
Аугментин™ 
допомагає 

повертати усмішки 
Вашим пацієнтам

оригінальний амоксицилін/клавуланат

Ваші максимальні можливості емпіричної

терапії інфекцій дихальних шляхів

РОКІВ

стабільної ефективності

(порошок для приготування суспензії 228,5 мг/5 мл; порошок для приготування суспензії 642,9 мг/5 мл; таблетки 
625 мг; порошок для приготування розчину для ін’єкції 500/100 мг, 1000/200 мг, таблетки 1000 мг. Активні речовини: 
амоксициліну тригідрат, калія клавуланат. Показання: лікування бактеріальних інфекцій, які викликані чутливими до Ауг-
ментину мікроорганізмами. Спосіб застосування та дози: дорослі та діти старше 12 років таблетки 625 мг 2 рази на добу 
при інфекціях легкого та помірного ступеня тяжкості, таблетки 1000 мг 2 рази на добу при інфекціях з тяжким перебігом. 
Застосування в дитячому віці: у формі суспензії діти від 2 міс до 12 років 25/3,6 мг/кг/добу в 2 прийоми при інфекціях легкої 
та помірної ступені тяжкості, 45 мг/кг/добу в 2 прийоми при інфекціях тяжкого ступеня, 90 мг/кг/добу в 2 прийоми у дітей 
з груп ризику. Протипоказання: підвищена чутливість до бета-лактамів, наявність в анамнезі жовтяниці або дисфункції 
печінки, пов’язаних із застосуванням Аугментину™. Вагітність: категорія В. Період годування груддю: Аугментин™ можна 
застосовувати в період годування груддю. Можливі побічні реакції: діарея, нудота, блювання, кандидоз шкіри та слизових 
оболонок шкірні висипання, свербіж, кропив’янка, поліморфна ерітема, оборотна лейкопенія та тромбоцитопенія, оборот-
ний агранулоцитоз та гемолітична анемія, збільшення часу кровотечі та протромбінового індексу, ангіоневротичний набряк, 

анафілаксія, сироваткоподібний синдром, алергічний васкуліт, запаморочення, головний біль, оборотна гіперактивність і 
конвульсії, антибіотикасоційований коліт, чорний «волосатий» язик, помірне підвищення рівня АСТ та/або АЛТ, гепатити 
та холестатична жовтяниця, синдром Стівена-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, пухирчастий ексфоліативний 
дерматит, гострий генералізований екзантематозний пустульоз, інтерстиціальний нефрит, кристалурія. Взаємодія з 
іншими лікарськими засобами: можлива взаємодія з пробенецидом, алопурінолом, естрогенами. Передозування: 
лікування симптоматичне. Особливості застосування: не слід призначати при підозрі на інфекційний мононуклеоз. При 
супутньому прийомі антикоагулянтів необхідний відповідний моніторинг. Слід з обережністю призначати пацієнтам з 
дисфункцією печінки. Необхідна корекція дози у паціентів з порушенням функції нирок. Застосовувати з обережністю у 
пацієнтів з фенілкетонурією. Зберігати в недоступном для дітей місці. Перед застосуванням слід ознайомитись з повною 
інструкцією для медичного застосування. Р.П. №UA/0987/02/01 від 03.11.09.
Додаткову інформацію про препарат можна отримати в  ТОВ «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс 
Україна»:  03038, м. Київ, вул. Лінійна, 17. Tел.: (044) 585-51-85/ -86. www.gsk.com.ua

Скорочена інструкція для медичного застосування препарату Аугментин™
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