
UNASYN ORAL
Sultamicillin

1. LÄKEMEDLETS NAMN

UNASYN

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Sultamicillin är en dubbelester i vilken ampicillin och beta-laktamasinhibitorn sulbactam 
är kopplade via en metylengrupp. Kemiskt sett är sultamicillin 
oximetylpenicillinatsulfonestern av ampicillin och har en molekylvikt på 594,7.

3. LÄKEMEDELSFORM

Sultamicillin finns som filmdragerade tabletter innehållande tosylatsaltet motsvarande 375 
mg sultamicillin, som är en ömsesidig prodrug av sulbactam och ampicillin, vilket ger 
motsvarande 147 mg sulbactam och 220 mg ampicillin.

Sultamicillin finns även som ett pulver till oral suspension innehållande sultamicillinbas som 
efter beredning med vatten ger 250 mg sultamicillin per 5 ml.

4. KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Sultamicillin är indicerat för infektioner orsakade av känsliga mikroorganismer. Typiska 
indikationer är övre luftvägsinfektioner inklusive bihåleinflammation, otitis media och 
tonsillit; nedre luftvägsinfektioner inklusive bakteriell lunginflammation och bronkit; 
urinvägsinfektioner och pyelonefrit; hud- och mjukdelsinfektioner och gonokockinfektioner.

Sultamicillin kan också vara indicerat för patienter som behöver behandling med sulbaktam/ampicillin 
efter initial behandling med sulbaktam/ampicillin IM/IV.

4.2 Dosering och administreringssätt

Den rekommenderade dosen av sultamicillin till vuxna (inklusive äldre patienter) är 375-750 mg oralt två 
gånger dagligen.

Hos både vuxna och barn fortsätter behandlingen vanligtvis till 48 timmar efter att feber och 
andra onormala tecken har försvunnit. Behandlingen ges normalt i 5-14 dagar, men 
behandlingstiden kan vid behov förlängas.

Vid behandling av okomplicerad gonorré kan sultamicillin ges som en engångsdos på 2,25 g 
(sex 375 mg tabletter). Samtidig probenecid 1,0 g bör administreras för att förlänga 
plasmakoncentrationerna av sulbactam och ampicillin.

Fall av gonorré med en misstänkt lesion av syfilis bör undersökas mörkt fält innan 
sultamicillin och månatliga serologiska tester under minst fyra månader.

Det rekommenderas att det finns minst 10 dagars behandling för alla infektioner orsakade av hemolytiska 
streptokocker för att förhindra uppkomsten av akut reumatisk feber eller glomerulonefrit.
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Används till barn och spädbarn

Doseringen för de flesta infektioner hos barn som väger mindre än 30 kg är sultamicillin 
25-50 mg/kg/dag oralt i två uppdelade doser, beroende på infektionens svårighetsgrad och 
läkarens bedömning. För barn som väger 30 kg eller mer ska den vanliga vuxendosen ges.

Användning hos patienter med nedsatt njurfunktion

Hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance ≤30 ml/min) påverkas 
eliminationskinetiken för subaktam och ampicillin på liknande sätt och därför kommer 
plasmaförhållandet mellan den ena och den andra att förbli konstant. Dosen av sultamicillin till 
sådana patienter bör administreras mer sällan i enlighet med vanlig praxis för ampicillin.

4.3 Kontraindikationer

Användning av sultamicillin är kontraindicerat hos personer med en historia av en allergisk reaktion mot något 
av penicillinerna.

4.4 Särskilda varningar och försiktighetsåtgärder för användning

Allvarliga och ibland fatala överkänslighetsreaktioner (inklusive anafylaktoida och svåra 
kutana biverkningar) har rapporterats hos patienter som behandlas med betalaktamer. 
Innan behandling med sultamicillin (sulbaktamnatrium/ampicillinnatrium) påbörjas, bör 
noggrann utredning göras angående tidigare överkänslighetsreaktioner mot penicilliner, 
cefalosporiner, karbapenemer eller andra betalaktammedel. Om en allergisk reaktion 
uppstår måste sultamicillin (natriumsulbaktam/ampicillinnatrium) omedelbart avbrytas och 
lämplig alternativ behandling sättas in.

Allvarliga anafylaktiska reaktioner kräver omedelbar akut behandling med adrenalin.

Syre, intravenösa steroider och luftvägsbehandling, inklusive intubation, ska 
administreras enligt indikation.

Allvarliga hudreaktioner, såsom toxisk epidermal nekrolys (TEN), Stevens-Johnsons syndrom 
(SJS), exfoliativ dermatit, erythema multiforme och akut generaliserad exantematös pustulos 
(AGEP) har rapporterats hos patienter på ampicillin/sulbaktambehandling. Om en allvarlig 
hudreaktion inträffar ska ampicillin/sulbaktam avbrytas och lämplig behandling inledas (se 
avsnitt 4.8 -Oönskade effekter).

Som med alla antibiotikapreparat är konstant observation av tecken på överväxt av icke-
mottagliga organismer, inklusive svampar, avgörande. Om superinfektion inträffar ska 
läkemedlet avbrytas och/eller lämplig behandling inledas.

Clostridium difficile-associerad diarré (CDAD) har rapporterats vid användning av nästan alla 
antibakteriella medel, inklusive sultamicillin, och kan variera i svårighetsgrad från mild diarré till fatal 
kolit. Behandling med antibakteriella medel förändrar den normala floran i tjocktarmen, vilket leder till 
överväxt avC. difficile.

C. difficileproducerar toxiner A och B, som bidrar till utvecklingen av CDAD. Hypertoxinproducerande 
stammar avC. difficileorsaka ökad sjuklighet och mortalitet, eftersom dessa infektioner kan vara 
motståndskraftiga mot antimikrobiell behandling och kan kräva kolektomi. CDAD måste övervägas hos 
alla patienter som får diarré efter antibiotikaanvändning. Noggrann medicinsk
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historia är nödvändig eftersom CDAD har rapporterats inträffa mer än två månader efter 
administrering av antibakteriella medel.

Läkemedelsinducerad leverskada såsom kolestatisk hepatit och gulsot har associerats med 
användning av ampicillin/sulbaktam. Patienter bör rådas att kontakta sin läkare om tecken och 
symtom på leversjukdom utvecklas (se avsnitt 4.8 -Oönskade effekter).

Eftersom infektiös mononukleos är ett viralt ursprung bör ampicillin inte användas i behandlingen. 
En hög andel av patienter med mononukleos som får ampicillin utvecklar hudutslag.

Det är tillrådligt att regelbundet kontrollera organsystemets dysfunktion under långvarig behandling; 
detta inkluderar njur-, lever- och hematopoetiska system.

Den huvudsakliga utsöndringen av subaktam och ampicillin efter oral administrering av 
sultamicillin är via urinen. Eftersom njurfunktionen inte är fullt utvecklad hos nyfödda, bör 
detta beaktas vid användning av sultamicillin hos nyfödda.

Tabletter
Patienter med sällsynta ärftliga problem med galaktosintolerans, Lapp-laktasbrist eller 
glukos-galaktosmalabsorption bör inte ta detta läkemedel.

Pulver för oral suspension
Patienter med sällsynta ärftliga problem med fruktosintolerans, glukos-
galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltasbrist bör inte ta detta läkemedel.

4.5 Interaktion med andra läkemedel och andra former av interaktion

Allopurinol
Samtidig administrering av allopurinol och ampicillin ökar avsevärt förekomsten av hudutslag 
hos patienter som får båda läkemedlen jämfört med patienter som enbart får ampicillin.

Antikoagulanter
Penicilliner kan ge förändringar i blodplättsaggregation och koagulationstester. Dessa effekter 
kan vara additiv med antikoagulantia.

Bakteriostatiska läkemedel (kloramfenikol, erytromycin, sulfonamider och tetracykliner) Bakteriostatiska 
läkemedel kan störa den bakteriedödande effekten av penicilliner; det är bäst att undvika samtidig behandling.

Östrogeninnehållande p-piller
Det har förekommit fallrapporter om minskad effekt av p-piller hos kvinnor som tar 
ampicillin, vilket resulterat i oplanerad graviditet. Även om sambandet är svagt, bör patienter 
ges möjlighet att använda en alternativ eller ytterligare preventivmetod medan de tar 
ampicillin.

Metotrexat
Samtidig användning med penicilliner har resulterat i minskat clearance av metotrexat och 
en motsvarande ökning av metotrexattoxicitet. Patienter bör övervakas noggrant. 
Leucovorindoserna kan behöva ökas och administreras under längre tidsperioder.

Probenecid
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Probenecid minskar renal tubulär sekretion av ampicillin och sulbactam när de används 
samtidigt; denna effekt resulterar i ökade och förlängda serumkoncentrationer, förlängd 
eliminationshalveringstid och ökad risk för toxicitet.

Interaktioner med laboratorietest
Falskt positiv glykosuri kan observeras vid urinanalys med Benedict-reagens, Fehling-reagens 
och Clinitest-. Efter administrering av ampicillin till gravida kvinnor har en övergående 
minskning av plasmakoncentrationen av totalt konjugerat östriol, östriolglukuronid, 
konjugerat östron och östradiol noterats. Denna effekt kan också uppstå med 
sulbaktamnatrium/ampicillinnatrium IM/IV.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Använd under graviditet

Reproduktionsstudier på djur har inte visat några tecken på nedsatt fertilitet eller skada på fostret på 
grund av sultamicillin. Sulbaktam och ampicillin passerar placentabarriären. Säkerheten för användning 
under graviditet har dock inte fastställts. Därför ska sultamicillin endast användas under graviditet om 
de potentiella fördelarna överväger den potentiella risken.

Använd under amning

Användning av sultamicillin under amning rekommenderas inte. Låga koncentrationer av ampicillin och 
sulbaktam utsöndras i mjölken. Detta bör övervägas eftersom det nyfödda barnet kan exponeras, 
särskilt eftersom njurfunktionen inte är fullt utvecklad hos nyfödda.

4.7 Effekter på förmågan att köra och använda maskiner

Ingen känd.

4.8 Oönskade effekter

Sultamicillin tolereras i allmänhet väl. Majoriteten av de observerade biverkningarna var av mild eller 
måttlig svårighetsgrad och tolererades normalt vid fortsatt behandling.

Biverkningar associerade med sultamicillin enligt SOC- och CIOMS-frekvenskategorier listade i 
ordning efter minskande medicinskt allvarlighetsgrad eller klinisk betydelse inom varje 
frekvenskategori och SOC.

Systemorgan
Klass

Allmänning
≥1/100 till <1/10

Ovanlig
≥1/1 000 till
<1/100

Sällsynt

≥1/10 000 till
<1/1 000

Frekvens
okänt
(kan inte vara

beräknad
från det tillgängliga
data)

Infektioner och
Angrepp

Candida-infektion Pseudomembranös kolit

Blod och
lymfsystemet
störningar

Trombocytopeni

Immunförsvar
störningar

Anafylaktisk chock,
Anafylaktisk reaktion,
Kounis syndrom,
Överkänslighet
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Systemorgan
Klass

Allmänning
≥1/100 till <1/10

Ovanlig
≥1/1 000 till
<1/100

Sällsynt

≥1/10 000 till
<1/1 000

Frekvens
okänt
(kan inte vara

beräknad
från det tillgängliga
data)

Nervsystem
störningar

Huvudvärk Yrsel Somnolens, Sedation

Andningsvägar,
bröstkorg och
mediastinal
störningar

Dyspné

Gastrointestinala
störningar

Diarre,
Kräkningar,
Buksmärtor,
Illamående

Melaena,
Stomatit

Enterokolit, dyspepsi, 
dysgeusi, tunga
missfärgning

Lever och gallvägar

störningar
Gulsot,
Leverfunktion onormal

Hud och
subkutan
vävnadsrubbningar

Utslag, klåda Dermatit Toxisk epidermal nekrolys, 
Stevens-Johnsons syndrom, 
Erythema multiforme,
Angioödem, Urticaria

Muskuloskeletala
och anslutande
vävnadsrubbningar

Artralgi

Allmänna störningar
och
administrering
platsförhållandena

Trötthet, sjukdomskänsla

Utredningar Alaninaminotransferas 
ökat, aspartat
aminotransferas ökat

Biverkningar associerade med ampicillin enbart och/eller sulbactam/ampicillin IM/IV enligt SOC- och 
CIOMS-frekvenskategorier listade i ordning efter minskande medicinskt allvarlighetsgrad eller klinisk 
betydelse inom varje frekvenskategori och SOC.

Systemorgan
Klass

Allmänning
≥1/100 till < 1/10

Ovanlig
≥1/1 000 till
<1/100

Sällsynt

≥1/10 000 till
<1/1 000

Frekvens inte känd
(kan inte uppskattas utifrån 
tillgängliga data)

Blod och
lymfsystemet
störningar

Agranulocytos, hemolytisk 
anemi, trombocytopen 
purpura, leukopeni,
Neutropeni, eosinofili, 
anemi

Immunförsvar
störningar

Anafylaktoid chock,
Anafylaktoid reaktion

Nervsystem
störningar

Konvulsion

Gastrointestinala
störningar

Glossit

Lever och gallvägar

störningar
Hepatit kolestatisk,
Kolestas,
Hyperbilirubinemi
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Systemorgan
Klass

Allmänning
≥1/100 till < 1/10

Ovanlig
≥1/1 000 till
<1/100

Sällsynt

≥1/10 000 till
<1/1 000

Frekvens inte känd
(kan inte uppskattas utifrån 
tillgängliga data)

Hud och
subkutan
vävnadsrubbningar

Dermatit exfoliativ, Akut 
generaliserad exantematös 
pustulos

Njure och
urinvägsstörningar

Tubulointerstitiell nefrit

Utredningar Onormal trombocytaggregation

4.9 Överdos

Begränsad information finns tillgänglig om den akuta toxiciteten av ampicillinnatrium och 
sulbaktamnatrium hos människor. Överdosering av läkemedlet skulle förväntas ge manifestationer som 
huvudsakligen är förlängningar av de biverkningar som rapporterats med läkemedlet. Det faktum att 
höga koncentrationer av cerebrospinalvätska (CSF) av betalaktamantibiotika kan orsaka neurologiska 
effekter, inklusive kramper, bör övervägas. Eftersom ampicillin och sulbactam båda avlägsnas från 
cirkulationen genom hemodialys, kan dessa procedurer förbättra elimineringen av läkemedlet från 
kroppen om överdosering inträffar hos patienter med nedsatt njurfunktion.

5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Biokemiska studier med cellfria bakteriesystem har visat att sulbaktam är en irreversibel hämmare 
av de flesta viktiga betalaktamaser som förekommer i penicillinresistenta organismer. Medan 
sulbaktam antibakteriell aktivitet huvudsakligen är begränsad tillNeisseriaceae, bekräftades 
potentialen för sulbactamnatrium för att förhindra förstörelsen av penicilliner och cefalosporiner 
av resistenta organismer i helorganismstudier med resistenta stammar, där sulbactamnatrium 
uppvisade markanta synergistiska effekter med penicilliner och cefalosporiner. Eftersom 
sulbactam också binder till vissa penicillinbindande proteiner, görs vissa känsliga stammar mer 
mottagliga för kombinationen än för enbart betalaktamantibiotikum.

Den bakteriedödande komponenten i denna produkt är ampicillin, som, liksom 
bensylpenicillin, verkar mot känsliga organismer under stadiet av aktiv förökning genom 
hämning av biosyntesen av cellväggsmukopeptid.

Sultamicillin är effektivt mot ett brett spektrum av gram-positiva och gram-negativa bakterier 
inklusiveStaphylococcus aureusochStaphylococcus epidermidis(Inklusive
penicillin-resistenta och vissa meticillin-resistenta stammar);Streptococcus pneumoniae, 
Streptococcus faecalisoch andraStreptokockarter;Haemophilus influenzaeoch 
Haemophilus parainfluenzae(både beta-laktamaspositiva och -negativa stammar);
Moraxella catarrhalis; anaerober inklusiveBacteroides fragilisoch besläktade arter;
Escherichia coli; Klebsiellaarter;Proteusarter (både indolpositiva och indolnegativa);
Enterobacter arter;Morganella morganii;Citrobacterarter;Neisseria meningitidisoch
Neisseria gonorrhoeae.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Efter oral administrering till människor hydrolyseras sultamicillin under absorption för att ge sulbaktam 
och ampicillin i ett molförhållande på 1:1 i den systemiska cirkulationen. Biotillgängligheten för en oral 
dos är 80 % av en lika stor intravenös dos av sulbactam och ampicillin. Administrering efter föda 
påverkar inte den systemiska biotillgängligheten av sultamicillin. Toppserumnivåer av ampicillin, efter 
administrering av sultamicillin, är ungefär dubbelt så höga som för en lika stor dos oralt ampicillin. 
Eliminationshalveringstider är cirka 0,75 och 1
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timme för sulbaktam respektive ampicillin hos friska frivilliga, där 50 %-75 % av varje medel 
utsöndras oförändrat i urinen. Eliminationshalveringstider är förlängda hos äldre och hos 
patienter med nedsatt njurfunktion. Probenecid minskar den renala tubulära sekretionen av både 
ampicillin och sulbaktam. Samtidig användning av probenecid och sultamicillin resulterar i ökade 
och förlängda blodnivåer av ampicillin och sulbaktam (se avsnitt 4.5 –Interaktion med andra 
läkemedel och andra former av interaktion).

5.3 Prekliniska säkerhetsdata

Även om reversibel glykogenos observerades hos laboratoriedjur, var detta fenomen dos- och 
tidsberoende och förväntas inte utvecklas vid de terapeutiska doser och motsvarande plasmanivåer som 
uppnåtts under de relativt korta perioderna av kombinerad ampicillin/sulbaktambehandling hos 
människor.

Långtidsstudier på djur har inte utförts för att utvärdera cancerframkallande potential. De 
individuella komponenterna i sultamicillin (ampicillin/sulbaktam) testade negativt för 
mutagenicitet.

Reproduktionsstudier har utförts på möss och råttor i doser som överstiger den mänskliga dosen 
och har inte visat några tecken på försämrad fertilitet eller skada på fostret på grund av 
sultamicillin.

6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Lista över hjälpämnen

Varje tablett innehåller också laktos, majsstärkelse, natriumstärkelseglykolat, 
hydroxipropylcellulosa, magnesiumstearat, hydroxipropylmetylcellulosa 2910, titanoxid, talk, 
makrogol 6000, renat vatten, karnaubavax och speciellt denaturerad alkohol.

Den orala suspensionen innehåller även sackaros, konstgjord körsbärsarom, kolloidal kiseldioxid, 
vattenfritt dibasiskt natriumfosfat och vattenfritt monobasiskt natriumfosfat.

6.2 Inkompatibiliteter

Ingen känd.

6.3 Hållbarhetstid

Unasyn surfplatta
Unasyn oral suspension

: Observera "Utgångsdatum" (månad/år) stämplat på ytterkartongen: 
24 månader (torrt pulver)
: 14 dagar (beredd suspension i kylskåp)

6.4 Särskilda försiktighetsåtgärder vid förvaring

Unasyn surfplatta : Förvaras under 30°C

Unasyn oral suspension: Förvaras under 30°C. Den beredda orala suspensionen måste 
förvaras i kylskåp och kasseras efter 14 dagar.
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6.5 Behållarens art och innehåll

Sultamicillin levereras enligt följande:
375 mg tabletter, blisterförpackning med 20- och 100-tal

Pulver för oral suspension 250 mg/5 ml, flaska med 30 ml, 60 ml och 100 ml

Vissa produktstyrkor eller förpackningsstorlekar kanske inte är tillgängliga på din marknad.

6.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för kassering och annan hantering

Rekonstitutionsinstruktioner för Sultamicillinpulver för oral suspension

Förtär endast efter beredning av en suspension. Flaskan med pulvret för oral suspension 
ska fyllas med vatten upp till markeringslinjen. Den ska sedan skakas kraftigt tills 
innehållet är jämnt blandat; fyll sedan igen med vatten upp till samma markeringslinje 
och skaka kraftigt igen. Suspensionen kan nu användas i 14 dagar om den förvaras i 
kylskåp (cirka 5°C). Skaka före varje användning.

SKAKA FLASKAN FÖRE VARJE DOS.

7. TILLVERKARE

Unasyn surfplatta
Pfizer Global Supply Japan Inc. 
Aichi, Japan
Under överinseende 
av Pfizer Inc., New 
York NY, USA

Unasyn oral suspension
Haupt Pharma Latina Srl 
Latina, Italien
Under överinseende 
av Pfizer Inc., New 
York NY, USA

UNASYN ORAL-1119
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