ЛЕВОФЛОКСАЦИН
АУРОБІНДО
Левофлоксацин 500 мг/100 мл

ЯКЩО ЗВИЧАЙНИХ ЗАСОБІВ
НЕДОСТАТНЬО...

СКОРОЧЕНА ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

ПРЕПАРАТУ ЛЕВОФЛОКСАЦИН АУРОБІНДО

ЛЕВОФЛОКСАЦИН АУРОБІНДО. 1 мл розчину містить левофлоксацину 5 мг.
Показання.
• Пневмонія (госпітальна, негоспітальна, нозокоміальна)
• Гострий бактеріальний синусит
• Гострий бактеріальний рецидив хронічного бронхіту
• Ускладнені інфекції шкіри і м’яких тканин
• Неускладнені інфекції шкіри та підшкірних тканин (включаючи абсцеси, флегмони, фурункули, імпетиго, піодермію, ранові інфекції)
• Хронічний бактеріальний простатит
• Ускладнені та неускладнені інфекції сечовивідних шляхів
• Гострий пієлонефрит
• Легенева форма сибірської виразки (терапія/профілактика після експозиції)
• Чума
Спосіб застосування та дози. Левофлоксацин Ауробіндо показаний для лікування дорослих (> 18 років) з інфекцію легкого, середнього та важкого
ступеня, спричиненою чутливими ізолятами цільових мікроорганізмів за умов, зазначених у цьому розділі. Левофлоксацин показаний, коли внутрішньовенний шлях введення забезпечує клінічну користь для пацієнта.

Тривалість лікування
(днів)1

Нозокоміальна (госпітальна) пневмонія

750 мг

7-14

Негоспітальні пневмонії2

500 мг

7-14

Негоспітальні пневмонії3

750 мг

5

Гострий бактеріальний синусит

750 мг
500 мг

5
7-14

Гострий бактеріальний рецидив хронічного бронхіту

500 мг

7

Ускладнені інфекції шкіри і м’яких тканин

750 мг

7-14

Неускладнені інфекції шкіри і м’яких тканин

500 мг

7-10

Хронічний бактеріальний простатит

500 мг

28

Ускладнені інфекції сечовивідних шляхів, включаючи пієлонефрит4

750 мг

5

Ускладнені інфекції сечовивідних шляхів, включаючи пієлонефрит5

250 мг

10

Неускладнені інфекції сечовивідних шляхів

250 мг

3

Легенева форма сибірської виразки (після експозиції), дорослі6,7

500 мг

607

Чума, дорослі8

500 мг

10-14

Протипоказання. Левофлоксацин Ауробіндо протипоказаний пацієнтам з відомою гіперчутливістю до левофлоксацину або до інших антибактеріальних препаратів групи хінолонів.
Інструкція з використання Левофлоксацину Ауробіндо в одноразових контейнерах
1. Відкрийте зовнішню упаковку і дістаньте контейнер (первинну упаковку) з розчином.
2. Перевірте контейнер на можливі незначні витікання, обережно і міцно стиснувши. При виявленні витікання або якщо упаковка/закупорка не є неушкодженою
слід вибракувати дану упаковку з розчином, оскільки стерильність лікарського засобу може бути порушена.
3. Не використовуйте препарат, якщо розчин є каламутним або в розчині наявний осад.
4. Використовуйте стерильну інфузійну систему, обладнання і витратні матеріали.
5. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте контейнери у разі кількох послідовних з’єднань. Таке використання може призвести до повітряної емболії через залишкове
повітря, що може потрапити з первинного контейнера до інфузійної рідини із вторинного контейнера.
Підготовка до введення (інфузійна система-крапельниця):
1. Закрийте потік в інфузійній системі затискачем.
2. Зніміть кришку (ковпачок) з порту в нижній частині контейнера.
3. Введіть голку для препарату в інфузійний порт обертаючи голку доти, доки голка не буде щільно
прилягати.
4. Розмістіть контейнер на штативі для інфузійних розчинів.
5. Затисніть і відпустіть камеру крапельниці, щоб встановити належний рівень рідини в камері крапельниці під час інфузії левофлоксацину.
6. Відкрийте затискач управління потоком, щоб видалити повітря з системи. Закрийте затискач.
7. Регулюйте швидкість інфузії шляхом управління потоком за допомогою затискача.
Діти. У зв’язку з можливістю ураження суглобового хряща лікарський засіб не застосовують дітям
(віком до 18 років).
Levo
Auro
Умови зберігання. Зберігати в недоступному для дітей, захищеному від світла місці при темo
пературі не вище 25 ºС. Не заморожувати. Упаковка. По 100 мл розчину в контейнері, по
1 контейнеру в пакеті. Виробник. Ауробіндо Фарма Лімітед - ЮНІТ ІV, Індія / Aurobindo Pharma
Limited - UNIT ІV, India.
За детальнішою інформацією звертайтесь
до Представництва «Ауробіндо Фарма Лімітед» в Україні:
02095, м. Київ, вул. Срібнокільська 3Б, офіс 99
тел.: +38 044 5757730, факс: +38 044 5758309
e-mail: auroinfoukr@gmail.com
www.aurobindo.com.ua
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Інформація призначена для фахівців у галузі охорони здоров’я. Реєстраційне посвідчення № UA/15187/01/01. Наказ МОЗ України № 484 від 30.05.2016

Введення дози
кожні 24 години

Тип інфекції

