
Зелена технологія,

відмінна ЕФЕКТИВНІСТЬ.

Лікарська форма. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою. Склад: діючі речовини: амоксицилін, 
клавуланова кислота; 1 таблетка містить 500 мг амоксициліну у формі амоксициліну тригідрату 
та 125 мг клавуланової кислоти у формі калію клавуланату або 875 мг амоксициліну у формі 
амоксициліну тригідрату та 125 мг клавуланової кислоти у формі калію клавуланату. Лікарська 
форма. Порошок для оральної суспензії. Склад: діючі речовини: амоксицилін, клавуланова 
кислота; 5 мл суспензії містять 400 мг амоксициліну у формі амоксициліну тригідрату та 57 мг 
клавуланової кислоти у формі калію клавуланату; Фармакотерапевтична група. Антибактеріальні 
засоби для системного застосування. Показання. Лікування бактеріальних інфекцій, спричинених 
чутливими до препарату мікроорганізмами: підтверджений гострий бактеріальний синусит; гострий 
середній отит; підтверджене загострення хронічного бронхіту; негоспітальна пневмонія; цистити; 
пієлонефрити; 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. Протипоказання. 
Підвищена чутливість до будь-яких антибактеріальних засобів групи пеніцилінів та будь-яких 
компонентів препарату. Наявність в анамнезі тяжких реакцій гіперчутливості (в т.ч. анафілаксії), 

пов’язаних із застосуванням інших β-лактамних антибіотиків (у т.ч. цефалоспоринів, карбапенемів 
або монобактамів). Наявність в анамнезі жовтяниці або порушення функції печінки, пов’язаних із 
застосуванням амоксициліну/клавуланату. Спосіб застосування та дози. Бетаклав®, таблетки, 
вкриті плівковою оболонкою, застосовують дітям віком від 6 років, маса тіла яких не менше 25 кг.   
1 таблетка у дозуванні 500 мг/125 мг 3 рази на добу.  1 таблетка у дозуванні 875 мг/125 мг 2 рази 
на добу. Діти з масою тіла від 25 до 40 кг: доза від 25 мг/3,6 мг/кг/добу до 45 мг/6,4 мг/кг/добу 
розподілена на 2 прийоми. Побічні реакції. Найбільш часто повідомлялося про такі побічні реакції 
як діарея, нудота і блювання. З боку системи органів: інфекції та інвазії (кандидоз слизових оболонок); 
з боку системи крові та лімфатичної системи; з боку імунної системи; з боку нервової системи; з боку 
травної системи; з боку печінки та жовчовивідних шляхів; з боку шкіри та підшкірних тканин; з боку 
нирок та сечовивідної системи. Категорія відпуску. За рецептом. 
Повна інформація про лікарський засіб наведена в інструкції для медичного застосування 
препарату.
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амоксицилін / клавуланова кислота
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500мг/125мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 875мг/125мг
Порошок для оральної суспензії 400мг/57мг/5мл

ТОВ «КРКА УКРАЇНА», вул. Старонаводницька, секція В-Г, офіс 127, а/c 42, 01015, м. Київ.
тел.: (044) 354 26 68, факс: (044) 354 26 67 e-mail: info.ua@krka.biz, www.krka.ua

Наші знання та прагнення присвячені здоров’ю. Рішучість, наполегливість
та майстерність в поєднанні з єдиною метою – створення ефективних

та безпечних препаратів найвищої якості.
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