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SİLİNA


 125 mg/5ml 

SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ  

 

 

FORMÜLÜ: 

Hazırlanmış süspansiyon, her 5 ml’de 125 mg ampisiline eşdeğer ampisilin trihidrat; 

Tatlandırıcı: Şeker, Sodyum sakkarin, Sodyum siklamat; Aroma verici: Ahududu esansı; 

Boyar madde: Eritrosin (E 127) içerir.  

 

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: 

Farmakodinamik Özellikler: 

Ampisilin, penisiline duyarlı gram pozitif ve birçok gram negatif mikroorganizmaya karşı 

bakterisit etkinliği olan geniş spektrumlu, yarı-sentetik bir penisilindir. Bakteriyel hücre 

duvarı sentezini inhibe ederek bakterisit etkinlik gösterir. 

 İn vitro çalışmalarda aşağıdaki bakterilerin ampisilin’e duyarlı olduğu belirlenmiştir:  

Gram Negatif Mikroorganizmalar: H. influenzae, N. gonorrhoeae, N. meningitidis, Proteus 

mirabilis ile Salmonella, Shigella ve E. coli’nin bir çok suşu, 

Gram Pozitif Mikroorganizmalar: Hemolitik ve hemolitik olmayan streptokoklar, S. 

pneumoniae, penisilinaz salgılamayan stafilokoklar, klostridia türleri, B. anthracis, Listeria 

monocytogenes, enterokok suşlarının çoğu. 

Ampisilin penisilinaza dayanıklı değildir. Bu nedenle penisilinaz üreten bakterilere, özellikle 

rezistan stafilokoklara etkin değildir. Pseudomonas’ın tüm suşları ile Klebsiella ve 

Enterobacter suşlarının çoğu ampisiline dirençlidir. 

 

Farmakokinetik Özellikler: 

Asit ortamda stabil olduğundan oral yolla uygulamada mide asidine dayanıklıdır; suda yüksek 

erime özelliği nedeni ile de sindirim kanalından hızla emilerek kanda yüksek ve devamlı bir 

antibiyotik düzeyi sağlar. Vücut doku ve sıvılarının çoğuna kolaylıkla yayılır ve uygulanan 

dozun artırılması ile bu konsantrasyon aynı oranda artar. Beyin ve omurilik sıvısına geçebilme 

ancak meninks iltihaplanmalarında mümkündür. Ampisilinin kan proteinlerine bağlanma 

oranı çok düşüktür (ortalama % 20). 250-500 mg ve 1 gr oral yolla alınan ampisilin 2 saat 

içinde 2-4 ve 8 mcg/ml kan konsantrasyonu oluşturur. Ampisilin safra ve idrar yolu ile atılır; 

yüksek oranlarda idrar yolu ile atıldığından idrardaki konsantrasyonu oldukça yüksektir. Safra 

ve idrarda yüksek konsantrasyonlarda bulunması nedeni ile de bu bölgelerin 

enfeksiyonlarında tedavi yönünden çok olumlu sonuçlar verir. Safra konsantrasyonunun 

serumdakinden 300 kez daha fazla olduğu bildirilmiştir. Safradan barsağa dökülen 

antibiyotiğin yeniden emilmesi kandaki terapötik düzeyin uzamasında önemli bir faktördür.  
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ENDİKASYONLAR: 

Shigella, Salmonella, E. coli, H. influenzae, P. mirabilis ve N. gonorrhoeae’nin oluşturduğu 

enfeksiyonlarda kullanılır. Ayrıca penisilin G’ye duyarlı stafilokok, streptokok, pnömokok ve 

enterokok gibi mikroorganizmaların oluşturduğu solunum yolu enfeksiyonlarında, idrar 

yolları enfeksiyonlarında, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, safra ve barsak 

enfeksiyonlarında ve menenjit vakalarında endikedir.  

KONTRENDİKASYONLARI: 

Silina 125 mg süspansiyon penisilinlere karşı aşırı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.  

 

UYARILAR/ÖNLEMLER: 

Patojen mikroorganizmaların ampisiline duyarlılığının belirlenmesinde gerekli bakteriyolojik 

incelemeler yapılmalı ve gerektiğinde enfeksiyon yerine göre cerrahi müdahale yapılmalıdır.  

Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi bazen de öldürücü aşırı anaflaktik reaksiyonlar 

bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlar özellikle çeşitli alerjenlere duyarlılığı olan kişilerde ve 

parenteral uygulamalarda oral yolla uygulamalara oranla daha sık görülmüştür. 

Sefalosporinlere şiddetli reaksiyon gösteren hastalar penisilinlere karşı da duyarlı olabilirler. 

Bu gibi hastalarda kullanılırken dikkatli bir araştırma yapılmalı ve alerjik reaksiyon 

görüldüğünde ampisilin tedavisi kesilerek, bu durumlarda genellikle kullanılan 

antihistaminikler, presöraminler ve kortikosteroidler ile uygun tedaviye başlanmalıdır. 

Anaflaktik reaksiyonlar bu maddelerin ve adrenalinin acilen kullanımını gerektirir. Aynı 

zamanda hava yolunun açık tutulması sağlanmalı ve gerektiğinde entübasyon uygulanmalıdır. 

Uzun süreli tedavilerde tüm güçlü ilaçlarda olduğu gibi hematopoetik sistem, böbrek ve 

karaciğer fonksiyonları belirli aralıklarla izlenmelidir. Tedavi süresinde mikotik (Candida) ya 

da bakteriyel (Enterobacter, Pseudomonas) süperenfeksiyonlar gelişebilir; bu gibi durumlarda 

ampisilin tedavisi durdurulmalı ve süperenfeksiyona yol açan mikroorganizmalara etkili 

ajanların kullanılmasına başlanmalıdır. Ampisilin idrarda yüksek konsantrasyonlara 

eriştiğinden Clinitest, Benedict ya da Fehling solüsyonu ile yapılan glikoz testlerinde yanlış 

pozitif sonuçlar alınabilir. Bu nedenle idrarda glikozun enzimatik glikoz oksidasyonuna 

dayanıklı testler ile aranması uygundur. 

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek duyulabilir.  

Gebelikte ve Laktasyonda Kullanımı: 

Gebelik Kategorisi: B Hamilelerde yeterli çalışma olmadığından, ancak çok gerekli olduğu 

durumlarda kullanılmalıdır. Ampisilin anne sütüne geçer; bu nedenle emzirenlerde 

kullanıldığında bu özelliği göz önünde bulundurulmalıdır.  

 

Pediatrik Kullanım: 
Ampisilin başlıca böbrek yoluyla ve değişmeden atılır. Bu nedenle böbrek fonksiyonları tam 

gelişmemiş olan yenidoğanlarda ve bebeklerde ampisilin atılımı gecikebilir. Terapötik etkiyi 

sağlayabilecek en düşük dozda ve dikkatli kullanılmalıdır.  

 

Araç ve Makine Kullanımına Etkisi: Bilinen bir etkisi yoktur 
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YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER: 
Bulantı, kusma, diyare genellikle oral yolla kullanıma bağlı olarak görülen gastrointestinal 

yan etkileridir. Diğer penisilinlerde olduğu gibi aşırı duyarlılığa bağlı reaksiyonlar oluşabilir. 

Bu tip reaksiyonlar penisiline aşırı duyarlılığı veya alerji, astım, saman nezlesi veya ürtikeri 

olanlarda daha sık görülür. Aşırı duyarlılık reaksiyonları; eritematöz makülopapüler deri 

döküntüleri ve ürtiker şeklindedir. Ürtiker ve diğer deri döküntüleri ile serum hastalığı benzeri 

reaksiyonlar antihistaminik ve gerekirse sistemik kortikosteroid uygulaması ile kontrol altına 

alınabilir. Hafif bir SGOT artışı bildirilmişse de klinik önemi bilinmemektedir. Penisilin 

tedavisi sırasında anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve 

agranülositoz bildirilmiştir. İlacın kesilmesi ile düzelen bu belirtilerin aşırı duyarlılık 

reaksiyonuna bağlı olduğu düşünülmektedir. Etkeni virüs olan enfeksiyöz mononükleozlu 

hastalarda yüksek oranda deri döküntüsü bildirilmiştir. Bu nedenle bu vakalarda 

kullanılmamalıdır. 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.  

 

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ:  

Ampisilin oral yolla kullanılan kontraseptiflerin etkisini düşürebilir. Allopurinol, ampisilin’in 

yol açtığı cilt reaksiyonlarını artırır. Kloramfenikol, eritromisin, sülfonamidler veya tetrasiklin 

gibi bakteriostatik antibiyotikler, ampisilinin bakterisit etkisini antagonize edebilir. 

Aminoglikozidlerle fiziksel geçimsizliği vardır. Bu nedenle beraber kullanımında etki düşüşü 

yapabileceği düşünülmelidir. Probenesid ile ampisilinin kan düzeylerinin artması ve/veya 

toksisitesinin artması nedeniyle ampisilinin renal tübüler sekresyonu azalabilir ve etkisi 

şiddetlenebilir. Ampisilin, disülfiram ve antikoagülanların etkisini attırabilir. 

  

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: 
Yumuşak doku ve Solunum sistemi enfeksiyonlarında: 20 kg veya daha fazla ağırlıktaki 

hastalara her 6 saatte bir 250 mg, 20 kg’dan aşağı olan hastalarda 50 mg/kg/gün 6 veya 8 

saatte eşit dozlarda uygulanır.  

Gastrointestinal ve Genitoüriner sistem enfeksiyonlarında: Hastanın ağırlığı 20 kg veya 

üzerinde ise her 6 saatte bir 500 mg, 20 kg’dan aşağı olan hastalarda 100 mg/kg/gün 6 veya 8 

saatte bir eşit dozlarda uygulanır. N. gonorrhoeae'ye bağlı üretrit tedavisinde 1 g probenesidle 

beraber 3.5 g olarak uygulanabilir. 

KULLANMADAN ÖNCE ŞİŞEYİ İYİCE ÇALKALAYINIZ. 

 

SÜSPANSİYON HAZIRLANMASI: 
Etiket üzerindeki işaret çizgisine kadar kaynatılmış soğutulmuş (60 ml) su ilave ederek iyice 

çalkalayınız. Homojen dağılım sağlamak için 5 dakika bekleyiniz. Gerekiyorsa çizgiye kadar 

tekrar su ilave ederek iyice çalkalayınız. Hazırlanan süspansiyon oda sıcaklığında 7 gün, 

buzdolabında 14 gün aktivitesini bozulmadan muhafaza eder.  
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DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ: 
Yüksek dozda genellikle santral sinir sistemini etkileyen toksik etkiler oluşur. Ayrıca, alerjik 

reaksiyonlar, kusma, diyare, şiddetli karın ağrısı gözlenir. Bu semptomlar görüldüğünde 

tedavi kesilmeli, semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalı, gastrik lavaj yapılmalıdır. 

Böbrek fonksiyon yetmezliği olan hastalarda ampisilin grubu antibiyotikler hemodiyaliz ile 

uzaklaştırılabilir ancak, peritoneal diyaliz uygulanmamalıdır.  

 

SAKLAMA KOŞULLARI: 

30
o
C’nin altında, oda sıcaklığında saklayınız. 

Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 

 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI: 

Sulandırıldığında meydana gelen süspansiyonun her 5 ml’sinde 125 mg Ampisilin verebilecek 

toz ihtiva eden 80 ml’lik şişelerde: 2.5 -5 ml işaretli ölçek ile birlikte.  

 

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ: 

Silina 500 mg Tablet 

Silina 1 g Tablet 

Silina 250 mg Kapsül 

Silina 250 mg/5 ml Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 

Silina 250 mg IM/IV Enjektabl Flakon 

Silina 500 mg IM/IV Enjektabl Flakon 

Silina 1 g IM/IV Enjektabl Flakon 

 

DOKTORA DANIŞMADAN KULLANMAYINIZ. 

REÇETE İLE SATILIR. 

 

Ruhsat Tarihi ve No.    : 04.03.1998 - 186/52 

Ruhsat Sahibi    : BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. 

                                        34398 Maslak - İSTANBUL 

İmal Yeri     : BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. 

        ÇERKEZKÖY İŞLETMESİ 

        59501 Çerkezköy – TEKİRDAĞ 

 

 

 

 

 


