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 1נספח מס' 
 

 תכשירשל  זמנית להפסקת שיווק הודעה על כוונה
 1986בהתאם לתקנות הרוקחים (תכשירים), התשמ"ו 

 
 טניה רשקובןאני הח"מ, 

                                                               (שם הרוקח הממונה)                                                                                                                                 

 
 LTDGlaxoSmithKline (Israel (הממונה של חברת   תהרוקח

 (שם בעל הרישום)                                       

 
 anya.x.rashkovan@gsk.comTהממונה של בעל הרישום:  תכתובת דוא"ל של הרוקח

 
 9297179-03פקס:  9797186-054סלולארי:  9297186-03טלפון: 

 
 

 :של התכשירזמנית  הכוונה להפסקת שיווקלהודיע על  ת/מבקש
 

 Fortum 1 gram באנגליתשם התכשיר 

  
 גרם 1פורטום  שם התכשיר בעברית

  
 Powder for solution for INJ/INF צורת מינון

  
 I.M, I.V צורת מתן

  
 046-44-23497-05 מספר רישום

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 כן.האם נכלל בסל הבריאות ולאלו התוויות: 
 

  התוויה:
 

Fortum is indicated for the treatment of the infections listed below in adults and children including neonates 
(from birth). 
• Nosocomial pneumonia 
• Broncho-pulmonary infections in cystic fibrosis 
• Bacterial meningitis 
• Chronic suppurative otitis media 
• Malignant otitis externa 
• Complicated urinary tract infections 
• Complicated skin and soft tissue infections 
• Complicated intra-abdominal infections 
• Bone and joint infections 
• Peritonitis associated with dialysis in patient on CAPD. 



Treatment of patients with bacteraemia that occurs in association with, or is suspected to be associated with 
any of the infections listed above. 
Ceftazidime may be used in the management of neutropenic patients with fever that is suspected to be due to a 
bacterial infection. 
Ceftazidime may be used in the peri-operative prophylaxis of urinary tract infections for patients undergoing 
trans-urethral resection of the prostate (TURP). 
The selection of ceftazidime should take into account its antibacterial spectrum, which is mainly restricted to 
aerobic Gram negative bacteria. 
Ceftazidime should be co-administered with other antibacterial agents whenever the possible range of causive 
bacteria would not fall within its spectrum of activity. 
Consideration should be given to official guidelines on the appropriate use of antibacterial agents. 

 

  - סיבות תפעוליות השיווק: סיבת הפסקת

 בהתאם לעניין):פירוט סיבות תפעוליות (ניתן לסמן יותר מסיבה אחת 

 מחסור בחומר גלם- GMPבעיות 

 

 . אם כן, ציין מהו. של חומרים פעילים והמשמש להתוויה זהה הרכב זהההאם קיים בשוק תכשיר חלופי בעל 
 

 CEFTAZIDIME FRESENIUS 1G בארץ רשומים:

CEFTAZIDIME TEVA ® 1G  

SEPTAX 1G  

 

 05/2017סוף תאריך בו צפוי להיפסק השיווק: 
 

 2019תחילת יוני מתי צפוי חידוש השיווק:  -באם ההפסקה זמנית
 

 בחודש ,0021-כ  הערכת מספר המשתמשים בתכשיר
 

 : הערות מיוחדות
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