
ORALUNASYN
סולטמיצילין

הרפואי המוצר שם1.

UNASYN

וכמותי איכותי הרכב2.

 קבוצת באמצעות מקושרים סולבקטם בטא-לקטמאז ומעכבי אמפיצילין שבו כפול אסטר הוא.
 אמפיצילין של סולפוני האוקסי-מתילפניצילינאט אסטר הוא סולמטיצילין, כימית מבחינה. מתילן
594.7Sultamicillin  של מולקולרי ומשקל

תרופות טופס3.

 שהוא, סולטמיצילין ג"מ-375 ל המקביל הטוסילאט מלח את המכילות סרט מצופות כטבליות זמין.
 ג"מ-220 ו סולבקטם ג"מ147  של המקבילה את המניב, ואמפיצילין סולבקטם של הדדי פרו-תרופה
Sultamicillin אמפיצילין

, מים עם שיחזור לאחר, המספקת, סולטאמיסילין בסיס המכילה פומי לתרחיף כאבקה גם זמין.
Sultamicillin ל"מ-5 ל סולמטיצילין ג"מ250

קליניים פרטים4.

טיפוליות אינדיקציות4.1

 בדרכי דלקות הן אופייניות אינדיקציות. רגישים מיקרואורגניזמים ידי על הנגרמים לזיהומים מיועד.
 הנשימה בדרכי זיהומים; שקדים ודלקת תיכונה אוזן דלקת, סינוסיטיס כולל העליונות הנשימה

; פיאלונפריטיס ודלקת השתן בדרכי דלקות; וברונכיטיס חיידקיות ריאות דלקות כולל התחתונות
Sultamicillin גונוקוקליים וזיהומים רכות ורקמות עור זיהומי

/IV. IM/Ampicillin Sulbactamעם ראשוני טיפול לאחר /Ampicillin Sulbactamלהיות עשוי 
Sultamicillin לטיפול הזקוקים בחולים גם התוויה

מתן ושיטת מינון4.2

 הפה דרך ג"מ375-750  הוא) מבוגרים מטופלים כולל( במבוגרים סולמטיצילין של המומלץ המינון
.ביום פעמיים

 וסימנים שפירקסיה לאחר שעות48  עד כלל בדרך נמשך הטיפול, כאחד וילדים מבוגרים אצל
 תקופת את להאריך ניתן אך, ימים5-14  למשך כלל בדרך ניתן הטיפול. חלפו אחרים חריגים
.הצורך במידת הטיפול

 של טבליות שש( גרם2.25  של יחיד פומי במינון סולמטיצילין לתת ניתן, פשוטה לא בזיבה בטיפול
 סולבקטם של הפלזמה ריכוז את להאריך מנת על גרם1.0  במקביל פרובנציד לתת יש). ג"מ375

.ואמפיצילין

 קבלת לפני כהות שדה בדיקות לעבור צריכים עגבת של   לנגע חשד עם זיבה של מקרים
.חודשים ארבעה לפחות למשך חודשיות סרולוגיות ובדיקות סולמטיצילין

 למנוע כדי המוליטיים סטרפטוקוקים ידי על הנגרם זיהום בכל טיפול ימי10  לפחות שיהיה מומלץ
.גלומרולונפריטיס או חריפה שגרונית קדחת של התרחשות
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ותינוקות בילדים שימוש

 ג"ק/ג"מ25-50  סולמטיצילין הוא ג"ק-30 מ פחות השוקלים בילדים הזיהומים רוב עבור המינון
 לילדים. הרופא של דעתו ולשיקול הזיהום לחומרת בהתאם, מחולקות מנות בשתי הפה דרך ליום

.למבוגרים הרגיל המינון את לתת יש, ומעלה ג"ק30  השוקלים

כליות ליקוי עם בחולים שימוש

 של קינטיקה), דקה/ל"מ30 ≤ קריאטינין פינוי( הכלייתי בתפקוד חמורה פגיעה עם בחולים
 לשני אחד של הפלזמה שיחס ומכאן דומה באופן מושפעת ואמפיצילין סולבקטם של הסלקציה

 בהתאם יותר נמוכה בתדירות כאלה בחולים סולמטיצילין של המינון את לתת יש. קבוע יישאר
.לאמפיצילין המקובל לנוהג

נגד התוויות4.3

.מהפניצילינים אחד לכל אלרגית תגובה של היסטוריה עם באנשים אסור בסולמטיצילין השימוש

לשימוש מיוחדים זהירות ואמצעי אזהרות4.4

 עוריות לוואי ותופעות אנפילקטואידים כולל( קטלניות ולעיתים חמורות יתר רגישות תגובות
( סולמטיצילין עם טיפול התחלת לפני-betalactams. ב טיפול המקבלים בחולים דווחו) חמורות

 קודמות יתר רגישות תגובות לגבי זהיר בירור לבצע יש), אמפיצילין נתרן/נתרן סולבקטם
 תגובה מתרחשת אם. בטא-לקטם של אחרים חומרים או קרבפנמים, צפלוספורינים, לפניצילינים

 ולהתחיל) אמפיצילין נתרן/סולבקטם נתרן( בסולמטיצילין הטיפול את מיד להפסיק יש, אלרגית
.מתאים חלופי בטיפול

.באדרנלין מיידי חירום טיפול דורשות חמורות אנפילקטיות תגובות

.ההוראות לפי, אינטובציה כולל, הנשימה דרכי וניהול ורידי תוך סטרואידים, חמצן לתת יש

 דרמטיטיס(SJS),  ונסון'סטיבנס-ג תסמונת(TEN),  רעיל אפידרמיס נמק כגון, חמורות עור תגובות
 בטיפול בחולים דווחו(AGEP)  חריפה אקסנטמטית ופוסטולוזיס מולטיפורמה אריתמה, פילינג

/באמפיצילין הטיפול את להפסיק יש, חמורה עורית תגובה מתרחשת אם. סולבקטם/באמפיצילין
).רצויות לא השפעות-4.8  סעיף ראה( מתאים בטיפול ולהתחיל סולבקטם

, רגישים לא אורגניזמים של יתר גידול של לסימנים מתמדת התבוננות, אנטיביוטי תכשיר בכל כמו
 טיפול להפעיל או/ו התרופה את להפסיק יש, זיהום-על של במקרה. חיונית היא, פטריות כולל

.מתאים

difficile-Clostridiumקשור שלשול  (CDAD)התרופות בכל כמעט שימוש עם דווח 
טיפול. קטלני קוליטיס ועד קל משלשול לנוע עשויה וחומרה, סולמטיצילין כולל, האנטיבקטריאליות

 יתר לצמיחת שמוביל מה, הגס המעי של התקינה הפלורה את משנה אנטיבקטריאליים בחומרים
.C. difficileשל

C. difficileרעלים מייצר  Aו ,B-להתפתחות התורמים  .CDADשל היפרטוקסין המייצרים זנים
C. difficileלטיפול עמידים להיות יכולים אלה זיהומים שכן, מוגברת ותמותה לתחלואה לגרום 

 שלשול עם שמופיעים החולים בכלCDAD  לשקול יש. כריתה לדרוש ועשויים אנטי-מיקרוביאלי
זהיר רפואי. באנטיביוטיקה שימוש בעקבות
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 חומרים מתן לאחר מחודשיים יותר מתרחשCDAD  כי שדווח מאחר בהיסטוריה צורך יש
.אנטיבקטריאליים

באמפיצילין לשימוש נקשרו וצהבת כולסטטית כבד דלקת כגון תרופות ידי על הנגרמת בכבד פגיעה
( כבד מחלת של ותסמינים סימנים מתפתחים אם לרופא לפנות לחולים   להמליץ יש. סולבקטם/

).רצויות לא השפעות-4.8  סעיף ראה

 גבוה אחוז. בטיפול באמפיצילין להשתמש אין, ויראלי מקורו זיהומיות שמונונוקלאוזיס מכיוון
.בעור פריחה מפתחים אמפיצילין המקבלים מונונוקלאוזיס עם מהחולים

 מערכות כולל זה; ממושך טיפול במהלך האיברים מערכת של תפקוד חוסר לעת מעת לבדוק רצוי
.והמטופואטיות כבדיות, כליות

השתן דרך היא סולמטיצילין של פומי מתן לאחר ואמפיצילין סולבקטם של העיקרית ההפרשה דרך
 בסולמטיצילין שימוש בעת זאת לשקול יש, בילודים במלואו מפותח אינו הכליות שתפקוד מכיוון.

.בילודים

טאבלטים

 של ספיגה חוסר או בלקטאז חוסר, לגלקטוז סבילות אי של נדירות תורשתיות בעיות עם מטופלים
.זו תרופה לקחת צריכים אינם גלוקוז-גלקטוז

הפה דרך לתלייה אבקה
 או גלוקוז-גלקטוז של ספיגה תת, לפרוקטוז סבילות אי של נדירות תורשתיות בעיות עם מטופלים

.זו תרופה לקחת צריכים אינם סוכראז-איזומלטאז ספיקת אי

אינטראקציה של אחרות וצורות אחרים רפואיים מוצרים עם אינטראקציה4.5

אלופורינול
 המקבלים בחולים הפריחה שכיחות את משמעותית מעלה ואמפיצילין אלופורינול של במקביל מתן
.בלבד אמפיצילין המקבלים לחולים בהשוואה התרופות שתי את

קרישה נוגדי
 עשויות אלו השפעות. קרישה ובבדיקות דם טסיות של צבירה בבדיקות לשינויים לגרום יכולים פניצילינים

.קרישה נוגדי עם מתווספות להיות

 תרופות )וטטרציקלינים סולפנאמידים, אריתרומיצין, כלורמפניקול( בקטריוסטטיות תרופות
במקביל מטיפול להימנע עדיף; פניצילינים של החיידקית להשפעה להפריע עלולות בקטריוסטטיות

.

אסטרוגן המכילים אוראליים מניעה אמצעי

 וכתוצאה, אמפיצילין הנוטלות בנשים אוראליים מניעה אמצעי של מופחתת יעילות על דיווחים היו
 באמצעי להשתמש אפשרות למטופלים לתת יש, חלש שהקשר למרות. מתוכנן לא הריון מכך

.אמפיצילין נטילת בזמן נוסף או חלופי מניעה

מתוטרקסט
 של ברעילות מקבילה ולעלייה מתוטרקסט של בפינוי לירידה הביא פניצילינים עם בו-זמני שימוש

-Leucovorin ה מינון את להגדיל צורך שיהיה ייתכן. החולים אחר מקרוב לעקוב יש. מתוטרקסט
.יותר ארוכים זמן לפרקי בהם ולהשתמש

פרובנסיד

8ׁשל3ֶעמוד



 זו השפעה; זמנית בו בשימוש וסולבקטם אמפיצילין של הכלייתית הצינורית הפרשת את מפחית.
 מוגבר ולסיכון סילוק של ממושך חיים מחצית זמן, בסרום וממושכים מוגברים לריכוזים גורמת

Probenecid לרעילות

מעבדה בדיקות של אינטראקציות

וFehling  מגיב, בנדיקט ריאגנט באמצעות שתן בבדיקת כוזבת חיובית בגליקוזוריה להבחין ניתן
.-Clinitest-סך של הפלזמה בריכוז חולפת ירידה נרשמה, בהריון לנשים אמפיצילין מתן לאחר 
 גם להתרחש עלולה זו השפעה. ואסטרדיול מצומד אסטרון, גלוקורוניד אסטריול, מצומד אסטריול

IV.IM/ אמפיצילין נתרן/סולבקטם נתרן עם

והנקה הריון, פוריות4.6

ההריון במהלך שימוש

. סולמטיצילין עקב בעובר פגיעה או בפוריות לפגיעה עדות גילו לא חיים בבעלי רבייה מחקרי
 לא אנושי בהריון לשימוש בטיחות, זאת עם. השליה מחסום את חוצים ואמפיצילין סולבקטם

 על עולים הפוטנציאליים היתרונות אם רק ההריון במהלך בסולמטיצילין להשתמש יש, לכן. הוכחה
.הפוטנציאלי הסיכון

הנקה במהלך שימוש

 וסולבקטם אמפיצילין של נמוכים ריכוזים. מומלץ אינו הנקה במהלך בסולמטיצילין השימוש
 הכליות שתפקוד מאחר במיוחד, חשוף להיות עלול שהילוד מכיוון זאת לשקול יש. בחלב מופרשים

.בילודים במלואו מפותח אינו

במכונות ולהשתמש לנהוג היכולת על השפעות4.7

.ידוע לא

רצויות לא השפעות4.8

 בינונית או קלה חומרה בדרגת היו שנצפו הלוואי תופעות רוב. היטב נסבל כלל בדרך סולטמיצילין
.הטיפול המשך עם נסבלו כלל ובדרך

 לפי רשומות-CIOMS וSOC  תדירות קטגוריית לפי לסולמטיצילין הקשורות לוואי תופעות
-SOC.ו תדירות קטגוריית בכל הקלינית החשיבות או הפוחתת הרפואית הרצינות סדר

מערכת איבר
מעמד

מׁשְּותףָ
<1/10 עד1/100 ≥

נדִָיר
עד1/1,000 ≥

1/100>

נדִָיר
עד1/10,000 ≥

1/1,000>

תדירות
ידוע לא

להיות יכול לא(

מׁשְֹוערָ
מהזמין

)נתונים

ו זיהומים
נגיעות

פסאודוממברני קוליטיסבקנדידה זיהום

ו דם
הלימפטית המערכת

הפרעות

טרומבוציטופניה

חיסון מערכת
הפרעות

,אנפילקטי הלם
,אנפילקטית תגובה

,קוניס תסמונת
יתר רגישות
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מערכת איבר
מעמד

מׁשְּותףָ
<1/10 עד1/100 ≥

נדִָיר
עד1/1,000 ≥

1/100>

נדִָיר
עד1/10,000 ≥

1/1,000>

תדירות
ידוע לא

להיות יכול לא(

מׁשְֹוערָ
מהזמין

)נתונים

עצבים מערכת
הפרעות

הרגעה, נמנוםסחְרַחֹורתֶראֹׁש ּכאְבֵ

,הנשימה מערכת
ו החזה בית

מדיאסטינל
הפרעות

נשימה קוצר

העיכול מערכת
הפרעות

,ׁשלִׁשּול
,הקֲָאָה
,בטן כאבי

בחילה

,מלאנה
סטומטיטיס

דיספפסיה, אנטרוקוליטיס
לשון, דיסגאוזיה,

צבע שינוי

כבד כבד
הפרעות

,צהַבֶתֶ
תקין לא כבד תפקוד

ו עור
עֹורִי תתַ

ברקמות הפרעות

, רעיל אפידרמיס נמקהעָֹור דלַקֶתֶגרד, פריחה
, ונסון'סטיבנס-ג תסמונת
,מולטיפורמה אריתמה

אורטיקריה, אנגיואדמה

שריר-שלד
ומחבר
ברקמות הפרעות

ארתרלגיה

כלליות הפרעות
ו

מנִהלָ
האתר תנאי

מלאז, עייפות

aminotransferase  אלניןחקירות
אספרטאט, גדל

גדל אמינוטרנספראז

 קטגוריית לפיIV IM/ אמפיצילין/לסולבקטם או/ו בלבד לאמפיצילין הקשורות לוואי תופעות
 הקלינית החשיבות או היורדת הרפואית הרצינות סדר לפי רשומות-CIOMS וSOC  תדירות

-SOC.ו תדירות קטגוריית בכל

מערכת איבר
מעמד

מׁשְּותףָ
1/10<  עד1/100 ≥

נדִָיר
עד1/1,000 ≥

1/100>

נדִָיר
עד1/10,000 ≥

1/1,000>

ידועה לא תדירות
 מהנתונים להעריך ניתן לא(

)הזמינים
ו דם

הלימפטית המערכת

הפרעות

 אנמיה, אגרנולוציטוזיס
 פורפורה, המוליטית

,לויקופניה, טרומבוציטופנית
, אאוזינופיליה, נויטרופניה

אנמיה
חיסון מערכת
הפרעות

,אנפילקטואידי הלם
אנפילקטואידית תגובה

עצבים מערכת
הפרעות

ּפרִּכּוס

העיכול מערכת
הפרעות

גלוסיטיס

כבד כבד
הפרעות

,כולסטטית כבד דלקת
,כולסטזיס

היפרבילירובינמיה
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מערכת איבר
מעמד

מׁשְּותףָ
1/10<  עד1/100 ≥

נדִָיר
עד1/1,000 ≥

1/100>

נדִָיר
עד1/10,000 ≥

1/1,000>

ידועה לא תדירות
 מהנתונים להעריך ניתן לא(

)הזמינים
ו עור
עֹורִי תתַ

ברקמות הפרעות

 פוסטולוסיס, פילינג דרמטיטיס
מוכלל אקוטי

ו כליות
השתן בדרכי הפרעות

nephritisTubulointerstitial

תקינה לא טסיות הצטברותחקירות

יתר מנת4.9

 יתר מינון. אדם בבני סולבקטם ונתרן אמפיצילין נתרן של החריפה הרעילות על זמין מוגבל מידע
. התרופה עם המדווחות הלוואי תגובות של הרחבות בעיקר שהם ביטויים לייצר צפוי התרופה של
 עלולים בטא-לקטם אנטיביוטיקה של(CSF)  מוחי נוזל של גבוהים שריכוזים העובדה את לשקול יש

 ממחזור שניהם מוסרים וסולבקטם שאמפיצילין מכיוון. התקפים כולל, נוירולוגיות להשפעות לגרום
 מינון מתרחש אם מהגוף התרופה סילוק את לשפר עשויים אלה הליכים, המודיאליזה ידי על הדם
.לקוי כליות תפקוד עם בחולים יתר

פרמקולוגיים מאפיינים5.

פרמקודינמיים מאפיינים5.1

 הפיך בלתי מעכב הוא שסולבקטם הראו תאים נטולות חיידקיות מערכות עם ביוכימיים מחקרים
 שפעילות בעוד. לפניצילין עמידים באורגניזמים המופיעות ביותר החשובות הבטא-לקטמאסות של

 נתרן לסולבקטם הפוטנציאל, Neisseriaceaeל בעיקר מוגבלת סולבקטם של אנטיבקטריאלית
 של במחקרים אושר עמידים אורגניזמים ידי על וצפלוספורינים פניצילינים של הרס במניעת
 ניכרות סינרגטיות השפעות הפגין סולבקטם נתרן שבהם, עמידים זנים באמצעות שלם אורגניזם

לפניצילין הקושרים מהחלבונים לחלק גם נקשר שסולבקטם מכיוון. וצפלוספורינים פניצילינים עם
בלבד בטא-לקטם לאנטיביוטיקה מאשר לשילוב יותר רגישים להיות הופכים הרגישים מהזנים חלק,
.

 נגד פועל, בנזיל פניצילין כמו, אשר, אמפיצילין הוא זה מוצר של החיידקים קוטל המרכיב
.התא דופן מוקופפטיד של הביוסינתזה עיכוב ידי על פעיל ריבוי של בשלב רגישים אורגניזמים

Sultamicillin aureus כולל שליליים וגרם חיוביים גרם חיידקים של רחב מגוון נגד יעיל
Staphylococcusו epidermidisStaphylococcus)לרְּבַֹות

pneumoniaeStreptococcus,  faecalis );למתיצילין עמידים זנים וכמה בפניצילין עמידים זנים
Streptococcusמִיןסטרפטוקוקוסואחר; influenzaeHaemophilusו  parainfluenzae

Hemophilus)ושליליים בטא-לקטמאז חיוביים זנים שני;( catarrhalisMoraxella ;אנאירובים 
 חיובי אינדול גם( מיניםפרוטאוס;מִיןקלבסיאלה ;קולי אי;קשורים ומיניםfragilisBacteroides כולל
meningitidis ;מִיןציטרובקטר;morganiiMorganella ;מִין אנטרובקטר);שלילי אינדול וגם

Neisseriaו gonorrhoeaeNeisseria.

פרמקוקינטיים מאפיינים5.2

 סולבוקטם לספק כדי הספיגה במהלך הידרוליזה עובר סולמטיצילין, אדם בבני פומי מתן לאחר
 היא פומית מנה של הביולוגית הזמינות. המערכתי הדם במחזור1:1  של מולרי ביחס ואמפיצילין

 הזמינות על משפיע אינו מזון לאחר מתן. ואמפיצילין סולבקטם של שווה ורידי תוך ממינון80%
 מתן לאחר, בסרום אמפיצילין של השיא רמות. סולמטיצילין של המערכתית הביולוגית

 של חיים מחצית זמן. פומי אמפיצילין של שווה מינון של מאלו שניים פי בערך הן, סולמטיצילין
-1ו0.75  בערך הוא חיסול
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 חומר מכל75% 50%- כאשר, בריאים מתנדבים אצל בהתאמה ואמפיצילין סולבקטם עבור שעה
 הפרעה עם ובחולים קשישים אצל גדל חיסול של חיים מחצית זמן. בשתן שינוי ללא מופרש
 וסולבקטם אמפיצילין של הכלייתית הצינורית הפרשת את מפחית פרובנציד. הכלייתי בתפקוד
 של בדם וממושכות מוגברות לרמות גורם סולמטיצילין עם פרובנציד של בו-זמני שימוש. כאחד

 אחרות וצורות אחרים רפואיים מוצרים עם אינטראקציה-4.5  סעיף ראה( וסולבקטם אמפיצילין
).אינטראקציה של

פרה-קליניים בטיחות נתוני5.3

 צפויה ואינה ובזמן במינון תלויה הייתה זו תופעה, מעבדה בחיות נצפתה הפיך שגליקוגנוזיס בעוד
 הקצרות התקופות במהלך שהושגו המקבילות הפלזמה וברמות הטיפוליים במינונים להתפתח

.אדם בבני סולבקטם/באמפיצילין משולב טיפול של יחסית

 הרכיבים. המסרטן הפוטנציאל את להעריך כדי בוצעו לא חיים בבעלי טווח ארוכי מחקרים
.למוטגניות שליליות נבדקו) סולבקטם/אמפיצילין( סולמטיצילין של הבודדים

 לפגיעה עדות גילו ולא האנושי המינון על העולים במינונים וחולדות בעכברים בוצעו רבייה מחקרי
.סולמטיצילין עקב בעובר פגיעה או בפוריות

פרמצבטיים פרטים6.

העזר חומרי רשימת6.1

 מגנזיום, הידרוקסיפרופילצלולוזה, נתרן עמילן גליקולאט, תירס עמילן, לקטוז גם מכילה טבליה כל
 מים6000,  מאקרוגול, טלק, טיטניום תחמוצת2910,  צלולוז מתיל הידרוקסיפרופיל, סטארט

.במיוחד דנטורטי ואלכוהול קרנובה שעוות, מטוהרים

 פוספט נתרן, קולואידי חמצני דו סיליקון, מלאכותי דובדבן טעם, סוכרוז גם מכיל הפה התרחיף
.מונו-בסיסי נתרן פוספט מים נטול דו-בסיסי

התאמה אי6.2

.ידוע לא

מדף חיי6.3

Unasyn טאבלט
Unasyn של אוראלית השעיה

24 : החיצוני הקרטון על המוטבע) שנה/חודש" (תפוגה תאריך"ל לב שימו:
)יבשה אבקה( חודשים

)בקירור משוחזר תרחיף( ימים14 :

לאחסון מיוחדים זהירות אמצעי6.4

-30°Cל מתחת לאחסן יש:Unasyn טאבלט

 בקירור המשוקם הפה תרחיף את לאחסן יש-30°C. ל מתחת לאחסן ישUnasyn:  אוראלי תרחיף
.ימים14  לאחר ולהשליך
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המיכל ותכולת אופי6.5

Sultamicillin כדלקמן מסופק:
-100ו20  של   שלפוחית חבילת, ג"מ375  טבליות
ל"מ-100 ו ל"מ60 , ל"מ30  של בקבוק, ל"מ5 /ג"מ250  פה לתליית אבקה

.שלך בשוק זמינים יהיו לא האריזה גדלי או המוצרים של מהחוזקות שחלק ייתכן

אחר וטיפול לסילוק מיוחדים זהירות אמצעי6.6

הפה דרך לתלייה סולטמיצילין אבקת עבור מחדש בנייה הוראות

 לקו עד במים הפה לתרחיף האבקה עם הבקבוק את למלא יש. תרחיף הכנת לאחר רק לבלוע יש
 שוב מלאו מכן לאחר; אחיד באופן מעורבב שהתוכן עד במרץ אותו לנער יש מכן לאחר. הסימון
 אם ימים14  למשך בתרחיף להשתמש ניתן כעת. במרץ שוב ונערו סימון קו לאותו עד במים

.שימוש כל לפני לנער). צלזיוס מעלות-5 כ( במקרר מאוחסנים

.מנה כל לפני הבקבוק את לנער

יצַרן7ָ.

Unasyn טאבלט
Inc. Aichi,  Japan Supply יפן

GlobalPfizer
Inc  של הסמכות תחת

,.Pfizerיורק ניו יורק ניו
ב"ארה,

Unasyn אוראלי תרחיף
Srl Latina  איטליה, לטינה

PharmaHaupt
Inc  של הסמכות תחת

,.Pfizerיורק ניו יורק ניו
ב"ארה,

-1119 ORALUNASYN
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