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Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls193468/2010, 
sukls193469/2010, sukls193471/2010

Příbalová informace.
Informace pro použití, čtěte pozorně!

Fortum 500 mg
Fortum 1 g
Fortum 2 g
(Ceftazidimum pentahydricum)
prášek pro přípravu injekčního roztoku

Složení přípravku
Léčivá látka: Fortum 500 mg: Ceftazidimum pentahydricum 605 mg, což odpovídá 
Ceftazidimum 500 mg, v jedné lahvičce.
Fortum 1 g: Ceftazidimum pentahydricum 1,21 g, což odpovídá Ceftazidimum 1 g, v jedné 
lahvičce.
Fortum 2 g: Ceftazidimum pentahydricum 2,42 g, což odpovídá Ceftazidimum 2 g, v jedné 
lahvičce.
Pomocná látka: uhličitan sodný.

Léková forma a velikost balení
Prášek pro přípravu injekčního  roztoku.
1 x 500 mg; 1 x 1 g; 1 x 2 g.

Farmakoterapeutická skupina, způsob účinku
Širokospektré antibiotikum III. generace cefalosporinů.
Ceftazidim působí baktericidně. Mechanismus jeho účinku spočívá v inhibici syntézy 
bakteriální buněčné stěny. In vitro je na ceftazidim citlivé široké spektrum patogenních kmenů 
a izolátů, včetně kmenů rezistentních vůči gentamicinu a jiným aminoglykosidům. Ceftazidim 
je vysoce stabilní vůči většině klinicky významných -laktamáz produkovaných 
grampozitivními i gramnegativními mikroorganismy, a proto je účinný proti mnoha kmenům 
rezistentním na ampicilin a cefalotin. Ceftazidim má in vitro vysokou vnitřní účinnost a působí 
proti většině bakteriálních rodů v úzkém rozmezí minimálních inhibičních koncentrací (MIC), 
přičemž hodnoty MIC jsou jen minimálně proměnlivé při různých velikostech inokula. 
Ceftazidim a aminoglykosidy v kombinaci vykazují in vitro aditivní účinnost, u některých 
kmenů bylo prokázáno jejich synergické působení.
Ceftazidim je in vitro účinný proti těmto mikroorganismům:
Gramnegativní bakterie: Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas spp. (včetně 
Pseudomonas pseudomallei), Escherichia coli, Klebsiella spp. (včetně Klebsiella
pneumoniae), Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Morganella morganii (dříve Proteus 
morganii), Proteus rettgeri, Providencia spp., Enterobacter spp., Citrobacter spp., Serratia 
spp., Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia enterocolitica, Pasteurella multocida, 
Acinetobacter spp., Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae 
(včetně kmenů rezistentních na ampicilin), Haemophilus parainfluenzae (včetně kmenů 
rezistentních na ampicilin).
Grampozitivní bakterie: Staphylococcus aureus (kmeny citlivé na meticilin), Staphylococcus
epidermidis (kmeny citlivé na meticilin), Micrococcus spp., Streptococcus pyogenes (-
hemolytické streptokoky skupiny A), streptokoky skupiny B (Streptococcus agalactiae), 
Streptococcus pneumoniae, Streptococcus mitis, Streptococcus spp. – s výjimkou 
Enterococcus (Streptococcus) faecalis.
Anaerobní kmeny: Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Streptococcus spp., 
Propionibacterium spp., Clostridium perfringens, Fusobacterium spp., Bacteroides spp. 
(mnohé kmeny Bacteroides fragilis jsou rezistentní).
Ceftazidim in vitro není účinný proti těmto mikroorganismům: meticilin-rezistentní stafylokoky, 
Enterococcus (Streptococcus) faecalis a mnohé jiné enterokoky, Clostridium difficile, Listeria 
monocytogenes, Campylobacter spp.
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Držitel rozhodnutí o registraci 
Glaxo Group Ltd., Greenford, Middlesex, Velká Británie.

Výrobce
GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A., Verona, Itálie.

Farmakokinetické údaje
Absorpce: Po nitrosvalovém podání je rychle dosaženo maximálních hladin v séru: 18 mg/l po 
dávce 500 mg a 37 mg/l po dávce 1 g. Pět minut po nitrožilní bolusové injekci jsou hladiny 
v séru: 46 mg/l po dávce 500 mg, 87 mg/l po dávce 1 g a 170 mg/l po dávce 2 g.
Distribuce: Terapeuticky účinné koncentrace jsou v krevním séru přítomny ještě 8 až 12 hodin 
jak po nitrožilním, tak po nitrosvalovém podání. Ceftazidim se váže na plazmatické proteiny 
asi z 10 %. Koncentrací převyšujících minimální inhibiční koncentrace (MIC) pro běžné 
patogeny lze dosáhnout v tělesných tkáních, tekutinách a sekretech, jako jsou kosti, srdce, 
žluč, sputum, komorový mok a synoviální, pleurální a peritoneální tekutina. Ceftazidim 
snadno prostupuje placentou a je vylučován do mateřského mléka. Penetrace ceftazidimu 
intaktní hematoencefalickou bariérou je slabá, takže v nepřítomnosti zánětu dosahuje 
v mozkomíšním moku nízkých hladin. Při meningitidě však ceftazidim dosahuje 
v mozkomíšním moku terapeutických koncentrací 4 až 20 mg/l nebo i vyšších.
Metabolizace: Ceftazidim v organismu není metabolizován.
Eliminace: Parenterálním podáním se dosahuje dlouhodobě vysokých hladin v krevním séru, 
které klesají s poločasem kolem 2 h. Ceftazidim je vylučován v metabolicky nezměněné, 
účinné formě glomerulární filtrací do moči; během 24 h se touto cestou vyloučí 80 až 90 % 
podané dávky. U pacientů s renální dysfunkcí je zpomalena eliminace ceftazidimu, a proto se 
u nich má redukovat dávkování (snížit jednotlivá dávka a/nebo prodloužit dávkovací interval). 
Žlučí se vylučuje méně než 1 % podané dávky, čímž je omezeno množství ceftazidimu, které 
se dostává do střev.

Indikace
Přípravek Fortum je indikován k terapii infekčních onemocnění (monoinfekcí nebo smíšených 
infekcí) vyvolaných mikroorganismy citlivými na ceftazidim. Lze ho použít jako monoterapii 
první volby před získáním výsledků testů citlivosti. Lze ho použít v kombinaci 
s aminoglykosidovým antibiotikem nebo s většinou ostatních -laktamových antibiotik. Při 
podezření na infekci Bacteroides fragilis lze Fortum použít v kombinaci s jiným antibiotikem 
účinným proti anaerobům. K indikacím patří:
Těžké infekce, např.: 

- septikémie, bakteriémie, peritonitida, meningitida;
- infekce u imunosuprimovaných pacientů;
- infekce u pacientů v intenzivní péči, např. s infikovanými popáleninami.

Infekce dýchacího ústrojí včetně plicních infekcí při cystické fibróze.
Infekce v ušní, nosní a krční oblasti.
Infekce močového ústrojí.
Infekce kůže a měkkých tkání.
Gastrointestinální, biliární a abdominální infekce.
Infekce kostí a kloubů.
Infekce ve spojení s hemodialýzou, peritoneální dialýzou nebo kontinuální ambulantní 
peritoneální dialýzou (CAPD).
Profylaktická aplikace v chirurgii prostaty (transuretrální resekce).

Kontraindikace 
Přípravek nesmí být používán při známé přecitlivělosti na ceftazidim nebo jiné 
cefalosporinové antibiotikum.

Zvláštní upozornění
Před zahájením terapie přípravkem Fortum je nutné prověřit, zda pacient v minulosti 
neprodělal reakci přecitlivělosti na ceftazidim, na jiná cefalosporinová antibiotika, na 
penicilinová antibiotika nebo na jiná léčiva. Pacientům, kteří prodělali alergickou reakci na 
penicilinové antibiotikum nebo na jiné než cefalosporinové či penicilinové -laktamové 
antibiotikum, je nutné věnovat zvláštní péči. Vyskytne-li se alergická reakce na ceftazidim, 
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musí se podávání přípravku Fortum zastavit. Závažné reakce přecitlivělosti mohou vyžadovat 
podání epinefrinu (adrenalinu), hydrokortizonu, antihistaminika, popř. další opatření 
neodkladné péče. Aplikace vysokých dávek cefalosporinů souběžně s nefrotoxickými léčivy, 
jako jsou aminoglykosidová antibiotika nebo silná diuretika (např. furosemid), může 
nepříznivě ovlivnit renální funkci. Klinické zkušenosti ukázaly, že při aplikaci ceftazidimu 
v doporučených dávkách není vznik tohoto problému pravděpodobný. Nebylo prokázáno, že 
by ceftazidim v běžných terapeutických dávkách nepříznivě ovlivňoval renální funkci. 
Ceftazidim je eliminován ledvinami, a při omezené funkci ledvin je proto zapotřebí – v 
závislosti na stupni renální dysfunkce – redukovat dávkování. U pacientů s renální dysfunkcí, 
u kterých nebylo náležitě redukováno dávkování, byly občas hlášeny neurologické následky 
(viz  Dávkování u pacientů s renální dysfunkcí). Dlouhotrvající aplikace může (tak jako je 
tomu i u ostatních širokospektrých antibiotik) vést k přerůstání necitlivých mikroorganismů 
(např. kandid, enterokoků), což může vyžadovat zastavení aplikace přípravku Fortum nebo 
zavedení náležitých opatření. Je nezbytné opakovaně kontrolovat stav pacienta. Stejně jako 
při podávání jiných cefalosporinů nebo penicilinů s rozšířeným spektrem účinku může u 
některých zpočátku citlivých kmenů rodu Enterobacter a Serratia vzniknout během terapie 
ceftazidimem rezistence vůči tomuto léčivu. Je-li to klinicky vhodné, má se během terapie 
infekčních onemocnění vyvolaných kmeny rodu Enterobacter nebo Serratia uvážit pravidelné 
provádění testů citlivosti patogenů na ceftazidim. 
Experimentálně nebyly prokázány embryopatické ani teratogenní efekty, přesto se má 
ceftazidim v prvních měsících gravidity a v prvních měsících života dítěte podávat se zvláštní 
opatrností. Ceftazidim se v malých množstvích vylučuje do mateřského mléka, a proto má být 
kojícím matkám podáván se zvláštní opatrností.

Interakce
Souběžná aplikace nefrotoxických léčiv může nepříznivě ovlivnit renální funkci.
Chloramfenikol působí in vitro vůči ceftazidimu a jiným cefalosporinům antagonisticky. 
Klinický význam tohoto zjištění není znám, avšak plánuje-li se souběžná aplikace přípravku 
Fortum s chloramfenikolem, je nutné brát možnost antagonistického působení v úvahu. 
Ceftazidim neinterferuje s laboratorními vyšetřeními na glykosurii založenými na enzymových 
metodikách, může však slabě interferovat s laboratorními vyšetřeními na glykosurii 
založenými na redukci mědi (s Benedictovým nebo Fehlingovým činidlem nebo s tabletami 
Clinitest). Ceftazidim neinterferuje se stanovením kreatininu metodou využívající alkalický 
pikrát.

Dávkování
Dávkování závisí na závažnosti, citlivosti, lokalizaci a typu infekce, na věku pacienta a na 
stavu jeho renální funkce.
Dávkování u dospělých pacientů: 1 až 6 g/den, rozděleně ve 2 nebo 3 dílčích dávkách, 
nitrožilně nebo nitrosvalovou injekcí.
Infekce močového ústrojí a méně závažné infekce: 500 mg nebo 1 g každých 12 hodin.
Většina infekcí: 1 g každých 8 hodin nebo 2 g každých 12 hodin.
Velmi závažné infekce, obzvláště u imunokomprimovaných pacientů, včetně pacientů 
s neutropenií: 2 g každých 8 nebo 12 hodin nebo 3 g každých 12 hodin.
Dospělí pacienti s cystickou fibrózou při pseudomonádových plicních infekcích: 100 až             
150 mg/kg/den, rozděleně ve 3 dílčích dávkách.
U dospělých s normální renální funkcí byly bez patologického efektu použity dávky 9 g/den.
Při profylaktické aplikaci v chirurgii prostaty se má podat 1 g při úvodu do anestezie. Lze 
uvážit podání druhé dávky v době odstranění cévky.
Dávkování u dětí starších než 2 měsíce: 30 až 100 mg/kg/den, rozděleně ve 2 nebo 3 dílčích 
dávkách. U infikovaných imunokomprimovaných dětí nebo u dětí s cystickou fibrózou nebo 
s meningitidou lze podávat dávky až 150 mg/kg/den (maximálně 6 g/den), rozděleně ve 3 
dílčích dávkách.
Dávkování u dětí ve věku do 2 měsíců: 25 až 60 mg/kg/den, rozděleně ve 2 dílčích dávkách.
Plazmatický poločas ceftazidimu může být u novorozenců 3x až 4x delší než u dospělých.
Dávkování u pacientů ve vyšším a pokročilém věku: S ohledem na sníženou clearance 
ceftazidimu by u akutně nemocných pacientů ve vyšším a pokročilém věku (zejména u 
pacientů starších než 80 let)neměla denní dávka překročit 3 g.
Dávkování u pacientů s renální dysfunkcí: Ceftazidim se vylučuje v metabolicky nezměněné 
formě ledvinami. U pacientů s renální dysfunkcí je proto zapotřebí redukovat dávkování. 
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Iniciálně se má podat nárazová dávka 1 g. Udržovací dávky je třeba stanovit podle hodnoty 
glomerulární filtrace.

Tabulka: Doporučené udržovací dávky ceftazidimu u pacientů s renální dysfunkcí
Clearance kreatininu Přibližná koncentrace 

kreatininu v séru
Doporučená 

jednotlivá dávka 
ceftazidimu

Interval mezi 
dávkami

> 50 ml/min
(> 0,83 ml/sec)

< 150 mol/l
(< 1,7 mg/dl)

normální dávkování

50-31 ml/min
(0,83-0,52 ml/sec)

150-200 mol/l
(1,7-2,3 mg/dl)

1 g 12 h

30-16 ml/min
(0,50-0,27 ml/sec)

200-350 mol/l
(2,3-4,0 mg/dl)

1 g 24 h

15-6 ml/min
(0,25-0,10ml/sec)

350-500 mol/l
(4,0-5,6 mg/dl)

500 mg 24 h

< 5 ml/min
(<0,08ml/sec)

> 500 mol/l
(> 5,6 mg/dl)

500 mg 48 h

U pacientů s těžkými infekcemi se má buď o 50 % zvýšit jednotlivá dávka, nebo zkrátit 
interval mezi dávkami. U těchto pacientů se mají monitorovat hladiny ceftazidimu v séru; 
hladina před podáním další injekce by neměla být vyšší než 40 mg/l. U dětí se má hodnota 
clearance kreatininu upravit podle tělesného povrchu nebo podle tělesné hmotnosti bez 
tukového podílu (lean body mass).
Dávkování u hemodialyzovaných pacientů: Plazmatický poločas při hemodialýze bývá 
v rozmezí od 3 do 5 hodin. Doporučuje se po každé provedené hemodialýze zopakovat 
podání udržovací dávky podle údajů ve výše uvedené tabulce.
Dávkování u pacientů podstupujících peritoneální dialýzu: Ceftazidim lze používat při 
peritoneální dialýze a kontinuální ambulantní peritoneální dialýze (CAPD). Jako doplněk 
k nitrožilnímu podání lze ceftazidim přidat k dialyzačnímu roztoku (obvykle 125 až 250 mg 
ceftazidimu na 2 l dialyzačního roztoku). Pacientům s renálním selháním, kteří podstupují 
kontinuální arterio-venózní hemodialýzu nebo vysokoprůtokovou hemofiltraci na jednotce 
intenzivní péče, se podává 1 g denně, a to buď v jedné denní dávce, nebo rozděleně 
v několika dílčích dávkách. U pacientů podstupujících nízkoprůtokovou hemofiltraci se má 
dávkování řídit pokyny uvedenými pod nadpisem Dávkování u pacientů s renální dysfunkcí.
Dávkování u pacientů podstupujících veno-venózní hemofiltraci nebo veno-venózní 
hemodialýzu:
U pacientů podstupujících veno-venózní hemofiltraci nebo veno-venózní hemodialýzu je třeba 
se řídit doporučeným dávkováním uvedeným v následujících tabulkách. 

Doporučené dávkování ceftazidimu při kontinuální veno-venózní hemofiltraci:

Reziduální renální funkce

(clearance kreatininu )

Udržovací dávka (mg) při rychlosti ultrafiltrace

( ml/min ) : *

5 ml/min 16,7 ml/min 33,3 ml/min 50 ml/min

0 ml/min ( 0 ml/sec) 250 mg 250 mg 500 mg 500 mg

5 ml/min ( 0,08 ml sec ) 250 mg 250 mg 500 mg 500 mg

10 ml/min ( 0,17 ml/sec ) 250 mg 500 mg 500 mg 750 mg

15 ml/min ( 0,25 ml/sec ) 250 mg 500 mg 500 mg 750 mg

20 ml/min ( 0,33 ml/sec ) 500 mg 500 mg 500 mg 750 mg
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*Udržovací dávka se podává po 12 hodinách.

Doporučené dávkování ceftazidimu při kontinuální veno-venózní hemodialýze

Reziduální  renální Udržovací dávka (mg ) při rychlosti přítoku dialyzátu : *

funkce 1l/hod.        2l/hod.

(clearance kreatininu) Rychlost ultrafiltrace (l/hod.)        Rychlost ultrafiltrace(l/hod.)

   0,5 l/hod. 1,0 l/hod. 2,0 l/hod.  0,5 l/hod.  1,0 l/hod.  2,0 l/hod.

0 ml/min ( 0 ml/sec) 500 mg 500 mg 500 mg  500 mg  500 mg  750 mg

5ml/min (0,08ml/sec) 500 mg 500 mg 750 mg  500 mg  500 mg  750 mg

10ml/min(0,17ml/sec) 500 mg 500 mg 750 mg  500 mg  750 mg  1000 mg

15ml/min(0,25ml/sec) 500 mg 750 mg 750 mg  750 mg  750 mg  1000 mg

20ml/min(0,33ml/sec) 750 mg 750 mg 1000 mg  750 mg  750 mg  1000 mg

*  Udržovací dávka se podává po 12 hodinách

Způsob podávání
Roztok přípravku Fortum připravený ze suchého prášku se podává nitrožilní injekcí nebo 
nitrožilní infuzí nebo hlubokou nitrosvalovou injekcí. Nitrožilní podání může být realizováno 
buď přímo, nebo – u pacientů, jimž jsou infuzí dodávány jiné tekutiny – do zavedené infuzní 
soupravy. Doporučenými místy pro hlubokou nitrosvalovou injekci jsou horní zevní kvadrant 
musculus glutaeus maximus nebo laterální část stehna.
Přípravek Fortum ve všech třech silách dodává výrobce v lahvičkách, v nichž je snížený tlak. 
Při rozpouštění přípravku se uvolňuje oxid uhličitý a vzniká přetlak. Bublinky oxidu uhličitého 
v připraveném roztoku nejsou na závadu.

Velikost lahvičky
(obsah ceftazidimu)

Způsob aplikace Objem rozpouštědla, 
který je třeba přidat

(ml)

Přibližná koncentrace 
vzniklého roztoku

(mg/ml)
500 mg Nitrosvalová injekce

Nitrožilní bolusová injekce
1,5 
5 

260 
90 

1 g
Nitrosvalová injekce
Nitrožilní bolusová injekce
Nitrožilní infuze

3 
10 

  50*

260 
90 
20 

2 g Nitrožilní bolusová injekce
Nitrožilní infuze

10 
  50*

170 
40 

*POZNÁMKA: Rozpouštědlo (ředidlo) se přidává ve dvou dávkách (viz dále Návod k 
přípravě roztoků pro nitrožilní infuzi).

Fortum je kompatibilní s většinou tekutin běžně používaných k nitrožilnímu podání; jako 
rozpouštědlo (ředidlo) se však nedoporučuje infuzní roztok hydrogenuhličitanu sodného (natrii 
hydrogenocarbonatis infusio). Barva připravených roztoků může být od světle žluté až po 
jantarovou, v závislosti na koncentraci, použitém rozpouštědle (ředidle) a podmínkách 
uchovávání. Tyto rozdíly v barvě roztoků (za předpokladu, že byla dodržena doporučení 
k přípravě a uchování uvedená v této příbalové informaci) nemají nepříznivý vliv na účinnost 
přípravku. Ceftazidim v roztoku o koncentraci 1 mg/ml až 40 mg/ml je kompatibilní s těmito 
tekutinami k parenterálnímu podání:
- natrii chloridi infusio isotonica – izotonický infuzní roztok chloridu sodného; 0,9% infuzní 
roztok chloridu sodného; F 1/1;
- natrii lactatis infusio isotonica – izotonický infuzní roztok mléčnanu sodného; 1/6molární 
infuzní roztok mléčnanu sodného; NL 1/1;
- Hartmanni infusio – Hartmannův infuzní roztok; H 1/1;
- glucosi infusio 5% – 5% infuzní roztok glukózy; G 5;
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- natrii chloridi infusio isotonica 1/2 cum glucoso – izotonický infuzní roztok chloridu sodného 
1/2 s glukózou; infuzní roztok chloridu sodného (0,45%) a glukózy (5%); F 1/2 cum glucoso;
- natrii chloridi infusio isotonica 1/4 cum glucoso – izotonický infuzní roztok chloridu sodného 
1/4 s glukózou; infuzní roztok chloridu sodného (0,225%) a glukózy (5%); F 1/4 cum glucoso;
- natrii chloridi infusio isotonica 1/5 cum glucoso – izotonický infuzní roztok chloridu sodného 
1/5 s glukózou; infuzní roztok chloridu sodného (0,18%) a glukózy (4%); F 1/5 cum glucoso;
- natrii chloridi 0,9% et glucosi 5% infusio – infuzní roztok chloridu sodného (0,9%) a glukózy 
(5%);
- glucosi infusio 10% – 10% infuzní roztok glukózy; G 10;
- dextrani 40 infusio cum natrii chlorido – 10% infuzní roztok dextranu 40 v izotonickém 
roztoku chloridu sodného;
- dextrani 40 infusio cum glucoso – 10% infuzní roztok dextranu 40 v 5% roztoku glukózy;
- dextrani 70 infusio cum natrii chlorido – 6% infuzní roztok dextranu 70 v izotonickém roztoku 
chloridu sodného;
- dextrani 70 infusio cum glucoso – 6% infuzní roztok dextranu 70 v 5% roztoku glukózy.
Ceftazidim v roztoku o koncentraci 0,05 mg/ml a 0,25 mg/ml je kompatibilní s roztokem pro 
peritoneální dialýzu (laktátovým). Pro nitrosvalové podání lze k přípravě injekčního roztoku 
ceftazidimu z jeho suchého prášku použít 0,5% nebo 1% injekční roztok lidokainiumchloridu 
(lidocaini hydrochloridi iniectio 0,5% seu 1%).
Uspokojivá účinnost obou složek je zachována, smísí-li se roztok ceftazidimu o koncentraci 4 
mg/ml s některým z těchto injekčních roztoků:
- roztok hydrokortizonu (hydrocortisoni dinatrii phosphas) o koncentraci 1 mg/ml 
v izotonickém (0,9%) infuzním roztoku chloridu sodného nebo v 5% infuzním roztoku glukózy;
- roztok cefuroximu (cefuroximum natricum) o koncentraci 3 mg/ml v izotonickém (0,9%) 
infuzním roztoku chloridu sodného;
- roztok kloxacilinu (cloxacillinum natricum) o koncentraci 4 mg/ml v izotonickém (0,9%) 
infuzním roztoku chloridu sodného;
- roztok heparinu (heparinum natricum) o koncentraci 10 m. j./ml nebo 50 m. j./ml 
v izotonickém (0,9%) infuzním roztoku chloridu sodného;
- roztok chloridu draselného (kalii chloridum) o koncentraci 10 mekv/l (0,745 g/l) nebo 40 
mekv/l (2,98 g/l) v izotonickém (0,9%) infuzním roztoku chloridu sodného.
Při zachování účinnosti obou složek lze přidat roztok ceftazidimu vzniklý rozpuštěním obsahu 
lahvičky Fortum 500 mg v 1,5 ml vody na injekci (aqua pro iniectione) k injekčnímu roztoku 
metronidazolu (metronidazolum) o koncentraci 500 mg/100 ml.
Návod k přípravě roztoků pro nitrosvalovou nebo nitrožilní bolusovou injekci:
1. Jehlou injekční stříkačky propíchněte uzávěr lahvičky, zasuňte jehlu dovnitř a vstříkněte do 
lahvičky doporučený objem rozpouštědla.
2. Vytáhněte jehlu ven a protřepávejte obsah lahvičky, dokud nevznikne čirý roztok.
3. Obraťte lahvičku dnem vzhůru. Jehlou injekční stříkačky s úplně stlačeným pístem 
propíchněte uzávěr lahvičky a ponořte jehlu do roztoku. Natáhněte všechen roztok z lahvičky 
do stříkačky a dbejte na to, aby otvor jehly byl stále v roztoku. Bublinky oxidu uhličitého 
v připraveném roztoku nejsou na závadu.
Návod k přípravě roztoků pro nitrožilní infuzi:
Lahvičky Fortum 1 g a Fortum 2 g pro nitrožilní infuzi:
1. Jehlou injekční stříkačky propíchněte uzávěr lahvičky, zasuňte jehlu dovnitř a vstříkněte do 
lahvičky první dávku rozpouštědla (do lahviček Fortum 1 g a Fortum 2 g 10 ml rozpouštědla).
2. Vytáhněte jehlu ven a protřepávejte obsah lahvičky, dokud nevznikne čirý roztok.
3. Propíchněte uzávěr lahvičky jinou jehlou, která vyrovná přetlak uvnitř lahvičky na úroveň 
okolního tlaku vzduchu.
4. Tuto protipřetlakovou jehlu nechte zasunutou skrz uzávěr do lahvičky a jehlou injekční 
stříkačky opět propíchněte uzávěr lahvičky a přidejte do lahvičky zbytek rozpouštědla. Pak 
obě jehly vytáhněte ven, protřepejte obsah lahvičky a připravte ji k aplikaci nitrožilní infuzí 
obvyklým způsobem.
UPOZORNĚNÍ: K zachování sterility přípravku je důležité, aby se uzávěr lahvičky 
nepropichoval protipřetlakovou jehlou dříve, než dojde k úplnému rozpuštění prášku na čirý 
roztok.
Inkompatibility: Fortum je méně stabilní v infuzním roztoku hydrogenuhličitanu sodného (natrii 
hydrogenocarbonatis infusio) než v jiných tekutinách pro parenterální podání. Proto se infuzní 
roztok hydrogenuhličitanu sodného nedoporučuje jako rozpouštědlo (ředidlo). Ceftazidim se 
nemá mísit ve stejné aplikační soupravě nebo stříkačce s aminoglykosidy. Po přidání 
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vankomycinu k roztoku ceftazidimu byla hlášena precipitace. Aplikační souprava a nitrožilní 
přístup by se proto měly mezi podáním těchto dvou léčiv propláchnout.

Nežádoucí účinky
Nežádoucí reakce nejsou časté. Patří k nim:
Lokální reakce: Flebitida nebo tromboflebitida při nitrožilním podání; bolest a/nebo zánět po 
nitrosvalové injekci.
Reakce přecitlivělosti: Makulopapulární nebo urtikariální exantém, horečka, pruritus a velmi 
vzácně angioedém a anafylaxe (včetně bronchospazmu a/nebo hypotenze).
Tak jako při podávání jiných cefalosporinů byly vzácně hlášeny: erythema multiforme, 
Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza.
Reakce týkající se trávicího ústrojí: Diarea, nauzea, vomitus, abdominální bolest a velmi 
vzácně soor dutiny ústní nebo kolitida. Kolitida může, stejně jako při podávání jiných 
cefalosporinů, souviset s pomnožením Clostridium difficile a může mít formu 
pseudomembranózní kolitidy.
Reakce týkající se močového a pohlavního ústrojí: Kandidóza, vaginitida.
Reakce centrálního nervového systému: Cefalgie, závratě, parestezie, poruchy vnímání chuti. 
U pacientů s renální dysfunkcí, u kterých nebylo náležitě redukováno dávkování ceftazidimu, 
byly hlášeny neurologické následky zahrnující tremor, myoklonii, konvulze, encefalopatii a 
kóma.
Změny výsledků laboratorních vyšetření: K přechodným změnám zaznamenaným během 
terapie ceftazidimem patří: eozinofilie, pozitivní Coombsův test, velmi vzácně hemolytická 
anémie, trombocytóza, elevace jednoho nebo více jaterních enzymů: alaninaminotransferázy 
(ALT), aspartátaminotransferázy (AST), laktátdehydrogenázy (LDH), 
gamaglutamyltransferázy (GGT) a elevace alkalické fosfatázy. Občas, stejně jako při 
podávání některých jiných cefalosporinů, byly pozorovány přechodné elevace močoviny 
v krvi, dusíku močoviny v krvi a/nebo kreatininu v séru. Velmi vzácně byly hlášeny: 
leukopenie, neutropenie, agranulocytóza, trombocytopenie a lymfocytóza. Pozitivní 
Coombsův test se vyskytuje asi u 5 % pacientů a může interferovat s křížovým krevním 
testem.

Doba použitelnosti
  Přípravek nesmí být použit po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Připravené roztoky ceftazidimu ve vodě na injekci nebo v kompatibilních tekutinách pro 
parenterální podání si zachovávají uspokojivou účinnost po dobu 18 hodin při pokojové 
teplotě nebo 7 dní při uložení v chladničce.

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek 
chráněn před světlem.
Kvalitu přípravku nesníží jeho občasné uchovávání při teplotách do 30 °C po celkovou dobu 
až 2 měsíce.

Datum poslední revize textu
16.2. 2011




