
عاديغير شفوي
السلتاميسيلين

UNASYN

والكميالنوعي التركيب2.

إستر سلفون بنسلينات ميثيل أوكسي هو السولتاميسيلين كيميائيا ، الميثيلين. مجموعة .عبر

بيتا ومثبط األمبيسلين ربط فيه يتم مزدوج استر هو  594.7sulbactam جزيئي وزن وله لألمبيسيلين

Sultamicillinالكتاماز

الصيدالنيالشكل3.

من مجم 375 لـ المكافئ التوسيالت ملح على تحتوي مغلفة أقراص شكل على السولتاميسيلين يتوفر

مجم 147 يعادل ما عنه وينتج واألمبيسلين ، السولباكتام من متبادل مساعد دواء وهو السولتاميسيلين ،

أمبيسلين.مجم 220 و سولباكتام

التي السولتاميسيلين قاعدة على يحتوي الذي الفموي للمعلق كمسحوق أيضاً السولتاميسيلين يتوفر

مل.5 لكل السولتاميسيلين من مجم 250 بالماء ، تركيبها إعادة بعد توفر ،

السريريةالتفاصيل4.

العالجيةمؤشرات4.1

التهابات هي النموذجية المؤشرات الحساسة. الدقيقة الكائنات تسببها التي للعدوى السولتاميسيلين يوصف

التهابات اللوزتين. والتهاب الوسطى األذن والتهاب األنفية الجيوب التهاب ذلك في بما العلوي التنفسي الجهاز

المسالك التهابات الهوائية. الشعب والتهاب الجرثومي الرئوي االلتهاب ذلك في بما السفلي التنفسي الجهاز

البنية.المكورات والتهابات الرخوة واألنسجة الجلد التهابات والكلية. الحويضة والتهاب البولية

بعد  ampicillin/  sulbactamعالج إلى يحتاجون الذين المرضى في  Sultamicillinإلى اإلشارة أيضاً يمكن

.IV/  IM ampicillin/  sulbactamباستخدام األولي العالج

اإلدارةوطريقة الجرعات4.2

طريق عن مجم 375-750 هي  )المسنينالمرضى ذلك في بما (للبالغين السولتاميسيلين من بها الموصى الجرعة

يومياً.مرتين الفم

العالمات من وغيرها الحمى حل بعد ساعة 48 حتى عادة ًالعالج يستمر واألطفال ، البالغين من كل في

األمر.لزم إذا العالج فترة تمديد يمكن ولكن يوماً ، 5-14 لمدة عادة العالج يعُطى الطبيعية. غير

2.25 واحدة فموية كجرعة السولتاميسيلين إعطاء يمكن بمضاعفات ، المصحوب غير السيالن عالج في

البالزما تركيزات إطالة أجل من جم 1.0 المصاحب البروبينسيد إعطاء يجب . )مجم375 أقراص ستة (جم

واألمبيسلين.السولباكتام من

قبل مظلمة ميدانية لفحوصات الزهري لمرض بها مشتبه بآفة المصحوبة السيالن حاالت تخضع أن يجب

أشهر.أربعة عن تقل ال لمدة شهرية مصلية واختبارات السولتاميسيلين تلقي

للدم الحالة العقديات تسببها عدوى ألي األقل على أيام 10 لمدة عالج هناك يكون أن المستحسن من

الكلى.كبيبات التهاب أو الحادة الروماتيزمية الحمى حدوث لمنع
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والرضعاألطفال في استخدامها

  /مجم25-50 السولتاميسيلين هي كجم 30 عن وزنهم يقل الذين األطفال عند االلتهابات معظم جرعة

بالنسبة الطبيب. وحكم العدوى شدة على اعتماداً مقسمتين ، جرعتين على الفم طريق عن يوم   /كجم

المعتادة.البالغين جرعة إعطاء يجب أكثر ، أو كجم 30 وزنهم يبلغ الذين لألطفال

الكلويالقصور من يعانون الذين المرضى في استخدم

 ، )دقيقة  /مل30 ≤الكرياتينين تصفية (الكلى وظائف في شديد ضعف من يعانون الذين المرضى في

إلى أحدهما من البالزما نسبة فإن وبالتالي بالمثل ،  ampicillinو  sulbactamمن التخلص حركية تتأثر

وفقاً تواتراً أقل بشكل المرضى هؤالء مثل في السولتاميسيلين جرعة تدار أن يجب ثابتة. ستبقى اآلخر

لألمبيسيلين.المعتادة للممارسة

االستعمالموانع 4.3

البنسلينات.من أي تجاه الحساسية من تاريخ لديهم الذين األفراد في السولتاميسيلين استخدام يمُنع

لالستخدامخاصة واحتياطات تحذيرات4.4

الحساسية ذلك في بما (األحيان بعض في والمميتة الخطيرة الحساسية فرط تفاعالت عن اإلبالغ تم

البدء قبل بالبيتاالكتام. العالج يتلقون الذين المرضى في  )الشديدةالجلدية الضائرة والتفاعالت المفرطة

إجراء يجب  ، )الصوديومأمبيسلين   /الصوديومسولباكتام (السولتاميسيلين باستخدام العالج في

أو الكاربابينيمات السيفالوسبورينات ، للبنسلين ، السابقة الحساسية فرط تفاعالت بشأن دقيق استفسار

 (sodiumالسولتاميسيلين إيقاف يجب تحسسي ، تفاعل حدوث حالة في األخرى. الكتام بيتا عوامل

ampicillin/  sodium sulbactam(  المناسب.البديل العالج وبدء الفور على

باألدرينالين.فورياً طارئاً عالجاً الخطيرة التأقية التفاعالت تتطلب

محدد.هو كما التنبيب ، ذلك في بما الهواء ، مجرى وإدارة الوريدية والستيرويدات األكسجين إعطاء يجب

ستيفنز ومتالزمة  ، )(TENالسمي النخري البشرة انحالل مثل شديدة ، جلدية تفاعالت عن اإلبالغ تم

المعمم الحاد الطحني والبثور األشكال ، عديدة والحمامي التقشري ، الجلد والتهاب  ، )(SJSجونسون

AGEP)(  جلدي تفاعل حدوث حالة في سولباكتام.   /األمبيسيلينعالج يتناولون الذين المرضى في

غير تأثيرات -4.8 القسم انظر (المناسب العالج وبدء سولباكتام   /األمبيسلينإيقاف يجب شديد ،
.)مرغوبة

غير للكائنات الزائد النمو لعالمات المستمرة المراقبة فإن حيوي ، مضاد مستحضر أي مع الحال هو كما

  /والدواء إيقاف يجب إضافية ، عدوى حدوث حالة في ضروري. أمر الفطريات ، ذلك في بما الحساسة ،

المناسب.العالج بدء أو

للبكتيريا المضادة العوامل جميع باستخدام  )(CDADالمرتبط اإلسهال عن اإلبالغ تم العسيرة-المطثية

القولون التهاب إلى الخفيف اإلسهال من شدتها في تتراوح وقد السولتاميسيلين ، ذلك في بما تقريباً ،

جيم نموهفرط إلى يؤدي مما للقولون ، الطبيعية الفلورا تغيير إلى الجراثيم بمضادات العالج يؤدي القاتل.

صعب.

جيم المفرطةللسموم المنتجة السالالت . CDADتطوير في تساهم والتي  ، Bو  Aالسموم تنتج صعبجيم

بمضادات للعالج مقاومة تكون أن يمكن العدوى هذه ألن والوفيات ، المراضة زيادة تسبب صعب

الذين المرضى جميع عند االعتبار في  CDADأخذ يجب القولون. استئصال تتطلب وقد الميكروبات

الطبيالحذر الحيوية. المضادات استخدام بعد اإلسهال من يعانون
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المضادة العوامل إعطاء بعد شهرين مدى على  CDADحدوث عن اإلبالغ تم حيث ضرورياً التاريخ يعد

للبكتيريا.

  /األمبيسلينباستخدام واليرقان الصفراوي الكبد التهاب مثل األدوية عن الناجمة الكبد إصابات ارتبطت

القسم انظر (الكبد مرض وأعراض عالمات ظهرت إذا بطبيبهم باالتصال المرضى نصح يجب سولباكتام.

.)مرغوبةغير تأثيرات -4.8

في األمبيسلين استخدام ينبغي فال األصل ، في فيروسي المعدية البيضاء الدم كريات عدد ألن نظراً

جلدي.طفح األمبيسلين يتلقون الذين الوحيدات كثرة مرضى من عالية نسبة تظهر العالج.

األنظمة يشمل وهذا المطول ؛ العالج أثناء العضوي الجهاز في خلل من دوري بشكل بالتحقق ينُصح

للدم.والمكونة والكبدية الكلوية

عن هو الفم طريق عن السولتاميسيلين تناول بعد واألمبيسلين السولباكتام إلفراز الرئيسي الطريق

عند االعتبار في ذلك أخذ يجب الولدان ، عند كامل بشكل الكلى وظائف تطوير لعدم نظراً البول. طريق

الولدان.عند السولتاميسيلين استخدام

لوحيةأجهزة

سوء أو  lactase-Lappونقص الجاالكتوز ، تحمل عدم من نادرة وراثية مشاكل من يعانون الذين المرضى

الدواء.هذا يأخذوا أال يجب والجاالكتوز الجلوكوز امتصاص

الفملتعليق مسحوق

الجلوكوز امتصاص سوء أو الفركتوز تحمل عدم من نادرة وراثية مشاكل من يعانون الذين المرضى

الدواء.هذا يتناولوا أال يجب إيزومالتاز - سكراز قصور أو والجاالكتوز

األخرىالتفاعل وأشكال األخرى الطبية المنتجات مع التفاعل4.5

الوبيورينول

المرضى في الجلدي الطفح حدوث من كبير بشكل واألمبيسلين لأللوبيورينول المتزامن االستخدام يزيد

وحده.األمبيسلين يتلقون الذين بالمرضى مقارنة الدواءين كال يتلقون الذين

التخثرمضادات

هذه تكون قد التخثر. واختبارات الدموية الصفائح تراكم في تغييرات البنسلين عن ينتج أن يمكن

التخثر.مضادات مع مضافة التأثيرات

تتداخل قد  )والتتراسكلينوالسلفوناميدات واإلريثروميسين الكلورامفينيكول (للجراثيم المثبطة األدوية

المتزامن.العالج تجنب األفضل من للجراثيم. المبيد البنسلين تأثير مع للجراثيم المضادة األدوية

اإلستروجينعلى المحتوية الفموية الحمل موانع

يتناولن اللواتي النساء لدى الفموية الحمل موانع فعالية انخفاض عن حالة تقارير هناك كانت

خيار المرضى إعطاء يجب االرتباط ، ضعف من الرغم على له. مخطط غير حمل إلى أدى مما األمبيسلين ،

األمبيسلين.تناول أثناء الحمل لمنع إضافية أو بديلة وسيلة استخدام

ميثوتريكسات

سمية في مقابلة وزيادة الميثوتريكسات تصفية انخفاض إلى البنسلينات مع المتزامن االستخدام أدى

لفترات وإدارتها  Leucovorinجرعات زيادة يلزم قد كثب. عن المرضى مراقبة يجب الميثوتريكسات.

الوقت.من أطول

بروبنيسيد
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متزامن ؛ بشكل استخدامه عند  sulbactamو لألمبيسيلين الكلوي األنبوبي اإلفراز من البروبينسيد يقلل

خطر وزيادة للتخلص ، نصف عمر وطول أمدها ، وإطالة المصل تركيزات في زيادة التأثير هذا عن ينتج

السمية.

المعمليةاالختبارات تفاعالت

 Fehlingوكاشف  Benedictكاشف باستخدام البول تحليل في كاذبة إيجابية سكرية بيلة مالحظة يمكن

إلجمالي البالزما تركيز في عابر انخفاض لوحظ الحوامل ، للنساء األمبيسلين إعطاء بعد -. Clinitestو

التأثير هذا يحدث قد واإلستراديول. المترافق اإلسترون غلوكورونيد ، اإلستريول المترافق ، اإلستريول

.IV/  IM sodium ampicillin/  sodium sulbactamمع أيضاً

والرضاعةوالحمل الخصوبة4.6

الحملأثناء استخدم

بسبب للجنين ضرر أو الخصوبة ضعف على دليل أي الحيواني التكاثر دراسات تكشف لم

سالمة إثبات يتم لم ذلك ، ومع المشيمة. حاجز  ampicillinو  Sulbactamيعبر السولتاميسيلين.

كانت إذا فقط الحمل أثناء السولتاميسيلين استخدام يجب لذلك ، البشري. الحمل في االستخدام

المحتملة.المخاطر تفوق المحتملة الفوائد

الرضاعةأثناء استخدم

 sulbactamو األمبيسلين من منخفضة تركيزات تفرز الرضاعة. أثناء السولتاميسيلين باستخدام ينصح ال

تتطور لم الكلى وظيفة وأن خاصة الوليد ، يتعرض قد حيث االعتبار في هذا يؤخذ أن يجب الحليب. في

الولدان.عند كامل بشكل

اآلالتواستخدام القيادة على القدرة على التأثيرات4.7

معروف.شيء ال

مرغوبةغير تأثيرات4.8

الشدة معتدلة أو خفيفة لوحظت التي الجانبية اآلثار غالبية كانت التحمل. جيد السولتاميسيلين عموما

العالج.استمرار مع عادة تحملها ويتم

SOC.  و تردد فئة كل في السريرية األهمية أو الطبية الجدية تقليل بترتيب المدرجةCIOMS  و
SOC  تردد فئة حسب بالسولتاميسيلين المرتبطةADRs

النظامجهاز
فصل

مشترك
10/1<إلى 100   /1≥

مألوفغير
إلى1،000   /1≥

>100/1

نادر
إلى10000   /1≥

>1/  1،000

تكرار
معروفغير

يمكنال (
مقُدرَّ

المتاحمن
)بيانات

والتهابات

تفشي

الكاذبالغشائي القولون التهابالمبيضاتعدوى

والدم

اللمفاويالجهاز

االضطرابات

الصفيحاتقلة

المناعةجهاز

االضطرابات

الحساسية،صدمة

تحسسي،فعل رد

كونسمتالزمة

الحساسيةفرط
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النظامجهاز
فصل

مشترك
10/1<إلى 100   /1≥

مألوفغير
إلى1،000   /1≥

>100/1

نادر
إلى10000   /1≥

>1/  1،000

تكرار
معروفغير

يمكنال (
مقُدرَّ

المتاحمن
)بيانات

العصبيالجهاز

االضطرابات

تخديرنعاس ،دوخةالراسصداع

تنفسي،

والصدري

المنصف

االضطرابات

التنفسفي ضيق

الهضميالجهاز

االضطرابات

إسهال،

القيء

بطن،وجع

غثيان

ميلينا ،

الفمالتهاب

وعسر والقولون األمعاء التهاب

واللسانالهضم وعسر الهضم

اللونتغيير

الكبد

االضطرابات

اليرقان،

طبيعيةغير الكبد وظيفة

والجلد

الجلدتحت

األنسجةاضطرابات

السمي ، النخري البشرة انحاللالجلدالتهابحكةجلدي ، طفح

جونسون ، ستيفنز متالزمة

األشكال ،عديدة حمامي

الشرىالوعائية ، الوذمة

الهيكليالعضلي الجهاز

وضام

األنسجةاضطرابات

أرثرالجيا

العامةاالضطرابات

و

االدارة

الموقعظروف

تعبتعب ،

 ، Aspartateزيادةالتحقيقات

aminotransferase Alanine
aminotransferaseزيادة

SOC.  و تردد فئة كل ضمن السريرية األهمية أو الطبية الجدية تقليل بترتيب مدرجةCIOMS  و
SOC  تردد فئة بواسطةIV/  IM ampicillin/  sulbactam  أو   /ووحده باألمبيسيلين المرتبطة
ADRs

النظامجهاز
فصل

مشترك
10/1<إلى 100   /1≥

مألوفغير
إلى1،000   /1≥

>100/1

نادر
إلى10000   /1≥

>1/  1،000

معروفغير التردد
البيانات من تقديره يمكن ال (

)المتاحة
والدم

اللمفاويالجهاز

االضطرابات

الدم فقر المحببات ، ندرة

نقص فرفرية االنحاللي ،

البيض ،الكريات قلة الصفيحات ،

الحمضات ، فرط العدالت ، قلة

الدمفقر

المناعةجهاز

االضطرابات

تأقية ،صدمة

تأقانيتفاعل

العصبيالجهاز

االضطرابات

تشنج

الهضميالجهاز

االضطرابات

اللسانالتهاب

الكبد

االضطرابات

الصفراويالكبد التهاب

صفراوي ،ركود

الدمبيليروبين فرط
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النظامجهاز
فصل

مشترك
10/1<إلى 100   /1≥

مألوفغير
إلى1،000   /1≥

>100/1

نادر
إلى10000   /1≥

>1/  1،000

معروفغير التردد
البيانات من تقديره يمكن ال (

)المتاحة
والجلد

الجلدتحت

األنسجةاضطرابات

البثور التقشري ، الجلد التهاب

المعممالحاد الطفحي

والكلى

البوليةالمسالك اضطرابات

Tubulointerstitialالخاللي الكلية التهاب

طبيعيغير الدموية الصفائح تراكمالتحقيقات

مفرطةجرعة4.9

البشر. في الصوديوم  sulbactamو الصوديوم لألمبيسيلين الحادة السمية عن محدودة معلومات تتوفر

للتفاعالت امتدادات أساسي بشكل تكون مظاهر إلى الدواء من الزائدة الجرعة تؤدي أن المتوقع من

من  )(CSFالنخاعي السائل من عالية تركيزات أن حقيقة في النظر ينبغي الدواء. مع عنها المبلغ الضائرة

من كل إزالة يتم ألنه نظراً النوبات. ذلك في بما عصبية ، آثاراً تسبب قد الكتام بيتا الحيوية المضادات

تعزز قد اإلجراءات هذه فإن الكلى ، غسيل طريق عن الدموية الدورة من والسولباكتام األمبيسلين

ضعف من يعانون الذين المرضى في الجرعة فرط حدوث حالة في الجسم من الدواء من التخلص

الكلى.وظائف

الصيدالنيةالخصائص5.

الدوائيةالخصائص5.1

رجعة ال مثبط السولباكتام أن الخاليا من الخالية البكتيرية األنظمة مع البيوكيميائية الدراسات أظهرت

نشاط يقتصر بينما للبنسلين. المقاومة الحية الكائنات في تحدث التي الكتامازات بيتا إنزيمات ألهم فيه

sulbactam  علىأساسي بشكل للبكتيريا المضادNeisseriaceae ، إمكانية تأكيد تمsodium 

sulbactam  دراسات في المقاومة الكائنات بواسطة والسيفالوسبورين البنسلين تدمير منع في

مع ملحوظة تآزرية تأثيرات  sodium sulbactamأظهر حيث مقاومة ، سالالت باستخدام الكامل الكائن

بالبنسلين ، المرتبطة البروتينات ببعض أيضاً يرتبط  sulbactamألن نظراً والسيفالوسبورين. البنسلين

وحده.الكتام بيتا الحيوي المضاد من للمزيج عرضة أكثر تصبح الحساسة السالالت بعض فإن

ضد يعمل بنسلين ، بنزيل مثل والذي ، األمبيسلين ، هو المنتج هذا في للجراثيم المبيد المكون

الخلية لجدار الحيوي التخليق تثبيط طريق عن النشط الضرب مرحلة خالل الحساسة الحية الكائنات

mucopeptide.

ذلكفي بما الجرام وسالبة الجرام موجبة البكتيريا من واسعة مجموعة ضد فعال السولتاميسيلين

فيهابما (البشرويةالعنقودية المكورات والذهبيةالعنقودية المكورات

وغيرهاالبرازيةالعقدية  والرئويةالعقدية  ؛)للميثيسيلينالمقاومة السالالت وبعض للبنسلين مقاومة

وسلبيةإيجابية الكتاماز بيتا سالالت كال (parainfluenzaeالمستدمية  والنزليةالمستدمية محيط؛العقدية

 ؛القولونيةاإلشريكية الصلة؛ذات واألنواع الهشةباكتيرويديز الالهوائيةذلك في بما ؛ النزليةالموراكسيال  ؛)

مورغانيمورغانيال محيط؛ المعوية ؛)اإلندولوالسلبي اإليجابي اإلندول كال (األنواع بروتيوسمحيط؛كليبسيال

.البنيةالنيسرية والسحائيةالنيسرية محيط؛Citrobacter؛

الدواءحركية خصائص5.2

سولباكتام لتوفير االمتصاص أثناء بالماء السولتاميسيلين يتحلل البشر ، في الفم طريق عن تناوله بعد

من 80٪ فموية لجرعة البيولوجي التوافر الجهازية. الدموية الدورة في موالرية 1 1: بنسبة واألمبيسلين

البيولوجي التوافر على الطعام تتبع التي اإلدارة تؤثر ال واألمبيسلين. السولباكتام من متساوية وريدية جرعة

السولتاميسيلين ، تناول بعد الدم ، مصل في األمبيسلين مستويات تبلغ للسولتاميسيلين. الجهازي

0.75 للتخلص العمر نصف فترات تبلغ الفموي. األمبيسلين من متساوية جرعة في الموجودة تلك ضعف

تقريبا1ً و
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-75٪ 50٪ إفراز يتم حيث األصحاء ، المتطوعين في التوالي على واألمبيسلين للسلباكتام بالنسبة ساعة

يعانون الذين المرضى وفي السن كبار عند اإلطراح نصف أعمار تزداد البول. في تغيير دون عامل كل من

و األمبيسيلين من لكل الكلوي األنبوبي اإلفراز من البروبينسيد يقلل كلوي. وظيفي اختالل من

sulbactam . مستويات وإطالة زيادة إلى السولتاميسيلين مع للبروبينسيد المتزامن االستخدام يؤدي

وأشكال األخرى الطبية المنتجات مع التفاعل -4.5 القسم انظر (الدم في والسولباكتام األمبيسيلين
.)األخرىالتفاعل

السريريةقبل السالمة بيانات5.3

وال والوقت الجرعة على تعتمد الظاهرة هذه كانت المختبر ، حيوانات في عكسي سكري تكونّ لوحظ بينما

الفترات خالل عليها الحصول تم التي المقابلة البالزما ومستويات العالجية الجرعات عند تتطور أن يتُوقع

البشر.في سولباكتام   /باألمبيسيلينالمشترك العالج من نسبياً القصيرة

المكونات اختبار تم بالسرطان. اإلصابة إمكانية لتقييم الحيوانات على األجل طويلة دراسات إجراء يتم لم

للطفرات.سلبية  )sulbactam  /األمبيسيلين(للسولتاميسيلين الفردية

دليل أي عن تكشف ولم البشرية الجرعة عن تزيد بجرعات والجرذان الفئران على التكاثر دراسات إجراء تم

السولتاميسيلين.بسبب للجنين ضرر أو الخصوبة ضعف على

الصيدالنيةالتفاصيل6.

السواغاتقائمة6.1

سلولوز ، بروبيل هيدروكسي جليكوالت ، الصوديوم نشا الذرة ، نشا الالكتوز ، على أيضاً قرص كل يحتوي

ماكروغول التلك ، التيتانيوم ، أكسيد 2910 ، سلولوز ميثيل بروبيل هيدروكسي المغنيسيوم ، ستيرات

خاص.وكحول كرنوبا ، شمع نقي ، ماء 6000 ،

وفوسفات الغرواني السيليكون أكسيد وثاني االصطناعية الكرز ونكهة السكروز على أيضاً الفموي المعلق يحتوي

الالمائي.القاعدة أحادي الصوديوم وفوسفات الالمائي القاعدة ثنائي الصوديوم

التوافقعدم6.2

معروف.شيء ال

الصالحيةمدة6.3

Tablet Unasyn
Unasynالفم طريق عن تعليق

الخارجي: الكرتون على مطبوع  )سنة  /شهر ("الصالحيةانتهاء تاريخ "الحظ :

)جافمسحوق (شهراً 24
)التبريدتحت تكوينه معاد تعليق (يوماً 14 :

للتخزينخاصة احتياطات6.4

Tablet Unasyn: مئويةدرجة 30 من أقل حرارة درجة في يحفظ

تكوينه المعاد الفموي المعلق تخزين يجب مئوية. درجة 30 من أقل حرارة درجة في يحفظ الفم: طريق عن .معلق

Unasynيوماً 14 بعد منه والتخلص التبريد تحت
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الحاويةومحتويات طبيعة6.5

التالي:النحو على السولتاميسيلين توفير يتم

مجم100 و 20 بها شريطية عبوة - أقراص مجم 375

مل100 و مل 60 مل ، 30 زجاجة مل ، 5   /مجم250 الفم طريق عن معلق مسحوق

بك.الخاص السوق في العبوات أحجام أو المنتج قوة نقاط بعض تتوفر ال قد

األخرىوالمعاملة للتخلص خاصة احتياطات6.6

الفمويللتعليق السولتاميسيلين لمسحوق التركيب إعادة تعليمات

بالماء الفموي المعلق مسحوق على تحتوي التي الزجاجة ملء يجب المعلق. تحضير بعد فقط تناوله يتم

أخرى مرة امأله ثم موحد ؛ بشكل المحتوى خلط يتم حتى بقوة رجها ذلك بعد يجب الوسم. خط حتى

تخزينه تم إذا يوماً 14 لمدة اآلن المعلق استخدام يمكن أخرى. مرة بقوة ورج التأشير خط نفس حتى بالماء

استخدام.كل قبل العبوة رج . )مئويةدرجات 5 حوالي (الثالجة في

جرعة.كل قبل العبوة رج

الصانع7.

Tablet Unasyn
. Inc Japan Supply Global Pfizerشركة

اليابانأيشي ،

فايزر ، شركة سلطة تحت

المتحدة الواليات نيويورك ،

األمريكية

Unasynالفم طريق عن تعليق
 Latina Srl Latinaإيطاليا ،

Pharma Haupt
فايزر ، شركة سلطة تحت

المتحدة الواليات نيويورك ،

األمريكية

-1119أورال أوناسين
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