
Амоксиклав® Квіктаб
амоксицилін + клавуланова кислота

ДИСПЕРГОВАНІ ТАБЛЕТКИ З БІОДОСТУПНІСТЮ 96,5%, 
ПОРІВНЯННОЮ З ІН’ЄКЦІЙНОЮ ФОРМОЮ!1

КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ АМОКСИКЛАВ® КВІКТАБ
Діючі речовини: 1 таблетка 500 мг/125 мг амоксициліну у формі 
амоксициліну тригідрату та 125 мг кислоти клавуланової у формі калі-
євої солі; 1 таблетка 875 мг/ 125 мг амоксициліну у формі амоксици-
ліну тригідрату та 125 мг кислоти клавуланової у формі калієвої солі. 
Лікарська форма. Таблетки, що диспергуються.
Фармакотерапевтична група. Код АТХ J01C R02
Показання. Лікування бактеріальних інфекцій, спричинених чутливими 
до комбінації амоксицилін/кислота клавуланова мікроорганізмами: го-

стрий бактеріальний синусит; гострий середній отит; підтверджене за-
гострення хронічного бронхіту; негоспітальна пневмонія; цистити; пієло-
нефрити; інфекції шкіри та м’яких тканин, у т.ч. целюліти, укуси тварин, 
тяжкі дентоальвеолярні абсцеси з поширеним целюлітом; інфекції кісток 
та суглобів, у т.ч. остеомієліти.
Діти віком від 6 років з масою тіла від 25 до 40 кг
Категорія відпуску. За рецептом
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кладної інформації див.інструкцію для медичного застосування лікарського засобу. Категорія відпуску. За рецептом.

Ви можете повідомити про побічні реакції та/або відсутність ефективності лікарського засобу представ-
ника заявника за телефоном, електронною адресою або за допомогою сайту: +380 (44) 495 28 66, 
ua.pv@sandoz.com, www.sandoz.ua
Інформація для спеціалістів сфери охорони здоров’я. 4-05-АМВ-АИГ-0317
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Особливості лікарської форми:


