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Staphyclox® 
ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 
1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
1.1. Ονομασία προϊόντος: Staphyclox® 
1.2. Σύνθεση: 
Δραστική ουσία: Κλοξακιλλίνη νατριούχος/Cloxacillin sodium. 
Έκδοχα: Δεν περιέχονται. 
1.3. Φαρμακοτεχνική μορφή: Κόνις για ενέσιμο διάλυμα. 
1.4. Περιεκτικότητα σε δραστικά συστατικά: Κάθε φιαλίδιο περιέχει Κλοξακιλλίνη 
νατριούχο που αντιστοιχεί σε 500mg Κλοξακιλλίνης. 
1.5. Περιγραφή συσκευασίας: Χάρτινο κουτί που περιέχει ένα γυάλινο φιαλίδιο 
σφραγισμένο με πώμα flip off  και φύλλο οδηγιών χρήσεως. 
1.6. Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Πενικιλλίνες ανθεκτικές στη β-λακταμάση. 
ATC: J01CF02. 
1.7. Υπεύθυνος κυκλοφορίας: ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Μενάνδρου 54, 10431 
Αθήνα, Tηλ: 210 52.22.282, φαξ: 210 52.41.368, e-mail: info@normahellas.gr, 
http://www.normahellas.gr. 
1.8. Παρασκευαστής: ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ (ΕΡΓ. Δ΄), 48ον χλμ. Αθηνών Λαμίας, 19011 
Αυλώνα, Ελλάδα. 
Biopharma s.r.l. Via delle Gerbere 22/30, 00134 Roma, Ιταλία. 
2.TΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο 
ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ 
2.1. Γενικές πληροφορίες: Η Κλοξακιλλίνη είναι μία ημισυνθετική πενικιλλίνη, που 
δρα σε θετικούς (+) και αρνητικούς (-) κατά Gram μικροοργανισμούς. 
2.2. Ενδείξεις: Η Κλοξακιλλίνη ενδείκνυται για τη θεραπεία των λοιμώξεων των 
οφειλομένων σε σταφυλόκοκκο ανθεκτικό στη βενζυλοπενικιλλίνη.  
Χρησιμοποιείται επίσης σε μικτές στρεπτοκοκκικές και σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις, 
όταν ο σταφυλόκοκκος είναι πενικιλλοάντοχος. 
Είναι ελαφρώς λιγότερο ανθεκτική στη σταφυλοκοκκική πενικιλλινάση από τη 
μεθικιλλίνη. 
Αν και η κλοξακιλλίνη είναι δραστικότερη της μεθικιλλίνης κατά των μέσης 
δραστικότητας σταφυλοκόκκων, οι οποίοι παράγουν πενικιλλινάση, η μεθικιλλίνη 
μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική σε λοιμώξεις οφειλόμενες σε τύπους οι οποίοι 
είναι πολύ ενεργοί παραγωγοί πενικιλλινάσης. 
2.3. Αντενδείξεις: 
Τα φάρμακα μπορούν να βοηθήσουν τους αρρώστους, μπορούν όμως να 
δημιουργήσουν και προβλήματα όταν αυτά δε λαμβάνονται σύμφωνα με τις οδηγίες. 
Για το συγκεκριμένο φάρμακο θα πρέπει πριν το πάρετε να έχετε ενημερώσει το 
γιατρό σας για τις ακόλουθες περιπτώσεις. 
- Εάν είχατε ποτέ κάποια αλλεργική αντίδραση ή κάποια ασυνήθιστη αντίδραση στο 
φάρμακο αυτό. 
- Εάν πάσχετε από: 
 Βρογχικό άσθμα 
 Αναπνευστικά προβλήματα 
 Υπερτροφία του προστάτη 
 Γλαύκωμα 

mailto:info@normahellas.gr


 

 2 

 Απόφραξη των ουροφόρων οδών ή διαταραχές στην ούρηση 
 Στένωση του πυλωρού ή του δωδεκαδακτύλου. 
- Εάν θηλάζετε. 
- Εάν παίρνετε φάρμακα που ανήκουν στην κατηγορία της ΜΑΟ. 
Το φάρμακο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε νεογέννητα και σε πρόωρα νεογνά. 
Αντενδείκνυται στα άτομα που παρουσιάζουν υπερευαισθησία στην αμπικιλλίνη, στις 
κλοξακιλλίνες και γενικότερα στις πενικιλλίνες. 
2.4. Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση: 
Ασθενείς με ιστορικό υπερευαισθησίας σε οποιαδήποτε πενικιλλίνη, ασθματικοί, με 
έκζεμα, με λοιμώδη μονοπυρήνωση, με χρόνια λεμφογενή λευχαιμία, πρέπει να 
λαμβάνουν το Staphyclox® με ιδιαίτερη προσοχή και κάτω από ιατρική 
παρακολούθηση. 
2.5. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες: 
Αλλοπουρινόλη: αυξημένη συχνότητα εξανθημάτων, ιδίως σε υπερουριχαιμικούς 
ασθενείς. 
Προβενεκίδη: αύξηση επιπέδων αίματος της Κλοξακιλλίνης και της τοξικότητας. 
Τετρακυκλίνες: μείωση βακτηριοκτόνου δράσης της Κλοξακιλλίνης. 
2.6. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: 
Ενήλικες: 250mg ανά 6ωρο ενδομυϊκά. Επί βαρέων λοιμώξεων η δόση μπορεί να 
αυξηθεί σε 500mg ανά 6ωρο. Το Staphyclox® μπορεί να χορηγηθεί και ενδοφλέβια. 
Παιδιά: 50mg/kg βάρους σώματος, ημερησίως, διαιρεμένα σε δόσεις ανά 6ωρο. 
Οδηγία χρήσεως:  
Διαλύστε το περιεχόμενο του φιαλιδίου με 3-4ml ύδατος για ενέσιμα (ενδομυϊκή 
ένεση).  
Ενδοφλέβια χορήγηση: Διαλύστε το περιεχόμενο του φιαλιδίου (500mg) σε 10ml 
ύδατος για ενέσιμα και ενέσατε με αργό ρυθμό (4-5 λεπτά).  
Ενδοφλέβια στάγδην έγχυση: Το ενέσιμο παρασκευάζεται όπως και για την 
ενδοφλέβια χορήγηση και προστίθεται σε ορό 500ml (η ίδια αναλογία τηρείται και 
για πολλαπλάσια).  
2.7. Υπερδοσολογία-Αντιμετώπιση: 
Συνιστάται συμπτωματική θεραπευτική αγωγή. 
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων Αθηνών: 210 77 93 777. 
2.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες: 
Μαζί με τις επιθυμητές ενέργειες, κάθε φάρμακο μπορεί να προκαλέσει και ορισμένες 
ανεπιθύμητες ενέργειες. Αν και όλες αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες δεν 
εμφανίζονται πολύ συχνά, όταν εμφανισθούν θα πρέπει να ενημερωθεί ο γιατρός σας, 
για να σας δώσει τις απαραίτητες οδηγίες. 
Αντιδράσεις υπερευαισθησίας (εξανθήματα ποικίλα, θρομβοπενική πορφύρα, 
πορφύρα τύπου Henoch–Schönlein με νεφρική συμμετοχή, δερματίτιδα εξ΄ επαφής σε 
γιατρούς και αδελφές, απολεπιστική δερματίτιδα, σπανίως σύνδρομο Sjögren, 
πυρετός, ηωσινοφιλία, αρθραλγίες, στοματίτιδα, συγχειλίτιδα, ορονοσία, βαριά  
αναφυλαξία. 
Αραχνοειδίτιδα - εγκεφαλοπάθεια με εκδηλώσεις σπασμών ύστερα από υψηλές 
δόσεις πενικιλλίνης ενδοφλεβίως ή ενδοραχιαίως, επιλοιμώξεις. 
Χαρακτηριστικό κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα, θετική COOMBS. 
2.9. Τι πρέπει να γνωρίζετε στην περίπτωση που παραλείψατε να πάρετε κάποια 
δόση: 
Εάν πρέπει να λαμβάνετε το φάρμακο συνεχώς και παραλείψατε μία δόση, θα πρέπει 
να πάρετε τη δόση αυτή το ταχύτερο δυνατόν. Εάν εν τούτοις, πλησιάζει η ώρα για 
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την επόμενη δόση, μη λάβετε τη δόση που παραλείψατε, αλλά συνεχίστε κανονικά τη 
θεραπεία.  
Μη διπλασιάζετε τις δόσεις. 
2.10. Ημερομηνία λήξης του προϊόντος: 
Αναγράφεται στην εξωτερική και εσωτερική συσκευασία. 
Σε περίπτωση που η ημερομηνία αυτή έχει παρέλθει μην το χρησιμοποιήσετε. 
2.11. Πληροφορίες για τον ασθενή: 
Ακολουθείται πιστά τις οδηγίες του γιατρού για τη χρήση του φαρμάκου. 
2.12. Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος: 
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 250C. 
Μετά την ανασύσταση διατηρείται για 1 ώρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 250C. 
2.13 Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του κειμένου: 21-06-2012. 
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
 Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό 

σας πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείτε 
για κάποια άλλη πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευτεί το γιατρό 
σας. 

 Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο, 
ενημερώστε το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας. 

 Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το 
φάρμακο που λαμβάνετε ή χρειάζεστε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας 
πρόβλημα μη διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από το γιατρό σας ή 
το φαρμακοποιό σας. 

 Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα 
πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν. 

 Για την ασφάλεια και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή 
κάθε πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε. 

 Να μη διατηρείτε τα φάρμακα σε ερμάρια λουτρού, διότι η ζέστη και η υγρασία 
μπορεί να αλλοιώσουν το φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για την 
υγεία σας. 

 Να μην κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεστε πλέον ή που ήδη έχουν λήξει. 
 Για μεγαλύτερη ασφάλεια κρατάτε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά 

από τα παιδιά. 
 
4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ. 
Το φάρμακο αυτό χορηγείται με ιατρική συνταγή. 

 
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 

Μενάνδρου 54, 10431 Αθήνα, Τηλ. 210 52.22.282 Φαξ 210 52.41.368 
Ε-mail: info@normahellas.gr, http:// www.normahellas.gr 
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