KISA ORON BiLGiSi

1.
2.

BE$ERiTIBBiORONONADI
AMPiSiD 250 mg lM Enjektabl Toz

KALiTATiF vE KANTiTATiT

igeren Flakon

nilr$iu

Etkin madde:
Her bir flakon;

Sodyum
Sulbaktam Sodlum

...265.75 mg (250 mg ampisiline egdeger)
.. 136.7 5 mg ( 125 mg sulbaktama egdefier)

Ampisilin
iqerir.

Yardrmcr maddeler:
Yardrmcr maddeler igin 6.1'e baktntz.

3.

FARMAS6TiK FORIVI
eksiyonluk toz.
Beyazya da beyazrmsr renkli, akrgkan. karakteristik kokulu toz.
Enj

4.

XriXiXoznrLiKLER

4.1.

Terapiitikendikasyonlar
AMPiSID duyarh mikroorganizmalann neden oldulu enfeksiyonlarda endikedir.
Tipik endikasyonlan arastnda siniizit, otitis media, epiglottit, bakteriyel pndmoniler
dahil iist ve alt solunum yolu enfeksiyonlan; idrar yolu enfeksiyonlan ve piyelonefrit;
peritonit, kolesistit, endometrit ve pelvik seltilit dahil intraabdominal enfeksiyonlar;
bakteriyel septisemi; deri yumuqak 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 insidansrnl
azaltmak iizere perioperatif olarak da kullanrlabilir. Post operatif sepsisi azaltmak
amacryla, gebeligin sonlandrnlmast veya sezaryen ameliyatr soffasl AMPISiD
profi laktik olarak kullarulabilir.

4.2.

Pozoloji ve uygulama qekli

Pozoloji/uygulama srkhll ve s[resi:
AMPiSiD intramuskiiler uygulama igin aqalrdaki miktarlarda lidokain hidrokloriir ile
eritilebilir.

AmPisilin+Sulbaktam Toplam
EEde[er Dozlar (mg) (mg)

125
500 + 250
1000 + 500
2000 + 1000
25O

+

375
750
1500
3000

doz Ambalaj Lidokain
(flakon) Ilacmi (ml)

ml
10 ml
20 ml
20 ml
l0

0.8
1.6
3.2
6.4

Maksimum son
konsantrasyon
(mg/ml)
250 + 125
250 + 125
250
250

+
+

125
125

Doktor tarafindan bagka qekilde tavsiye edilmedili takdirde:
Bdbrek fonksiyonu normal olan erigkinlerde AMPiSiD'in mutad gtinliik doz arahlr
1.5 g (1000 mg ampisilin + 500 mg sulbaktam'a tekabiil eden 4 flakon AMPISID 250
mg) ila 12 g'drr (8000 mg ampisilin + 4000 mg sulbaktam'a tekabiil eden 32 flakon
AMPiSiD 250 mg). Sulbaktamrn giinliik maksimum dozu 4 g'drr. Giinliik AMPISID
dozlan genellikle 6-8 saatlik aralara bdltinerek verilir. $iddetli olmayan enfeksiyonlar
12 saatte bir uygulama ile tedavi edilebilir.

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)
12 g'a kadar ( 8 g ampisilin + 4 g sulbaktam)

Enfeksiyonun $iddeti

Hafif
Orta
$iddetli

Dozlann daha srk veya daha seyrek uygulanmast hastaltltn qiddetine ve hastantn renal
fonksiyonlanna gdre endike olabilir.
Tedavi, genellikle ate; dii$tiikten 48 saat sonraya ve diler anormal belirtiler kaybolana
kadar devam ettirilir. Tedavi normal olarak 5 - 14 giin uygulamr. Hastahlrn ciddi
oldulu durumlarda tedavi siiresi uzatrlabilir veya ilave ampisilin uygulanabilir.

Ameliyat enfeksiyonlan profilaksisinde, operasyon strastnda etkili serum ve doku
konsantrasyonlan sallamaya yeterli zaman kalmasr igin anestezi baSlangrcrnda 1.5-3 g
AMPISiD (4-8 flakon AMPISID 250 mg) verilir. Doz 6-8 saat ara ile tekrarlanabilir.

teraFdtik kiir gerekmiyorsa, ameliyatlann Eofunlulunda
profilaktik uygulama 24 saat sonra durdurulur.

Eger AMPiSID ile

bir

Komplike olmayan gonore tedavisinde 1.5 g AMPiSID (AMPiSID 1 g flakon) tek doz
olarak verilebilir. Sulbaktam ve ampisilinin plazma konsantrasyonlannt uzatmak
amacryla beraberinde 1 g probenesid oral olarak verilmelidir.
Uygutama qekli:

+

lidokain hidrokloriir eriyili derin intramusktler enjeksiyon olarak
uygulanrr. Lidokain eriyili asla I.V. uygulanmamahdrr.

AMPiSID

6zel popiilasyonlara iliqkin ek bilgiler:
Biibrek/ Karacifer yetmezlili:
Ciddi renal fonksiyon bozuklulu olan hastalarda, (kreatinin klerensi < 30 ml/dak)
ampisilin ve sulbaktam eliminasyon kinetili birbirine benzer gekilde etkilenmekte ve
birinin dtekine plazma orant defiqmeden kalmaktadrr. Bdbrek yetmezlilinde doz
arahg, genel ampisilin uygulamasrnda oldulu gibi uzatrlrr.
BObrek Fonksiyon Bozuklulunda Onerilen Dozaj Uygulamasr:

Kreatinin klerensi
(ml/dk/l.73 m2)

Ampisilin/Sulbaktam OnerilenAMPiSIDdozu
yan 6mrii (saat)

>30
t5 -29

5

5-14

9

1

2

1.5 - 3 g; 6-8 saatte

bir

.5-3 e; 12 saatte bir
I .5-3 g; 24 saatte bir
I

Pediyatrik popiilasyon:
Qocuklar. bebekler ve yeni dolanlarda enfeksiyonlann goiu iqin dozaj 150 mg / kg /
giin ( 100 mg/kg ampisilin ve 50 mg&g sulbaktama tekabiil eder)'diir.

Ampisilinin ahqrlmrq uygulamasrna uygun olarak gocuklar, bebekler ve yeni
dolanlarda dozlar genellikle 6-8 saatte bir olmahdrr. Yeni dolanlarda (dzellikle erken
doganlarda) hayatrn ilk haftasrnda tavsiye edilen doz. 12 saatte bir trili.inmtq dozlar
halinde 75 mg/kg/giin'diir (25 mg/kg/giin sulbaktam ve 50 mg/kg/gtin ampisiline
tekabiil eder).
4.3.

Kontrendikasyonlar
Ozgegmiqinde herhangi bir penisiline allerjik reaksiyon bulunan kiqilerde AMPiSID
kullanrlmasr kontrendikedir.

Eritici olarak kullanrlan lidokain hidroklortir, amid tipi lokal anesteziklere
duyarhhlr olan kiqilerde veya kalp blolu olan hastalarda kullantlmamahdrr.
4.4.

agrn

6zel kullanlm uyarllarl ve 6nlemleri
Sulbaktam sodyum/ampisilin sodyum dahil olmak iizere, penisilin tedavisi yaprlan
hastalarda ciddi, hatta bazen fatal agrn duyarhhk (anaflaktik) reaksiyonlan
bildirilmigtir. Bu reaksiyonlar daha ziyade gegmiginde penisilin ve/veya birgok
alerjene aqrn hassasiyeti olan kiqilerde meydana gelirler. Anamnezinde penisilin
hassasiyeti olan kiqiler sefalosporinlerle tedavi edildiginde qiddetli reaksiyonlar
meydana geldili bildirilmigtir. Penisilin tedavisinden tince, gegmigteki penisilin,
sefalosporin ve diler alerjenlere duyarhhk reaksiyonlan olup olmadrlr dikkatle
sorugturulmaltdtr. Eler alerjik bir reaksiyon meydana gelirse, ilag kesilmeli ve uygun
tedavi baglatrlmahdrr.

Ciddi, anaflaktik reaksiyonlar adrenalin (epinefrin) ile hernen acil tedavi gerektirir'
Oksijen. intravendz steroidler ve intubasyon dahil havayollanntn aqtk tutulmasl
dnlemleri gerekli oldufu gekilde uygulanmahdtr.
preparatmda oldulu gibi, mantarlar dahil. duyarh olmayan
organizmalann a$ln Ureme belirtileri igin devamh gdzlem gereklidir. Siiperenfeksiyon
oldufiunda, ilaq kesilmeli ve/veya uygun tedavi uygulanmahdrr.

Her antibiyotik

Sulbaktam sodyum/ampisilin sodyrm dahil hernen hernen tiim antibiyotik ajanlar ile
Clostridium dfficile'ye balh diyare (CDAD) rapor edilmigtir. Bu durum hafif dereceli
diyareden fatal kolite kadar deliqkenlik giisterebilir. Antibakteriyel ajanlarla tedavi
kolonun normal florastnt deligtirerek Clostridium dfficile'nin agtn iiremesine neden
olur.
Clostridium dfficile CDAD'ya neden olan A ve B toksinleri iiretir. Bu enfeksiyonlar
antimikrobiyal tedaviye refrakter olabilecelinden ve koleklomi gerekebilecelinden C.
dificile'nin hipe(oksin iireten ttirleri morbidite ve mortalitede artrqa neden olur.
Antibiyotik kullanrmrm takiben diyare gdriilen tiim hastalarda CDAD olasrhlr dikkate
ahnmahdrr. CDAD'mn antibakteriyel ajanlann veriliginden 2 ay sonra ortaya grktrlr
rapor edildi!i igin medikal hikayeye dikkat edilmelidir.
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