
UNASYN SÖZLÜ
sultamisilin

1. TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

UNASYN

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Sultamisilin, ampisilin ve beta-laktamaz inhibitörü sulbaktamın bir metilen grubu 
aracılığıyla bağlandığı bir çift esterdir. Kimyasal olarak sultamisilin, ampisilin'in 
oksimetilpenisilinat sülfon esteridir ve moleküler ağırlığı 594.7'dir.

3. FARMASÖTİK FORM

Sultamisilin, 147 mg sulbaktam ve 220 mg ampisilin eşdeğeri veren, sulbaktam ve 
ampisilinin karşılıklı bir ön ilacı olan 375 mg sultamisiline eşdeğer tosilat tuzunu 
içeren film kaplı tabletler olarak mevcuttur.

Sultamisilin, su ile sulandırıldıktan sonra 5 ml'de 250 mg sultamisilin sağlayan 
sultamisilin bazı içeren oral süspansiyon için bir toz olarak da mevcuttur.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Tedavi endikasyonları

Sultamisilin, duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlar için endikedir. Tipik endikasyonlar 
sinüzit, orta kulak iltihabı ve bademcik iltihabı dahil üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır; bakteriyel 
pnömoniler ve bronşit dahil olmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları; idrar yolu enfeksiyonları ve 
piyelonefrit; cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları ve gonokok enfeksiyonları.

Sulbaktam/ampisilin IM/IV ile ilk tedaviyi takiben sulbaktam/ampisilin tedavisine ihtiyaç 
duyan hastalarda da sultamisilin endike olabilir.

4.2 Pozoloji ve Uygulama Yöntemi

Yetişkinlerde (yaşlı hastalar dahil) önerilen sultamisilin dozu günde iki kez oral yoldan 
375-750 mg'dır.

Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda tedaviye genellikle ateş ve diğer anormal belirtiler 
düzeldikten 48 saat sonrasına kadar devam edilir. Tedavi normalde 5-14 gün arasında verilir, ancak 
gerekirse tedavi süresi uzatılabilir.

Komplike olmayan gonore tedavisinde sultamisilin tek doz 2.25 g (altı 375 mg tablet) 
olarak verilebilir. Sulbaktam ve ampisilin plazma konsantrasyonlarını uzatmak için 
birlikte probenesid 1.0 g uygulanmalıdır.

Sifiliz lezyonundan şüphelenilen gonore vakaları, en az dört ay boyunca sultamisilin ve 
aylık serolojik testler almadan önce karanlık alan muayenelerinden geçmelidir.

Akut romatizmal ateş veya glomerülonefrit oluşumunu önlemek için hemolitik streptokokların 
neden olduğu herhangi bir enfeksiyon için en az 10 günlük tedavi olması önerilir.
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Çocuklarda ve Bebeklerde Kullanım

30 kg'ın altındaki çocuklarda çoğu enfeksiyon için dozaj, enfeksiyonun ciddiyetine ve 
doktorun kararına bağlı olarak, oral yoldan 25-50 mg/kg/gün sultamisilin'dir. 30 kg 
veya daha ağır olan çocuklar için normal yetişkin dozu verilmelidir.

Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Kullanım

Şiddetli böbrek fonksiyonu bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klerensi ≤30 ml/dak), 
sulbaktam ve ampisilinin eliminasyon kinetiği benzer şekilde etkilenir ve dolayısıyla 
birinin diğerine plazma oranı sabit kalacaktır. Bu tür hastalarda sultamisilin dozu, 
ampisilin için olağan uygulamaya uygun olarak daha az sıklıkta uygulanmalıdır.

4.3 Kontrendikasyonlar

Penisilinlerden herhangi birine karşı alerjik reaksiyon öyküsü olan kişilerde sultamisilin 
kullanımı kontrendikedir.

4.4 Kullanıma İlişkin Özel Uyarılar ve Önlemler

Betalaktam tedavisi alan hastalarda ciddi ve bazen ölümcül aşırı duyarlılık reaksiyonları 
(anafilaktoid ve şiddetli kutanöz advers reaksiyonlar dahil) bildirilmiştir. Sultamisilin 
(sulbaktam sodyum/ampisilin sodyum) ile tedaviye başlamadan önce, penisilinler, 
sefalosporinler, karbapenemler veya diğer beta-laktam ajanlarına karşı önceki aşırı 
duyarlılık reaksiyonları hakkında dikkatli bir araştırma yapılmalıdır. Alerjik bir reaksiyon 
meydana gelirse, sultamisilin (sulbaktam sodyum/ampisilin sodyum) derhal kesilmeli ve 
uygun alternatif tedavi başlatılmalıdır.

Ciddi anafilaktik reaksiyonlar, adrenalin ile acil acil tedavi gerektirir.

Oksijen, intravenöz steroidler ve entübasyon dahil hava yolu yönetimi belirtildiği gibi 
uygulanmalıdır.

Ampisilin/sulbaktam tedavisi alan hastalarda toksik epidermal nekroliz (TEN), Stevens-
Johnson sendromu (SJS), eksfolyatif dermatit, eritema multiforme ve akut jeneralize 
ekzantematöz püstüloz (AGEP) gibi ciddi cilt reaksiyonları bildirilmiştir. Şiddetli bir cilt 
reaksiyonu meydana gelirse ampisilin/sulbaktam kesilmeli ve uygun tedaviye 
başlanmalıdır (bkz. bölüm 4.8 -İstenmeyen etkiler).

Herhangi bir antibiyotik preparatında olduğu gibi, mantarlar da dahil olmak üzere duyarlı olmayan 
organizmaların aşırı üreme belirtileri için sürekli gözlem şarttır. Süperenfeksiyon meydana gelirse, 
ilaç kesilmeli ve/veya uygun tedavi başlatılmalıdır.

Clostridium difficilesultamisilin dahil hemen hemen tüm antibakteriyel ajanların kullanımıyla ilişkili 
diyare (CDAD) bildirilmiştir ve şiddeti hafif diyareden ölümcül kolite kadar değişebilir. 
Antibakteriyel ajanlarla tedavi, kolonun normal florasını değiştirerek, kolonun aşırı büyümesine 
neden olur.C. difficile.

C. difficileCDAD gelişimine katkıda bulunan A ve B toksinlerini üretir. Hipertoksin üreten 
suşlarC. difficileBu enfeksiyonlar antimikrobiyal tedaviye dirençli olabileceğinden ve 
kolektomi gerektirebileceğinden morbidite ve mortalitede artışa neden olur. Antibiyotik 
kullanımını takiben diyare ile başvuran tüm hastalarda CDAD düşünülmelidir. dikkatli tıbbi
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CDAD'nin antibakteriyel ajanların uygulanmasından iki ay sonra meydana geldiği rapor 
edildiğinden, öykü gereklidir.

Kolestatik hepatit ve sarılık gibi ilaca bağlı karaciğer hasarı ampisilin/sulbaktam kullanımı ile 
ilişkilendirilmiştir. Hastalara, karaciğer hastalığının belirti ve semptomları gelişirse doktorlarıyla 
temasa geçmeleri tavsiye edilmelidir (bkz. bölüm 4.8 -İstenmeyen etkiler).

Enfeksiyöz mononükleoz viral kaynaklı olduğundan tedavide ampisilin kullanılmamalıdır. 
Ampisilin alan mononükleozlu hastaların yüksek bir yüzdesinde deri döküntüsü gelişir.

Uzun süreli tedavi sırasında organ sistemi işlev bozukluğunun periyodik olarak kontrol edilmesi önerilir; 
buna renal, hepatik ve hematopoietik sistemler dahildir.

Sultamisilin oral uygulamasını takiben sulbaktam ve ampisilinin başlıca atılım yolu idrardır. 
Yenidoğanlarda böbrek fonksiyonu tam olarak gelişmediğinden, yenidoğanlarda sultamisilin 
kullanılırken bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

tabletler
Nadir kalıtsal galaktoz intoleransı, Lapp-laktaz eksikliği veya glukoz-galaktoz 
malabsorpsiyonu sorunları olan hastalar bu ilacı almamalıdır.

Oral Süspansiyon için Toz
Nadir kalıtsal fruktoz intoleransı, glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu veya sukraz-
izomaltaz yetmezliği sorunları olan hastalar bu ilacı almamalıdır.

4.5 Diğer Tıbbi Ürünlerle Etkileşim ve Diğer Etkileşim Biçimleri

allopurinol
Allopurinol ve ampisilinin eşzamanlı uygulanması, tek başına ampisilin alan 
hastalara kıyasla her iki ilacı alan hastalarda döküntü insidansını önemli ölçüde 
artırır.

Antikoagülanlar
Penisilinler trombosit agregasyonu ve pıhtılaşma testlerinde değişikliklere neden olabilir. Bu etkiler 
antikoagülanlarla katkı maddesi olabilir.

Bakteriyostatik ilaçlar (kloramfenikol, eritromisin, sülfonamidler ve tetrasiklinler) Bakteriyostatik 
ilaçlar penisilinlerin bakterisidal etkisine müdahale edebilir; eşzamanlı tedaviden kaçınmak en 
iyisidir.

Östrojen içeren oral kontraseptifler
Ampisilin alan kadınlarda oral kontraseptif etkinliğinin azaldığı ve bunun planlanmamış 
gebelikle sonuçlandığına dair vaka raporları bulunmaktadır. İlişki zayıf olsa da, hastalara 
ampisilin alırken alternatif veya ek bir doğum kontrol yöntemi kullanma seçeneği 
sunulmalıdır.

metotreksat
Penisilinlerle eşzamanlı kullanım, metotreksatın klirensinin azalmasına ve metotreksat 
toksisitesinde buna karşılık gelen bir artışa neden olmuştur. Hastalar yakından izlenmelidir. 
Leucovorin dozajlarının arttırılması ve daha uzun süreler boyunca uygulanması gerekebilir.

Probenesid
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Probenesid birlikte kullanıldığında ampisilin ve sulbaktamın renal tübüler sekresyonunu 
azaltır; bu etki, artan ve uzamış serum konsantrasyonları, uzamış eliminasyon yarı ömrü 
ve artan toksisite riski ile sonuçlanır.

Laboratuvar test etkileşimleri
Benedict reaktifi, Fehling reaktifi ve Clinitest- kullanılarak yapılan idrar tahlilinde yanlış 
pozitif glikozüri gözlenebilir. Ampisilin'in hamile kadınlara uygulanmasını takiben, toplam 
konjuge estriol, estriol glukuronid, konjuge estron ve estradiolün plazma 
konsantrasyonunda geçici bir düşüş kaydedilmiştir. Bu etki, sulbaktam sodyum/ampisilin 
sodyum IM/IV ile de ortaya çıkabilir.

4.6 Doğurganlık, Hamilelik ve Emzirme

Hamilelikte Kullanım

Hayvan üreme çalışmaları, sultamisilin nedeniyle doğurganlığın bozulduğuna veya fetüse zarar verdiğine dair 
hiçbir kanıt ortaya koymamıştır. Sulbaktam ve ampisilin plasenta bariyerini geçer. Bununla birlikte, insan 
hamileliğinde kullanım için güvenlik oluşturulmamıştır. Bu nedenle, sultamisilin hamilelik sırasında ancak 
potansiyel faydaların potansiyel risklerinden fazla olması durumunda kullanılmalıdır.

Emzirme Sırasında Kullanım

Laktasyon döneminde sultamisilin kullanımı önerilmez. Düşük konsantrasyonlarda ampisilin 
ve sulbaktam sütle atılır. Bu, özellikle yenidoğanlarda böbrek fonksiyonu tam olarak 
gelişmediğinden, yenidoğanın maruz kalabileceği düşünülmelidir.

4.7 Araç ve Makine Kullanma Yeteneğine Etkileri

Hiçbiri bilinmiyor.

4.8 İstenmeyen etkiler

Sultamisilin genellikle iyi tolere edilir. Gözlenen yan etkilerin çoğu hafif veya orta 
şiddetteydi ve tedaviye devam edildiğinde normal olarak tolere edildi.

SOC ve CIOMS sıklık kategorisine göre sultamisilin ile ilişkili ADR'ler, her bir sıklık 
kategorisi ve SOC içinde azalan tıbbi ciddiyet veya klinik önem sırasına göre 
listelenmiştir.

Sistem Organı
Sınıf

Yaygın
≥1/100 ila <1/10

yaygın olmayan

≥1/1.000 ila
<1/100

Nadir
≥1/10.000 ila
<1/1.000

Sıklık
bilinmeyen
(olamaz
tahmini
mevcut olandan
veri)

Enfeksiyonlar ve
Enfestasyonlar

kandida enfeksiyonu psödomembranöz kolit

kan ve
lenf sistemi
bozukluklar

trombositopeni

Bağışıklık sistemi
bozukluklar

Anafilaktik şok,
Anafilaktik tepki,
Kounis sendromu,
aşırı duyarlılık
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Sistem Organı
Sınıf

Yaygın
≥1/100 ila <1/10

yaygın olmayan

≥1/1.000 ila
<1/100

Nadir
≥1/10.000 ila
<1/1.000

Sıklık
bilinmeyen
(olamaz
tahmini
mevcut olandan
veri)

Gergin sistem
bozukluklar

Baş ağrısı Baş dönmesi Somnolans, Sedasyon

Solunum,
torasik ve
mediastinal
bozukluklar

dispne

gastrointestinal
bozukluklar

İshal,
Kusma,
Karın ağrısı,
Mide bulantısı

melaena,
stomatit

Enterokolit, Dispepsi, 
Disguzi, Dil
renk bozulması

hepatobiliyer
bozukluklar

Sarılık,
karaciğer fonksiyonu anormal

cilt ve
deri altı
doku bozuklukları

Döküntü, Kaşıntı Dermatit Toksik epidermal nekroliz, 
Stevens-Johnson sendromu, 
Eritema multiforme,
Anjiyoödem, Ürtiker

kas-iskelet sistemi
ve bağlayıcı
doku bozuklukları

artralji

Genel bozukluklar
ve
yönetim
site koşulları

Yorgunluk, Halsizlik

soruşturmalar Alanin aminotransferaz 
artışı, Aspartat
aminotransferaz arttı

SOC ve CIOMS frekans kategorisine göre tek başına ampisilin ve/veya sulbaktam/
ampisilin IM/IV ile ilişkili ADR'ler, her bir frekans kategorisi ve SOC içinde azalan tıbbi 
ciddiyet veya klinik önem sırasına göre listelenmiştir.

Sistem Organı
Sınıf

Yaygın
≥1/100 ila < 1/10

yaygın olmayan

≥1/1.000 ila
<1/100

Nadir
≥1/10.000 ila
<1/1.000

Frekans bilinmiyor
(eldeki verilerden 
tahmin edilemez)

kan ve
lenf sistemi
bozukluklar

Agranülositoz, Hemolitik 
anemi, Trombositopenik 
purpura, Lökopeni,
Nötropeni, Eozinofili, 
Anemi

Bağışıklık sistemi
bozukluklar

Anafilaktoid şok,
anafilaktoid reaksiyon

Gergin sistem
bozukluklar

konvülsiyon

gastrointestinal
bozukluklar

Glossit

hepatobiliyer
bozukluklar

hepatit kolestatik,
kolestaz,
hiperbilirubinemi
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Sistem Organı
Sınıf

Yaygın
≥1/100 ila < 1/10

yaygın olmayan

≥1/1.000 ila
<1/100

Nadir
≥1/10.000 ila
<1/1.000

Frekans bilinmiyor
(eldeki verilerden 
tahmin edilemez)

cilt ve
deri altı
doku bozuklukları

Dermatit eksfolyatif, Akut 
jeneralize ekzantematöz 
püstüloz

böbrek ve
idrar bozuklukları

Tubulointerstisyel nefrit

soruşturmalar Trombosit agregasyonu anormal

4.9 aşırı doz

Ampisilin sodyum ve sulbaktam sodyumun insanlarda akut toksisitesi hakkında sınırlı 
bilgi mevcuttur. İlacın aşırı dozunun, esas olarak ilaçla bildirilen advers reaksiyonların 
uzantıları olan belirtiler üretmesi beklenir. Beta-laktam antibiyotiklerin yüksek beyin 
omurilik sıvısı (BOS) konsantrasyonlarının nöbetler dahil nörolojik etkilere neden 
olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Ampisilin ve sulbaktam hemodiyaliz yoluyla 
dolaşımdan uzaklaştırıldığı için, böbrek fonksiyonu bozuk hastalarda doz aşımı meydana 
gelirse bu prosedürler ilacın vücuttan atılımını hızlandırabilir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik Özellikler

Hücresiz bakteri sistemleriyle yapılan biyokimyasal çalışmalar, sulbaktamın penisiline dirençli 
organizmalarda meydana gelen en önemli beta-laktamazların geri dönüşümsüz bir inhibitörü olduğunu 
göstermiştir. Sulbaktam antibakteriyel aktivitesi esas olarakNeisseriaceaesulbaktam sodyumun dirençli 
organizmalar tarafından penisilinlerin ve sefalosporinlerin yok edilmesini önleme potansiyeli, sulbaktam 
sodyumun penisilinler ve sefalosporinler ile belirgin sinerjistik etkiler sergilediği dirençli suşlar 
kullanılarak yapılan tüm organizma çalışmalarında doğrulanmıştır. Sulbaktam ayrıca bazı penisilin 
bağlayıcı proteinlere de bağlandığından, bazı hassas suşlar kombinasyona karşı tek başına beta-laktam 
antibiyotiğe göre daha duyarlı hale getirilir.

Bu ürünün bakterisit bileşeni, benzil penisilin gibi, hücre duvarı mukopeptidinin 
biyosentezinin inhibisyonu yoluyla aktif çoğalma aşamasında hassas organizmalara 
karşı etki eden ampisilindir.

Sultamisilin, çok çeşitli gram-pozitif ve gram-negatif bakterilere karşı etkilidir.
stafilokok aureusvestafilokok epidermidis(içermek
penisiline dirençli ve bazı metisiline dirençli suşlar);streptokok pnömoni, 
Streptococcus faecalisve diğeriStreptokokTürler;Haemophilus influenzaeve 
Haemophilus parainfluenzae(hem beta-laktamaz-pozitif hem de -negatif suşlar);
Moraxella catarrhalis; anaeroblar dahilBacteroides fragilisve ilgili türler;Escherichia 
koli; KlebsiellaTürler;proteintürler (hem indol pozitif hem de indol negatif);
enterobakter Türler;morganella morganii;limonTürler;Neisseria meningitidisve
Neisseria gonore.

5.2 Farmakokinetik Özellikler

İnsanlarda oral uygulamayı takiben, sultamisilin, sistemik dolaşımda 1:1 molar oranda 
sulbaktam ve ampisilin sağlamak üzere absorpsiyon sırasında hidrolize edilir. Oral dozun 
biyoyararlanımı, eşit intravenöz sulbaktam ve ampisilin dozunun %80'idir. Yiyeceklerden 
sonra uygulama, sultamisilin'in sistemik biyoyararlanımını etkilemez. Sultamisilin 
uygulamasını takiben ampisilin doruk serum seviyeleri, eşit dozda oral ampisilin 
dozunun yaklaşık iki katıdır. Eliminasyon yarı ömürleri yaklaşık 0.75 ve 1'dir.

Sayfa6nın-nin8



Sağlıklı gönüllülerde sırasıyla sulbaktam ve ampisilin için saat, her ajanın %50-75'i 
değişmeden idrarla atılır. Yaşlılarda ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda 
eliminasyon yarı ömürleri artar. Probenesid hem ampisilin hem de sulbaktamın renal tübüler 
sekresyonunu azaltır. Probenesidin sultamisilin ile eşzamanlı kullanımı, ampisilin ve 
sulbaktamın kan düzeylerinin yükselmesine ve uzamasına neden olur (bkz. bölüm 4.5 –Diğer 
Tıbbi Ürünlerle Etkileşim ve Diğer Etkileşim Biçimleri).

5.3 Klinik Öncesi Güvenlik Verileri

Laboratuar hayvanlarında geri dönüşümlü glikojenoz gözlemlenmiş olsa da, bu fenomen doza ve 
zamana bağlıydı ve insanlarda nispeten kısa kombine ampisilin/sulbaktam tedavisi periyotları 
sırasında elde edilen terapötik dozlarda ve karşılık gelen plazma seviyelerinde gelişmesi 
beklenmiyor.

Hayvanlarda uzun süreli çalışmalar kanserojen potansiyeli değerlendirmek için yapılmamıştır. 
Sultamisilin'in (ampisilin/sulbaktam) ayrı bileşenleri mutajenite açısından negatif olarak test 
edildi.

Farelerde ve sıçanlarda insan dozunu aşan dozlarda üreme çalışmaları yapılmış ve sultamisilin 
nedeniyle fetüse zarar verdiğine veya doğurganlığın bozulduğuna dair hiçbir kanıt ortaya 
koymamıştır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı Maddelerin Listesi

Her tablet ayrıca laktoz, mısır nişastası, sodyum nişasta glikolat, hidroksipropilselüloz, 
magnezyum stearat, hidroksipropilmetilselüloz 2910, titanyum oksit, talk, makrogol 6000, 
arıtılmış su, karnauba mumu ve özel olarak denatüre alkol içerir.

Oral süspansiyon ayrıca sukroz, yapay kiraz aroması, kolloidal silikon dioksit, susuz 
dibazik sodyum fosfat ve susuz monobazik sodyum fosfat içerir.

6.2 uyumsuzluklar

Hiçbiri bilinmiyor.

6.3 Raf ömrü

Unasyn Tablet
Unasyn Oral süspansiyon

: Dış kartonda yazılı “Son kullanma tarihine” (ay/yıl) uyun : 
24 ay (kuru toz)
: 14 gün (soğutma altında sulandırılmış süspansiyon)

6.4 Depolama için Özel Önlemler

Unasyn Tablet : 30°C'nin altında saklayın

Unasyn Oral Süspansiyon : 30°C'nin altında saklayın. Sulandırılmış oral süspansiyon 
buzdolabında saklanmalı ve 14 gün sonra atılmalıdır.
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6.5 Konteynerin Niteliği ve İçeriği

Sultamisilin aşağıdaki gibi sağlanır:
375 mg tabletler, 20'li ve 100'lü blister ambalaj
Oral Süspansiyon Tozu 250 mg/5 ml, 30 ml, 60 ml ve 100 ml'lik şişe

Bazı ürün güçleri veya paket boyutları pazarınızda bulunmayabilir.

6.6 İmha ve Diğer İşlemler için Özel Önlemler

Oral Süspansiyon için Sultamisilin Tozu için Sulandırma Talimatları

Sadece bir süspansiyonun hazırlanmasından sonra alın. Oral süspansiyon için toz içeren şişe, işaret 
çizgisine kadar su ile doldurulmalıdır. Daha sonra içerik homojen bir şekilde karışana kadar 
kuvvetlice çalkalanmalıdır; daha sonra tekrar aynı işaret çizgisine kadar suyla doldurun ve tekrar 
kuvvetlice çalkalayın. Süspansiyon, buzdolabında saklandığında (yaklaşık 5°C) 14 gün boyunca 
kullanılabilir. Her kullanımdan önce çalkalayın.

HER DOZDAN ÖNCE ŞİŞEYİ ÇALKALAYINIZ.

7. ÜRETİCİ FİRMA

Unasyn Tablet
Pfizer Global Supply Japan Inc. 
Aichi, Japonya
Pfizer Inc., New 
York NY, ABD yetkisi 
altında

Unasyn Oral Süspansiyon
Haupt Pharma Latina Srl 
Latina, İtalya
Pfizer Inc., New 
York NY, ABD yetkisi 
altında
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