
DK NO

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Piperacillin/Tazobactam Stragen 2 g/0,25 g pulver til infusionsvæske, 
opløsning
Piperacillin/Tazobactam Stragen 4 g/0,5 g pulver til infusionsvæske, 
opløsning

piperacillin/tazobactam

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette 
lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.
• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
• Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
• Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, 

eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Piperacillin/Tazobactam Stragen
3. Sådan skal du bruge Piperacillin/Tazobactam Stragen
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE 

Piperacillin tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes ”bredspektrede 
penicilliner”. Det er antibiotika, der kan slå mange typer af bakterier ihjel. 
Tazobactam kan forebygge, at visse resistente bakterier overlever virkningen af 
piperacillin. Det betyder, at når piperacillin og tazobactam gives sammen, bliver 
flere typer af bakterier slået ihjel.
Piperacillin/Tazobactam Stragen anvendes hos voksne og unge til behandling af 
bakterieinfektioner, herunder infektioner i de nedre luftveje (lunger),  urinvejene 
(nyrer og blære), maven, hud eller blodet. Piperacillin/Tazobactam Stragen kan 
anvendes til behandling af bakterieinfektioner hos patienter med lavt antal hvide 
blodlegemer (nedsat modstandsdygtighed over for infektioner).
Piperacillin/Tazobactam Stragen anvendes til børn i alderen 2-12 år til at behandle 
infektioner i maven såsom blindtarmsbetændelse, peritonitis (infektion af 
væsken i mavens organer og deres hinder), samt betændelse i galdeblæren. 
Piperacillin/Tazobactam Stragen kan anvendes til behandling af bakterieinfektioner 
hos patienter med lavt antal hvide blodlegemer (nedsat modstandsdygtighed over 
for infektioner).
Ved visse alvorlige infektioner kan lægen overveje at bruge Piperacillin/Tazobactam 
Stragen sammen med andre antibiotika.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE 
PIPERACILLIN/TAZOBACTAM STRAGEN

Brug ikke Piperacillin/Tazobactam Stragen
• hvis du er allergisk over for piperacillin eller tazobactam.
• hvis du er allergisk over for andre antibiotika kendt som penicilliner, 

cephalosporiner eller andre betalaktamase-hæmmere, da du kan være allergisk 
over for Piperacillin/Tazobactam Stragen.

Advarsler og forsigtighedsregler
Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du bruger Piperacillin/Tazobactam 
Stragen
• hvis du har allergier. Hvis du har flere slags allergier, skal du huske at fortælle 

det til lægen eller sundhedspersonalet, før du får denne medicin.
• hvis du har diarré før, eller hvis du får diarré under eller efter behandlingen. I så 

tilfælde skal du med det samme sige det til lægen eller en anden 
sundhedsfaglig person. Brug ikke nogen former for medicin mod diarré uden 
først at have talt med din læge.

• hvis du har et lavt indhold af kalium i dit blod. Din læge vil måske kontrollere 
din nyrefunktion inden du tager dette lægemiddel og kan tage regelmæssige 
blodprøver under behandlingen.

• hvis du har nyre- eller leverproblemer eller er i hæmodialyse. Din læge vil 
måske kontrollere din nyrefunktion, inden du tager dette lægemiddel, og kan tage 
regelmæssige blodprøver under behandlingen.

• hvis du tager visse andre lægemidler (kaldet antikoagulantia), som hindrer for 
hurtig blodstørkning (se også Brug af anden medicin i denne indlægsseddel), 
eller hvis uventede blødningsepisoder indtræffer under behandlingen. I så 
tilfælde bør du med det samme sige det til lægen eller en anden 
sundhedsfaglig person.

• hvis du får kramper under behandlingen. I så tilfælde bør du sige det til lægen 
eller en anden sundhedsfaglig person.

• hvis du tror, at du har fået en ny infektion, eller en eksisternede infektion er 
blevet forværret. I så tilfælde bør du sige det til lægen eller en anden 
sundhedsfaglig person.

Børn
Piperacillin/tazobactam frarådes til børn under 2 år, da der ikke findes tilstrækkelige 
data om sikkerhed og virkning.
Brug af Piperacillin/Tazobactam Stragen sammen med anden medicin 
Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 
Nogle lægemidler kan interagere med piperacillin og tazobactam. Disse omfatter:
• medicin mod urinsyregigt (probenecid). Dette kan øge den tid, det tager inden 

piperacillin og tazobactam er ude af kroppen
• medicin, der fortynder blodet eller som anvendes til at behandle blodpropper 

(f.eks. heparin, warfarin eller acetylsalicylsyre)
• medicin, der afslapper musklerne under en operation. Fortæl det til lægen, hvis 

du skal i fuld bedøvelse
• medicin mod kræft, leddegigt eller psoriasis (methotrexat). Piperacillin og 

tazobactam kan øge den tid, det tager inden methotrexat er ude af kroppen
• medicin, der nedsætter indholdet af kalium i dit blod (f.eks. vanddrivende 

medicin eller visse typer medicin mod kræft).
• medicin, der indeholder de andre antibiotika tobramycin, gentamicin eller 

vancomycin. Fortæl det til lægen, hvis du har nyreproblemer.
Indvirkning på laboratorieprøver
Fortæl det til lægen eller laboratoriepersonalet, at du tager Piperacillin/Tazobactam 
Stragen, hvis du skal aflevere en blod- eller urinprøve.
Graviditet og amning 
Piperacillin og tazobactam kan overføres til barnet i livmoderen eller gennem 
brystmælk. Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller 
planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til 
råds, før du bruger Piperacillin/Tazobactam Stragen. Lægen vil afgøre, om 
Piperacillin/Tazobactam er godt for dig.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Brugen af Piperacillin/Tazobactam Stragen forventes ikke at påvirke evnen til at 
føre motorkøretøj eller betjene maskiner.
Piperacillin/Tazobactam Stragen indeholder salt
Piperacillin/Tazobactam Stragen 2 g/0,25 g indeholder 4,7 mmol (108 mg) salt.
Piperacillin/Tazobactam Stragen 4 g/0,5 g indeholder 9,4 mmol (216 mg) salt.
Hvis du er på saltfattig diæt, skal der tages hensyn hertil.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE PIPERACILLIN/TAZOBACTAM STRAGEN

En læge eller sygeplejerske vil normalt give dig denne medicin gennem et drop 
(over 30 minutter) i en af dine vener. Den dosis du får, vil afhænge af hvilken 
sygdom, du bliver behandlet for, din alder og om du har problemer med dine nyrer 
eller ej.
Du får Piperacillin/Tazobactam Stragen, indtil tegnene på infektion er fuldstændig 
forsvundet (5-14 dage).
Voksne og unge på 12 år eller derover
Den anbefalede dosis er 4 g/0,5 g piperacillin/tazobactam hver 6.-8. time, og dosis 
indgives i en blodåre (direkte ind i blodbanen). 
Børn på 2-12 år
Den anbefalede dosis til børn med maveinfektioner er 100 mg/12,5 mg 
piperacillin/tazobactam pr. kg legemsvægt indgivet hver 8. time, og dosis indgives i 
en blodåre (direkte ind i blodbanen). Den sædvanlige dosis til børn med lavt antal 
hvide blodlegemer er 80 mg/10 mg piperacillin/tazobactam pr. kg legemsvægt 
indgivet hver 6. time, og dosis indgives i en blodåre (direkte ind i blodbanen).
Din læge beregner dosis ud fra dit barns vægt, men hver individuel dosis vil ikke 
overstige 4 g/0,5 g Piperacillin/Tazobactam Stragen.
Patienter med nyreproblemer
Din læge vil måske nedsætte dosis, eller hvor mange gange dagligt du skal have 
Piperacillin/Tazobactam Stragen. Din læge vil måske også undersøge dit blod for at 
være sikker på, at du får den rigtige dosis, især hvis du skal have medicinen i 
længere tid.
Hvis du har fået for meget Piperacillin/Tazobactam Stragen
Da Piperacillin/Tazobactam Stragen vil blive indgivet af en læge eller en anden 
sundhedsfaglig person, er det usandsynligt, at du vil få en forkert dosis. Hvis du 
alligevel får bivirkninger såsom kramper eller hvis du tror, at du har fået for meget, 
skal du straks informere lægen. 
Hvis du har glemt en dosis
Kontakt straks lægen eller en anden sundhedsfaglig person, hvis du tror, du 
mangler at få en dosis Piperacillin/Tazobactam Stragen.
Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får 
bivirkninger.
Hvis du oplever en af disse potentielt alvorlige bivirkninger af Piperacillin/ 
Tazobactam Stragen, skal du straks søge læge.
De alvorligste bivirkninger (med hyppighed i parentes) for Piperacillin/ 
Tazobactam Stragen er:
• svære hududslæt [Stevens-Johnsons syndrom, dermatitis bullousa (Ikke kendt), 

exfoliativ dermatitis (Ikke kendt), toksisk epidermal nekrolyse (Sjælden)], som 
først ses på kroppen som rødlige pletter eller som runde pletter (ofte med 
blærer i midten). Yderligere symptomer, man bør være opmærksom på, er sår i 
munden, i svælget, på kønsorganerne og øjenbetændelse (røde og hævede 
øjne). Udslættet kan udvikle sig til udbredt blæredannelse eller afskalning af 
huden og kan potentielt være livstruende 

• svær potetientielt livstruende allergisk reaktion [lægemiddelreaktion med 
eosinofili og systemtiske symptomer (Ikke kendt)], som kan involvere huden og 
de vigtigste andre organer under huden såsom nyrer og lever

• udslæt [akut generaliseret eksantematøs pustulose (Ikke kendt)] ledsaget af 
feber, som består af adskillige små pusfyldte blærer med store områder af 
hævet og rød hud 

• hævelse af ansigt, læber, tunge eller andre dele af kroppen (Ikke kendt)
• stakåndethed, hvæsen eller vejrtrækningsbesvær (Ikke kendt)
• alvorligt udslæt eller nældefeber (Ikke kendt), kløe eller udslæt på huden 

(Almindelig)
• gulfarvning af øjne eller hud (Ikke kendt)
• beskadigede blodlegemer, f.eks. fald i blodplader (trombocytopeni), fald i 

antallet af røde blodlegemer (anæmi, hæmolytisk anæmi) eller 
blodpigment/hæmoglobin (Almindeligt), stort fald i antallet af hvide 
blodlegemer [neutropeni, leucopeni (Ikke almindelig)]. Tegn herpå kan omfatte: 
forpustet, når du ikke forventer det, rød eller brun urin, næseblod eller små 
pletvise blå mærker 

• alvorlig infektion i tyktarmen, herunder alvorlig eller vedvarende diarré ledsaget 
af feber eller mathed (Sjælden).

Andre bivirkninger:
Hvis en af følgende bivirkninger bliver alvorlig, eller hvis du oplever bivirkninger, 
som ikke er medtaget i denne indlægsseddel, bør du tale med din læge eller 
sygeplejerske.
Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos mere end 1 og 10 ud af 100 
personer)
• diarré
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer)
• gærinfektion
• unormale laboratorieprøver (positiv direkte Coombs-test), øget tid til 

blodstørkning (aktiveret partiel tromboplastintid)
• nedsat mængde af blodprotein
• hovedpine, søvnløshed
• mavesmerter, opkastning, kvalme, forstoppelse, mavebesvær
• forhøjet antal leverenzymer i blod
• unormale nyretal
• feber, reaktion på injektionsstedet
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 
personer)
• øget tid til blodstørkning (øget protrombintid)
• fald i indhold af kalium i blodet, fald i niveauet af blodsukker 
• betændelse i blodårerne (føles som ømhed eller rødme på det berørte område)
• øget mængde af et blodpigments nedbrydningsprodukt (bilirubin)
• hudreaktioner med rødme og dannelse af hudlæsioner, nældefeber
• led- og muskelsmerter
• kulderystelser
Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer)
• slimhindebetændelse i munden
Ikke kendte bivirkninger (kan ikke estimeres ud fra de foreliggende data)
• øget blødningstid, stigning i antallet af blodplader (trombocytose), stigning i 

antallet af en bestemt type hvide blodlegemer (eosinofili)
• allergisk reaktion og svær allergisk reaktion
• leverbetændelse
• dårlig nyrefunktion og nyreproblemer
• lungelidelse med en stigning i antallet af en bestemt type hvide blodlegemer 

(eosinofili)
Behandling med piperacillin er blevet forbundet med en øget forekomst af feber og 
udslæt hos patienter med cystisk fibrose.
Indberetning af bivirkninger
Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. 
Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne 
indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til 
Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem: Lægemiddelstyrelsen, 
Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, websted: www.meldenbivirkning.dk, 
e-mail: dkma@dkma.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at 
fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på hætteglassets etiket og 
pakningen efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Pulver:
Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
Tilberedt/fortyndet produkt:
Vedrørende opbevaringsbetingelser for det tilberedte/fortyndede produkt se 
”Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale” sidst i denne 
indlægsseddel.
Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet 
må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER
 
Piperacillin/Tazobactam Stragen indeholder:
• Hvert hætteglas indeholder 2 g piperacillin (som natriumsalt) og 0,25 g tazobactam 

(som natriumsalt) 
• Hvert hætteglas indeholder 4 g piperacillin (som natriumsalt) og 0,5 g tazobactam 

(som natriumsalt).
Der er ingen øvrige indholdsstoffer.
 Udseende og pakningsstørrelser
Piperacillin/Tazobactam Stragen er et hvidt til næsten hvidt pulver til 
infusionsvæske, opløsning, der leveres i hætteglas, som er pakket i æsker med 1, 
5, 10 eller 12 hætteglas.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
STRAGEN Nordic A/S
Helsingørsgade 8C
3400 Hillerød
Danmark
Tel: 48 10 88 10    
E-mail: info@stragen.dk
Fremstiller
MITIM S.r.l.
Via Cacciamali 34/38
25125 Brescia
Italien
Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne:
Danmark, Finland, Norge, Sverige, Tyskland: Piperacillin/Tazobactam Stragen 
Holland:    Piperacilline/Tazobactam Stragen
Denne indlægsseddel blev sidst revideret December 2017

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

FØLGENDE OPLYSNINGER ER TILTÆNKT LÆGER OG SUNDHEDSPERSONALE

Piperacillin/Tazobactam Stragen
Pulver til infusionsvæske, opløsning

Dette er et sammendrag fra produktresuméet som hjælp til administration 
af Piperacillin/ Tazobactam Stragen. Når det besluttes, at det er et egnet 
lægemiddel til en patient, bør den, der ordinerer det, være fortrolig med 
produktresuméet.

Brugervejledning
Piperacillin/Tazobactam Stragen administreres som intravenøs infusion (et drop 
over 30 minutter). 
Uforligelighed med væsker til fortynding og andre lægemidler
• Ringers laktat-opløsning er ikke forligelig med Piperacillin/Tazobactam Stragen.
• Hvis Piperacillin/Tazobactam Stragen anvendes samtidigt med andre antibiotika 

(f.eks. aminoglycosider), skal de gives adskilt. Blanding med en aminoglycosid 
in vitro kan medføre inaktivering af aminoglycosiden.

• Piperacillin/Tazobactam Stragen må ikke blandes sammen med andre 
lægemidler i en sprøjte eller infusionsflaske, da forligeligheden ikke er påvist.

• Piperacillin/Tazobactam Stragen skal gives via en infusion adskilt fra andre 
lægemidler indtil forligelighed er påvist. 

• På grund af kemisk ustabilitet må Piperacillin/Tazobactam Stragen ikke bruges i 
opløsninger, der indeholder natriumbicarbonat.

• Piperacillin/Tazobactam Stragen må ikke tilsættes blodprodukter eller 
albuminhydrolysater.

Instruktion til tilberedning
Opløsningen/fortyndingen skal foretages under aseptiske forhold. Opløsningen skal 
kontrolleres visuelt for partikler og misfarvning før administration. Opløsningen må 
kun bruges, hvis den er klar og ikke indeholder partikler.
Intravenøs anvendelse
Rekonstituér hvert hætteglas med den mængde solvens, der er angivet i tabellen 
nedenfor, idet der anvendes et af de forligelige solvenser til rekonstituering. Slå let 
på hætteglasset for at løsne pulveret fra bunden og siderne. Fugt hele indersiden af 
hætteglasset med solvens under fortsat omrystning. Omrystes, indtil pulveret er 
opløst. Rekonstitueringen sker typisk inden for 5-10 minutter (oplysninger 
vedrørende håndtering er angivet nedenfor).
Indhold af hætteglasset                      Mængde af solvens*, 
      der skal tilsættes hætteglasset
2 g/0,25 g (2 g piperacillin og 0,25 g tazobactam) ............................................. 10 ml
4 g/0,5 g (4 g piperacillin og 0,5 g tazobactam) ................................................. 20 ml
*Forligelige solvenser til rekonstituering:
• 0,9 % (9 mg/ml) natriumchlorid-injektionsvæske, opløsning
• sterilt vand til injektionsvæsker(1) 
(1)Den anbefalede maksimale mængde sterilt vand til injektionsvæsker pr. dosis er 50 ml.
Den rekonstituerede opløsning skal trækkes op af hætteglasset med en sprøjte. Når 
opløsningen er rekonstitueret som anvist, vil indholdet i sprøjten svare til den angivne 
mængde piperacillin og tazobactam.
Den rekonstituerede opløsning kan yderligere fortyndes til den ønskede mængde (f. eks. 
50 ml til 150 ml) med et af følgende forligelige solvenser:
• sterilt vand til injektionsvæsker(1)

• 0,9 % (9 mg/ml) natriumchlorid-injektionsvæske, opløsning
• glucose 5 %
Kun til engangsbrug. Kassér eventuelt ubrugt opløsning.
Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale 
retningslinjer.

SÆRLIGE OPBEVARINGSFORHOLD
Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
Efter opløsning er der påvist kemisk stabilitet og stabilitet efter åbning i 24 timer 
ved opbevaring i et køleskab ved 2-8 °C.
Efter opløsning og fortynding er der påvist kemisk stabilitet og stabilitet efter 
åbning i 48 timer ved opbevaring i et køleskab ved 2-8 °C.
Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet anvendes med det samme.
Hvis det ikke anvendes med det samme er opbevaringstid og -betingelser på 
brugerens eget ansvar og må ikke overstige 24 timer ved 2-8 ºC, medmindre 
opløsningen er sket under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser. 

Piperacillin/Tazobactam Stragen 4g/0,5g2g/0,25g Piperacillin/Tazobactam Stragen 4g/0,5g2g/0,25g
PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Piperacillin/Tazobactam Stragen 2 g/0,25 g Pulver til infusjonsvæske, 
oppløsning
Piperacillin/Tazobactam Stragen 4 g/0,5 g Pulver til infusjonsvæske, 
oppløsning

piperacillin/tazobaktam

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke 
dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
• Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
• Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
• Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige 

bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
1. Hva Piperacillin/Tazobactam Stragen er og hva det brukes mot
2. Hva du må vite før du bruker Piperacillin/Tazobactam Stragen 
3. Hvordan du bruker Piperacillin/Tazobactam Stragen
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan du oppbevarer Piperacillin/Tazobactam Stragen
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. HVA PIPERACILLIN/TAZOBACTAM STRAGEN ER OG HVA DET BRUKES MOT 

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk 
og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens 
forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Piperacillin tilhører en gruppe legemidler kjent som “bredspektrede 
penicillinantibiotika”. Det kan drepe mange slags bakterier. Tazobaktam kan 
forhindre noen resistente bakterier i å overleve effekten av piperacillin. Dette betyr 
at når piperacillin og tazobaktam gis sammen, drepes flere typer bakterier.
Piperacillin/Tazobactam Stragen brukes hos voksne og unge for å behandle 
bakterieinfeksjoner, som de som rammer nedre luftveier (lunger), urinveier (nyrer og 
urinblære), mageregionen, hud eller blod. Piperacillin/Tazobactam Stragen kan 
brukes til å behandle bakterieinfeksjoner hos pasienter med lavt antall hvite 
blodceller (nedsatt motstand mot infeksjoner).
Piperacillin/Tazobactam Stragen brukes hos barn i alderen 2 – 12 år for å behandle 
infeksjoner i buken som blindtarmbetennelse, peritonitt (infeksjon i væsken og 
slimhinner i bukens organer), og galleblæreinfeksjoner. Piperacillin/Tazobactam 
Stragen kan brukes til å behandle bakterieinfeksjoner hos pasienter med lavt antall 
hvite blodceller (nedsatt motstand mot infeksjoner).
Ved visse alvorlige infeksjoner kan legen din vurdere å bruke 
Piperacillin/Tazobactam Stragen i kombinasjon med andre antibiotika.

2. HVA DU MÅ VITE FØR DU BRUKER PIPERACILLIN/TAZOBACTAM STRAGEN 

Bruk ikke Piperacillin/Tazobactam Stragen
• hvis du er allergisk overfor piperacillin, tazobaktam
• hvis du er allergisk overfor antibiotika som heter penicilliner, cefalosporiner 

eller andre betalaktamasehemmere, fordi du kan være allergisk overfor 
Piperacillin/Tazobactam Stragen.

Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller sykepleier før du bruker Piperacillin/Tazobactam Stragen
• dersom du har allergier. Dersom du har flere allergier må du informere legen eller  

annet helsepersonell før du får dette legemidlet.
• dersom du har diaré før, eller dersom du får diaré under eller etter behandlingen 

din. Gi beskjed til legen din eller annet helsepersonell omgående dersom dette 
oppstår. Bruk ikke noen form for medisin mot diaré uten først å ha sjekket med 
legen din.

• dersom du har lave kaliumverdier i blodet. Det kan hende at legen vil undersøke 
nyrene dine før du tar dette legemidlet og ta regelmessige blodprøver under 
behandlingen

• dersom du har nyre- eller leverproblemer, eller får hemodialyse. Legen din kan 
ønske å undersøke nyrene dine før du får dette legemidlet, og eventuelt ta 
regelmessige blodprøver under behandlingen

• dersom du bruker visse legemidler (som kalles antikoagulantia) for å unngå for 
mye blodkoagulering (se også Bruk av andre legemidler i dette 
pakningsvedlegget) eller en uventet blødning skulle oppstå under behandling. Gi 
beskjed til legen din eller annet helsepersonell omgående dersom dette oppstår.

• dersom du utvikler kramper under behandlingen. Gi beskjed til legen din eller 
annet helsepersonell dersom dette oppstår.

• dersom du mener at du utvikler en ny eller forverret infeksjon. I så fall bør du 
informere lege eller annet helsepersonell.

Barn
Piperacillin/tazobaktam er ikke anbefalt til barn under 2 år på grunn av 
utilstrekkelige data vedrørende sikkerhet og effekt.
Andre legemidler og Piperacillin/Tazobactam Stragen 
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke  
andre legemidler. Noen legemidler kan påvirke piperacillin og tazobaktam. 
Disse omfatter:
• legemiddel mot urinsyregikt (probenecid). Dette kan øke tiden det tar for 

piperacillin og tazobaktam å utskilles fra kroppen.
• blodfortynnende legemidler eller legemidler til behandling av blodpropp (for 

eksempel heparin, warfarin eller acetylsalisylsyre).
• muskelavslappende legemidler som brukes ved kirurgiske inngrep. Gi beskjed til 

legen dersom du skal ha en generell bedøvelse (anestesi).
• metotreksat (legemiddel som brukes for å behandle  kreft, leddgikt eller 

psoriasis). Piperacillin og tazobaktam kan øke tiden det tar for å utskille 
metotreksat fra kroppen din.

• legemidler som reduserer kaliumnivået i blodet (for eksempel tabletter som øker 
vannlating eller visse legemidler mot kreft).

• legemidler som inneholder de andre antibiotikaene tobramycin, gentamycin eller 
vankomycin. Gi beskjed til legen din dersom du har nyreproblemer.

Påvirkning på laboratorieprøver
Informer legen eller laboratoriepersonalet at du tar Piperacillin/Tazobactam 
Stragen dersom du må ta en blodprøve eller en urinprøve.
Graviditet og amming
Piperacillin og tazobaktam kan gå over til et barn i livmoren eller gjennom 
morsmelk. Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller 
ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Legen vil avgjøre om 
Piperacillin/Tazobactam Stragen passer for deg.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler 
kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i 
pakningsvedlegget nøye.  Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Bruk av Piperacillin/Tazobactam Stragen forventes ikke å påvirke evnen til å kjøre 
bil eller bruke maskiner.
Piperacillin/Tazobactam Stragen inneholder natrium
Piperacillin/Tazobactam Stragen 2 g/0,25 g inneholder 4,7 mmol (108 mg) natrium.
Piperacillin/Tazobactam Stragen 4 g/0,5 g inneholder 9,4 mmol (216 mg) natrium.
Ta hensyn til dette dersom du er på en diett med lite natrium.

3. HVORDAN DU BRUKER PIPERACILLIN/TAZOBACTAM STRAGEN

Lege eller sykepleier vil gi deg dette legemidlet som en infusjon (et drypp som varer 
i 30 minutter) inn i en blodåre. Legemiddeldosen du får avhenger av hva du blir 
behandlet for, din alder, og om du har nyreproblemer eller ikke.
Du vil få Piperacillin/Tazobactam Stragen inntil tegnene på infeksjonen er forsvunnet 
helt (5 til 14 dager).
Voksne og unge over 12 år
Den anbefalte dosen er 4 g/0,5 g piperacillin/tazobaktam hver 6.- 8. time, som gis 
inn i en av dine blodårer (direkte inn i blodbanen). 
Barn i alderen 2–12 år
Den anbefalte dosen for barn med infeksjoner i mageregionen er 100 mg/12,5 mg/kg 
kroppsvekt av piperacillin/tazobaktam hver 8. time inn i en av dine blodårer (direkte 
inn i blodbanen).
Den vanlige dosen til barn med lavt antall hvite blodceller er 80 mg/10 mg/kg 
kroppsvekt av piperacillin/tazobaktam hver 6. time inn i en av dine blodårer (direkte 
inn i blodbanen).
Legen din vil beregne dosen avhengig av barnets kroppsvekt, men hver enkelt dose 
skal ikke overstige 4 g/0,5 g piperacillin/tazobaktam.
Pasienter med nyreproblemer
Det kan være nødvendig for legen å redusere dosen med Piperacillin/Tazobactam 
Stragen eller hvor ofte du får det. Legen kan også ønske å ta blodprøver for å være 
sikker på at du behandles med riktig dose, særlig hvis du må ta dette legemidlet 
over lengre tid. 
Dersom du tar for mye av Piperacillin/Tazobactam Stragen
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg 
for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre 
spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Fordi du får Piperacillin/Tazobactam Stragen av en lege eller  annet helsepersonell, 
er det lite sannsynlig at du vil få feil dose. Hvis du imidlertid opplever bivirkninger, 
som for eksempel kramper, eller tror du har fått for mye, gi beskjed til legen 
umiddelbart.
Dersom du har glemt å ta Piperacillin/Tazobactam Stragen
Dersom du tror at du ikke har fått en dose med Piperacillin/Tazobactam Stragen, gi 
beskjed til legen eller annet helsepersonell umiddelbart.
Spør lege eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette 
legemidlet. 

4. MULIGE BIVIRKNINGER 

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får 
det.
Kontakt lege umiddelbart dersom du opplever noen av disse potensielt alvorlige 
bivirkningene av Piperacillin/Tazobactam Stragen:
De alvorlige bivirkningene (med frekvens i parentes) av Piperacillin/ 
Tazobactam Stragen er:
• alvorlige hudutslett [Stevens-Johnsons syndrom, bulløs dermatitt (ikke kjente), 

eksfoliativ dermatitt (ikke kjente), toksisk epidermal nekrolyse (sjeldne)] som 
innledningsvis fremstår som rødlige sirkulære felter ofte med blemmer på 
overkroppen. Ytterligere tegn omfatter sår i munn, hals, nese, ekstremiteter, 
genitalier og konjunktivitt (røde og hovne øyne). Utslettet kan utvikle seg til 
utbredt dannelse av blemmer eller avskalling på huden og kan potensielt være 
livstruende 

• alvorlig potensielt dødelig allergisk tilstand [legemiddelreaksjon med eosinofili 
og systemiske symptomer (ikke kjente] som kan omfatte huden og aller viktigst 
andre organer under huden, f.eks. nyre og lever

• en hudtilstand [akutt generalisert pustuløst utslett (ikke kjente)] sammen med 
feber, som består av tallrike små væskefylte blemmer i store områder med 
opphovnet og rødlig hud

• hevelse i ansiktet, leppene, tungen eller andre deler av kroppen (ikke kjente)
• kortpustethet, piping eller vanskeligheter med å puste (ikke kjente)
• kraftig utslett eller elveblest (mindre vanlige), kløe eller utslett på huden 

(vanlige)
• gulning av øynene eller huden (ikke kjente)
• skade på blodceller som fall i antall blodplater (trombocytopeni), fall i antall 

røde blodceller (anemi, hemolyttisk anemi), alvorlig reduksjon i hvite blodceller 
(nøytropeni, leukopeni) (sjeldne). Tegn på dette kan omfatte kortpustethet når du 
ikke forventer det, rød eller brun urin, neseblødning eller små blåmerker.

• alvorlig tarminfeksjon inkludert alvorlig eller vedvarende diaré sammen med 
feber eller svekkelse (sjeldne)

Andre bivirkninger:
Dersom noen av følgende bivirkninger blir alvorlige, eller dersom du merker 
bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, må du kontakte lege eller 
annet helsepersonell.
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 pasienter):
• diaré
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 pasienter):
• gjærsoppinfeksjon
• unormal laboratorietest (positiv direkte Coombs), forlenget blodkoaguleringstid 

(forlenget aktivert partiell tromboplastintid)
• redusert mengde av blodprotein
• hodepine, søvnløshet
• abdominale smerter, oppkast,  kvalme, forstoppelse, urolig mage
• økt mengde av blodleverenzymer
• unormale tester av blod i nyre
• feber, reaksjon på injeksjonsstedet
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 100 pasienter):
• forlenget blodkoagulasjonstid (forlenget protrombintid)
• redusert mengde av blodkalium, redusert mengde av blodsukker
• lavt blodtrykk, inflammasjon i blodårer (merkes som ømhet eller rødhet i affisert 

område)
• rødme i huden
• økt mengde av et blodpigmentnedbrytningsprodukt (bilirubin)
• hudreaksjone rmed rødhet, dannelse av hudlesjoner, elveblest
• ledd- og muskelsmerter
• frysninger
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter):
• betennelse i slimhinnen i munnen
Ikke kjente bivirkninger (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
• forlenget blødningstid, økt mengde av blodplater (trombocytose), økt mengde av 

en spesifikk type av hvite blodceller (eosinofili)
• allergisk reaksjon og alvorlig allergisk reaksjon
• betennelse i leveren
• dårlig nyrefunksjon og nyreproblemer
• en form for lungesykdom der eosinofiler (en form for hvite blodceller) dannes i 

lungene i økt antall
Piperacillinbehandling har vært forbundet med økt forekomst av feber og utslett hos 
pasienter med cystisk fibrose.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige 
bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om 
bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens 
legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om 
bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette 
legemidlet.

5. HVORDAN DU OPPBEVARER PIPERACILLIN/TAZOBACTAM STRAGEN 

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet  etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten på 
hetteglasset og esken etter “EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den 
måneden.
Pulver:
Oppbevares ved høyst 25 °C
Rekonstituert/fortynnet produkt:
For oppbevaringsbetingelser for rekonstituert/fortynnet produkt, se ”Påfølgende 
informasjon er bare beregnet på helsepersonell” på slutten av pakningsvedlegget. 
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann. Spør på apoteket hvordan du skal kaste 
legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. INNHOLDET I PAKNINGEN OG YTTERLIGERE INFORMASJON
 
Sammensetning av Piperacillin/Tazobactam Stragen
Hvert hetteglass inneholder 2 g piperacillin (som natriumsalt) og 0,25 g tazobaktam 
(som natriumsalt).
Hvert hetteglass inneholder 4 g piperacillin (som natriumsalt) og 0,5 g tazobaktam 
(som natriumsalt).
Det er ingen andre innholdsstoffer.
Hvordan Piperacillin/Tazobactam Stragen ser ut og innholdet i pakningen
Piperacillin/Tazobactam Stragen er et hvitt til elfenbenshvitt pulver til oppløsning til 
infusjonsvæske, pakket i hetteglass, pakket i esker med 1, 5, 10 eller 12 hetteglass.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
STRAGEN Nordic A/S
Helsingørsgade 8C
3400 Hillerød
Danmark
Tel: +45 48 10 88 10
E-mail: info@stragen.dk
Tilvirker:
MITIM S.r.l.
Via Cacciamali 34/38
25125 Brescia
Italia
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Danmark, Finland, Norge, Sverige, Tyskland: Piperacillin/Tazobactam Stragen 
Nederland:    Piperacilline/Tazobactam Stragen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 24.10.2017 

PÅFØLGENDE INFORMASJON ER BARE BEREGNET PÅ HELSEPERSONELL:

Piperacillin/Tazobactam Stragen
Pulver til infusjonsvæske, oppløsning

Dette er et utdrag fra Preparatomtalen til bruk ved administrering av 
Piperacillin/ Tazobactam Stragen. Ved fastsettelse av egnethet til bruk hos 
den enkelte pasient må forskriveren være kjent med Preparatomtalen.

Instrukser for bruk
Piperacillin/Tazobactam Stragen gis som intravenøs infusjon (et drypp i løpet av 30 
minutter). 
Inkompatibiliteter med oppløsningsmidler og andre legemidler
• Ringers laktatoppløsning er ikke kompatibel med Piperacillin/Tazobactam Stragen
• Når det brukes samtidig med et annet antibiotikum (for eksempel aminoglykosid), 

må Piperacillin/Tazobactam Stragen administreres separat. Blanding med et 
aminoglykosid in vitro kan gi inaktivering av aminoglykosidet.

• Piperacillin/Tazobactam Stragen må ikke blandes med andre legemidler i en  
sprøyte eller infusjonsflaske fordi kompatibilitet ikke er bekreftet.

• Piperacillin/Tazobactam Stragen skal administreres gjennom separat 
infusjonssett adskilt fra ande legemidler, med mindre kompatibilitet er vist.

• På grunn av kjemisk ustabilitet skal Piperacillin/Tazobactam Stragen ikke brukes 
i oppløsninger som inneholder natrium bikarbonat.

• Piperacillin/Tazobactam Stragen skal ikke tilsettes blodprodukter eller albumin 
hydrolysater.
Retningslinjer for oppløsning
Oppløsningen og fortynningen skal foretas under aseptiske forhold. Oppløsningen 
må inspiseres visuelt for partikler og misfarging før administrering. Oppløsningen 
skal bare brukes hvis oppløsningen er klar og fri for partikler.
Intravenøs bruk
Rekonstituer hvert hetteglass med det volum oppløsningsmiddel som angis i 
tabellen nedenfor, ved å bruke et av de kompatible oppløsningsmidlene til 
rekonstitusjon. Utfør rekonstituering ved å banke lett på hetteglasset for å løsne 
pulveret fra bunnen og sidene. Fukt alle de innvendige flatene i hetteglasset med 
oppløsningsmiddel under kontinuerlig risting. Rist til pulveret er oppløst.
Rekonstituering skjer vanligvis i løpet av 5 til 10 minutter (for detaljer om 
håndtering, vennligst se nedenfor).  
Innhold i hetteglass   Volum oppløsningsmiddel* som  
               skal tilsettes hetteglasset
2 g / 0,25 g (2 g piperacillin og 0,25 g tazobaktam) ........................................... 10 ml
4 g / 0,5 g (4 g piperacillin og 0,5 g tazobaktam) ............................................... 20 ml
* Oppløsningsmiddel som er kompatibelt for rekonstituering:
• 0,9 % (9 mg/ml) natriumkloridoppløsning til injeksjon 
• Sterilt vann til injeksjonsvæsker(1) 
(1)Maksimalt anbefalt volum med sterilt vann til injeksjonsvæsker per dose er 50 ml.
Rekonstituert oppløsning trekkes opp av hetteglasset med en sprøyte. Ved 
rekonstituering som anvist vil hetteglassets innhold trukket opp med sprøyte gi 
deklarert mengde piperacillin og tazobaktam.
Rekonstituerte oppløsninger kan videre fortynnes til ønsket volum (for eksempel 
50 ml til 150 ml) med et av følgende kompatible oppløsningsmidler: 
• sterilt vann til injeksjonsvæsker(1) 
• 0,9 % (9 mg/ml) natriumkloridoppløsning til injeksjon
• dekstrose 5% 
Kun til engangsbruk. Destruér ubrukt oppløsning.
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destruéres i overensstemmelse med lokale krav.

SPESIELLE FORSIKTIGHETSREGLER FOR OPPBEVARING
Oppbevares ved høyst 25 °C.
Etter  rekonstituering er kjemisk og fysisk stabilitet ved bruk vist for 24 timer ved 
oppbevaring i kjøleskap ved 2 – 8 °C
Etter rekonstituering og fortynning er kjemisk og fysisk stabilitet ved bruk vist for 48 
timer ved oppbevaring i kjøleskap ved 2 – 8 °C
Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet brukes straks etter åpning. Dersom 
det ikke brukes straks er oppbevaringstid ved bruk og forholdene før bruk brukerens 
ansvar og vil normalt ikke være mer enn 24 timer ved 2 – 8 °C, med mindre 
oppløsning har funnet sted under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.
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FI SE

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE

Piperacillin/Tazobactam Stragen 2 g/0,25 g Infuusiokuiva-aine, liuosta varten
Piperacillin/Tazobactam Stragen 4 g/0,5 g Infuusiokuiva-aine, liuosta varten

piperasilliini/tatsobaktaami

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen 
käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
• Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
• Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin puoleen.
• Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan 

puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei 
ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan: 
1. Mitä Piperacillin/Tazobactam Stragen on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin saat Piperacillin/Tazobactam Stragen -valmistetta
3. Miten Piperacillin/Tazobactam Stragen -valmistetta annetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Piperacillin/Tazobactam Stragen -valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. MITÄ PIPERACILLIN/TAZOBACTAM STRAGEN ON JA MIHIN SITÄ 
KÄYTETÄÄN  

Piperasilliini kuuluu laajakirjoisten penisilliiniantibioottien lääkeryhmään ja on 
tehokas monia eri bakteerilajeja vastaan. Tatsobaktaami voi estää joidenkin 
vastustuskykyisten bakteerien kykyä vastustaa piperasilliinia. Tämä tarkoittaa sitä, 
että piperasilliini ja tatsobaktaami samanaikaisesti annettuna tuhoaa useampia 
bakteerilajeja.
Piperacillin/Tazobactam Stragen -valmistetta käytetään aikuisilla ja nuorilla 
bakteeri-infektioiden, kuten alempien hengitysteiden tulehdusten (keuhkojen), 
virtsatietulehdusten (munuaisten ja virtsarakon), vatsan alueen tulehdusten sekä 
ihon tai veren tulehdusten hoitoon. Piperacillin/Tazobactam Stragen -valmistetta 
voidaan käyttää bakteerien aiheuttamien tulehdusten hoitoon, kun potilaan 
valkosolumäärä on alhainen (heikentynyt vastustuskyky infektioille).
Piperacillin/Tazobactam Stragen -valmistetta käytetään 2–12-vuotiailla lapsilla 
hoitamaan vatsan alueen tulehduksia, kuten umpisuolen tulehdusta ja 
vatsakalvontulehdusta (vatsan alueen elinten pinnan ja nesteiden tulehdusta), sekä 
sappirakon (biliaarisia) tulehduksia. Piperacillin/Tazobactam Stragen -valmistetta 
voidaan käyttää bakteerien aiheuttamien tulehdusten hoitoon, kun potilaan veren 
valkosolujen määrä on alhainen (heikentynyt vastustuskyky infektioille).
Joissakin vaikeissa infektioissa lääkäri saattaa harkita Piperacillin/Tazobactam 
Stragen -valmisteen käyttöä yhdessä muiden antibioottien kanssa.

2. MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ, ENNEN KUIN SAAT 
PIPERACILLIN/TAZOBACTAM STRAGEN  -VALMISTETTA

Älä käytä Piperacillin/Tazobactam Stragen -valmistetta
• jos olet allerginen piperasilliinille tai tatsobaktaamille .
• jos olet allerginen antibiooteille, kuten penisilliineille, kefalosporiineille tai 

muille beetalaktamaasin estäjille, sillä saatat olla allerginen 
Piperacillin/Tazobactam Stragen -valmisteelle.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät 
Piperacillin/Tazobactam Stragen  -valmistetta
• jos sinulla on allergioita. Jos sinulla on useita allergioita, kerro niistä lääkärille 

tai muulle hoitoalan ammattilaiselle ennen kuin sinulle annetaan tätä lääkettä.
• jos kärsit ripulista ennen hoitoa tai sinulle tulee ripuli hoidon aikana tai sen 

jälkeen. Kerro siitä siinä tapauksessa välittömästi lääkärille tai muulle hoitoalan 
ammattilaiselle. Älä ota mitään lääkettä ripuliin keskustelematta asiasta ensin 
lääkärin kanssa.

• jos sinulla on alhainen veren kaliumpitoisuus. Lääkärisi voi haluta tarkistaa 
munuaistesi toiminnan ennen tämän lääkkeen käyttöä ja määrätä sinulle 
säännöllisiä verikokeita hoidon aikana.

• jos sinulla on munuais- tai maksavaivoja, tai jos saat dialyysihoitoa. Lääkärisi 
saattaa haluta tarkistaa munuaistesi toiminnan ennen tämän lääkkeen käyttöä 
ja määrätä sinulle säännöllisiä verikokeita hoidon aikana.

• jos otat antikoagulanteiksi kutsuttuja veren liiallisen hyytymisen estoon 
käytettäviä lääkkeitä (verenohennuslääkkeitä) (ks. myös Muiden 
lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö), tai jos sinulla esiintyy 
odottamatonta verenvuotoa hoidon aikana. Tässä tapauksessa sinun on 
ilmoitettava asiasta välittömästi lääkärille tai muulle hoitoalan ammattilaiselle.

• jos saat kouristuksia hoidon aikana. Tässä tapauksessa sinun on ilmoitettava 
asiasta lääkärille tai muulle hoitoalan ammattilaiselle. 

• jos epäilet, että infektiosi on pahentunut tai että sinulle on kehittynyt uusi 
infektio. Tässä tapauksessa sinun on ilmoitettava asiasta lääkärille tai muulle 
hoitoalan ammattilaiselle.

Lapset 
Piperasilliinin/tatsobaktaamin käyttöä alle 2-vuotiaille lapsille ei suositella, koska 
tiedot turvallisuudesta ja tehosta ovat riittämättömät.
Muut lääkevalmisteet ja Piperacillin/Tazobactam Stragen 
Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää 
muita lääkkeitä. Joillakin lääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia piperasilliinin ja 
tatsobaktaamin kanssa. Tällaisia lääkkeitä ovat:
• probenisidi (kihtilääke). Tämä voi pidentää aikaa, joka kuluu piperasilliinin ja 

tatsobaktaamin poistumiseen elimistöstä.
• verta ohentavat tai veritulppien hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. hepariini, 

varfariini tai aspiriini). 
• leikkauksen aikana käytettävät lihaksia rentouttavat lääkkeet. Kerro lääkärille, 

jos olet menossa leikkaukseen, jossa käytetään yleisanestesiaa.
• metotreksaatti (syövän, nivelreuman tai psoriasiksen hoitoon käytettävä lääke). 

Piperasilliini ja tatsobaktaami voivat pidentää aikaa, joka kuluu metrotreksaatin 
poistumiseen elimistöstä.

• veren kaliumpitoisuutta alentavat lääkkeet (esim. nesteenpoistolääkkeet tai 
eräät syöpälääkkeet)

• lääkkeet, jotka sisältävät muita antibiootteja tobramysiiniä, gentamysiiniä tai 
vankomysiiniä. Kerro lääkärille, jos sinulla on häiriöitä munuaisten toiminnassa.

Vaikutus laboratoriokokeisiin 
Jos sinun on annettava veri- tai virtsanäyte, kerro lääkärille tai 
laboratoriohenkilökunnalle, että käytät Piperacillin/Tazobactam Stragen -valmistetta.
Raskaus ja imetys
Piperasilliini ja tatsobaktaami voivat siirtyä lapseen kohdussa tai rintamaidon 
välityksellä. Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet 
lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Lääkäri 
päättää, voitko käyttää Piperacillin/Tazobactam Stragen  -valmistetta. 
Ajaminen ja koneiden käyttö
Piperacillin/Tazobactam Stragen -valmisteen ei odoteta vaikuttavan ajokykyyn eikä 
koneiden käyttökykyyn.
Piperacillin/Tazobactam Stragen sisältää natriumia
Piperacillin/Tazobactam Stragen 2 g/0,25 g sisältää 4,7 mmol (108 mg) natriumia.
Piperacillin/Tazobactam Stragen 4 g/0,5 g sisältää 9,4 mmol (216 mg) natriumia.
Tämä on otettava huomioon, jos noudatat vähänatriumista ruokavaliota.

3. MITEN PIPERACILLIN/TAZOBACTAM STRAGEN -VALMISTETTA ANNETAAN

Lääkäri tai muu hoitoalan ammattilainen antaa sinulle tätä lääkettä infuusiona 
(30 minuuttia kestävänä tiputuksena) laskimoon. Annoksen suuruus riippuu siitä, 
mihin tarkoitukseen hoitoa annetaan, iästäsi ja siitä, onko sinulla munuaisongelmia.
Tulet saamaan Piperacillin/Tazobactam Stragen -valmistetta, kunnes infektion 
oireet ovat täysin hävinneet (5–14 päivää).
Käyttö aikuisille ja yli 12-vuotiaille nuorille
Suositeltu annos on 4 g / 0,5 g piperasilliinia/tatsobaktaamia annettuna 6–8 tunnin 
välein laskimoon (suoraan verenkiertoon). 
Käyttö 2–12-vuotiaille lapsille
Suositeltu annos lapsille vatsan alueen infektioissa on 100 mg / 12,5 mg / painokilo 
piperasilliinia/ tatsobaktaamia annettuna 8 tunnin välein laskimoon (suoraan 
verenkiertoon). Tavanomainen annos lapsille, joilla on alhainen verenvalkosolujen 
määrä on 80 mg / 10 mg / painokilo piperasilliinia/ tatsobaktaamia annettuna 
6 tunnin välein laskimoon (suoraan verenkiertoon).
Lääkäri laskee lapselle sopivan annoksen lapsen painon perusteella. Yksittäinen 
annos ei kuitenkaan saa olla yli 4 g/0,5 g Piperacillin/Tazobactam Stragen -valmistetta.
Käyttö munuaisongelmista kärsiville potilaille
Lääkärin voi olla tarpeen muuttaa Piperacillin/Tazobactam Stragen -annosta tai 
antamistiheyttä. Lääkäri saattaa myös ottaa sinulta verikokeen varmistaakseen, 
että saamasi annos on oikea, varsinkin, jos sinun on otettava tätä lääkettä 
pidemmän aikaa.
Jos saat enemmän Piperacillin/Tazobactam Stragen -valmistetta kuin 
sinun pitäisi
Koska Piperacillin/Tazobactam Stragen -valmistetta antaa sinulle lääkäri tai muu 
hoitoalan ammattilainen, on epätodennäköistä, että saisit väärän annoksen. Jos 
sinulle kuitenkin ilmaantuu haittavaikutuksia, kuten kouristuksia, tai jos epäilet 
saaneesi liian suuren annoksen, kerro siitä välittömästi lääkärille.
Jos sinulle unohdetaan antaa Piperacillin/Tazobactam Stragen -valmistetta
Jos epäilet, että Piperacillin/Tazobactam Stragen -annos on jäänyt antamatta, kerro 
siitä välittömästi lääkärille tai muulle hoitoalan ammattilaiselle.
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai 
sairaanhoitajan puoleen. 

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät 
kuitenkaan niitä saa.
Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos saat jonkin alla mainituista mahdollisesti 
vakavista Piperacillin/Tazobactam Stragen-valmisteen haittavaikutuksista.
Piperacillin/Tazobactam Stragen -valmisteen vakavat haittavaikutukset (esiintymistiheys 
suluissa) ovat
• vakavat ihottumat [Stevens-Johnsonin oireyhtymä, rakkulaihottuma 

(tuntematon), kesivä ihottuma (tuntematon), toksinen epidermaalinen nekrolyysi 
(harvinainen)], jotka ilmenevät aluksi punertavina maalitaulua muistuttavina 
täplinä tai pyöreinä läiskinä, joiden keskikohdassa on usein rakkuloita, vartalon 
alueella. Muita oireita ovat muun muassa suun, kurkun, nenän, raajojen ja 
sukupuolielinten haavaumat sekä sidekalvontulehdus (punaiset ja turvonneet 
silmät). Ihottuma voi pahentua laaja-alaiseksi rakkulamuodostukseksi tai ihon 
hilseilyksi, ja se voi olla hengenvaarallinen. 

• vakava ja joskus henkeä uhkaava allerginen reaktio [lääkkeeseen liittyvä 
yleisoireinen eosinofiilinen reaktio (tuntematon)], joka voi esiintyä iholla ja 
erityisesti aiheuttaa oireita sisäelimissä, kuten munuaisissa ja maksassa

• ihosairaus [akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi (tuntematon)], 
johon liittyy kuume ja jossa esiintyy runsaasti pieniä nesterakkuloita laajoilla 
turvonneilla ja punoittavilla ihoalueilla

• turvotus kasvoissa, huulissa, kielessä tai muualla kehossa (tuntematon) 
• hengenahdistus, hengityksen vinkuna tai hengitysvaikeudet (tuntematon)
• paha ihottuma tai nokkosihottuma (tuntematon), kutina tai ihottuma (yleinen)
• silmien tai ihon keltaisuus (tuntematon)
• verisolujen vauriot, kuten verihiutaleiden väheneminen (trombosytopenia), 

punasolujen väheneminen (anemia, hemolyyttinen anemia) tai veren väriaineen 
väheneminen / hemoglobiinin aleneminen (yleinen), vakava veren valkosolujen 
määrän vähentyminen [neutropenia, leukopenia (harvinainen)]. Oireita voivat 
olla yllättävä hengenahdistus, punertava tai ruskehtava väri virtsassa,  
nenäverenvuoto  tai purppura.  

• vakava paksusuolitulehdus, mukaan lukien vaikea tai jatkuva ripuli, johon 
samalla liittyy kuumetta tai voimattomuutta (harvinainen) 

Jos mikä tahansa seuraavista haittavaikutuksista muuttuu vakavaksi tai jos 
havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä 
pakkausselosteessa, kerro niistä lääkärille tai muulle hoitoalan ammattilaiselle.
Hyvin yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä yli 1 potilaalla 10:stä):
• ripuli
Yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla10:stä): 
• hiivatulehdus
• poikkeava laboratoriokokeen tulos (positiivinen suora Coombsin koe), pidentynyt 

veren hyytymisaika (aktivoidun osittaisen tromboplastiiniajan piteneminen)
• alentunut veren proteiinipitoisuus 
• päänsärky, unettomuus
• vatsakipu, oksentelu, pahoinvointi, ummetus, vatsan toimintahäiriöt
• maksaentsyymien määrän lisääntyminen veressä 
• poikkeavat munuaiskokeiden tulokset
• kuume, injektiokohdan reaktiot 
Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 100:sta): 
• veren hyytymisajan piteneminen (protrombiiniajan piteneminen)
• alentunut veren kaliumpitoisuus, alentunut verensokeri 
• matala verenpaine, laskimotulehdus (ilmenee tulehtuneen alueen arkuutena ja 

punoituksena), ihon punoitus
• veren väriaineiden aineenvaihduntatuotteen (bilirubiinin) lisääntyminen
• ihoreaktiot, joihin liittyy punoitusta, iholeesioiden muodostumista, 

nokkosihottumaa
• lihas- ja nivelkipu
• vilunväristykset
Harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 1000:sta): 
• suun limakalvon tulehdus 
Haittavaikutukset, joiden esiintyvyys on tuntematon (koska saatavissa oleva 
tieto ei riitä arviointiin):  
• pitkittynyt verenvuoto, verihiutaleiden määrän lisääntyminen (trombosytoosi), 

tietyntyyppisten veren valkosolujen määrän lisääntyminen (eosinofilia)
• allerginen reaktio ja vakava allerginen reaktio 
• maksatulehdus
• heikentynyt munuaisten toiminta ja munuaissairaudet 
• keuhkosairaus, jossa eosinofiilien (eräs valkosolulaji) määrä keuhkoissa on 

lisääntynyt.
Piperasilliinihoitoon on liittynyt kuumeen ja ihottumien ilmaantuvuuden 
lisääntymistä kystistä fibroosia sairastavilla potilailla.
Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä 
koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä 
pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).
Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän 
lääkevalmisteen turvallisuudesta. 

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55, FI-00034 Fimea

5. PIPERACILLIN/TAZOBACTAM STRAGEN -VALMISTEEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja pakkauksessa ”EXP”:n jälkeen mainitun 
viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa 
kuukauden viimeistä päivää.
Kuiva-aine: Säilytä alle 25 °C.
Käyttövalmiiksi sekoitettu / laimennettu valmiste:
Käyttövalmiiksi sekoitetun / laimennetun valmisteen säilytys, ks. kohta “Seuraavat 
tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille” tämän pakkausselosteen lopussa. 
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin. Kysy käyttämättömien lääkkeiden 
hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ JA MUUTA TIETOA
 
Mitä Piperacillin/Tazobactam Stragen sisältää
Yksi injektiopullo sisältää 2 g piperasilliinia (natriumsuolana) ja 
0,25 g tatsobaktaamia (natriumsuolana).
Yksi injektiopullo sisältää 4 g piperasilliinia (natriumsuolana) ja 
0,5 g tatsobaktaamia (natriumsuolana).
Muita aineita ei ole.
Piperacillin/Tazobactam Stragen -valmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Piperacillin/Tazobactam Stragen on valkoinen tai luonnonvalkoinen 
infuusiokuiva-aine liuosta varten. Se on pakattu lasisiin injektiopulloihin, jotka on 
pakattu 1, 5, 10 tai 12 injektiopulloa sisältäviin pahvipakkauksiin.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.
Myyntiluvan haltija
STRAGEN Nordic A/S
Helsingørsgade 8C, 3400 Hillerød, Tanska
Puh. +45-48-10 88 10, Sähköposti: info@stragen.dk
Valmistaja
MITIM S.r.l.
Via Cacciamali 34/38, 25125 Brescia, Italia 
Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen 
kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:
Tanska, Suomi, Saksa, Norja, Ruotsi: Piperacillin/Tazobactam Stragen 
Alankomaat:   Piperacilline/Tazobactam Stragen
Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 12.10.2017

SEURAAVAT TIEDOT ON TARKOITETTU VAIN HOITOALAN 
AMMATTILAISILLE

Piperacillin/Tazobactam Stragen
Infuusiokuiva-aine, liuosta varten
Tätä valmisteyhteenvedon otetta voidaan käyttää apuna Piperacillin/ 
Tazobactam Stragen  -valmisteen antamisessa. Lääkkeen määrääjän on 
perehdyttävä valmisteyhteenvetoon ennen kuin hän päättää, soveltuuko 
lääke tietylle potilaalle.
Käyttöohjeet
Piperacillin/Tazobactam Stragen annetaan infuusiona (30 minuuttia kestävänä 
tiputuksena) laskimoon. 
Yhteensopimattomuudet laimentimien ja muiden lääkevalmisteiden 
kanssa
• Ringerin laktaattiliuos ei ole yhteensopiva Piperacillin/Tazobactam Stragen 

-valmisteen kanssa.
• Jos Piperacillin/Tazobactam Stragen -valmistetta käytetään samaan aikaan 

jonkin muun antibiootin (esim. jonkin aminoglykosidin) kanssa, lääkkeet on 
annettava erikseen. Valmisteen sekoittaminen jonkin aminoglykosidin kanssa 
in vitro voi johtaa aminoglykosidin inaktivoitumiseen.

• Piperacillin/Tazobactam Stragen -valmistetta ei saa sekoittaa samassa 
ruiskussa tai infuusiopullossa muiden lääkkeiden kanssa, sillä yhteensopivuutta 
ei ole osoitettu.

• Piperacillin/Tazobactam Stragen tulee antaa eri infuusiolaitteiston avulla kuin 
muut lääkkeet, ellei yhteensopivuutta ole osoitettu.

• Kemiallisen instabiliteetin vuoksi Piperacillin/Tazobactam Stragen -valmistetta 
ei saa käyttää natriumbikarbonaattia sisältävissä liuoksissa.

• Piperacillin/Tazobactam Stragen -valmistetta ei saa lisätä verivalmisteisiin eikä 
albumiinihydrolysaattiin.

Käyttöönvalmistusohjeet
Käyttövalmiiksi sekoittaminen ja laimentaminen on tehtävä aseptisissa 
olosuhteissa. Liuos on tarkastettava silmämääräisesti hiukkasten ja värimuutosten 
varalta ennen sen antoa. Liuosta saa käyttää vain, jos se on kirkasta eikä siinä ole 
näkyviä hiukkasia. 
Laskimonsisäinen käyttö 
Sekoita käyttövalmiiksi lisäämällä kuhunkin injektiopulloon alla olevassa 
taulukossa esitetty määrä yhteensopivaa liuotinta. Naputa injektiopulloa kevyesti, 
niin että pohjaan ja seinämiin tarttunut kuiva-aine irtoaa. Kastele injektiopullon 
sisäpinta kauttaaltaan liuoksella ravistelemalla injektiopulloa jatkuvasti. Ravistele, 
kunnes kuiva-aine on liuennut. Liuos saadaan yleensä käyttövalmiiksi 
5–10 minuutissa (ks. yksityiskohtaisia käsittelyohjeita alla).  
Injektiopullon sisältö              Injektiopulloon lisättävän  
                              liuottimen* määrä
2 g / 0,25 g (2 g piperasilliinia ja 0,25 g tatsobaktaamia) .................................. 10 ml
4 g / 0,5 g (4 g piperasilliinia ja 0,5 g tatsobaktaamia) ...................................... 20 ml
*Käyttövalmiiksi sekoittamiseen käytettävät yhteensopivat liuottimet:
• 0,9 % (9 mg/ml) natriumkloridi-injektioneste, liuos 
• Steriiliä vettä injektioita varten(1) 
(1)Suurin suositeltu määrä injektionesteisiin käytettävää vettä on 50 ml annosta kohti.
Käyttövalmiiksi sekoitetut liuokset vedetään ruiskulla injektiopullosta. Kun 
injektiopullon sisältö on sekoitettu käyttövalmiiksi ohjeiden mukaan, ruiskuun vedetty 
liuos sisältää pakkauksessa ilmoitetun määrän piperasilliinia ja tatsobaktaamia.
Käyttövalmiiksi sekoitetut liuokset voidaan laimentaa edelleen haluttuun 
tilavuuteen (esim. 50 ml tai 150 ml) jollakin seuraavista yhteensopivista 
liuottimista:
• Steriiliä vettä injektioita varten(1)
• 0,9 % (9 mg/ml) natriumkloridi-injektioneste, liuos
• glukoosi 5 %
Vain yhtä käyttökertaa varten. Käyttämättä jäänyt liuos tulee hävittää.
Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.
SÄILYTYS
Säilytä alle 25 °C.
Käyttöönvalmistuksen jälkeen valmisteen on osoitettu pysyvän kemiallisesti ja 
fysikaalisesti stabiilina 24 tunnin ajan, kun sitä säilytetään jääkaapissa 2–8 °C 
lämpötilassa.
Käyttöönvalmistuksen ja laimennuksen jälkeen valmisteen on osoitettu pysyvän 
kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiilina 48 tunnin ajan, kun sitä säilytetään 
jääkaapissa 2–8 °C lämpötilassa.
Mikrobiologiselta kannalta valmiste tulee käyttää välittömästi. Jos valmistetta ei 
käytetä välittömästi, käytönaikainen säilytysaika ja säilytysolosuhteet ennen 
käyttöä ovat käyttäjän vastuulla. Valmistetta säilytetään normaalisti kuitenkin 
enintään 24 tuntia 2–8 °C:ssa, ellei käyttöönvalmistus tapahdu kontrolloiduissa ja 
validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Piperacillin/Tazobactam Stragen 2 g/0,25 g pulver till infusionsvätska, 
lösning
Piperacillin/Tazobactam Stragen 4 g/0,5 g pulver till infusionsvätska, 
lösning

piperacillin/tazobaktam

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta 
läkemedel. 
Den innehåller information som är viktig för dig.
• Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
• Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.
• Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även 

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande: 
1. Vad Piperacillin/Tazobactam Stragen är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du ges Piperacillin/Tazobactam Stragen 
3. Hur du ges Piperacillin/Tazobactam Stragen
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Piperacillin/Tazobactam Stragen ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. VAD PIPERACILLIN/TAZOBACTAM STRAGEN ÄR OCH VAD DET 
ANVÄNDS FÖR  

Piperacillin tillhör en grupp läkemedel som kallas för 
”bredspektrumpenicillinantibiotika”.  Det kan döda många typer av bakterier. 
Tazobaktam kan hindra vissa resistenta bakterier från att överleva effekterna av 
piperacillin. Det betyder att fler typer av bakterier dödas när piperacillin och 
tazobaktam ges tillsammans.
Piperacillin/Tazobactam Stragen används till vuxna och ungdomar för att behandla 
bakterieinfektioner som till exempel sådana som drabbar nedre luftvägarna 
(lungorna), urinvägarna (njurar och blåsa), buken, huden eller blodet.  
Piperacillin/Tazobactam Stragen kan användas för att behandla bakterieinfektioner 
hos patienter med lågt antal vita blodkroppar (minskat motstånd mot infektioner).
Piperacillin/Tazobactam Stragen används till barn i åldrarna 2–12 år för att 
behandla infektioner i buken, till exempel blindtarmsinflammation, peritonit 
(infektion av vätskan och den invändiga beklädnaden i bukorganen) och infektioner 
i gallblåsan. Piperacillin/Tazobactam Stragen kan användas för att behandla 
bakterieinfektioner hos patienter med lågt antal vita blodkroppar (minskat 
motstånd mot infektioner). 
Vid vissa allvarliga infektioner kan läkaren överväga att använda 
Piperacillin/Tazobactam Stragen i kombination med andra antibiotika. 
Piperacillin/tazobaktam som finns i Piperacillin/Tazobactam Stragen kan också vara 
godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. 
Fråga läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor 
och följ alltid deras instruktion. 

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU GES PIPERACILLIN/TAZOBACTAM 
STRAGEN

Använd inte Piperacillin/Tazobactam Stragen
• om du är allergisk mot piperacillin eller tazobaktam eller mot något annat 

innehållsämne i Piperacillin/Tazobactam Stragen.
• om du är allergisk mot antibiotika som kallas för penicilliner, cefalosporiner eller 

andra beta-laktamashämmare, eftersom du kan vara allergisk mot 
Piperacillin/Tazobactam Stragen

Varningar och försiktighet
Tala med läkare eller sjuksköterska innan du ges Piperacillin/Tazobactam Stragen
• om du har allergier. Om du har flera allergier, var noga med att tala om detta för 

läkaren eller annan vårdpersonal innan du får denna produkt.
• om du har diarré före, eller om du får diarré under eller efter behandlingen. Var i 

så fall noga med att tala om det för läkaren eller annan vårdpersonal 
omedelbart. Ta inte något läkemedel mot diarrén utan att först kontrollera med 
din läkare. 

• om du har låg kaliumnivå i blodet. Läkaren vill kanske kontrollera dina njurar 
innan du tar det här läkemedlet och han/hon kan utföra regelbundna blodtester 
under behandlingen.

• om du har några njur- eller leverproblem eller får hemodialys. Läkaren vill 
kanske kontrollera dina njurar innan du tar det här läkemedlet och han/hon kan 
utföra regelbundna blodtester under behandlingen. 

• om du tar vissa läkemedel (som kallas för antikoagulanter) för att undvika alltför 
kraftig blodkoagulering (se även Användning av andra läkemedel i denna 
information) eller om någon oväntad blödning uppstår under behandlingen. I så 
fall ska du tala om det för läkaren eller annan vårdpersonal omedelbart.

• om du får kramper under behandlingen. I så fall ska du tala om det för läkaren 
eller annan vårdpersonal.

• om du tror att du fått en ny eller förvärrad infektion. I så fall ska du tala om det 
för läkaren eller annan vårdpersonal. 

Barn
Användning av piperacillin/tazobaktam rekommenderas inte för barn under 2 års 
ålder eftersom det finns otillräckliga uppgifter om säkerhet och effekt.
Andra läkemedel och Piperacillin/Tazobactam Stragen
Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda 
andra läkemedel. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av piperacillin och 
tazobaktam. Dessa omfattar:
• läkemedel mot gikt (probenecid). Detta kan öka den tid det tar för piperacillin 

och tazobaktam att lämna kroppen.
• läkemedel som förtunnar blodet eller för behandling av blodproppar (t ex 

heparin, warfarin eller acetylsalicylsyra).
• läkemedel som används som muskelavslappnande under operationer. Berätta 

för din läkare om du ska få narkos.
• metotrexat (läkemedel som används för att behandla cancer, artrit eller 

psoriasis). Piperacillin och tazobaktam kan förlänga den tid det tar för 
metotrexat att lämna kroppen

• Läkemedel som sänker kaliumnivån i blodet (t ex tabletter som ökar urineringen 
eller vissa läkemedel mot cancer).

• Läkemedel som innehåller de andra antibiotiska medlen tobramycin, 
gentamycin eller vankomycin. Tala om för läkaren om du har problem med 
njurarna.

Effekter på laboratorietester  
Tala om för läkaren eller laboratoriepersonalen att du tar  Piperacillin/Tazobactam 
Stragen om du måste lämna ett blod- eller urinprov.
Graviditet och amning  
Piperacillin och tazobaktam kan passera över till ett foster eller gå över till 
bröstmjölk. Om du är gravid eller ammar, om du tror att du kan vara gravid eller 
försöker bli gravid  ska du tala om det för läkaren innan du får detta läkemedel. 
Läkaren avgör om Piperacillin/Tazobactam Stragen är rätt för dig. 
Körförmåga och användning av maskiner
Användningen av Piperacillin/Tazobactam Stragen förväntas inte påverka förmågan 
att framföra fordon eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon 
eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka 
din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras 
effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns 
i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. 
Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
Piperacillin/Tazobactam Stragen innehåller natrium
Piperacillin/Tazobactam Stragen 2 g/0,25 g innehåller 4,7 mmol (108 mg) natrium.
Piperacillin/Tazobactam Stragen 4 g/0,5 g innehåller 9,4 mmol (216 mg) natrium.
Detta måste tas i beaktande av patienter som följer en diet med lågt intag av natrium.

3. HUR DU GES PIPERACILLIN/TAZOBACTAM STRAGEN

Din läkare eller annan sjukvårdspersonal ger dig detta läkemedel genom en 
infusion (ett dropp under 30 minuter) i en av dina vener. Vilken läkemedelsdos du 
ges beror på vad du behandlas för, din ålder och om du har njurproblem eller inte.
Du ges Piperacillin/Tazobactam Stragen tills alla tecken på infektion har försvunnit 
helt (5 till 14 dagar). 
Vuxna och ungdomar från 12 års ålder och äldre
Rekommenderad dos är 4 g/0,5 g piperacillin/tazobaktam givet var 6:e–8:e timme 
som infusion i en av dina vener (direkt i blodomloppet).  
Barn i åldrarna 2 till 12 år
Rekommenderad dos för barn med bukinfektioner är 100 mg/12,5 mg 
piperacillin/tazobaktam per kg kroppsvikt givet var 8:e timme i en ven (direkt i 
blodomloppet). Vanlig dos för barn med lågt antal vita blodkroppar är 80 mg/10 mg 

piperacillin/tazobaktam per kg kroppsvikt givet var 6:e timme i en ven (direkt 
i blodomloppet). 
Läkaren beräknar dosen beroende på ditt barns kroppsvikt men varje enskild 
dos ska inte överskrida 4 g/0,5 g Piperacillin/Tazobactam Stragen. 
Patienter med njurproblem
Läkaren kan behöva minska dosen av Piperacillin/Tazobactam Stragen eller 
hur ofta du får det.

Läkaren kan också vilja testa ditt blod för att säkerställa att behandlingen ges med 
rätt dos, speciellt om du måste ta läkemedlet under lång tid.
Om du fått för stor mängd av Piperacillin/Tazobactam Stragen
Eftersom du får Piperacillin/Tazobactam Stragen av en läkare eller annan 
sjukvårdspersonal är det osannoliktatt du ges fel dos. Om du emellertid upplever 
biverkningar som t.ex. kramper eller om du tror att du fått för mycket, tala om det 
för läkaren omedelbart.
Om du har missat en dos av Piperacillin/Tazobactam Stragen
Om du tror att du inte har fått en dos av Piperacillin/Tazobactam Stragen tala 
omedelbart om detta för läkaren eller annan vårdpersonal.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller 
sjuksköterska. 

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla 
användare behöver inte få dem. Kontakta läkare omedelbart om du upplever 
någon av dessa potentiellt allvarliga biverkningar av Piperacillin/Tazobactam Stragen: 
De allvarliga biverkningarna (frekvens inom parentes) av Piperacillin/ 
Tazobactam Stragen är:
• allvarliga hudutslag [Stevens-Johnsons syndrom, bullös dermatit (ingen känd 

frekvens), exfoliativ dermatit (ingen känd frekvens), toxisk epidermal nekrolys 
(sällsynt)] som först uppträder som rödaktiga måltavleliknande prickar eller 
runda fläckar, ofta med centrala blåsor på kroppen. Ytterligare tecken kan 
omfatta sår i munnen, halsen, näsan, på armar och ben, könsorgan samt 
konjunktivit (röda och svullna ögon). Utslagen kan utvecklas till utbredd 
blåsbildning eller fjällning av huden och kan bli livshotande. 

• allvarlig, potentiellt dödlig allergisk reaktion [(läkemedelsreaktion med eosinofili 
och systemiska symptom(ingen känd frekvens)] som kan påverka huden och, 
vilket är allvarligare, andra organ under huden som njurar och lever

• hudåkomman AGEP [(akut generaliserad exantematös pustulos (ingen känd 
frekvens)] som åtföljs av feber och yttrar sig som ett stort antal små vätskefyllda 
blåsor på stora områden svullen, rodnad hud

• svullnad i ansikte, läppar, tunga eller andra delar av kroppen (ingen känd frekvens)
• andnöd, väsande andning eller svårighet att andas (ingen känd frekvens)
• svåra hudutslag eller nässelutslag (mindre vanlig), klåda eller hudutslag (vanlig)
• ögonvitorna eller huden gulfärgas (ingen känd frekvens)
• skador på blodcellerna, till exempel minskat antal blodplättar (trombocytopeni), 

minskat antal röda blodkroppar (anemi, hemolytisk anemi) eller minskat 
blodpigment/hemoglobin (vanligt), kraftigt minskat antal vita blodkroppar 
[neutropeni, leukopeni (mindre vanligt)]. Tecken på detta kan vara att du blir 
andfådd utan orsak, att urinen blir röd eller brun, näsblod  eller blåmärken med 
små prickar.

• allvarlig tjocktarmsinfektion, inklusive svår eller ihållande diarré som åtföljs av 
feber eller svaghet (sällsynt)

Övriga biverkningar:
Om någon av de nedan nämnda biverkningarna blir allvarliga eller om du får 
biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för din läkare eller 
annan vårdpersonal.
Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):
• diarré 
Vanliga biverkningar (förekommer hos upp till 1 av 10 användare):
• jästinfektion
• avvikande resultat vid laboratorietest (positivt direkt Coombs), förlängd tid tills 

blodkoagel bildas (förlängd aktiverad partiell tromboplastintid)
• minskning av protein i blodet
• huvudvärk, sömnlöshet
• buksmärta, kräkning, illamående, förstoppning, orolig mage
• ökning av leverenzymer i blodet
• avvikande resultat i blodprov som mäter njurfunktionen
• feber, reaktion vid injektionsstället
Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos upp till 1 av 100 användare):
• förlängd tid tills blodkoagel bildas (förlängd protrombintid)
• minskning av kalium i blodet, minskning av blodsocker
• lågt blodtryck, inflammation i venerna (känns som ömhet eller rodnad vid det 

påverkade området), hudrodnad
• ökning av en nedbrytningsprodukt från blodpigment (bilirubin)
• hudreaktioner med rodnad, sår i huden, nässelutslag
• led- och muskelsmärta
• frossbrytningar
Sällsynta biverkningar (förekommer hos upp till 1 av 1 000 användare):
• inflammation i munslemhinnan
Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):
• förlängd blödningstid, ökat antal blodplättar (trombocytos), ökat antal av en viss 

typ av vita blodkroppar (eosinofili)
• allergisk reaktion och allvarlig allergisk reaktion
• leverinflammation
• nedsatta njurfunktioner och njurproblem 
• en typ av lungsjukdom som innebär förhöjda halter av eosinofiler (en typ av vita 

blodkroppar) i lungorna
Behandling med piperacillin har satts i samband med en ökad förekomst av feber 
och utslag hos patienter med cystisk fibros.

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även 
biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera 
biverkningar direkt till

 
Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om 
läkemedlets säkerhet.

5. HUR PIPERACILLIN/TAZOBACTAM STRAGEN SKA FÖRVARAS

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på etiketten på injektionsflaskan och 
kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
Pulver:
Förvaras vid högst 25ºC
Efter beredning/spädning:
För förvaringsförhållanden för den beredda/spädda produkten, se avsnittet 
”Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal” i slutet på 
denna bipacksedel.
Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar 
läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
 
Innehållsdeklaration
Varje injektionsflaska innehåller:
• 2 g piperacillin (som natriumsalt) och 0,25 g tazobaktam (som natriumsalt) respektive 
• 4 g piperacillin (som natriumsalt) och 0,5 g tazobactam (som natriumsalt).

Produkten innehåller inga andra ämnen.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Piperacillin/Tazobactam Stragen är ett vitt till benvitt pulver till infusionsvätska, 
lösning, förpackat i injektionsflaskor av glas, förpackade i kartonger som 
innehåller 1, 5, 10, eller 12 injektionsflaskor.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Innehavare av godkännande för försäljning
STRAGEN Nordic A/S
Helsingørsgade 8C, 3400 Hillerød, Danmark
Tel: +45 48 10 88 10, E-mail: info@stragen.dk
Tillverkare:
MITIM S.r.l.
Via Cacciamali 34-38, 25125 Brescia, Italien  
Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet under namnen:
Danmark, Finland, Norge, Sverige, Tyskland: Piperacillin/Tazobactam Stragen 
Nederländerna:   Piperacilline/Tazobactam Stragen
Denna bipacksedel ändrades senast: 2017-11-27    

FÖLJANDE UPPGIFTER ÄR ENDAST AVSEDDA FÖR HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRDSPERSONAL :
Piperacillin/Tazobactam Stragen
Pulver till infusionsvätska, lösning
Detta är ett utdrag ur produktresumén för att underlätta administreringen 
av Piperacillin/ Tazobactam Stragen. När lämplig behandling för en 
specifik patient ska bestämmas ska förskrivaren vara förtrogen med 
informationen i produktresumén.
Bruksanvisning
Piperacillin/Tazobactam Stragen ges genom intravenös infusion (ett dropp under 30 
minuter).
Inkompatibiliteter med lösningsmedel och andra läkemedel
• Ringer laktatlösning är inte kompatibel med Piperacillin/Tazobactam Stragen.
• När Piperacillin/Tazobactam Stragen administreras samtidigt som ett annat 

antibiotikum (t ex aminoglykosid), måste läkemedlen administreras separat. 
Om man blandar med aminoglykosid in vitro kan detta orsaka inaktivering av 
aminoglykosiden.

• Piperacillin/Tazobactam Stragen skall inte blandas med andra läkemedel i en 
spruta eller infusionsflaska eftersom kompatibilitet inte säkerställts.

• Piperacillin/Tazobactam Stragen skall ges via ett separat infusionsset om andra 
läkemedel ges samtidigt såvida kompatibilitet inte är visad.

• På grund av kemisk instabilitet skall Piperacillin/Tazobactam Stragen inte 
användas i lösningar som innehåller natriumvätekarbonat.

• Piperacillin/Tazobactam Stragen skall inte sättas till blodprodukter eller 
albuminhydrolysat.

Anvisningar för beredning
Beredningen/spädningen skall utföras under aseptiska förhållanden. Lösningen 
skall inspekteras visuellt, med avseende på partiklar och missfärgning, före 
användning. Enbart klara lösningar fria från partiklar skall användas. 
Intravenöst bruk  
Bered varje injektionsflaska med den volym spädningsmedel som anges i 
nedanstående tabell. Använd en av de kompatibla lösningsmedlen för beredning. 
Bered lösningen genom att knacka lätt på flaskan så att pulvret lossnar från botten 
och sidorna. Fukta hela insidan på injektionsflaskan med lösningsmedlet under 
konstant omskakning, och skaka tills allt pulver är löst. Pulvret löses vanligtvis upp 
inom 5 till 10 minuter (uppgifter om hantering finns nedan).  
Injektionsflaskans innehåll     Volym lösningsmedel* som ska   
              tillsättas injektionsflaskan
2 g/0,25 g (2 g piperacillin och 0,25 g tazobaktam) ........................................... 10 ml
4 g/0,5 g (4 g piperacillin och 0,5 g tazobaktam) ............................................... 20 ml
*Kompatibla lösningsmedel för beredning:
• 0,9 % (9 mg/ml) natriumkloridinjektionsvätska, lösning 
• Sterilt vatten för injektionsvätskor(1) 
(1)Maximal rekommenderad volym sterilt vatten för injektionsvätskor per dos är 50 ml.
Den rekonstituerade lösningen ska dras upp ur injektionsflaskan med en spruta. Om 
innehållet i flaskan har rekonstituerats enligt anvisningarna kommer den mängd som 
dras upp i sprutan att innehålla den angivna mängden piperacillin och tazobaktam.
De beredda lösningarna kan spädas ytterligare till önskad volym (t.ex. 50 ml till 150 ml) 
med ett av följande kompatibla lösningsmedel:
• Sterilt vatten för injektionsvätskor
• 0,9 % (9 mg/ml) natriumklorid injektionsvätska, lösning 
• Glukos 50 mg/ml (5 %) injektionsvätska, lösning
Endast för engångsbruk. Oanvänd lösning skall kasseras
Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.
SPECIELLA ANVISNINGAR FÖR FÖRVARING
Förvaras vid högst 25ºC.
Efter beredning har kemisk och fysikalisk stabilitet visats under 24 timmar vid 
förvaring i kylskåp (2ºC-8ºC).
Efter beredning och spädning har kemisk och fysikalisk stabilitet (under 
användning) visats under 48 timmar vid förvaring i kylskåp (2ºC-8ºC).
Ur mikrobiologisk synvinkel skall produkten användas omedelbart efter öppnandet. 
Om produkten inte används omedelbart, så ligger ansvaret för hållbarhetstider och 
förvaring, före och under användning, på användaren. Denna förvaring skall normalt 
inte vara längre än 24 timmar vid 2ºC-8ºC, såvida spädningen inte utförts under 
kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Piperacillin/Tazobactam Stragen 4g/0,5g2g/0,25g Piperacillin/Tazobactam Stragen 4g/0,5g2g/0,25g
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