai nem ismertek, a Ciprofloxacin 
Kabi alkalmazása a terhesség ideje alatt tilos (lásd 4.3 pont). 
 
Szoptatás: 
A ciprofloxacin kiválasztódik az anyatejbe. Az arthropátia és a csecsemők esetén más, potenciálisan 
súlyos toxicitás kockázata miatt a ciprofloxacin a szoptatás alatt ellenjavallt (lásd 4.3 pont). 

 
4.7 A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges 

képességekre 
 
A Ciprofloxacin Kabi kismértékben vagy mérsékelten befolyásolja a gépjárművezetéshez és gépek 
üzemeltetéséhez szükséges képességeket. Ha nemkívánatos hatások lépnek fel a központi 
idegrendszerben, például szédülés, tilos gépjárművet vezetni vagy gépeket üzemeltetni. 
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4.8 Nemkívánatos hatások, mellékhatások 
 

Mellékhatásokat a ciprofloxacint kapó betegek 5-14%-ánál jelentettek. A leggyakoribb mellékhatások 
a gyomor-, bélrendszert és a központi idegrendszert érintik. 
A következő nemkívánatos hatásokat figyelték meg: 
 
  A mellékhatások előfordulásuk gyakorisága alapján a következő csoportokba sorolhatóak: 
 

Nagyon gyakori  (>1/10) 
Gyakori  (>1/100,<1/10) 
Nem gyakori  (>1/1000,<1/100) 
Ritka  (>1/10 000,<1/1000) 
Nagyon ritka  (<1/10 000) 

 
Az egyes gyakorisági kategóriákon belül a mellékhatások csökkenő súlyosság szerint kerülnek 
megadásra. 
 
Fertőző betegségek és parazitafertőzések: 
Nem gyakori (≥1/1000, ≤1/100): moniliasis 
 
Vérképzőszervi és nyirokrendszeri betegségek és tünetek: 
Nem gyakori (≥1/1000, ≤1/100): eozinofília, leukopénia. 
Ritka (≥1/10 000, ≤1/1000): leukopénia (granulocitopénia), vérszegénység, leukocitózis, a 
prothrombin-értékek megváltozásat, trombocitopénia, trombocitémia (trombocitózis). 
Nagyon ritka (≤1/10000): hemolitikus anémia, pancitopénia, agranulocitózis. 
 
Immunrendszeri betegségek és tünetek: 
Ritka (≥1/10 000, ≤1/1000): ödéma (perifériás, angio, faciális), allergiás reakció, gyógyszer okozta 
láz, anafilaktoid (anafilaxiás) reakció. 
Nagyon ritka (≤1/10 000): tüdőödéma sokk esetén (anafilaxiás; életveszélyes), viszkető bőrkiütés, 
szérumbetegségszerű tünetek. 
 
Anyagcsere- és táplálkozási betegségek és tünetek: 
Ritka (≥1/10 000, ≤1/1000): magas vércukorszint. 
 
Pszichiátriai kórképek: 
Ritka (≥1/10 000, ≤1/1000): szorongás, rémálmok, depresszió, hallucináció. 
Nagyon ritka (≤1/10 000): pszichotikus reakciók. 
 
Idegrendszeri betegségek és tünetek: 
Gyakori (≥1/100, <1/10): rendellenes ízérzékelés, szédülés, fejfájás, álmatlanság, nyugtalanság, 
zavartság 
Ritka (≥1/10 000, ≤1/1000): ízérzékelés elvesztése (csökkent ízérzékelés), paraesztézia (perifériás 
paralgézia), tremor (remegés), görcsök, migrén 
Nagyon ritka (≤1/10 000): parozmia (megromlott szaglás), szaglóérzék elvesztése (a gyógyszer 
abbahagyását követően általában reverzibilis), epileptikus rángógörccsel járó nagyroham, abnormális 
(instabil) járás, koponyaűri nyomásnövekedés. 
 
Szembetegségek és szemészeti tünetek: 
Ritka (≥1/10 000, ≤1/1000): látászavar, kettőslátás, részleges színvakság. 
 
A fül és az egyensúly-érzékelő szerv betegségei és tünetei: 
Ritka (≥1/10 000, ≤1/1000): fülzúgás, hallás átmeneti elvesztése (különösen magas frekvenciák 
esetén). 
 
Szívbetegségek és a szívvel kapcsolatos tünetek: 
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Ritka (≥1/10 000, ≤1/1000): tachycardia. 
Nagyon ritka esetekben kamrai ritmuszavart, QT-idő megnyúlást és torsade de pointes-t jelentettek. 
Ezek az események főleg azokban a betegekben következtek be, akikben QTc megnyúlásra vonatkozó 
más kockázati tényezők is fennálltak.. 
 
Érbetegségek és tünetek: 
Nem gyakori (≥1/1000, ≤1/100): (trombo)flebitisz. 
Ritka (≥1/10 000, ≤1/1000): ájulás, értágulás (hőhullám). 
Nagyon ritka (≤1/10 000): vaszkulitisz (petechia, vérzéses bullák, kiütések, varképződés) 
 
Légzőrendszeri, mellkasi és mediastinalis betegségek és tünetek: 
Ritka (≥1/10 000, ≤1/1000): nehézlégzés, gégeödéma. 
 
Emésztőrendszeri betegségek és tünetek : 
Gyakori (≥1/100, <1/10): émelygés, hasmenés. 
Nem gyakori (≥1/1000, ≤1/100): hányás, emésztési zavar, flatulencia, étvágytalanság, hasi fájdalom. 
Ritka (≥1/10 000, ≤1/1000): álhártyás vastagbélgyulladás, moniliázis (szájüregben). 
Nagyon ritka (≤1/10 000): moniliázis (gyomor-, bélrendszerben), hasnyálmirigy-gyulladás. 
 
Máj- és  epebetegségek illetve tünetek: 
Ritka (≥1/10 000, ≤1/1000): sárgaság, kolesztatikus sárgaság. 
Nagyon ritka (≤1/10 000): májgyulladás, májsejtnekrózis (nagyon ritkán életveszélyes 
májelégtelenség) 
 
A bőr és a bőralatti szövet betegségei és tünetei: 
Gyakori (≥1/100, <1/10): bőrkiütés. 
Nem gyakori (≥1/1000, ≤1/100): viszketés, papillo-makuláris kiütés, csalánkiütés. 
Ritka (≥1/10 000, ≤1/1000): fényérzékenység. 
Nagyon ritka (≤1/10000): eritéma nodózum, eritéma multiforme (minor),  
Stevens–Johnson-szindróma, epidermális nekrolízis (Lyell-szindróma). 
 
A csont-izomrendszer és a kötőszövet betegségei és tünetei: 
Nem gyakori (≥1/1000, ≤1/100): artralgia (ízületi fájdalom). 
Ritka (≥1/10 000, ≤1/1000): mialgia (izomfájdalom), ízületi rendellenesség (duzzadt ízületek). 
Nagyon ritka (≤1/10 000): íngyulladás (különösen az Achilles-ín esetében), részleges vagy teljes 
ínszakadás (különösen az Achilles-ín esetében), izomgyengeség tüneteinek súlyosbodása. 
 
Vese- és húgyúti betegségek és tünetek: 
Ritka (≥1/10 000, ≤1/1000): akut veseelégtelenség, csökkent vesefunkció, hüvelyi moniliázis, 
vérvizelés, krisztallúria, intersticiális nefritisz. 
 
Általános tünetek, az alkalmazás helyén fellépő reakciók: 
Nem gyakori (≥1/1000, ≤1/100): aszténia (általános gyengeségérzet, kimerültség), reakciók az 
alkalmazás helyén. 
Ritka (≥1/10 000, ≤1/1000): izzadás. 
 
Laboratóriumi vizsgálatok eredményei: 
Nem gyakori (≥1/1000, ≤1/100): a vér kreatininszintjének emelkedése, a vér karbamidszintjének 
emelkedése, rendellenes májfunkciós eredmények (emelkedett SGOT és SGPT), bilirubinémia, 
emelkedett alkalikus-foszfatázérték. 
Nagyon ritka (≤1/10 000): emelkedett amiláz-/lipázszintek. 
 
 
 
 
4.9 Túladagolás 
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Akut és extrém túladagoláskor reverzíbilis vesekárosodás jelentkezik. 12 g-os túladagolás enyhe 
toxicitási tünetekhez vezetett. A túladagolás tünetei közé tartozhatnak a szédülés, a tremor, a fejfájás, a 
fáradtság, a görcsök, a hallucinációk, a zavartság, az emésztőrendszeri bántalmak, a máj és vese 
rendellenességek, a krisztallúria, a hematúria. 
A beteget szorosan és folyamatosan figyelni kell és a tünetek alapján megfelelően kell  kezelni. A 
megfelelő hidráltságot biztosítani kell. Hemodialízis vagy peritoneális dialízis esetén csak mérsékelt 
mennyiségű ciprofloxacin (kevesebb, mint 10%) távolítódik el. 

 
5. FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK 

 
5.1 Farmakodinámiás tulajdonságok 

 
Farmakoterápiás csoport: Kinolon típusú antibakteriális hatóanyag (ATC-kód: J01MA02) 
 
Hatásmechanizmus: 
A ciprofloxacin in vitro a Gram-negatív aerob baktériumok jelentős része esetében hatékony, beleértve 
a P. aeruginosat is. Gram-pozitív szervezetek ellen is hatékony, mint például a staphylococcusok és 
streptococcusok. Az anaerobok általában kevésbé érzékenyek. A ciprofloxacin gyors baktericid 
hatással rendelkezik mind a növekedési, mind pedig a nyugalmi fázisban. A baktériumok növekedési 
fázisa során a kromoszómák részleges felcsavarodása és letekeredése történik. A DNS-giráz enzim 
döntő szerepet tölt be ebben a folyamatban. A ciprofloxacin gátolja a DNS-girázt, ami a DNS-szintézis 
gátlását eredményezi. 

Rezisztencia mechanizmus: 
A ciprofloxacin-rezisztencia genom-mutációkon keresztüli szakaszokban alakul ki (többlépéses típus). 
Átvihető plazmid-közvetített, qnr-hez társuló kinolon-rezisztenciát mutattak ki kinolon-rezisztens E. 
coli és Klebsiella spp. törzsekben. Hatásmechanizmusa miatt a ciprofloxacin nem mutat 
keresztrezisztenciát más fontos, kémiailag eltérő csoportba tartozó olyan vegyületekkel, mint a béta-
laktám antibiotikumok, az aminoglikozidok, a tetraciklinek, a makrolidek és a polipeptidek, a 
szulfonamidok, a trimetoprim és a nitrofurantoin. 
A kinolon csoporton belül megfigyeltek keresztrezisztenciát. A ciprofloxacinnal és más kinolokkal 
szembeni rezisztencia kialakulását figyelték meg staphylococcusokban, különösen meticillin-
rezisztens S. aureusban, P. aeruginosaban, E. coliban és E. faecalisban (lásd az érzékenységi 
táblázatot). 
 
Különösen a hosszú ideig tartó kezelésnek alávetett betegeknél (pl.: cisztás fibrózis, osteomyelitis 
esetén), vagy olyan betegeknél, akik különösen fogékonyak a fertőzésekre (pl.: neutropeniás betegek 
bizonyos csoportjaiban szelektív profilaxis esetén, mesterséges lélegeztetés esetén) mutatkozik a 
legnagyobb kockázat. A rezisztens törzsek százalékos aránya nagyfokú helyi változatosságot mutathat. 
Ezért a rezisztencia rendszeres meghatározása ajánlott. 
 
Határértékek: 
Az EUCAST szerint aerob baktériumok számára cifprofloxacinra a következő töréspontok kerültek 
meghatározásra: 
 
- Enterobacteriaceae: ≤0,5 µg/ml érzékeny, >1 µg/ml rezisztens; 
- Pseudomonas spp. ≤0,5 µg/ml érzékeny, >1 µg/ml rezisztens; 
- Acinetobacter spp. ≤1 µg/ml érzékeny, >1 µg/ml rezisztens; 
- S. pneumonia ≤0,125 µg/ml érzékeny, >2 µg/ml rezisztens; 
- Staphylococcus spp. ≤1 µg/ml érzékeny, >1 µg/ml rezisztens; 
- H. influenza és M. catarrhalis ≤0,5 µg/ml érzékeny, >0,5 µg/ml rezisztens; 
- Neisseria gonorrhoeae: ≤0,03 µg/ml érzékeny, >0,06 µg/ml rezisztens; 
- N. meningitidis: ≤0,03 µg/ml érzékeny, >0,06 µg/ml rezisztens; 
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A nem fajspecifikus határértékek ≤0,5 µg/ml az érzékeny, és >1 µg/ml a rezisztens organizmusok 
esetén. 
 
A szerzett rezisztencia gyakorisága a választott fajokra nézve földrajzilag és időben változhat, ezért 
kívánatos a rezisztenciára vonatkozó helyi adottságok ismerete, különösen súlyos fertőzések kezelése 
esetén. Szükség szerint ki kell kérni szakértő véleményét, ha a rezisztencia helyi gyakorisága olyan 
mértékű, amely a hatóanyag használhatóságát, legalábbis néhány fertőzés esetén, kérdésessé teszi. 
 
 

Általánosan érzékeny fajok 
Gram-pozitív fajok 
Bacillus anthracis 
Gram-negatív aerob fajok 
Citrobacter spp. 
Citrobacter freundii 
Enterobacter cloacae 
Haemophilus influenzae 
Moraxella spp. 
Moraxella catarrhalis 
Morganella spp. 
Morganella morganii 
Proteus spp. 
Proteus mirabilis 
Proteus vulgaris 
Salmonella spp. 
Serratia liquefaciens 
Serratia marcescens 
Shigella spp. 
Shigella flexneri 
Shigella sonnei 
 
 
Fajok amelyeknél a szerzett rezisztencia 
problémát jelenthet 
Gram-pozitív aerobok 
Koaguláz-negatív Staphylococcus 
Enterococcus faecalis 
MRSA* 

Staphylococcus aureus 
Staphylococcus aureus (meticillin érzékeny) 
Streptococcus spp. 
Streptococcus agalactiae 
Streptococcus pneumoniae 
S. pneumoniae PEN-R 
Streptococcus pyogenes 
Gram-negatív aerobok 
Acinetobacter spp. 
Acinetobacter baumannii 
Campylobacter spp. 
Campylobacter jejuni 
Enterobacter spp. 
Enterobacter aerogenes 
Enterobacter spp. Amp-C termelő 
Escherichia coli 
E.coli ESBL termelő 
Klebsiella pneumoniae 
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Klebsiella oxytoca 
Klebsiella pneumoniae ESBL termelő 
Neisseria gonorrhoeae 
Pseudomonas aeruginosa 
 
Eredetileg is rezisztens organizmusok 
Gram-pozitív aerobok 
Enterococcus spp. 
Enterococcus faecium 
Staphylococcus epidermidis 
Staphylococcus haemoliticus 
Gram-negatív aerobok 
E.coli multirezisztens 
Providencia spp. 
Stenotrophomonas maltophilia 
Egyéb kórokozók 
Ureaplasma urealyticum 
Anaerobok 
Bacteroides fragilis 

 
* Az MRSA nagy valószínűséggel rezisztens a ciprofloxacinra, és a ciprofloxacin nem alkalmazható 
feltételezett vagy ismert MRSA fertőzések kezelésére, kivéve ha az organizmus ismerten érzékeny. 
 
Rövidítések: 
ESBL: Széles spektrumú béta-laktamázok 
MRSA: Meticillin rezisztens Staphylococcus aureus 
 
További információk: 
Egy inhalációs úton antraxnak kitett Rhesus majmokon végzett vizsgálat feltárta, hogy 8/9 állat túlélte 
a kísérletet abban az esetben, amikor 1 nappal az antrax-expozíció után 30 napon át, naponta kétszer 
ciprofloxacinnal kezelték. A vizsgálat során alkalmazott Bacillus antrax törzs MIC értéke 0,08 µg/ml 
volt. Mivel a ciprofloxacin esetén a MIC90 további 70 Bacillus antrax törzsre 0,03-0,06 µg/ml között 
változott, úgy tűnik, hogy a ciprofloxacin más, a vizsgálatban alkalmazottól eltérő törzsek esetében is 
hatékony lehet. Ember esetén a ciprofloxacin antrax kezelésre történő alkalmazásának hatékonyságára 
elegendő klinikai adat hiányában azonban nem következtethetünk. A kezelőorvosok számára az antrax 
kezelése tekintetében a vonatkozó országos és/vagy nemzetközi konszenzus dokumentumok követése 
ajánlott. 
 
5.2 Farmakokinetikai tulajdonságok 
 
Felszívódás: 
A ciprofloxacin gyorsan és hatékonyan felszívódik a szájon át történő alkalmazást követően. A 
csúcskoncentráció a plazmában az 50 - 1000 mg p. o. bevételét követően 0,5 - 2 órával jelentkezik, és 
0,3 - 5,9 mg/l között változik. Egyrészt a dózis, másrészt az AUC lineáris korrelációt mutat a 
plazmakoncentrációval. A ciprofloxacin biohasznosulása szájon át történő alkalmazás esetében 70% és 
85% között változik.  
Alumínium- és magnézium-hidroxid tartalmú savkötőkkel, valamint kalcium- és vassókkal együttesen 
történő alkalmazás esetén a biohasznosuláskisebb mértékű.  
Ismétlődő (napi kétszeri) alkalmazás esetében akkumuláció nem fordul elő. 200 mg intravénás 
alkalmazás után tizenkét órával a plazmakoncentráció még mindig nagyobb, mint a legtöbb klinikailag 
lényeges patogén MIC értéke (körülbelül 0,1 µg/ml). 
 
 
 
Megoszlás: 
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Steady-state állapotban a ciprofloxacin látszólagos megoszlási térfogata 1,7 és 2,7 l/kg között változik. 
Ez a relatíve magas eloszlási térfogat hatékony szöveti és folyadékpenetrációra utal. A megállapítás az 
epére, vesére, epehólyagra és májszövetre vonatkozik.  
A tüdőszövetben, női nemi szervek  szöveteiben és prosztataszövetben és nedvben a 
koncentrációértékek jelentősen magasabbak, mint a szérumkoncentrációk. 
A ciprofloxacin-koncentráció a vizeletben, a nyirokban, az orrváladékban, a peritoneális folyadékban, 
a nyálban és a zsírszövetekben körülbelül fele a szérumban mérhető koncentrációértékeknek. A 
köpetben a ciprofloxacin koncentráció a szérumkoncentráció 50-70%-a. 
Állatkísérletek kimutatták, hogy a ciprofloxacin átjut a placentán, és kiválasztódik az anyatejben. 
A ciprofloxacin plazmafehérje kötődése 16% és 28% közé esik, és nem függ a koncentrációtól és a 
kémhatástól (ultrafiltrációval történt meghatározás alapján). 
 
Biotranszformáció: 
A ciprofloxacin nagyrészt változatlan formában választódik ki. Egy része dezetilén-, szulfo-, oxo- és 
formilciprofloxacinná alakul át. Minden metabolit aktív, azonban kisebb mértékben, mint a 
ciprofloxacin. 
 
Kiürülés: 
Szájon át történő alkalmazást követően a ciprofloxacin kb. 70%-a, intravénás alkalmazás után kb. 
77%-a ürül ki változatlan formában. Szájon át történő alkalmazáskor 45% választódik ki változatlanul 
a vizeletbe, míg 25% a székletbe. Intravénás alkalmazás után 62% választódik ki változatlanul a 
vizeletbe és 15% a székletbe. Szájon át történő alkalmazás után a ciprofloxacin 19%-a, intravénás 
alkalmazás után 12%-a választódik ki a vizeletbe és a székletbe metabolitok formájában. A 
metabolitok nagy része a szájon át történő alkalmazást követően bizonyos fokú first-pass lebomlást 
mutat, és főként szulfo-ciprofloxacin képződik. 
A ciprofloxacin teljes-test clearance-e független a dózistól, és többszörös alkalmazás esetén sem 
változik. A renális clearance 60%-70%-a a teljes-test clearance-nek, és körülbelül háromszorosa a 
kreatinin-clearance-nek. A vesén át történő kiválasztódás glomeruláris filtrációval és aktív tubuláris 
szekrécióval történik. 
A ciprofloxacin eliminációs felezési ideje szájon át történő egyszeri és többszöri adagolás esetén 3,4 és 
6,9 óra között változik. Egyszeri és többszöri intravénás adagolás esetén a ciprofloxacin kiürülésének 
felezési ideje 3 – 4,6 óra között változik. 
 
A betegben jellemző tulajdonságok: 
A súlyosan károsodott vesefunkciójú betegben (kreatinin-clearance <30 ml/perc) az eliminációs 
felezési idő kétszeresére nőhet. 
 
A ciprofloxacin eliminációs félideje a korral nem változik. 
 
A ciprofloxacin farmakokinetikája cisztás fibrózisban szenvedő gyermekekben eltér a cisztás 
fibrózisban nem szenvedő gyermekekétől, és az adagolásra vonatkozó ajánlások kizárólag cisztás 
fibrózisban szenvedő gyermekeknél alkalmazhatók. A cisztás fibrózisban szenvedő gyermekek részére 
naponta kétszer, szájon át adagolt 20 mg/kg ciprofloxacin olyan expozíciós értéket eredményez, amely 
hasonló a felnőttekben naponta kétszeri 750 mg-os orális adagot követő értékhez. 
 
5.3 A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei 
 
Más giráz inhibitorokhoz hasonlóan, a ciprofloxacin ízületi károsodást okozhat a fiatal állatok 
növekedési fázisa során. 
A ciprofloxacin az idegrendszerre nézve potenciálisan toxikus, és nagyobb dózisok esetén a here 
reverzíbilis károsodását okozza. A ciprofloxacin a mutagenitási vizsgálatok során nem mutatott 
mutagén hatást, ugyanakkor, mint számos kinolon, a ciprofloxacin az emberi értékeknek megfelelő 
expozíció esetében az állatokban fototoxikus. A ciprofloxacin fototoxikus, fotomutagén és 
fotokarcinogén potenciálja összevethető más giráz inhibitorokéival. Egyéb preklinikai hatásokat csak a 
maximális humán expozíciót jóval meghaladó expozíciós értékeknél figyeltek meg, melyeknek a 
humán biztonságosság szempontjából így csekély a jelentősége. 
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6. GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK 
 
6.1 Segédanyagok felsorolása 

 
Nátrium-klorid 
Kénsav 
Nátrium-hidroxid a pH beállításhoz 
Injekcióhoz való víz. 

 
6.2 Inkompatibilitások 
 
A Ciprofloxacin Kabi nem keverhető össze más oldatokkal, amelyek körülbelül 4-es pH-értéknél nem 
stabilak.  
Ez a gyógyszer kizárólag a 6.6 pontban felsorolt gyógyszerekkel keverhető. 

 
6.3 Felhasználhatósági időtartam 

 
18 hónap 
Mikrobiológiai szempontból a készítményt azonnal fel kell használni. Ha nem kerül azonnal 
felhasználásra, a felhasználásra kész formában történő tárolás idejéért és annak körülményeiiért a 
felhasználót terheli a felelősség. 

 
6.4 Különleges tárolási előírások 

 
Hűtőszekrényben nem tárolható és nem fagyasztható. 
Az infúziós zsák felhasználásig a védőcsomagolásban, fénytől védve tartandó. 

 
6.5 Csomagolás típusa és kiszerelése 

 
Átlátszó, rugalmas poliolefin zsák alumínium védőcsomagolással. 
 
Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml oldatos infúzió: 
Kiszerelés: 1, 5, 10, 20, 30 vagy 40 infúziós zsák. 

 
Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml oldatos infúzió: 
Kiszerelés: 1, 5, 10, 20, 30 vagy 40 infúziós zsák. 
 
Ciprofloxacin Kabi 400 mg/200 ml oldatos infúzió: 
Kiszerelés: 1, 5, 10, 20, 30 vagy 40 infúziós zsák. 
 
Nem feltétlenül mindegyik kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba. 

 
6.6 A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések és egyéb a készítmény 

kezelésével kapcsolatos információk 
 

Bármilyen fel nem használt készítmény, illetve hulladékanyag megsemmisítését a helyi előírások 
szerint kell végrehajtani. 
 
Csak tiszta oldat és sérülésmentes csomagolás esetén alkalmazható. 
Kizárólag egyszeri használatra. Bármilyen fel nem használt oldat, illetve zsák megsemmisítését a helyi 
előírások szerint kell végrehajtani. A zsák felbontását követően azonnal felhasználandó. 
Ne készítsenek keverékeket üvegpalackban. 
 
A Ciprofloxacin Kabi kompatibilis az izotóniás nátrium-klorid oldattal, a Ringer oldattal, a 
Ringer-laktát oldattal, 50 mg/ml-es (5%) vagy 100 mg/ml-es (10%) glükóz oldattal és 2,25 mg/ml 
(0,225%) vagy 4,5 mg/ml (0,45%) nátrium-klorid oldatot tartalmazó 50 mg/ml-es (5%) glükóz 
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oldattal. A kompatibilitás ezekkel az oldatokkal 1+1 és 1+4 hígítási tartományban igazolt 0,4 – 1 
mg/ml ciprofloxacin koncentrációnak megfelelően. Bizonyított kompatibilitás hiányában az oldatos 
infúzió minden esetben csak külön alkalmazható (lásd még a 6.2 pont). 
Beadás előtt az elkészített oldatot vizuálisan ellenőrizni kell, szemcsés anyagot vagy elszíneződést 
keresve. Az elkészített oldat átlátszó és színtelen. 

 
 

7. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA  
 
[Lásd I. Melléklet – A tagállam tölti ki]  
 
 
8. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)  
 
[A tagállam tölti ki]  

 
 

9. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK/ 
MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA  

  
[A tagállam tölti ki]  
 
 
10. A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA  
 
[A tagállam tölti ki]  
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A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK 
 
DOBOZ 
 
 
1. A GYÓGYSZER NEVE 
 
Ciprofloxacin Kabi és egyéb járulékos elnevezések (lásd I. Melléklet) 100 mg/50 ml oldatos infúzió 
[Lásd I. Melléklet – A tagállam tölti ki]  
 
 
2. HATÓANYAG(OK) MEGNEVEZÉSE 
 
Az oldatos infúzió milliliterenként 2 mg ciprofloxacint tartalmaz (hidrogén-szulfát formájában). 
Minden 50 ml-es zsák 100 mg ciprofloxacint tartalmaz. 
 
 
3. SEGÉDANYAGOK FELSOROLÁSA 
 
Nátrium-klorid, kénsav, nátrium-hidroxid, injekcióhoz való víz. 
 

Nátriumvegyületet tartalmaz. További információért lásd a mellékelt tájékoztatót. 

 
 
4. GYÓGYSZERFORMA ÉS TARTALOM 
 
Oldatos infúzió 
1, 5, 10, 20, 30, 40 x 50 ml 
 
 
5. AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS AZ ALKALMAZÁS 

MÓDJA(I) 
 
Intravénás alkalmazásra. 
Használat előtt olvassa el a mellékelt betegtájékoztatót! 
 
 
6. KÜLÖN FIGYELMEZTETÉS, MELY SZERINT A GYÓGYSZERT GYERMEKEKTŐL 

ELZÁRVA KELL TARTANI 
 
A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó! 
 
 
7. TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉS(EK), AMENNYIBEN SZÜKSÉGES 
 
 
8. LEJÁRATI IDŐ 
 
Felhasználható: (HH.ÉÉÉÉ) 
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9. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK 
 
Hűtőszekrényben nem tárolható és nem fagyasztható! 
Az infúziós zsákot felhasználásig fénytől védve, a külső csomagolásban kell tartani. 
 
 
10. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT GYÓGYSZEREK 

VAGY AZ ILYEN TERMÉKEKBŐL KELETKEZETT HULLADÉKANYAGOK 
ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA ILYENEKRE SZÜKSÉG VAN 

 
 
11. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME 
 
[Lásd I. Melléklet – A tagállam tölti ki]  
 
 
12. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I) 
 
[A tagállam tölti ki]  
  
 
13. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA 
 
Gy.sz.:  
 
 
14. A GYÓGYSZER ÁLTALÁNOS BESOROLÁSA RENDELHETŐSÉG 

SZEMPONTJÁBÓL 
 
Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer. 
 
 
15. AZ ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK 
 
[A tagállam tölti ki]  
 
 
16. BRAILLE ÍRÁSSAL FELTÜNTETETT INFORMÁCIÓK 
 
[A tagállam tölti ki]  
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A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK 
 
DOBOZ 
 
 
1. A GYÓGYSZER NEVE 
 
Ciprofloxacin Kabi  és egyéb járulékos elnevezések (lásd I. Melléklet) 200 mg/100 ml oldatos infúzió 
[Lásd I. Melléklet – A tagállam tölti ki]  
 
 
2. HATÓANYAG(OK) MEGNEVEZÉSE 
 
Az oldatos infúzió milliliterenként 2 mg ciprofloxacint tartalmaz (hidrogén-szulfát formájában). 
Minden 100 ml-es zsák 200 mg ciprofloxacint tartalmaz. 
 
 
3. SEGÉDANYAGOK FELSOROLÁSA 
 
Nátrium-klorid, kénsav, nátrium-hidroxid, injekcióhoz való víz. 
 

Nátriumvegyületet tartalmaz. További információért lásd a mellékelt tájékoztatót. 

 
 
4. GYÓGYSZERFORMA ÉS TARTALOM 
 
Oldatos infúzió.  
1, 5, 10, 20, 30, 40  x 100 ml 
 
 
5. AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS AZ ALKALMAZÁS 

MÓDJA(I) 
 
Intravénás alkalmazásra. 
Használat előtt olvassa el a mellékelt betegtájékoztatót! 
 
 
6. KÜLÖN FIGYELMEZTETÉS, MELY SZERINT A GYÓGYSZERT GYERMEKEKTŐL 

ELZÁRVA KELL TARTANI 
 
A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó! 
 
 
7. TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉS(EK), AMENNYIBEN SZÜKSÉGES 
 
 
 
8. LEJÁRATI IDŐ 
 
Felhasználható: (HH/ÉÉÉÉ) 
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9. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK 
 
Hűtőszekrényben nem tárolható és nem fagyasztható! 
Az infúziós zsákot felhasználásig fénytől védve, a külső csomagolásban kell tartani. 
 
 
10. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT GYÓGYSZEREK 

VAGY AZ ILYEN TERMÉKEKBŐL KELETKEZETT HULLADÉKANYAGOK 
ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA ILYENEKRE SZÜKSÉG VAN 

 
 
11. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME 
 
[Lásd I. Melléklet – A tagállam tölti ki]  
 
 
12. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I) 
 
[A tagállam tölti ki]  
 
 
13. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA 
 
Gy.sz.:  
 
 
14. A GYÓGYSZER ÁLTALÁNOS BESOROLÁSA RENDELHETŐSÉG 

SZEMPONTJÁBÓL 
 
Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer. 
 
 
15. AZ ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK 
 
[A tagállam tölti ki]  
 
 
16. BRAILLE ÍRÁSSAL FELTÜNTETETT INFORMÁCIÓK 
 
[A tagállam tölti ki]  
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A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK 
 
DOBOZ 
 
 
1. A GYÓGYSZER NEVE 
 
Ciprofloxacin Kabi  és egyéb járulékos elnevezések (lásd I. Melléklet) 400 mg/200 ml oldatos infúzió 
[Lásd I. Melléklet – A tagállam tölti ki]  
 
 
2. HATÓANYAG(OK) MEGNEVEZÉSE 
 
Az oldatos infúzió milliliterenként 2 mg ciprofloxacint tartalmaz (hidrogén-szulfát formájában). 
Minden 200 ml-es zsák 400 mg ciprofloxacint tartalmaz. 
 
 
3. SEGÉDANYAGOK FELSOROLÁSA 
 
Nátrium-klorid, kénsav, nátrium-hidroxid, injekcióhoz való víz. 
 

Nátriumvegyületet tartalmaz. További információért lásd a mellékelt tájékoztatót. 

 
4. GYÓGYSZERFORMA ÉS TARTALOM 
 
Oldatos infúzió 
1, 5, 10, 20, 30, 40 x 200 ml 
 
 
5. AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS AZ ALKALMAZÁS 

MÓDJA(I) 
 
Intravénás alkalmazásra. 
Használat előtt olvassa el a mellékelt betegtájékoztatót! 
 
 
6. KÜLÖN FIGYELMEZTETÉS, MELY SZERINT A GYÓGYSZERT GYERMEKEKTŐL 

ELZÁRVA KELL TARTANI 
 
A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó! 
 
 
7. TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉS(EK), AMENNYIBEN SZÜKSÉGES 
 
 
 
8. LEJÁRATI IDŐ 
 
Felhasználható: (HH.ÉÉÉÉ) 
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9. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK 
 
Hűtőszekrényben nem tárolható és nem fagyasztható! 
Az infúziós zsákot felhasználásig fénytől védve, a külső csomagolásban kell tartani. 
 
 
10. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT GYÓGYSZEREK 

VAGY AZ ILYEN TERMÉKEKBŐL KELETKEZETT HULLADÉKANYAGOK 
ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA ILYENEKRE SZÜKSÉG VAN 

 
 
11. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME 
 
[Lásd I. Melléklet – A tagállam tölti ki]  
 
 
12. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I) 
 
[A tagállam tölti ki]  
 
 
13. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA 
 
Gy.sz.:  
 
 
14. A GYÓGYSZER ÁLTALÁNOS BESOROLÁSA RENDELHETŐSÉG 

SZEMPONTJÁBÓL 
 
Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer. 
 
 
15. AZ ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK 
 
[A tagállam tölti ki]  
 
 
16. BRAILLE ÍRÁSSAL FELTÜNTETETT INFORMÁCIÓK 
 
[A tagállam tölti ki]  
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A KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK 
 
INFÚZIÓS ZSÁK 
 
 
1. A GYÓGYSZER NEVE 
 
Ciprofloxacin Kabi és egyéb járulékos elnevezések (lásd I. Melléklet) 100 mg/50 ml oldatos infúzió 
[Lásd I. Melléklet – A tagállam tölti ki]  
 
 
2. HATÓANYAG(OK) MEGNEVEZÉSE 
 
Az oldatos infúzió milliliterenként 2 mg ciprofloxacint tartalmaz (hidrogén-szulfát formájában). 
 
Minden 50 ml-es zsák 100 mg ciprofloxacint tartalmaz. 
 
 
3. SEGÉDANYAGOK FELSOROLÁSA 
 
Nátrium-klorid, kénsav, nátrium-hidroxid, injekcióhoz való víz. 
 

Nátriumvegyületet tartalmaz. További információért lásd a mellékelt tájékoztatót. 

 
 
4. GYÓGYSZERFORMA ÉS TARTALOM 
 
Oldatos infúzió 
50 ml 
 
 
5. AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS AZ ALKALMAZÁS 

MÓDJA(I) 
 
Intravénás alkalmazásra. 
Használat előtt olvassa el a mellékelt betegtájékoztatót! 
 
 
6. KÜLÖN FIGYELMEZTETÉS, MELY SZERINT A GYÓGYSZERT GYERMEKEKTŐL 

ELZÁRVA KELL TARTANI 
 
A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó! 
 
 
7. TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉS(EK), AMENNYIBEN SZÜKSÉGES 
 
 
8. LEJÁRATI IDŐ 
 
Felhasználható: (HH.ÉÉÉÉ) 
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9. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK 
 
Hűtőszekrényben nem tárolható és nem fagyasztható! 
Az infúziós zsákot felhasználásig fénytől védve, a külső csomagolásban kell tartani. 
 
 
10. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT GYÓGYSZEREK 

VAGY AZ ILYEN TERMÉKEKBŐL KELETKEZETT HULLADÉKANYAGOK 
ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA ILYENEKRE SZÜKSÉG VAN 

 
 
11. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME 
 
[Lásd I. Melléklet – A tagállam tölti ki]  
 
 
12. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I) 
 
[A tagállam tölti ki]  
  
 
13. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA 
 
Gy.sz.:  
 
 
14. A GYÓGYSZER ÁLTALÁNOS BESOROLÁSA RENDELHETŐSÉG 

SZEMPONTJÁBÓL 
 
Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer. 
 
 
15. AZ ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK 
 
[A tagállam tölti ki]  
 
 
16. BRAILLE ÍRÁSSAL FELTÜNTETETT INFORMÁCIÓK 
 
[A tagállam tölti ki]  
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A KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK 
 
INFÚZIÓS ZSÁK 
 
 
1. A GYÓGYSZER NEVE 
 
Ciprofloxacin Kabi  és egyéb járulékos elnevezések (lásd I. Melléklet) 200 mg/100 ml oldatos infúzió 
[Lásd I. Melléklet – A tagállam tölti ki]  
 
 
2. HATÓANYAG(OK) MEGNEVEZÉSE 
 
Az oldatos infúzió milliliterenként 2 mg ciprofloxacint tartalmaz (hidrogén-szulfát formájában). 
 
Minden 100 ml-es zsák 200 mg ciprofloxacint tartalmaz. 
 
 
3. SEGÉDANYAGOK FELSOROLÁSA 
 
Nátrium-klorid, kénsav, nátrium-hidroxid, injekcióhoz való víz. 
 

Nátriumvegyületet tartalmaz. További információért lásd a mellékelt tájékoztatót. 

 
 
4. GYÓGYSZERFORMA ÉS TARTALOM 
 
Oldatos infúzió.  
100 ml 
 
 
5. AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS AZ ALKALMAZÁS 

MÓDJA(I) 
 
Intravénás alkalmazásra. 
Használat előtt olvassa el a mellékelt betegtájékoztatót! 
 
 
6. KÜLÖN FIGYELMEZTETÉS, MELY SZERINT A GYÓGYSZERT GYERMEKEKTŐL 

ELZÁRVA KELL TARTANI 
 
A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó! 
 
 
7. TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉS(EK), AMENNYIBEN SZÜKSÉGES 
 
 
8. LEJÁRATI IDŐ 
 
Felhasználható: (HH/ÉÉÉÉ) 
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9. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK 
 
Hűtőszekrényben nem tárolható és nem fagyasztható! 
Az infúziós zsákot felhasználásig fénytől védve, a külső csomagolásban kell tartani. 
 
 
10. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT GYÓGYSZEREK 

VAGY AZ ILYEN TERMÉKEKBŐL KELETKEZETT HULLADÉKANYAGOK 
ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA ILYENEKRE SZÜKSÉG VAN 

 
 
11. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME 
 
[Lásd I. Melléklet – A tagállam tölti ki]  
 
 
12. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I) 
 
[A tagállam tölti ki]  
 
 
13. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA 
 
Gy.sz.:  
 
 
14. A GYÓGYSZER ÁLTALÁNOS BESOROLÁSA RENDELHETŐSÉG 

SZEMPONTJÁBÓL 
 
Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer. 
 
 
15. AZ ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK 
 
[A tagállam tölti ki]  
 
 
16. BRAILLE ÍRÁSSAL FELTÜNTETETT INFORMÁCIÓK 
 
[A tagállam tölti ki]  
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A KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK 
 
INFÚZIÓS ZSÁK 
 
 
1. A GYÓGYSZER NEVE 
 
Ciprofloxacin Kabi  és egyéb járulékos elnevezések (lásd I. Melléklet) 400 mg/200 ml oldatos infúzió 
[Lásd I. Melléklet – A tagállam tölti ki]  
 
 
2. HATÓANYAG(OK) MEGNEVEZÉSE 
 
Az oldatos infúzió milliliterenként 2 mg ciprofloxacint tartalmaz (hidrogén-szulfát formájában). 
 
Minden 200 ml-es zsák 400 mg ciprofloxacint tartalmaz. 
 
 
3. SEGÉDANYAGOK FELSOROLÁSA 
 
Nátrium-klorid, kénsav, nátrium-hidroxid, injekcióhoz való víz. 
 

Nátriumvegyületet tartalmaz. További információért lásd a mellékelt tájékoztatót. 

 
 
4. GYÓGYSZERFORMA ÉS TARTALOM 
 
Oldatos infúzió 
200 ml 
 
 
5. AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS AZ ALKALMAZÁS 

MÓDJA(I) 
 
Intravénás alkalmazásra. 
Használat előtt olvassa el a mellékelt betegtájékoztatót! 
 
 
6. KÜLÖN FIGYELMEZTETÉS, MELY SZERINT A GYÓGYSZERT GYERMEKEKTŐL 

ELZÁRVA KELL TARTANI 
 
A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó! 
 
 
7. TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉS(EK), AMENNYIBEN SZÜKSÉGES 
 
 
8. LEJÁRATI IDŐ 
 
Felhasználható: (HH.ÉÉÉÉ) 
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9. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK 
 
Hűtőszekrényben nem tárolható és nem fagyasztható! 
Az infúziós zsákot felhasználásig fénytől védve, a külső csomagolásban kell tartani. 
 
 
10. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT GYÓGYSZEREK 

VAGY AZ ILYEN TERMÉKEKBŐL KELETKEZETT HULLADÉKANYAGOK 
ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA ILYENEKRE SZÜKSÉG VAN 

 
 
11. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME 
 
[Lásd I. Melléklet – A tagállam tölti ki]  
 
 
12. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I) 
 
[A tagállam tölti ki]  
 
 
13. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA 
 
Gy.sz.:  
 
 
14. A GYÓGYSZER ÁLTALÁNOS BESOROLÁSA RENDELHETŐSÉG 

SZEMPONTJÁBÓL 
 
Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer. 
 
 
15. AZ ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK 
 
[A tagállam tölti ki]  
 
 
16. BRAILLE ÍRÁSSAL FELTÜNTETETT INFORMÁCIÓK 
 
[A tagállam tölti ki]  
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BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 
 

Ciprofloxacin Kabi és egyéb járulékos elnevezések (lásd I. Melléklet) 100 mg/50 ml oldatos infúzió 
Ciprofloxacin Kabi  és egyéb járulékos elnevezések (lásd I. Melléklet) 200 mg/100 ml oldatos infúzió 
Ciprofloxacin Kabi  és egyéb járulékos elnevezések (lásd I. Melléklet) 400 mg/200 ml oldatos infúzió 
 

[Lásd I. Melléklet – A tagállam tölti ki] 
 

Ciprofloxacin (hidrogén-szulfát formájában) 
 
 
Mielőtt elkezdené alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. 
- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is  
          szüksége lehet. 
- További kérdéseivel forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez.. 
- Ezt a gyógyszert az orvos Önnek írta fel. Ne adja át a készítményt másnak, mert számára 

ártalmas lehet még abban az esetben is, ha tünetei az Önéhez hasonlóak. 
- Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt 

mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét. 
 
A betegtájékoztató tartalma: 
1. Milyen típusú gyógyszer a Ciprofloxacin Kabi és milyen betegségek esetén alkalmazható? 
2. Tudnivalók a Ciprofloxacin Kabi alkalmazása előtt 
3. Hogyan kell alkalmazni a Ciprofloxacin Kabi-t? 
4. Lehetséges mellékhatások 
5. Hogyan kell a Ciprofloxacin Kabi-t tárolni? 
6. További információk 
 
 
1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A CIPROFLOXACIN KABI ÉS MILYEN 

BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ? 
 
A Ciprofloxacin Kabi egy antibiotikum. 
 
A Ciprofloxacin Kabit ciprofloxacin-érzékeny patogének okozta súlyos és/vagy életveszélyes, 
fertőzések kezelésére használják. A következő fertőzések kezelhetők intravénásan (vérkeringésbe 
adott) a Ciprofloxacin Kabival: 

• szövődményes húgyúti fertőzések; 
• bizonyos alsó légúti fertőzések, beleértve a tüdőgyulladást; 
• szövődményes bőr- és lágyrész fertőzések;  
• csontfertőzések. 

 
Gyermekek és serdülőkorúak 
A Ciprofloxacin Kabi alkalmazható a Pseudomonas aeruginosa baktériumok okozta heveny alsó 
légúti fertőzések kezelésére is cisztás fibrózisban (amit mukoviszcidózisnak is neveznek) szenvedő 5-
17 éves gyermekekben és serdülőkorúakban. E betegség érinti a tüdőt, a verejtékmirigyeket és az 
emésztőrendszert, krónikus légzőszervi és emésztési problémákat okozva. 
 
 
2. TUDNIVALÓK A CIPROFLOXACIN KABI ALKALMAZÁSA ELŐTT 
 
Önnél NEM alkalmazható a Ciprofloxacin Kabi az alábbi esetekben: 

• ciprofloxacinnal vagy a Ciprofloxacin Kabi bármely összetevőjével vagy egyéb kinolon-
típusú gyógyszerrel szembeni ismert allergiás reakció; 

• 5 éves kor alatti gyermekeknél; 
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• gyermekeknél és növésben lévő serdülőkorúaknál, kivéve a Pseudomonas aeruginosa 
baktériumok okozta akut alsó légúti fertőzések kezelését cisztás fibrózisban szenvedő 5-17 
éves gyermekekben és serdülőkorúakban; 

• azon betegeknél, akiknek a kórelőzményében fluorokinolon adással összefüggő 
ínrendellenesség szerepel; 

• ha Ön terhes, vagy szeretne teherbe esni; 
• ha Ön szoptat. 

 
A Ciprofloxacin Kabi fokozott elővigyázatossággal alkalmazható 
Tájékoztassa kezelőorvosát, ha az alábbiakban említett óvintézkedések és figyelmeztetések közül 
valamelyik Önre vonatkozik vagy korábban vonatkozott. 
 
A kezelés megkezdése előtt - ha Ön a következő betegségek valamelyikében szenved vagy szenvedett: 
• görcsök (rohamok), epilepszia vagy más agyi rendellenesség, például csökkent agyi vérkeringés, 

agyvérzés vagy görcsökre való fokozott hajlam, mivel a ciprofloxacin lehetséges mellékhatásai 
agykárosodást okozhatnak. 

• életveszélyes szapora szívverés (torsade de pointes). Ha ebben a betegségben szenved, tájékoztassa 
kezelőorvosát. 

• miaszténia grávisz (izomgyengeség bizonyos típusa). A ciprofloxacin ezen betegség tüneteinek 
súlyosbodását okozhatja. Ezért a miaszténia grávisz súlyosbodását jelző bármely tünet esetén 
forduljon kezelőorvosához. 

• korábbi májkárosodás. Ha ennek a tünetei jelentkeznek, úgymint a bőr és a szem sárgás 
elszíneződése, azonnal forduljon kezelőorvosához. 

• glükóz-6-foszfát dehidrogenáz hiány (a vörösvértestek örökletes betegsége egy enzim hiánya 
miatt). Ha Ön vagy valaki az Ön családjában ebben a betegségben szenved, tájékoztassa 
kezelőorvosát. A vörösvértestek nagyfokú pusztulása (hemolitikus reakció) következhet be, 
vérszegénységet okozva. A vérszegénység tünetei a fáradékonyság, valamint súlyosabb esetekben 
a légszomj és a sápadt bőr. 

 
A kezelés alatt vagy után – ha a következő állapotok valamelyike fennáll: 
• depresszió vagy zavartság a Ciprofloxacin Kabi alkalmazása után. Ebben az esetben azonnal 

tájékoztassa kezelőorvosát. 
• az ínakban, különösen az Achilles-ínban kialakuló átmeneti fájdalom vagy gyulladás,. Ez a 

gyógyszer okozhat ilyen mellékhatásokat, különösen ha Ön idősebb, vagy az úgynevezett 
szteroidcsoportba tartozó gyógyszert, pl. hidrokortizont szed. 

Ha ilyen tüneteket tapasztal, azonnal tájékoztassa kezelőorvosát, és pihentesse a lábát. 
• súlyos és tartós hasmenés a kezelés során, amely esetleg vért és nyákot tartalmaz. Ebben az 

esetben azonnal forduljon kezelőorvosához, mivel ez súlyos vastagbélgyulladás 
(pszeudomembranózus kolitisz) tünete lehet. Ez az állapot életveszélyes és végzetes kimenetellel 
járhat. 

• a bőr fokozott érzékenysége napfényre vagy ultraibolya (UV)  sugárzásra. Kerülnie kell az erős 
napfénnyel, kvarclámpával vagy más UV sugárforrással való tartós érintkezést. 

Ha a napfénnyel vagy UV fénnyel való érintkezés elkerülhetetlen, az Ön védelme érdekében 
napvédő krémet kell használni. Ha ennek ellenére is előfordulnak olyan tünetek, mint pl. láz, 
kiütések, viszketés, apró piros foltok a bőrön, forduljon kezelőorvosához, mert szükséges lehet a 
kezelés megszakítása. 

• allergiás reakció a gyógyszer első alkalmazása után. Ebben az esetben azonnal tájékoztassa 
kezelőorvosát. Ezen reakció tünetei lehetnek: nagymértékű vérnyomáscsökkenés, sápadtság, 
nyugtalanság, gyenge/gyors érverés, nyirkos bőr, szédülés. Nagyon ritka esetben ezen allergiás 
reakció életveszélyes sokkhoz vezethet. 

• helyi reakciók a gyógyszer alkalmazása után. Ezen reakciók különösen akkor fordulhatnak elő, ha 
az infúzió beadási ideje 30 perc vagy annál rövidebb. Ezek a reakciók helyi bőrtünetek formájában 
jelenhetnek meg, úgymint bőrpír, irritáció vagy fájdalom, melyek rendszerint gyorsan elmúlnak az 
infúzió befejezése után. Ha ezek a tünetek visszatérnek vagy súlyosbodnak a következő infúzió 
beadásakor, nem szabad további infúziót alkalmazni. 
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• krisztalluria (kristályok jelenléte a vizeletben, kellemetlen vizeletürítéssel). Ebben az esetben 
tájékoztassa kezelőorvosát, mivel vizeletét meg kell vizsgálni. Továbbá igyon megfelelő 
mennyiségű folyadékot (megközelítőleg 1,5-2 litert naponta). 

• Mycobacterium tuberculosis teszt (TBC teszt). Kérjük tájékoztassa kezelőorvosát arról, ha Önt a 
Ciprofloxacin Kabival kezelik, mivel ezen teszt eredménye hamis lehet. 

 
A kezelés ideje alatt alkalmazott egyéb gyógyszerek 
Ha a Ciprofloxacin Kabit és a következő gyógyszerek valamelyikét egy időben alkalmazzák, fokozott 
óvatossággal kell eljárni: 

• teofillin (asztma kezelésére szolgáló gyógyszer), klozapin (skizofrénia kezelésére szolgáló 
gyógyszer), takrin (Alzheimer-kór tüneteinek kezelésére való gyógyszer), ropinirol 
(Parkinson-kór kezelésére való gyógyszer) és tizanidin (izomgörcs kezelésre való gyógyszer). 
Ha ezek közül bármelyik gyógyszert ciprofloxacinnal együtt szedi, ellenőrizni fogják Önnél a 
túladagolás tüneteit. 
A fent említett vegyületeket egy speciális enzim (CYP1A2) alakítja át. A ciprofloxacin gátolja 
ezt az enzimet. Ezért a vérben megnövekedhet ezeknek az egyéb gyógyszereknek a 
mennyisége. 

• bizonyos gyulladáscsökkentő hatóanyagok (pl. ibuprofen, naproxen, az acetilszalicilsav 
kivételével), ha a ciprofloxacint nagyon nagy adagban alkalmazzák. Ez epilepsziás rohamot 
válthat ki. 

• ciklosporin (szervátültetést követő kilökődési reakciót megelőző gyógyszer). 
Ebben az esetben a veseműködést gyakran (hetente kétszer) kell ellenőrizni. 

• orális antikoagulánsok (véralvadás gátlására használt gyógyszerek, pl. a warfarin). Ez a 
vérzési idő megnyúlását okozhatja. Ezért a vérzési időt ellenőrizni kell. 

• glibenklamid (cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszer). Ez fokozhatja a glibenklamid 
hatását (túl alacsony vércukorszint). 

• probenecid (köszvény kezelésére használt gyógyszer). Megnövekedhet a ciprofloxacin 
vérszintje. 

• fenitoin (epilepszia kezelésére használt gyógyszer). Megnövekedhet vagy csökkenhet ezen 
gyógyszer vérszintje. 

• koffein (stimulálószerként használt), pentoxifillin (a végtagok keringési rendellenességeinek 
kezelésére használt gyógyszer) és mexiletin (szívritmuszavar kezelésére használt gyógyszer). 
Megnövekedhet ezen gyógyszerek vérszintje. 

• metotrexát (daganatos betegségek kezelésére vagy az immunrendszer elnyomására használt 
gyógyszer). Kezelőorvosa ellenőrizni fogja Önnél a metotrexát túladagolás tüneteit. 
A ciprofloxacin gátolhatja a metotrexát vesén keresztüli kiválasztódását, emelkedett 
metotrexát-szintet okozva a vérben. 

 
Ha a fenti állapotok bármelyike vonatkozik Önre, kezelőorvosa dönthet úgy, hogy másik gyógyszert ír 
fel Önnek, vagy módosítja a Ciprofloxacin Kabi vagy a másik gyógyszer adagolását. 
 
Kezelőorvosa megkérdezése nélkül soha ne szedjen több gyógyszert egy időben. Feltétlenül 
tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb 
gyógyszereiről, beleértve a vény nélkül kapható készítményeket is. 
 
Terhesség: 
A Cirprofloxacin Kabi a terhesség ideje alatt Önnél nem alkalmazható. Tájékoztassa kezelőorvosát, ha 
terhes vagy teherbe szeretne esni. 
Bármilyen gyógyszer szedése előtt kérje orvosa vagy gyógyszerésze tanácsát. 
 
Szoptatás 
A ciprofloxacin kiválasztódik az anyatejbe. Ha Ön Ciprofloxacin kezelés alatt áll, ne szoptassa 
gyermekét, mivel benne ízületi porc fejlődési rendellenességek és egyéb káros hatások kockázata 
alakulhat ki. Tájékoztassa kezelőorvosát, ha Ön szoptatja gyermekét. 
Mielőtt bármilyen gyógyszert elkezdene szedni, beszélje meg kezelőorvosával vagy gyógyszerészével. 
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A készítmény hatása a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre 
A Ciprofloxacin Kabi csökkentheti az éberséget. Ha szédülést tapasztal, ne vezessen és ne kezeljen 
gépet, ha az teljes koncentrációt igényel. 
 
Fontos információk a Ciprofloxacin Kabi egyes összetevőiről 
Ha Ön nátriumszegény diétán van, vegye figyelembe, hogy 100 ml Ciprofloxacin Kabi 15,1 mmol 
(=347 mg) nátriumot tartalmaz. 
 
 
3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A CIPROFLOXACIN KABI-T? 
 
Adagolás 
A Ciprofloxacin Kabi adagolása a fertőzés súlyosságától és típusától, a kórokozó(k) érzékenységétől, 
az Ön életkorától, testsúlyától és veseműködésétől függ. 
A ciprofloxacin szokásos adagja felnőttekben naponta kétszer 200-400 mg. 
Nagyon súlyos fertőzések esetén az adag maximálisan 1200 mg napi adagra emelhető (naponta 
háromszor 400 mg). 
 
Gyermekek és serdülőkorúak 
Pseudomonas aeruginosa baktérium okozta heveny tüdőfertőzések kezelésére cisztás fibrózisban 
szenvedő gyermekek és serdülőkorúak (5-17 év) esetében a ciprofloxacin napi adagja kétszer 
15 mg/testtömeg-kilogramm vagy háromszor 10 mg/testtömeg-kilogramm (naponta maximum 1200 
mg). 
 
Az adagolás módosítása 
Ha Ön 65 évesnél idősebb, kezelőorvosa az Ön vesefunkcióján és betegségének súlyosságán alapuló 
adagot rendelhet. 
 
Tájékoztassa kezelőorvosát, ha valamilyen vesebetegségben szenved. Ő szükségesnek tarthatja az 
adagolás módosítását a csökkent veseműködés miatt. 
 
Az alkalmazás módja 
A Ciprofloxacin Kabit 60 percig tartó, rövid időtartamú intravénás infúzióban (egy vénába beadva) 
kell alkalmazni. 
 
A kezelés időtartama 
A Ciprofloxacin Kabival történő kezelés időtartama a fertőzés súlyosságától, a kezelés hatásától és a 
kórokozó(k) érzékenységétől függ. 
A fertőzés tüneteinek megszűnése után a kezelést még legalább három napig folytatni kell. 
A cisztás fibrózisban szenvedő gyermekek és serdülőkorúak heveny tüdőfertőzéseinek kezelése 10-14 
napot vesz igénybe. 
 
 
4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK 
 
Mint minden gyógyszer, így a Ciprofloxacin Kabi is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem 
mindenkinél jelentkeznek. 
Mellékhatásokat a ciprofloxacint kapó betegek 5-14%-ánál jelentettek. 
A leggyakoribb mellékhatások a gyomor-, bélrendszert, az idegrendszert, a bőrt és a kötőszöveteket 
érintik. 
Néhány mellékhatásra vonatkozó részletesebb információért kérjük olvassa el a 2. pont megfelelő 
részét: „A Ciprofloxacin Kabi fokozott elővigyázatossággal alkalmazható - A kezelés alatt vagy után”. 
 
A mellékhatások gyakoriságuk alapján a következő csoportokba sorolhatóak: 
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Nagyon gyakori 10 kezelt betegből több mint 1 esetén észlelhető 
Gyakori 100 kezelt betegből több mint 1, de 10 kezelt betegből kevesebb mint 1 esetén 

észlelhető 
Nem gyakori 1000 kezelt betegből több mint 1, de 100 kezelt betegből kevesebb mint 1 esetén 

észlelhető 
Ritka 10 000 kezelt betegből több mint 1, de 1000 kezelt betegből kevesebb mint 1 

esetén észlelhető 
Nagyon ritka 10 000 kezelt betegből kevesebb mint 1 esetén, beleértve az egyedi eseteket, 

észlelhető 
 
Fertőző betegségek és parazitafertőzések 
Nem gyakori: gombás fertőzés (moníliázis). 
 
Vérképzőszervi és nyirokrendszeri betegségek és tünetek 
Nem gyakori: az eozinofil sejtek számának növekedése, a fehérvérsejtek számának csökkenése, ami 

valószínűbbé teszi a fertőzéseket. 
Ritka:  a vörösvértestek számának csökkenése (vérszegénység), a fehérvérsejtek számának 

emelkedése, megváltozott protrombin (véralvadási faktor) értékek, a vérlemezkék 
számának  bőrbevérzésekkel és vérzékenységgel járó csökkenése (trombocitopénia), 
vérlemezkék számának növekedése (trombocitózis). 

Nagyon ritka: a vörösvérsejtek számának csökkenése, ezen sejtek kiterjedt pusztulása következtében 
(hemolitikus anémia) a vér sejtjeinek súlyos csökkenése (pancitopénia), a fehérvérsejtek 
számának hirtelen magas lázzal, torokfájással és szájnyálkahártya fekélyekkel járó 
súlyos csökkenése (agranulocitózis). 

 
Immunrendszeri betegségek és tünetek 
Ritka:  a végtagok és az arc duzzanata (perifériás ödéma, arcödéma), az arc vagy a torok légzési 

nehézséggel és/vagy viszketéssel és kiütésekkel járó hirtelen duzzanata, gyakran 
allergiás reakció formájában (angioneurotikus ödéma), allergiás reakciók, gyógyszer 
okozta láz, súlyos allergiás reakció, amely légzési nehézséget vagy szédülést okoz 
(anafilaxiás reakció). 

Nagyon ritka: nagyfokú vérnyomáscsökkenéssel, sápadtsággal, nyugtalansággal, gyenge/szapora 
szívveréssel, nyirkos bőrrel, szédüléssel (anafilaxiás sokk tünetei) járó életveszélyes 
állapot a gyógyszerrel szembeni súlyos allergia miatt; viszkető bőrkiütés, láz, ízületi 
duzzanat, izomfájdalom, kiütés (hasonló tünetek, mint amik a szérumbetegségnek 
nevezett betegségben fordulnak elő). 

 
Anyagcsere- és táplálkozási betegségek és tünetek 
Ritka:  emelkedett vércukorszint (hiperglikémia). 
 
Mentális (pszichés) zavarok 
Ritka:  szorongás, rémálmok, súlyos depresszió, nem létező dolgok és hangok látása vagy 

hallása (hallucináció). 
Nagyon ritka: viselkedési és önkontroll zavarok (pszichotikus reakciók). 
 
Idegrendszeri betegségek és tünetek 
Gyakori: rendellenes ízérzékelés, szédülés, fejfájás, álmatlanság (inszomnia), nyugtalanság 

(agitáltság), zavarodottság. 
Ritka:  csökkent ízérzékelés, megváltozott érzékelés (paraesztézia), remegés (tremor), görcsök 

(rohamok), súlyos fejfájás (migrén). 
Nagyon ritka: rendellenes szaglás (parozmia), szaglóképesség elvesztése (anozmia, a kezelés 

befejezését követően általában visszatér), görcsök (epilepsziás rángógörccsel járó 
nagyroham), járászavar (instabilitás), koponyaűri nyomásnövekedés (intrakraniális 
hipertenzió). 
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Szembetegségek és tünetek 
Ritka:  látászavar, úgymint kettőslátás (diplopia) és a tárgyak egy bizonyos színben való látása 

(kromatopszia). 
 
A fül és a belső fül betegségei és tünetei 
Ritka:  fülcsengés (tinnitusz), a hallás átmeneti elvesztése (különösen magas frekvenciák 

esetén). 
 
Szívbetegségek és tünetek 
Ritka:  szapora szívverés (tachikardia). 
Nagyon ritka: szabálytalan szívverés (kamrai aritmia), rendellenes EKG, életveszélyes szapora 

szívverés (torsade de pointes). Ezek a mellékhatások főleg bizonyos szívbetegségek 
kockázatának kitett betegeknél fordulnak elő. 

 
Érbetegségek és tünetek 
Nem gyakori: ,vérrögképződéssel járó vénagyulladás (tromboflebitisz), a véna gyakran kemény 

tapintású, felette bőrpírral. 
Ritka:    ájulás (eszméletvesztés), értágulat (vazodilatáció).  
Nagyon ritka: érgyulladás (vaszkulitisz), amelyre jellemzők: apró pontszerű bőrbevérzések 

(petechiák), vérző hólyagok (hemorrágiás bullák), csomók a bőrben (papulák), 
varképződés (az egészséges bőrről leváló/lehámló elhalt szövet). 

 
Légzőrendszeri és mellkasi betegségek és tünetek 
Ritka:  nehézlégzés (diszpnoe), a gége duzzanata légzési nehézséggel (gégeödéma). 
 
 
Emésztőrendszeri betegségek és tünetek 
Gyakori: hányinger, hasmenés. 
Nem gyakori: hányás, emésztési zavar, szélszorulás (puffadás), étvágytalanság, hasi fájdalom. 
Ritka:  a vastagbél súlyos gyulladása (pseudomembranosus kolitisz) miatti súlyos és tartós 

hasmenés, amely esetleg vért és nyákot tartalmaz, gombás fertőzés a szájüregben (orális 
moníliázis). 

Nagyon ritka: gombás fertőzés az emésztőrendszerben (gasztrointesztinális moníliázis), a 
hasnyálmirigy gyulladása (pankreatitisz). 

 
Máj-, epebetegségek és tünetek 
Ritka:  a bőr vagy a szemfehérje sárgás elszíneződése (ikterusz), olyan állapot miatti sárgaság, 

amelyben az epe nem képes normálisan elfolyni a májból (kolesztatikus sárgaság). 
Nagyon ritka: májgyulladás (hepatitisz), májsejt elhalás (májsejt nekrózis, nagyon ritkán életveszélyes 

májelégtelenséget okozva). 
 
A bőr és kötőszöveti betegségek és tünetek 
Gyakori: bőrkiütés. 
Nem gyakori: viszketés (pruritusz), foltos kiütés (makulopapulózus kiütés), csalánkiütés (urtikária). 
Ritka:  fokozott fényérzékenység (fotoszenzitivitás). 
Nagyon ritka: piros, szabálytalan, pontszerű (nedvedző) kiütések (eritéma (exszudatívum) 

multiforme), érzékeny kékes-vörös dudorok a bőrön (eritéma nodózum), (magas) lázzal, 
a bőrön piros foltokkal, ízületi fájdalommal és/vagy szemfertőzéssel járó súlyos állapot 
(Stevens-Johnson szindróma), lázzal, a bőrön hólyagokkal és hámlással járó súlyos 
állapot (Lyell szindróma). 

 
Vázizom, ín- és csontbetegségek és tünetek 
Nem gyakori: ízületi fájdalom (artralgia). 
Ritka:  izomfájdalom (mialgia), ízületi rendellenesség (duzzadt ízületek). 
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Nagyon ritka: íngyulladás (tendinitisz, különösen az Achilles-ín esetében), részleges vagy teljes 
ínszakadás (különösen az Achilles-ín esetében), a miaszténia grávisz (bizonyos típusú 
izomgyengeség) tüneteinek súlyosbodása. 

 
 
 
Vese és húgyúti betegségek és tünetek 
Ritka:  akut veseelégtelenség, rendellenes vesefunkció, gombás fertőzés miatti 

hüvelyváladékozás (hüvelyi moníliázis), véres vizelet (hematuria), vizeletben lévő 
kristályok által okozott kellemetlen vizeletürítés (krisztalluria), véres vizelettel, lázzal, 
és derékfájdalommal járó vesegyulladás (interstíciális nefritisz). 

 
Általános tünetek, a beadást követő helyi reakciók 
Nem gyakori: általános gyengeségérzet, kimerültség (aszténia), fájdalom vagy irritáció a beadás 
  helyén 
Ritka:  izzadás. 
 
Laboratóriumi vizsgálatok eredményei 
Nem gyakori: a vér kreatinin- vagy karbamidszintjének emelkedése, rendellenes májfunkciós 

eredmények, epefesték jelenléte a vérben (bilirubinémia) és egy bizonyos enzim 
(alkalikus-foszfatáz) vérszintjének emelkedése. 

Nagyon ritka: emelkedett amiláz (a keményítőt lebontó enzim) és lipáz (a zsírokat lebontó enzim) 
vérszintek. 

 
Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül 
egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét. 
 
 
5. HOGYAN KELL A CIPROFLOXACIN KABIT TÁROLNI? 
 
A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó! 
A csomagoláson feltüntetett lejárati idő („Felhasználható”) után ne alkalmazza a Ciprofloxacin Kabit. 
A lejárati idő a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik. 
 
• Hűtőszekrényben nem tárolható és nem fagyasztható. 
• Az infúziós zsák felhasználásig a külső csomagolásban, fénytől védve tárolandó. 
 
 
6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
 
Mit tartalmaz a Ciprofloxacin Kabi? 
 
• A készítmény hatóanyaga a ciprofloxacin (ciprofloxacin-hidrogén-szulfát formájában). Minden 

50 ml-es zsák 100 mg ciprofloxacint tartalmaz. Minden 100 ml-es zsák 200 mg ciprofloxacint 
tartalmaz. Minden 200 ml-es zsák 400 mg ciprofloxacint tartalmaz. 

• Egyéb összetevők: nátrium-klorid, kénsav, nátrium-hidroxid a pH beállításhoz, injekcióhoz való  
 víz. 
 
Milyen a Ciprofloxacin Kabi külleme és mit tartalmaz a csomagolása 
 
A Ciprofloxacin Kabi egy steril, átlátszó és színtelen oldat. 
50 ml oldatot tartalmazó, átlátszó, rugalmas, alumínium védőcsomagolással ellátott poliolefin zsák  
Átlátszó, rugalmas, alumínium védőcsomagolással ellátott poliolefin zsák tartalmazza a 100 ml 
oldatot. 
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Átlátszó, rugalmas, alumínium védőcsomagolással ellátott poliolefin zsák tartalmazza a 200 ml 
oldatot. 
 
A forgalomba hozatali engedély jogosultja és gyártó 
 
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: 
[Lásd I. Melléklet – A tagállam tölti ki]  
 
Gyártó: 
Fresenius Kabi Norge AS 
Postboks 430 
N-1753 Halden 
Norvégia 
Tel: +47 69 21 1100 
 
Ezt a gyógyszert az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban az alábbi neveken engedélyezték: 
 
[Lásd I. Melléklet – A tagállam tölti ki]  
 
 
A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma {ÉÉÉÉ/HH} 
 
[A tagállam tölti ki] 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Az alábbi információk kizárólag orvosoknak vagy más egészségügyi szakembereknek szólnak: 
 
Csak tiszta oldat és sérülésmentes csomagolás esetén alkalmazható. 
Kizárólag egyszeri használatra. Bármilyen fel nem használt oldat, illetve zsák megsemmisítését a helyi 
előírások szerint kell végrehajtani.  
A zsák felbontását követően azonnal felhasználandó. 
Ne készítsenek keverékeket üvegpalackban. 
 
A Ciprofloxacin Kabi kompatibilis az izotóniás nátrium-klorid oldattal, a Ringer oldattal, a Ringer-
laktát oldattal, 50 mg/ml-es (5%) vagy 100 mg/ml-es (10%) glükóz oldattal, és 2.25 mg/ml-es 
(0.225%) vagy 4.5 mg/ml-es (0.45%) nátrium-klorid oldattal kiegészített 50 mg/ml-es (5%) glükóz 
oldattal. A kompatibilitás ezekkel az oldatokkal 1+1 és 1+4 hígítási tartományban igazolt 0,4 – 1 
mg/ml ciprofloxacin koncentrációnak megfelelően. A használat közbeni kémiai és fizikai stabilitás 
25˚C-on 24 óráig bizonyított. Ha a kompatibilitás nem igazolt, az oldatos infúzió minden esetben csak 
külön alkalmazható. 
Beadás előtt a feloldott oldatot vizuálisan ellenőrizni kell, szemcsés anyagot vagy elszíneződést 
keresve. A feloldott oldat átlátszó és színtelen. 
 
 


