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I. ALLMÄN PRODUKTINFORMATION 

OSTEOSET® T Bengraftsubstitut är tillverkat av medicinsk kvalitet kalciumsulfat med ca 4% 
tobramycinsulfat och stearinsyra i pelletform. 1  Denna produkt tillhandahålls sterilt för 
engångsanvändning. De biodegraderbara, röntgenabsorberande pelletarna används för att fylla ut 
benhåligheter, och resorberas på ca 30-60 dagar när de används i enlighet med etiketten. Verkan 
hos tobramycinsulfat (dvs. att reducera risken för infektion under kirurgi) är en bieffekt till 
pelletens egenskaper som benhåls-fyllnad. 

VARNING: Före användning av denna produkt, läs noggrant det inkluderade 
TOBRAMYCIN SULFATE, USP-avsnittet på denna förpackningstalong för viktig 
information relaterad till VARNINGAR, FÖRSIKTIGHETSMÅTT, 
KONTRAINDIKATIONER, och OGYNNSAMMA REAKTIONER mot tobramycinsulfat. 

OSTEOSET® Pellet Injector är ett biokompatibelt engångshjälpmedel av polypropylen som 
tillhandahålls för-laddat och för-steriliserat för engångsanvändning. Injektorn ger en kontrollerad, 
exakt och effektiv placering av OSTEOSET® T Bengraftsubstitutpellets. Den kasserbara 
injektorn tillhandahåller den ideala mekanismen för noggrann placering av varje pellet. 

A. INDIKATIONER 

OSTEOSET® T Bengraftsubstitut är avsett att försiktigt packas in i icke-lastbärande hålrum i 
långa ben. Dessa benhålrum kan vara kirurgiskt skapade bendefekter, bendefekter skapade från 
traumatisk benskada eller osteomyelit. Dessa pellets tillhandahåller en benhålls-utfyllnad som 
resorberas och sedan ersätts med ben under läkningsprocessen. 

1
 Baserat på nominell belastning, -10%/+20%
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OSTEOSET® Pelletinjektor indikeras för användning med OSTEOSET® T Bengraftsubstitut. 
Pelletinjektorn kommer för-laddad och fördelar en kontrollerad dos av OSTEOSET® T 
Bengraftsubstitut Pellets direkt på specifika regioner för att fylla benhåligheter eller gap. 
Pelletinjektorn är konstruerad för att vara minimalt invasiv där den kan fördela 
bentransplantmaterial genom små öppningar i benhåligheterna. 
 
B. KONTRAINDIKATIONER 

OSTEOSET® T Bengraftsubstitut kontraindiceras: 
• När hjälpmedlet är avsett som strukturellt stöd i lastbärande ben  
• Icke samarbetsvilliga patienter som inte vill eller kan följa postoperativa instruktioner, 

inklusive individer som missbrukar droger och/eller alkohol 
• Hyperkalcemi 
• När intraoperativ täckning av mjuk vävnad inte är planerad eller möjlig 
 
Dessutom är OSTEOSET® T Bengraftsubstitut relativt kontraindicerat för följande förhållanden, 
pga. tillsatsen av tobramycinsulfat. Förhållandena inkluderar: 
• Hyperkänslighet för all aminoglykosid 
• Allvarlig perifer vaskulär eller neurologisk sjukdom  
• Njursvikt 
• Okontrollerad diabetes 
• Graviditet 
• För tidig eller fullgången nyfödd baby, högst en vecka gammal 
• Ammande mödrar 
• Myasthenia Gravis 
• OSTEOSET® T Bengraftsubstitut får inte administreras samtidigt med vissa mediciner, 

inkluderande potentiellt ototoxiska, neurotoxiska eller nefrotoxiska mediciner 
• Redan existerande dövhet i innerörat 
• För patienter med allvarlig degenerativ bensjukdom 
 
Se den inkluderade TOBRAMYCIN SULFATE, USP-delen av detta förpackningsinstick för mer 
detaljerad information. 
 
C. POTENTIELLA KOMPLIKATIONER 

Läkaren ansvarar för korrekta kirurgiska procedurer och teknik. Varje kirurg måste utvärdera den 
tillämpade procedurens lämplighet baserat på personlig medicinsk utbildning och erfarenhet. 
Wright Medical kan inte rekommendera en särskild kirurgisk teknik som passar alla patienter 
men en detaljerad kirurgisk teknik finns tillgänglig som referens för kirurgen.  
  
D. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 

Som med alla kirurgiska procedurer bör man vara försiktig vid behandling av personer med 
existerande sjukdomstillstånd som kan påverka det kirurgiska ingreppets framgång. Detta 
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inkluderar individer med blödande sjukdomar av varje etiologi, långvarig steroidbehandling eller 
immunundertryckande terapi. Kalcium-, magnesium- och kaliumnivåer ska övervakas under den 
postoperativa perioden. 
 
Denna anordning har ännu inte utvärderats för säkerhet och kompatibilitet i MR-miljö. Denna 
anordning har ännu inte testats för uppvärmning eller migration i MR-miljö. 
 
Använd av detta hjälpmedel i levererat skick och enligt HANTERING- OCH 
ANVÄNDNINGS-informationen som tillhandahålls. 
 
E. OGYNNSAMMA EFFEKTER 

Möjliga ogynnsamma effekter omfattar men är inte begränsade till: 
• Sårkomplikationer inklusive hematom, dränage av området, benfraktur, infektion och andra 

komplikationer som är möjliga vid alla kirurgiska ingrepp. 
• Frakturer eller extrusion hos OSTEOSET® T Bengraftsubstitut med eller utan bildning av 

granulära rester 
• Deformitet av ben på området 
• Ofullständig, eller frånvaro av, beninväxt i benhåligheten 
• Provrörstester antyder att långvariga, höga lokala koncentrationer av tobramycin kan påverka 

bildningen av osteoblaster och benåterbildning.  
• Övergående hyperkalcemi 
 
I händelse av allvarliga ogynnsamma reaktioner mot tobramycin kan ett andra kirurgiskt ingrepp 
behövas för att ta bort ev. kvarvarande pellets. 
 
För tänkbara ogynnsamma reaktioner mot tobramycinsulfat, se OGYNNSAMMA 
REAKTIONER i det inkluderade TOBRAMYCIN SULFATE, USP-avsnittet på insticket till 
denna förpackning. 
 
MAXIMAL ANVÄNDNING 
Den maximala rekommenderade användningen av OSTEOSET® T Bengraftsubstitut för en 
vuxen med normal njurfunktion är 4 pellets/kg när man använder 4,8 mm pellets. Användning i 
större doser kan orsaka att serumnivåerna hos tobramycin höjs över de rekommenderade 
maximala värdena. (Se tobramycinsulfat-avsnittet på insticket till denna förpackning.) Samtidig 
systemisk behandling med tobramycinsulfat eller andra neurotoxiska och/eller nefrotoxiska 
antibiotika, särskilt andra aminoglykosider, bör undvikas. 
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Tabell 1: Riktlinjer för maximal användning för vuxna med normal njurfunktion 
 
 

För patientens som 
väger: 

 
Maximalt 

antal 
4,8 mm 
pelleter 

 
 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 

 
Om den maximala användningen av OSTEOSET® T Bengraftsubstitut är otillräcklig i volym för 
att fylla benhåligheten kan standard OSTEOSET® Bengraftsubstitut blandas ut med 
OSTEOSET® T Bengraftsubstitut för att åstadkomma den nödvändiga volymen av material för 
att fylla håligheten. 

 
F. HANTERING OCH STERILISERING 

Använd av detta hjälpmedel i levererat skick och enligt HANTERING- OCH 
ANVÄNDNINGS-informationen som tillhandahålls. 
 
HANTERING OCH ANVÄNDNING 
OSTEOSET® T Bengraftsubstitut och OSTEOSET® Pelletinjektor med OSTEOSET® T 
Bengraftsubstitut pellets tillhandahålles sterila och ska betraktas som sterila såvida inte 
innerförpackningen har öppnats eller blivit skadad. Denna produkt får inte omsteriliseras. Denna 
produkt är endast för engångsanvändning och ska aldrig återanvändas. Anordningar märkta för 
engångsbruk får aldrig återanvändas.  Återanvändning av dessa anordningar kan eventuellt leda 
till allvarlig patientskada.  Exempel på risker förenade med återanvändning av dessa anordningar 
omfattar, men begränsas inte till: betydande försämring av anordningens funktion, korsinfektion 
och kontaminering. Använd OSTEOSET® T bengraftsubstitut aseptiskt i enlighet med följande 
kirurgiska teknik: 
 
Packa försiktigt OSTEOSET® T Bengraftsubstitut på behandlingsstället. Undvik överfyllning av 
benhålet eller komprimering av behandlingsområdet. Försegla stället med vanlig 
förseglingsteknik. Kassera ev. oanvänt OSTEOSET® T Bengraftsubstitut. 

5



 
Använd OSTEOSET® Pelletinjektor med OSTEOSET® T Bengraftsubstitut aseptiskt i enlighet 
med följande kirurgiska teknik: 
  
Placera OSTEOSET® pelletinjektorn i håligheten där du vill ha OSTEOSET® T 
Bengraftsubstitutet placerat. Börja med halvlängdskolven för att börja fördela de första 
25 pelletarna i benhåligheten. Fördela de återstående pelletarna med full-längds kolven. Tryck 
försiktigt ner kolvarna med handen för att fördela OSTEOSET® T Bengraftsubstitut på 
behandlingsplatsen. Om så behövs kan sprutans topp böjas 10° till 15° grader för att underlätta 
fördelningen till en benhålighet. Packa försiktigt OSTEOSET® T Bengraftsubstitut på 
behandlingsstället. Ta bort överflödigt material från behandlingsstället. Försegla stället med 
användande av vanliga förseglingstekniker. Kassera oanvänt OSTEOSET® T Bengraftsubstitut 
och släng den kasserbara OSTEOSET® pelletinjektorn. 

 
Varning: Tvinga inte in injektorn i en hålighet och försök inte att böja injektorn för mycket. 

Använd inte för mycket kraft på sprutan eller använd den som punkteringsnål 
(trokar). 

 
Varning: Läs noga medföljande TOBRAMYCIN SULFAT- sektion på denna 

förpackningstalong före användning av denna produkt. 
 
Varning: Använd inte detta hjälpmedel om glasflaskan är spräckt eller trasig.  
 
 STERIL TOBRAMYCINSULFAT, USP 
Varningar 
Patienter som behandlats med tobramycinsulfat-injicering, USP, och andra amino-glykosider ska 
hållas under noggrann klinisk observation, därför att dessa mediciner har en potential att orsaka 
ototoxicitet och nefrotoxicitet. 
 
Neurotoxicitet, som visar sig både som auditorisk och vestibulär ototoxicitet, kan inträffa. De 
auditoriska förändringarna är irreversibla, är oftast bilaterala, och kan vara partiella eller totala. 
Skada på den akustiska nerven och nefrotoxicitet kan utvecklas, primärt hos patienter som redan 
har befintlig njurskada och hos dem med normal njurfunktion som får ainoglykosider under 
längre perioder eller i högre doser än de rekommenderade. Andra symtom på neurotoxicitet kan 
inkludera okänslighet, hudstickning, muskelspasmer och konvulsioner. Risken för 
aminoglykosid-inducerad hörselförlust ökar med exponeringsgraden antingen till en hög topp 
eller djup nedgång i serumkoncentrationen. Patienter som utvecklar kokleär skada kanske inte 
har symtom under terapin som varnar dem för akustiska nervtoxicitet, och partiell eller total 
irreverserbar bilateral dövhet kan fortsätta att utvecklas efter att medicineringen har avslutats. 
 
I sällsynta fall kan nefrotoxicitet inte bli uppenbar förrän de första dagarna efter att terapin har 
upphört. Aminoglykosid-inducerad nefrotoxicitet är vanligtvis reverserbar. 
 
Njur- och akustisk nerv-funktion måste noga övervakas hos patienter med känd eller misstänkt  
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njursvikt, och också hos dem vars njurfunktion är initialt normal men som utvecklar tecken på 
njurfel under terapin. Topp- och botten-serumkoncentrationer för aminoglykosider måste 
övervakas periodiskt under terapin för att säkerställa adekvata nivåer och för att undvika 
potentiellt toxiska nivåer. Långvariga serumkoncentrationer över 12 µg/mL måste undvikas. 
Ökande bottennivåer (över 2 µg/mL) kan indikera vävnadsansamling. Sådan ansamling, påtagliga 
toppkoncentrationer, hög ålder och kumulativ dos kan bidra till ototoxicitet och nefrotoxicitet (se 
Försiktighetsåtgärder). Urinen ska undersökas för minskad specifik vikt och ökad utsöndring 
av proteiner, celler och urincylindrar. Blod ureakväve, serumkreatinin och kreatinin eliminering 
ska mätas periodiskt. När så är möjligt, är det att rekommendera att seriella audiogram tas hos 
patienter tillräckligt gamla för att testas, särskilt högrisk-patienter. Tecken på skada på njure, 
vestibulär eller auditorisk funktion kräver att medicineringen upphör eller en doseringsjustering. 
 
Tobramycinsulfat, USP, ska användas med försiktighet hos för tidigt födda och nyfödda barn, 
med anl. av att deras njurar är omogna och den resulterande förlängningen av serumets 
halveringstid för medicinen. 
 
Samtidig och sekventiell användning av andra neurotoxiska och/eller nefrotoxiska antibiotika, 
särskilt andra aminoglykosider (t.ex. amikacin, streptomycin, neomycin, kanamycin, gentamycin, 
och paromomycin), cefaloridin, viomycin, polymyxin B, colistin, cisplatin, och vancomycin, bör 
undvikas. Andra faktorer som kan öka patientrisken är hög ålder och dehydrering. 
 
Aminoglykosider ska inte ges samtidigt med potenta diuretika, såsom etakrynsyra och furosemid. 
Vissa diuretika orsakar i sig själva ototoxicitet, och intravenöst administrerat diuretika ökar 
aminoglykosid-toxiciteten genom att ändra antibiotika-koncentrationen i serum och vävnad. 
 
Aminoglykosider kan orsaka skada på fetus när det administreras till en gravid kvinna (se 
Försiktighetsåtgärder). 
 
Beskrivning 
Tobramycinsulfat, USP, en vattenlöslig antibiotika ur aminoglykosidgruppen, är ett derivat från 
aktinomycet Streptomyces tenebrarius. Svavelsyra och/eller kaliumhydroxid kan ha adderats 
under tillverkningen för att justera pH. Produkten innehåller inget konserveringsmedel eller 
kaliumbisulfat. 
 
Tobramycinsulfat, USP, är O-3-amino-3-deoxy-α-D-glukopyranosyl-(164)-O-[2,6-diamino-2,3,6-
trideoxy-α-D-ribo-hexopyranosyl-(166)]-2-deoxy-L-streptamin, sulfat (2:5)(salt) och har den 
kemiska formeln (C18H37N5O9)2•5H2SO4. Molekylvikten är 1425,45. 
 
Klinisk farmakologi 
Terapeutiska serumnivåer hos tobramycinsulfat, USP, betraktas allmänt kunna variera från 4 till 
6 µg/mL. 
 
Hos patienter med nedsatt njurfunktion och hos nyfödda är emellertid serumkoncentrationen för 
antibiotika vanligtvis högre och kan mätas under längre perioder än hos normala vuxna. 
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Doseringen för sådana patienter måste därför justeras i enlighet därmed. Följande på parenteral 
administrering inträffar liten, om ens någon, metabolisk transformation, och tobramycin blir 
eliminerat nästan enbart genom glomerular filtrering. Njurreningen är liknande den hos endogent 
kreatinin. Ultrafiltrerings-studier demonstrerar att nästan ingen serumprotein-bindning inträffar. 
Hos patienter med normal njurfunktion kan upp till 84% av dosen återfås från urinen inom 
8 timmar och upp till 93% inom 24 timmar. 
 
Topp-urinkoncentrationer varierande från 75 till 100 µg/mL har observerats efter intramuskulär 
injektion av en enda dos på 1 mg/kg. Efter flera dagars behandling närmar sig mängden 
tobramycin som utsöndras i urinen den dagliga dosen som administrerats. När njurfunktionen är 
skadad bromsas utsöndringen av tobramycin och ansamling av medicinen kan orsaka toxiska 
blodnivåer. 
 
Serumets halveringstid hos normala individer är 2 timmar. Ett omvänt förhållande existerar 
mellan serumets halveringstid och kreatinin-elimineringen och doseringsschemat bör justeras i 
enlighet därmed till graden av njursvikt. Hos patienter som undergår dialys kan 25% till 70% av 
den administrerade dosen tas bort, beroende på varaktigheten och typen av dialys. 
 
Tobramycin kan detekteras i vävnader och kroppsvätskor efter parenteral administrering. 
Koncentrationer i gallan och avföringen har vanligtvis varit låg, vilket antyder minimal 
utsöndring i gallan. Tobramycin har dykt upp i låg koncentration i cerebrospinalvätskan efter 
parenteral administrering, och koncentrationerna beror på dosen, penetreringsgraden och graden 
av meningeal inflammation. Det har också upptäckts i sputum, i peritonealvätskan, 
synovialvätskan och från bölder, och det korsar placenta-membranet. Koncentrationer i 
njurkortex är många gånger högre än vanliga serumnivåer. 
 
Probenecid påverkar inte njurarnas tubulära transport av tobramycin. 
 
Mikrobiologi Tobramycin verkar genom att bromsa syntesen av protein i bakteriella celler.  
Provrörstester demonstrerar att tobramycin är bakteriedödande. 
 
Tobramycin har visat sig vara aktivt mot de flesta arter av följande organismer, både i provrör 
och i kliniska infektioner som beskrivits i Indikationsavsnittet: 
 

Aerobiska Gram-positiva mikroorganismer 
Stafylokocker (Staphylococcus aureus) 

Aerobiska Gram-negativa mikroorganismer 
Citrobakter-arter 
Enterobakter-arter 
Escherichia coli 
Klebsiella-arter 
Morganella morganii 
Pseudomonas aeruginosa 
Proteus mirabilis 
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Proteus vulgaris 
Providencia-arter 
Serratia-arter 

 
Aminoglykosider har en låg aktivitetsnivå mot de flesta gram-positiva organismer, inklusive 
Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, och enterococci. 
 
Fastän de flest arter av enterococci demonstrerar resistens i provrör är vissa arter i denna grupp 
mottagliga. Provrörsstudier har visat att en aminoglykosid kombinerad med en antibiotika som 
stör cellväggs-syntesen påverkar vissa enterococcus-stammar synergistiskt. Kombinationen av 
penicillin G och tobramycin resulterar i en synergistisk bakteriedödande effekt i provrör mot 
vissa arter av Enterococcus faecalis. Denna kombination är emellertid inte synergistisk mot 
andra nära relaterade organismer, t.ex. Enterococcus faecium. Endast artbestämningen av 
enterococci kan inte användas för att förutsäga mottaglighet. Mottaglighetstestning och tester för 
antibiotisk synergism är tongivande. 
 
Korsresistans mellan aminoglykosider kan inträffa. 
 
Mottaglighetstester 
Diffusionsteknik: Kvantitativa metoder som kräver mätning av zondiameter ger den mest 
precisa uppskattningen av mottaglighet.hos bakterier mot antimikrobiella medel. En sådan 
procedur är National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS)-godkänd procedur.2

 

 
Denna metod har rekommenderats för användning med diskar för att testa mottagligheten för 
tobramycin. Tolkningen inkluderar korrelationen av diametrarna som fås vid disktest med 
minimal inhiberande koncentrationer (MIC) för tobramycin. 

Rapporter från laboratorier ger resultat för standard enkel-disk mottaglighetstest med en 10-µg 
tobramycindisk ska tolkas i enlighet med följande kriterier: 
 
Zondiameter (mm)   Tolkning 
≥15     (S) Mottaglig (Susceptible) 
13-14     (I) Intermedial 
12     (R) Resistent 
 
En rapport om ”Mottaglighet” indikerar att patogenet sannolikt hämmas av allmänt uppnåbara 
blodnivåer. En rapport om ”Intermediate” antyder att organismen skulle vara mottaglig om en 
hög dosering används eller om infektionen begränsas till vävnader och vätskor där höga 
antimikrobiella nivåer uppnås. En rapport om ”Resistens” indikerar att uppnåbara 
koncentrationer är osannolika att vara begränsande och att annan terapi borde väljas. 
 

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. (National Committee for Clinical Laboratory Standards, Performance standards för 
antimikrobiell diskmottaglighetstest -5:e utgåvan. Godkänd Standard NCCLS Dokument M2-A5, Vol 13, No 24, NCCLS, Villanova, PA, 1993.) 
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Standardiserade procedurer kräver användning av laboratoriekontrollorganismer. 10-µg 
tobramycin-disken ska ge följande zondiametrar: 
Organism    Zondiameter (mm) 
E. coli ATCC 25922   18-26 
P. aeruginosa ATCC 27853  19-26 
S. aureus ATCC 25923  19-29 
 
Utspädningstekniker: Spad (broth) och agar-utspädningsmetoder, såsom de som 
rekommenderas av NCCLS,3

MIC (µg/mL)    Tolkning 

 kan användas för att bestämma minimala hämmade koncentrationer 
(MICs) av tobramycin. MIC-testresultat ska tolkas i enlighet med följande kriteria: 

≤4    (S) Mottaglig (Susceptible) 
8    (I) Intermedial 
≥16    (R) Resistent 
 
Som vid standard-diffusionsmetoder kräver utspädningsprocedurer användning av 
laboratoriekontroll-organismer. Tobramycin laboratoriereagent ska ge följande MIC-värden: 
Organism    MIC intervall (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 och Användning 
Tobramycinsulfat, USP, är indikerat för behandlingen av allvarliga bakteriella infektioner 
orsakade av mottagliga varianter av de designerade mikroorganismerna i sjukdomarna nedan: 
 
Beninfektioner orsakade av P. aeruginosa, Proteus spp (indole-positiva och indole-negativa), E. 
coli, Klebsiella spp, Enterobacter spp, och S. aureus 
 
Tobramycin kan beaktas för användning i allvarliga stafylokockinfektioner, när penicillin eller 
andra potentiellt mindre toxiska mediciner är kontraindikerade och när bakteriell 
mottaglighetstestning och klinisk bedömning indikerar dess användning. 
 
Bakterieodlingar ska inhämtas innan och under behandling för att isolera och identifiera 
etiologiska organismer och för att testa deras mottaglighet för tobramycin. Om 
mottaglighetstester visar att den orsakande organismen är resistent mot tobramycin ska andra 
lämpliga terapier påbörjas. Hos patienter där allvarlig livshotande gram-negativ infektion 
misstänks, inklusive hos dem där samtidig terapi med ett penicillin eller cefalosporin och en 
aminoglykosid kan indikeras, kan behandling med tobramycinsulfat, USP, påbörjas innan 

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. (National Committee for Clinical Laboratory Standards, Metoder för 
utspädning av antimikrobiella mottaglighetstester för bakterier som växer aerobiskt -3:e utgåvan. Godkänd Standard NCCLS Dokument M7-A3, Vol 13, no 25, NCCLS, 
Villanova, PA, 1993.) 
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resultaten från mottaglighetsundersökningar har inhämtats. Beslutet att fortsätta terapin med 
tobramycin ska baseras på resultaten från mottaglighetsundersökningarna, infektionens 
allvarlighet och de viktiga extra koncepten som diskuterats under Varningar ovan. 
 
Kontraindikationer 
En överkänslighet mot all aminoglykosid utgör en kontraindikation för användning av 
tobramycin. En historia av överkänslighet eller allvarliga toxiska reaktioner mot aminoglykosider 
kan också kontraindikera användning av alla andra aminoglykosider, p.g. av den kända kors-
känsligheten hos patienter för mediciner i denna klass. 
 
Varningar 
Se Varningar här ovan. 
 
Försiktighetsåtgärder 
Serum- och urinprov för undersökning ska samlas in under terapin, så som rekommenderas i 
Varnings-sektionen. Serum-kalcium, magnesium ock kalium ska övervakas. 
 
Topp- och botten-serumnivåer ska mätas periodiskt under terapin. Långvariga koncentrationer 
över 12 µg/mL ska undvikas.  
 
Ökande genom nivåer (över 2 µg/mL) kan indikera vävnadsansamling. Sådan ansamling, hög 
ålder och kummulativ dosering kan bidraga till ototoxicitet och nefrotoxicitet. Det är särskilt 
viktigt att noga övervaka serumnivåerna hos patienter med känd njursvikt. 
 
Det är viktigt att vara konsekvent vid övervakning av serumnivå i den individuella patientens 
program såvida inte datoriserade farmakokinetiska doseringsprogram finns tillgängliga i 
institutionen. Dessa serumnivå-uppskattningar kan vara särskilt användbara för övervakning av 
behandling av allvarligt sjuka patienter med ändrande njurfunktion, eller av de som är 
infekterade med mindre mottagliga organismer eller de som mottar maximal dosering. 
 
Neuromuskulär blockering och respiratorisk paralys har rapporterats hos katter som fått mycket 
höga doser av tobramycin (40 mg/kg). Möjligheten av långvarig eller sekundär apné måste 
övervägas om tobramycin administreras till nedsövda patienter som också får mottaga 
neuromuskulär blockeringsagenter, såsom succinylkolin, tubokurarin eller decamethonium, eller 
till patienter som får massiva transfusioner av citrerat blod. Om neuromuskulär blockering 
inträffar kan den reverseras genom administrering av kalciumsalter. 
 
Kors-allergenicitet bland aminoglykosider har påvisats. 
 
Hos patienter med extensiva brännskador kan ändrad farmakokinetika resultera i reducerade 
serumkoncentrationer av aminoglykosider. Hos sådana patienter, behandlade med 
tobramycinsulfat, USP, är mätning av serumkoncentrationen särskilt viktig som en grund för 
bestämning av lämplig dosering. 
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Äldre patienter kan ha reducerad njurfunktion som inte alltid är uppenbar i resultaten från rutin-
screeningtester, såsom BUN eller serumkreatinin. En kreatinelimineringsbestämning kan vara 
mer användbar. Övervakning av njurfunktion under behandling med aminoglykosider är särskilt 
viktig hos sådana patienter. 
 
Ett ökat utfall av nefrotoxicitet har rapporterats efter beledsagande administrering av 
aminoglykosid-antibiotika och cefalosporiner. 
 
Aminoglykosider ska användas med försiktighet hos patienter med muskulära sjukdomar, såsom 
myasthenia gravis eller Parkinsonism, eftersom dessa mediciner kan aggravera muskelsvaghet 
med anl. av deras potentiella curare-liknande effekter på neuromuskulära funktioner. 
 
Aminoglykosider kan absorberas i stora kvantiteter från kroppens ytor efter lokal bevattning eller 
applicering och kan orsaka neurotoxicitet och nefrotoxicitet. 
 
Läkare informeras att makulär nekros har rapporterats efter administrering av aminoglykosider, 
inklusive tobramycin, via dessa vägar. 
 
Se Varningar ang. samtidig användning av potenta urindrivande medel och samtidig och 
efterföljande användning av andra neurotoxiska eller nefrotoxiska mediciner. 
 
Inaktiveringen av tobramycin och andra aminoglykosider genom β-laktam-typ antibiotika 
(penicilliner eller cefalosporiner) har pεvisats in vitro och hos patienter med allvarlig njursvikt. 
Sådan inaktivering har inte hittats hos patienter med normal njurfunktion som har fått 
medicinerna på separata administreringsvägar. 
 
Terapi med tobramycin kan resultera i överväxt av omottagliga organismer. Om överväxt av 
omottagliga organismer inträffar ska lämplig terapi initieras. 
 
Graviditetskategori D: Aminoglykosider kan orsaka skada på fetus när det administreras till en 
gravid kvinna. Aminoglykosid-antibiotika korsar placenta, och det har kommit många rapporter 
om total irreversibel bilateral medfödd dövhet hos barn vars mödrar fick streptomycin under 
graviditeten. Allvarliga bieffekter på mor, fetus eller nyfödd har inte rapporterats i behandlingen 
av gravida kvinnor med andra aminoglykosider. Om tobramycin används under graviditeten, eller 
om patienten blir gravid medan hon får tobramycin, ska hon utvärderas ang. den potentiella 
risken för fetus. 
 
Ogynnsamma Reaktioner 
Neurotoxicitet: Ogynnsamma effekter både på de vestibulära och de auditoriska grenarna av den 
akustiska nerven har noterats, särskilt hos patienter som får höga doser eller långvarig terapi, hos 
de som fått tidigare omgångar terapi med ett ototoxin, och i de fall dehydrering har förekommit. 
Symtomen inkluderar yrsel, svindel, tinnitus, öronsus och hörselförlust. Hörselförlust är 
vanligtvis irreverserbar och visar sig initialt genom minskning av hög-tonshörsel. Tobramycin 
och gentamicinsulfater liknar varandra vad gäller ototoxisk potential. 
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Nefrotoxicitet: Njurfunktionen ändras, som visas genom att ökande BUN, NPN, och 
serumkreatinin och genom oliguri, cylindruri och ökad proteinuri har rapporterats, särskilt hos 
patienter med en historia av njursvikt som behandlas under längre perioder eller med högre doser 
än de som rekommenderas. Ogynnsamma njureffekter kan inträffa hos patienter med initialt 
normal njurfunktion. 
 
Kliniska studier och undersökningar av experimentdjur har utförts för att jämföra den 
nefrotoxiska potentialen hos tobramycin och gentamicin. I vissa kliniska undersökningar och i 
djurförsök orsakade tobramycin nefrotoxitet betydligt mindre ofta än gentamicin. I vissa andra 
kliniska undersökningar hittades inga signifikanta skillnader i förekomst av nefrotoxitet mellan 
tobramycin och gentamicin. 
 
Andra rapporterade ogynnsamma reaktioner, möjligen relaterade till tobramycinsulfat, USP, 
inkluderande anemi, granulocytopeni och trombocytopeni; samt feber, hudutslag, klåda, urticaria, 
illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk, letargi, mental förvirring och desorientering. 
Laboratorie-abnormiteter möjligen relaterade till tobramycinsulfat, USP, inkluderar ökad serum 
transaminas (AST, ALT); ökad serum LDH och bilirubin; minskat serum-kalcium, magnesium, 
natrium och kalium; och leukopeni, leukocytos och eosinofili. 
 
Överdosering 
Tecken och Symtom: Allvarligheten hos de tecken och symtom som följer på överdosering av 
tobramycin beror på den dos som administrerats, patientens njurfunktion, ev. uttorkning och 
ålder och huruvida annan medicinering med liknande toxicitet administreras samtidigt. Toxicitet 
kan inträffa hos patienter som behandlats mer än 10 dagar, hos vuxna som ges mer än 
5 mg/kg/dag, hos barn som ges mer än 7,5 mg/kg/dag, eller hos patienter med reducerad 
njurfunktion vars dos inte har fått lämplig justering. 
 
Nefrotoxitet efter parenteral administrering av en aminoglykosid är närmast relaterad till arean 
under kurvan för serumkoncentrationen versus tidskurvan. Nefrotoxitet är mer sannolik om 
genom blodkoncentrationer inte faller under 2 µg/mL och är också proportionell mot 
genomsnittlig blodkoncentration. Äldre patienter som har abnorm njurfunktion, får andra 
nefrotoxiska mediciner eller har undergått volymminskning löper större risk att utveckla akut 
tubulär nekros. Auditorisk och vestibulär toxicitet har associerats med aminoglykosid-överdos. 
Dessa toxiciteter inträffar hos patienter som behandlats längre än 10 dagar, hos patienter med 
onormal njurfunktion, hos dehydrerade patienter eller hos patienter som får medicinering med 
extra auditorisk toxicitet. Dessa patienter har kanske inga tecken eller symtom eller upplever 
yrsel, tinnitus, svindel och förlust av högtons-hörsel allt eftersom ototoxiciteten framskrider. 
Ototoxicitetstecken och symtom kanske inte börjar uppträda förrän långt efter att medicineringen 
har upphört. 
 
Neuromuskulär blockering eller andningsparalys kan inträffa efter administrering av 
aminoglykosider. Neuromuskulär blockering, andningsoförmåga och utdragen andningsparalys 
kan vanligare inträffa hos patienter med myasthenia gravis eller Parkinsons sjukdom. Utdragen  
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andningsparalys kan också inträffa hos patienter som får dekametonium, tubokurarin eller 
succinylkolin. Om neuromuskulär blockering inträffar kan den reverseras genom administrering 
av kalciumsalter, men mekanisk assistans kan bli nödvändig. 
 
Om tobramycin skulle sväljas skulle toxiciteten bli mindre sannolik eftersom aminoglykosider 
absorberas dåligt från en intakt matsmältningskanal. 
 
Behandling: I alla fall av misstänkt överdosering, ring ditt regionala giftkontrollcenter för att få 
den senaste informationen om behandling av överdosering. Denna rekommendation görs därför 
att, i allmänhet, information angående behandling av överdosering kan ändras snabbare än 
förpackningstalongen. Vid hantering av överdosering, beakta möjligheten av multipla medicin-
överdoser, interaktion mellan mediciner och vanlig medicinkinetik hos din patient. 
 
Den första interveneringen vid en tobramycin-överdos är att etablera en fri andningsväg och att 
se till syrsättning och ventilation. Upplivningsåtgärder ska initieras direkt om andningsparalys 
inträder. Patienter som har fått en överdos av tobramycin och som har normal njurfunktion måste 
bli adekvat hydrerade för att kunna bibehålla en urinfunktion på 3 till 5 mL/kg/timme. 
Vätskebalans, kreatinin-eliminering och tobramycin plasmanivåer måste noggrant övervakas tills 
serum-tobramycinnivån faller under 2 µg/mL.  
 
Patienter för vilka eliminering av halveringstiden är mer än 2 timmar eller vars njurfunktion är 
onormal kan behöva mer aggressiv terapi. För sådana patienter kan hemodialys vara välgörande. 
 
G. FÖRVARING 

OSTEOSET® T Bengraftsubstitutprodukter måste förvaras i en ren, torr miljö och skyddas 
från solljus och extrema temperaturer. OSTEOSET® T Bengraftsubstitut måste förvaras under 
15 °C/30 °C – 59 °F/86 °F. 
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