
UNASYN ORAL
sultamicilina

1. DENUMIREA MEDICAMENTULUI

UNASYN

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Sultamicilina este un ester dublu în care ampicilina și inhibitorul de beta-lactamază sulbactam sunt 
legate printr-o grupare metilen. Din punct de vedere chimic, sultamicilina este oximetilpenicilinatul 
sulfon esterul ampicilinei și are o greutate moleculară de 594,7.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Sultamicilina este disponibilă sub formă de tablete filmate care conțin sarea tosilat echivalentă cu 375 
mg sultamicilină, care este un promedicament comun al sulbactamului și ampicilină, producând 
echivalentul a 147 mg sulbactam și 220 mg ampicilină.

Sultamicilina este disponibilă și sub formă de pulbere pentru suspensie orală care conține sultamicilină bază 
care, după reconstituire cu apă, furnizează 250 mg sultamicilină la 5 ml.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicatii terapeutice

Sultamicilina este indicată pentru infecții cauzate de microorganisme sensibile. Indicațiile tipice 
sunt infecțiile tractului respirator superior, inclusiv sinuzita, otita medie și amigdalita; infecții ale 
tractului respirator inferior, inclusiv pneumonii bacteriene și bronșite; infecții ale tractului urinar și 
pielonefrită; infecții ale pielii și țesuturilor moi și infecții gonococice.

Sultamicilina poate fi indicată și la pacienții care necesită tratament cu sulbactam/ampicilină 
după tratamentul inițial cu sulbactam/ampicilină IM/IV.

4.2 Doze și mod de administrare

Doza recomandată de sultamicilină la adulți (inclusiv la pacienții vârstnici) este de 375-750 mg pe cale orală de 
două ori pe zi.

Atât la adulți, cât și la copii, tratamentul este de obicei continuat până la 48 de ore după ce pirexie și alte semne 
anormale s-au rezolvat. Tratamentul se administrează în mod normal timp de 5-14 zile, dar perioada de tratament 
poate fi prelungită dacă este necesar.

În tratamentul gonoreei necomplicate, sultamicilina poate fi administrată într-o singură doză orală de 
2,25 g (șase comprimate de 375 mg). Trebuie administrat concomitent probenecid 1,0 g pentru a 
prelungi concentrațiile plasmatice de sulbactam și ampicilină.

Cazurile de gonoree cu o leziune suspectată de sifilis trebuie să aibă examinări în câmp întunecat 
înainte de a primi sultamicilină și teste serologice lunare timp de minim patru luni.

Se recomandă să existe cel puțin 10 zile de tratament pentru orice infecție cauzată de streptococi 
hemolitici pentru a preveni apariția reumatismului acut sau a glomerulonefritei.
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Utilizare la copii și sugari

Doza pentru majoritatea infecțiilor la copiii cu greutatea mai mică de 30 kg este sultamicilina 25-50 mg/
kg/zi pe cale orală în două prize divizate, în funcție de severitatea infecției și de judecata medicului. 
Pentru copiii cu greutatea de 30 kg sau mai mult, trebuie administrată doza obișnuită pentru adulți.

Utilizare la pacienții cu insuficiență renală

La pacienții cu insuficiență renală severă (clearance-ul creatininei ≤30 ml/min), cinetica de 
eliminare a sulbactamului și ampicilinei este afectată în mod similar și, prin urmare, raportul 
plasmatic dintre unul și celălalt va rămâne constant. La astfel de pacienți, doza de sultamicilină 
trebuie administrată mai rar, în conformitate cu practica obișnuită pentru ampicilină.

4.3 Contraindicații

Utilizarea sultamicilinei este contraindicată persoanelor cu antecedente de reacție alergică la 
oricare dintre peniciline.

4.4 Avertismente și precauții speciale pentru utilizare

Reacții de hipersensibilitate grave și uneori letale (inclusiv reacții adverse anafilactoide și 
cutanate severe) au fost raportate la pacienții cărora li s-a administrat terapie cu betalactame. 
Înainte de a începe terapia cu sultamicilină (sulbactam sodiu/ampicilină sodică), trebuie 
efectuată o investigație atentă cu privire la reacțiile anterioare de hipersensibilitate la 
peniciline, cefalosporine, carbapeneme sau alți agenți beta-lactamici. Dacă apare o reacție 
alergică, sultamicilina (sulbactam sodiu/ampicilină sodică) trebuie întreruptă imediat și 
trebuie instituită o terapie alternativă adecvată.

Reacțiile anafilactice grave necesită tratament de urgență imediat cu adrenalină.

Oxigenul, steroizii intravenosi și gestionarea căilor respiratorii, inclusiv intubația, trebuie 
administrate conform indicațiilor.

Reacții cutanate severe, cum ar fi necroliza epidermică toxică (TEN), sindromul Stevens-Johnson 
(SJS), dermatită exfoliativă, eritem multiform și pustuloză exantematoasă acută generalizată 
(AGEP) au fost raportate la pacienții aflați sub tratament cu ampicilină/sulbactam. Dacă apare o 
reacție cutanată severă, tratamentul cu ampicilină/sulbactam trebuie întrerupt și trebuie inițiat 
tratamentul adecvat (vezi pct. 4.8 -Efecte nedorite).

Ca și în cazul oricărui preparat antibiotic, este esențială observarea constantă a semnelor de creștere 
excesivă a organismelor nesusceptibile, inclusiv a ciupercilor. În cazul în care apare suprainfectie, 
medicamentul trebuie întrerupt și/sau instituit terapia adecvată.

Clostridium difficile-diareea asociată (CDAD) a fost raportată cu utilizarea aproape tuturor agenților 
antibacterieni, inclusiv sultamicilina, și poate varia ca severitate de la diaree ușoară până la colită fatală. 
Tratamentul cu agenți antibacterieni modifică flora normală a colonului, ducând la creșterea excesivă a
C. difficile.

C. difficileproduce toxine A și B, care contribuie la dezvoltarea CDAD. Tulpini producătoare de 
hipertoxine deC. difficileprovoacă morbiditate și mortalitate crescută, deoarece aceste infecții pot 
fi refractare la terapia antimicrobiană și pot necesita colectomie. CDAD trebuie luat în considerare 
la toți pacienții care prezintă diaree după utilizarea antibioticelor. Atenție medicală
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istoricul este necesar, deoarece s-a raportat că CDAD apare la peste două luni de la 
administrarea agenților antibacterieni.

Leziunile hepatice induse de medicamente, cum ar fi hepatita colestatică și icterul, au fost asociate 
cu utilizarea ampicilină/sulbactam. Pacienții trebuie sfătuiți să-și contacteze medicul dacă apar 
semne și simptome de boală hepatică (vezi pct. 4.8 -Efecte nedorite).

Deoarece mononucleoza infecțioasă este de origine virală, ampicilina nu trebuie utilizată în tratament. 
Un procent mare de pacienți cu mononucleoză care primesc ampicilină dezvoltă o erupție cutanată.

Este recomandabil să verificați periodic pentru disfuncția sistemului de organe în timpul terapiei prelungite; 
aceasta include sistemele renale, hepatice și hematopoietice.

Principala cale de excreție a sulbactamului și ampicilinei după administrarea orală a sultamicilinei este prin 
urină. Deoarece funcția renală nu este complet dezvoltată la nou-născuți, acest lucru trebuie luat în 
considerare atunci când se utilizează sultamicilina la nou-născuți.

Tablete
Pacienții cu probleme ereditare rare de intoleranță la galactoză, deficit de Lapp-lactază sau malabsorbție 
de glucoză-galactoză nu trebuie să ia acest medicament.

Pulbere pentru suspensie orală
Pacienții cu probleme ereditare rare de intoleranță la fructoză, malabsorbție la glucoză-galactoză sau 
insuficiență a zaharazei-izomaltazei nu trebuie să ia acest medicament.

4.5 Interacțiunea cu alte medicamente și alte forme de interacțiune

Alopurinol
Administrarea concomitentă de alopurinol și ampicilină crește substanțial incidența erupțiilor cutanate la pacienții cărora li se 

administrează ambele medicamente, comparativ cu pacienții cărora li se administrează ampicilină în monoterapie.

Anticoagulante
Penicilinele pot produce modificări ale agregării trombocitelor și ale testelor de coagulare. Aceste efecte 
pot fi aditive cu anticoagulante.

Medicamente bacteriostatice (cloramfenicol, eritromicină, sulfonamide și tetracicline) Medicamentele 
bacteriostatice pot interfera cu efectul bactericid al penicilinelor; cel mai bine este să evitați terapia 
concomitentă.

Contraceptive orale care conțin estrogeni
Au existat raportări de cazuri de reducere a eficienței contraceptivelor orale la femeile care iau 
ampicilină, ducând la o sarcină neplanificată. Deși asocierea este slabă, pacienților ar trebui să li se ofere 
opțiunea de a utiliza o metodă alternativă sau suplimentară de contracepție în timp ce iau ampicilină.

Metotrexat
Utilizarea concomitentă cu peniciline a dus la scăderea clearance-ului metotrexatului și la o creștere 
corespunzătoare a toxicității metotrexatului. Pacienții trebuie monitorizați îndeaproape. Este posibil ca dozele 
de leucovorin să fie nevoie să fie crescute și administrate pentru perioade mai lungi de timp.

Probenecid
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Probenecidul scade secreția tubulară renală de ampicilină și sulbactam atunci când este utilizat 
concomitent; acest efect are ca rezultat concentrații serice crescute și prelungite, timp de înjumătățire 
prin eliminare prelungit și risc crescut de toxicitate.

Interacțiunile testelor de laborator

Glicozuria fals pozitivă poate fi observată la analiza urinei folosind reactiv Benedict, 
reactiv Fehling și Clinitest-. După administrarea ampicilinei la femeile gravide, s-a 
observat o scădere tranzitorie a concentrației plasmatice a estriolului total conjugat, 
glucuronidă de estriol, estronă conjugată și estradiol. Acest efect poate apărea și cu 
sulbactam sodiu/ampicilină sodică IM/IV.

4.6 Fertilitatea, Sarcina și Alăptarea

Utilizare în timpul sarcinii

Studiile de reproducere la animale nu au evidențiat nicio dovadă de afectare a fertilității sau de afectare a 
fătului din cauza sultamicilinei. Sulbactam și ampicilina traversează bariera placentară. Cu toate acestea, 
siguranța utilizării în timpul sarcinii umane nu a fost stabilită. Prin urmare, sultamicilina trebuie utilizată în 
timpul sarcinii numai dacă beneficiile potențiale depășesc riscul potențial.

Utilizați în timpul alăptării

Utilizarea sultamicilinei în timpul alăptării nu este recomandată. Concentrații scăzute de ampicilină și 
sulbactam sunt excretate în lapte. Acest lucru trebuie luat în considerare deoarece nou-născutul poate fi 
expus, mai ales că funcția renală nu este complet dezvoltată la nou-născuți.

4.7 Efecte asupra capacității de a conduce și de a folosi utilaje

Nu stie nimeni.

4.8 Efecte nedorite

Sultamicilina este în general bine tolerată. Majoritatea reacțiilor adverse observate au fost de severitate ușoară 
sau moderată și au fost în mod normal tolerate cu continuarea tratamentului.

Reacțiile adverse asociate cu sultamicilină în funcție de categorie de frecvență SOC și CIOMS enumerate 
în ordinea descrescătoare a gravității medicale sau a importanței clinice în cadrul fiecărei categorii de 
frecvență și SOC.

Sistemul de organe

Clasă
Uzual
≥1/100 până la <1/10

Mai puțin frecvente

≥1/1.000 până la

<1/100

Rar
≥1/10.000 până la

<1/1.000

Frecvență
necunoscut
(nu poate fi
estimat
din cele disponibile
date)

Infecții și
Infestări

Infecție cu Candida Colita pseudomembranoasa

Sânge și
sistem limfatic
tulburări

Trombocitopenie

Sistem imunitar
tulburări

Șoc anafilactic,
Reacție anafilactică,
sindromul Kounis,
Hipersensibilitate
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Sistemul de organe

Clasă
Uzual
≥1/100 până la <1/10

Mai puțin frecvente

≥1/1.000 până la

<1/100

Rar
≥1/10.000 până la

<1/1.000

Frecvență
necunoscut
(nu poate fi
estimat
din cele disponibile
date)

Sistem nervos
tulburări

Durere de cap Ameţeală Somnolență, Sedare

Respirator,
toracică şi
mediastinală
tulburări

Dispnee

Gastrointestinal
tulburări

Diaree,
Vărsături,
Durere abdominală,
Greaţă

Melaena,
Stomatita

Enterocolită, Dispepsie, 
Disgeuzie, Limbă
decolorare

hepatobiliare
tulburări

Icter,
Funcția hepatică anormală

Pielea și
subcutanat
tulburări tisulare

Erupție cutanată, prurit Dermatită Necroliza epidermică toxică, 
sindrom Stevens-Johnson, 
eritem multiform,
Angioedem, Urticarie

Musculo-scheletice
și conjunctiv
tulburări tisulare

Artralgie

Tulburări generale
și
administrare
conditiile site-ului

Oboseală, stare de rău

Investigatii Alanina aminotransferaza 
crescută, Aspartat
aminotransferaza crescută

Reacțiile adverse asociate cu ampicilină în monoterapie și/sau sulbactam/ampicilină IM/IV, în funcție de 
categoria de frecvență SOC și CIOMS, enumerate în ordinea descrescătoare a gravității medicale sau a 
importanței clinice în cadrul fiecărei categorii de frecvență și SOC.

Sistemul de organe

Clasă
Uzual
≥1/100 până la < 1/10

Mai puțin frecvente

≥1/1.000 până la

<1/100

Rar
≥1/10.000 până la

<1/1.000

Frecvența necunoscută
(nu poate fi estimat din 
datele disponibile)

Sânge și
sistem limfatic
tulburări

Agranulocitoză, anemie 
hemolitică, purpură 
trombocitopenică, leucopenie,
Neutropenie, eozinofilie, 
anemie

Sistem imunitar
tulburări

șoc anafilactoid,
Reacție anafilactoidă

Sistem nervos
tulburări

Convulsie

Gastrointestinal
tulburări

Glosita

hepatobiliare
tulburări

hepatita colestatica,
colestaza,
Hiperbilirubinemie
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Sistemul de organe

Clasă
Uzual
≥1/100 până la < 1/10

Mai puțin frecvente

≥1/1.000 până la

<1/100

Rar
≥1/10.000 până la

<1/1.000

Frecvența necunoscută
(nu poate fi estimat din 
datele disponibile)

Pielea și
subcutanat
tulburări tisulare

Dermatită exfoliativă, 
pustuloză exantematoasă 
acută generalizată

Renală și
tulburări urinare

Nefrita tubulointerstițială

Investigatii Agregarea trombocitară anormală

4.9 Supradozaj

Sunt disponibile informații limitate cu privire la toxicitatea acută a ampicilinei de sodiu și a sulbactamului 
de sodiu la om. Este de așteptat ca supradozajul medicamentului să producă manifestări care sunt în 
principal extensii ale reacțiilor adverse raportate cu medicamentul. Trebuie luat în considerare faptul că 
concentrațiile mari de antibiotice beta-lactamice în lichidul cefalorahidian (LCR) pot provoca efecte 
neurologice, inclusiv convulsii. Deoarece ampicilina și sulbactam sunt ambele eliminate din circulație 
prin hemodializă, aceste proceduri pot îmbunătăți eliminarea medicamentului din organism dacă apare 
supradozajul la pacienții cu insuficiență renală.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice

Studiile biochimice cu sisteme bacteriene fără celule au arătat că sulbactam este un inhibitor ireversibil 
al celor mai importante beta-lactamaze care apar în organismele rezistente la penicilină. În timp ce 
activitatea antibacteriană sulbactam este limitată în principal laNeisseriaceae, potențialul sulbactamului 
de sodiu în prevenirea distrugerii penicilinelor și cefalosporinelor de către organismele rezistente a fost 
confirmat în studiile asupra întregului organism folosind tulpini rezistente, în care sulbactam sodiu a 
prezentat efecte sinergice marcate cu penicilinele și cefalosporinele. Deoarece sulbactam se leagă și de 
unele proteine   care leagă penicilinei, unele tulpini sensibile devin mai susceptibile la combinație decât 
la antibioticul beta-lactamic singur.

Componenta bactericidă a acestui produs este ampicilina, care, ca și benzil penicilina, acționează 
împotriva organismelor sensibile în timpul etapei de multiplicare activă prin inhibarea biosintezei 
mucopeptidei peretelui celular.

Sultamicilina este eficientă împotriva unei game largi de bacterii gram-pozitive și gram-
negative, inclusivStaphylococcus aureusșiStaphylococcus epidermidis(inclusiv
rezistente la penicilină și unele tulpini rezistente la meticilină);Streptococcus pneumoniae
, Streptococcus faecalissi altulstreptococspecii;Haemophilus influenzaeși Haemophilus 
parainfluenzae(atât tulpini beta-lactamaze-pozitive cât și -negative);Moraxella catarrhalis
; anaerobii inclusivBacteroides fragilisși speciile înrudite;Escherichia coli; Klebsiellaspecii;
Proteusspecii (atât indol-pozitive, cât și indol-negative);Enterobacter specii;Morganella 
morganii;Citrobacterspecii;Neisseria meningitidisșiNeisseria gonorrhoeae.

5.2 Proprietăți farmacocinetice

După administrarea orală la om, sultamicilina este hidrolizată în timpul absorbției pentru a furniza 
sulbactam și ampicilină într-un raport molar de 1:1 în circulația sistemică. Biodisponibilitatea unei doze 
orale este de 80% dintr-o doză intravenoasă egală de sulbactam și ampicilină. Administrarea după 
alimente nu afectează biodisponibilitatea sistemică a sultamicilinei. Nivelurile plasmatice maxime de 
ampicilină, după administrarea de sultamicilină, sunt de aproximativ două ori mai mari decât ale unei 
doze egale de ampicilină orală. Timpul de înjumătățire prin eliminare este de aproximativ 0,75 și 1
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oră pentru sulbactam și respectiv ampicilină la voluntari sănătoși, 50%-75% din fiecare agent fiind 
excretat nemodificat în urină. Timpul de înjumătățire prin eliminare este crescut la vârstnici și la 
pacienții cu disfuncție renală. Probenecidul scade secreția tubulară renală atât a ampicilinei, cât și 
a sulbactamului. Utilizarea concomitentă a probenecidului cu sultamicilină are ca rezultat creșterea 
și prelungirea nivelului sanguin de ampicilină și sulbactam (vezi pct. 4.5 –Interacțiunea cu alte 
medicamente și alte forme de interacțiune).

5.3 Date preclinice de siguranță

Deși s-a observat glicogenoză reversibilă la animalele de laborator, acest fenomen a fost 
dependent de doză și timp și nu este de așteptat să se dezvolte la dozele terapeutice și la nivelurile 
plasmatice corespunzătoare atinse în perioadele relativ scurte de terapie combinată cu ampicilină/
sulbactam la om.

Nu au fost efectuate studii pe termen lung la animale pentru a evalua potențialul carcinogen. 
Componentele individuale ale sultamicilinei (ampicilină/sulbactam) au fost testate negative pentru 
mutagenitate.

Studiile de reproducere au fost efectuate la șoareci și șobolani la doze mai mari decât doza umană 
și nu au evidențiat nicio dovadă de afectare a fertilității sau vătămări ale fătului din cauza 
sultamicilinei.

6. DATE FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților

Fiecare comprimat mai conține lactoză, amidon de porumb, amidon glicolat de sodiu, 
hidroxipropilceluloză, stearat de magneziu, hidroxipropilmetilceluloză 2910, oxid de titan, talc, macrogol 
6000, apă purificată, ceară de carnauba și alcool special denaturat.

Suspensia orală conține, de asemenea, zaharoză, aromă artificială de cireșe, dioxid de siliciu 
coloidal, fosfat de sodiu dibazic anhidru și fosfat de sodiu monobazic anhidru.

6.2 Incompatibilități

Nu stie nimeni.

6.3 Termen de valabilitate

Tableta Unasyn
Unasyn Suspensie orală

: Respectați „Data de expirare” (lună/an) imprimată pe cutia exterioară: 
24 luni (pulbere uscată)
: 14 zile (suspensie reconstituită la frigider)

6.4 Precauții speciale pentru depozitare

Tableta Unasyn : A se pastra la temperaturi sub 30°C

Unasyn suspensie orală: A se păstra la temperaturi sub 30°C. Suspensia orală reconstituită trebuie 
păstrată la frigider și aruncată după 14 zile.

Pagină7de8



6.5 Natura și conținutul containerului

Sultamicilina este furnizată după cum urmează:

Comprimate de 375 mg, blistere de 20 și 100
Pulbere pentru suspensie orală 250 mg/5 ml, flacon de 30 ml, 60 ml și 100 ml

Este posibil ca unele puncte forte ale produselor sau dimensiuni de ambalaj să nu fie disponibile pe piața dvs.

6.6 Precauții speciale pentru eliminare și alte manipulări

Instrucțiuni de reconstituire pentru pulbere de sultamicilină pentru suspensie orală

Ingerați numai după prepararea unei suspensii. Flaconul cu pulberea pentru suspensie orală 
trebuie umplut cu apă până la linia de marcare. Ar trebui apoi agitat energic până când conținutul 
este amestecat uniform; apoi umpleți din nou cu apă până la aceeași linie de marcare și agitați din 
nou energic. Suspensia poate fi utilizată acum 14 zile dacă este păstrată la frigider (aproximativ 
5°C). Agitați înainte de fiecare utilizare.

Agitați flaconul înainte de fiecare doză.

7. PRODUCĂTOR

Tableta Unasyn
Pfizer Global Supply Japan Inc. 
Aichi, Japonia
Sub autoritatea 
Pfizer Inc., New 
York NY, SUA

Unasyn suspensie orală
Haupt Pharma Latina Srl 
Latina, Italia
Sub autoritatea 
Pfizer Inc., New 
York NY, SUA

UNASYN ORAL-1119
Data ultimei revizuiri: noiembrie 2019
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