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CEFOTAXIME Teva®2 g 
 
Stofnaam    natriumcefotaxime 

 

Klasse  Antibacteriële middelen – bèta-lactamantibiotica –  

   cefalosporines 
  

Farmaceutische vorm Poeder voor oplossing voor injectie of infusie 

 

Bereiden 
Oplossen met 

o SC  NVT 
o IM  NVT 
o IV bolus minstens10 ml water voor injectie 
o IV perfusie  - kortdurende infusie: 10 ml water voor injectie  

OF 10 ml NaCl 0,9% OF 10 ml glucose 5% 
    - druppelinfuus: 10 ml NaCl 0,9% OF 10 ml glucose 5% 

 
Verder verdunnen met  

o SC  NVT 
o IM  NVT 
o IV bolus onverdund 
o IV perfusie  - korte IV infusie: 40 – 50 ml water voor injecties  

OF 40 – 50 ml NaCl 0,9% OF 40 – 50 ml glucose 5% 
(exclusief oplosvolume) 

  - druppelinfuus: 100 ml NaCl 0,9% OF 100 ml glucose 5% 
 

Toedienen 
o SC  NVT 
o IM  NVT 
o IV bolus direct in aan ader over 3 – 5 minuten 
o IV perfusie - kortdurende infusie: in 20 minuten 

- druppelinfuus: in 50 – 60 minuten 
 

Houdbaarheid/Bewaarcondities 
Product beneden 25°C in de oorspronkelijke verpakking ter 

bescherming van licht 
 Na oplossen met  water voor injectie OF 1% lidocaïne HCl: 6 uur bij 2 – 8°C 
 Na verdunnen met NVT 

 
Verenigbare infusen glucose 5% in NaCl 0,9%, glucose 5% in NaCl 0,45%, Hartmann 

 
Onverenigbare infusen natriumbicarbonaat 
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Bijzonderheden  Er bestaan kruisovergevoeligheid voor andere cefalosporines  

    en penicillines. 
     
    Bij een zeer klein aantal patiënten die een snelle IV toediening  
    kregen van cefotaxime via een centraal veneuze katheter is  
    potentieel levensbedreigende aritmie gemeld. 
 
    pH = 5 – 7,5 

 

Bronnen   1.SKP CefotaximeTeva® (11/2015) 

    2. Handbook on Injectable Drugs (online, 27/05/2016) 
    3. UCL Hospitals Injectables Medicines Administration Guide  
     3th Edition (2011) 
    4. Injectable Drugs Guide (2011) 
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DISCLAIMER 
Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. 
Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze 
aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche. 


