
อนูาซิน ออราล
ซัลตามิซลิลิน

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ยา

อูนาซิน

2. องค์ประกอบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

ซัลทามิซิลลนิเป็นดับเบิ้ลเอสเทอร์ซึ่งแอมพิซลิลินและซัลแบคแทมตัวยับยั้งเบตา-แลคทาเมสเชื่อมโยงกัน
ผ่านกลุ่มเมทิลีน ในทางเคมี ซัลทาซิลลนิคือ oxymethylpenicillinate sulfone ester ของแอมพิซิล
ลิน และมนีํ้าหนักโมเลกุลเท่ากับ 594.7

3. แบบฟอร์มเภสัช

ซัลตามิซลิลนิมีจําหน่ายในรูปแบบยาเม็ดเคลือบฟิล์มที่มีเกลือโทซิเลตเทียบเท่ากับซัลทามิซิลลิน 375 มก. 
ซึ่งเป็นโพรดรักร่วมของซัลแบคแทมและแอมพิซิลลินซึ่งให้ผลเทียบเท่ากับซัลแบคแทม 147 มก. และ
แอมพิซิลลิน 220 มก.

ซัลทามิซิลลนิยังมีให้ในรูปแบบผงสําหรับแขวนลอยทางปากที่มีซัลทามิซลิลินเบสซึ่งหลังจากผสมนํ้าแล้ว
จะให้ซัลตามซิิลลิน 250 มก. ต่อ 5 มล.

4. รายละเอียดทางคลินิก

4.1 บ่งชีก้ารรักษา

ซัลทามิซิลลินถูกระบุสําหรับการติดเชื้อที่เกิดจากจุลินทรีย์ทีอ่่อนแอ ข้อบ่งชี้ทั่วไปคือการติดเชื้อทางเดิน
หายใจส่วนบน ได้แก่ ไซนัสอักเสบ โรคหูนํ้าหนวก และต่อมทอนซิลอักเสบ การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วน
ล่างรวมถึงโรคปอดบวมจากแบคทีเรียและโรคหลอดลมอักเสบ การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและ 
pyelonephritis; การติดเชื้อทีผ่ิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อนและการติดเชื้อ gonococcal

อาจมีการระบุ Sultamicillin ในผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาด้วย Sulbactam/ampicillin หลังการรักษา
เบื้องต้นด้วย sulbactam/ampicillin IM/IV

4.2 Posology และวิธีการบริหาร

ปริมาณซัลทามิซิลลนิที่แนะนําในผู้ใหญ่ (รวมถึงผู้ป่วยสูงอายุ) คือ 375-750 มก. รับประทานวันละสอง
ครั้ง

ทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก การรักษามักจะดําเนินต่อไปจนถึง 48 ชั่วโมงหลังจากที่ภาวะ pyrexia และอาการผิด
ปกติอื่นๆ หายไป โดยปกตกิารรักษาจะใช้เวลา 5-14 วัน แต่อาจขยายระยะเวลาการรักษาได้หากจําเป็น

ในการรักษาโรคหนองในที่ไมซ่ับซ้อน สามารถใหซ้ัลทามิซลิลินในขนาดรับประทานครั้งเดียว 2.25 กรัม (หก
เม็ด 375 มก.) ควรให้ยาโพรเบเนซิด 1.0 กรัมร่วมกันเพื่อยืดอายุความเข้มข้นของซัลแบคแทมและแอมพิ
ซิลลินในพลาสมา

กรณีโรคหนองในที่สงสัยว่าเป็นซิฟิลิส ควรได้รับการตรวจภาคสนามที่มืดก่อนรับยาซัลตามิซลิลินและการ
ตรวจทางซีรั่มทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย 4 เดือน

ขอแนะนําให้รักษาการติดเชื้อทีเ่กิดจาก hemolytic streptococci อย่างน้อย 10 วัน เพื่อป้องกันการ
เกิดไขรู้มาติกเฉียบพลันหรือโรคไตอักเสบ
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ใช้ในเด็กและทารก

ปริมาณสําหรับการติดเชื้อส่วนใหญใ่นเด็กทีม่ีนํ้าหนักน้อยกว่า 30 กก. คือซัลตามิซิลลิน 25-50 มก./กก./
วัน แบ่งเป็น 2 ขนาด ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการติดเชื้อและดุลยพินิจของแพทย์ สําหรับเด็กที่มีนํ้า
หนัก 30 กก. ขึ้นไป ควรให้ยาผู้ใหญต่ามปกติ

ใช้ในผู้ป่วยไตวาย

ในผู้ป่วยทีม่คีวามบกพร่องทางไตอย่างรุนแรง (creatinine clearance ≤30 ml/min) จลนพลศาสตร์
การกําจัดของซัลแบคแทมและแอมพิซิลลินจะได้รับผลกระทบในทํานองเดียวกัน และด้วยเหตนุีอ้ัตราส่วน
ของพลาสมาต่ออีกส่วนหนึ่งจะคงที่ ขนาดยาซัลทามิซิลลินในผู้ป่วยดังกล่าวควรได้รับไม่บ่อยนักตาม
แนวทางปฏิบัติปกตขิองแอมพิซิลลิน

4.3 ข้อห้าม

การใชซ้ัลทามิซิลลนิมีข้อห้ามในบุคคลที่มีประวัตแิพ้ยาเพนซิิลลิน

4.4 คําเตือนและข้อควรระวังพิเศษสําหรับการใช้งาน

มีรายงานผู้ป่วยทีไ่ดร้ับการรักษาด้วยยาเบตาแลกแทม (รวมทั้ง anaphylactoid และอาการไม่พึง
ประสงคท์างผิวหนังอย่างรุนแรง) ก่อนเริ่มการรักษาด้วยซัลตามิซิลลิน (ซัลแบคแทมโซเดียม/แอมพซิิลลิ
นโซเดียม) ควรทําการตรวจสอบอย่างรอบคอบเกี่ยวกับปฏิกิริยาภูมิไวเกินที่เกิดขึ้นกับเพนิซลิลิน เซฟาโลส
ปอริน คาร์บาเพนหรือสารเบตา-แลกแทมอื่นๆ หากเกิดอาการแพ้ จะต้องหยุดใช้ยาซัลทามิซลิลิน (ซัลแบค
แทมโซเดียม/แอมพิซิลลินโซเดียม) ทันทแีละให้การรักษาทางเลือกทีเ่หมาะสม

ปฏิกิริยาตอบสนองที่รุนแรงต้องได้รับการรักษาฉุกเฉินด้วยอะดรีนาลนีทันที

ควรให้ออกซิเจน สเตียรอยด์ทางหลอดเลือดดํา และการบริหารทางเดินหายใจ รวมถึงการใส่ท่อช่วยหายใจ
ตามที่ระบุไว้

มีรายงานผู้ป่วยทีร่ับการรักษาด้วยแอมพิซิลลิน/ซัลแบคแทม ผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาแอมพิซลิลิน/ซัลแบคแทมมี
ปฏิกิริยาทางผิวหนังอย่างรุนแรง เช่น เนื้องอกที่ผิวหนังที่เป็นพิษ (TEN), สตเีวนส์-จอห์นสันซินโดรม 
(SJS) ทีเ่ป็นพิษต่อผิวหนังทีเ่ป็นพิษ (TEN), สตีเวนส์-จอห์นสันซินโดรม (SJS), ผิวหนังอักเสบเรื้อรัง หาก
เกิดปฏิกิริยาทางผิวหนังอย่างรุนแรง ควรหยุดใช้แอมพซิลิลิน/ซัลแบคแทมและควรเริ่มการรักษาทีเ่หมาะ
สม (ดูหัวข้อ 4.8 -ผลกระทบทีไ่ม่พึงประสงค)์.

เช่นเดียวกับการเตรียมยาปฏิชีวนะใดๆ การสังเกตอย่างต่อเนื่องสําหรับสัญญาณของการเจริญเติบโต
มากเกินไปของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ไวต่อยา ซึ่งรวมถึงเชื้อรา เป็นสิ่งสําคัญ หากเกิดการติดเชื้อรุนแรง ควรหยุด
ยาและ/หรือให้การรักษาที่เหมาะสม

คลอสทริเดียม ดิฟไิซล์-มรีายงานเกี่ยวกับอาการท้องร่วงทีเ่กี่ยวข้อง (CDAD) โดยใช้สารต้านแบคทีเรีย
เกือบทั้งหมด รวมทั้งซัลตามิซิลลิน และอาจมีความรุนแรงตั้งแตอ่าการท้องร่วงเล็กน้อยไปจนถึงอาการ
ลําไส้ใหญ่อักเสบทีร่้ายแรง การรักษาด้วยสารต้านแบคทีเรียจะเปลี่ยนแปลงฟลอราปกตขิองลําไส้ใหญ่ ส่ง
ผลให้ค. difficile.

ค. difficileผลิตสารพิษ A และ B ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนา CDAD สายพันธุท์ี่ผลิตพิษจากค. difficile
ทําให้เกิดการเจ็บป่วยและอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากการติดเชื้อเหล่านีอ้าจดื้อต่อการรักษาด้วยยา
ต้านจุลชีพและอาจจําเป็นต้องทําการผ่าตัดคลอด ต้องพิจารณา CDAD ในผู้ป่วยทุกรายที่มีอาการท้อง
ร่วงหลังการใชย้าปฏิชีวนะ ระมัดระวังทางการแพทย์
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จําเป็นต้องมีประวัติเนื่องจากมรีายงานว่า CDAD เกิดขึ้นภายในสองเดือนหลังการให้สารต้านแบคทีเรีย

การบาดเจ็บที่ตับที่เกิดจากยา เช่น โรคตับอักเสบจากนํ้าดีและโรคดีซ่าน มีความเกี่ยวข้องกับการใช้แอมพซิิ
ลลิน/ซัลแบคแทม ควรแนะนําให้ผู้ป่วยติดต่อแพทย์หากมีอาการและอาการของโรคตับเกิดขึ้น (ดูหัวข้อ 
4.8 -ผลกระทบที่ไมพ่ึงประสงค์).

เนื่องจากเชื้อโมโนนิวคลีโอซิสทีต่ิดเชื้อนั้นมีต้นกําเนิดจากไวรัส จึงไม่ควรใช้แอมพซิิลลินในการรักษา ผู้
ป่วย mononucleosis ทีไ่ดร้ับ ampicillin ร้อยละสูงจะมผีื่นที่ผิวหนัง

ขอแนะนําให้ตรวจสอบความผิดปกติของระบบอวัยวะเป็นระยะในระหว่างการรักษาเป็นเวลานาน ซึ่งรวมถึง
ระบบไต ตับ และเม็ดเลือด

เส้นทางหลักในการขับซัลแบคแทมและแอมพิซิลลินหลังจากการบริหารช่องปากของซัลตามิซิลลินคือทาง
ปัสสาวะ เนื่องจากการทํางานของไตยังไม่พัฒนาเต็มทีใ่นทารกแรกเกิด จึงควรพิจารณาเรื่องนีเ้มื่อใชซ้ัลตา
มิซิลลินในทารกแรกเกิด

แท็บเล็ต
ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางพันธุกรรมที่หายากของการแพก้าแลคโตส การขาด Lapp-lactase หรือการดูดซึมนํ้าตาล
กลูโคส - กาแลคโตส malabsorption ไม่ควรรับประทานยานี้

ผงระงับช่องปาก
ผู้ป่วยทีม่ีปัญหาทางพันธุกรรมทีห่ายากของการแพฟ้รุกโตส malabsorption กลูโคสกาแลคโตสหรือซู
คราส-ไอโซมอลเตสไมเ่พียงพอไม่ควรรับประทานยา

4.5 ปฏิกิริยากับผลิตภัณฑย์าอื่น ๆ และรูปแบบอื่นของการโต้ตอบ

อัลโลพูรินอล
การใชย้า allopurinol และ ampicillin พร้อมกันจะเพิ่มอุบัตกิารณ์ผื่นขึ้นอย่างมากในผู้ป่วยที่ได้รับยา
ทั้งสองชนิด เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับ ampicillin เพียงอย่างเดียว

สารกันเลือดแข็ง
เพนิซิลลินสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในการทดสอบการรวมตัวของเกล็ดเลือดและการทดสอบการแข็งตัวของเลือด ผลกระทบ
เหล่านีอ้าจเสริมด้วยสารกันเลือดแข็ง

ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (คลอแรมเฟนิคอล อีริโทรมัยซิน ซัลโฟนาไมด์ และเตตราไซคลีน) ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
อาจรบกวนผลการฆ่าเชื้อแบคทีเรียของเพนซิลิลิน ทางทีด่ีควรหลีกเลี่ยงการรักษาพร้อมกัน

ยาคุมกําเนิดที่มเีอสโตรเจน
มีรายงานกรณีทีป่ระสิทธิภาพการคุมกําเนิดลดลงในสตรีทีร่ับประทานแอมพซิลิลิน ส่งผลใหต้ั้งครรภ์โดย
ไม่ได้วางแผน แม้ว่าสมาคมจะอ่อนแอ ผู้ป่วยควรได้รับทางเลือกในการใชว้ิธกีารคุมกําเนิดแบบอื่นหรือแบบ
เพิ่มเติมในขณะทีร่ับประทานแอมพิซิลลิน

เมโธเทรกเซต
การใชย้าเพนนิซิลลินร่วมกับยาทําให้การขับ methotrexate ลดลง และความเป็นพิษของยา 
methotrexate เพิ่มขึ้น ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจสอบอย่างใกลช้ิด อาจต้องเพิ่มขนาดยา Leucovorin 
และบริหารให้นานขึ้น

โพรเบเนซิด
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Probenecid ลดการหลั่งของ ampicillin และ sulbactam ในท่อไตเมื่อใชค้วบคู่กัน ผลกระทบนีส้่งผล
ให้ความเข้มข้นของซีรั่มเพิ่มขึ้นและยาวนานขึ้น ครึ่งชีวิตในการกําจัดเป็นเวลานาน และเพิ่มความเสี่ยงต่อ
ความเป็นพิษ

ปฏิสัมพันธ์การทดสอบในห้องปฏิบัตกิาร
อาจสังเกตพบไกลโคซูเรียทีเ่ป็นเท็จในการวิเคราะห์ปัสสาวะโดยใช้รีเอเจนต์ Benedict, รีเอเจนต์ Fehling 
และ Clinitest- ภายหลังการให้แอมพซิิลลินแก่สตรีมีครรภ์พบว่าความเข้มข้นในพลาสมาของ estriol ที่
รวมเข้าด้วยกันทั้งหมด, estriol glucuronide, conjugated estrone และ estradiol ลดลงชั่วคราว 
ผลกระทบนี้อาจเกิดขึ้นกับซัลแบคแทมโซเดียม/แอมพซิลิลนิโซเดียม IM/IV

4.6 ภาวะเจริญพันธุ์ การตั้งครรภ์ และให้นมบุตร

ใช้ระหว่างตั้งครรภ์

การศึกษาการสืบพันธุ์ของสัตว์ไมพ่บหลักฐานของการเจริญพันธุท์ี่บกพร่องหรือเป็นอันตรายต่อทารกใน
ครรภ์เนื่องจากซัลตามิซิลลิน ซัลแบคแทมและแอมพซิิลลนิข้ามกําแพงรก อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการ
กําหนดความปลอดภัยสําหรับใชใ้นการตั้งครรภข์องมนุษย์ ดังนั้นควรใช้ซัลตามิซิลลินในระหว่างตั้งครรภ์
เฉพาะเมื่อผลประโยชน์ทีเ่ป็นไปได้มีมากกว่าความเสี่ยงทีอ่าจเกิดขึ้น

ใช้ในช่วงให้นมบุตร

ไม่แนะนําให้ใชซ้ัลทามิซิลลินในระหว่างการใหน้ม แอมพซิิลลินและซัลแบคแทมที่มีความเข้มข้นตํ่าจะถูกขับ
ออกมาในนม สิ่งนีค้วรพิจารณาเนื่องจากทารกแรกเกิดอาจได้รับสัมผัส โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการ
ทํางานของไตยังไม่พัฒนาเต็มที่ในทารกแรกเกิด

4.7 ผลต่อความสามารถในการขับและใชง้านเครื่องจักร

ไม่มีใครรู้จัก

4.8 ผลกระทบที่ไมพ่ึงประสงค์

โดยทั่วไปแล้วซัลทามิซิลลินสามารถทนต่อยาได้ดี ผลข้างเคียงส่วนใหญท่ี่สังเกตพบมีความรุนแรงเล็ก
น้อยหรือปานกลาง และโดยปกตสิามารถทนต่อการรักษาอย่างต่อเนื่อง

ADRs ที่เกี่ยวข้องกับซัลตามิซิลลินตามหมวดหมูค่วามถี่ SOC และ CIOMS ที่แสดงรายการโดย
เรียงตามลําดับความสําคัญทางการแพทยท์ี่ลดลงหรือความสําคัญทางคลินิกภายในแต่ละหมวดหมู่
ความถี่และ SOC

อวัยวะของระบบ
ระดับ

ทั่วไป
≥1/100 ถึง <1/10

ผิดปกติ
≥1/1,000 ถึง
<1/100

หายาก
≥1/10,000 ถึง
<1/1,000

ความถี่
ไม่รู้
(ไมส่ามารถ
โดยประมาณ
จากทีม่ีอยู่
ข้อมูล)

การติดเชื้อและ
การระบาด

การติดเชื้อแคนดดิา ลําไส้ใหญ่ปลอม

เลือดและ
ระบบนํ้าเหลือง
ความผิดปกติ

ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า

ระบบภูมิคุ้มกัน
ความผิดปกติ

ช็อกแบบอะนาไฟแล็กติก,
ปฏิกิริยาอะนาไฟแล็กติก
คูนิสซนิโดรม,
ภูมิไวเกิน
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อวัยวะของระบบ
ระดับ

ทั่วไป
≥1/100 ถึง <1/10

ผิดปกติ
≥1/1,000 ถึง
<1/100

หายาก
≥1/10,000 ถึง
<1/1,000

ความถี่
ไม่รู้
(ไมส่ามารถ
โดยประมาณ
จากทีม่ีอยู่
ข้อมูล)

ระบบประสาท
ความผิดปกติ

ปวดศีรษะ เวียนหัว ง่วงนอน, ใจเย็น

ระบบทางเดินหายใจ

ทรวงอกและ
สื่อกลาง
ความผิดปกติ

หายใจลําบาก

ระบบทางเดินอาหาร
ความผิดปกติ

ท้องเสีย,
อาเจียน
อาการปวดท้อง,
คลื่นไส้

เมลาน่า
เปื่อย

Enterocolitis, Dyspepsia, 
Dysgeusia, ลิ้น
การเปลี่ยนสี

ตับและท่อนํ้าดี
ความผิดปกติ

ดีซ่าน
การทํางานของตับผิดปกติ

ผิวและ
ใต้ผิวหนัง
ความผิดปกติของเนื้อเยื่อ

ผื่น อาการคัน โรคผิวหนัง เนื้อร้ายของหนังกําพร้าที่เป็นพิษ, 
กลุ่มอาการสตีเวนส์-จอห์นสัน, 
Erythema multiforme,
Angioedema, ลมพิษ

กล้ามเนื้อและกระดูก
และเกี่ยวพัน
ความผิดปกติของเนื้อเยื่อ

ปวดข้อ

ความผิดปกติทั่วไป
และ
การบริหาร
สภาพเว็บไซต์

เมื่อยล้า อ่อนเพลีย

การสืบสวน อะลานีนอะมิโนทรานสเฟอเรส
เพิ่มขึ้น Aspartate
aminotransferase เพิ่มขึ้น

ADR ที่เกี่ยวข้องกับแอมพิซิลลนิเพียงอย่างเดียวและ/หรือซัลแบคแทม/แอมพิซิลลิน IM/IV ตามหมวด
หมู่ความถี่ SOC และ CIOMS ที่แสดงรายการตามลําดับความสําคัญทางการแพทย์ที่ลดลงหรือความ
สําคัญทางคลินิกภายในแต่ละหมวดหมู่ความถี่และ SOC

อวัยวะของระบบ
ระดับ

ทั่วไป
≥1/100 ถึง < 1/10

ผิดปกติ
≥1/1,000 ถึง
<1/100

หายาก
≥1/10,000 ถึง
<1/1,000

ไม่ทราบความถี่
(ไม่สามารถประมาณไดจ้าก
ข้อมูลที่มีอยู่)

เลือดและ
ระบบนํ้าเหลือง
ความผิดปกติ

Agranulocytosis, โรคโลหิตจาง 
Haemolytic, จํ้า 
Thrombocytopenic, เม็ดเลือดขาว,
Neutropenia, Eosinophilia, โรค
โลหิตจาง

ระบบภูมิคุ้มกัน
ความผิดปกติ

ช็อต Anaphylactoid,
ปฏิกิริยาอะนาไฟแลคตอยด์

ระบบประสาท
ความผิดปกติ

อาการชัก

ระบบทางเดินอาหาร
ความผิดปกติ

กลอสอักเสบ

ตับและท่อนํ้าดี
ความผิดปกติ

โรคตับอักเสบ cholestatic,
นํ้ามูกไหล
ภาวะบิลิรูบินในเลือดสูง
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อวัยวะของระบบ
ระดับ

ทั่วไป
≥1/100 ถึง < 1/10

ผิดปกติ
≥1/1,000 ถึง
<1/100

หายาก
≥1/10,000 ถึง
<1/1,000

ไม่ทราบความถี่
(ไม่สามารถประมาณไดจ้าก
ข้อมูลที่มีอยู่)

ผิวและ
ใต้ผิวหนัง
ความผิดปกติของเนื้อเยื่อ

โรคผิวหนังอักเสบเรื้อรัง ตุ่ม
หนองเฉียบพลันทั่วไป

ไตและ
ความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ

โรคไตอักเสบจากท่อไต

การสืบสวน การรวมตัวของเกล็ดเลือดผิดปกติ

4.9 ยาเกินขนาด

มีข้อมูลที่จํากัดเกี่ยวกับความเป็นพิษเฉียบพลันของแอมพิซลิลินโซเดียมและโซเดียมซัลแบคแทมในมนุษย์ 
การใชย้าเกินขนาดคาดว่าจะก่อให้เกิดอาการทีส่่วนใหญเ่ป็นการขยายอาการไม่พึงประสงค์ที่รายงานกับยา 
ควรพิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่ายาปฏิชีวนะเบตา-แลคแทมทีม่ีความเข้มข้นสูงของนํ้าไขสันหลังอักเสบอาจก่อ
ให้เกิดผลต่อระบบประสาท รวมทั้งอาการชัก เนื่องจากแอมพิซลิลินและซัลแบคแทมถูกกําจัดออกจากการ
ไหลเวียนโดยการฟอกไต ขั้นตอนเหล่านีอ้าจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดยาออกจากร่างกายได้ หาก
การใชย้าเกินขนาดเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางไต

5. คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา

5.1 คุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร์

การศึกษาทางชีวเคมีกับระบบแบคทีเรียที่ปราศจากเซลล์ได้แสดงให้เห็นว่าซัลแบคแทมเป็นตัวยับยั้งทีก่ลับ
ไม่ได้ของเบตา-แลคทาเมสที่สําคัญที่สุดที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตทีด่ื้อต่อยาเพนนิซิลลิน ในขณะทีฤ่ทธิ์ต้านแบค
ทีเรียซัลแบคแทมส่วนใหญจ่ํากัดอยู่ที่Neisseriaceaeศักยภาพของซัลแบคแทมโซเดียมในการป้องกัน
การทําลายเพนซิิลลินและเซฟาโลสปอรินโดยสิ่งมีชีวิตทีด่ื้อยาได้รับการยืนยันในการศึกษาสิ่งมีชีวิตทั้งหมด
โดยใช้สายพันธุ์ทีด่ื้อยา ซึ่งโซเดียมซัลแบคแทมแสดงฤทธิเ์สริมฤทธิก์ันอย่างชัดเจนกับเพนิซลิลินและเซฟ
าโลสปอริน เนื่องจากซัลแบคแทมยังจับกับโปรตีนทีจ่ับกับเพนิซลิลินด้วย สายพันธุ์ที่ละเอียดอ่อนบางสาย
พันธุ์จึงมคีวามอ่อนไหวต่อการรวมกันมากกว่ายาปฏิชีวนะเบตา-แลกแทมเพียงอย่างเดียว

ส่วนประกอบในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียของผลิตภัณฑน์ีค้ือ แอมพซิิลลิน ซึ่งเหมือนกับเบนซิล เพนิซลิลิน ทําหน้าทีต่่อ
ต้านสิ่งมีชีวิตที่ละเอียดอ่อนในระหว่างขั้นตอนของการทวีคูณแบบแอคทีฟโดยการยับยั้งการสังเคราะหท์างชีว
สังเคราะห์ของเยื่อเมือกของผนังเซลล์

ซัลทามิซิลลนิมีประสิทธิภาพในการต่อต้านแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบหลายชนิดรวมทั้ง
Staphylococcus aureusและStaphylococcus epidermidis(รวมทั้ง
ทนต่อเพนซิิลลินและบางสายพันธุ์ทีท่นต่อเมธิซิลลิน);Streptococcus pneumoniae, 
Streptococcus faecalisและอื่น ๆสเตรปโทคอกคัสสายพันธุ์;ฮีโมฟีลัส อินฟลเูอนเซและ 
Haemophilus parainfluenzae(ทั้งสายพันธุ์เบต้าแลคทาเมสบวกและลบ);โมราเซลลา กาตาร์ราลิส; 
ไม่ใช้ออกซิเจน รวมทั้งแบคทีเรียทีเ่ปราะบางและพันธุ์ที่เกี่ยวข้องEscherichia coli; Klebsiellaสายพันธุ์
;โพรทูสสปีชีส์ (ทั้งอินโดลบวกและอินโดลเชิงลบ);Enterobacter สายพันธุ์;Morganella morganii;ซิ
โตรแบคเตอร์สายพันธุ์;Neisseria เยื่อหุ้มสมองอักเสบและNeisseria gonorrhoeae.

5.2 คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์

ภายหลังการบริหารช่องปากในมนุษย์ ซัลตามิซิลลินจะถูกไฮโดรไลซ์ระหว่างการดูดซึมเพื่อใหซ้ัลแบคแทม
และแอมพซิิลลินในอัตราส่วน 1:1 โมลารใ์นระบบไหลเวียน การดูดซึมของยารับประทานคือ 80% ของ
ขนาดยาซัลแบคแทมและแอมพิซิลลินที่ฉีดเข้าเส้นเลือดดําเท่ากัน การบริหารหลังอาหารไม่ส่งผลต่อการ
ดูดซึมทางระบบของซัลตามซิิลลิน ระดับสูงสุดของแอมพิซิลลินในซีรัมหลังการใหซ้ัลตามิซิลลินนั้นมีค่า
ประมาณสองเท่าของแอมพิซิลลินในช่องปากที่เท่ากัน ครึ่งชีวิตทีค่ัดออกจะอยู่ทีป่ระมาณ 0.75 และ 1
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ชั่วโมงสําหรับซัลแบคแทมและแอมพิซิลลินตามลําดับในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี โดย 50%-75% ของสาร
แต่ละตัวถูกขับออกทางปัสสาวะไม่เปลี่ยนแปลง ครึ่งชีวิตในการกําจัดจะเพิ่มขึ้นในผู้สูงอายุและในผู้ป่วยที่มี
ความผิดปกติของไต Probenecid ลดการหลั่งของท่อไตของทั้ง ampicillin และ sulbactam การใช้
โพรเบเนซิดร่วมกับซัลตามิซิลลนิพร้อมกันส่งผลให้ระดับแอมพซิิลลินและซัลแบคแทมในเลือดเพิ่มขึ้นและ
ยาวนานขึ้น (ดูหัวข้อ 4.5 –ปฏิกิริยากับผลิตภัณฑย์าอื่น ๆ และรูปแบบอื่นของการโต้ตอบ).

5.3 ข้อมูลความปลอดภัยพรีคลินิก

ในขณะที่สังเกตพบไกลโคจีโนซิสแบบย้อนกลับได้ในสัตวท์ดลอง ปรากฏการณน์ี้ขึ้นอยู่กับขนาดยาและขึ้น
อยู่กับเวลา และไมค่าดว่าจะพัฒนาที่ขนาดยาทีใ่ช้ในการรักษาและระดับพลาสมาที่สอดคล้องกันในช่วงเวลา
สั้นๆ ของการบําบัดด้วยแอมพิซิลลิน/ซัลแบคแทมร่วมกันในมนุษย์

ไม่ได้มีการศึกษาระยะยาวในสัตว์เพื่อประเมินศักยภาพในการก่อมะเร็ง ส่วนประกอบแต่ละส่วนของซัลทามิ
ซิลลิน (แอมพิซิลลิน/ซัลแบคแทม) ผ่านการทดสอบการกลายพันธุ์เป็นลบ

มีการศึกษาการสืบพันธุ์ในหนูและหนูในขนาดทีเ่กินขนาดยาของมนุษย์ และไม่พบหลักฐานของการเจริญ
พันธุ์ที่บกพร่องหรือเป็นอันตรายต่อทารกในครรภเ์นื่องจากซัลตามิซลิลิน

6. รายละเอียดทางเภสัชกรรม

6.1 รายชื่อสารเพิ่มปริมาณ

แต่ละเม็ดยังประกอบด้วยแลคโตส แป้งข้าวโพด โซเดียมสตาร์ชไกลโคเลต ไฮดรอกซีโพรพลิเซลลูโลส แมกนีเซี
ยมสเตียเรต ไฮดรอกซีโพรพลิเมทิลเซลลูโลส 2910 ไททาเนียมออกไซด์ แป้งทาตัว macrogol 6000 นํ้า
บริสุทธิ์ ขี้ผึ้งคาร์นูบา และแอลกอฮอลท์ี่ทําให้เสียสภาพเป็นพิเศษ

สารแขวนลอยในช่องปากยังประกอบด้วยซูโครส รสเชอร์รี่เทียม คอลลอยดซ์ิลิกอนไดออกไซด์ โซเดียม
ฟอสเฟตไดบาซิก และโมโนเบสิกโซเดียมฟอสเฟตแอนไฮดรัส

6.2 เข้ากันไม่ได้

ไม่มีใครรู้จัก

6.3 อายุการเก็บรักษา

Unasyn Tablet
Unasyn ระงับช่องปาก

: สังเกต “วันหมดอาย”ุ (เดือน/ปี) พิมพ์บนกล่องด้านนอก : 24 เดือน (
ผงแห้ง)
: 14 วัน (ระงับการสร้างใหมภ่ายใต้ตู้เย็น)

6.4 ข้อควรระวังพิเศษสําหรับการจัดเก็บ

Unasyn Tablet : เก็บทีอุ่ณหภูมิตํ่ากว่า 30°C

Unasyn Oral Suspension : เก็บที่อุณหภูมติํ่ากว่า 30°C สารแขวนลอยทางปากทีส่ร้างขึ้นใหมจ่ะต้อง
เก็บไว้ในตูเ้ย็นและทิ้งหลังจาก 14 วัน
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6.5 ลักษณะและเนื้อหาของคอนเทนเนอร์

Sultamicillin มีให้ดังนี้:
375 มก. เม็ด, แพ็คตุ่ม 20 และ 100 เม็ด
ผงระงับช่องปาก 250 มก./5 มล. ขวด 30 มล. 60 มล. และ 100 มล.

จุดแข็งของผลิตภัณฑ์หรือขนาดบรรจุภัณฑ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้ไดใ้นตลาดของคุณ

6.6 ข้อควรระวังพิเศษสําหรับการกําจัดและการจัดการอื่น ๆ

คําแนะนําในการคืนสภาพสําหรับ Sultamicillin Powder สําหรับการระงับช่องปาก

กลืนเข้าไปหลังจากเตรียมสารกันกระเทือนเท่านั้น ขวดที่มีผงสําหรับแขวนลอยในช่องปากควรเติมนํ้า
จนถึงเส้นการทําเครื่องหมาย จากนั้นเขย่าแรงๆ จนส่วนผสมเข้ากัน จากนั้นเติมนํ้าอีกครั้งจนถึงเส้นขีด
เดิมแล้วเขย่าแรงอีกครั้ง สารแขวนลอยสามารถใช้ได้ 14 วันหากเก็บไว้ในตู้เย็น (ประมาณ 5°C) เขย่าก่อน
ใช้ทุกครั้ง

เขย่าขวดก่อนรับประทานแต่ละครั้ง

7. ผู้ผลิต

Unasyn Tablet
Pfizer Global Supply Japan Inc. ไอจิ 
ประเทศญี่ปุ่น
ภายใตอ้ํานาจของ 
Pfizer Inc., New 
York NY, USA

Unasyn ระงับช่องปาก
Haupt Pharma Latina Srl 
Latina, อิตาลี
ภายใตอ้ํานาจของ 
Pfizer Inc., New 
York NY, USA

ยูนาซิน ออรัล-1119
วันที่แก้ไขล่าสุด: พฤศจิกายน 2019
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