KISA ORON BiLGisi

I.

BE$ERi TIBBi ORTINON ADI
AMPISID I g lM Enjektabl Toz iqeren Flakon

2.

KALiTATiF vE KANTiTATiT nile$iru
Etkin madde:
Her bir flakon;

Sodyum
Sulbaktam Sodyum

... 1063.0 mg (1000 mg ampisiline eqdeier)
.. 547.0 mg (500 mg sulbaktama egdeler)

Ampisilin
igerir.

Yardrmcr maddeler:
Yardrmcr maddeler igin

3.

6.1 'e bakrmz.

FARMASOTiK FORM
Enjeksiyonluk toz.
Beyazya da beyazrmsr renkli, akrqkan, karakteristik kokulu toz.

4.

KLiNiK oZrr-liXrnn

4.1.

Terapiitikendikasyonlar
AMPiSiD duyarh mikroorganizmalann neden oldulu enfeksiyonlarda endikedir.
Tipik endikasyonlan arasrnda siniizit, otitis media, epiglottit, bakteriyel pndmoniler
dahil iist ve alt solunum yolu enfeksiyonlan; idrar yolu enfeksiyonlan ve piyelonefrit;
peritonit, kolesistit, endometrit ve pelvik seliilit dahil intraabdominal enfeksiyonlar;
bakteriyel septisemi; deri yumugak doku, kemik ve eklem enfeksiyonlan ve gonokok
enfeksiyonlan bulunur.

AMPiSID abdominal veya pelvik cerrahi miidahale yaprlan

ve

periton
kontaminasyonu ihtimali olan hastalarda post operatif yara enfeksiyon insidanstnl
azaltmak iizere perioperatif olarak da kullanrlabilir. Post operatif sepsisi azaltmak
amacryla, gebeligin sonlandtnlmasr veya sezaryen ameliyatr sonrasr AMPISiD
profi laktik olarak kullamlabilir.

4.2.

Pozoloji ve uygulama qekli
PozolojVuygulama srkhft ve sfi resi:
AMPiSiD intramuskiiler uygulama igin a;alrdaki miktarlarda lidokain hidrokloriir ile
eritilebilir.

Ampisilin+Sutbaktam Toplam
Egdefer Dozlar (mg) (mg)

125
500 + 250
1000 + 500
2000 + 1000
250+

375
750
1500
3000

doz Ambalaj Lidokain
(flakon) Hacmi (ml)

ml
l0 ml
20 ml
20 ml
10

0.8
1.6
3.2
6.4

Maksimum son
konsantrasyon
(mgimt)
250+ 125
250 + 125
250
250

+
+

125
125

Doktor tarafrndan bagka gekilde tavsiye edilmedi!i takdirde:
Bdbrek fonksiyonu normal olan erigkinlerde AMPiSiD'in mutad giinltik doz arahlr
1.5 g (1000 mg ampisilin + 500 mg sulbaktam'a tekabiil eden I flakon AMPiSiD I g)
ila 12 g'drr (8000 mg ampisilin + 4000 mg sulbaktam'a tekabill eden 8 flakon
AMPiSID g). Sulbaktamrn giinliik maksimum dozu 4 g'drr. Giinliik AMPiSiD
dozlan genellikle 6-8 saatlik aralara b6liinerek verilir. $iddetli olmayan enfeksiyonlar
l2 saatte bir uygulama ile tedavi edilebilir.

I

Enfeksiyonun $iddeti

Hafif
Orta

$iddetli

Giinliik AMPISID dozu (g)
1.5 - 3 g (l-2 g ampisilin + 0.5-1 g sulbaktam)
6 g'a kadar (4 g ampisilin + 2 g sulbaktam)
l2 g'a kadar (8 g ampisilin + 4 g sulbaktam)

Dozlann daha srk veya daha seyrek uygulanmasr hastahlrn giddetine ve hastantn renal
fonksiyonlanna g6re endike olabilir.
Tedavi, genellikle ate$ diiftiikten 48 saat sonraya ve diler anormal belirtiler kaybolana
kadar devam ettirilir. Tedavi normal olarak 5 - 14 giiLn uygulamr. Hastahgrn ciddi
oldulu durumlarda tedavi stiresi uzatrlabilir veya ilave ampisilin uygulanabilir.

Ameliyat enfeksiyonlan profilaksisinde, operasyon strastnda etkili serum ve doku
konsantrasyonlan sa[lamaya yeterli zaman kalmasr igin anestezi ba5langrcrnda 1.5-3 g
AMPISID (l-2 flakon AMPISiD I g) verilir. Doz 6-8 saat ara ile tekrarlanabilir. Eler
AMPiSiD ile bir terapotik kiir gerekmiyorsa, ameliyatlann qolunlulunda profilaktik
uygulama 24 saat sonra durdurulur.

Komplike olmayan gonore tedavisinde 1.5 g AMPISID (AMPISID I g flakon) tek doz
olarak verilebilir. Sulbaktam ve ampisilinin plazma konsantrasyonlannt uzatmak
amacryla beraberinde I g probenesid oral olarak verilmelidir.
Uygulama gekli:

+

lidokain hidroklortir eriyifi derin intramuskiiler enjeksiyon olarak
uygulamr. Lidokain eriyi!i asla I.V. uygulanmamahdtr.

AMPISID

Ozel popiitasyonlara iligkin ek bilgiler:

Btibrek/ Karaci[er yetmezlifii:
Ciddi renal fonksiyon bozuklulu olan hastalarda, (kreatinin klerensi < 30 ml/dak)
ampisilin ve sulbaktam eliminasyon kinetili birbirine benzer gekilde etkilenmekte ve
birinin Otekine plazrna oranr deligmeden kalmaktadrr. Bdbrek yetmezliginde doz
arahlr, genel ampisilin uygulamasrnda oldulu gibi uzattlr.
Btibrek Fonksiyon Bozuklulunda 6nerilen Dozaj Uygulamasr:
Kreatinin klerensi
(ml/dk/I.73 m2)

Ampisilin/Sulbaktam OnerilenAMPiSiDdozu
yan 6mrii (saat)

bir

>30
15 -29

5

1

5-14

9

t.5-3 e;24 saatte bir

I

1.5 - 3 g; 6-8 saatte

.5-3 g; 12 saatte bir

Pediyatrik popiilasyon:
Qocuklar, bebekler ve yeni dolanlarda enfeksiyonlann golu igin dozaj 150 mg

kd

giin ( 100 mg/kg ampisilin ve 50 mg/kg sulbaktama tekabiil eder)'diir.

Ampisilinin ahgrlmrq uygulamasrna uygun olarak gocuklar, bebekler ve yeni
dolanlarda dozlar genellikle 6-8 saatte bir olmahdrr. Yeni dolanlarda (Szellikle erken
doganlarda) hayatrn ilk haftasrnda tavsiye edilen doz, 12 saatte bir bdliinmiig dozlar
halinde 75 mg/kg/giin'diir (25 mg/kg/giin sulbaktam ve 50 mg/kg/giin ampisiline
tekabtil eder).

Kontrendikasyonlar
Ozgegmiginde herhangi bir penisiline allerjik reaksiyon bulunan kigilerde AMPiSID
kullanrlmasr kontrendikedir.

Eritici olarak kullarulan lidokain hidrokloriir, amid tipi lokal anesteziklere
duyarlthlr olan kigilerde veya kalp blolu olan hastalarda kullamlmamahdrr.

a$rn

6zel kullanm uyanlan ve 6n-lemleri
Sulbaktam sodyum/ampisilin sod),um dahil olmak iizere, penisilin tedavisi yaprlan
hastalarda ciddi, hatta bazen fatal agrn duyarhhk (anaflaktik) reaksiyonlan
bildirilmigtir. Bu reaksiyonlar daha ziyade geqmi$inde penisilin velveya birgok
alerjene agrn hassasiyeti olan kigilerde meydana gelirler. Anamnezinde penisilin
hassasiyeti olan kiqiler sefalosporinlerle tedavi edildilinde giddetli reaksiyonlar
meydana geldili bildirilmiqtir. Penisilin tedavisinden 6nce, gegmigteki penisilin,
sefalosporin ve diler alerjenlere duyarhhk reaksiyonlan olup olmadrir dikkatle
soruqturulmahdrr. Eler alerjik bir reaksiyon meydana gelirse, ilag kesilmeli ve uygun
tedavi baqlatrlmahdrr.

Ciddi, anaflaktik reaksiyonlar adrenalin (epinefrin) ile hemen acil tedavi gerektirir.
Oksijen, intravendz steroidler ve intubasyon dahil havayollanmn agrk tutulmasr
6nlemleri gerekli oldulu qekilde uygulanmahdrr.

Her antibiyotik preparatrnda oldulu gibi,

mantarlar dahil, duyarh olmayan
organizmalann agrn tireme belirtileri igin devamh gdzlem gereklidir. Siiperenfeksiyon
oldufunda, ilag kesilmeli ve/veya uygun tedavi uygulanmahdrr.
Sulbaktam sodyum/ampisilin sodyum dahil hemen hemen tiim antibiyotik ajanlar ile
Clostridium difficile'ye balh diyare (CDAD) rapor edilmi$tir. Bu durum hafif dereceli
diyareden fatal kolite kadar deliqkenlik gdsterebilir. Antibakteriyel ajanlarla tedavi
kolonun normal florasrnr deligtirerek Clostridium dificile'nin agrn iiremesine neden
olur.
Clostridium difficile CDAD'ya neden olan A ve B toksinleri iiretir. Bu enfeksiyonlar
antimikrobiyal tedaviye refrakter olabilecelinden ve kolektomi gerekebilecefiinden C.
, dfficile'nin hipertoksin iireten tiirleri morbidite ve mortalitede artrga neden olur.
Antibiyotik kullarumrm takiben diyare giiriilen tiim hastalarda CDAD olasrh[r dikkate
almmahdrr. CDAD'nrn antibakteriyel ajanlann veriliginden 2 ay sonra ortaya qlktlgr
rapor edildili igin medikal hikayeye dikkat edilmelidir.
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