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1/2013. sz. Ajánlás 

vancomycin hatóanyagot tartalmazó orális gyógyszerformák magisztrális készítésére 

Egészségügyi Szakmai Kollégium Kórházi Klinikai Gyógyszerészeti Tagozat  és Tanács (ESZK KKGYTT) - 
GYEMSZI OGYI 

javaslat egységes eljárási gyakorlat kialakítására 

 

A magisztrális készítés szükségességének indokolása: 

A vancomycin per os adását Clostridium difficile fertőzés  kezelésére mind a forgalomba hozatalra engedélyezett 
készítmények hatályos alkalmazási előírásai, mind pedig a Szakmai Kollégium módszertani levele előírja, ugyanakkor 
közvetlenül alkalmazható egyadagos, vagy adagolható belsőleges gyógyszerforma nem áll rendelkezésre. Az 
alábbiakban ismertetjük az alkalmazási előírás és a módszertani levél előírásait. 

1.Vancomycin indikációja, adagolása  
 

 Vancomycin  hatóanyagot tartalmazó por oldatos infúzióhoz vagy belsőleges oldathoz készítmény alkalmazási 
előírása szerint 

 
Vancomycin per os adásának indikációja: Antibiotikumkezeléssel összefüggő Clostridium difficile okozta 
pseudomembranosus colitisben korábban elsőként választandó gyógyszer volt a per os alkalmazott vancomycin. 
Ennek a gyakorlatnak eredményeként világszerte emelkedett a vancomycin-rezisztens törzsek (elsősorban 
Enterococcus  ssp.) aránya. Ma kizárólag akkor helyes vancomycint alkalmazni erre a célra, ha az alkalmazott 
antibiotikum adásának felfüggesztése és esetleg a per os adott metronidazol nem szünteti meg a pseudomembranosus 
colitist. Ilyen esetekben a vancomycint per os kell adni, mert a parenterálisan adott vancomycin csak a betegek 
töredékénél ér el a bélben terápiás koncentrációt. 
 
Vancomycin adagolása –per os alkalmazás  
A Clostridium difficile okozta pseudomembranosus colitis kezelésére felnőtteknek a szokásos napi adag  
500 mg – 2 g 3-4 adagra elosztva. 
 
Gyermekeknek a napi adag 40 mg/ttkg 3-4 részre elosztva. A kezelés időtartamát a kezelőorvos határozza meg. 
A teljes napi mennyiség ne haladja meg a 2 g-ot. 
 

 A Clostridium difficile fertőzés kezelése (Az Országos Epidemiológiai Központ, az Orvosi Mikrobiológiai 
Szakmai Kollégium és az Infektológiai Szakmai Kollégium MÓDSZERTANI LEVELE a Clostridium difficile 
fertőzések diagnosztikájáról, terápiájáról és megelőzéséről) 

 
A Clostridium difficile kezelése: 
 
1.1. A kiváltó antibiotikum* elhagyása 

1.2. Enyhe – közepes súlyosságú megbetegedés esetén 3x500 mg metronidazol orálisan 10 napig. Metronidazol 
kezelésre 3-5 napon belül nem reagáló, laboratóriumi vizsgálattal bizonyítottan pozitív esetekben vancomycin 
4x250mg per os javasolt.  

1.3. Súlyos esetben 4x500 mg vancomycin orálisan 10 napig (ebben az esetben a kezelés azonnal, empirikusan 
indítandó).  

1.4. Ha a per os kezelés nem lehetséges, nem súlyos esetben 3x500 mg iv. metronidazol, 10 napon át, súlyos esetben 
lásd 5. pont.  

1.5. Ileus, toxikus megacolon tüneteinél 3x500 mg metronidazoliv. 10 napig + vancomycin 4x500 mg gyomorszondán 
át és vancomycin beöntés formájában 2-4x500 mg-ot 100 ml só oldatban feloldva.  
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1.6. Ileus, toxikus megacolon, perforatio tüneteinél sebészi konzultáció szükséges, colectomia megfontolandó.  
Motilitásgátló kezelés ellenjavallt! 
 
*Kiváltó antibiotikumok lehetnek: ampicillin, amoxicillin, cephalosporinok, clindamycin, fluoroquinolok pl. 
 
Ezen szakmai ajánlás alapján saját antibiotikun prtokoll kidolgozása szükséges minden gyógyító 
intézményben! 
 
2. Az Egészségügyi Szakmai Kollégium Kórházi Klinikai Gyógyszerészeti Tagozat  és Tanács (ESZK KKGYTT) és a 
GYEMSZI OGYI közös javaslata egységes eljárási gyakorlat kialakítására.  
Az orális vancomycin terápia biztosítására az alábbi 3 megoldás javasolt , amelyek közül az első, a gyári 
készítményekből történő 2.1.1.szerinti módszer végezhető kórházi ápolók által.  
(+ Vancomycini hydrochloridum Ph. Hg. VIII. felhasználása: a gyógyszeranyagból előállított magisztrális 
készítmény kizárólag kórházi gyógyszertárban gyógyszerészek által  készíthető el. ld.:2.1.2.) 
 
2.1. Belsőleges oldat készítése 

2.1.1. Belsőleges oldat ízesítés nélkül 

Legegyszerűbben alkalmazható eljárás a napi gyakorlat számára a belsőleges oldat készítésére engedélyezett  gyári 
vancomycin készítmények előírás szerinti feloldása, majd az előírt hatóanyagmennyiséget tartalmazó oldatrészlet  30-
50 ml vízzel történő hígítása. A beteg a hígított oldatot issza meg. A hatóanyag vizes oldatának használata során 
tapasztalt nyálkahártya irritáció – mely esetenként a nem megfelelő alkalmazás, így például az előírt hígítás elhagyása 
miatt alakult ki – kiküszöbölésére egyéb orális gyógyszerformák magisztrális készítésére lehet szükség. 

Felhasználható anyagok: belsőleges oldat készítésére is engedélyzett, vancomycin hatóanyagot tartalmazó  gyári 
készítmények. 

Készítés: (500 mg-os vancomycin por oldatos infúzióhoz példáján) 

Ápolók számára: 

I. Ellenőrizze az oldat készítésére szolgáló infúzióhoz való por lejáratát, színét, állagát! 

II. Steril, egyszer-használatos tű alkalmazásával oldja fel a port 10 ml injekcióhoz való vízben (Aqua ad 
iniectabilia). Ekkor 50 mg/ml-es töménységű alapoldatot kapunk. A tartályon tüntesse fel az oldat 
elkészítésének dátumát.  

A 3. lépés akkor következhet, amikor az oldat teljesen átlátszó, tiszta. , .  

III. 125 mg dózis kivétele a következőképpen történik: Egyszer-használatos tű alkalmazásával (amennyiben 
közvetlenül a 2. lépés után történik az egyszeri adag első kivétele, használható az előző pontban alkalmazott 
tű) szívjunk fel 2,5 ml vancomycin oldatot és fecskendezzük az oldatot egyszer-használatos, tiszta műanyag 
pohárba (TILOS közvetlenül a beteg szájába fecskendezni!). A poháron dokumentálja a beteg nevét, a 
készítmény nevét, hatáserősségét. Az alapoldat tartályán pedig jegyezze fel a kivételt követően a tartályban 
maradt hatóanyagmennyiséget. 

IV. A pohárba fecskendezett 2,5 ml (125 mg vancomycint tartalmazó) oldatot hígítsuk fel vízzel (beadás előtt 5 
perccel* csapvíz is alkalmazható) minimum 30 ml-re, maximum 50 ml-re.  
*Az 5 perces időt be kell tartani, mert a csapvízben lévő kémiai anygok befolyásolhatják a vancomycin kémiai 
és fizikai stabilitásáát. 

Eltarthatóság: lásd: 2.1.2. pont 

 

2.1.2. Belsőleges ízesített oldat 
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Felhasználható anyagok: 

Vancomycin hydrochloridum Ph.Hg.VIII.,  
vagy belsőleges oldat készítésére is engedélyezett vancomycin hatóanygot tartalmazó parenterális  gyári 
 készítmények,  
szükség esetén segédanyagként: Hydrogelum methylcellulosi, Tinctura aurantii pro sirupo , Sirupus simplex 
 

Összetétel (minta): Vancomycin por oldatos infúzióhoz  500 mg 
 Ízelfedésre, ízesítésre:  Hydrogelum methylcellulosi (5 g) vel 

 Tinctura aurantii pro sirupo (1,2 g) vel 
 Sirupus simplex (20 g) 

Aqua ad iniectabilia vel Aqua purificata  ad 100 g 
 

Készítés:500 mg hatóanyagot tartalmazó oldat: 

Gyógyszerészek számára: 

I. Oldjuk fel a vancomycin port 10 ml előírás szerinti vízben, majd a tiszta oldatot szívjuk ki egy kupakkal 
zárható 150 ml-es üvegbe/műanyag tartályba.  

II. A 100 ml-re hígítandó oldathoz hígítás előtt javasolt a következő ízesítő, ízelfedő segédanyagok 
valamelyikének hozzáadása: 

                                                                            5 g Hydrogelum methylcellulosi 
                                                                          20 g Sirupus simplex 
                                                                        100 csepp (1,2 g) Tinctura aurantii pro sirupo  

III. Hígítsuk az oldatot 100 ml-re az előírás szerinti vízzel. 

IV. Címkézzük a tartályt az adagolásra vonatkozó utasítással és „Hűvös helyen”, „Fénytől védve tartandó” 
felirattal! 

Eltarthatóság: 

Ha az oldat készítését és hígítását a mikrobiológiai szennyeződés kockázatának elkerüléséhez szükséges 

körülmények között végezték: 

 vízzel (Aqua ad iniectabilia vagy Aqua purificata) való hígítás esetén a vancomycin oldat  7napig 
tárolható hűtőszekrényben 2-8º C-on. 

 segédanyagok hozzáadása esetén  4 nap tárolási  idő javasolt hűtőszekrényben 2-8º  C-n. 

A vancomycin oldat egyadagos, vagy többadagos üvegben, vagy műanyag tartályban, fénytől védve 
tárolandó. Ha többadagos kiszerelésben készítik, biztosítani kell az előírt adag bevételére alkalmas 
adagoló eszközt is. 

A tárolásra adott javaslat 10 mg/ml-es koncentrációjú vancomycin port tartalmazó oldatokkal végzett mikrobiológiai 
stabilitásmérési vizsgálatokon alapulnak. Ízesítés nélküli, illetve ízesített (Hydrogelum methylcellulosit, Sirupus 
simplexet vagy Tinctura aurantii  pro sirupo-t tartalmazó) oldatokkal történt a mikrobiológiai stabilitásmérés.  
Figyelembe vettük még az  engedélyzett vancomycin készítmények  alkalmazási előirataiban található tárolásra 
vonatkozó adatokat is.  Ezek alapján szerepelnek ajánlásunkban a megadott felhasználhatósági idők a legnagyobb 
gyógyszerbiztonságra törekedve. 
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Inkompatibilitás: 

A vancomycin por oldatos infúzióhoz savas pH-n (pH =3-5) stabil, ezért  lúgos oldatokkal tilos elegyíteni. 

Belsőleges oldatként való alkalmazásra elsődleges oldószerként a víz (Aqua ad iniectabilia, Aqua purificata) 
használandó.  

Irodalmi adatok alapján az ízesített oldatok üvegben és műanyag tartályban is stabilak. 

 

Munkavédelem: 

Az oldat készítése során egyszer-használatos gumikesztyű használata szükséges. A savas oldat bőrrel való érintkezése 
esetén szappanos mosakodás és bő, langyos vízzel való öblítés javasolt. 

 A gyógyszerkönyvi por felhasználása során maszk és izolált körülmények alkalmazása szükséges a szálló por miatt 
(antibiotikum légköri expozíciója nem megengedett).  

 

2.2.Vancomycin kapszula 125 mg, 250 mg előállítása: 

Felhasználható anyagok: 

 Vancomycinum hydrochloridum Ph.Hg.VIII.,  
 vagy belsőleges oldat készítésére törzskönyvezett gyári készítmények:  

 Vancomycin Human 50 mg/ml por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz (Teva),  
 Vancocin 500mg és 1g injekció oldatos infúzióhoz vagy belsőleges oldathoz (Pharmacologic) 

 szükség esetén segédanyagként Macrogol 6000 Ph.Hg.VIII, kemény zselatinkapszula. 

Összetétel: (minta, forrás: NRF-Rezepturhinweise: Vancomycin) 

 Caps. Vancomycin 125 mg 
(1 kapszulában) 

Caps. Vancomycin 250 mg 
(1 kapszulában) 

Vancomycin hydrochloridum 0,125 g 0,250 g 
Aerosil® 200 - 0,0025 
Töltőanyag keverék** 0,09 g - 
** A töltőanyag keverék 99,5 tömegrész mikrokristályos cellulózt és 0,5 tömegrész Aerosil® 200-t tartalmaz. Az összetételben 
szereplő mennyiség „1”-es méretű kemény zselatinkapszulára vonatkozik. 

Készítés: 

A hatóanyag biztosítható gyógyszerkönyvi minőségű alapanyag beszerzése útján, vagy ennek hiányában a parenterális 
célra forgalmazott gyári készítmény magisztrális feldolgozásával. Utóbbi erősen nedvszívó tulajdonságú, ezért 
egyenletes elosztása a kemény zselatinkapszulák üregeibe a tapadás miatt - különösen nedves levegőjű munkatérben - 
problémás. Ennek csökkentésére alkalmas segédanyag lehet a Macrogol 6000, vagy Aerosil® 200. 

 

 

 

Munkavédelem: 
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A por formában történő homogenizálás, – például a tapadást csökkentő segédanyaggal – valamint a kemény zselatin 
kapszulába töltés során elkerülhetetlen a munkakörnyezet kontaminációja a vancomycinnel. Ezért nagyon fontos, 
hogy ezeket a műveleteket kellően izolált körülmények között végezzük.  

Az izoláció megvalósítására alkalmas néhány megoldás (GloveBox): 
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