
OSTEOSET® T KNOGLEGRAFTPRODUKTER 

150826-0 

Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: 

English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) 
Español (es) Italiano (it) Português (pt)  中文-Chinese (sch) 
Türkçe (tk) 

Besøg vort websted på www.wmt.com for yderligere sprog. 

Klik dernæst på valgmuligheden Prescribing Information (Ordinationsoplysninger). 

Kontakt den lokale producent eller forhandler for yderligere oplysninger og oversættelser. 

M C 0086* P 
Wright Medical Technology, Inc. 
1023 Cherry Road
Memphis, TN 38117
U.S.A. 

Wright Medical UK Ltd.
3rd Avenue
Letchworth
Hertfordshire, SG6 2JF
UK

* CE-mærket for overensstemmelse gælder iht. katalognummer og vises på den ydre etiket, hvis
relevant. 

Oktober 2013
Trykt i USA

1



Til den opererende kirurg 
VIGTIG MEDICINSK INFORMATION 

WRIGHT MEDICAL  
OSTEOSET® T 

knoglegraftprodukter 
(150826-0) 

HOVEDTRÆK: 
I. ALMEN PRODUKTINFORMATION 

A. INDIKATIONER 
B. KONTRAINDIKATIONER 
C. MULIGE KOMPLIKATIONER 
D. FORSIGTIGHEDSREGLER 
E. BIVIRKNINGER 
F. HÅNDTERING & STERILISATION 
G. OPBEVARINGSBETINGELSER 

I. ALMEN PRODUKTINFORMATION 

OSTEOSET® T Bone Graft Substitute er fremstillet af calciumsulfat af medicinsk kvalitet 
inkorporerende cirka 4% tobramycinsulfat og stearinsyre som en hjælp ved tabletfremstilling.1 
Dette produkt leveres sterilt til brug til en enkelt patient. De bionedbrydelige, røntgenfaste pellets 
anvendes til at fylde knogletomrum og resorberes i løbet af cirka 30-60 dage ved brug i henhold 
til mærkningen. Virkningen af tobramycinsulfaten (dvs. at reducere muligheden for infektion 
under operation) er supplerende til pelletens egenskaber som knogletomrumsfylder. 

ADVARSEL: Forud for anvendelsen af dette produkt skal man omhyggeligt læse det 
indbefattede TOBRAMYCINSULFAT, USP afsnit i denne indlægsseddel for vigtige 
oplysninger i relation til ADVARSLER, FORSIGTIGHEDSREGLER, 
KONTRAINDIKATIONER og BIVIRKNINGER for tobramycinsulfat. 

OSTEOSET® Pellet Injector er en biokompatibel engangsanordning af polypropylen, der 
kommer allerede fyldt og steriliseret til brug til en enkelt patient. Injektoren giver kontrolleret, 
præcis og effektiv placering af OSTEOSET® T Bone Graft Substitute Pellets. Engangsinjektoren 
udgør den ideelle mekanisme til omhyggelig placering af hver pellet. 

A. INDIKATIONER 

OSTEOSET® T Bone Graft Substitute er beregnet til at blive forsigtigt pakket ind i ikke-
belastningsbærende tomrum i rørknogler. Disse knogletomrum kan være kirurgisk skabte ossøse 
defekter, ossøse defekter skabt ved traumatisk skade på knoglen eller osteomyelit. Pellets giver et 
fyldstof til knogletomrum, der resorberes og erstattes af knogle under helingsprocessen. 

1
 Baseret på nominel belastning, -10%/+20%
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OSTEOSET® Pellet Injector er indiceret til brug sammen med OSTEOSET® T Bone Graft 
Substitute. Pelletinjektoren leveres forud fyldt og afgiver en kontrolleret dosis OSTEOSET® T 
Bone Graft Substitute Pellets direkte til specifikke områder for at udfylde knogletomrum eller 
-mellemrum. Pelletinjektoren er udformet til at være minimalt invasiv, hvor den kan afgive 
knoglegraftmateriale gennem små åbninger til knogletomrum. 

B. KONTRAINDIKATIONER 

OSTEOSET® T Bone Graft Substitute er kontraindiceret: 
• Når anordningen er beregnet som strukturel støtte ved belastningsbærende knogle
• Usamarbejdsvillige patienter, der ikke vil eller ikke kan følge postoperative instruktioner,

inklusive personer, der er stof- og/eller alkoholmisbrugere
• Hypercalciæmi
• Når intra-operativ dækning med blødt væv ikke er planlagt eller mulig

Derudover er OSTEOSET® T Bone Graft Substitute relativ kontraindiceret ved følgende tilstande 
grundet tilsætningen af tobramycinsulfat. Tilstandene omfatter: 
• Overfølsomhed over for ethvert aminoglycosid
• Svær perifer vaskulær eller neurologisk lidelse
• Nyreinsufficiens
• Ukontrolleret diabetes
• Graviditet
• Præmature eller fuldbårne nyfødte én uge gamle eller mindre
• Ammende mødre
• Myasthenia gravis
• OSTEOSET® T Bone Graft Substitute bør ikke administreres samtidigt med visse lægemidler,

inklusive potentielt ototoksiske, neurotoksiske eller nefrotoksiske lægemidler
• Præ-eksisterende døvhed på det indre øre
• Til patienter med svær degenerativ knoglesygdom

Se det inkluderede TOBRAMYCINSULFAT, USP afsnit i denne indlægsseddel for mere 
detaljeret information. 

C. MULIGE KOMPLIKATIONER 

Korrekte kirurgiske procedurer og teknikker er den medicinske medarbejders ansvar. Hver enkelt 
kirurg skal evaluere behørigheden af det anvendte indgreb baseret på personlig medicinsk 
uddannelse og erfaring. Selvom Wright Medical ikke kan anbefale en særlig kirurgisk teknik, der 
passer til alle patienter, findes en detaljeret kirurgisk teknik som reference for kirurgen.  

D. FORSIGTIGHEDSREGLER 

Som ved ethvert kirurgisk indgreb skal der udvises omhu ved behandling af personer med 
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allerede eksisterende tilstande, der kan påvirke det vellykkede udfald af det kirurgiske indgreb. 

Dette omfatter personer med blødningsforstyrrelser af enhver art, langvarig steroidbehandling 
eller immunsuppressiv behandling. Calcium-, magnesium- og natriumniveauer bør overvåges i 
den post-operative periode. 

Denne anordning er ikke blevet evalueret for sikkerhed og kompatibilitet i MR-
scanningsmiljøet.   Denne anordning er ikke blevet testet for ophedning eller migration i MR-
scanningsmiljøet. 

Denne anordning skal anvendes som leveret og i henhold til de medfølgende oplysninger om 
HÅNDTERING OG ANVENDELSE. 

E. BIVIRKNINGER 

Mulige bivirkninger omfatter, men er ikke begrænset til: 
• Sårkomplikationer, inklusive hæmatom, drænage af stedet, knoglefraktur, infektion og andre

komplikationer, der er mulige ved ethvert kirurgisk indgreb 
• Fraktur eller ekstrusion af OSTEOSET® T Bone Graft Substitute med eller uden dannelse af

partikelformet debris 
• Knogledeformering på stedet
• Ufuldstændig eller mangel på ossøs indvækst i knogletomrummet
• In vitro testning antyder, at vedvarende, høje lokale koncentrationer af tobramycin kan

påvirke hastigheden af osteoblastdannelse og knogleregenerering
• Forbigående hypercalciæmi

I tilfælde af en kraftig bivirkningsreaktion over for tobramycin, kan endnu en operation være 
påkrævet for at fjerne tilbageblevne pellets. 

For mulige bivirkninger relateret til tobramycinsulfat, henvises der til BIVIRKNINGER i 
det inkluderede TOBRAMYCINSULFAT, USP afsnit i denne indlægsseddel. 

MAKSIMAL ANVENDELSE 
Den maksimale anbefalede anvendelse af OSTEOSET® T Bone Graft Substitute til en voksen 
med normal nyrefunktion er 4 pellets/kg, når der anvendes 4,8 mm pellets. Anvendelse ud over 
denne mængde kan medføre, at serumniveauer af Tobramycin bliver forhøjet over det anbefalede 
maksimum. (Se Tobramycinsulfat afsnittet i denne indlægsseddel.) Samtidig systemisk 
behandling med tobramycinsulfat eller ethvert andet neurotoksisk og/eller nefrotoksisk 
antibiotika, især andre aminoglycosider bør undgås. 
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Tabel 1: Retningslinjer for maksimal anvendelse til voksne med normal nyrefunktion 

For patienter vejende: Maksimum 
antal af 
4,8 mm 
pellets 

 i 
kilogram 

i pund 

40 88 160 

50 110 200 

60 132 240 

70 154 280 

80 176 320 

90 198 360 

100 220 400 

Hvis den maksimale anvendelse af OSTEOSET® T Bone Graft Substitute er utilstrækkelig i 
volumen til at fylde knogletomrummet, kan standard OSTEOSET® Bone Graft Substitute 
blandes med OSTEOSET® T Bone Graft Substitute for at danne det nødvendige volumen af 
materiale til at fylde tomrummet. 

F. HÅNDTERING OG STERILISATION 

Denne anordning skal anvendes som leveret og i henhold til de medfølgende oplysninger om 
HÅNDTERING OG ANVENDELSE. 

HÅNDTERING OG ANVENDELSE 
OSTEOSET® T Bone Graft Substitute og OSTEOSET® Pellet Injector med OSTEOSET® T 
Bone Graft Substitute Pellets leveres sterile og bør betragtes som sterile, medmindre den indre 
emballage er blevet åbnet eller beskadiget. Dette produkt bør ikke gensteriliseres. Dette produkt 
er til brug til én patient og bør aldrig genbruges. Anordninger, der er mærket kun til engangsbrug, 
må aldrig genbruges.  Genbrug af disse anordninger kan eventuelt resultere i alvorlig 
patientskade.  Eksempler på farer i forbindelse med genbrug af disse anordninger omfatter, men 
er ikke begrænset til: signifikant forringelse af anordningens ydeevne, krydsinfektion og 
kontamination. Brug OSTEOSET® T knogletransplantaterstatning aseptisk i henhold til følgende 
kirurgiske teknik: 

Pak forsigtigt OSTEOSET® T Bone Graft Substitute ind i behandlingsstedet. Undgå at overfylde 
knogletomrummet eller at komprimere behandlingsstedet. Luk stedet ved anvendelse af standard 
lukketeknikker. Kassér al ubrugt OSTEOSET® T Bone Graft Substitute. 
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Brug OSTEOSET® Pellet Injector med OSTEOSET® T Bone Graft Substitute aseptisk i henhold 
til følgende kirurgiske teknik: 

Anbring OSTEOSET® Pellet Injector i tomrummet, hvor du gerne vil have OSTEOSET® T Bone 
Graft Substitute placeret. Begynd med det halvlange stempel for at begynde levering af de første 
25 pellets ind i knogletomrummet. Levér de tilbageblevne pellets med stemplet med fuld længde. 
Tryk forsigtigt på stemplerne ved tryk med håndkraft for at dispensere afgive OSTEOSET® T 
Bone Graft Substitute ind i behandlingsstedet. Hvis det er påkrævet, kan sprøjtespidsen bøjes 10° 
til 15° grader for at lette afleveringen ind i knogletomrummet. Pak forsigtigt OSTEOSET® T 
Bone Graft Substitute Pellets ind i behandlingsstedet. Fjern overskydende materiale fra 
behandlingsstedet. Luk stedet ved anvendelse af standard lukketeknikker. Kassér al ubrugt 
OSTEOSET® T Bone Graft Substitute og kassér OSTEOSET® Pellet Injectoren til engangsbrug. 

Advarsel: Tving ikke injektoren ind i noget tomrum eller prøv på at bøje injektoren for 
meget. 
Anvend ikke overdreven kraft på stangen eller brug den som en trokar. 

Advarsel: Læs omhyggeligt det vedlagte TOBRAMYCINSULFAT afsnit i denne 
indlægsseddel forud for anvendelse af dette produkt. 

Advarsel: Anvend ikke denne anordning, hvis hætteglasset er revnet eller gået i stykker.  

STERILT TOBRAMYCINSULFAT, USP 
Advarsler 
Patienter behandlet med injektion af Tobramycinsulfat, USP og andre aminoglycosider børvære 
under nøje klinisk observation, da disse lægemidler har et indlagt potentiale for at medføre 
ototoksicitet og nefrotoksicitet. 

Neurotoksicitet, manifesteret som både auditiv og vestibulær ototoksicitet, kan forekomme. De 
auditive ændringer er irreversible, er sædvanligvis bilaterale og kan være delvise eller totale. 
Svækkelse af ottende nerve og nefrotoksicitet kan udvikles, primært hos patienter der har 
forudgående nyreskade og hos dem med normal nyrefunktion til hvem aminoglycosider 
administreres i længere perioder eller i højere doser end som anbefalet. Andre manifestationer af 
neurotoksicitet kan omfatte følelsesløshed, prikken i huden, muskelsitren og kramper. Risikoen 
for aminoglycosid-induceret høretab øges med graden af eksponering til enten højere peak eller 
højere sænkning af serumkoncentrationer. Patienter, der udvikler cochlear skade har måske ingen 
symptomer under behandlingen til at advare dem om toksicitet af ottende nerve, og delvis eller 
total irreversibel bilateral døvhed kan fortsætte med at udvikles efter at lægemidlet er blevet 
seponeret. 

Nefrotoksicitet bliver sjældent tydelig før de første par dage efter ophør med behandlingen. 
Aminoglycosid-induceret nefrotoksicitet er sædvanligvis reversibel. 
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Renal og ottende nerve funktion bør nøje overvåges hos patienter med kendt eller mistænkt 
nedsat nyrefunktion og også hos dem, hvis nyrefunktion indledningsvis er normal, men som 
udvikler tegn på renal fejlfunktion under behandlingen. Peak og bund serumkoncentrationer af 
aminoglycosider bør overvåges periodisk under behandlingen for at sikre tilstrækkelige niveauer 
og for at undgå potentielt toksiske niveauer. Længerevarende serumkoncentrationer over 
12 μg/mL bør undgås. Stigende bundniveauer (over 2 µg/mL) kan indikere vævsakkumulering. 
Sådan akkumulering, overdrevne peak koncentrationer, fremskreden alder og kumulativ dosis 
kan medvirke til ototoksicitet og nefrotoksicitet (se Forsigtighedsregler). Urinen bør undersøges 
for nedsat specifik vægtfylde og øget udskillelse af protein, celler og afstødninger. BUN, serum 
kreatinin og kreatinin clearance bør måles periodisk. Når det er gennemførligt, anbefales det, at 
serielle audiogrammer tages på patienter, der er gamle nok til at blive testet, især patienter med 
høj risiko. Tegn på svækkelse af renal, vestibulær eller auditiv funktion kræver seponering af 
lægemidlet eller justering af dosis. 
 
Tobramycinsulfat, USP, bør anvendes med forsigtighed hos præmature og nyfødte spædbørn på 
grund af deres renale umodenhed og den resulterende forlængelse af lægemidlets serum 
halveringstid. 
 
Samtidig og sekventiel anvendelse af andre neurotoksiske og/eller nefrotoksiske antibiotika, især 
andre aminoglycosider (f.eks. amikacin, streptomycin, neomycin, kanamycin, gentamycin og 
paromomycin), cephaloridin, viomycin, polymyxin B, colistin, cisplatin og vancomycin bør 
undgås. Andre faktorer, der kan øge patientrisikoen, er fremskreden alder og dehydrering. 
 
Aminoglycosider bør ikke gives samtidig med potente diuretika, såsom etakrynsyre og furosemid. 
Visse diuretika medfører i sig selv ototoksicitet, og intravenøst administrerede diuretika 
forstærker aminoglycosidtoksicitet ved at ændre antibiotikakoncentrationer i serum og væv. 
 
Aminoglycosider kan medføre føtal skade, når de gives til en gravid kvinde (se 
Forsigtighedsregler). 
 
Beskrivelse 
Tobramycinsulfat, USP, et vandopløseligt antibiotikum i gruppen af aminoglycosider, er afledt af 
actinomyceten Streptomyces tenebrarius. Svovlsyre og/eller natriumhydroxid kan være blevet 
tilsat under fremstillingen for at justere pH-værdien. Produktet indeholder ingen 
konserveringsmidler eller natriumbisulfat. 
 
Tobramycinsulfat, USP, er O-3-amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(164)-O-[2,6-diamino-2,3,6-
trideoxy-α-D-ribo-hexopyranosyl-(166)]-2-deoxy-L-streptamin, sulfat (2:5)(salt) og har den 
kemiske formel (C18H37N5O9)2•5H2SO4. Molekylvægten er 1425,45. 
 
Klinisk farmakologi 
Terapeutiske serumniveauer af Tobramycinsulfat, USP, betragtes generelt som strækkende sig fra 
4 til 6 µg/mL. 
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Hos patienter med nedsat nyrefunktion og hos nyfødte er serumkoncentrationen af antibiotikaen 
imidlertid sædvanligvis højere og kan måles i længere tidsperioder end hos normale voksne. 
Doseringen for sådanne patienter skal derfor justeres i henhold hertil. Efter parenteral 
administration forekommer der kun en lille, om nogen, metabolisk transformation, og tobramycin 
elimineres næsten udelukkende ved glomerulær filtrering. Renal clearance svarer til som for 
endogen kreatinin. Ultrafiltreringsundersøgelser påviser, at praktisk taget ingen binding til 
serumproteiner forekommer. Hos patienter med normal nyrefunktion kan op til 84% af dosis 
genfindes i urinen efter 8 timer og op til 93% efter 24 timer. 
 
Peak urinkoncentrationer strækkende sig fra 75 til 100 µg/mL er blevet observeret efter den 
intramuskulære injektion af en enkelt dosis på 1 mg/kg. Efter adskillige dages behandling 
nærmer mængden af tobramycin udskilt i urinen sig den daglige administrerede dosis. Når 
nyrefunktionen er nedsat, er udskillelsen af Tobramycin langsommere og akkumulering af 
lægemidlet kan medføre toksiske blodniveauer. 
 
Serum halveringstiden hos normale personer er 2 timer. Et omvendt forhold eksisterer mellem 
serum halveringstiden og kreatinin clearance, og doseringsskemaet bør justeres i 
overensstemmelse med graden af nyreinsufficiens. Hos patienter, der gennemgår dialyse, kan 
25% til 70% af den administrerede dosis blive fjernet, afhængig af varigheden og typen af dialyse. 
 
Tobramycin kan detekteres i væv og legemsvæsker efter parenteral administration. 
Koncentrationer i galde og afføring har almindeligvis været lave, hvilket antyder minimal 
udskillelse i galden. Tobramycin er forekommet i lave koncentrationer i cerebrospinalvæsken 
efter parenteral administration, og koncentrationerne er afhængige af dosis, penetrationshastighed 
og graden af meningeal inflammation. Det er også blevet fundet i spyt, peritonealvæske, 
synovialisvæske og abscesvæsker, og det krydser placentamembranerne. Koncentrationer i 
nyrebarken er adskillige gange højere end de sædvanlige serumniveauer. 
 
Probenecid påvirker ikke den renale tubulære transport af tobramycin. 
 
Mikrobiologi: Tobramycin virker ved at hæmme proteinsyntesen i bakterieceller.  In vitro test 
viser, at tobramycin er baktericid. 
 
Tobramycin har vist sig at være aktiv mod de fleste stammer af følgende organismer både in vitro 
og ved kliniske infektioner som beskrevet i afsnittet Indikationer: 
 

Aerobe Gram-positive mikroorganismer 
Staphylococcus aureus 

Aerobe Gram-negative mikroorganismer 
Citrobacter species 
Enterobacter species 
Escherichia coli 
Klebsiella species 
Morganella morganii 
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Pseudomonas aeruginosa 
Proteus mirabilis 
Proteus vulgaris 
Providencia species 
Serratia species 

 
Aminoglycosider har en lav grad af aktivitet mod de fleste gram-positive organismer, inklusive 
Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae og enterococci. 
 
Selvom de fleste stammer af enterococci viser resistens in vitro, er nogle stammer i denne gruppe 
følsomme. In vitro undersøgelser har vist, at en aminoglycosid kombineret med et antibiotikum, 
der interfererer med cellevægsyntese, påvirker nogle stammer af enterococcal synergistisk. 
Kombinationen af penicillin G og tobramycin resulterer i en synergistisk baktericid virkning in 
vitro mod visse stammer af Enterococcus faecalis. Denne kombination er imidlertid ikke 
synergistisk mod andre tæt relaterede organismer, f.eks. Enterococcus faecium. Artsdannelse af 
enterokokker alene kan ikke anvendes til at forudsige følsomhed. Følsomhedstestning og test for 
antibiotikasynergisme fremhæves. 
 
Krydsresistens mellem aminoglycosider kan forekomme. 
 
Følsomhedstest 
Diffusionsteknikker: Kvantitative metoder, der kræver måling af zonediametre giver de mest 
præcise skøn af bakteriernes følsomhed over for antimikrobielle midler. Én sådan procedure er 
den godkendte procedure fra National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS).2

 

 
Denne metode er blevet anbefalet til brug med disk til at teste følsomhed over for Tobramycin. 
Fortolkning omfatter korrelation af de opnåede diametre på disktesten med minimum hæmmende 
koncentrationer (MIC) for tobramycin. 

Rapporter fra laboratoriet med resultater af standard enkelt-disk følsomhedstest med en 10-µg 
tobramycin disk bør fortolkes i henhold til følgende kriterier: 
 
Zonediameter (mm)   Fortolkning 
≥15     (S) Følsom 
13-14     (I) Intermediær 
12     (R) Resistent 
 
Et svar med “Følsom” indikerer, at patogenet sandsynligvis vil blive hæmmet ved almindeligvis 
opnåelige blodniveauer. Et svar med “Intermediær” antyder, at organismen ville være følsom, 
hvis der anvendes høje doseringer, eller hvis infektionen er begrænset til væv og væsker, hvor 
høje antimikrobielle niveauer kan opnås. Et svar med “Resistent” indikerer, at opnåelige 
koncentrationer sandsynligvis ikke vil være hæmmende, og der bør vælges anden behandling. 

2
National Committee for Clinical Laboratory Standards, Performance standards for antimicrobial disk susceptibility test -5th ed. Approved Standard 

NCCLS Document M2-A5, Vol 13, No 24, NCCLS, Villanova, PA, 1993. 
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Standardiserede procedurer kræver anvendelse af  laboratorie kontrolorganismer. 10-µg 
tobramycindisken skulle give følgende zonediametre: 
Organisme    Zonediameter (mm) 
E. coli ATCC 25922   18-26 
P. aeruginosa ATCC 27853  19-26 
S. aureus ATCC 25923  19-29 
 
Fortyndingsteknikker: Bouillon og agar fortyndingsmetoder, såsom de, der anbefales af 
NCCLS, 3

MIC (µg/mL)    Fortolkning 

 kan anvendes til at bestemme de mindste hæmmende koncentrationer (MICer) af 
tobramycin. MIC testresultater bør fortolkes i henhold til følgende kriterier: 

≤4    (S) Følsom 
8    (I) Intermediær 
≥16    (R) Resistent 
 
Som med standard diffusionsmetoder, kræver fortyndingsprocedurer anvendelsen af laboratorie 
kontrolorganismer. Tobramycin laboratoriereagens skulle give følgende MIC værdier: 
Organisme    MIC område (µg/mL)  
E. faecalis ATCC 29212   8,0-32,0 
E. coli ATCC 25922    0,25-1 
P. aeruginosa ATCC 27853   0,12-1 
S. aureus ATCC 29213   0,12-1 
 
Indikationer og anvendelse 
Tobramycinsulfat, USP, er indiceret til behandling af alvorlige bakterielle infektioner, der 
skyldes følsomme stammer af de udpegede mikroorganismer i sygdommene nedenfor: 
 
Knogleinfektioner, der skyldes P. aeruginosa, Proteus spp (indol-positive og indol-negative), E. 
coli, Klebsiella spp, Enterobacter spp, og S. aureus 
 
Tobramycin kan overvejes ved alvorlige stafylokokinfektioner, når penicillin eller andre 
potentielt mindre toksiske lægemidler er kontraindicerede, og når bakteriel følsomhedstestning 
og klinisk dømmekraft indikerer dets anvendelse. 
 
Der bør foretages bakterielle dyrkninger forud for og under behandling for at isolere og 
identificere ætiologiske organismer og for at teste deres følsomhed over for tobramycin. Hvis 
følsomhedstest viser, at de kausative organismer er resistente over for tobramycin, bør der 
indledes anden passende behandling. Hos patienter, hos hvem man mistænker en alvorlig 
livstruende gram-negativ infektion, inklusive de patienter hos hvem samtidig behandling med et  

3
National Committee for Clinical Laboratory Standards, Methods for dilution antimicrobial susceptibility tests for bacteria that grow aerobically -3rd ed. 

Approved Standard NCCLS Document M7-A3, Vol 13, no 25, NCCLS, Villanova, PA, 1993. 
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penicillin eller en cefalosporin og en aminoglycosid kunne være indiceret, kan behandling med 
Tobramycinsulfat, USP, indledes inden resultaterne af følsomhedsundersøgelserne er 
tilgængelige. Afgørelsen om at fortsætte behandling med tobramycin bør være baseret på 
resultaterne af følsomhedsundersøgelser, infektionens sværhedsgrad og de vigtige yderligere 
koncepter diskuteret under Advarsel ovenfor. 
 
Kontraindikationer 
En overfølsomhed over for ethvert aminoglycosid er en kontraindikation for anvendelsen af 
tobramycin. En anamnese med overfølsomhed eller alvorlige toksiske reaktioner over for 
aminoglycosider kan også kontraindicere anvendelsen af alle andre aminoglycosider på grund af 
den kendte kryds-overfølsomhed hos patienter over for lægemidler i denne klasse. 
 
Advarsler 
Se Advarsler ovenfor. 
 
Forsigtighedsregler 
Serum- og urinprøver til undersøgelse bør indsamles under behandlingen som anbefalet under 
afsnittet Advarsler. Serum calcium, magnesium og natrium bør overvåges. 
 
Peak og bund serumniveauer bør måles periodisk under behandling. Længerevarende 
koncentrationer over 12 μg/mL bør undgås.  
 
Stigende bundniveauer (over 2 μg/mL) kan indikere vævsakkumulering. Sådan akkumulering, 
fremskreden alder og kumulativ dosering kan medvirke til ototoksicitet og nefrotoksicitet. Det er 
særligt vigtigt at overvåge serumniveauerne nøje hos patienter med kendt nedsat nyrefunktion. 
 
Det er vigtigt, at der er konsistens i overvågningen af serumniveauer indenfor det individuelle 
patientprogram, medmindre der forefindes computerstyrede farmakokinetiske 
doseringsprogrammer på institutionen. Disse bestemmelser af serumniveauet kan især være 
anvendelige til overvågning af behandlingen af meget syge patienter med skiftende nyrefunktion 
eller patienter, der er inficerede med mindre følsomme organismer, eller patienter som får 
maksimal dosering. 
 
Neuromuskulær blokade og respiratorisk paralyse er blevet rapporteret hos katte, der fik meget 
høje doser Tobramycin (40 mg/kg). Muligheden for forlænget eller sekundær apnø bør overvejes, 
hvis Tobramycin gives til bedøvede patienter, der også får neuromuskulært blokerende midler, 
såsom succinylcholin, tubocurarin eller decamethonium, eller til patienter, der får massive 
transfusioner af citratblod. Hvis der forekommer neuromuskulær blokade, kan den reverseres ved 
administration af calciumsalte. 
 
Kryds-allergenicitet blandt aminoglycosider er blevet påvist. 
 
Hos patienter med omfattende brandsår kan en ændret farmakokinetik resultere i nedsatte 
serumkoncentrationer af aminoglycosider. Hos sådanne patienter, der er behandlet med  
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Tobramycinsulfat, USP, er måling af serumkoncentration især vigtig som en basis for 
bestemmelse af den passende dosering. 
 
Ældre patienter kan have nedsat nyrefunktion, der måske ikke fremgår af resultaterne af 
rutinemæssige screeningstest, såsom BUN eller serum kreatinin. En bestemmelse af kreatinin 
clearance kan være mere anvendelig. Overvågning af nyrefunktionen under behandlingen med 
aminoglycosider er især vigtig hos sådanne patienter. 
 
En øget incidens af nefrotoksicitet er blevet rapporteret efter samtidig administration af 
aminoglycosidantibiotika og cefalosporiner. 
 
Aminoglycosider bør anvendes med forsigtighed hos patienter med muskellidelser, såsom 
myasthenia gravis eller Parkinsonisme, da disse lægemidler kan forværre muskelsvaghed på 
grund af deres potentielle curare-lignende virkninger på den neuromuskulære funktion. 
 
Aminoglycosider kan absorberes i signifikante mængder fra legemsoverflader efter lokal 
irrigation eller applikation og kan medføre neurotoksicitet og nefrotoksicitet. 
 
Læger gøres opmærksomme på, at makular nekrose er blevet rapporteret efter administration af 
aminoglycosider, inklusive Tobramycin, ad disse veje. 
 
Se Advarsler med hensyn til samtidig anvendelse af potente diuretika og samtidig og sekventiel 
anvendelse af andre neurotoksiske eller nefrotoksiske lægemidler. 
 
Inaktiveringen af Tobramycin og andre aminoglycosider af antibiotika af β-lactam-typen 
(penicilliner eller cefalosporiner) er blevet pεvist in vitro og hos patienter med svær 
nyreinsufficiens. Sådan inaktivering er ikke fundet hos patienter med normal nyrefunktion, der 
har fået lægemidler af separate administrationsveje. 
 
Behandling med Tobramycin kan resultere i overvækst af ikke-følsomme organismer. Hvis der 
forekommer overvækst af ikke-følsomme organismer, bør der indledes passende behandling. 
 
Kategori D graviditet: Aminoglycosider kan medføre føtal skade, når de gives til en gravid 
kvinde. Aminoglycosidantibiotika krydser placentaen, og der findes adskillige rapporter om total 
irreversibel bilateral kongenital døvhed hos børn, hvis mødre fik streptomycin under graviditeten. 
Alvorlige bivirkninger hos moder, foster eller nyfødte er ikke blevet rapporteret ved behandling 
af gravide kvinder med andre aminoglycosider. Hvis Tobramycin anvendes under graviditeten, 
eller hvis patienten bliver gravid, mens hun tager Tobramycin, bør hun underrettes om den 
potentielle fare for foster. 
 
Bivirkninger 
Neurotoksicitet: Bivirkninger på både den vestibulære og auditive gren af den ottende nerve er 
blevet bemærket, især hos patienter der fik høje doser eller forlænget behandling, hos dem der 
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havde fået tidligere behandlingsforløb med et ototoksin, og i tilfælde af dehydrering.  
 
Symptomerne omfatter svimmelhed, vertigo, tinnitus, brusen i ørerne og høretab. Høretab er 
sædvanligvis irreversibelt og manifesterer sig i starten ved mindsken i intensitet af høje toner. 
Tobramycin- og gentamycinsulfater ligger parallelt tæt på hinanden med hensyn til ototoksisk 
potentiale. 
 
Nefrotoksicitet: Ændringer i nyrefunktionen, som det ses af stigende BUN, NPN og serum 
kreatinin og ved oliguri, cylindruri og øget proteinuri, er blevet rapporteret, især hos patienter 
med en anamnese med nedsat nyrefunktion, der er behandlet i længere perioder eller med højere 
doser end de anbefalede. Renale bivirkninger kan forekomme hos patienter med initial normal 
nyrefunktion. 
 
Kliniske undersøgelser og undersøgelser på forsøgsdyr er blevet gennemført for at sammenligne 
det nefrotoksiske potentiale ved Tobramycin og gentamycin. I nogle af de kliniske undersøgelser 
og i dyreundersøgelserne medførte Tobramycin nefrotoksicitet med signifikant ringere hyppighed 
end gentamycin. I nogle andre kliniske undersøgelser blev der ikke fundet nogen signifikant 
forskel i incidensen af nefrotoksicitet mellem Tobramycin og gentamycin. 
 
Andre rapporterede bivirkninger, der muligvis er relateret til Tobramycinsulfat, USP, omfatter 
anæmi, granulocytopeni og thrombocytopeni; og feber, udslæt, kløen, urticaria, kvalme, 
opkastning, diaré, hovedpine, apati, sindsforvirring og desorientering. Laboratoriemæssige 
abnormaliteter, der muligvis er relateret til Tobramycinsulfat, USP, omfatter øgede serum 
transaminaser (AST, ALT); øget serum LDH og bilirubin; nedsat serum calcium, magnesium, 
natrium og kalium; og leukopeni, leukocytose og eosinofili. 
 
Overdosering 
Tegn og symptomer: Sværhedsgraden af tegnene og symptomerne efter en overdosis af 
Tobramycin er afhængige af den administrerede dosis, patientens nyrefunktion, 
hydreringstilstand og alder, og hvorvidt der gives anden medicin med lignende toksicitet 
samtidigt. Toksicitet kan forekomme hos patienter, der er behandlet i mere end 10 dage, hos 
voksne, der har fået mere end 5 mg/kg/dag, hos børn, der har fået mere end 7,5 mg/kg/dag eller 
hos patienter med nedsat nyrefunktion, hvis dosis ikke er blevet justeret korrekt. 
 
Nefrotoksicitet efter den parenterale administration af et aminoglycosid er nærmest relateret til 
arealet under kurven over serumkoncentration versus tidskurven. Nefrotoksicitet er mere 
sandsynlig, hvis bundblodkoncentrationer ikke falder under 2 μg/mL og er også forholdsmæssig 
til den gennemsnitlige blodkoncentration. Patienter, der er ældre, har abnorm nyrefunktion, får 
andre nefrotoksiske lægemidler eller er volumenudtømte har større risiko for at udvikle akut 
tubulær nekrose. Auditive og vestibulære toksiciteter er blevet forbundet med overdosering med 
aminoglycosid. Disse toksiciteter forekommer hos patienter, der er behandlet i mere end 10 dage, 
hos patienter med abnorm nyrefunktion, hos dehydrerede patienter eller hos patienter, der får 
medicin med additive auditive toksiciteter. Disse patienter behøver ikke at have tegn eller 
symptomer, eller kan opleve svimmelhed, tinnitus, vertigo og et tab af intensitet af de høje toner 
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efterhånden som ototoksicitet skrider frem. Tegn og symptomer på ototoksicitet behøver ikke at 
begynde at forekomme før lang tid efter, at lægemidlet er blevet seponeret. 
 
Neuromuskulær blokade eller respiratorisk paralyse kan forekomme efter administration af 
aminoglycosider. Neuromuskulær blokade, respiratorisk svigten og forlænget respiratorisk 
paralyse kan oftere forekomme hos patienter med myasthenia gravis eller Parkinsons sygdom. 
Forlænget respiratorisk paralyse kan også forekomme hos patienter, der får decamethonium, 
tubocurarin eller succinylcholin. Hvis der forekommer neuromuskulær blokade, kan den 
reverseres ved administration af calciumsalte, men det kan blive nødvendigt med mekanisk 
assistance. 
 
Hvis Tobramycin blev indtaget oralt, ville toksicitet være mindre sandsynlig, da aminoglycosider 
bliver dårligt absorberet fra en intakt mave-tarmkanal. 
 
Behandling: I alle tilfælde af mistanke om overdosering skal der ringes til den lokale giftcentral 
for at få de seneste oplysninger om behandlingen af overdosering. Disse anbefalinger er udformet, 
fordi oplysninger generelt om behandling af overdosering kan ændre sig hurtigere end 
indlægssedlen. Ved behandling af overdosering skal der overvejes muligheden for overdosering 
med flere lægemidler, interaktion mellem lægemidler og usædvanlig lægemiddelkinetik hos din 
patient. 
 
Den indledende intervention ved en overdosis med Tobramycin er at etablere frie luftveje og 
sikre oxygenering og ventilation. Tiltag til genoplivning bør straks indledes, hvis der forekommer 
respiratorisk paralyse. Patienter, der har fået en overdosis af Tobramycin og som har normal 
nyrefunktion, bør være passende hydreret for at opretholde et urin-output på 3 til 5 mL/kg/time. 
Væskebalance, kreatinin clearance og Tobramycin plasmaniveauer bør overvåges omhyggeligt, 
indtil serumniveauer af Tobramycin falder til under 2 μg/mL.  
 
Patienter, hos hvem eliminationshalveringstiden er større end 2 timer, eller hvis nyrefunktion er 
abnorm, kan kræve mere aggressiv behandling. Hos sådanne patienter kan hæmodialyse være en 
fordel. 
 
G. OPBEVARINGSBETINGELSER 

OSTEOSET® T Bone Graft Substitute produkter skal opbevares i rene, tørre omgivelser og 
være beskyttet mod sollys og yderliggående temperaturer. OSTEOSET® T Bone Graft 
Substitute bør opbevares ved 15 °C/30 °C – 59 °F/86 °F. 
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