
UNASYN ORAL
Sultamicillin

1. PANGALAN NG GAMOT NA PRODUKTO

UNASYN

2. MAQUALITATIVE AT MARAMING COMPOSITION

Ang Sultamicillin ay isang double ester kung saan ang ampicillin at ang beta-lactamase inhibitor na sulbactam 
ay nakaugnay sa pamamagitan ng isang methylene group. Sa kemikal, ang sultamicillin ay ang 
oxymethylpenicillinate sulfone ester ng ampicillin at may molecular weight na 594.7.

3. PHARMACEUTICAL FORM

Ang Sultamicillin ay makukuha bilang mga tabletang pinahiran ng pelikula na naglalaman ng tosylate salt na 
katumbas ng 375 mg sultamicillin, na isang mutual prodrug ng sulbactam at ampicillin, na nagbubunga ng 
katumbas ng 147 mg sulbactam at 220 mg na ampicillin.

Available din ang Sultamicillin bilang isang pulbos para sa oral suspension na naglalaman ng base ng sultamicillin na, 

pagkatapos i-reconstitution sa tubig, ay nagbibigay ng 250 mg sultamicillin bawat 5 ml.

4. MGA KLINIKAL NA PARTIKULAR

4.1 Therapeutic Indications

Ang Sultamicillin ay ipinahiwatig para sa mga impeksyong dulot ng madaling kapitan ng mga mikroorganismo. Ang 
mga karaniwang indikasyon ay mga impeksyon sa upper respiratory tract kabilang ang sinusitis, otitis media at 
tonsilitis; mga impeksyon sa mas mababang respiratory tract kabilang ang bacterial pneumonia at brongkitis; 
impeksyon sa ihi at pyelonephritis; mga impeksyon sa balat at malambot na tisyu at mga impeksyon sa gonococcal.

Ang Sultamicillin ay maaari ding ipahiwatig sa mga pasyente na nangangailangan ng sulbactam/ampicillin therapy 
kasunod ng paunang paggamot na may sulbactam/ampicillin IM/IV.

4.2 Posolohiya at Paraan ng Pangangasiwa

Ang inirerekumendang dosis ng sultamicillin sa mga matatanda (kabilang ang mga matatandang pasyente) ay 375-750 mg dalawang 

beses araw-araw.

Sa parehong mga matatanda at bata, ang paggamot ay karaniwang nagpapatuloy hanggang 48 oras pagkatapos malutas ang pyrexia at iba pang 

abnormal na mga palatandaan. Ang paggamot ay karaniwang ibinibigay sa loob ng 5-14 na araw, ngunit ang panahon ng paggamot ay maaaring 

pahabain kung kinakailangan.

Sa paggamot ng hindi komplikadong gonorrhea, ang sultamicillin ay maaaring ibigay bilang isang solong oral 
na dosis na 2.25 g (anim na 375 mg na tablet). Ang concomitant probenecid 1.0 g ay dapat ibigay upang 
pahabain ang plasma concentrations ng sulbactam at ampicillin.

Ang mga kaso ng gonorrhea na may pinaghihinalaang lesyon ng syphilis ay dapat magkaroon ng dark field examinations bago 

tumanggap ng sultamicillin at buwanang serological test sa loob ng hindi bababa sa apat na buwan.

Inirerekomenda na magkaroon ng hindi bababa sa 10 araw na paggamot para sa anumang impeksiyon na dulot ng hemolytic 

streptococci upang maiwasan ang paglitaw ng talamak na rheumatic fever o glomerulonephritis.
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Gamitin sa mga Bata at Sanggol

Ang dosis para sa karamihan ng mga impeksyon sa mga bata na tumitimbang ng mas mababa sa 30 kg ay sultamicillin 25-50 

mg/kg/araw na pasalita sa dalawang hinati na dosis, depende sa kalubhaan ng impeksyon at sa desisyon ng manggagamot. 

Para sa mga bata na tumitimbang ng 30 kg o higit pa, ang karaniwang dosis ng pang-adulto ay dapat ibigay.

Gamitin sa mga Pasyenteng may Paghina ng Bato

Sa mga pasyenteng may matinding kapansanan sa renal function (creatinine clearance ≤30 ml/min), ang 
elimination kinetics ng sulbactam at ampicillin ay parehong apektado at samakatuwid ang plasma ratio ng isa 
sa isa ay mananatiling pare-pareho. Ang dosis ng sultamicillin sa mga naturang pasyente ay dapat ibigay nang 
mas madalas alinsunod sa karaniwang pagsasanay para sa ampicillin.

4.3 Contraindications

Ang paggamit ng sultamicillin ay kontraindikado sa mga indibidwal na may kasaysayan ng isang reaksiyong alerdyi sa 
alinman sa mga penicillin.

4.4 Mga Espesyal na Babala at Pag-iingat para sa Paggamit

Ang malubhang at paminsan-minsan ay nakamamatay na mga reaksyon ng hypersensitivity (kabilang ang 
anaphylactoid at malubhang salungat na reaksyon sa balat) ay naiulat sa mga pasyente na tumatanggap ng therapy 
na may betalactams. Bago simulan ang therapy na may sultamicillin (sulbactam sodium/ampicillin sodium), dapat 
gawin ang maingat na pagtatanong tungkol sa mga nakaraang reaksyon ng hypersensitivity sa mga penicillin, 
cephalosporins, carbapenems o iba pang mga ahente ng beta-lactam. Kung ang isang reaksiyong alerhiya ay 
nangyari, ang sultamicillin (sulbactam sodium/ampicillin sodium) ay dapat na ihinto kaagad at ang naaangkop na 
alternatibong therapy ay dapat na ipatupad.

Ang mga malubhang reaksiyong anaphylactic ay nangangailangan ng agarang pang-emerhensiyang paggamot na may adrenaline.

Ang oxygen, mga intravenous steroid, at pamamahala sa daanan ng hangin, kabilang ang intubation, ay dapat ibigay 
ayon sa ipinahiwatig.

Ang matinding reaksyon sa balat, tulad ng toxic epidermal necrolysis (TEN), Stevens-Johnson syndrome 
(SJS), dermatitis exfoliative, erythema multiforme, at acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP) 
ay naiulat sa mga pasyente sa ampicillin/sulbactam therapy. Kung may malalang reaksyon sa balat, ang 
ampicillin/sulbactam ay dapat na ihinto at ang naaangkop na therapy ay dapat simulan (tingnan ang 
seksyon 4.8 -Hindi kanais-nais na mga Epekto).

Tulad ng anumang paghahanda ng antibyotiko, ang patuloy na pagmamasid para sa mga palatandaan ng labis na 
paglaki ng mga hindi madaling kapitan na organismo, kabilang ang mga fungi, ay mahalaga. Kung mangyari ang 
superinfection, ang gamot ay dapat na ihinto at/o naaangkop na therapy.

Clostridium difficile-Ang nauugnay na pagtatae (CDAD) ay naiulat sa paggamit ng halos lahat ng antibacterial agent, kabilang 

ang sultamicillin, at maaaring may kalubhaan mula sa banayad na pagtatae hanggang sa nakamamatay na colitis. Ang 

paggamot na may mga antibacterial agent ay nagbabago sa normal na flora ng colon, na humahantong sa labis na paglaki ng

C. mahirap.

C. mahirapgumagawa ng mga lason A at B, na nag-aambag sa pagbuo ng CDAD. Mga strain na gumagawa ng 
hypertoxin ngC. mahirapnagdudulot ng mas mataas na morbidity at mortality, dahil ang mga impeksyong ito ay 
maaaring maging refractory sa antimicrobial therapy at maaaring mangailangan ng colectomy. Ang CDAD ay dapat 
isaalang-alang sa lahat ng mga pasyente na may pagtatae pagkatapos ng paggamit ng antibiotic. Maingat na medikal
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ang kasaysayan ay kinakailangan dahil ang CDAD ay naiulat na nangyari sa loob ng dalawang buwan pagkatapos ng 
pangangasiwa ng mga antibacterial agent.

Ang pinsala sa atay na sanhi ng droga tulad ng cholestatic hepatitis at jaundice ay nauugnay sa paggamit ng 
ampicillin/sulbactam. Dapat payuhan ang mga pasyente na makipag-ugnayan sa kanilang doktor kung may mga 
palatandaan at sintomas ng sakit sa atay (tingnan ang seksyon 4.8 -Hindi kanais-nais na mga Epekto).

Dahil viral ang pinagmulan ng nakakahawang mononucleosis, hindi dapat gamitin ang ampicillin sa paggamot. Ang isang mataas na 

porsyento ng mga pasyente na may mononucleosis na tumatanggap ng ampicillin ay nagkakaroon ng pantal sa balat.

Maipapayo na suriin nang pana-panahon para sa dysfunction ng organ system sa panahon ng matagal na therapy; 
kabilang dito ang mga renal, hepatic at hematopoietic system.

Ang pangunahing ruta ng paglabas ng sulbactam at ampicillin pagkatapos ng oral administration ng sultamicillin ay 
sa pamamagitan ng ihi. Dahil ang pag-andar ng bato ay hindi ganap na nabuo sa mga neonates, dapat itong isaalang-
alang kapag gumagamit ng sultamicillin sa mga neonates.

Mga tableta

Ang mga pasyente na may mga bihirang namamana na problema ng galactose intolerance, ang Lapp-lactase deficiency o 

glucose-galactose malabsorption ay hindi dapat uminom ng gamot na ito.

Powder para sa Oral Suspension
Ang mga pasyente na may mga bihirang namamana na problema ng fructose intolerance, glucose-galactose malabsorption o 

sucrase-isomaltase insufficiency ay hindi dapat uminom ng gamot na ito.

4.5 Pakikipag-ugnayan sa Iba Pang Mga Produktong Panggamot at Iba Pang Mga Uri ng Pakikipag-ugnayan

Allopurinol
Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng allopurinol at ampicillin ay lubos na nagpapataas ng saklaw ng mga pantal sa mga 

pasyente na tumatanggap ng parehong mga gamot kumpara sa mga pasyente na tumatanggap lamang ng ampicillin.

Mga anticoagulants

Ang mga penicillin ay maaaring gumawa ng mga pagbabago sa platelet aggregation at coagulation test. Ang mga epektong ito ay 

maaaring maging additive sa mga anticoagulants.

Bacteriostatic na gamot (chloramphenicol, erythromycin, sulfonamides at tetracyclines) Ang mga bacteriostatic na 
gamot ay maaaring makagambala sa bactericidal effect ng penicillins; pinakamahusay na maiwasan ang sabay-sabay 
na therapy.

Mga oral contraceptive na naglalaman ng estrogen

May mga ulat ng kaso ng pagbawas sa bisa ng oral contraceptive sa mga babaeng umiinom ng ampicillin, na 
nagreresulta sa hindi planadong pagbubuntis. Bagama't mahina ang samahan, ang mga pasyente ay dapat bigyan ng 
opsyon na gumamit ng alternatibo o karagdagang paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis habang umiinom ng 
ampicillin.

Methotrexate
Ang sabay-sabay na paggamit sa mga penicillin ay nagresulta sa pagbaba ng clearance ng methotrexate at isang 
katumbas na pagtaas sa toxicity ng methotrexate. Ang mga pasyente ay dapat na maingat na subaybayan. Maaaring 
kailanganin ang mga dosis ng Leucovorin na dagdagan at ibigay sa mas mahabang panahon.

Probenecid
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Binabawasan ng Probenecid ang renal tubular secretion ng ampicillin at sulbactam kapag ginamit nang sabay; 
ang epektong ito ay nagreresulta sa pagtaas at matagal na konsentrasyon ng serum, matagal na pag-aalis ng 
kalahating buhay, at pagtaas ng panganib ng toxicity.

Mga pakikipag-ugnayan sa pagsubok sa laboratoryo

Maaaring maobserbahan ang false-positive glycosuria sa urinalysis gamit ang Benedict reagent, Fehling 
reagent, at Clinitest-. Kasunod ng pangangasiwa ng ampicillin sa mga buntis na kababaihan, ang isang 
lumilipas na pagbaba sa konsentrasyon ng plasma ng kabuuang conjugated estriol, estriol glucuronide, 
conjugated estrone at estradiol ay nabanggit. Ang epektong ito ay maaari ding mangyari sa sulbactam 
sodium/ampicillin sodium IM/IV.

4.6 Fertility, Pagbubuntis at Paggagatas

Gamitin sa Panahon ng Pagbubuntis

Ang mga pag-aaral sa pagpaparami ng hayop ay nagsiwalat ng walang katibayan ng kapansanan sa pagkamayabong o pinsala sa fetus 

dahil sa sultamicillin. Ang Sulbactam at ampicillin ay tumatawid sa placental barrier. Gayunpaman, ang kaligtasan para sa paggamit sa 

pagbubuntis ng tao ay hindi pa naitatag. Samakatuwid, ang sultamicillin ay dapat gamitin lamang sa panahon ng pagbubuntis kung ang 

mga potensyal na benepisyo ay mas malaki kaysa sa potensyal na panganib.

Gamitin Sa Panahon ng Paggagatas

Ang paggamit ng sultamicillin sa panahon ng paggagatas ay hindi inirerekomenda. Ang mababang konsentrasyon ng 
ampicillin at sulbactam ay excreted sa gatas. Dapat itong isaalang-alang dahil ang neonate ay maaaring malantad, lalo 
na dahil ang pag-andar ng bato ay hindi ganap na nabuo sa mga neonates.

4.7 Mga Epekto sa Kakayahang Magmaneho at Gumamit ng Mga Makina

Walang alam.

4.8 Hindi kanais-nais na mga Epekto

Ang Sultamicillin sa pangkalahatan ay mahusay na disimulado. Ang karamihan sa mga side effect na naobserbahan ay 

banayad o katamtaman ang kalubhaan at karaniwang disimulado sa patuloy na paggamot.

Ang mga ADR na nauugnay sa sultamicillin ng SOC at CIOMS frequency category ay nakalista sa 
pagkakasunud-sunod ng pagpapababa ng medikal na kalubhaan o klinikal na kahalagahan sa loob ng bawat 
frequency category at SOC.

System Organ
Klase

Karaniwan
≥1/100 hanggang <1/10

Hindi karaniwan

≥1/1,000 hanggang

<1/100

Bihira
≥1/10,000 hanggang

<1/1,000

Dalas
hindi kilala
(Hindi maaaring

tinatantya
mula sa magagamit
data)

Mga impeksyon at
Mga infestation

Impeksyon ng Candida Pseudomembranous colitis

Dugo at
lymphatic system
mga karamdaman

Thrombocytopenia

Immune system
mga karamdaman

Anaphylactic shock,
Reaksyon ng anaphylactic,
Kounis syndrome,
Hypersensitivity
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System Organ
Klase

Karaniwan
≥1/100 hanggang <1/10

Hindi karaniwan

≥1/1,000 hanggang

<1/100

Bihira
≥1/10,000 hanggang

<1/1,000

Dalas
hindi kilala
(Hindi maaaring

tinatantya
mula sa magagamit
data)

Sistema ng nerbiyos
mga karamdaman

Sakit ng ulo Pagkahilo Antok, Sedation

Panghinga,
thoracic at
mediastinal
mga karamdaman

Dyspnea

Gastrointestinal
mga karamdaman

pagtatae,
pagsusuka,
Sakit sa tiyan,
Pagduduwal

Melaena,
Stomatitis

Enterocolitis, Dyspepsia, 
Dysgeusia, Dila
pagkawalan ng kulay

Hepatobiliary
mga karamdaman

Paninilaw ng balat,

Abnormal ang hepatic function

Balat at
subcutaneous
mga karamdaman sa tissue

Rash, Pruritus Dermatitis Nakakalason na epidermal 
necrolysis, Stevens-Johnson 
syndrome, Erythema multiforme,
Angioedema, urticaria

Musculoskeletal
at nag-uugnay
mga karamdaman sa tissue

Arthralgia

Mga pangkalahatang karamdaman

at
pangangasiwa
kundisyon ng site

Pagkapagod, karamdaman

Mga pagsisiyasat Nadagdagan ang Alanine 
aminotransferase, Aspartate
nadagdagan ang aminotransferase

Ang mga ADR na nauugnay sa ampicillin na nag-iisa at/o sulbactam/ampicillin IM/IV ng SOC at CIOMS na 
kategorya ng dalas ay nakalista sa pagkakasunud-sunod ng pagbaba ng medikal na kalubhaan o klinikal na 
kahalagahan sa loob ng bawat kategorya ng dalas at SOC.

System Organ
Klase

Karaniwan
≥1/100 hanggang < 1/10

Hindi karaniwan

≥1/1,000 hanggang

<1/100

Bihira
≥1/10,000 hanggang

<1/1,000

Hindi alam ang dalas
(hindi matantya mula sa 
magagamit na data)

Dugo at
lymphatic system
mga karamdaman

Agranulocytosis, Haemolytic 
anemia, Thrombocytopenic 
purpura, Leukopenia,
Neutropenia, Eosinophilia, 
Anemia

Immune system
mga karamdaman

Anaphylactoid shock,
Reaksyon ng anaphylactoid

Sistema ng nerbiyos
mga karamdaman

Kombulsyon

Gastrointestinal
mga karamdaman

Glossitis

Hepatobiliary
mga karamdaman

Hepatitis cholestatic,
Cholestasis,
Hyperbilirubinaemia
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System Organ
Klase

Karaniwan
≥1/100 hanggang < 1/10

Hindi karaniwan

≥1/1,000 hanggang

<1/100

Bihira
≥1/10,000 hanggang

<1/1,000

Hindi alam ang dalas
(hindi matantya mula sa 
magagamit na data)

Balat at
subcutaneous
mga karamdaman sa tissue

Dermatitis exfoliative, Talamak na 
pangkalahatan exanthematous 
pustulosis

Renal at
mga sakit sa ihi

Tubulointerstitial nephritis

Mga pagsisiyasat Abnormal ang pagsasama-sama ng platelet

4.9 Overdose

Ang limitadong impormasyon ay makukuha sa talamak na toxicity ng ampicillin sodium at sulbactam sodium sa mga 
tao. Ang labis na dosis ng gamot ay inaasahang magbubunga ng mga pagpapakita na pangunahing mga extension 
ng mga masamang reaksyon na iniulat sa gamot. Dapat isaalang-alang ang katotohanan na ang mataas na 
cerebrospinal fluid (CSF) na konsentrasyon ng mga beta-lactam antibiotic ay maaaring magdulot ng mga neurologic 
effect, kabilang ang mga seizure. Dahil ang ampicillin at sulbactam ay parehong inalis mula sa sirkulasyon sa 
pamamagitan ng hemodialysis, ang mga pamamaraang ito ay maaaring mapahusay ang pag-alis ng gamot mula sa 
katawan kung ang overdosage ay nangyayari sa mga pasyente na may kapansanan sa paggana ng bato.

5. PHARMACOLOGICAL PROPERTIES

5.1 Mga Katangian ng Pharmacodynamic

Ang mga biochemical na pag-aaral na may mga cell-free bacterial system ay nagpakita na ang sulbactam ay isang hindi 

maibabalik na inhibitor ng pinakamahalagang beta-lactamases na nangyayari sa mga organismong lumalaban sa penicillin. 

Habang ang aktibidad ng antibacterial ng sulbactam ay pangunahing limitado saNeisseriaceae, ang potensyal para sa 

sulbactam sodium sa pagpigil sa pagkasira ng mga penicillin at cephalosporins ng mga lumalaban na organismo ay 

nakumpirma sa buong-organismong pag-aaral gamit ang mga lumalaban na strain, kung saan ang sulbactam sodium ay 

nagpakita ng mga markadong synergistic na epekto sa mga penicillin at cephalosporins. Dahil ang sulbactam ay nagbubuklod 

din sa ilang penicillin-binding proteins, ang ilang sensitibong strain ay nagiging mas madaling kapitan sa kumbinasyon kaysa 

sa beta-lactam na antibiotic lamang.

Ang bactericidal component ng produktong ito ay ampicillin, na, tulad ng benzyl penicillin, ay kumikilos laban 
sa mga sensitibong organismo sa yugto ng aktibong multiplikasyon sa pamamagitan ng pagsugpo sa 
biosynthesis ng cell wall mucopeptide.

Ang Sultamicillin ay epektibo laban sa isang malawak na hanay ng gram-positive at gram-negative 
bacteria kabilang angStaphylococcus aureusatStaphylococcus epidermidis(kabilang ang
lumalaban sa penicillin at ilang mga strain na lumalaban sa methicillin);Streptococcus pneumoniae, 
Streptococcus faecalisat iba pang mgaStreptococcusuri ng hayop;Haemophilus influenzaeat 
Haemophilus parainfluenzae(parehong beta-lactamase-positive at -negative strains);Moraxella 
catarrhalis; anaerobes kabilang angBacteroides fragilisat mga kaugnay na species;Escherichia coli; 
Klebsiellauri ng hayop;Proteusspecies (parehong indole-positive at indole-negative);Enterobacter uri ng 
hayop;Morganella morganii;Citrobacteruri ng hayop;Neisseria meningitidisatNeisseria gonorrhoeae.

5.2 Mga Katangian ng Pharmacokinetic

Kasunod ng oral administration sa mga tao, ang sultamicillin ay na-hydrolyzed sa panahon ng pagsipsip upang 
magbigay ng sulbactam at ampicillin sa isang 1:1 molar ratio sa systemic circulation. Ang bioavailability ng isang oral 
na dosis ay 80% ng isang pantay na intravenous na dosis ng sulbactam at ampicillin. Ang pangangasiwa kasunod ng 
pagkain ay hindi nakakaapekto sa systemic bioavailability ng sultamicillin. Ang pinakamataas na antas ng serum ng 
ampicillin, kasunod ng pangangasiwa ng sultamicillin, ay humigit-kumulang dalawang beses sa pantay na dosis ng 
oral na ampicillin. Ang kalahating buhay ng pag-aalis ay humigit-kumulang 0.75 at 1
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oras para sa sulbactam at ampicillin ayon sa pagkakabanggit sa mga malulusog na boluntaryo, na may 50%-75% ng bawat 

ahente na inilalabas nang hindi nagbabago sa ihi. Ang mga kalahating buhay ng pag-aalis ay nadagdagan sa mga matatanda 

at sa mga pasyente na may kapansanan sa bato. Binabawasan ng Probenecid ang renal tubular secretion ng parehong 

ampicillin at sulbactam. Ang sabay-sabay na paggamit ng probenecid na may sultamicillin ay nagreresulta sa pagtaas at 

matagal na antas ng dugo ng ampicillin at sulbactam (tingnan ang seksyon 4.5 -Pakikipag-ugnayan sa Iba Pang Mga 

Produktong Panggamot at Iba Pang Mga Uri ng Pakikipag-ugnayan).

5.3 Preclinical Safety Data

Habang ang reversible glycogenosis ay naobserbahan sa mga hayop sa laboratoryo, ang phenomenon 
na ito ay dose at time-dependent at hindi inaasahang bubuo sa therapeutic doses at kaukulang mga 
antas ng plasma na natamo sa medyo maikling panahon ng pinagsamang ampicillin/sulbactam therapy 
sa mga tao.

Ang mga pangmatagalang pag-aaral sa mga hayop ay hindi isinagawa upang suriin ang potensyal na 
carcinogenic. Ang mga indibidwal na bahagi ng sultamicillin (ampicillin/sulbactam) ay nasubok na negatibo 
para sa mutagenicity.

Ang mga pag-aaral sa pagpaparami ay isinagawa sa mga daga at daga sa mga dosis na lampas sa dosis ng tao 
at nagsiwalat ng walang katibayan ng kapansanan sa pagkamayabong o pinsala sa fetus dahil sa sultamicillin.

6. MGA PARTIKULAR NG PHARMACEUTICAL

6.1 Listahan ng mga Excipients

Naglalaman din ang bawat tablet ng lactose, corn starch, sodium starch glycolate, 
hydroxypropylcellulose, magnesium stearate, hydroxypropylmethylcellulose 2910, titanium oxide, talc, 
macrogol 6000, purified water, carnauba wax, at espesyal na denatured alcohol.

Ang oral suspension ay naglalaman din ng sucrose, artificial cherry flavor, colloidal silicon dioxide, 
dibasic sodium phosphate anhydrous at monobasic sodium phosphate anhydrous.

6.2 Mga hindi pagkakatugma

Walang alam.

6.3 Shelf-life

Unasyn Tablet
Unasyn Oral suspension

: Obserbahan ang “Expiry date” (buwan/taon) na naka-print sa panlabas na 
karton : 24 na buwan (dry powder)
: 14 na araw (reconstituted suspension sa ilalim ng refrigeration)

6.4 Mga Espesyal na Pag-iingat para sa Imbakan

Unasyn Tablet : Mag-imbak sa ibaba 30°C

Unasyn Oral Suspension : Mag-imbak sa ibaba 30°C. Ang reconstituted oral suspension ay dapat na nakaimbak sa 
ilalim ng ref at itapon pagkatapos ng 14 na araw.
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6.5 Kalikasan at Nilalaman ng Lalagyan

Ang Sultamicillin ay ibinibigay tulad ng sumusunod:

375 mg na tablet, paltos na pack ng 20's at 100's
Powder para sa Oral Suspension 250 mg/5 ml, bote ng 30 ml, 60 ml at 100 ml

Maaaring hindi available sa iyong market ang ilang lakas ng produkto o laki ng pack.

6.6 Mga Espesyal na Pag-iingat para sa Pagtapon at Iba Pang Pangangasiwa

Mga Tagubilin sa Reconstitution para sa Sultamicillin Powder para sa Oral Suspension

Ingest lamang pagkatapos ng paghahanda ng isang suspensyon. Ang bote na may pulbos para sa oral suspension ay 
dapat punuin ng tubig hanggang sa linya ng pagmamarka. Ito ay dapat pagkatapos ay inalog nang malakas 
hanggang ang nilalaman ay pantay na halo; pagkatapos ay punuin muli ng tubig hanggang sa parehong linya ng 
pagmamarka at iling muli nang malakas. Magagamit na ngayon ang suspensyon sa loob ng 14 na araw kung 
nakaimbak sa refrigerator (humigit-kumulang 5°C). Iling bago ang bawat paggamit.

IYONG ANG BOTE BAGO ANG BAWAT DOSE.

7. MANUFACTURER

Unasyn Tablet
Pfizer Global Supply Japan Inc. 
Aichi, Japan
Sa ilalim ng awtoridad 
ng Pfizer Inc., New York 
NY, USA

Unasyn Oral Suspension
Haupt Pharma Latina Srl 
Latina, Italy
Sa ilalim ng awtoridad 
ng Pfizer Inc., New York 
NY, USA

UNASYN ORAL-1119
Petsa ng huling rebisyon: Nobyembre 2019
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