
UNASYN MONDELING
sultamicilline

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

UNASYN

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Sultamicilline is een dubbele ester waarin ampicilline en de bètalactamaseremmer sulbactam zijn 
verbonden via een methyleengroep. Chemisch gezien is sultamicilline de 
oxymethylpenicillinaatsulfonester van ampicilline en heeft een molecuulgewicht van 594,7.

3. FARMACEUTISCHE VORM

Sultamicilline is verkrijgbaar als filmomhulde tabletten die het tosylaatzout bevatten dat overeenkomt met 375 
mg sultamicilline, wat een wederzijdse prodrug is van sulbactam en ampicilline, wat het equivalent oplevert 
van 147 mg sulbactam en 220 mg ampicilline.

Sultamicilline is ook verkrijgbaar als poeder voor orale suspensie met sultamicillinebase die, na 
reconstitutie met water, 250 mg sultamicilline per 5 ml oplevert.

4. KLINISCHE GEGEVENS

4.1 Therapeutische indicaties

Sultamicilline is geïndiceerd voor infecties veroorzaakt door gevoelige micro-organismen. Typische 
indicaties zijn infecties van de bovenste luchtwegen, waaronder sinusitis, middenoorontsteking en 
tonsillitis; lagere luchtweginfecties waaronder bacteriële pneumonieën en bronchitis; urineweginfecties 
en pyelonefritis; infecties van de huid en weke delen en gonokokkeninfecties.

Sultamicilline kan ook geïndiceerd zijn bij patiënten die behandeling met sulbactam/ampicilline nodig hebben 
na een initiële behandeling met sulbactam/ampicilline IM/IV.

4.2 Dosering en wijze van toediening

De aanbevolen dosis sultamicilline bij volwassenen (inclusief oudere patiënten) is tweemaal daags 
375-750 mg oraal.

Bij zowel volwassenen als kinderen wordt de behandeling gewoonlijk voortgezet tot 48 uur nadat koorts en andere abnormale 

verschijnselen zijn verdwenen. De behandeling wordt normaal gesproken 5-14 dagen gegeven, maar de behandelingsperiode 

kan indien nodig worden verlengd.

Bij de behandeling van ongecompliceerde gonorroe kan sultamicilline worden gegeven als een enkelvoudige orale 
dosis van 2,25 g (zes tabletten van 375 mg). Gelijktijdig moet probenecide 1,0 g worden toegediend om de 
plasmaconcentraties van sulbactam en ampicilline te verlengen.

Gevallen van gonorroe met een vermoedelijke laesie van syfilis moeten donkerveldonderzoeken ondergaan voordat 
sultamicilline en maandelijkse serologische tests worden uitgevoerd gedurende minimaal vier maanden.

Het wordt aanbevolen om elke infectie veroorzaakt door hemolytische streptokokken ten minste 10 dagen te 
behandelen om het optreden van acute reumatische koorts of glomerulonefritis te voorkomen.
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Gebruik bij kinderen en zuigelingen

De dosering voor de meeste infecties bij kinderen die minder dan 30 kg wegen is sultamicilline 25-50 mg/kg/
dag oraal in twee verdeelde doses, afhankelijk van de ernst van de infectie en het oordeel van de arts. Voor 
kinderen die 30 kg of meer wegen, moet de gebruikelijke dosis voor volwassenen worden gegeven.

Gebruik bij patiënten met nierinsufficiëntie

Bij patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring ≤30 ml/min) wordt de eliminatiekinetiek 
van sulbactam en ampicilline op vergelijkbare wijze beïnvloed en daarom zal de plasmaverhouding van de ene 
tot de andere constant blijven. De dosis sultamicilline bij dergelijke patiënten moet minder vaak worden 
toegediend in overeenstemming met de gebruikelijke praktijk voor ampicilline.

4.3 Contra-indicaties

Het gebruik van sultamicilline is gecontra-indiceerd bij personen met een voorgeschiedenis van een allergische reactie 
op een van de penicillines.

4.4 Speciale waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Ernstige en soms fatale overgevoeligheidsreacties (waaronder anafylactoïde en ernstige cutane 
bijwerkingen) zijn gemeld bij patiënten die werden behandeld met betalactams. Alvorens de 
behandeling met sultamicilline (sulbactam-natrium/ampicilline-natrium) te starten, moet zorgvuldig 
onderzoek worden gedaan naar eerdere overgevoeligheidsreacties op penicillines, cefalosporines, 
carbapenems of andere bètalactammiddelen. Als een allergische reactie optreedt, moet de behandeling 
met sultamicilline (natriumsulbactam/natriumampicilline) onmiddellijk worden stopgezet en moet een 
geschikte alternatieve therapie worden ingesteld.

Ernstige anafylactische reacties vereisen onmiddellijke spoedbehandeling met adrenaline.

Zuurstof, intraveneuze steroïden en luchtwegbeheer, inclusief intubatie, moeten worden 
toegediend zoals aangegeven.

Ernstige huidreacties, zoals toxische epidermale necrolyse (TEN), Stevens-Johnson-syndroom (SJS), 
exfoliatieve dermatitis, erythema multiforme en acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulosis 
(AGEP) zijn gemeld bij patiënten die ampicilline/sulbactam-therapie kregen. Als een ernstige huidreactie 
optreedt, moet ampicilline/sulbactam worden gestaakt en moet een geschikte therapie worden gestart 
(zie rubriek 4.8 -Ongewenste effecten).

Zoals bij elk antibioticumpreparaat, is constante observatie van tekenen van overgroei van niet-
gevoelige organismen, inclusief schimmels, essentieel. Als superinfectie optreedt, moet het medicijn 
worden stopgezet en/of een geschikte therapie worden ingesteld.

Clostridium difficile-geassocieerde diarree (CDAD) is gemeld bij gebruik van bijna alle antibacteriële 
middelen, inclusief sultamicilline, en kan in ernst variëren van milde diarree tot fatale colitis. 
Behandeling met antibacteriële middelen verandert de normale flora van de dikke darm, wat leidt tot 
overgroei vanC. moeilijk.

C. moeilijkproduceert toxine A en B, die bijdragen aan de ontwikkeling van CDAD. Hypertoxine-producerende 
stammen vanC. moeilijkleiden tot verhoogde morbiditeit en mortaliteit, aangezien deze infecties ongevoelig 
kunnen zijn voor antimicrobiële therapie en mogelijk colectomie vereisen. CDAD moet worden overwogen bij 
alle patiënten die diarree krijgen na gebruik van antibiotica. Zorgvuldig medisch
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voorgeschiedenis is noodzakelijk, aangezien is gemeld dat CDAD meer dan twee maanden na toediening van 
antibacteriële middelen optreedt.

Geneesmiddelgeïnduceerde leverbeschadiging zoals cholestatische hepatitis en geelzucht zijn in verband gebracht met het 

gebruik van ampicilline/sulbactam. Patiënten moeten worden geadviseerd om contact op te nemen met hun arts als zich 

tekenen en symptomen van leverziekte ontwikkelen (zie rubriek 4.8 -Ongewenste effecten).

Aangezien infectieuze mononucleosis van virale oorsprong is, mag ampicilline niet bij de behandeling worden 
gebruikt. Een hoog percentage patiënten met mononucleosis die ampicilline krijgen, ontwikkelt huiduitslag.

Het is raadzaam om periodiek te controleren op disfunctie van het orgaansysteem tijdens langdurige therapie; 
dit omvat nier-, lever- en hematopoëtische systemen.

De belangrijkste uitscheidingsroute van sulbactam en ampicilline na orale toediening van sultamicilline is via 
de urine. Omdat de nierfunctie bij pasgeborenen niet volledig is ontwikkeld, moet hiermee rekening worden 
gehouden bij het gebruik van sultamicilline bij pasgeborenen.

Tabletten

Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, Lapp-lactasedeficiëntie of glucose-
galactosemalabsorptie dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.

Poeder voor orale suspensie
Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als fructose-intolerantie, glucose-galactose malabsorptie of sucrase-
isomaltase insufficiëntie dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.

4.5 Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Allopurinol
De gelijktijdige toediening van allopurinol en ampicilline verhoogt de incidentie van huiduitslag aanzienlijk bij 
patiënten die beide geneesmiddelen krijgen in vergelijking met patiënten die alleen ampicilline krijgen.

anticoagulantia
Penicillines kunnen veranderingen veroorzaken in bloedplaatjesaggregatie- en stollingstests. Deze effecten 
kunnen additief zijn met anticoagulantia.

Bacteriostatische geneesmiddelen (chlooramfenicol, erytromycine, sulfonamiden en tetracyclines) Bacteriostatische 

geneesmiddelen kunnen het bacteriedodende effect van penicillines verstoren; het is het beste om gelijktijdige therapie te 

vermijden.

Oestrogeenbevattende orale anticonceptiva
Er zijn gevallen gemeld van verminderde effectiviteit van orale anticonceptiva bij vrouwen die ampicilline gebruikten, 
wat resulteerde in een ongeplande zwangerschap. Hoewel de associatie zwak is, moeten patiënten de mogelijkheid 
krijgen om een   alternatieve of aanvullende anticonceptiemethode te gebruiken tijdens het gebruik van ampicilline.

Methotrexaat
Gelijktijdig gebruik met penicillines heeft geleid tot een verminderde klaring van methotrexaat en een 
overeenkomstige toename van de toxiciteit van methotrexaat. Patiënten moeten nauwlettend worden gevolgd. De 
doseringen van leucovorine moeten mogelijk worden verhoogd en voor langere tijd worden toegediend.

probenecide

Bladzijde3van8



Probenecide vermindert de renale tubulaire secretie van ampicilline en sulbactam bij gelijktijdig 
gebruik; dit effect resulteert in verhoogde en verlengde serumconcentraties, verlengde 
eliminatiehalfwaardetijd en verhoogd risico op toxiciteit.

Laboratoriumtestinteracties
Vals-positieve glycosurie kan worden waargenomen bij urineonderzoek met behulp van Benedict-
reagens, Fehling-reagens en Clinitest-. Na toediening van ampicilline aan zwangere vrouwen is een 
voorbijgaande afname van de plasmaconcentratie van totaal geconjugeerd oestriol, oestriolglucuronide, 
geconjugeerd oestron en estradiol waargenomen. Dit effect kan ook optreden bij sulbactam-natrium/
ampicilline-natrium IM/IV.

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Gebruik tijdens de zwangerschap

Reproductieonderzoeken bij dieren hebben geen aanwijzingen opgeleverd voor verminderde vruchtbaarheid of schade aan de 

foetus als gevolg van sultamicilline. Sulbactam en ampicilline passeren de placentabarrière. De veiligheid voor gebruik tijdens 

de zwangerschap bij de mens is echter niet vastgesteld. Daarom mag sultamicilline alleen tijdens de zwangerschap worden 

gebruikt als de mogelijke voordelen opwegen tegen de mogelijke risico's.

Gebruik tijdens borstvoeding

Het gebruik van sultamicilline tijdens borstvoeding wordt niet aanbevolen. Lage concentraties ampicilline en 
sulbactam worden uitgescheiden in de melk. Hiermee moet rekening worden gehouden omdat de pasgeborene kan 
worden blootgesteld, vooral omdat de nierfunctie bij pasgeborenen niet volledig is ontwikkeld.

4.7 Effecten op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Geen bekend.

4.8 Ongewenste effecten

Sultamicilline wordt over het algemeen goed verdragen. De meeste waargenomen bijwerkingen waren van lichte of 
matige ernst en werden normaal verdragen bij voortzetting van de behandeling.

Bijwerkingen geassocieerd met sultamicilline per SOC en CIOMS-frequentiecategorie 
weergegeven in volgorde van afnemende medische ernst of klinisch belang binnen elke 
frequentiecategorie en SOC.

Systeemorgaan
Klas

Gemeenschappelijk

≥1/100 tot <1/10
Ongewoon
≥1/1.000 tot
<1/100

Bijzonder

≥1/10.000 tot
<1/1.000

Frequentie
niet bekend
(kan niet zijn
geschatte
uit de beschikbare
gegevens)

infecties en
plagen

Candida-infectie Pseudomembraneuze colitis

Bloed en
lymfestelsel
aandoeningen

Trombocytopenie

Immuunsysteem
aandoeningen

Anafylactische shock,
Anafylactische reactie,
Kounis-syndroom,
overgevoeligheid
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Systeemorgaan
Klas

Gemeenschappelijk

≥1/100 tot <1/10
Ongewoon
≥1/1.000 tot
<1/100

Bijzonder

≥1/10.000 tot
<1/1.000

Frequentie
niet bekend
(kan niet zijn
geschatte
uit de beschikbare
gegevens)

Zenuwstelsel
aandoeningen

Hoofdpijn Duizeligheid Slaperigheid, sedatie

Ademhaling,
thoracale en
mediastinum
aandoeningen

Dyspneu

gastro-intestinaal
aandoeningen

Diarree,
braken,
Buikpijn,
Misselijkheid

Melena,
stomatitis

Enterocolitis, dyspepsie, 
dysgeusie, tong
verkleuring

Lever- en gal
aandoeningen

Geelzucht,
Leverfunctie abnormaal

huid en
onderhuids
weefselaandoeningen

Huiduitslag, pruritus Dermatitis Toxische epidermale necrolyse, 
Stevens-Johnson-syndroom, 
Erythema multiforme,
Angio-oedeem, urticaria

Musculoskeletaal
en verbindend
weefselaandoeningen

artralgie

Algemene aandoeningen

en
administratie
site voorwaarden

Vermoeidheid, malaise

onderzoeken Alanine-aminotransferase 
verhoogd, aspartaat
aminotransferase verhoogd

Bijwerkingen geassocieerd met ampicilline alleen en/of sulbactam/ampicilline IM/IV volgens SOC 
en CIOMS-frequentiecategorie gerangschikt in volgorde van afnemende medische ernst of 
klinisch belang binnen elke frequentiecategorie en SOC.

Systeemorgaan
Klas

Gemeenschappelijk

≥1/100 tot < 1/10
Ongewoon
≥1/1.000 tot
<1/100

Bijzonder

≥1/10.000 tot
<1/1.000

Frequentie niet bekend
(kan met de beschikbare gegevens 
niet worden bepaald)

Bloed en
lymfestelsel
aandoeningen

Agranulocytose, hemolytische 
anemie, trombocytopenische 
purpura, leukopenie,
Neutropenie, eosinofilie, 
bloedarmoede

Immuunsysteem
aandoeningen

anafylactoïde shock,
anafylactoïde reactie

Zenuwstelsel
aandoeningen

stuiptrekkingen

gastro-intestinaal
aandoeningen

Glossitis

Lever- en gal
aandoeningen

Hepatitis cholestatisch,
cholestase,
Hyperbilirubinemie
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Systeemorgaan
Klas

Gemeenschappelijk

≥1/100 tot < 1/10
Ongewoon
≥1/1.000 tot
<1/100

Bijzonder

≥1/10.000 tot
<1/1.000

Frequentie niet bekend
(kan met de beschikbare gegevens 
niet worden bepaald)

huid en
onderhuids
weefselaandoeningen

Exfoliërende dermatitis, acute 
gegeneraliseerde exanthemateuze 
pustulosis

nier en
urinewegaandoeningen

Tubulo-interstitiële nefritis

onderzoeken Bloedplaatjesaggregatie abnormaal

4.9 Overdosis

Er is beperkte informatie beschikbaar over de acute toxiciteit van ampicilline-natrium en sulbactam-natrium bij de 
mens. Van overdosering van het geneesmiddel zou worden verwacht dat het verschijnselen veroorzaakt die 
voornamelijk voortkomen uit de bijwerkingen die met het geneesmiddel zijn gemeld. Er moet rekening worden 
gehouden met het feit dat hoge concentraties van bètalactamantibiotica in de cerebrospinale vloeistof (CSF) 
neurologische effecten kunnen veroorzaken, waaronder epileptische aanvallen. Omdat ampicilline en sulbactam beide 
door hemodialyse uit de bloedsomloop worden verwijderd, kunnen deze procedures de eliminatie van het 
geneesmiddel uit het lichaam versterken als overdosering optreedt bij patiënten met een verminderde nierfunctie.

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

5.1 Farmacodynamische eigenschappen

Biochemische studies met celvrije bacteriële systemen hebben aangetoond dat sulbactam een   onomkeerbare 
remmer is van de belangrijkste bètalactamasen die voorkomen in penicilline-resistente organismen. Hoewel de 
antibacteriële activiteit van sulbactam voornamelijk beperkt is tot:Neisseriaceae, werd het potentieel van 
sulbactam-natrium bij het voorkomen van de vernietiging van penicillines en cefalosporines door resistente 
organismen bevestigd in onderzoeken naar hele organismen met resistente stammen, waarbij sulbactam-
natrium duidelijke synergetische effecten vertoonde met penicillines en cefalosporines. Aangezien sulbactam 
zich ook bindt aan sommige penicillinebindende eiwitten, zijn sommige gevoelige stammen vatbaarder voor 
de combinatie dan voor het bètalactam-antibioticum alleen.

De bacteriedodende component van dit product is ampicilline, dat, net als benzylpenicilline, inwerkt 
tegen gevoelige organismen tijdens het stadium van actieve vermenigvuldiging door de remming van 
de biosynthese van celwandmucopeptide.

Sultamicilline is effectief tegen een breed scala aan grampositieve en gramnegatieve bacteriën, 
waaronder:Staphylococcus aureusenStaphylococcus epidermidis(inclusief
penicilline-resistente en sommige methicilline-resistente stammen);Streptococcus 
pneumoniae, Streptococcus faecalisen andereStreptokokkensoorten;Haemophilus influenzae
en Haemophilus para-influenzae(zowel bèta-lactamase-positieve als -negatieve stammen);
Moraxella catarrhalis; anaëroben inclusiefBacteroides fragilisen verwante soorten;Escherichia 
coli; Klebsiellasoorten;Proteussoorten (zowel indool-positief als indool-negatief);Enterobacter 
soorten;Morganella morganii;Citrobactersoorten;Neisseria meningitidisenNeisseria 
gonorrhoeae.

5.2 Farmacokinetische eigenschappen

Na orale toediening bij mensen wordt sultamicilline tijdens absorptie gehydrolyseerd om sulbactam en 
ampicilline in een molaire verhouding van 1:1 in de systemische circulatie te verschaffen. De biologische 
beschikbaarheid van een orale dosis is 80% van een gelijke intraveneuze dosis sulbactam en ampicilline. 
Toediening na voedsel heeft geen invloed op de systemische biologische beschikbaarheid van 
sultamicilline. De piekserumspiegels van ampicilline, na toediening van sultamicilline, zijn ongeveer 
tweemaal die van een gelijke dosis orale ampicilline. Eliminatiehalfwaardetijden zijn ongeveer 0,75 en 1
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uur voor respectievelijk sulbactam en ampicilline bij gezonde vrijwilligers, waarbij 50%-75% van elk 
middel onveranderd in de urine wordt uitgescheiden. De eliminatiehalfwaardetijden zijn verhoogd bij 
ouderen en bij patiënten met nierdisfunctie. Probenecide vermindert de renale tubulaire secretie van 
zowel ampicilline als sulbactam. Gelijktijdig gebruik van probenecide met sultamicilline resulteert in 
verhoogde en verlengde bloedspiegels van ampicilline en sulbactam (zie rubriek 4.5 –Interactie met 
andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie).

5.3 Preklinische veiligheidsgegevens

Hoewel bij laboratoriumdieren reversibele glycogenose werd waargenomen, was dit fenomeen dosis- en 
tijdsafhankelijk en zal het zich naar verwachting niet ontwikkelen bij de therapeutische doses en de overeenkomstige 
plasmaspiegels die worden bereikt tijdens de relatief korte perioden van gecombineerde ampicilline/sulbactam-
therapie bij mensen.

Er zijn geen langetermijnstudies bij dieren uitgevoerd om het carcinogene potentieel te evalueren. 
De afzonderlijke componenten van sultamicilline (ampicilline/sulbactam) testten negatief op 
mutageniteit.

Er zijn reproductieonderzoeken uitgevoerd bij muizen en ratten in doses die hoger waren dan de dosis voor de mens 
en er zijn geen aanwijzingen gevonden voor verminderde vruchtbaarheid of schade aan de foetus als gevolg van 
sultamicilline.

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1 Lijst van hulpstoffen

Elke tablet bevat ook lactose, maïszetmeel, natriumzetmeelglycolaat, hydroxypropylcellulose, 
magnesiumstearaat, hydroxypropylmethylcellulose 2910, titaniumoxide, talk, macrogol 6000, 
gezuiverd water, carnaubawas en speciaal gedenatureerde alcohol.

De orale suspensie bevat ook sucrose, kunstmatige kersensmaak, colloïdaal siliciumdioxide, 
dibasisch watervrij natriumfosfaat en monobasisch watervrij natriumfosfaat.

6.2 onverenigbaarheden

Geen bekend.

6.3 Houdbaarheid

Unasyn-tablet
Unasyn Orale suspensie

: Let op "Vervaldatum" (maand/jaar) gedrukt op de buitenverpakking : 24 
maanden (droog poeder)
: 14 dagen (gereconstitueerde suspensie onder koeling)

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen voor opslag

Unasyn-tablet : Bewaren beneden 30°C

Unasyn suspensie voor oraal gebruik: Bewaren beneden 30°C. De gereconstitueerde orale suspensie moet in de koelkast 

worden bewaard en na 14 dagen worden weggegooid.
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6.5 Aard en inhoud van de container

Sultamicilline wordt als volgt geleverd:
375 mg tabletten, blisterverpakking van 20's en 100's
Poeder voor orale suspensie 250 mg/5 ml, flesje van 30 ml, 60 ml en 100 ml

Sommige productsterkten of verpakkingsgrootten zijn mogelijk niet beschikbaar in uw markt.

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor verwijdering en andere hantering

Reconstitutie-instructies voor sultamicilline poeder voor orale suspensie

Alleen innemen na bereiding van een suspensie. De fles met het poeder voor orale suspensie moet tot 
aan de markeringsstreep met water worden gevuld. Het moet dan krachtig worden geschud totdat de 
inhoud gelijkmatig is gemengd; daarna weer tot dezelfde markeringsstreep met water vullen en 
nogmaals krachtig schudden. De suspensie kan nu 14 dagen worden gebruikt indien bewaard in de 
koelkast (ongeveer 5°C). Schud voor elk gebruik.

SCHUD DE FLES VOOR ELKE DOSERING.

7. FABRIKANT

Unasyn-tablet
Pfizer Global Supply Japan Inc. 
Aichi, Japan
Onder het gezag van 
Pfizer Inc., New York 
NY, VS

Unasyn orale suspensie
Haupt Pharma Latina Srl 
Latina, Italië
Onder het gezag van 
Pfizer Inc., New York 
NY, VS

UNASYN MONDELING-1119
Datum van laatste herziening: november 2019
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