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Imipenem monohydrate
Imipenem monohydrát

( I 018 )
( Imipenemum monohydricum )

Koncentrace přípravku: 10,0% ve vazelíně
Synonyma
(5R,6S)-6-[(1R)-1-Hydroxyethyl]-3-[[2-[(iminomethyl)amino]ethyl]thio]-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2carboxylic acid monohydrate
N-form-imidoylthienamycin monohydrate
Imipemide
Primaxin monohydrate
Tienam monohydrate
Je používán i ve směsných antibiotikách pod názvy:
Cilastatina
Primaxim
Tenacid
Tienam
Zienam

Vlastnosti
Polosyntetické β-laktámové antibiotikum (US patent č. 4194047). Jedná se o prvního klinicky dostupného
zástupce tzv. karbapenemových antibiotik působících proti širokému spektru G- i G+ aerobních a anaerobních
bakterií produkujících enzym -laktamázu. Antibiotikum je k tomuto enzymu zcela rezistentní.
Imipenem monohydrát je bílá až béžová, nehydroskopická, krystalická látka a používá se k přípravě
intravenózního roztoku. Je indikován u závažných infekcí u dospělých a dětí ve věku 1 rok a starších. Mezi
indikace patří např. léčba dolních cest dýchacích, močových cest, břišních a gynekologických infekcí, infekcí
kostí, kloubů a kůže, endokarditidy, septikemie aj. Citlivé jsou zvláště bakterie jako Haemophilus,
Enterobacterie, mnoho kmenů Pseudomonas aeruginosa, Becteroides sp.a další.

Chemické vlastnosti
CAS-No : 74431-23-5
EC: 264-734-5

Mol. hmotnost: 317,36 g/mol
Vzorec: C12H17N3O4S . H2O

Rozpustnost: Rozpustný ve vodě, DMSO, alkoholu a metanolu.

Výskyt
V lékařství. Používá se k intravenózní léčbě závažných infekcí způsobených bakteriemi produkujících enzym
-laktamázu, protože toto širokospektré, karbapenemové antibiotikum je k tomuto enzymu rezistentní.
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