
UNASYN УСТЕН
Султамицилин

1 ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

УНАСИН

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Султамицилинът е двоен естер, в който ампицилинът и бета-лактамазният инхибитор сулбактам 
са свързани чрез метиленова група. Химически султамицилинът е оксиметилпеницилинатният 
сулфонов естер на ампицилина и има молекулно тегло 594,7.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Султамицилин се предлага под формата на филмирани таблетки, съдържащи тозилатната сол, 
еквивалентна на 375 mg султамицилин, което е взаимно пролекарство на сулбактам и ампицилин, 
което дава еквивалента на 147 mg сулбактам и 220 mg ампицилин.

Султамицилин се предлага също като прах за перорална суспензия, съдържаща султамицилинова 
основа, която след разтваряне с вода осигурява 250 mg султамицилин на 5 ml.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Султамицилин е показан за инфекции, причинени от чувствителни микроорганизми. Типични индикации са 
инфекции на горните дихателни пътища, включително синузит, среден отит и тонзилит; инфекции на долните 
дихателни пътища, включително бактериални пневмонии и бронхит; инфекции на пикочните пътища и 
пиелонефрит; инфекции на кожата и меките тъкани и гонококови инфекции.

Султамицилин може също да бъде показан при пациенти, нуждаещи се от терапия със сулбактам/ампицилин 
след първоначално лечение със сулбактам/ампицилин IM/IV.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Препоръчителната доза султамицилин при възрастни (включително пациенти в старческа възраст) е 375-750 mg перорално два 

пъти дневно.

Както при възрастни, така и при деца, лечението обикновено продължава до 48 часа след отзвучаване на пирексия и 

други необичайни признаци. Лечението обикновено се провежда за 5-14 дни, но периодът на лечение може да бъде 

удължен, ако е необходимо.

При лечението на неусложнена гонорея султамицилин може да се прилага като еднократна перорална доза от 
2,25 g (шест таблетки от 375 mg). Трябва да се прилага едновременно пробенецид 1,0 g, за да се удължат 
плазмените концентрации на сулбактам и ампицилин.

Случаите на гонорея със съмнение за лезия на сифилис трябва да бъдат прегледани в тъмно поле преди 
получаване на султамицилин и месечни серологични тестове в продължение на минимум четири месеца.

Препоръчва се да има поне 10-дневно лечение за всяка инфекция, причинена от хемолитични 
стрептококи, за да се предотврати появата на остра ревматична треска или гломерулонефрит.
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Употреба при деца и кърмачета

Дозировката за повечето инфекции при деца с тегло под 30 kg е султамицилин 25-50 mg/kg/ден 
перорално в две разделени дози, в зависимост от тежестта на инфекцията и преценката на 
лекаря. За деца с тегло 30 kg или повече трябва да се прилага обичайната доза за възрастни.

Употреба при пациенти с бъбречно увреждане

При пациенти с тежко увреждане на бъбречната функция (креатининов клирънс ≤30 ml/min) кинетиката на 
елиминиране на сулбактам и ампицилин се повлиява по подобен начин и следователно плазменото 
съотношение на единия към другия ще остане постоянно. Дозата султамицилин при такива пациенти трябва 
да се прилага по-рядко в съответствие с обичайната практика за ампицилин.

4.3 Противопоказания

Употребата на султамицилин е противопоказана при лица с анамнеза за алергична реакция към някой 
от пеницилините.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Съобщавани са сериозни и понякога фатални реакции на свръхчувствителност (включително 
анафилактоидни и тежки кожни нежелани реакции) при пациенти, получаващи терапия с беталактами. 
Преди започване на терапия със султамицилин (сулбактам натрий/ампицилин натрий), трябва да се 
направи внимателно проучване относно предишни реакции на свръхчувствителност към пеницилини, 
цефалоспорини, карбапенеми или други бета-лактамни средства. Ако възникне алергична реакция, 
султамицилин (сулбактам натрий/ампицилин натрий) трябва незабавно да се преустанови и да се 
започне подходяща алтернативна терапия.

Сериозните анафилактични реакции изискват незабавно спешно лечение с адреналин.

Кислород, интравенозни стероиди и управление на дихателните пътища, включително интубация, трябва да се 

прилагат, както е показано.

Тежки кожни реакции, като токсична епидермална некролиза (TEN), синдром на Stevens-Johnson 
(SJS), ексфолиативен дерматит, еритема мултиформе и остра генерализирана екзантематозна 
пустулоза (AGEP) са докладвани при пациенти на терапия с ампицилин/сулбактам. Ако възникне 
тежка кожна реакция, лечението с ампицилин/сулбактам трябва да се преустанови и да се 
започне подходяща терапия (вж. точка 4.8 -Нежелани ефекти).

Както при всеки антибиотичен препарат, постоянното наблюдение за признаци на свръхрастеж на нечувствителни 

организми, включително гъбички, е от съществено значение. Ако възникне суперинфекция, лекарството трябва да се 

преустанови и/или да се започне подходяща терапия.

Clostridium difficile-Съобщава се за свързана диария (CDAD) при употреба на почти всички антибактериални 
средства, включително султамицилин, и може да варира по тежест от лека диария до фатален колит. 
Лечението с антибактериални средства променя нормалната флора на дебелото черво, което води до 
свръхрастеж наC. difficile.

C. difficileпроизвежда токсини А и В, които допринасят за развитието на CDAD. Хипертоксин-продуциращи 
щамове наC. difficileпричиняват повишена заболеваемост и смъртност, тъй като тези инфекции могат да бъдат 
рефрактерни на антимикробна терапия и може да изискват колектомия. CDAD трябва да се има предвид при 
всички пациенти, които имат диария след употреба на антибиотици. Внимателна медицинска
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анамнезата е необходима, тъй като се съобщава, че CDAD се появява в продължение на два месеца след 
приложението на антибактериални средства.

Индуцирано от лекарства чернодробно увреждане, като холестатичен хепатит и жълтеница, се свързват с употребата 

на ампицилин/сулбактам. Пациентите трябва да бъдат посъветвани да се свържат със своя лекар, ако се развият 

признаци и симптоми на чернодробно заболяване (вж. точка 4.8 -Нежелани ефекти).

Тъй като инфекциозната мононуклеоза е с вирусен произход, ампицилин не трябва да се използва при 
лечението. Висок процент от пациентите с мононуклеоза, които получават ампицилин, развиват кожен обрив.

Препоръчително е периодично да се проверява за дисфункция на органната система по време на продължителна терапия; това 

включва бъбречна, чернодробна и хематопоетична системи.

Основният път на екскреция на сулбактам и ампицилин след перорално приложение на султамицилин е чрез 
урината. Тъй като бъбречната функция не е напълно развита при новородени, това трябва да се има предвид, 
когато се използва султамицилин при новородени.

Таблетки

Пациенти с редки наследствени проблеми като непоносимост към галактоза, Lapp-лактазен дефицит или 
глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат това лекарство.

Прах за перорална суспензия
Пациенти с редки наследствени проблеми като непоносимост към фруктоза, глюкозо-галактозна малабсорбция или 

захаразо-изомалтазна недостатъчност не трябва да приемат това лекарство.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Алопуринол
Едновременното приложение на алопуринол и ампицилин увеличава значително честотата на обриви 
при пациенти, приемащи и двете лекарства, в сравнение с пациентите, приемащи само ампицилин.

Антикоагуланти
Пеницилините могат да предизвикат промени в агрегацията на тромбоцитите и тестовете за коагулация. Тези ефекти 

могат да се допълват с антикоагуланти.

Бактериостатични лекарства (хлорамфеникол, еритромицин, сулфонамиди и тетрациклини) Бактериостатичните 

лекарства могат да повлияят на бактерицидния ефект на пеницилините; най-добре е да избягвате едновременната 

терапия.

Орални контрацептиви, съдържащи естроген
Има съобщения за случаи на намалена ефективност на оралните контрацептиви при жени, приемащи 
ампицилин, което води до непланирана бременност. Въпреки че връзката е слаба, на пациентите трябва да се 
даде възможност да използват алтернативен или допълнителен метод на контрацепция, докато приемат 
ампицилин.

Метотрексат
Едновременната употреба с пеницилини води до намален клирънс на метотрексат и съответно повишаване на 
токсичността на метотрексата. Пациентите трябва да бъдат внимателно наблюдавани. Дозите на левковорин 
може да се наложи да се увеличат и да се прилагат за по-дълги периоди от време.

пробенецид
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Пробенецид намалява бъбречната тубулна секреция на ампицилин и сулбактам, когато се използва 
едновременно; този ефект води до повишени и удължени серумни концентрации, удължен полуживот 
на елиминиране и повишен риск от токсичност.

Взаимодействие с лабораторни тестове

Фалшиво положителна глюкозурия може да се наблюдава при анализ на урината с помощта на реагент 
Benedict, реагент на Fehling и Clinitest-. След прилагане на ампицилин при бременни жени се наблюдава 
преходно намаляване на плазмената концентрация на общия конюгиран естриол, естриол глюкуронид, 
конюгиран естрон и естрадиол. Този ефект може да възникне и при сулбактам натрий/ампицилин 
натрий IM/IV.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Употреба по време на бременност

Проучванията върху репродукцията при животни не показват доказателства за нарушена плодовитост или увреждане на плода 

поради султамицилин. Сулбактам и ампицилин преминават през плацентарната бариера. Въпреки това, безопасността за 

употреба по време на бременност при хора не е установена. Следователно султамицилин трябва да се използва по време на 

бременност само ако потенциалните ползи надвишават потенциалния риск.

Използвайте по време на кърмене

Не се препоръчва употребата на султамицилин по време на кърмене. Ниски концентрации на ампицилин и сулбактам 

се екскретират в млякото. Това трябва да се има предвид, тъй като новороденото може да бъде изложено, особено 

след като бъбречната функция не е напълно развита при новородените.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Никой не е известен.

4.8 Нежелани ефекти

Султамицилин обикновено се понася добре. Повечето наблюдавани нежелани реакции са били с лека или 
умерена тежест и са се понасяли нормално при продължаване на лечението.

Нежеланите лекарствени реакции, свързани със султамицилин, по честотна категория на SOC и CIOMS, 

изброени в ред на намаляваща медицинска сериозност или клинична значимост в рамките на всяка честотна 

категория и SOC.

Системен орган
клас

често срещани

≥1/100 до <1/10
Нечести
≥1/1000 до
<1/100

Рядко
≥1/10 000 до
<1/1000

Честота
не се знае
(не може да бъде

оценено
от наличните
данни)

Инфекции и
Инвазии

Кандидозна инфекция Псевдомембранозен колит

Кръв и
лимфна система
разстройства

Тромбоцитопения

Имунна система
разстройства

Анафилактичен шок,
Анафилактична реакция,
синдром на Кунис,
Свръхчувствителност

Страница4на8



Системен орган
клас

често срещани

≥1/100 до <1/10
Нечести
≥1/1000 до
<1/100

Рядко
≥1/10 000 до
<1/1000

Честота
не се знае
(не може да бъде

оценено
от наличните
данни)

Нервна система
разстройства

главоболие Световъртеж Сомнолентност, седация

дихателна,
гръдни и
медиастинален

разстройства

диспнея

Стомашно-чревни
разстройства

диария,
повръщане,
Болка в корема,
гадене

Мелена,
Стоматит

Ентероколит, диспепсия, 
дисгеузия, език
обезцветяване

Хепатобилиарна
разстройства

жълтеница,

Ненормална чернодробна функция

Кожата и
подкожно
тъканни нарушения

Обрив, сърбеж дерматит Токсична епидермална 
некролиза, синдром на Stevens-
Johnson, еритема мултиформе,
Ангиоедем, уртикария

Мускулно-скелетна
и съединителна
тъканни нарушения

Артралгия

Общи нарушения
и
администрация
условия на обекта

Умора, неразположение

Разследвания Повишена аланин 
аминотрансфераза, аспартат
повишена аминотрансфераза

Нежеланите лекарствени реакции, свързани с ампицилин самостоятелно и/или сулбактам/ампицилин IM/IV 

от SOC и CIOMS честотна категория, изброени в ред на намаляваща медицинска сериозност или клинична 

значимост в рамките на всяка честотна категория и SOC.

Системен орган
клас

често срещани

≥1/100 до < 1/10
Нечести
≥1/1000 до
<1/100

Рядко
≥1/10 000 до
<1/1000

Честотата не е известна
(не може да бъде оценено от 
наличните данни)

Кръв и
лимфна система
разстройства

Агранулоцитоза, хемолитична 
анемия, тромбоцитопенична 
пурпура, левкопения,
Неутропения, еозинофилия, 
анемия

Имунна система
разстройства

анафилактоиден шок,
Анафилактоидна реакция

Нервна система
разстройства

Конвулсия

Стомашно-чревни
разстройства

Глосит

Хепатобилиарна
разстройства

холестатичен хепатит,
холестаза,
Хипербилирубинемия
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Системен орган
клас

често срещани

≥1/100 до < 1/10
Нечести
≥1/1000 до
<1/100

Рядко
≥1/10 000 до
<1/1000

Честотата не е известна
(не може да бъде оценено от 
наличните данни)

Кожата и
подкожно
тъканни нарушения

Ексфолиативен дерматит, остра 
генерализирана екзантематозна 
пустулоза

Бъбречна и
нарушения на урината

Тубулоинтерстициален нефрит

Разследвания Ненормална агрегация на тромбоцитите

4.9 Предозиране

Налична е ограничена информация относно острата токсичност на ампицилин натрий и сулбактам 
натрий при хора. Очаква се предозирането на лекарството да доведе до прояви, които са основно 
разширение на нежеланите реакции, съобщени с лекарството. Трябва да се има предвид фактът, че 
високите концентрации на бета-лактамни антибиотици в цереброспиналната течност (CSF) могат да 
причинят неврологични ефекти, включително гърчове. Тъй като и ампицилин, и сулбактам се 
отстраняват от кръвообращението чрез хемодиализа, тези процедури могат да засилят елиминирането 
на лекарството от тялото, ако се появи предозиране при пациенти с увредена бъбречна функция.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Биохимичните изследвания с безклетъчни бактериални системи показват, че сулбактамът е необратим 
инхибитор на повечето важни бета-лактамази, които се срещат в устойчиви на пеницилин организми. Докато 
антибактериалната активност на сулбактам е ограничена главно доNeisseriaceae, потенциалът на сулбактам 
натрий за предотвратяване на разрушаването на пеницилините и цефалоспорините от резистентни 
организми е потвърден в изследвания върху целия организъм, използващи резистентни щамове, при които 
сулбактам натрий проявява изразени синергични ефекти с пеницилини и цефалоспорини. Тъй като 
сулбактамът също се свързва с някои пеницилин-свързващи протеини, някои чувствителни щамове се правят 
по-податливи на комбинацията, отколкото само на бета-лактамния антибиотик.

Бактерицидният компонент на този продукт е ампицилин, който, подобно на бензил пеницилин, действа 
срещу чувствителни организми по време на етапа на активно размножаване чрез инхибиране на биосинтеза 
на мукопептида на клетъчната стена.

Султамицилинът е ефективен срещу широк спектър от грам-положителни и грам-отрицателни 
бактерии, включителноСтафилококус ауреусиStaphylococcus epidermidis(включително
устойчиви на пеницилин и някои метицилин-резистентни щамове);пневмокок, Streptococcus 
faecalisи другистрептококвидове;Haemophilus influenzaeи Haemophilus parainfluenzae(както 
бета-лактамаза-положителни, така и -отрицателни щамове);Moraxella catarrhalis; анаероби 
включителноBacteroides fragilisи сродни видове;Ешерихия коли; клебсиелавидове;Протей
видове (както индол-положителни, така и индол-отрицателни);Enterobacter видове;
Morganella morganii;Citrobacterвидове;Neisseria meningitidisиNeisseria gonorrhoeae.

5.2 Фармакокинетични свойства

След перорално приложение при хора, султамицилин се хидролизира по време на абсорбцията, за да 
осигури сулбактам и ампицилин в моларно съотношение 1:1 в системната циркулация. Бионаличността 
на перорална доза е 80% от равната интравенозна доза сулбактам и ампицилин. Приемането след храна 
не повлиява системната бионаличност на султамицилин. Пиковите серумни нива на ампицилин след 
приложение на султамицилин са приблизително два пъти по-високи от равна доза перорален 
ампицилин. Елиминационният полуживот е приблизително 0,75 и 1
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час за сулбактам и ампицилин съответно при здрави доброволци, като 50%-75% от всяко средство се 
екскретира непроменено с урината. Елиминационният полуживот се увеличава при пациенти в напреднала 
възраст и при пациенти с бъбречна дисфункция. Пробенецид намалява бъбречната тубулна секреция както на 
ампицилин, така и на сулбактам. Едновременната употреба на пробенецид със султамицилин води до 
повишени и удължени кръвни нива на ампицилин и сулбактам (вж. точка 4.5 –Взаимодействие с други 
лекарствени продукти и други форми на взаимодействие).

5.3 Предклинични данни за безопасност

Докато при лабораторни животни е наблюдавана обратима гликогеноза, това явление е зависимо от 
дозата и времето и не се очаква да се развие при терапевтичните дози и съответните плазмени нива, 
постигнати по време на относително кратките периоди на комбинирана терапия с ампицилин/
сулбактам при хора.

Не са провеждани дългосрочни проучвания при животни за оценка на канцерогенния потенциал. 
Отделните компоненти на султамицилин (ампицилин/сулбактам) са отрицателни за мутагенност.

Проучвания за репродукция са проведени при мишки и плъхове при дози, надвишаващи дозата при 
хора, и не са разкрили доказателства за нарушена плодовитост или увреждане на плода поради 
султамицилин.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Всяка таблетка съдържа също лактоза, царевично нишесте, натриев нишестен гликолат, 
хидроксипропилцелулоза, магнезиев стеарат, хидроксипропилметилцелулоза 2910, титанов оксид, талк, 
макрогол 6000, пречистена вода, карнаубски восък и специално денатуриран алкохол.

Пероралната суспензия съдържа също захароза, изкуствен аромат на череша, колоиден силициев 
диоксид, безводен двуосновен натриев фосфат и безводен едноосновен натриев фосфат.

6.2 Несъвместимости

Никой не е известен.

6.3 Срок на годност

Таблетка Unasyn
Unasyn перорална суспензия

: Спазвайте „Срок на годност“ (месец/година), отпечатан върху външната 
кутия: 24 месеца (сух прах)
: 14 дни (реконституирана суспензия в хладилник)

6.4 Специални предпазни мерки при съхранение

Таблетка Unasyn : Да се   съхранява под 30°C

Unasyn перорална суспензия: Да се   съхранява под 30°C. Приготвената перорална суспензия трябва да се 
съхранява в хладилник и да се изхвърли след 14 дни.
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6.5 Същност и съдържание на контейнера

Султамицилин се доставя, както следва:
Таблетки от 375 mg, блистерна опаковка от 20 и 100 броя

Прах за перорална суспензия 250 mg/5 ml, бутилка от 30 ml, 60 ml и 100 ml

Някои силни продукти или размери на опаковката може да не са налични на вашия пазар.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и друга работа

Инструкции за разтваряне на султамицилин на прах за перорална суспензия

Приемайте само след приготвяне на суспензия. Бутилката с праха за перорална суспензия трябва да се 
напълни с вода до маркиращата линия. След това трябва да се разклати енергично, докато съдържанието се 
смеси равномерно; след това напълнете отново с вода до същата маркировъчна линия и отново разклатете 
енергично. Суспензията вече може да се използва в продължение на 14 дни, ако се съхранява в хладилник 
(приблизително 5°C). Разклатете преди всяка употреба.

Разклатете бутилката ПРЕДИ ВСЯКА ДОЗА.

7. ПРОИЗВОДИТЕЛ

Таблетка Unasyn
Pfizer Global Supply Japan Inc. 
Айчи, Япония
Под ръководството на 
Pfizer Inc., Ню Йорк, Ню 
Йорк, САЩ

Unasyn перорална суспензия
Haupt Pharma Latina Srl 
Латина, Италия
Под ръководството на 
Pfizer Inc., Ню Йорк, Ню 
Йорк, САЩ

UNASYN ORAL-1119
Дата на последно преразглеждане: ноември 2019 г
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