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Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls148704/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ceftriaxon Sandoz 1 g 
prášek pro přípravu injekčního/infúzního roztoku

Ceftriaxonum dinatricum

 Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a až i tehdy, 

má-li stejné příznaky jako Vy. 
 Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte až svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je Ceftriaxon Sandoz 1g a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ceftriaxon Sandoz 1g používat  
3. Jak se Ceftriaxon Sandoz 1g používá  
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Ceftriaxon Sandoz 1g uchovávat 
6. Další informace

1. CO JE CEFTRIAXON SANDOZ 1G A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Ceftriaxon je antibiotikum. Patří do skupiny antibiotik zvaných cefalosporiny. Tento typ antibiotik je  blízký
penicilinu.

Ceftriaxon usmrcuje bakterie.
Ceftriaxon tak jako jiná antibiotika je účinný jen proti některým typům bakterií. Proto je vhodný pouze pro 
léčbu některých typů infekce.

Ceftriaxon se používá k léčbě:
 infekce mozkových blan (meningitidy)
 břišních infekcí. Ceftriaxon se má  kombinovat s dalším antibiotikem, které usmrcuje tzv. anaerobní 

bakterie.
 infekcí kostí a kloubů
 hrudních infekcí (pneumonie)
 infekcí kůže a měkkých tkání
 pozdních projevů lymeské borreliózy (onemocnění vyvolané kousnutím klíštětem)
 kapavky (pohlavně přenosné infekce).

Ceftriaxon se také může použít, aby pomohl předejít infekcím po chirurgických výkonech u pacientů 
s určitým rizikem těžkých infekcí spojených s močovými cestami, trávicím ústrojím nebo po 
kardiovaskulárních chirurgických výkonech (srdce a cév). V závislosti na typu chirurgického výkonu se má 
ceftriaxon kombinovat s jiným antibiotikem.
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2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CEFTRIAXON SANDOZ 1G   
POUŽÍVAT

Nepoužívejte Ceftriaxon Sandoz 1 g
 jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ceftriaxon
 jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kterékoliv další antibiotikum cefalosporinového typu
 jestliže jste někdy měl/a těžkou alergickou reakci na kterýkoliv penicilin nebo na kterékoliv  jiné 

beta-laktamové antibiotikum, protože by to mohlo znamenat, že byste mohl(a)  být alergický(á) také
na ceftriaxon

 u novorozenců narozených v termínu (do 28 dnů věku) se žloutenkou (hyperbilirubinémie), nízkou 
hladinou albuminu v krvi (hypoalbuminémie), zvýšenými hladinami kyseliny v krvi (acidóza) nebo u 
předčasně narozených dětí do upraveného věku 41 týdnů (týdny gestace + týdny života), neboť 
použití ceftriaxonu, což je léčivá látka přípravku Ceftriaxon Sandoz 1 g, může u těchto pacientů vést 
ke komplikacím s možným poškozením mozku.

 u novorozenců narozených v termínu (do 28 dnů věku) současně s podáváním vápníku z důvodu 
rizika život ohrožujícího poškození orgánů způsobeného vysrážením vápenatých solí ceftriaxonu.

Nepoužívejte Ceftriaxon Sandoz 1 g rozpuštěný v roztoku lidokainu do svalu jestliže
 trpíte onemocněním, u něhož se nesmí lidokain používat
 jste alergický/á (přecitlivělý/á) na lidokain.

Pokud se na Vás vztahuje cokoliv z výše uvedeného, prosím informujte svého lékaře, aby mohl rozhodnout o 
dalším postupu.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ceftriaxon Sandoz 1 g je zapotřebí
 Jestliže se máte ceftriaxonem léčit dlouhodobě. Ošetřující lékař musí  pravidelně kontrolovat Váš 

krevní obraz.
 Jestliže se ceftriaxonem máte léčit po delší dobu. Mohou se vyvinout infekce vyvolané 

mikroorganismy (bakteriemi) odolnými vůči ceftriaxonu. To bude lékař pečlivě kontrolovat a bude-li 
třeba, předepíše léčbu.

 Při ultrazvukovém vyšetření žlučníku se mohou zobrazit „stíny“ podobné žlučovým kamenům. 
Zejména při vyšším dávkování to mohou být  sraženiny vápenaté soli ceftriaxonu. Tyto sraženiny po 
ukončení léčby přípravkem Ceftriaxon Sandoz 1g běžně vymizí.

 Jestliže se u Vás vyvine silná bolest v nadbřišku. To může být způsobeno zánětem slinivky břišní.
 Jestliže se u Vás vyvinul těžký setrvávající (krvavý) průjem. Můžete mít zánět tlustého střeva 

vyvolaný používáním ceftriaxonu. V takovém případě se používání ceftriaxonu musí ihned ukončit.
 Jestliže dostáváte více než  1 gram ceftriaxonu intramuskulárně (do svalu), musí se podat rozděleně 

do více než jedné dávky a do více než jednoho místa.
 Jestliže máte problémy s ledvinami či játry.
 Jestliže jste nedávno byl/a léčen/a nebo máte být léčen/a vápníkem podávaným injekcí do žíly nebo 

infúzemi obsahujícími vápník.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné 
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Zvláště důležité je informovat lékaře, jestliže
 užíváte jiná antibiotika k léčbě infekcí, např. antibiotika která potlačují růst baktérií (např. 

chloramfenikol)
 užíváte antikoncepční tablety. Doporučuje se používat jiné, nehormonální kontracepční metody 

(kondom) po dobu jednoho měsíce po ukončení léčby.
 máte diabetes. Informujte lékaře, jestliže máte diabetes (cukrovku) a běžně si kontrolujete hladinu 

cukru v moči. Ceftriaxon může ovlivnit výsledky (neenzymatických) testů moči na cukr. Během 
léčby tímto přípravkem je nutno ke sledování cukrovky používat jiné testy.
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 máte jít na vyšetření krve: Tento přípravek může ovlivnit výsledky některých krevních testů (např. 
Coombsův test). Pokud jdete na vyšetření krve, je důležité informovat lékaře, že jste léčen/a 
ceftriaxonem.

Těhotenství a kojení
Jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná? Ačkoli není známo, že by tento přípravek byl 
škodlivý pro nenarozené dítě, může být těhotným ženám podáván pouze v případě, že není jiná možnost.

Kojíte? Tento přípravek by neměl být podáván kojícím ženám, jelikož malé množství přípravku proniká do 
mateřského mléka, a tím i do těla kojence.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete používat Ceftriaxon Sandoz 1 g. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Během léčby tímto přípravkem můžete mít závrať. V takovém případě neřiďte dopravní prostředky.

Důležité informace o některých složkách přípravku Ceftriaxon Sandoz 1 g
Tento přípravek obsahuje 83 mg sodíku v 1 lahvičce. To je třeba vzít v úvahu pacientů, kteří jsou na dietě 
s omezeným přísunem sodíku.

3. JAK SE CEFTRIAXON SANDOZ 1G UŽÍVÁ

Vždy používejte Ceftriaxon sandoz 1 g přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem.   

Dávkování
Dávka, kterou Vám lékař podává, závisí na typu a závažnosti infekce. Zároveň se odvíjí od Vaší hmotnosti a 
funkce ledvin. Lékař Vám vše vysvětlí. 

Obvyklá dávka 
Dospělí a děti od 12 let s hmotností nad 50 kg
 1 až 2 g jednou denně
 U těžkých infekcí může být tato dávka zvýšena až na 4 g denně podávané injekcí do žíly.

Starší pacienti
Pokud je činnost jater i ledvin dobrá,  není nutné upravovat obvyklé dávkování určené pro dospělé pacienty.

Novorozenci (až do 14 dnů věku)
 20-50 mg na kg tělesné hmotnosti jednou denně, injekcí do žíly
 Maximální dávka nesmí překročit 50 mg na kg tělesné hmotnosti, a to ani u těžkých infekcí.

Děti od 15 dnů do 12 let věku (s hmotností do 50 kg)
 20-80 mg na kg tělesné hmotnosti jednou denně, injekcí do žíly
 Maximální dávka nesmí překročit 80 mg na kg tělesné hmotnosti, a to ani u těžkých infekcí kromě 

meningitidy.

Zvláštní o dávkování
 Infekce mozkových plen (meningitida)

Úvodní dávka je 100 mg na kg tělesné hmotnosti jednou denně (ne však více než 4 g denně).
U novorozenců (až do 14 dnů věku) nesmí maximální dávka překročit 50 mg na kg tělesné hmotnosti.
Jakmile bude stanoven druh a citlivost baktérie, která meningitidu vyvolala, dávkování je možno upravit. 
Délka léčby je obvykle 1 – 2 týdny.

 Před chirurgickým výkonem
Obvyklá denní dávka se podává 30-90 minut před operací. Obvykle se podává pouze jedna dávka. 
V závislosti na druhu operace by měl být ceftriaxon kombinován s dalším antibiotikem. 

 Lymeská borrelióza, fáze II a III  (onemocnění  přenášené kousnutím klíštěte)
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U dospělých a dětí od 12 let s hmotností nad 50 kg je dávka 50 mg/kg, nejvýše 2 g, jednou denně po 
dobu 14 dnů.
U dětí do 12 let s hmotností do 50 kg je dávka 50 až 100 mg ceftriaxonu na kg tělesné hmotnosti jednou 
denně, nejvýše 2 g, po dobu 14 dnů.

 Gonorrhoea (kapavka)
U dospělých a dětí od 12 let s hmotností nad 50 kg se podává jednorázová dávka 250 mg ceftriaxonu 
intramuskulárně.

 Pacienti s poškozením ledvin
Je-li funkce jater normální, dávku není nutno upravovat. Je-li stav funkce ledvin velmi špatný, denní 
dávka ceftriaxonu by u dospělých pacientů neměla překročit 2 g.

 Pacienti s poškozením jater
Pokud pacienti nemají zároveň problémy s ledvinami, dávku není nutno snižovat. 

 Pacienti se závažným poškozením ledvin a jater:
Je nutno pravidelně sledovat množství ceftriaxonu v krvi a podle toho upravovat dávku.

 Pacienti na dialýze
Lékař provede vyšetření, kterými ověří, že dostáváte správnou dávku.

Trvání léčby
Léčba by měla pokračovat nejméně 3 dny poté, co se tělesná teplota vrátí k normálu. 

Způsob podání
Ceftriaxon Sandoz 1 g obvykle podává lékař či zdravotní sestra
 pomalou injekcí do žíly nebo injekcí hluboko do velkého svalu
 jednou denně.

Jestliže jste použil/a více přípravku Ceftriaxon Sandoz 1 g, než jste měl/a
Jestliže jste užil/a více přípravku Ceftriaxon Sandoz 1g, než jste měl/a, ihned kontaktujte lékaře nebo
lékárníka. Vezměte si s sebou krabičku od přípravku, aby personál věděl, co jste užil/a.
Může se vyskytnout nevolnost, zvracení a průjem.

Jestliže jste přestal/a používat přípravek Ceftriaxon Sandoz 1 g
Je důležité, abyste tento přípravek používal/a po celou dobu, na jakou Vám byl předepsán. Nepřerušujte 
léčbu jen proto, že již cítíte dobře. Pokud se léčba ukončí příliš brzy, infekce se může objevit znovu.
Pokud se na konci předepsaného cyklu léčby nebudete cítit lépe nebo se Váš stav dokonce zhorší, poraďte se 
se svým lékařem. 

 Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ceftriaxon Sandoz 1g nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky
Jestliže zaznamenáte následující nežádoucí účinky, přestaňte tento přípravek používat a ihned 
informujte svého lékaře nebo se dostavte do nejbližší nemocnice či na pohotovost.

Následující nežádoucí účinky jsou vzácné (postihují méně než 1 z 1000 pacientů).
Alergické reakce jako
 náhlé sípání a tíže na hrudi
 otok očních víček, obličeje či rtů
 těžké kožní vyrážky, z nichž se mohou tvořit puchýře a které mohou postihnout oči, ústa, krk a pohlavní 

orgány
 ztráta vědomí (mdloba).
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Následující nežádoucí účinky jsou velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10000 pacientů)
 průjem, který je těžký, trvá dlouhou dobu nebo obsahuje krev, s bolestí břicha či horečkou. Může se 

jednat o příznak závažného zánětu střeva (pseudomembranózní kolitida), který někdy vzniká při léčbě 
antibiotiky.

 silná bolest břicha (v důsledku zánětu slinivky břišní), která může být doprovázena nevolností a 
zvracením

 zvracení krve, černé zbarvení stolice či krev ve stolici (v důsledku krvácení do žaludku či střeva).

Četnost následujících nežádoucích účinků není známa
 těžké onemocnění s tvorbou puchýřů na kůži, očích a pohlavních orgánech (Stevens-Johnsonův 

syndrom)
 těžká vyrážka s tvorbou puchýřů, při níž se mohou olupovat vrstvy kůže a po celém těle vznikají plochy 

odhalené spodní vrstvy kůže (toxická epidermální nekrolýza)
 kožní vyrážka s červenými (mokvavými) nepravidelnými vřídky (erythema multiforme).

Další nežádoucí účinky

Časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 10 pacientů)
 nevolnost, průjem, zvracení, zánět ústní sliznice (stomatitida), zánět jazyka (glossitida)
 rozšířená vyrážka, svědivá vyrážka, svědění, zadržování tekutin po celém těle nebo pouze na jednom 

místě (edém)
 snížený počet různých krevních buněk (příznaky mohou zahrnovat únavu, nové infekce a snadnou tvorbu 

modřin či krvácení), zvýšení počtu určitých krevních buněk nazývaných eosinofily, snížený počet 
krevních destiček, které jsou nutné ke srážení krve

 snížený počet červených krvinek, v důsledku čehož může dojít ke světle žlutému zbarvení kůže a 
slabosti či dušnosti.

Vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 1000 pacientů)
 plísňové infekce pohlavních orgánů
 bolest hlavy, závrať, pocit točení hlavy
 horečka, zimnice
 tvorba sraženin v žlučníku/reverzibilní cholelitiáza až tvorba ložisek vápenatých solí ceftriaxonu.

Obvykle vymizí po ukončení léčby.
 zvýšená hladina některých jaterních enzymů, zvýšená hladina kreatininu v séru (test funkce ledvin), 

falešně pozitivní krevní testy (viz bod 2 „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“) 
 snížení tvorby moči (oligurie), krev v moči (hematurie), cukr v moči (glukosurie)
 nitrožilní podávání může způsobit zánět cév. 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 10000 pacientů)
 poruchy krevní srážlivosti
 prodloužení doby srážlivosti krve.

Četnost výskytu není známa
 velmi závažná krevní dyskrazie (nedostatek bílých krvinek) doprovázená náhlou vysokou horečkou, 

silnou bolestí v krku a vředy v ústní dutině (agranulocytóza) 
 intramuskulární injekce může být bolestivá, pokud se nepodává s přídavkem lidokainu.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo  
lékárníkovi.

5. PODMÍNKY UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU CEFTRIAXON SANDOZ 1G

Roztoky je nutno spotřebovat ihned po rozpuštění.
Použít je možno pouze čiré roztoky.
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Obsah lahvičky by měl být spotřebován ihned po otevření.
Všechny nespotřebované injekční či infúzní roztoky musí být zlikvidovány.

Uchovávání
Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Děti
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Použitelnost
Ceftriaxon Sandoz 1 g nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.  Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Likvidace
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Ceftriaxon Sandoz 1g obsahuje

Léčivá látka je Ceftriaxonum dinatricum trihemihydricum. Jedna lahvička obsahuje 1 g ceftriaxonum.

Přípravek neobsahuje žádné další složky.

Jak Ceftriaxon vypadá a co obsahuje toto balení

Ceftriaxon 1 g je prášek pro přípravu injekčního/infúzního roztoku.

Ceftriaxon 1 g je bílý až nažloutlý krystalický prášek. Naředěný roztok je světle žluté až zlatavě hnědé barvy.

Nepoužívejte Ceftriaxon 1 g, jestliže zaznamenáte, že roztok není čirý.

Ceftriaxon 1 g prášek pro přípravu injekčního/infúzního roztoku je dodáván v (nemocničních) baleních 
obsahujících 1, 5x1, 10x1, 10, 25, 50 a 100 lahviček.

Držitel rozhodnutí o registraci
Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko

Tento přípravek byl v členských zemích EHP zaregistrován pod následujícími názvy:
Rakousko: Ceftriaxon "Sandoz" 0.5 g trockenstechampulle

Ceftriaxon "Sandoz" 1 g trockenstechampulle
Ceftriaxon "Sandoz" 2 g trockenstechampulle

Belgie: Ceftriaxone Sandoz 1 g
Ceftriaxone Sandoz 2 g

Česká republika: Ceftriaxon Sandoz 1 g
Dánsko: Ceftriaxon Sandoz
Estonsko: Ceftriaxone Sandoz
Finsko: Ceftriaxon Sandoz, injektio/infuusiokuiva-aine liuosta varten, 1 g

Ceftriaxon Sandoz, injektio/infuusiokuiva-aine liuosta varten, 2 g
Německo: Ceftriaxon Sandoz 0,5 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung

Ceftriaxon Sandoz 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung
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Ceftriaxon Sandoz 2 g Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung
Maďarsko: Megion 500 mg por oldatos injekcióhoz

Megion 1000 mg por oldatos injekcióhoz/infúzióhoz
Megion 2000 mg por oldatos injekcióhoz/infúzióhoz

Itálie: Ceftriaxone Sandoz GmbH 0,5 g polvere per soluzione iniettabile
Ceftriaxone Sandoz GmbH 1 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione
Ceftriaxone Sandoz GmbH 2 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione

Nizozemí: Ceftriaxon Sandoz 0.5, poeder voor oplossing voor injectie 0,5 g
Ceftriaxon Sandoz 1, poeder voor oplossing voor injectie/infusie 1 g
Ceftriaxon Sandoz 2, poeder voor oplossing voor injectie/infusie 2 g

Polsko: Lendacin 500 mg
Lendacin 1 g
Lendacin 2 g

Portugalsko: Ceftriaxona Sandoz 0,5 g pó para solução injectàvel
Ceftriaxona Sandoz 1 g pó para solução injectàvel /perfusão
Ceftriaxona Sandoz 2 g pó para solução injectàvel /perfusão

Slovensko: Ceftriaxon Sandoz 500 mg prášok na injekčný roztok
Ceftriaxon Sandoz 1 g prášok na injekčný a infúzny roztok
Ceftriaxon Sandoz 2 g prášok na injekčný a infúzny roztok

Slovinsko: Ceftriakson Lek 1 g prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje
Ceftriakson Lek 2 g prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje

Spojené království: Ceftriaxone 1 g Powder for Solution for Injection/Infusion
Ceftriaxone 2 g Powder for Solution for Infusion

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 20.10.2010
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:  

Způsob a cesta podání přípravku Ceftriaxon 1 g prášek na přípravu injekčního/infúzního roztoku

Ceftriaxon 1 g může být podán intravenózní injekcí (bolus), intravenózní infúzí nebo intramuskulární injekcí 
po naředění roztoku dle následujících pokynů.
Ceftriaxon by neměl být v jedné stříkačce mísen s žádným jiným léčivem kromě 1 % roztoku lidokain-
hydrochloridu (pouze při intramuskulární injekci).

K rozpuštění přípravku Ceftriaxon 1 g nepoužívejte roztoky obsahující vápník, např. Ringerův roztok či 
Hartmannův roztok. Mohlo by dojít k vysrážení.

Intramuskulární injekce: 
Ceftriaxon 1 g se rozpustí ve 3,5 ml 1% sterilního roztoku lidokainu. Injekci je nutné aplikovat hluboko do 
svalu. Dávky vyšší než 1 g je třeba rozdělit a aplikovat na různá místa. Roztoky lidokainu se nesmí aplikovat 
intravenózně. 
(Přečtěte si, prosím, informace výrobce o rizicích lidokain-hydrochloridu v informacích o daném přípravku, 
který je používán). 

Intravenózní injekce:
Ceftriaxon 1 g se rozpustí v 10 ml vody na injekci. Roztok se aplikuje přímo do žíly nebo do hadičky 
intravenózní infúze po dobu nejméně 2 až 4 minut.

Intravenózní infúze:
1 až 2 g přípravku Ceftriaxon Sandoz 1 g se rozpustí ve 20 až 40 ml jednoho z následujících roztoků 
neobsahujících vápník:

 0,9 % roztok chloridu sodného
 0,45 % roztok chloridu sodného a 2,5 % roztok glukosy
 5 % nebo 10 % roztok glukosy
 6 % roztok dextranu v 5 % glukose
 6 – 10 % infúze hydroxyetylškrobu.

Viz také bod „Mísitelnost“. Infúzi je nutno aplikovat po dobu nejméně 30 minut.

Po rozpuštění bílého až žluto-oranžového prášku na intramuskulární či intravenózní injekci vznikne světle 
žlutý až zlatavě hnědý roztok.
Rozpuštěný roztok je třeba vizuálně zkontrolovat. Použít je možno jen čiré roztoky bez viditelných částic. 
Rozpuštěný roztok je určen k jednorázovému použití a všechen nespotřebovaný roztok musí být zlikvidován.

Mísitelnost
Roztoky obsahující ceftriaxon nesmí být míseny či přidávány k jiným látkám. Zejména se nesmí k rozpuštění 
ceftriaxonu nebo dalšímu ředění k intravenóznímu podání používat roztoky obsahující vápník (např. 
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Ringerův roztok či Hartmannův roztok), jelikož by mohlo dojít k vysrážení. Ceftriaxon nesmí být 
směšován či souběžně podáván s roztoky obsahujícími vápník.

Podle literárních údajů není ceftriaxon kompatibilní s amsakrinem, vankomycinem, flukonazolem a 
aminoglykosidy.




