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VALIDATIE INFORMATIE BIJKOMENDE INFORMATIE 

Biologische beschikbaarheid1 Indicatie1/spectrum 

100% • behandeling infectie: CAP, acute sinusitis, 

chronische prostatitis, huid en weke delen infecties, 

(on)gecompliceerde UWI incl pyelonefritis, 

tuberculosis, ... 

• Profylaxe bij de neutropene patiënt 

Voornamelijk gram - bacteriën en beperkte activiteit op 

gram + bacteriën (methicilline-gevoelige 

staphylokokken) en atypische kiemen. 

• Co-resistentie bij FQ 

• Gevoeligheid tegen pseudomonas ( i.f.v. 

antibiogram). 

• Intrinsiek resistent bij Enterococcus faecium. 

 

Dosis 

Volwassenen: Dosis behandeling infectie1,2: 

• PO standaard: 250 mg q 12u-24u 

• PO hoog: 500 mg q 12u 

• IV standaard: 500 mg q 24u 

• IV hoog:  500 mg q 12u 

Vb. Ongecompliceerde UWI: 250mg 

q24 h 

Vb. chronische prostatitis, 

gecompliceerde UWI (incl. 

pyelonefritis), acute bacteriele 

sinusitis, ... : 500mg q24h 

Vb. CAP, huid en weke delen 

infecties: 500mg q12h of q24h in 

functie van de ernst. 

Dosis profylaxe bij neutropene 

patiënt: 500mg q24h² 

Kinderen: 3 Terughoudendheid is geboden bij het 

toepassen van chinolonen bij 

kinderen in de groeifase. Het gebruik 

ervan dient zich te beperken tot 

gevallen waarbij andere 

therapeutische mogelijkheden 

ontbreken.   

• 6 maanden tot 5 jaar: 20 

mg/kg/dag in 2 doses  

• 5 jaar tot 18 jaar : 10 mg/kg/dag 

in 1 dosis, max: 1.000mg/dag  

Aanpassingen bij ↓ nierfunctie2 Fysico-chemische incompatibiliteit1/Interacties 

• CrCl ≥ 60ml/min = geen dosisreductie. 

Aanpassen aan de nierfunctie indien CrCl<60ml/min 

CrCl 30-59 ml/min:  

• PO standaard: 250 mg q 12 – 24 u 

• PO hoog: 500 mg q 12 - 24 u 

• IV standaard: 250 mg q 12 - 24 u 

Levofloxacine PO (siroop & tablet) 

• ionen: Complexatie met twee- en driewaardige 

kationen (Mg2+, Fe2+,Al3+, Zn2+) en sucralfaat. Vb 

multivitaminen, antacida,…  

Opm: Calciumzouten hebben een minimaal effect op de 

orale absorptie van levofloxacine. 

• Voeding:	Levofloxacine tabletten:  inname ongeacht 
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• IV hoog:  500 mg q 12 - 24 u 

CrCl 15-29ml/min:  

• PO standaard: 250 mg q 12 – 24 u 

• PO hoog: 500 mg q 12 - 24 u 

• IV standaard: 250 mg q 12 - 24 u 

• IV hoog:  500 mg q 12 - 24 u 

CrCl < 15 ml/min: 

• PO standaard: 250 mg q 24 u 

• PO hoog: 500 mg q 24 u 

• IV standaard: 250 mg q 24 u 

• IV hoog:  500 mg q 24 u 

de maaltijd. Levofloxacine orale oplossing: inname 1 

uur voor of 2 uur na de maaltijd. 

Interactie 

zie andere bronnen. 

Aanpassingen bij ↓ leverfunctie1 Onverenigbaarheden1 

Geen dosisaanpassing noodzakelijk (geen relevante 

metabolisatie door de lever) 

Ready to use. 

Therapeutic drug monitoring PK/PD 

NVT Bactericied, concentratie-afhankelijk  

(Cmax/MIC, AUC24u/MIC)1 

Attest 

NVT 

CAVE 

• QT-verlenging1,2 

• Tendinitis/peesruptuur1,2 (risicofactoren: corticoïden, 

> 60 jaar, transplant) 

• CI: voorgeschiedenis convulsie 

Afkortingen:  

CAP: Community-acquired pneumonia; IV: intraveneus; PO: peroraal; BB: biologische beschikbaarheid; MIC: minimaal inhiberende concentratie; 

AUC: area under the curve; Nvt: niet van toepassing; CI: contra-indicatie 

Bronnen: 

1 Wetenschappelijke bijsluiter (geraadpleegd 21/12/2015) 

2 Sanford 2012-2013 

3 www.kinderformularium.nl (geraadpleegd 21/12/2015) 

4 www.crediblemeds.org (geraaadpleegd 21/12/2015) 


