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БЕЛАЦЕФ

Торговое название 
Белацеф

Международное непатентованное название
Цефтриаксон

Лекарственная форма 
Порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г.

Состав
Один флакон содержит
активное вещество - цефтриаксон натрия 1,193(эквивалентно цефтриаксону 1,000)

Описание
Порошок белого или белого с желтоватым оттенком цвета

Фармакотерапевтическая группа 
Антибактериальные препараты для системного использования. Бета-лактамные антибактериальные препараты прочие. 
Цефалоспорины третьего поколения. Цефтриаксон
Код АТХ J01DD04

Фармакологические   свойства
Фармакокинетика
Фармакокинетика цефтриаксона носит не линейный характер. Все основные фармакокинетические параметры, 
основанные на общей концентрации препарата, за исключением периода полувыведения, зависят от дозы.
Максимальная концентрация в плазме крови после однократного внутримышечного введения 1 г препарата составляет 
около 81 мг/л и достигается в пределах 2-3 часов после введения. Площадь под кривой «концентрация в плазме – время» 
после внутривенного и внутримышечного введения одинакова. Это означает, что биодоступность цефтриаксона после 
внутримышечного введения составляет 100%. Объем распределения цефтриаксона составляет 7-12 л.
Цефтриаксон обратимо связывается с альбумином. Связывание с белками плазмы составляет около 95% при 
концентрации в плазме ниже 100 мг/л. Связь является насыщаемой и уменьшается с ростом концентрации (до 85% при 
концентрации в плазме 300 мг/л). Благодаря меньшей концентрации альбумина в тканевой жидкости, доля свободного 
цефтриаксона в ней выше, чем в плазме.
Цефтриаксон не подвергается системному метаболизму; но преобразуется в неактивные метаболиты в кишечной флоре.
После введения в дозе 1-2 г., цефтриаксон хорошо проникает в ткани и жидкости организма. Более 24 часов его 
концентрация намного превышает минимальную подавляющую концентрацию для большинства возбудителей инфекций в 
большинстве тканей и жидкостей организма (в легких, сердце, желчных путях, печени, миндалинах, среднем ухе, слизистой 
носа, костях, а также спинномозговой, плевральной и синовиальной жидкостях и секрете предстательной железы).
После внутривенного введения, цефтриаксон быстро проникает в спинномозговую жидкость (СМЖ), где бактерицидные 
концентрации в отношении чувствительных микроорганизмов сохраняются в течение 24 часов. Пик концентрации 
цефтриаксона в СМЖ достигается примерно через 4-6 часов после внутривенной инъекции. Концентрация цефтриаксона в  
спинномозговой жидкости у пациентов с бактериальным менингитом, составляет до 25% от плазменных уровней (в 
сравнении с 2% уровнем у пациентов с невоспаленной мозговой оболочкой). 
Цефтриаксон проникает через воспаленные мозговые оболочки у детей, в том числе новорожденных. Через 24 часа после 
внутривенного введения в дозе 50-100 мг/кг массы тела (новорожденным и грудным детям) концентрация цефтриаксона в 
спинномозговой жидкости превышает 1.4 мг/л. Максимальная концентрация в спинномозговой жидкости достигается 
примерно через 4 часа  после внутривенного введения и составляет, в среднем, 18 мг/л. При бактериальном менингите 
средняя концентрация цефтриаксона в спинномозговой жидкости составляет 17% от концентрации в плазме, при 
асептическом менингите - 4%. У взрослых больных менингитом через 2-24 часа, после введения дозы 50 мг/кг массы тела, 
концентрация цефтриаксона в спинномозговой жидкости во много раз превосходит минимальную подавляющую 
концентрацию для самых распространенных возбудителей менингита.
Цефтриаксон проходит через плацентарный барьер и в малых концентрациях попадает в грудное молоко.
Плазменный клиренс общего цефтриаксона (связанного и несвязанного) составляет 10 - 22 мл / мин. Почечный клиренс 
составляет 5 - 12 мл / мин. 50 - 60% цефтриаксона выводится в неизмененном виде с мочой, главным образом путем 
клубочковой фильтрации, а 40 - 50% выводится в неизмененном виде с желчью. Период полувыведения цефтриаксона у 
взрослых составляет около 8 часов. У больных с почечной или печеночной дисфункцией, даже у пациентов с тяжелыми 
нарушениями функции почек, фармакокинетика цефтриаксона изменяется незначительно с несколько повышенным 
(менее, чем в два раза) периодом полураспада. Относительно незначительное увеличение периода полувыведения при 
почечной недостаточности объясняется компенсаторным увеличением его за счет не почечного клиренса.
У пациентов с нарушением функции печени, период полувыведения цефтриаксона не повышается, в связи с 
компенсаторным увеличением почечного клиренса. Это также связано с увеличением плазменной свободной фракции 
цефтриаксона, способствующей парадоксальному увеличению общего клиренса препарата, параллельно с увеличением 
объема перераспределения.
У пожилых людей старше 75 лет средний период полувыведения  обычно в два-три раза длиннее, чем молодых взрослых.
Период полураспада цефтриаксона увеличен у новорожденных детей. От рождения до 14-дневного возраста, уровни 
свободного цефтриаксона могут дополнительно повышаться из-за таких факторов, как снижение клубочковой фильтрации 
и нарушение связывания с белками. У детей период полураспада меньше, чем у новорожденных и взрослых пациентов. У 
новорожденных, младенцев и детей плазменный клиренс и объем распределения цефтриаксона выше, чем у взрослых.
Фармакодинамика
Цефтриаксон подавляет синтез бактериальной клеточной стенки после связывания с пенициллин-связующими белками. В 
результате прекращается биосинтез клеточной стенки (пептидогликана), что приводит к разрушению и гибели 
бактериальной клетки.
In vitro цефтриаксон обладает широким спектром действия в отношении грамотрицательных и грамположительных 
микроорганизмов, высокоустойчив к большинству β-лактамаз (как пенициллиназ, так и цефалоспориназ), вырабатываемых 
грамположительными и грамотрицательными бактериями.
Устойчивость бактерий к цефтриаксону может быть связана с одним или несколькими из следующих механизмов:
 гидролиз бета-лактамаз, в том числе при расширенном спектре бета-лактамаз, карбапенемаз и ферментов AmpC C,  
которые могут индуцироваться или быть постоянно активированными в некоторых аэробных грамотрицательных бактериях
 снижение сродства пенициллин-связывающих белков к цефтриаксону
непроницаемость наружной мембраны грамотрицательных микроорганизмов.

Цефтриаксон обычно активен в отношении следующих нижеперечисленных микроорганизмов
Грамположительные аэробы 
Streptococcus pyogenes (Group A), Streptococcus agalactiae (Group B), Streptococcus pneumoniae, Viridans Group Streptococci, 

£ £ Staphylococci coagulase-negative (methicillin-susceptible) ,Staphylococcus aureus (methicillin-susceptible).
Грамотрицательные аэробы
Borrelia burgdorferi,  Haemophilus influenza, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis,  Neisseria gonorrhea,  Neisseria 
meningitides,  Proteus mirabilis. 
Виды, возбудителей, у которых возможно развитие приобретенной резистентности
Грамположительные аэробы 

+ + + 
Staphylococcus epidermidis , Staphylococcus haemolyticus , Staphylococcus hominis.
Грамотрицательные аэробы
Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes,  Enterobacter cloacae, Morganella morganii, Proteus vulgaris,  Serratia marcescens,  

% %  % Escherichia coli ,Klebsiella pneumoniae ,Klebsiella oxytoca.
Анаэробы
Bacteroides spp.,  Fusobacterium spp.,  Peptostreptococcus spp. 
Устойчивые микроорганизмы
Грамположительные аэробы 
Enterococcus spp.,  Listeria monocytogenes. 
Грамотрицательные аэробы
Acinetobacter baumannii,  Pseudomonas aeruginosa,  Stenotrophomonas maltophilia.
Анаэробы
Clostridium difficile. 
Другие
Chlamydia spp., Chlamydophila spp., Mycoplasma spp., Legionella spp., 
Ureaplasma urealyticum
Примечание:
£    все устойчивые к метициллину стафилококки, устойчивы и к цефтриаксону
+ частота устойчивости составляет> 50% 
%  всегда устойчивых штаммов, продуцирующих  бета-лактамазы 

Показания к применению
Инфекции у взрослых и детей, вызванные чувствительными к препарату возбудителями:
џ инфекции дыхательных путей (внебольничная, внутрибольничная пневмония, обострение хронического обструктивного 

заболевания легких)
џ острый средний отит 
џ инфекции органов брюшной полости (перитонит, инфекции желчевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта)
џ осложненные инфекции мочевыводящих путей (включая пиелонефрит)
џ инфекции костей или суставов
џ осложненные инфекции кожи и мягких тканей
џ гонорея, сифилис
џ диссеминированная болезнь Лайма (II - III стадия заболевания)
џ сепсис, бактериальный менингит, бактериальный эндокардит
џ предоперационная профилактика инфекционных осложнений
џ лихорадка у пациентов с нейтропенией, которая предположительно может быть вызвана бактериальной инфекцией

Способ применения и дозы
Доза препарата зависит от тяжести заболевания, чувствительности возбудителя, возраста пациента, наличия нарушений 
печеночной и почечной функции у пациента. Рекомендуемые дозы — это обычные дозы при указанных показаниях. В 
особо тяжелых случаях следует вводить самую высокую рекомендуемую дозу (верхний предел). При лечении заболеваний 
у пациентов, вызванных комбинацией бактерий (которая подтверждена или подозревается), препарат должен вводиться 
вместе с другими антибактериальными препаратами, если возможный диапазон чувствительности возбудителя 
заболевания не будет попадать в его спектр.
Взрослые и дети старше 12-лет (с массой тела более 50 кг) 
Стандартная дозировка применяется при лечении таких заболеваниях, как осложненные инфекции мочевыводящих путей 
(включая пиелонефрит), внебольничная пневмония,  обострение хронической обструктивной болезни легких, 
интраабдоминальные инфекции: по 1-2 г. один раз в сутки (каждые 24 часа).
При внутрибольничной пневмонии, осложненных инфекциях кожи и мягких тканей, инфекциях костей и суставов: по 2 г. 
один раз в сутки (каждые 24 часа). 
При лихорадке у пациентов с нейтропенией, которая предположительно может быть вызвана бактериальной инфекцией, 
при бактериальном эндокардите, бактериальном менингите:  по 2 – 4 г. один раз в сутки (каждые 24 часа).  
Если суточная доза превышает 2 г в день, ее следует разделить на две части и вводить каждые 12 часов.
Некоторые показания для взрослых и детей старше 12 лет (≥ 50 кг),  требующие особых схем назначения.
Острый средний отит: можно ввести однократную дозу 1-2 г. препарата Белацеф внутримышечно, в тяжелых случаях или 
при отсутствии успеха от предыдущего лечения, Белацеф можно назначить внутримышечно в дозе 1-2 г в сутки в течение 3 
дней.
Гонорея: 500 мг однократно, внутримышечно.
Сифилис: обычно рекомендуемые дозы составляют 500 мг – 1 г раз в сутки (при нейросифилисе дозу можно повысить до 2 
г раз в сутки), продолжительность лечения 10-14 дней. Рекомендации по дозированию при сифилисе, включая 
нейросифилис, основаны на ограниченных данных. Диссеминированный боррелиоз Лайма (ранняя (II стадия) и поздняя 
(III стадия): по 2 г однократно в сутки на протяжении 14 -21 дней (длительность лечения  должна соответствовать 
действующим руководствам).
Продолжительность лечения зависит также от течения заболевания. Как и при лечении другими антибиотиками, введение 
препарата Белацеф следует продолжать еще в течение 48-72 часов после нормализации температуры/ подтверждения 
эрадикации возбудителя.
Профилактика послеоперационных инфекций: в зависимости от степени риска развития инфекции вводится 1-2 г 
препарата Белацеф однократно за 30-90 мин до начала операции. 
Больные пожилого и старшего возраста: обычные дозы для взрослых пациентов.
Дети
Новорожденные (старше 15 дней), грудные дети и дети младше 12 лет (с массой тела менее 50 кг)
При лечении тяжелой интраабдоминальной инфекции, осложненной инфекции мочевыводящих путей (включая 
пиелонефрит), не госпитальной и госпитальной пневмонии доза препарата : 50 - 80 мг/кг массы тела один раз в сутки. 
При бактериальном менингите у грудных детей и детей младшего возраста: препарат назначают в максимальной 
суточной дозе 80- 100 мг/кг (но не более 4 г), 1 раз в сутки. Наилучшие результаты при менингококковом менингите 
достигались при продолжительности лечения в течение 4 дней, при менингите, вызванном Haemophilus influenzae - 6 дней, 
Streptococcus pneumoniae - 7 дней.
При бактериальном эндокардите : 100 мг/кг (но не более 4 г) 1 раз в сутки.
При лихорадке у пациентов с нейтропенией, инфекции костей и суставов, осложненных инфекциях кожи и мягких 
тканей: 50- 100 мг/кг (но не более 4 г) 1 раз в сутки. 
Острый средний отит: как правило достаточно однократной дозы 50 мг\кг массы тела препарата Белацеф 
внутримышечно. Ограниченные данные свидетельствуют, что в  тяжелых случаях или при отсутствии успеха от 
предыдущего лечения, может быть показано внутримышечное введение  препарата Белацеф в дозе 50 мг/кг в сутки в 
течение 3 дней.
Болезнь Лайма (II – III стадия]): рекомендуемая доза детям – 50-80 мг/кг, вводить один раз в сутки в течение 14-21 дней 
(необходимо принимать во внимание национальные рекомендации по лечению).
Гонорея (вызванная пенициллиназо-образующими и пенициллиназо-необразующими штаммами): однократное 
внутримышечное введение 250 мг препарата Белацеф.
Предоперационная профилактика хирургических инфекций: однократное введение перед операцией разовой дозы 50-80 
мг/кг массы тела.
Сифилис: рекомендованные дозы 75-100 мг/кг массы тела (но не более 4 г) один раз в сутки, продолжительность лечения 
10-14 дней. Рекомендации о дозировке при сифилисе, в том числе при нейросифилисе, основаны на ограниченных данных 
(необходимо принимать во внимание национальные рекомендации по лечению).
Новорожденные в возрасте 0-14 дней
Цефтриаксон противопоказан недоношенным новорожденным в возрасте до 41 недели (гестационный возраст + 
хронологический возраст).
При интраабдоминальных инфекциях, осложненных инфекциях кожи и мягких тканей, осложненных инфекциях 
мочевыводящих путей (включая пиелонефрит), не госпитальных и госпитальных пневмониях, инфекции костей и 
суставов, при лихорадке у пациентов с нейтропенией, вызванной бактериальной инфекцией, Белацеф  назначают в 
дозе:  20-50 мг/кг массы тела, 1 раз в сутки.
При бактериальном менингите и бактериальном эндокардите: доза 50 мг/кг массы тела, 1 раз в сутки. При 
установленной бактериемии назначаются наиболее высокие дозы из рекомендуемого диапазона. Не следует превышать 
максимальную суточную дозу 50 мг/кг массы тела.
Показания для новорожденных в возрасте 0-14 дней, которые требуют специального режима назначения 
препарата
Острый средний отит: как правило, достаточно однократного внутримышечного введения препарата в дозе 50 мг/кг 
массы тела.
Предоперационная профилактика хирургических инфекций: однократное введение перед операцией в дозе 20-50 мг/кг 
массы тела.
Сифилис: рекомендованная доза 50 мг/кг массы тела один раз в сутки, продолжительность лечения 10-14 дней. 
Рекомендации по дозировке при сифилисе, в том числе при нейросифилисе, основаны на ограниченных данных, поэтому 
необходимо принимать во внимание национальные руководства по лечению данных заболеваний.
У больных с нарушением функции печени нет необходимости уменьшать дозу при условии отсутствия нарушений функции 
почек. 
У больных с нарушением функции почек нет необходимости уменьшать дозу при условии отсутствия нарушений функции 
печени. Суточная доза препарата Белацеф не должна превышать 2 г лишь в случаях почечной недостаточности с 
клиренсом креатинина менее 10 мл/мин.
Больным, находящимся на диализе, дополнительного введения препарата после диализа не требуется. Цефтриаксон не 
выводится путем перитонеального гемодиализа. Необходим обязательный клинический контроль за безопасностью и 
эффективностью препарата.
Применение у пациентов с тяжелой печеночной и почечной недостаточностью: при применении препарата Белацеф у 
пациентов с тяжелой почечной и печеночной недостаточностью необходим строгий клинический контроль за 
безопасностью и эффективностью препарата.
Способ применения
Белацеф можно вводить посредством внутривенной инфузии в течение не менее 30 минут (предпочтительный способ 
введения) или медленно в виде внутривенной инъекции в течение 5 минут или глубоко внутримышечно. Дозы выше 2 г 
вводят внутривенно. Младенцам и детям до 12-летнего возраста внутривенные дозы 50 мг/кг и более следует вводить в 
виде инфузии. Новорожденным внутривенно препарат  следует вводить более длительно – в течение 60 минут, чтобы 

уменьшить потенциальный риск билирубиновой энцефалопатии.  
Использовать раствор необходимо сразу после его приготовления. Приготовленный раствор сохраняют свою физическую и 
химическую стабильность в течение 24 часов при температуре 2-8 ºC. 
Внутримышечно препарат вводят при невозможности его введения внутривенно. 
Если в качестве растворителя используют лидокаин, полученный раствор ни в коем случае нельзя вводить 
внутривенно. 
Следует учитывать информацию о лидокаине, предоставленную в его инструкции по применению. 
Для внутримышечной инъекции 500 мг препарата Белацеф растворяют в   2 мл растворителя, 1 г - в 3.5 мл 1% раствора 
лидокаина и вводят глубоко в большую мышцу ягодицы. Рекомендуется вводить не более 1 г в одну и ту же мышцу.
Лидокаин не используется в качестве растворителя в педиатрической практике.
Из-за риска осаждения и образования осадка цефтриаксона кальция, Белацеф противопоказан для новорожденных (< 28 
дней), если им необходимо (или предполагается, что будет необходимо) внутривенное введение содержащих кальций 
растворов, включая продолжительные инфузии, содержащих кальций растворов для парентерального питания. 
Содержащие кальций растворители (такие как раствор Рингера и Хартмана) не следует использовать для растворения 
порошка цефтриаксона или для дополнительного разведения приготовленного раствора для внутривенного введения из-за 
возможности образования осадка. Образование осадка цефтриаксона кальция возможно также при смешивании 
цефтриаксона с содержащими кальций растворами в одной инфузионной системе. Следовательно, цефтриаксон и 
содержащие кальций растворы нельзя смешивать или вводить одновременно.
Растворы препарата Белацеф нельзя смешивать или добавлять в растворы, содержащие другие противомикробные 
препараты или другие растворители, из-за возможной несовместимости.

Побочные действия
Часто:
џ эозинофилия, лейкопения, тромбоцитопения
џ диарея, повышение уровня ферментов печени
џ сыпь
Нечасто:
џ генитальный микоз
џ гранулоцитопения, анемия, коагулопатия, повышение уровня креатинина
џ головная боль, головокружение
џ тошнота, рвота
џ зуд, флебит, боль в месте введения
џ лихорадка
Редко:

 
џ псевдомембранозный колит
џ бронхоспазм
џ гематурия, глюкозурия
џ отеки, уртикарная сыпь 
џ озноб
Частота неизвестна (невозможно определить по имеющимся данным):
џ гемолитическая анемия
џ гиперчувствительность, анафилактические реакции, анафилактический шок, анафилактоидная реакция 
џ панкреатит, стоматит, глоссит
џ суперинфекция
џ судороги
џ преципитация солей цефтриаксона кальция в желчном пузыре
џ олигурия 
џ синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, многоформная эритема, острый 

генерализованный экзантематозный пустулез, аллергический дерматит
џ ложноположительные результаты теста Кумбса, исследования на галактоземию, неферментных методов определения 

глюкозы

Противопоказания
џ повышенная чувствительность к цефтриаксону, цефалоспоринам и к другим видам бета-лактамных препаратов 

(пенициллины, монобактамы и карбапенемы)
џ наличие в анамнезе тяжелых реакций гиперчувствительности (например, анафилактические реакции) на любой другой 

бета-лактамный антибактериальный препарат (пенициллины, монобактамы, карбапенемы)
џ повышенная чувствительность к растворителю - лидокаину (следует учитывать противопоказания для лидокаина в 

соответствии с информацией в инструкции по медицинскому применению лидокаина), если в качестве растворителя 
используется лидокаин, раствор препарата Белацеф нельзя вводить внутривенно 

џ недоношенным новорожденным до возраста 41 неделя (гестационный возраст + хронологический возраст)
џ доношенным новорожденным (до 28 дней жизни): при наличии гипербилирубинемии, желтухи, гипоальбуминемии или 

ацидоза, состояний, при которых возможно нарушение связывания билирубина, при необходимости внутривенного 
введения кальция или содержащих кальций растворов (имеется высокий риск образования преципитатов кальциевой 
соли цефтриаксона).

Лекарственные взаимодействия 
Кальций-содержащие растворители, такие как раствор Рингера или раствор Хартмана, не должны использоваться для 
растворения препарата Белацеф или для дополнительного разбавления содержимого флакона с целью внутривенного 
введения, потому что в этих случаях может образоваться осадок. Осадок цефтриаксона-кальция может образоваться 
также, если препарат Белацеф смешивается с содержащими кальций растворами для внутривенного введения. Белацеф 
нельзя вводить одновременно с кальций-содержащими растворами для внутривенного введения (например, растворы для 
парентерального питания). Однако в отдельных случаях, (исключая новорожденных), цефтриаксон и содержащие кальций 
растворы могут быть введены последовательно друг за другом, если систему для инфузионного введения предварительно 
тщательно промыть стерильным совместимым раствором. Исследования с использованием плазмы пуповинной крови
новорожденных и плазмы взрослых показали, что новорожденные имеют повышенный риск осаждения цефтриаксона - 
кальция. Одновременное применение с пероральными антикоагулянтами может повысить уровень антагонистов витамин K  
и возможность развития кровотечения. В таких случаях рекомендуется, частый контроль международного 
нормализованного отношения  (МНО)  во время и после лечения  препаратом Белацеф.
Существуют противоречивые данные относительно потенциального повышения токсичности почек при применении 
аминогликозидов одновременно с цефалоспоринами. В таких случаях рекомендуется мониторинг уровня аминогликозидов 
(и функции почек) и клиническое наблюдение за пациентом.
В исследовании в пробирке наблюдались эффекты антагонизма при комбинации хлорамфеникола  с цефтриаксоном. 
Клиническая значимость этого взаимодействия не известна.
Не поступало никаких сообщений о развитии взаимодействий при  внутримышечном введении цефтриаксона и 
одновременном пероральном приеме продуктов, содержащих кальций.
При одновременном применении больших доз препарата Белацеф и «петлевых» диуретиков (например, фуросемида), 
нарушений функции почек не наблюдалось. Употребление алкоголя после введения цефтриаксона не сопровождалось 
дисульфирамоподобной реакцией. Цефтриаксон не содержит N-метилтиотетразольной группы, которая могла бы вызвать 
непереносимость этанола и кровоточивость, что присуще некоторым другим цефалоспоринам. Пробенецид не влияет на 
выведение препарата Белацеф. Бактериостатические антибиотики снижают бактерицидный эффект препарата Белацеф.
Имеются сообщения что цефтриаксон фармацевтически несовместим с амсакрином, ванкомицином, флуконазолом и 
аминогликозидами.
У пациентов, получающих Белацеф, тест Кумбса может дать ложно-положительный результат. Цефтриаксон, как и другие 
антибиотики, может привести к ложно-положительному тесту на галактоземию. Кроме того, не ферментативные способы 
определения глюкозы в моче могут давать ложно-положительные результаты, поэтому определение уровня глюкозы в моче 
во время лечения препаратом Белацеф должно проводиться ферментативными методами.

Особые указания
Как и при применении других цефалоспоринов, были зарегистрированы анафилактические реакции, в том числе со 
смертельным исходом, даже в случаях, когда у пациента не было в анамнезе аллергических реакций.
При лечении препаратом Белацеф возможно развитие аутоиммунной гемолитической анемии. Зарегистрированы случаи 
тяжелой гемолитической анемии у взрослых и детей, в том числе со смертельным исходом.
При развитии анемии у пациента, получающего лечение препаратом Белацеф, нельзя исключить диагноз цефалоспорин-
ассоциированной анемии, поэтому необходимо отменить препарат до выяснения причины ее развития.
Описаны фатальные случаи, связанные с образованием и отложением осадка цефтриаксона кальция в легких и почках у 
недоношенных и доношенных новорожденных детей в возрасте до месяца, после введения в разное время и через разные 
инфузионные системы цефтриаксона и препаратов кальция. В имеющихся научных данных, нет подтвержденных 
сообщений о подобных явлениях в других возрастных группах пациентов. Исследования in vitro показали, что у 
новорожденных риск осаждения цефтриаксона кальция значительно выше в сравнении с другими возрастными группами, 
поэтому препарат Белацеф нельзя смешивать или вводить одновременно с содержащими кальций растворами 
новорожденным, используя даже различные венозные доступы. 
При применении антибактериальных препаратов, в том числе и препарата Белацеф, зарегистрированы случаи развития 
диареи, вызванной Clostridium difficile, различной степени тяжести: от легкой диареи до тяжелого колита со смертельным 
исходом. Это связано с тем, что лечение антибактериальными препаратами подавляет нормальную микрофлору толстой 
кишки и провоцирует рост C. Difficile, которая в свою очередь образует токсины А и B, являющиеся факторами патогенеза 
диареи. Штаммы С. difficile, гиперпродуцирующие токсины, являются возбудителями инфекций с высоким риском 
осложнений и смертности. В случаях развития диареи, не следует назначать лекарственные препараты, угнетающие 
перистальтику кишечника. 
У пациентов, получавших Белацеф, описаны редкие случаи изменения протромбинового времени. Пациентам с 
недостаточностью витамина К (нарушение его синтеза или нарушение питания) может потребоваться во время терапии 
контроль протромбинового времени и назначение витамина К (10 мг в неделю) при увеличении протромбинового времени 
(до начала или во время терапии.
Применение препарата Белацеф может привести к ложноположительным результатам теста Кумбса и 
ложноположительным результатам исследования на галактоземию. Не ферментные методы определения глюкозы в моче 
также могут показать ложноположительные результаты, поэтому в период  лечения препаратом Белацеф, глюкозу в моче 
следует определять ферментным методом.
Каждый грамм препарата Бeлацеф содержит 3,6 ммоль (83 мг) натрия. Это следует учитывать при назначении его 
пациентам, состояние которых требует контролированного приема натрия.
Цефтриаксон имеет определенный спектр антибактериальной активности, поэтому препарат Белацеф не должен 
применяться в качестве единственного препарата для лечения некоторых видов инфекций (особенно, если возбудитель 
еще не выявлен). При полимикробных инфекциях (где подозреваемый возбудитель может быть устойчив к цефтриаксону), 
препарат лучше применять в комбинации с другим антибиотиком. 
Как и при лечении другими антибактериальными препаратами, на фоне применения препарата Белацеф возможно 
развитие суперинфекции.
Если в качестве растворителя используется лидокаин, раствор препарата Белацеф можно вводить только 
внутримышечно. Перед применением следует просмотреть противопоказания к лидокаину, предупреждения и другую 
информацию, подробно изложенную в инструкции лидокаин. 
Раствор лидокаина нельзя вводить внутривенно.
Есть сообщения о случаях почечного литиаза, которые обратимы после прекращения лечения цефтриаксоном. При 
наличии характерной симптоматики следует сделать УЗИ. Возможность применения препарата Белацеф у пациентов, 
имеющих в анамнезе почечный литиаз или гиперкальциурию должен рассмотреть врач после оценки соотношения 
польза/риск. При нарушении функции почек и тяжелой почечной  недостаточности рекомендуется проведение тщательного 
клинического наблюдения по безопасности и эффективности.
После применения цефтриаксона (обычно в дозах, превышающих стандартные рекомендованные), при ультразвуковом 
исследовании желчного пузыря выявлялись тени, которые ошибочно принимали за камни. Они представляют собой 
преципитаты кальциевой соли цефтриаксона, которые исчезают после завершения или прекращения терапии препаратом 
Белацеф. Подобные изменения редко дают какую-либо симптоматику, в таких случаях при необходимости рекомендуется 
лишь консервативное лечение. Если эти явления сопровождаются клинической симптоматикой, то решение об отмене 
препарата принимает лечащий врач. 
У больных, получавших Белацеф, описаны редкие случаи панкреатита, развивавшегося, возможно, вследствие обструкции 
желчных путей. У большинства из этих больных уже до этого имелись факторы, способствующие развитию застоя в 
желчных путях, например, ранее проводившаяся терапия, тяжелые заболевания и полностью парентеральное питание. 
При этом нельзя исключить пусковую роль, образовавшихся под влиянием препарата Белацеф, преципитатов в желчных 
путях в развитии панкреатита.
При длительном лечении следует регулярно проводить полный анализ крови.
При тяжелой почечной и печеночной недостаточности, необходим клинический контроль за безопасностью и 
эффективностью препарата. Безопасность и эффективность препарата у новорожденных, грудных детей и детей младшего 
возраста были определены для дозировок, описанных в разделе «Способ применения и дозы». Исследования показали, 
что подобно другим цефалоспоринам, цефтриаксон может вытеснять билирубин из связи с сывороточным альбумином, 
поэтому препарат Белацеф нельзя применять у новорожденных (особенно недоношенных), у которых имеется риск 
развития билирубиновой энцефалопатии. 
Беременность и период лактации
Белацеф проникает через плацентарный барьер. Безопасность применения при беременности не установлена. Белацеф 
проникает в грудное молоко. При назначении кормящим женщинам следует соблюдать осторожность.  
Особенности влияния на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами
Учитывая возможность развития таких побочных эффектов, как головокружение и судороги, необходима осторожность при 
управлении автотранспортом и проведении работ с движущимися механизмами.

Передозировка
Симптомы: тошнота, рвота и диарея.
Лечение: симптоматическое. При передозировке гемодиализ и перитонеальный диализ не эффективны. Специфического 
антидота нет. 

Форма выпуска и упаковка 
По 1.0 г активного вещества, в пересчете на цефтриаксон, помещают во флаконы 20H бесцветного стекла 
гидролитического типа III и укупоривают резиновыми пробками типа I и закатывают алюминиевыми колпачками. По 5 
флаконов вместе с инструкцией по применению на государственном и русском языках вкладывают в картонную пачку

Условия хранения 
Хранить в оригинальной упаковке, при температуре не выше 25 С. 
Препарат после разведения стабилен в течение суток при хранении при температуре (2 - 8) °C.
Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения 
3 года
Не использовать по истечении срока годности. 

Условия отпуска из аптек 
По рецепту 

Производитель 
Balkanpharma-Razgrad AD, Разград, Болгария
Упаковщик
Balkanpharma-Razgrad AD, Разград, Болгария

Владелец регистрационного удостоверения
Belinda Laboratories LLP, Лондон, Великобритания

Наименование, адрес и контактные данные (телефон, факс, электронная почта) организации на территории
Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) от потребителей по качеству лекарственных
средств, ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства:
ТОО «Cepheus Medical» (Цефей Медикал): 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова 98, БЦ «OLD 
SQUARE», офис 807, телефон: +7 (727) 300 69 71,
эл. почта: cepheusmedical@gmail.com



Саудалық атауы 
Белацеф

Халықаралық патенттелмеген атауы
Цефтриаксон

Дəрілік түрі 
Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған 1 г ұнтақ.

Құрамы
Бір құтының ішінде
белсенді зат - 1,193 натрий цефтриаксоны (1,000 цефтриаксонға баламалы)

Сипаттамасы
Ақ немесе сарғыш реңді ақ түсті ұнтақ

Фармакотерапиялық тобы 
Жүйелі пайдалануға арналған бактерияға қарсы препараттар. Бактерияға қарсы басқа да бета-лактамды препараттар. 
Үшінші буын цефалоспориндері. Цефтриаксон
АТХ коды J01DD04

Фармакологиялық қасиеттері
Фармакокинетикасы
Цефтриаксон фармакокинетикасы дозаға байланыссыз сипатта болады.  Препараттың жалпы концентрациясына 
негізделген барлық негізгі фармакокинетикалық параметрлер, жартылай шығарылу кезеңін қоспағанда, дозаға байланысты 
болады.
Қан плазмасындағы ең жоғары концентрациясы 1 г препаратты бір рет бұлшықет ішіне енгізуден кейін 81 мг/л жуық 
құрайды жəне оған енгізген соң 2-3 сағат шегінде жетеді. «Плазма – уақыт концентрациясы» қисығы астындағы ауданы 
көктамыр ішіне жəне бұлшықет ішіне енгізуден кейін де бірдей. Бұл бұлшықет ішіне енгізуден кейін цефтриаксон 
биожетімділігінің 100% екенін білдіреді. Цефтриаксонның таралу көлемі 7-12 л құрайды.
Цефтриаксон альбуминмен қайтымды байланысады. Плазма ақуыздарымен байланысуы плазмадағы 100 мг/л төмен 
концентрациясында 95% жуық құрайды. Байланысы қаныққан күйде болады жəне концентрацияның өсуімен азаяды 
(плазмадағы 300 мг/л концентрациясында 85% дейін). Тін сұйықтығындағы альбуминнің аз концентрациясына орай, ондағы 
бос цефтриаксон үлесі плазмадағыдан жоғары.
Цефтриаксон жүйелі метаболизмге ұшырамайды; бірақ ішек флорасында белсенді емес метаболиттерге өзгереді.
Цефтриаксон 1-2 г дозада енгізуден кейін организм тіндері мен сұйықтығына жақсы өтеді. Оның 24 сағаттан асатын 
концентрациясы организмнің көптеген тіндері мен сұйықтығында (өкпе, жүрек, өт жолдары, бауыр, бадамша без, ортаңғы 
құлақ, мұрын шырышы, сүйектер, сондай-ақ жұлын-ми, плевралық жəне синовиальді сұйықтықтарда жəне қуық асты безінің 
секретінде) инфекция қоздырғыштарының көпшілігіне тəн ең төмен бəсеңдеткіш концентрациясынан асып кетеді.
Көктамыр ішіне енгізуден кейін, цефтриаксон сезімтал микроорганизмдерге қатысты бактерицидті концентрациялары 24 
сағат бойы сақталатын жұлын-ми сұйықтығына (ЖМС) тез өтеді. Цефтриаксон ЖМС концентрациясына көктамырішілік 
инъекциядан кейін шамамен 4-6 сағаттан соң жетеді. Бактериялық менингиті бар пациенттерде жұлын-ми сұйықтығындағы 
цефтриаксон концентрациясы плазмалық деңгейлерінің 25% дейін (ми қабығы қабынбаған пациенттердегі 2% деңгеймен 
салыстырғанда) құрайды.
Цефтриаксон балаларда, соның ішінде жаңа туған нəрестелерде қабынған ми қабықтары арқылы өтеді. Дене салмағына 
50-100 мг/кг дозада (жаңа туған нəрестелерге жəне емшектегі балаларға) көктамыр ішіне енгізуден кейін 24 сағаттан соң 
жұлын-ми сұйықтығындағы цефтриаксон концентрациясы 1.4 мг/л-ден асып кетеді. Жұлын-ми сұйықтығындағы ең жоғары 
концентрациясына көктамыр ішіне енгізуден кейін шамамен 4 сағаттан соң жетіп, орта есеппен, 18 мг/л құрайды. 
Бактериялық менингитте жұлын-ми сұйықтығындағы цефтриаксонның орташа концентрациясы плазмадағы 
концентрациясынан 17%, асептикалық менингитте 4% құрайды. Менингитке шалдыққан ересек науқастарда дене 
салмағына 50 мг/кг дозасын енгізуден кейін 2-24 сағаттан жұлын-ми сұйықтығындағы цефтриаксон концентрациясы 
менингиттің ең көп таралған қоздырғыштарына тəн ең төмен бəсеңдеткіш концентрациясынан көп есе асып кетеді.
Цефтриаксон плацентарлық бөгет арқылы өтіп, аз концентрацияларда емшек сүтіне түседі.
Жалпы цефтриаксонның (байланысқан жəне байланыспаған) плазмалық клиренсі 10-22 мл / мин құрайды. Бүйрек клиренсі 
5-12 мл / мин құрайды. Цефтриаксон 50-60% өзгеріссіз күйде несеппен, ең алдымен, шумақтық сүзіліс арқылы 
шығарылады, ал 40-50% өзгеріссіз күйде өтпен шығарылады. Ересектерде цефтриаксонның жартылай шығарылу кезеңі 8 
сағатқа жуық құрайды. Бүйрек немесе бауыр дисфункциясы бар науқастарда, тіпті бүйрек функциясының бұзылулары ауыр 
пациенттерде цефтриаксон фармакокинетикасы біршама ұзарған (екі еседен аз) жартылай ыдырау кезеңімен мардымсыз 
өзгереді. Бүйрек жеткіліксіздігінде жартылай шығарылу кезеңінің салыстырмалы болымсыз ұзаруы оның бүйректік емес 
клиренсінің есебінен компенсаторлық ұзаруымен түсіндіріледі.
Бауыр функциясы бұзылған пациенттерде бүйректік клиренсінің компенсаторлық ұзаруымен байланысты цефтриаксонның 
жартылай шығарылу кезеңі ұзармайды. Бұл жартылай таралу кезеңінің ұзаруымен қатар, препараттың жалпы клиренсінің 
парадоксальді артуына ықпал ететін цефтриаксонның плазмалық бос фракциясының артуымен де байланысты.
Жасы 75-тен асқан егде адамдарда орташа жартылай шығарылу кезеңі, əдетте, жас ересектердегіден ек-үш есе ұзағырақ.
Цефтриаксонның жартылай ыдырау кезеңі жаңа туған нəрестелерде ұзарған. Туғаннан бастап 14 күнге толғанша бос 
цефтриаксон деңгейлері шумақтық сүзілістің төмендеуі жəне ақуыздармен байланысының бұзылуы сияқты факторлар 
салдарынан қосымша артуы мүмкін. Балалардағы жартылай ыдырау кезеңі жаңа туған нəрестелер мен ересек 
пациенттердегіден аз. Жаңа туған нəрестелер, сəбилер  мен балаларда цефтриаксонның плазмалық клиренсі мен таралу 
көлемі ересектердегіден жоғары.
Фармакодинамикасы
Цефтриаксон пенициллин-байланыстырушы ақуыздармен байланысудан соң бактериялық жасуша қабырғасының синтезін 
бəсеңдетеді. Нəтижесінде жасушалық қабырға (пептидогликан) биосинтезі тоқтайды, бұл бактериялық жасушаның 
ыдырауына жəне қырылуына алып келеді.
In vitro цефтриаксонның грамтеріс жəне грамоң микроорганизмдерге қатысты əсер ету ауқымы кең, грамоң жəне грамтеріс 
бактериялардан өндірілетін β-лактамазалардың көпшілігіне (пенициллиназаларға да, цефалоспориназаларға да) төзімділігі 
жоғары.
Бактериялардың цефтриаксонға төзімділігі келесі механизмдердің бірімен немесе бірнешеуімен байланысты болуы мүмкін:
 бета-лактамазалар гидролизі, соның ішінде кейбір аэробты грамтеріс бактерияларда индукциялануы немесе тұрақты 
белсенділенген болуы мүмкін бета-лактамазалар, карбапенемазалар жəне AmpC C ферменттерінің кең ауқымында
 пенициллин-байланыстырушы ақуыздардың цефтриаксонмен тектестігінің бұзылуы 
 грамтеріс микроорганизмдердің сыртқы жарғақшасының өткізбеуі.

Цефтриаксон, əдетте, төменде тізбеленген мына микроорганизмдерге қатысты белсенді
Грамоң аэробтар 
Streptococcus pyogenes (Group A), Streptococcus agalactiae (Group B), Streptococcus pneumoniae, Viridans Group Streptococci, 

£ £ Staphylococci coagulase-negative (methicillin-susceptible) , Staphylococcus aureus (methicillin-susceptible).
Грамтеріс аэробтар
Borrelia burgdorferi,  Haemophilus influenza, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis,  Neisseria gonorrhea,  Neisseria 
meningitides,  Proteus mirabilis. 
Жүре пайда болған төзімділік дамуы мүмкін қоздырғыштар түрлері
Грамоң аэробтар 

+ + + 
Staphylococcus epidermidis , Staphylococcus haemolyticus , Staphylococcus hominis.
Грамтеріс аэробтар
Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes,  Enterobacter cloacae, Morganella morganii, Proteus vulgaris,  Serratia marcescens,  

% % % Escherichia coli ,Klebsiella pneumoniae , Klebsiella oxytoca.
Анаэробтар
Bacteroides spp.,  Fusobacterium spp.,  Peptostreptococcus spp. 
Төзімді микроорганизмдер
Грамоң аэробтар 
Enterococcus spp.,  Listeria monocytogenes. 
Грамтеріс аэробтар
Acinetobacter baumannii,  Pseudomonas aeruginosa,  Stenotrophomonas maltophilia.
Анаэробтар
Clostridium difficile. 
Басқалары
Chlamydia spp., Chlamydophila spp., Mycoplasma spp., Legionella spp., 
Ureaplasma urealyticum
Ескертпе:
£  метициллинге төзімді барлық стафилококктар цефтриаксонға төзімді
+ төзімділік жиілігі > 50% құрайды
%  бета-лактамазалар өндіретін үнемі төзімді штаммдар 
Қолданылуы
Препаратқа сезімтал қоздырғыштар туғызған ересектер мен балалардағы инфекциялар:
џ тыныс жолдарының инфекциялары (ауруханадан тыс, ауруханаішілік пневмония, өкпенің созылмалы обструкциялық 

ауруының өршуі)
џ жедел ортаңғы отит 
џ құрсақ қуысы ағзаларының инфекциялары (перитонит, өт шығару жолдарының жəне асқазан-ішек жолының 

инфекциялары)
џ несеп шығару жолдарының асқынған инфекциялары (пиелонефритті қоса)
џ сүйектер мен буындардың инфекциялары
џ терінің жəне жұмсақ тіндердің асқынған инфекциялары
џ соз, мерез
џ диссеминацияланған Лайм ауруы (аурудың II-III сатысы)
џ сепсис, бактериялық менингит, бактериялық эндокардит
џ инфекциялық асқынулардың операция алдындағы профилактикасы 
џ бактериялық инфекциядан туындау мүмкіндігі жорамалданатын нейтропениясы бар пациенттердегі қызба 

Қолдану тəсілі жəне дозалары
Препарат дозасы аурудың ауырлығына, қоздырғыштың сезімталдығына,  пациенттің жасына, пациентте бауыр жəне бүйрек 
функциясы бұзылуының болуына байланысты. Ұсынылатын дозалары – бұл аталған көрсетілімдер кезіндегі əдеттегі 
дозалар. Ерекше ауыр жағдайларда ең жоғары ұсынылатын дозасын (жоғарғы шегі) енгізу керек. Пациенттерде 
бактериялардың бірігуінен туындаған ауруларды (расталған немесе күдік тудыратын) емдегенде, егер ауру қоздырғышы 
сезімталдығының болжамды диапазоны оның өрісіне түспейтін болса, препарат бактерияға қарсы басқа препараттармен 
бірге енгізілуі тиіс.
Ересектер жəне 12 жастан үлкен балалар (дене салмағы 50 кг-ден көп) 
Стандартты дозалануы несеп шығару жолдарының асқынған инфекциялары (пиелонефритті қоса), ауруханалық емес 
пневмония,  өкпенің созылмалы обструкциялық ауруының өршуі, интраабдоминальді инфекциялар сияқты ауруларды 
емдеуде қолданылады: тəулігіне бір рет 1-2 г (əр 24 сағат сайын).
Ауруханаішілік пневмония, терінің жəне жұмсақ тіндердің асқынған инфекцияларында, сүйектер мен буындар 
инфекцияларында: тəулігіне бір рет 2 г (əр 24 сағат сайын).
Жорамалды түрде бактериялық инфекциядан туындауы мүмкін нейтропениясы бар пациенттердегі қызбада, бактериялық 
эндокардитте, бактериялық менингитте:  тəулігіне бір рет 2-4 г (əр 24 сағат сайын). 
Егер тəуліктік доза күніне 2 г-ден артық болса, оны екі жартыға бөліп, əр 12 сағат сайын енгізу керек.
Ерекше тағайындау сызбаларын талап ететін ересектер жəне 12 жастан үлкен балалар (≥ 50 кг) үшін кейбір көрсетілімдер.
Жедел ортаңғы отит: Белацеф препаратының бір реттік 1-2 г дозасын бұлшықет ішіне енгізуге болады, ауыр жағдайларда 
немесе алдыңғы ем сəтті болмағанда, Белацефті 3 күн бойы тəулігіне 1-2 г дозада бұлшықет ішіне тағайындауға болады.
Соз: бұлшықет ішіне 500 мг бір рет.
Мерез:  əдетте ұсынылатын дозалары тəулігіне бір рет 500 мг – 1 г құрайды (нейромерезде дозаны тəулігіне бір рет 2 г 
дейін арттыруға болады), емдеу ұзындығы – 10-14 күн. Нейромерезді қоса, мерез кезінде дозалау жөніндегі нұсқаулар 
шектеулі деректерге негізделген. 
Диссеминацияланған Лайм боррелиозы (ерте (II саты) жəне кешеуілді (III саты): 14-21 күн бойы тəулігіне бір рет 2 г (емдеу 
ұзақтығы қолданыстағы нұсқауларға сəйкес болуы тиіс).
Емдеу ұзақтығы аурудың ағымына байланысты. Басқа антибиотиктермен емдеу кезіндегідей, Белацеф препаратын енгізуді 
температура қалыпқа түскен соң / қоздырғыш эрадикациясының расталуынан кейін тағы 48-72 сағат бойы жалғастырған 
жөн.
Операциядан кейінгі инфекциялар профилактикасы: инфекция дамуының қауіп дəрежесіне қарай, операция басталуынан 
30-90 минут бұрын бір рет 1-2 г Белацеф препараты енгізіледі. 
Егде жəне жасы үлкен науқастар: ересек пациенттерге арналған əдеттегі дозалары.
Балалар
Жаңа туған нəрестелер (15 күннен асқан),  емшектегі сəбилер жəне 12 жасқа толмаған балалар (дене салмағы 50 кг-ден аз)
Ауыр интраабдоминальді инфекция, несеп шығару жолдарының асқынған инфекциялары (пиелонефритті қоса), 
ауруханалық емес жəне ауруханалық пневмония емі кезіндегі препарат дозасы: тəулігіне бір рет дене салмағына 50-80 
мг/кг. 
Емшек еметін сəбилердегі жəне жасы кіші балалардағы бактериялық менингитте: препарат тəулігіне 1 рет ең жоғары 
тəуліктік 80-100 мг/кг (бірақ 4 г-ден көп емес) дозада тағайындалады. Менингококкты менингитте  ең үздік нəтижелерге 
емдеу 4 күн, Haemophilus influenzae тудырған менингитте 6 күн, Streptococcus pneumoniae тудырған менингитте 7 күн 
жалғастырылғанда жетті.
Бактериялық эндокардитте: тəулігіне 1 рет 100 мг/кг (бірақ 4 г-ден көп емес).
Нейтропениясы бар пациенттердегі қызба, сүйектер мен буындар инфекциялары, терінің жəне жұмсақ тіндердің асқынған 
инфекцияларында: тəулігіне 1 рет 50-100 мг/кг бірақ 4 г-ден көп емес).
Жедел ортаңғы отит: əдетте, бұлшықет ішіне Белацеф препаратының бір реттік 50 мг\кг дозасы жеткілікті. Шектеулі 
деректерде ауыр жағдайларда немесе алдыңғы ем сəтті болмағанда 3 күн бойы тəулігіне 50 мг/кг дозада Белацеф 
препаратын бұлшықет ішіне енгізу көрсетілуі мүмкін екені айғақталады.
Лайм ауруы (II – III саты]): балаларға ұсынылатын дозасы – 50-80 мг/кг, 14-21 күн бойы тəулігіне бір рет енгізу (емдеу 
жөніндегі ұлттық нұсқауларды назарға алу қажет).
Соз (пенициллиназалар түзілетін жəне пенициллиназалар түзілмейтін штаммдар тудырған): бұлшықет ішіне 250 мг 
Белацеф препаратын бір рет енгізу.
Операция алдындағы хирургиялық инфекциялар профилактикасы: операцияның алдында бір рет дене салмағына 50-80 
мг/кг бір реттік дозасын енгізу.
Мерез: ұсынылатын дозалары – тəулігіне бір рет дене салмағына 75-100 мг/кг (бірақ 4 г-ден көп емес), емдеу ұзақтығы 10-
14 күн. Мерез, соның ішінде нейромерез кезінде дозалау жөніндегі нұсқаулар шектеулі деректерге негізделген (емдеу 
жөніндегі ұлттық нұсқауларды назарға алу қажет).
0-14 күнге толған жаңа туған нəрестелер 
Цефтриаксон 41 аптаға дейінгі (гестациялық жас + хронологиялық жас) жаңа шала туған нəрестелерге қарсы көрсетілімді.
Интраабдоминальді инфекциялар, терінің жəне жұмсақ тіндердің асқынған инфекциялары, несеп шығару жолдарының 
асқынған инфекциялары (пиелонефритті қоса), ауруханалық емес жəне ауруханалық пневмониялар, сүйектер мен буындар 
инфекцияларында, нейтропениясы бар пациенттердегі бактериялық инфекция тудырған қызбада Белацеф  тəулігіне 1 рет 
дене салмағына 20-50 мг/кг дозада тағайындалады.
Бактериялық менингит жəне бактериялық эндокардитте: тəулігіне 1 рет дене салмағына 50 мг/кг доза. Анықталған 
бактериемияда ұсынылған диапазоннан ең жоғары дозалар тағайындалады. Дене салмағына 50 мг/кг ең жоғары тəуліктік 
дозасын асыруға болмайды.
Препаратты тағайындаудың арнаулы режимін талап ететін 0-14 күнге толған жаңа туған нəрестелерге арналған 
көрсетілімдер
Жедел ортаңғы отит: əдетте, препаратты бұлшықет ішіне дене салмағына 50 мг/кг дозада бір рет енгізу жеткілікті.
Операция алдындағы хирургиялық инфекциялар профилактикасы: операция алдында дене салмағына 20-50 мг/кг дозада 
бір рет енгізу.
Мерез: ұсынылатын дозасы – тəулігіне бір рет дене салмағына 50 мг/кг, емдеу ұзақтығы 10-14 күн. Мерез, соның ішінде 
нейромерез кезінде дозалау жөніндегі нұсқаулар шектеулі деректерге негізделген, сондықтан осы ауруларды емдеу 
жөніндегі ұлттық нұсқауларды назарға алу қажет.
Бауыр функциясының бұзылуы бар науқастарда бүйрек функциясының бұзылуы болмаған жағдайда дозаны азайту қажет 
емес. 
Бүйрек функциясының бұзылуы бар науқастарда бауыр функциясының бұзылуы болмаған жағдайда дозаны азайту қажет 
емес. 
Белацеф препаратының тəуліктік дозасы креатинин клиренсі 10 мл/мин аз бүйрек жеткіліксіздігі жағдайларында ғана 2 г-ден 
аспауы тиіс.
Диализде жүрген науқастарда препаратты диализден кейін қосымша енгізу қажет емес. Цефтриаксон перитонеальді 
гемодиализ арқылы шығарылмайды. Препараттың қауіпсіздігі мен тиімділігіне міндетті түрде клиникалық бақылау қажет.
Бауыр жəне бүйрек жеткіліксіздігі ауыр пациенттерде қолдану: Белацеф препаратын ауыр бүйрек жəне бауыр жеткіліксіздігі 
бар пациенттерде қолданғанда препараттың қауіпсіздігі мен тиімділігіне қатаң клиникалық бақылау қажет.

Қолдану тəсілі
Белацефті 30 минуттан кем емес уақыт бойы көктамырішілік инфузия (ұтымды енгізу тəсілі) арқылы немесе 5 минут бойы 
көктамырішілік инъекция түрінде баяу немесе бұлшықет ішіне терең енгізуге болады. Көктамыр ішіне 2 г-ден жоғары дозалар 
енгізіледі. Сəбилерге жəне 12 жасқа дейінгі балаларға 50 мг/кг жəне одан көп көктамырішілік дозаларын инфузия түрінде 
енгізген жөн. Жаңа туған нəрестелерге билирубиндік энцефалопатияның зор қаупін азайту үшін көктамыр ішіне препаратты 

ұзағырақ – 60 минут бойы енгізу керек.  
Ерітіндіні дайындаған соң бірден пайдалану қажет. Дайындалған ерітінді өзінің физикалық жəне химиялық тұрақтылығын 2-8 ºC 
температурада 24  сағат бойы сақтайды. 
Бұлшықет ішіне препарат оны көктамыр ішіне енгізу мүмкін болмағанда енгізіледі. 
Егер еріткіш ретінде лидокаин пайдаланылса, алынған ерітіндіні ешбір жағдайда көктамыр ішіне енгізуге болмайды. 
Оны қолдану жөніндегі нұсқаулықта берілген лидокаин туралы ақпарат ескерілу керек. 
Бұлшықетішілік инъекция үшін 500 мг Белацеф препаратын 2 мл еріткіште, 3.5 мл 1% лидокаин ерітіндісінде 1 г ерітіп, бөксенің 
үлкен бұлшықетіне терең енгізеді. Бір ғана бұлшықетке 1 г-ден көп емес енгізу ұсынылады.
Лидокаин педиатриялық тəжірибеде еріткіш ретінде пайдаланылмайды.
Кальций цефтриаксонының шөгу жəне шөгінді түзілу қаупіне орай, егер оларға, парентеральді қоректендіруге арналған 
құрамында кальций бар ұзаққа созылатын инфузияларды қоса, құрамында кальций бар ерітінділерді көктамыр ішіне енгізу 
қажет болса (немесе қажет болады деп жорамалданса), Белацеф жаңа туған нəрестелерге (< 28 күн) қарсы көрсетілімді. 
Құрамында кальций бар еріткіштерді (Рингер жəне Хартман ерітіндісі сияқты), шөгінді түзілуі мүмкін екендіктен, цефтриаксон 
ұнтағын еріту үшін немесе көктамыр ішіне енгізуге дайындалған ерітіндіні қосымша сұйылту үшін пайдалануға болмайды. 
Цефтриаксонды құрамында кальций бар ерітінділермен бір инфузиялық жүйеде араластырғанда да кальций цефтриаксоны 
шөгіндісі түзілуі мүмкін. Демек, цефтриаксон мен құрамында кальций бар ерітінділерді араластыруға немесе бір мезгілде 
енгізуге болмайды.
Белацеф препаратының ерітінділерін құрамында басқа микробқа қарсы препараттар бар ерітінділерде немесе үйлеспеуі 
мүмкін екендіктен басқа еріткіштерде араластыруға немесе қосуға болмайды.

Жағымсыз əсерлері
Жиі:
џ эозинофилия, лейкопения, тромбоцитопения
џ диарея, бауыр ферменттері деңгейінің жоғарылауы
џ бөртпе
Жиі емес:
џ генитальді микоз
џ гранулоцитопения, анемия, коагулопатия, креатинин деңгейінің көтерілуі
џ бас ауыру, бас айналу
џ жүрек айну, құсу
џ қышыну, флебит, енгізген жердегі ауыру
џ қызба
Сирек:
џ жалған жарғақшалы колит
џ бронх түйілуі
џ гематурия, глюкозурия
џ ісінулер, уртикарлы бөртпе 
џ қалтырау
Жиілігі белгісіз (қолда бар деректер бойынша анықтау мүмкін емес):
гемолиздік анемия
џ аса жоғары сезімталдық, анафилаксиялық реакциялар, анафилаксиялық шок, анафилактоидтық реакция 
џ панкреатит, стоматит, глоссит
џ асқын инфекция
џ құрысулар
џ өт қалтасындағы кальций цефтриаксоны тұздарының преципитациясы
џ олигурия 
џ Стивенс-Джонсон синдромы, уытты эпидермалық некролиз, көп түрлі эритема, жедел жайылған экзантематозды пустулез, 

аллергиялық дерматит
џ Кумбс тестісінің, галактоземия зерттеулерінің, глюкозаны анықтайтын ферментті емес əдістерінің жалған оң нəтижелері
Қолдануға болмайтын жағдайлар
џ - цефтриаксонға, цефалоспориндерге жəне бета-лактамды препараттардың басқа түрлеріне (пенициллиндер, 

монобактамдар жəне карбапенемдер) жоғары сезімталды
џ қкез келген басқа бета-лактамды бактерияға қарсы препаратқа (пенициллиндер, монобактамдар жəне карбапенемдер) 

аса жоғары сезімталдықтың ауыр реакцияларының (мысалы, анафилаксиялық реакциялар)  сыртартқыда болуы
џ лидокаин еріткішіне жоғары сезімталдық (лидокаинді медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықтағы ақпаратқа сəйкес 

лидокаин үшін қарсы көрсетілімдер ескерілу керек), егер еріткіш ретінде лидокаин пайдаланылса, Белацеф 
препаратының ерітіндісін көктамыр ішіне енгізуге болмайды 

џ шала туған 41 аптаға дейінгі жаңа туған нəрестелерге (гестациялық жас + хронологиялық жас)
џ жаңа шала туған нəрестелерге (өмірінің 28 күнге дейін): гипербилирубинемия, сарғаю, гипоальбуминемия немесе 

ацидоз, билирубин байланысуының бұзылуы мүмкін жай-күйлер орын алғанда, кальцийді немесе құрамында кальций 
бар ерітінділерді көктамыр ішіне енгізу қажет болғанда (цефтриаксонның кальций тұздары преципитаттары түзілетін 
жоғары қауіп бар).

Дəрілермен өзара əрекеттесуі 
Құрамында кальций бар Рингер ерітіндісі немесе Хартман ерітіндісі сияқты еріткіштер Белацеф препаратын еріту үшін немесе 
көктамыр ішіне енгізу мақсатында құтының ішіндегісін қосымша сұйылту үшін пайдаланылмауы тиіс, өйткені бұл жағдайларда 
шөгінді түзілуі мүмкін. Егер Белацеф препаратын көктамыр ішіне енгізуге арналған құрамында кальций бар ерітінділермен 
араластырса да цефтриаксон-кальций шөгіндісі түзілуі мүмкін. Белацефті көктамыр ішіне енгізуге арналған құрамында 
кальций бар ерітінділермен (мысалы, парентеральді қоректендіруге арналған ерітінділер) бір мезгілде енгізуге болмайды. 
Алайда жекелеген жағдайларда (жаңа туған нəрестелер қосылмайтын), егер инфузиялық енгізуге арналған жүйе стерильді 
үйлесімді ерітіндімен алдын ала мұқият жуылып-шайылса, цефтриаксон мен құрамында кальций бар ерітінділерді бірінен соң 
бірін бірізді енгізуге болады. Жаңа туған нəрестелердің кіндік қаны плазмасы мен ересектер плазмасы пайдаланылатын 
зерттеулер жаңа туған нəрестелерде цефтриаксон-кальцийдің жоғары шөгу қаупінің бар екенін көрсетті. Ішуге арналған 
антикоагулянттармен бір мезгілде қолдану K витамині антагонистерінің деңгейінің артуы мүмкін екенін жəне қан кетудің даму 
мүмкіндігін көрсетті. Ондай жағдайларда Белацеф препаратымен емделу кезінде жəне одан кейін халықаралық қалыптасқан 
қатынасты (ХҚҚ) жиі бақылау ұсынылады.
Аминогликозидтерді бір мезгілде цефалоспориндермен қолданғанда бүйрек уыттануының əлеуетті артуына қатысты қарама-
қайшы деректер бар. Осындай жағдайларда аминогликозидтер деңгейіне (бүйрек функциясының да) мониторинг жасау жəне 
пациентті клиникалық қадағалау ұсынылады.
Сынауықтағы зерттеуде хлорамфениколды цефтриаксонмен біріктіру кезіндегі антагонизм əсерлері байқалған. Осы өзара 
əрекеттесудің клиникалық мəні белгісіз.
Цефтриаксон бұлшықет ішіне енгізілгенде жəне құрамында кальций бар өнімдер бір мезгілде ішу арқылы қабылданғанда өзара 
əрекеттесудің дамуы туралы ешқандай хабарламалар келіп түспеген.
Белацеф препаратының жəне «ілмекті» диуретиктердің (мысалы, фуросемид) үлкен дозалары бір мезгілде қолданылғанда 
бүйрек функциясының бұзылуы байқалмаған. Цефтриаксон енгізілген соң алкоголь тұтыну дисульфирам тəрізді реакциямен 
қатар жүрмеген. Цефтриаксон құрамында басқа цефалоспориндерге тəн этанолды көтере алмаушылықты жəне қанталауды 
туындатуы мүмкін N-метилтиотетразол тобы болмайды. Пробенецид Белацеф препаратының шығарылуына ықпал етпейді. 
Бактериостатикалық антибиотиктер Белацеф препаратының бактерицидті əсерін төмендетеді.
Цефтриаксонның амсакрин, ванкомицин, флуконазол жəне аминогликозидтермен фармацевтикалық тұрғыда үйлеспейтіні 
туралы хабарламалар бар.
Белацеф алатын пациенттерде Кумбс тестісі жалған оң нəтиже беруі мүмкін. Цефтриаксон, басқа да антибиотиктер сияқты, 
галактоземияға өткізген тестінің жалған оң болуына əкелуі мүмкін. Бұдан бөлек, несептегі глюкозаны анықтаудың 
ферментативті тəсілдері жалған оң нəтижелер беруі мүмкін, сондықтан Белацеф препаратымен емделу кезінде несептегі 
глюкоза деңгейін анықтау ферментативті əдістермен жүргізілуі тиіс.

Айрықша нұсқаулар
Басқа цефалоспориндер қолдану кезіндегідей, тіпті пациент сыртартқысында аллергиялық реакциялар болмаған 
жағдайларда да анафилаксиялық реакциялар, соның ішінде оның өліммен аяқталуы тіркелген.
Белацеф препаратымен емделу кезінде аутоиммундық гемолиздік анемия дамуы мүмкін. Ересектер мен балаларда ауыр 
гемолиздік анемия, соның ішінде өліммен аяқталатын түрі тіркелген.
Белацеф препаратымен ем алатын пациентте анемия дамығанда цефалоспоринмен астасқан анемия диагнозын жоққа 
шығаруға болмайды, сондықтан оның даму себебін айқындағанша препаратты тоқтату қажет.
Цефтриаксон мен кальций препараттарын əртүрлі уақытта жəне əр алуан инфузиялық жүйелер арқылы енгізуден кейін шала 
туғандардың жəне жаңа туғандар арасындағы бір айға дейін шала туған нəрестелердің өкпесі мен бүйрегінде кальций 
цефтриаксоны шөгіндісінің түзілуімен жəне жиналуымен байланысты фатальді жағдайлар сипатталған. Қолда бар ғылыми 
деректерде пациенттердің басқа жас топтарындағы жағымсыз құбылыстар туралы расталған хабарламалар жоқ. Іn vitro 
зерттеулері жаңа туған нəрестелерде кальций цефтриаксонының шөгу қаупінің, басқа жас топтарымен салыстырғанда, едəуір 
жоғары екенін көрсетті, сондықтан жаңа туған нəрестелерге Белацеф препаратын құрамында кальций бар ерітінділермен 
араластыруға немесе тіпті əртүрлі көктамырға кіретін жерлерді пайдаланып бір мезгілде енгізуге болмайды. 
Бактерияға қарсы препараттарды, соның ішінде Белацеф препаратын да қолдану кезінде жеңіл диареядан өліммен 
аяқталатын ауыр колитке дейінгі əртүрлі ауырлық дəрежесіндегі Clostridium difficile туғызған диареяның даму жағдайлары 
тіркелген. Бұл бактерияға қарсы препараттардың жуан ішектің қалыпты микрофлорасын бəсеңдетуімен жəне, өз кезегінде,  
диарея патогенезі факторлары болып табылатын А жəне B токсиндерін түзетін C. Difficile көбеюіне түрткі болуымен 
байланысты. Токсиндерді қарқынды өндіретін С. difficile штаммдары асқынулар мен өлімге ұшырау қаупі жоғары болатын 
инфекциялардың қоздырғыштары болып табылады. Диарея дамыған жағдайларда ішек перистальтикасын бəсеңдететін 
дəрілік препараттар тағайындалу керек. 
Белацеф алған пациенттерде протромбин уақыты өзгерген сирек жағдайлар сипатталған. К витамині жеткіліксіздігі (оның 
синтезінің бұзылуы немесе тамақтанудың нашарлауы) бар пациенттерге емделу кезінде протромбин уақытын бақылау жəне 
протромбин уақыты ұзарғанда (емдеу басталғанша немесе ем кезінде) К витаминін тағайындау (аптасына 10 мг) қажет болуы 
мүмкін.
Белацеф препаратын қолдану Кумбс тестісінің жалған оң нəтижелеріне жəне галактоземия зерттеулерінің жалған оң 
нəтижелеріне əкелуі мүмкін. Несептегі глюкозаны анықтаудың ферменттік емес əдістері де жалған оң нəтижелер көрсетуі 
мүмкін, сондықтан Белацеф препаратымен емделу кезеңінде несептегі глюкозаны ферменттік əдіспен анықтау керек.
Бeлацеф препаратының əр грамм құрамында 3,6 ммоль (83 мг) натрий бар. Бұл оны жағдайы натрий қабылдаудың 
бақылануын талап ететін  пациенттерге тағайындағанда ескерілу керек.
Цефтриаксонда бактерияға қарсы белгілі бір белсенділік ауқымы бар, сондықтан Белацеф препараты инфекцияның кейбір 
түрлерін (əсіресе, егер қоздырғыш əлі анықталмаған болса) емдеуге арналған бірден бір препарат ретінде қолданылмауы тиіс. 
Көп микробты инфекцияларда (күдік тудырған қоздырғыш цефтриаксонға төзімді болуы мүмкін) препаратты басқа  
антибиотикпен біріктірілімде қолданған дұрыс. 
Бактерияға қарсы басқа препараттармен емдеу кезіндегі сияқты, Белацеф препаратын қолдану аясында асқын инфекция 
дамуы мүмкін.
Егер еріткіш ретінде лидокаин пайдаланылса, Белацеф препаратының ерітіндісін тек бұлшықет ішіне енгізуге болады. 
Қолданар алдында лидокаинге қарсы көрсетілімдерді, сақтандыруларды жəне лидокаин нұсқаулығында толық баяндалған 
басқа ақпаратты қарап шығу керек. 
Лидокаин ерітіндісін көктамыр ішіне енгізуге болмайды.
Цефтриаксонмен емді тоқтатудан кейін қайтымды болатын бүйректік литиаз жағдайлары жөнінде хабарламалар бар. Сипаттас 
симптоматика болғанда УДЗ жүргізген жөн. Сыртартқысында бүйректік литиаз немесе гиперкальциурия бар пациенттерде 
дəрігер Белацеф препаратын қолдану мүмкіндігін пайда/қауіп арақатынасын бағалаудан кейін қарастыруы тиіс. Бүйрек 
функциясының бұзылуында жəне ауыр бүйрек жеткіліксіздігінде қауіпсіздігі мен тиімділігі тұрғысынан мұқият клиникалық 
қадағалау ұсынылады.
Цефтриаксон қолданудан кейін (əдеттегі стандартты ұсынылуынан асып кететін дозаларда), өт қалтасының ультрадыбыстық 
зерттеуінде тас болып қате қабылданатын көлеңкелер анықталған. Олар Белацеф препаратымен емдеуді бітірген немесе 
тоқтатқан соң басылатын цефтриаксонның кальций тұздары преципитаттары түрінде болады. Осындай өзгерістердің қандай 
да бір симптоматиканы беруі сирек, қажет болса, ондай жағдайларда тек консервативтік ем ұсынылады. Егер бұл құбылыстар 
клиникалық симптоматикамен қатар жүрсе, препаратты тоқтату  шешімін емдеуші дəрігер қабылдайды. 
Белацеф алған науқастарда өт жолдарының обструкциясы салдарынан дамыған болуы мүмкін панкреатиттің сирек 
жағдайлары сипатталған. Осы науқастардың көпшілігінде өт жолдарында іркілістің дамуына ықпал ететін факторлар, мысалы, 
бұрын жүргізілген ем, ауыр ағымды аурулар жəне толық парентеральді қоректендіру бұған дейін де болды. Бұл орайда 
Белацеф препаратының ықпал етуімен өт жолдарында преципитаттар түзілуінің панкреатит дамуында шешуші рөл атқаруын 
жоққа шығаруға болмайды.
Ұзақ уақыт емдеу кезінде жүйелі түрде толық қан талдауын жасаған жөн.
Ауыр бүйрек жəне бауыр жеткіліксіздігінде препараттың қауіпсіздігі мен тиімділігіне клиникалық бақылау қажет. «Қолдану тəсілі 
жəне дозалары» бөлімінде сипатталған дозалар үшін жаңа туған нəрестелер, емшектегі сəбилер жəне жасы кіші балалардағы 
препараттың қауіпсіздігі мен тиімділігі анықталған. Зерттеулер, басқа цефалоспориндер сияқты, цефтриаксонның билирубинді 
сарысулық альбуминмен байланыстан ығыстыра алатынын көрсетеді, сондықтан Белацеф препаратын билирубиндік 
энцефалопатияның даму қаупі бар жаңа туған нəрестелерде (əсіресе, шала туғандарда) қолдануға болмайды. 
Жүктілік жəне лактация кезеңі
Белацеф плацентарлық бөгет арқылы өтеді. Жүктілік кезінде қолдану қауіпсіздігі анықталмаған. Белацеф емшек сүтіне өтеді. 
Бала емізетін əйелдерге тағайындалғанда сақ болу керек.  
Көлік құралын немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне əсер ету ерекшеліктері
Бас айналу мен құрысу сияқты жағымсыз əсерлерінің дамуы мүмкін екенін ескеріп, автокөлік басқару жəне қозғалыстағы 
механизмдермен жұмыс жүргізу кезінде сақтану қажет.

Артық дозалануы
Симптомдары: жүрек айну, құсу жəне диарея.
Емі: симптоматикалық. Артық дозалану кезінде гемодиализ жəне перитонеальді диализ тиімсіз. Арнайы у қайтарғысы жоқ. 

Шығарылу түрі жəне қаптамасы 
Цефтриаксонға шаққанда 1.0 г белсенді заттан III типті гидролитикалық түссіз шыныдан жасалған 20 H құтыларға құйылып, I 
типті резеңке тығындармен тығындалады жəне алюминий қалпақшалармен бұралады. Қолдану жөніндегі мемлекеттік жəне 
орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге 5 құтыдан картон қорапшаға салынады.
Сақтау шарттары 
Түпнұсқалық қаптамасында 25 С-ден аспайтын температурада сақтау керек. 
Препарат сұйылтылғаннан кейін (2 - 8) °C температурада сақталған жағдайда тəулік ішінде тұрақты.
Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!

Сақтау мерзімі 
3 жыл
Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін пайдалануға болмайды. 

Дəріханалардан босатылу шарттары 
Рецепт арқылы 

Өндіруші 
Balkanpharma-Razgrad AD, Разград, Болгария

Қаптаушы
Balkanpharma-Razgrad AD, Разград, Болгария

Тіркеу куəлігінің иесі
Belinda Laboratories LLP, Лондон, Ұлыбритания

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан дəрілік заттар  сапасына қатысты шағымдар (ұсыныстар)
қабылдайтын, дəрілік заттың  тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін қадағалауға жауапты ұйымның атауы,
мекенжайы жəне байланыс деректері (телефон, факс, электронды пошта):
«Cepheus Medical» (Цефей Медикал) ЖШС: 050000, Қазақстан Республикасы,  Алматы қ., Панфилов к-сі 98,
«OLD SQUARE» БО, 807 кеңсе, телефон: +7 (727) 300 69 71, эл. пошта: cepheusmedical@gmail.com
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