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ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату. Затверджено МОЗ Украiни від 2017-11-17 р. № 1426. Р.п. № 
UA/12570/01/01, UA/12570/01/02, UA/12571/01/01, UA/12571/01/02 (TAZPEN)

Склад: діючі речовини: piperacillin sodium, tazobactam sodium;
1 флакон містить піперацилін натрію еквівалентно піперациліну 2 г або 4 г та тазобактам натрію еквівалентно 
тазобактаму 250 мг (0,25 г) або 500 мг (0,5 г).

Лікарська форма. 
Порошок для розчину для ін’єкцій та інфузій.

Фармакотерапевтична група.
Антибактеріальні засоби для системного застосування. Бета-лактамні антибіотики, пеніциліни. Піперацилін та інгібітор 
ферменту. Код АТС J01C R05.

Клінічні характеристики.
Показання.
Лікування інфекцій, спричинених грампозитивною та грамнегативною аеробною та анаеробною флорою, чутливих до 
піперациліну або піперациліну/тазобактаму.

У дорослих, пацієнтів літнього віку:
– інфекції нижніх дихальних шляхів (включаючи госпітальну пневмонію);
– ускладнені інфекції сечовивідних шляхів (включаючи пієлонефрит);
– ускладнені інфекції шкіри і м’яких тканин (абсцес, інфіковані трофічні   виразки);
– ускладнені інтраабдомінальні інфекції;
– бактеріальна септицемія;
– у комбінації з аміноглікозидами застосовується при лікуванні хворих з гарячкою, яка    виникла на тлі нейтропенії.
У дітей віком від 2 років до 12 років:
– у комбінації з аміноглікозидами застосовують при лікуванні хворих з гарячкою, яка     виникла на тлі нейтропенії;
– інтраабдомінальні інфекції, включаючи ускладнені форми гострого апендициту із    поширеним розлитим перитонітом; 
із апендикулярним інфільтратом, пов’язаним із  абсцедуванням.

Спосіб застосування та дози. 
Перед застосуванням препарату слід зробити шкірну пробу на переносимість. Тазпен необхідно вводити 
внутрішньовенно краплинно протягом приблизно 20-30 хвилин або внутрішньовенно струминно повільно як мінімум 
протягом 3-5 хвилин.
У хворих у стані нейтропенії гарячка найчастіше буває ознакою інфекції. У даному випадку можна розпочати емпіричну 
терапію препаратом Тазпен до того, як будуть відомі результати посіву на чутливість до антибіотиків.
Дорослі та діти віком від 12 років із нормальною функцією нирок.
Рекомендована добова доза становить 12 г піперациліну/1,5 г тазобактаму, тобто 4 г/500 мг препарату Тазпен, кожні 
8 годин (3 рази на добу). Загальна добова доза препарату Тазпен залежить від тяжкості та поширення інфекції і може 
змінюватися від 2 г/250 мг (2 г піперациліну/250 мг тазобактаму) до 4 г/500 мг (4 г піперациліну/500 мг тазобактаму) 
кожні 6-8 годин (3-4 рази на добу).

При ускладненій формі гострого апендициту.  
Для дітей з масою тіла до 40 кг та нормальною функцією нирок рекомендована доза становить 112,5 мг препарату 
Тазпен (100 мг піперациліну/12,5 мг тазобактаму)/кг маси тіла кожні 8 годин, не перевищуючи 4,5 г (4 г піперациліну/500 мг 
тазобактаму) кожні 8 годин (3 рази на добу). Для дітей з масою тіла понад 40 кг та нормальною функцією нирок 
застосовують дозу для дорослих.

Рекомендована доза для дітей, які знаходяться на гемодіалізі, з масою тіла < 50 кг — 45 мг (40 мг піперациліну/5 мг 
тазобактаму)/кг маси тіла на добу, яку вводять кожні 8 годин.

Рекомендації щодо змішування та розведення
Тільки для внутрішньовенного введення.

Для внутрішньовенного струминного введення вміст флакона, що містить 2 г/250 мг або 4 г/500 мг препарату, 
розводять відповідно у 10 мл або 20 мл одного із розчинів (використовують стерильну голку та шприц, неруйнівний 
метод). Для приготування розчину для внутрішньовенного введення як розчинник використовують 0,9% розчин натрію 
хлориду, 5% розчин глюкози, стерильну воду для ін’єкцій. Препарат з розчинником струшують до повного розчинення. 
Речовина розчиняється повністю, не залишаючи ніякого нерозчиненого залишку; отримуємо прозорий безбарвний 
або ледь жовтуватого кольору розчин. Дозу слід вводити протягом 3–5 хвилин.

Для внутрішньовенного краплинного введення вміст флакона, що містить 2 г/250 мг або 4 г/500 мг препарату, розводять 
відповідно у 10 мл або 20 мл 0,9% розчину натрію хлориду, далі одержаний розчин можна розвести до бажаного 
об’єму (наприклад від 50 мл до 150 мл) одним із сумісних розчинників для внутрішньовенного введення.



Таблиця №3.3.1  Номограми, які дозволяють переходити від  величини маси тіла людини до площі поверхні тіла

Маса тіла, кг. 3,5 7 10 15 20 25 30 40 50 70

Площа поверхні 
тіла, м2 0,22 0,35 0,45 0,65 0,80 0,95 1,05 1,25 1,5 1,72

Таблиця №3.3.2  Визначення  дози лікарського засобу за площею поверхні тіла

Маса тіла, кг. Приблизний вік Площа поверхні тіла, м2 Відсоток від дозування 
дорослого, %

3 Новонароджений 60 0,28

6 3 місяці 65 0,35

10 1 рік 75 0,43

20 5,5 років 97 0,6

30 9 років 115 0,85

40 12 років 123 0,9

50 14 років 135 1,0

60 Дорослий 140 1,05

70 Дорослий 142 1,2

*Діти віком від 2 до 12 років із нормальною функцією нирок.
Тазпен рекомендовано застосовувати тільки при нейтропенії або при ускладненій формі гострого апендициту.
При нейтропенії. Хворим із гарячкою, яка виникла на тлі нейтропенії, у комбінації з аміноглікозидами: дітям з 
нормальною функцією нирок та масою тіла менше 50 кг доза повинна становити 90 мг (80 мг піперациліну/10 мг 
тазобактаму)/кг маси тіла кожні 6 годин у комбінації з відповідною дозою аміноглікозиду, не перевищуючи 4,5 г 
(4 г піперациліну/500 мг тазобактаму) кожні 6 годин (4 рази на добу).
Для дітей з масою тіла понад 50 кг застосовують дозу для дорослих, яку вводять у комбінації з аміноглікозидом у 
відповідній дозі.
При ускладненій формі гострого апендициту
Для дітей з масою тіла до 40 кг та нормальною функцією нирок рекомендована доза становить 112,5 мг препарату 
Тазпен (100 мг піперациліну/12,5 мг тазобактаму)/кг маси тіла кожні 8 годин, не перевищуючи 4,5 г 
(4 г піперациліну/500 мг тазобактаму) кожні 8 годин (3 рази на добу).
Для дітей з масою тіла понад 40 кг та нормальною функцією нирок застосовують дозу для дорослих.

Таблиця 3. Необхідний об’єм розчиника 0,9% натрію хлориду для внутрішньовенного введення протягом 30 хвилин

Тазпен (піперацилін/ 
тазобактам)

Дозування/ флакон
Об’єм розчиника Отриманий об’єм для 

введення
Отримана 

концентрація 

4 г/500 мг 20 мл 100 мл 45 мг/мл

4 г/500 мг 20 мл 150 мл 30 мг/мл
 
Необхідний об’єм розчиника 0,9% натрію хлориду для внутрішньовенного введення протягом 30 хвилин Тазпен,
отримана концентрація

2 г/250 мг 10 мл 100 мл 23 мг/мл
150 мл 15 мг/мл
4 г/500 мг 20 мл 100 мл 45 мг/мл
150 мл 30 мг/мл
Препарат з розчинником струшують до повного розчинення. Речовина розчиняється повністю, не залишаючи ніякого 
нерозчиненого залишку; отримуємо прозорий безбарвний або ледь жовтуватого кольору розчин. Дозу слід вводити 
протягом 30 хвилин.
Приготування розчину необхідно виконати  в стерильних умовах.

*Витяг з інструкції 

Представництво в Україні:
01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 8
тел.: (044) 496-29-19

Докладну інформацію про медичний виріб див. в Інструкції для застосування. Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників



ТАЗПЕН
Piperacillin 4g + Tazobactam 500 mg

Для ін’єкцій та інфузій

Широкий спектр активності

Ефективний проти псевдомонад, клебсієл, 
змішаних аеробно-анаеробних інфекцій 

Потужний синергізм відносно більшості 
штамів мікроорганізмів, які продукують 
β-лактамази і є стійкими до піперациліну

Присутність тазобактаму значно розширює спектр дії 
піперацилліну

Ефективна комбінація для лікування 
полімікробних інфекцій




