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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΤΙΣ 
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ Ο∆Ο ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, 

ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 
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Κράτος Μέλος 
ΕΕ/ΕΟΧ 

Κάτοχος Άδειας 
Κυκλοφορίας 

Επινοηθείσα Ονοµασία Περιεκτικότητα Φαρµακευτική Μορφή Οδός 
χορήγησης 

Περιεχόµενο 
(συγκέντρωση) 

Augmentin intravenös 550 
mg – 
Trockenstechampullen 

500/50 mg 
 

Κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή 
διάλυµα προς έγχυση 

Ενδοφλέβια 
χρήση 
 

500mg : 50mg/ 
φιαλίδιο 

Augmentin intravenös 1,1 g 
- Trockensubstanz zur 
Infusionsbereitung 

1000/100 mg 
 

Κόνις για διάλυµα προς έγχυση Ενδοφλέβια 
χρήση 
 

1000mg : 100mg/ 
φιαλίδιο 
 

Augmentin intravenös 2,2 g 
- Trockensubstanz zur 
Infusionsbereitung 

2000/200 mg 
 
 

Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 
 

Ενδοφλέβια 
χρήση 
 

2000mg : 200mg/ 
φιαλίδιο 
 

Augmentin 625 mg - 
lösliche Tabletten 

500/125 mg 
 

∆ιασπειρόµενο δισκίο 
 

Από στόµατος 
χρήση 
 

 

Augmentin 
625 mg – Filmtabletten 

500/125 mg 
 

Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 
 

Από στόµατος 
χρήση 
 

 

Augmentin 1 g – 
Filmtabletten 

875/125 mg 
 

Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 
 

Από στόµατος 
χρήση 
 

 

Augmentin 457 mg/5 ml – 
Trockensaft 

400/57mg/ 5ml 
 

Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
 

Από στόµατος 
χρήση 
 

400mg : 57mg/ 5ml 
 

Augmentin ES - 
Trockensaft 

600/42.9mg/ 5ml 
 

Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 
 

600mg : 42.9mg/ 5ml 
 

GlaxoSmithKline 
Pharma GmbH, Albert 
Schweitzer-Gasse 6,  
A-1140 Wien 

Augmentin SR - 
Filmtabletten 

1000/62.5mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 
 

 

Clavamox intravenös 550 
mg – 
Trockenstechampullen 

500/50 mg 
 

Κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή 
διάλυµα προς έγχυση 

Ενδοφλέβια 
χρήση 

500mg : 50mg/ 
10.5ml 
 

Αυστρία  

Sandoz GmbH, 
Biochemiestr. 10, 
A - 6250 Kundl 
 Clavamox intravenös 1,1 g 

- Trockensubstanz zur 
Infusionsbereitung 

1000/100 mg Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 
 

Ενδοφλέβια 
χρήση 

1000mg : 100mg/ 
100ml 
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Κράτος Μέλος 
ΕΕ/ΕΟΧ 

Κάτοχος Άδειας 
Κυκλοφορίας 

Επινοηθείσα Ονοµασία Περιεκτικότητα Φαρµακευτική Μορφή Οδός 
χορήγησης 

Περιεχόµενο 
(συγκέντρωση) 

Clavamox  intravenös 2,2 g 
- Trockensubstanz zur 
Infusionsbereitung 

2000/200 mg Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 
 

Ενδοφλέβια 
χρήση 

2000mg : 200mg/ 
100ml 
 

Clavamox 625 mg - 
lösliche Tabletten 

500/125mg ∆ιασπειρόµενο δισκίο Από στόµατος 
χρήση 
 

 

Clavamox 625 mg – 
Filmtabletten 

500/125mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 
 

Από στόµατος 
χρήση 
 

 

Clavamox 1 g – 
Filmtabletten 

875/125 mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 
 

Από στόµατος 
χρήση 
 

 

Clavamox 156,25 mg/5 ml 
– Trockensaft 

125/31.25mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
 

Από στόµατος 
χρήση 
 

125/31.25mg/ 5ml 

Clavamox 312,5 mg/5 ml – 
Trockensaft 

250/62.5mg/ 5 ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
 

Από στόµατος 
χρήση 
 

250/62.5mg/ 5 ml 

  

Clavamox Duo – 
Trockensaft 

400/57mg/ 5 ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 
 

400/57mg/ 5 ml 

Augmentin P  
 

500/50 mg 
 

Κόνις για ενέσιµο ή διάλυµα 
προς έγχυση 

Ενδοφλέβια 
χρήση 
 

500mg : 50mg/ 
10.5ml or 25ml 

Augmentin P  
 

1000/100 mg Κόνις για διάλυµα προς έγχυση Ενδοφλέβια 
χρήση 

1000mg :100mg/ 
50ml 

Augmentin 1000/200 mg Κόνις για ενέσιµο Ενδοφλέβια 
χρήση 

1000mg : 200mg/ 
20ml 

Augmentin 2000/200 mg Κόνις για διάλυµα προς έγχυση Ενδοφλέβια 
χρήση 

2000mg : 200mg/ 
100ml 

Βέλγιο 
 

GlaxoSmithKline s.a. / 
n.v. 
Rue du Tilleul 13 
1332 Genval 

Augmentin 500/125mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 
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Κράτος Μέλος 
ΕΕ/ΕΟΧ 

Κάτοχος Άδειας 
Κυκλοφορίας 

Επινοηθείσα Ονοµασία Περιεκτικότητα Φαρµακευτική Μορφή Οδός 
χορήγησης 

Περιεχόµενο 
(συγκέντρωση) 

Augmentin 875/125 mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 125/31.25mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

125mg : 31.25mg/ 
5ml 

Augmentin 250/62.5mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

250mg : 62.5mg/ 5ml 
 

Augmentin 500/125mg 
 

Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

 

  

Augmentin Retard 1000/62.5 mg ∆ισκίο ελεγχόµενης 
αποδέσµευσης 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 250/125mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 500/125mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 875/125 mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 
 

125/31.25mg / 5 ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

125mg : 31.25mg/ 
5ml 

Augmentin 
 

250/62.5mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

250mg : 62.5mg/ 5ml 

Augmentin 
 

400/57mg/ 5ml 
 

Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

400mg : 57mg/ 5ml 

Augmentin ES 
 

600/42.9mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

600mg : 42.9mg/ 5ml 

 GlaxoSmithKline 
EOOD 
Ivan Vasov Complex 
Dimitar Manov street, 
bl.10, 1408 Sofia, 
Βουλγαρία 

Augmentin SR 1000/62.5mg ∆ισκίο παρατεταµένης 
αποδέσµευσης 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 
 

500/100 mg Κόνις για ενέσιµο ή διάλυµα 
προς έγχυση 

Ενδοφλέβια 
χρήση 
 

500mg : 100mg/ 
10.5ml or 60ml 
 

Κύπρος 
 
 
 

SmithKline Beecham 
plc 
980 Great West Road 
Brentford 
Middlesex TW8 9GS  
Ηνωµένο Βασίλειο 

Augmentin 1000/200 mg Κόνις για ενέσιµο ή διάλυµα 
προς έγχυση 

Ενδοφλέβια 
χρήση 
 

1000mg : 200mg/ 
20.9ml or 120ml 
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Κράτος Μέλος 
ΕΕ/ΕΟΧ 

Κάτοχος Άδειας 
Κυκλοφορίας 

Επινοηθείσα Ονοµασία Περιεκτικότητα Φαρµακευτική Μορφή Οδός 
χορήγησης 

Περιεχόµενο 
(συγκέντρωση) 

Augmentin 500/125mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 875/125 mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 250/62.5mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 
 

250mg : 62.5mg/ 5ml 
 

Augmentin 400/57mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 
 

400mg : 57 mg/ 5ml 
 

Augmentin ES 600/42.9mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 
 

600mg : 42.9mg/ 5ml 
 

 

Augmentin SR 1000/62.5mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Noprilam 500/125 mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Noprilam DT 875/125 mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Noprilam 156.23 mg/ 5 ml  Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

125 mg : 31.23 mg/ 5 
ml 

Noprilam 250/62.5 mg/ 5 ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

250 mg : 62.5 mg/ 5 
ml 

 

Laboratórios BIAL 
À Av. da Siderurgia 
Nacional – 4745-457 S. 
Mamede do Coronado 
Πορτογαλία 
 

Noprilam DT 400/57mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

400mg : 57mg/ 5ml 
 

Augmentin 600 mg 
 

500/100 mg 
 

Κόνις για ενέσιµο ή διάλυµα 
προς έγχυση 

Ενδοφλέβια 
χρήση 
 

500mg : 100mg/ 
10.5ml or 60 ml 

∆ηµοκρατία της 
Τσεχίας 
 
 

SmithKline Beecham 
plc trading as 
SmithKline Beecham 
Pharmaceuticals 
980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex  
TW8 9GS  
Ηνωµένο Βασίλειο 

Augmentin 1,2 g 1000/200 mg Κόνις για ενέσιµο ή διάλυµα 
προς έγχυση 

Ενδοφλέβια 
χρήση 
 

1000mg : 200mg/ 
20.9ml or 120ml 
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Κράτος Μέλος 
ΕΕ/ΕΟΧ 

Κάτοχος Άδειας 
Κυκλοφορίας 

Επινοηθείσα Ονοµασία Περιεκτικότητα Φαρµακευτική Μορφή Οδός 
χορήγησης 

Περιεχόµενο 
(συγκέντρωση) 

Augmentin 375 mg 250/125mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 625 mg 500/125mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 1 g 875/125 mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 156 mg/5 ml 125/31.25mg / 5 ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

125mg : 31.25mg/ 
5ml 

Augmentin 312 mg/5ml 250/62.5mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

250mg : 62.5mg/ 5ml 
 

Augmentin Duo 400/57mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

400mg : 57mg/ 5ml 
 

 SmithKline Beecham 
plc trading as 
SmithKline Beecham 
Pharmaceuticals 
980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex  
TW8 9GS  
Ηνωµένο Βασίλειο 
 

Augmentin SR 1000/62.5mg ∆ισκίο ελεγχόµενης 
αποδέσµευσης 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Spektramox 500/125 mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Spektramox 125/31.25mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

125mg : 31.25mg/ 
5ml 

Spektramox  250/62.5mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

250mg : 62.5mg/ 5ml 
 

Spektramox 2 :1 250/125 mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

∆ανία 
 

Meda AS 
Solvang 8 
DK-3450 Allerød 
∆ανία 
 

Spektraforte 875/125 mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 
 

1000/200 mg 
 

Κόνις για ενέσιµο ή διάλυµα 
προς έγχυση 

Ενδοφλέβια 
χρήση 
 

1000mg : 200mg/ 
20.9ml or 120ml 
 

Augmentin 500/125mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Εσθονία  
 

SmithKline Beecham 
plc. 
980 Great West Road, 
Brentford 
Middlesex TW8 9GS 
Ηνωµένο Βασίλειο Augmentin 875/125 mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 

δισκίο 
Από στόµατος 
χρήση 
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Κράτος Μέλος 
ΕΕ/ΕΟΧ 

Κάτοχος Άδειας 
Κυκλοφορίας 

Επινοηθείσα Ονοµασία Περιεκτικότητα Φαρµακευτική Μορφή Οδός 
χορήγησης 

Περιεχόµενο 
(συγκέντρωση) 

  Augmentin 400/57mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 
 

400mg : 57 mg/ 5ml 

Augmentin 875/125 mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 SmithKline Beecham 
plc 
980 Great West Road 
Brentford, Middlesex 
TW8 9GS 
Ηνωµένο Βασίλειο 

Augmentin (80 /11.97 
mg/ml) 

400/57mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

400mg : 57mg/ 5ml 

Clavurion 875/125 mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Clavurion 200/28.5mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

200mg:28.5mg/ 5ml 

Φιλανδία 
 

Orion-yhtymä Oyj, 
Orionintie 1, 02200 
Espoo 

Clavurion 400/57mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

400mg : 57mg/ 5ml 

Augmentin IV 
ENFANTS  
NOURRISSONS 
 

500/50 mg 
 

Κόνις για ενέσιµο διάλυµα ΚΑΙ 
Κόνις και διαλύτης για ενέσιµο 
διάλυµα  

Ενδοφλέβια 
χρήση 
 

500mg : 50mg 
 

Augmentin IV 
ADULTES 

500/100 mg Κόνις για ενέσιµο διάλυµα Ενδοφλέβια 
χρήση 
 

500mg :100mg 

Augmentin IV 
ENFANTS 

1000/100 mg Κόνις για ενέσιµο διάλυµα Ενδοφλέβια 
χρήση 
 

1000mg : 100mg 

Augmentin IV 
ADULTES 

1000/200 mg Κόνις για ενέσιµο διάλυµα ΚΑΙ  
Κόνις και διαλύτης για ενέσιµο 
διάλυµα 

Ενδοφλέβια 
χρήση 
 

1000mg : 200mg 

Γαλλία 
 

Laboratoire 
GlaxoSmithKline 
100, route de Versailles 
– 78163 Marly-le-Roi 
Cedex 
 

Augmentin IV 
ADULTES 

2000/200 mg 
 

Κόνις για ενέσιµο διάλυµα Ενδοφλέβια 
χρήση 
 

2000mg : 200mg 



8 

Κράτος Μέλος 
ΕΕ/ΕΟΧ 

Κάτοχος Άδειας 
Κυκλοφορίας 

Επινοηθείσα Ονοµασία Περιεκτικότητα Φαρµακευτική Μορφή Οδός 
χορήγησης 

Περιεχόµενο 
(συγκέντρωση) 

Augmentin 
ADULTES 

500/62.5mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 
 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 
ENFANTS 

100/12.5mg/ ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

100mg : 12.5mg/ ml 

Augmentin 
NOURRISSONS 

100/12.5mg/ ml  Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

100mg / 12.5mg/ ml 

Augmentin 
NOURRISSONS 

250/31.25mg Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 
ENFANTS 

500/62.5mg Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 
ADULTES 

1000/125 mg Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

 

  

Duamentin 
ADULTES 

1000/62.5mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentan i.v. pro 
infantibus 275mg 

250/25mg Κόνις για διάλυµα προς έγχυση Ενδοφλέβια 
χρήση 
 

250mg : 25mg 
 

Augmentan i.v. 600mg 500/100 mg Κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή 
διάλυµα προς έγχυση 

Ενδοφλέβια 
χρήση 
 

500mg : 100mg 

Augmentan i.v. 1,2g 1000/200 mg Κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή 
διάλυµα προς έγχυση 

Ενδοφλέβια 
χρήση 
 

1000mg : 200mg 

Augmentan i.v. 2,2g 2000/200 mg Κόνις για διάλυµα προς έγχυση Ενδοφλέβια 
χρήση 

2000mg : 200mg 

Augmentan Tabs Tabletten 500/125mg ∆ιασπειρόµενο δισκίο Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentan Filmtabletten 
875/125mg 

875/125 mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Γερµανία 
 
 

GlaxoSmithKline 
GmbH & Co. KG 
Theresienhöhe 11 
80339 München  
 

Augmentan Tropfen 50 mg/ 
12,5 mg pro ml für 
Säuglinge 

50/12.5mg/ ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 
 

50mg : 12.5mg/ ml 
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Κράτος Μέλος 
ΕΕ/ΕΟΧ 

Κάτοχος Άδειας 
Κυκλοφορίας 

Επινοηθείσα Ονοµασία Περιεκτικότητα Φαρµακευτική Μορφή Οδός 
χορήγησης 

Περιεχόµενο 
(συγκέντρωση) 

Augmentan Trockensaft 25 
mg/6,25 mg pro ml 

125/31.25mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 
 

125mg : 31.25mg/ 
5ml 

Augmentan forte 
Trockensaft 50 mg/12,5 mg 
pro ml 

250/62.5mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 
 

250mg : 62.5mg/ 5ml 
 

  

Augmentan Kindersaft 400/57mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 
 

400mg : 57mg/ 5ml 

Augmentin 
 

500/100 mg 
 

Κόνις για ενέσιµο  Ενδοφλέβια 
χρήση 
 

500mg : 100mg/ 
10.5ml 

Augmentin 1000/200 mg Κόνις για ενέσιµο  Ενδοφλέβια 
χρήση 
 

1000mg : 200mg/ 
20.9ml 

Augmentin 500/125mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 875/125 mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 500/125mg ∆ιασπειρόµενο δισκίο Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 125/31.25mg / 5 ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 
 

125mg : 31.25mg/ 
5ml 

Augmentin 250/62.5mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 
 

250mg : 62.5mg/ 5ml 

Augmentin 400/57mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 
 

400mg : 57mg/ 5ml 

Ελλάδα 
 
 

GlaxoSmithKline 
a.e.b.e, Leof. Kifissias 
266, 
152 32 Halandri, 
Athens 
 
 

Augmentin SR 1000/62.5mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 
 

Από στόµατος 
χρήση 
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Κράτος Μέλος 
ΕΕ/ΕΟΧ 

Κάτοχος Άδειας 
Κυκλοφορίας 

Επινοηθείσα Ονοµασία Περιεκτικότητα Φαρµακευτική Μορφή Οδός 
χορήγησης 

Περιεχόµενο 
(συγκέντρωση) 

  Augmentin ES 600/42.9mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 
 

600mg : 42.9 mg/5ml 

Augmentin 
 

500/100 mg 
 

Κόνις για ενέσιµο Ενδοφλέβια 
χρήση 
 

500mg : 100mg/ 
10.5ml 

Augmentin 1000/200 mg Κόνις για ενέσιµο Ενδοφλέβια 
χρήση 

1000mg : 200mg/ 
20.9ml 

Augmentin 250/125mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 500/125mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 125/31.25mg / 5 ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 
 

125mg : 31.25mg/ 
5ml 

GlaxoSmithKline Kft. 
1124 Bp, Csörsz u. 43 
Ουγγαρία 

Augmentin 250/62.5mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 
 

250mg : 62.5mg/ 5ml 
 

Augmentin Duo 875/125 mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin Duo 500/125mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin Duo 400/57mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 
 

400mg : 57mg/ 5ml 
 

Augmentin Extra 600/42.9mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 
 

600mg : 42.9 mg/ 5ml 

Ουγγαρία 
 

GlaxoSmithKline Kft. 
1124 Bp, Csörsz u. 43. 
 
 

Augmentin Extra 1000/62.5mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 
 

 

Ισλανδία 
 

GlaxoSmithKline ehf. 
Þverholti 14 

Augmentin IV 500/100 mg Κόνις για ενέσιµο Ενδοφλέβια 
χρήση 

500mg : 100mg/ 
10.5ml 



11 

Κράτος Μέλος 
ΕΕ/ΕΟΧ 

Κάτοχος Άδειας 
Κυκλοφορίας 

Επινοηθείσα Ονοµασία Περιεκτικότητα Φαρµακευτική Μορφή Οδός 
χορήγησης 

Περιεχόµενο 
(συγκέντρωση) 

Augmentin IV 1000/200 mg Κόνις για ενέσιµο Ενδοφλέβια 
χρήση 

1000mg : 200mg/ 
20.9ml 

Augmentin 500/125mg ∆ισκίο Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 875/125 mg ∆ισκίο Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 250/62.5mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

250mg : 62.5mg/ 5ml 
 

 105 Reykjavík. 

Augmentin 400/57mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

400mg : 57mg/ 5ml 

Augmentin 
Intravenous 500mg/100mg 
Powder for Solution for 
Injection or Infusion 

500/100 mg Κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή 
διάλυµα προς έγχυση 

Ενδοφλέβια 
χρήση 

500mg : 100mg/ 
10.5ml 
 

Augmentin 
Intravenous 1000mg/200mg 
Powder for Solution for 
Injection or Infusion 

1000/200 mg Κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή 
διάλυµα προς έγχυση 

Ενδοφλέβια 
χρήση 

1000mg : 200mg/ 
20.9ml 
 

Augmentin Tablets 
250mg/125mg 

250/125mg 
 

Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 
 

 

Augmentin Dispersible 
Tablets 250mg/125mg 

250/125mg ∆ιασπειρόµενο δισκίο Από στόµατος 
χρήση 
 

 

Augmentin Duo Tablets 
500/125mg 

500/125mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 500/125mg 
Film-Coated Tablets 

500/125mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 
 

 

Ιρλανδία 
 
 

GlaxoSmithKline 
(Ιρλανδία) Limited 
Stonemasons Way, 
Rathfarnham, 
Dublin 16 

Augmentin 
875mg/125mg Film Coated 
Tablets 

875/125 mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 
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Κράτος Μέλος 
ΕΕ/ΕΟΧ 

Κάτοχος Άδειας 
Κυκλοφορίας 

Επινοηθείσα Ονοµασία Περιεκτικότητα Φαρµακευτική Μορφή Οδός 
χορήγησης 

Περιεχόµενο 
(συγκέντρωση) 

Augmentin 
Paediatric Suspension 

125/31.25mg / 5 ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

125mg : 31.25mg/ 
5ml 

Augmentin 
Junior Suspension 

125/62.5mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

125mg : 62.5mg/ 5ml 
 

 

Augmentin Duo 
Suspension 400mg/57mg 

400/57mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

400mg : 57mg/ 5ml 

Clavamel 250mg/125mg 
Tablets 

250/125mg 
 

Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 
 

 

Clavamel 125mg/31.25mg 
Paediatric Powder for Oral 
Suspension 

125/31.25mg / 5 ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

125mg : 31.25mg/ 
5ml 

 

Clonmel Healthcare 
Limited 
Waterford Road 
Clonmel 
Tipperary 
Ιρλανδία 

Clavamel 125mg/62.5mg 
Junior Powder for Oral 
Suspension 

125/62.5mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

125mg : 62.5mg/ 5ml 
 

Augmentin 1000/200 mg Κόνις για ενέσιµο Ενδοφλέβια 
χρήση 

1000mg : 200mg/ 
20ml 

Augmentin 2000/200 mg Κόνις για διάλυµα προς έγχυση Ενδοφλέβια 
χρήση 

2000mg : 200mg 

Augmentin 875/125 mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin  
 

400/57mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

400mg : 57mg/ 5ml 
 

Augmentin  
 

400/57mg Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

 

GlaxoSmithKline 
S.p.A. - Via A. 
Fleming, 2 –  
37135 Verona 
 

Augmentin 875/125 mg Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

 

Neoduplamox  875/125 mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Neoduplamox  400/57mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

400mg : 57mg/ 5ml 
 

Ιταλία 
 

Valeas S.p.A. 
via Vallisneri 10 
20133 Milano 
 

Neoduplamox 400/57mg Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 
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Κράτος Μέλος 
ΕΕ/ΕΟΧ 

Κάτοχος Άδειας 
Κυκλοφορίας 

Επινοηθείσα Ονοµασία Περιεκτικότητα Φαρµακευτική Μορφή Οδός 
χορήγησης 

Περιεχόµενο 
(συγκέντρωση) 

 Neoduplamox 875/125 mg Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

 

Clavulin 875/125 mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Clavulin 400/57mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

400mg : 57mg/ 5ml 
 

Clavulin 400/57mg Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

 

 

Solvay Pharma S.p.A. 
Via della Libertà, 30 
10095 Grugliasco (TO) 
 

Clavulin 875/125 mg Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 1000/200 mg Κόνις για ενέσιµο διάλυµα Ενδοφλέβια 
χρήση 

1000mg : 200mg/ 
20.9ml 

Augmentin 500/125mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 875/125 mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 400/57mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 
 

400mg : 57mg/ 5ml 

Augmentin ES 600/42.9mg / 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 
 

600mg : 42.9mg/ 5ml 
 

Λετονία 
 

GlaxoSmithKline 
Λετονία SIA 
Bruninieku 5, Riga, LV-
1001, Λετονία 

Augmentin SR 1000/62.5mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 500/125mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 875/125 mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 200/28.5mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

200mg / 28.5 mg/ 5ml 

Λιθουανία 
 

Beecham Group plc. 
980 Great West Road 
Brentford 
Middlesex TW8 9GS 
Ηνωµένο Βασίλειο 

Augmentin 400/57mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

400mg / 57mg/ 5ml 
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Κράτος Μέλος 
ΕΕ/ΕΟΧ 

Κάτοχος Άδειας 
Κυκλοφορίας 

Επινοηθείσα Ονοµασία Περιεκτικότητα Φαρµακευτική Μορφή Οδός 
χορήγησης 

Περιεχόµενο 
(συγκέντρωση) 

UAB 
„GlaxoSmithKline 
Lietuva“ 
A. Goštauto g. 40A 
LT-01112 Vilnius, 
Λιθουανία 

Augmentin ES 600/42.9mg / 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 
 

600mg / 42.9mg/ 5ml 
 

 

 Augmentin SR 1000/62.5mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin P  
 

500/50 mg 
 

Κόνις για ενέσιµο ή διάλυµα 
προς έγχυση 

Ενδοφλέβια 
χρήση 
 

500mg / 50mg/ 
10.5ml or 25ml 

Augmentin P  
 

1000/100 mg 
 

Κόνις για διάλυµα προς έγχυση Ενδοφλέβια 
χρήση 
 

1000mg /100mg/ 
50ml 

Augmentin 1000/200 mg 
 

Κόνις για ενέσιµο Ενδοφλέβια 
χρήση 
 

1000mg / 200mg/ 
20ml 

Augmentin 2000/200 mg Κόνις για διάλυµα προς έγχυση Ενδοφλέβια 
χρήση 

2000mg / 200mg/ 
100ml 

Augmentin 500/125mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 875/125 mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 125/31.25mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

125mg : 31.25mg/ 
5ml 

Augmentin 250/62.5mg/5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

250mg : 62.5mg/ 5ml 
 

Augmentin 500/125mg Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

 

Λουξεµβούργο 
 

GlaxoSmithKline s.a. / 
n.v. 
Rue du Tilleul 13 
1332 Genval 

Augmentin Retard,  1000/62.5 mg ∆ισκίο ελεγχόµενης 
αποδέσµευσης 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Μάλτα 
 

Beecham Group plc 
980 Great West Road,  

Augmentin Intravenous 
600mg 

500/100 mg Κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή 
διάλυµα προς έγχυση 

Ενδοφλέβια 
χρήση 

500mg : 100mg/ 
10.5ml 
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Κράτος Μέλος 
ΕΕ/ΕΟΧ 

Κάτοχος Άδειας 
Κυκλοφορίας 

Επινοηθείσα Ονοµασία Περιεκτικότητα Φαρµακευτική Μορφή Οδός 
χορήγησης 

Περιεχόµενο 
(συγκέντρωση) 

Brentford, Middlesex  
TW8 9GS  
Ηνωµένο Βασίλειο 

Augmentin Intravenous 
1.2g 

1000/200 mg Κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή 
διάλυµα προς έγχυση 

Ενδοφλέβια 
χρήση 

1000mg : 200mg/ 
20.9ml 

Augmentin 250/125mg 250/125mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin Duo 500/125 
tablets 

500/125mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

GlaxoSmithKline 
(Ιρλανδία) Limited 
Stonemasons Way, 
Rathfarnham 
Dublin 16 
Ιρλανδία 

Augmentin 875/125mg 
tablets 

875/125 mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

SmithKline Beecham 
plc 
980 Great West Road 
Brentford 
Middlesex  
TW8 9GS 

Augmentin Duo 400/57 400/57mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

400mg : 57mg/ 5ml 

Noprilam 500/125 mg Επικαλυµµένο δισκίο Από στόµατος 
χρήση 

 

Noprilam DT 875/125 mg Επικαλυµµένο δισκίο Από στόµατος 
χρήση 

 

 

Laboratórios BIAL 
Portela & Ca, S.A. 
À Av. da Siderurgia 
Nacional – 4745-457 S. 
Mamede do Coronado 
Πορτογαλία 

Noprilam DT 400/57mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

400/57mg/ 5ml 

Augmentin  250/25mg Κόνις για ενέσιµο Ενδοφλέβια 
χρήση 

250mg : 25mg/ 5.2ml 

Augmentin 500/50 mg Κόνις για ενέσιµο Ενδοφλέβια 
χρήση 

500mg : 50mg/ 
10.5ml 

Augmentin 500/100 mg Κόνις για ενέσιµο Ενδοφλέβια 
χρήση 

500mg : 100mg/ 
10.5ml 

Augmentin 1000/100 mg Κόνις για ενέσιµο Ενδοφλέβια 
χρήση 

1000mg :100mg/ 
20.9ml 

Augmentin 1000/200 mg Κόνις για ενέσιµο Ενδοφλέβια 
χρήση 

1000mg : 200mg/ 
20.9ml 

Ολλανδία 
 

Glaxo Smith Kline B.V.
Huis ter Heideweg 62 
3705 LZ ZEIST 
Ολλανδία 

Augmentin 2000/200 mg Κόνις για διάλυµα προς έγχυση Ενδοφλέβια 
χρήση 

2000mg : 200mg/ 
120ml 
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Κράτος Μέλος 
ΕΕ/ΕΟΧ 

Κάτοχος Άδειας 
Κυκλοφορίας 

Επινοηθείσα Ονοµασία Περιεκτικότητα Φαρµακευτική Μορφή Οδός 
χορήγησης 

Περιεχόµενο 
(συγκέντρωση) 

Augmentin 500/125mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 875/125 mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 100/12.5mg /ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

100mg : 12.5mg/ ml 

Augmentin 125/31.25mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

125mg : 31.25mg/ 
5ml 

 

Augmentin 250/62.5mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

250mg : 62.5mg/ 5ml 

 

Glaxo Smith Kline B.V.
Huis ter Heideweg 62 
3705 LZ ZEIST 
Ολλανδία 

amoxicilline/clavulaanzuur 250/62.5 mg Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

Glaxo Smith Kline 
B.V. 
Huis ter Heideweg 62 
3705 LZ ZEIST 
THE 
NETHERLANDS 

Augmentin  500/100 mg Κόνις για ενέσιµο Ενδοφλέβια 
χρήση 

500mg : 100mg/ 
10.5ml 

Augmentin  1000/200 mg Κόνις για ενέσιµο Ενδοφλέβια 
χρήση 

1000mg : 200mg/ 
20.9ml 

Augmentin 2000/200 mg Κόνις για διάλυµα προς έγχυση Ενδοφλέβια 
χρήση 

2000mg : 200mg/ 
120ml 

Augmentin 250/125mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 500/125mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 875/125 mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 125/31.25mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

125mg:31.25mg/ 5ml 

Πολωνία 
 

GlaxoSmithKline 
Export Ltd 
980 Great West Road 
Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS 
Ηνωµένο Βασίλειο 

Augmentin 250/62.5mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

250mg:62.5mg/ 5ml 
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Κράτος Μέλος 
ΕΕ/ΕΟΧ 

Κάτοχος Άδειας 
Κυκλοφορίας 

Επινοηθείσα Ονοµασία Περιεκτικότητα Φαρµακευτική Μορφή Οδός 
χορήγησης 

Περιεχόµενο 
(συγκέντρωση) 

 Augmentin 400/57mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

400mg : 57mg/ 5ml 

Augmentin ES 600/42.9mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

600mg : 42.9mg/ 5ml 

 

GlaxoSmithKline 
Export Limited 
980 Great West Road 
Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS 
Ηνωµένο Βασίλειο 

Augmentin SR 1000/62.5mg ∆ισκίο παρατεταµένης 
αποδέσµευσης 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 500/125mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin Duo 875/125 mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 125/31.25 mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

125mg : 31.25mg/ 
5ml 

Augmentin Forte 250/62.5 mg/ 5ml  Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

250mg:62.5mg/ 5ml 
 

Augmentin Duo 400/57 mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

400mg : 57mg/ 5ml 
 

GlaxoSmithKline – 
Produtos Farmacêuticos 
Lda 
Rua Dr. António 
Loureiro Borges, 3 
Aquiparque – 
Miraflores 
1495 – 131 Algés 
 

Augmentin ES 600/42.9mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

600mg : 42.9mg/ 5ml 

Clavamox 125 125/31.25 mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

125 mg: 31.25 mg/ 
5ml 

Clavamox 250 250/62.5 mg/ 5 ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

250 mg : 62.5 mg/ 
5ml 

Πορτογαλία 
 

Clavamox 500 500/125 mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Clavamox DT 875/125 mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Clavamox DT 400 400/ 57 mg/ 5 ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

400 mg : 57 mg/ 5 ml 

 

Bial - Portela & Cª, S.A 
À Av. da Siderurgia 
Nacional – 4745-457 S. 
Mamede do Coronado 
Πορτογαλία 
 

Clavamox ES 600/42.9 mg/ 5 ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

600 mg : 42.9 mg/ 5 
ml 
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Κράτος Μέλος 
ΕΕ/ΕΟΧ 

Κάτοχος Άδειας 
Κυκλοφορίας 

Επινοηθείσα Ονοµασία Περιεκτικότητα Φαρµακευτική Μορφή Οδός 
χορήγησης 

Περιεχόµενο 
(συγκέντρωση) 

Noprilam 500/125 mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Noprilam 125/31.25 mg/5 ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

125 mg : 31.25 mg/ 5 
ml 

Noprilam 250/62.5 mg/ 5 ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

250 mg : 62.5 mg/ 5 
ml 

 

Noprilam DT 875/125 mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Penilan 500/125 mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Penilan 125/31.25 mg/ 5 ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

125 mg : 31.25 mg/ 5 
ml 

Penilan DT 875/125 mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

 

Laboratórios Vitória, 
S.A. Rua Elias Garcia, 
28 – Venda Nova 
2700-327 Amadora 
(Sob licença 
GlaxoSmithKline – 
Produtos 
Farmacêuticos, Lda.) 

Penilan Forte 250/62.5 mg/ 5 ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

250 mg : 62.5 mg/ 5 
ml 

Augmentin 
intravenos 1,2g 

1000/200 mg Κόνις για ενέσιµο/διάλυµα προς 
έγχυση 

Ενδοφλέβια 
χρήση 
 

1000mg : 200mg/ 
20.9ml 

Augmentin 
Intravenos 2,2g 

2000/200 mg Κόνις για διάλυµα προς έγχυση Ενδοφλέβια 
χρήση 

2000mg : 200mg/ 
120ml 

Augmentin 625mg 500/125mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 1g 875/125 mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin BIS 400/57mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

400mg : 57mg/ 5ml 

Augmentin ES 600/42.9mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

600mg : 42.9mg/ 5ml 

Ρουµανία 
 

Beecham Group PLC 
980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex 
TW8 9GS 
Ηνωµένο Βασίλειο 
 
 
 

Augmentin SR 1000/62.5mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο παρατεταµένης 
αποδέσµευσης 

Από στόµατος 
χρήση 
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Κράτος Μέλος 
ΕΕ/ΕΟΧ 

Κάτοχος Άδειας 
Κυκλοφορίας 

Επινοηθείσα Ονοµασία Περιεκτικότητα Φαρµακευτική Μορφή Οδός 
χορήγησης 

Περιεχόµενο 
(συγκέντρωση) 

Augmentin 375mg 250/125mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 625mg 500/125mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 1g 875/125 mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin DUO 400/57mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

400mg : 57mg/ 5ml 

Augmentin ES 600/42.9mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

600mg : 42.9mg/ 5ml 
 

∆ηµοκρατία της 
Σλαβακίας 
 

GlaxoSmithKline 
Slovakia sro., 
Galvaniho7/A, 82104 
Bratislava, Σλοβακία. 

Augmentin SR 1000/62.5mg ∆ισκίο παρατεταµένης 
αποδέσµευσης 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin Augmentin  0,6 
g prašek za raztopino za 
injiciranje ali infundiranje 
 

500/100 mg 
 

Κόνις για ενέσιµο Ενδοφλέβια 
χρήση 

500mg : 100mg/ 
10.5ml 

Augmentin 1,2 g prašek za 
raztopino za injiciranje ali 
infundiranje 

1000/200 mg Κόνις για ενέσιµο Ενδοφλέβια 
χρήση 

1000mg : 200mg/ 
20.9ml 

Augmentin 625 mg filmsko 
obložene  tablete 

500/125mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 1000 mg 
filmsko obložene  tablete 

875/125 mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin457 mg/5 ml 
prašek za peroralno 
suspenzijo 

400/57mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

400mg : 57mg/ 5ml 
 

Σλοβενία 
 
 
 
 
 

GSK d.o.o., Ljubljana 
Knezov štradon 90 
SI-1000 Ljubljana 
Σλοβενία 
 
 

Augmentin SR 1000 
mg/62,5 mg filmsko 
obložene tablete s 
podaljšanim sproščanjem 

1000/62.5mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Ισπανία GlaxoSmithKline, S.A. 
P.T.M.- C/Severo 

Augmentine Intravenoso 500/50 mg Κόνις για ενέσιµο Ενδοφλέβια 
χρήση 

500mg : 50mg/ 
10.5ml 
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Κράτος Μέλος 
ΕΕ/ΕΟΧ 

Κάτοχος Άδειας 
Κυκλοφορίας 

Επινοηθείσα Ονοµασία Περιεκτικότητα Φαρµακευτική Μορφή Οδός 
χορήγησης 

Περιεχόµενο 
(συγκέντρωση) 

Augmentine Intravenoso 1000/200 mg Κόνις για ενέσιµο Ενδοφλέβια 
χρήση 

1000mg : 200mg/ 
20.9ml 

Augmentine Intravenoso 2000/200 mg Κόνις για διάλυµα προς έγχυση Ενδοφλέβια 
χρήση 

2000mg : 200mg/ 
120ml 

Augmentine 500/125mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentine 875/125 mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentine 100/12.5mg/ ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

100mg :12.5mg/ ml 

Augmentine 500/125mg Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentine 875/125 mg Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

 

Ochoa, 2 
28760 Tres Cantos 
(Madrid). 

Augmentine Plus 1000/62.5mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Clavumox 500/125mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Clavumox 875/125 mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Clavumox 125/31.25mg/ 5ml Πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

125mg : 31.25mg/ 
5ml 

Clavumox 250/62.5mg Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

 

Clavumox 500/125mg Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

 

 

Allen Farmacéutica, 
S.A.P.T.M.- C/Severo 
Ochoa, 2 
28760 Tres Cantos 
(Madrid). 

Clavumox 875/125 mg Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

 

Σουηδία 
 

Meda AB 
Box 906 
170 09 Sverige (SWE) 

Spektramox 
 

250/125 mg 
(Amoxicillin: 250 
mg) 

Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 
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Κράτος Μέλος 
ΕΕ/ΕΟΧ 

Κάτοχος Άδειας 
Κυκλοφορίας 

Επινοηθείσα Ονοµασία Περιεκτικότητα Φαρµακευτική Μορφή Οδός 
χορήγησης 

Περιεχόµενο 
(συγκέντρωση) 

Spektramox 500/125mg 
(Amoxicillin : 500 
mg) 

Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Spektramox 875/125 mg 
(Amoxicillin 875 
mg) 

Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Spektramox 125/31.25mg/ 5ml 
(Amoxicillin 25 
mg/ml) 

Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

125mg : 31.25mg/ 
5ml 

Spektramox 125/31.25mg 
(Amoxicillin: 125 
mg) 

Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

 

Spektramox 250/62.5mg/ 5ml 
(Amoxicillin: 50 
mg/ml) 

Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

250mg : 62.5 mg/ 5m 

 Σουηδία 

Spektramox 400/57mg/ 5ml 
(Amoxicillin: 80 
mg/ml) 

Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

400mg : 57mg/ 5ml 

Augmentin Intravenous 
600mg & 1.2gm 

500/100 mg Κόνις για ενέσιµο Ενδοφλέβια 
χρήση 

500mg : 100mg/ 
10.5ml 

Augmentin Intravenous 
600mg & 1.2gm 

1000/200 mg Κόνις για ενέσιµο Ενδοφλέβια 
χρήση 

1000mg : 200mg/ 
20.9ml 

Augmentin 375 mg Tablets 250/125mg Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 
 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 375 mg 
dispersible tablets 

250/125mg ∆ιασπειρόµενο δισκίο 
 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 1 g Tablets 875/125 mg  Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση  

 

Augmentin 625 mg Tablets 500/125mg  Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος 
χρήση 

 

Ηνωµένο 
Βασίλειο 
 

Beecham Group PLC 
SB House 
Great West Road 
Brentford 
Middlesex TW8 9GS 
Ηνωµένο Βασίλειο 
 

Augmentin 250/62 SF 
Suspension 

250/62.5mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

250mg : 62.5mg/ 5ml 
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Κράτος Μέλος 
ΕΕ/ΕΟΧ 

Κάτοχος Άδειας 
Κυκλοφορίας 

Επινοηθείσα Ονοµασία Περιεκτικότητα Φαρµακευτική Μορφή Οδός 
χορήγησης 

Περιεχόµενο 
(συγκέντρωση) 

Augmentin 125/31 SF 
Sachet 

125/31.25mg Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

 

Augmentin 125/31 SF 
Suspension 

125/31.25mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

125mg : 31.25mg/ 
5ml 

Augmentin Duo 200/28.5mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

200mg : 28.5mg/ 5ml 

  

Augmentin Duo 
400/57 

400/57mg/ 5ml Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος 
χρήση 

400mg : 57mg/ 5ml 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΕΑ 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ AUGMENTIN ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ (ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)  
 
Το Augmentin είναι ένα καθιερωµένο και διαδεδοµένο αντιµικροβιακό προϊόν συνδυασµού που 
περιέχει το ηµισυνθετικό αντιβιοτικό αµοξικιλίνη (ως τριυδρική αµοξικιλίνη) και κλαβουλανικό οξύ, 
έναν αναστολέα των β-λακταµασών (ως άλας καλίου). Ο συνδυασµός αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού 
οξέος αναπτύχθηκε αρχικά προκειµένου να καλυφθεί η ανάγκη για ένα αντιβιοτικό ευρέος φάσµατος 
δραστικό κατά παθογόνων που παράγουν β-λακταµάση. Τα από το στόµα χορηγούµενα σκευάσµατα 
του Augmentin διατίθενται παγκοσµίως από το 1981 και το ενδοφλέβιο σκεύασµα από το 1984. Με 
την πάροδο των ετών, η αναλογία αµοξικιλίνης προς κλαβουλανικό οξύ υπέστη τροποποιήσεις 
προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες συνταγογράφησης, να καταστεί πιο εύληπτη η δοσολογία και 
να δοθεί συνέχεια στις εισηγήσεις για χρήση στη θεραπεία σοβαρότερων λοιµώξεων ή λοιµώξεων που 
προκαλούνται από ανθεκτικούς οργανισµούς. Η δράση της αµοξικιλίνης συνίσταται στην αναστολή 
του ενζύµου τρανσπεπτιδάση το οποίο είναι υπεύθυνο για τη σύνδεση της πεπτιδογλυκάνης στο 
βακτηριδιακό κυτταρικό τοίχωµα, γεγονός που εξασθενίζει το τοίχωµα και προκαλεί τη διόγκωση και 
ρήξη των βακτηριδιακών κυττάρων. Επειδή η αµοξικιλίνη υδρολύεται άµεσα από τη β-λακταµάση, το 
Augmentin περιέχει επίσης κλαβουκανικό οξύ, έναν αναστολέα των β-λακταµασών ο οποίος 
αποτρέπει τη διάσπαση της αµοξικιλίνης και επεκτείνει το αντιµικροβιακό της φάσµα σε πολλά 
βακτηρίδια τα οποία είναι κατά κανόνα ανθεκτικά στις πενικιλίνες και στις κεφαλοσπορίνες. 
 
Κυκλοφορούν διάφορες συσκευασίες του Augmentin µε αυξανόµενη αναλογία αµοξικιλίνης προς 
κλαβουλονικό οξύ, οι οποίες έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας για από το στόµα (2:1, 4:1, 7:1, 8:1, 14:1 
και 16:1) και παρεντερική (5:1 και 10:1) χορήγηση σε ενήλικες και παιδιά. Όλες οι άδειες 
κυκλοφορίας στην ΕΕ ελήφθησαν µέσω εθνικής καταχώρισης, γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα µια 
σειρά διαφορών στις πληροφορίες προϊόντος, ιδίως στις παραγράφους των Ενδείξεων και της 
∆οσολογίας. Ως εκ τούτου, κινήθηκε διαδικασία παραποµπής προκειµένου να διευθετηθούν οι 
αποκλίσεις µεταξύ των εθνικά εγκεκριµένων περιλήψεων χαρακτηριστικών του προϊόντος (ΠΧΠ) και, 
κατ' επέκταση, να εναρµονιστούν οι ΠΧΠ σε ολόκληρη την ΕΕ. Ο ΚΑΚ διερεύνησε και αξιολόγησε 
µια σειρά ενδείξεων βάσει των οικείων συγκεντρωτικών δελτίων δεδοµένων, δηµοσιευµένων 
δεδοµένων, βιβλιογραφίας, σχετικών µελετών και της τρέχουσας κλινικής πρακτικής. Η αξιολόγηση 
της σχέσης οφέλους/κινδύνου για µια σειρά σκευασµάτων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας σε 
διάφορα κράτη µέλη διεξήχθη λαµβανοµένων υπόψη των υφιστάµενων µηχανισµών ανθεκτικότητας 
που παρατηρούνται στα κράτη µέλη όπου κυκλοφορεί το προϊόν. Στην αξιολόγηση της σχέσης 
οφέλους/κινδύνου που διεξήχθη από τη CHMP δεν εξετάζεται η χρήση αυτών των προϊόντων σε 
άλλες αγορές, όπου ενδέχεται να υπάρχουν διαφορετικοί µηχανισµοί ανθεκτικότητας.  
 
Ο ΚΑΚ αιτιολόγησε τις οµαδοποιήσεις των διαφόρων σκευασµάτων βάσει της αναλογίας 
αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος, ανεξαρτήτως περιεκτικότητας και φαρµακοτεχνικής µορφής της 
κάθε οµάδας αναλογίας. Στη συνέχεια, εξετάζεται διαδοχικά το προτεινόµενο κείµενο των 
παραγράφων 4.1 και 4.2 της ΠΧΠ για τα σκευάσµατα µε την ίδια αναλογία 
αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος, ξεκινώντας µε τη χαµηλότερη αναλογία 2:1, συνεχίζοντας µε την 
υψηλότερη αναλογία 16:1 για χορήγηση από το στόµα και ολοκληρώνοντας µε την αναλογία 10:1 για 
ενδοφλέβια χορήγηση. Για τις άλλες παραγράφους της ΠΧΠ και του φύλλου οδηγιών χρήσης, το 
προτεινόµενο κείµενο ισχύει για όλα τα σκευάσµατα, ανεξαρτήτως αναλογίας, εκτός εάν αυτό 
δηλώνεται σαφώς. Κατά την αξιολόγηση, προέκυψαν ζητήµατα που πρέπει να διευθετηθούν από τον 
ΚΑΚ. 
 
2.1 Κρίσιµη αξιολόγηση  
 
Παράγραφος 4.1 – Θεραπευτικές ενδείξεις 
 
Πριν από την εναρµόνιση, στην αρχή της διαδικασίας, οι ενδείξεις για τις διάφορες αναλογίες 
οµαδοποιήθηκαν ως εξής: 
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• Συσκευασίες από το στόµα χορηγούµενων σκευασµάτων χαµηλής αναλογίας (2:1, 4:1, και 
7:1), οι οποίες είναι ευρέως εγκεκριµένες για τις ίδιες ενδείξεις.  

• ∆ύο αναλογίες (5:1 και 10:1) για ενδοφλέβια χορήγηση, εγκεκριµένες για τις ίδιες ενδείξεις. 
• Augmentin ES (Extra Strength-Ενισχυµένης Περιεκτικότητας) και SR (Sustained Release-

Παρατεταµένης Αποδέσµευσης), τα οποία αναπτύχθηκαν προκειµένου να ανταποκριθούν σε 
συγκεκριµένες κλινικές ανάγκες που προέκυψαν λόγω της εµφάνισης ανθεκτικών παθογόνων. 
Οι συγκεκριµένες οµάδες ενδείξεων διαφέρουν από τις ενδείξεις των σκευασµάτων µε 
χαµηλότερη αναλογία.  

• Σκευάσµατα αναλογίας 8:1, τα οποία προορίζονται για γενική χρήση στον πληθυσµό µε 
φυσιολογική νεφρική λειτουργία, έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας µόνο στη Γαλλία και 
σχετίζονται µε συγκεκριµένη οµάδα ενδείξεων.  

 
ΚΟΙΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ AUGMENTIN: 
 
Αµυγδαλίτιδα: 
Ο ΚΑΚ αναγνώρισε ότι παρόλο που το Augmentin δεν είναι το φάρµακο πρώτης επιλογής για τη 
θεραπεία της οξείας στρεπτοκοκκικής αµυγδαλίτιδας, ωστόσο συνιστάται ως πιθανή εναλλακτική 
θεραπεία ασθενών µε πολλαπλά υποτροπιάζοντα επεισόδια στρεπτοκοκκικής αµυγδαλίτιδας, διότι 
έχει διαπιστωθεί ότι το Augmentin επιτυγχάνει υψηλά επίπεδα εκρίζωσης στρεπτόκοκκων από το 
ρινοφάρυγγα. Συνεπώς, ο ΚΑΚ έκρινε ότι το Augmentin αποτελεί αποτελεσµατική θεραπεία για την 
υποτροπιάζουσα αµυγδαλίτιδα, διότι χρησιµοποιείται ευρέως και είναι αποτελεσµατικό κατά των 
λοιµώξεων της ανώτερης αναπνευστικής οδού εν γένει, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι είναι 
δραστικό κατά των Gram-θετικών και Gram-αρνητικών κόκκων και αναερόβιων βακτηριδίων. 
Επιπλέον, το κλαβουλανικό οξύ αποτρέπει την αδρανοποίηση της αµοξικιλίνης σε περιπτώσεις 
πολυµικροβιακών λοιµώξεων ή παρουσίας µη παθογόνων που παράγουν β-λακταµάσες. Η CHMP 
επεσήµανε ότι η αµυγδαλίτιδα/φαρυγγίτιδα και η µη επιπλεγµένη παραρρινοκολπίτιδα είναι συχνά 
ιικής προέλευσης και, όταν οφείλονται σε βακτηρίδια, το συνηθέστερο παθογόνο είναι το S. 
Pyogenes, το οποίο είναι πάντα ευαίσθητο στην πενικιλίνη και πρέπει να αντιµετωπίζεται µε 
αµοξικιλίνη χορηγούµενη µόνη της ή σε συνδυασµό µε πενικιλίνη. Η θεραπεία της υποτροπιάζουσας 
αµυγδαλίτιδας µε Augmentin βασίζεται στην υπόθεση ότι η β-λακταµάση άλλων βακτηριδίων της 
στοµατικής κοιλότητας εκκρίνεται στο περιβάλλον αδρανοποιώντας τις πενικιλίνες που δεν είναι 
προστατευµένες. Η CHMP συµφώνησε ότι τα διαθέσιµα στοιχεία για την ένδειξη αυτή δεν επαρκούν, 
εκτός εάν υποστηρίζονται από κλινικά δεδοµένα, και διέγραψε τη συγκεκριµένη ένδειξη από όλα τα 
σκευάσµατα. 
 
Σηψαιµία 
∆εδοµένου ότι τα αίτια της σηψαιµίας πρέπει να αντιµετωπίζονται επαρκώς και ότι η συγκεκριµένη 
ένδειξη δεν είναι αποδεκτή, η CHMP ζήτησε την απόσυρση της ένδειξης της σηψαιµίας εν γένει. Ο 
ΚΑΚ συµφώνησε µε την απόσυρση της ένδειξης της σηψαιµίας από όλες τις ΠΧΠ των από το στόµα 
χορηγούµενων και παρεντερικών σκευασµάτων. 
 
ΚΟΙΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ AUGMENTIN (ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ) ΜΕ 
ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ 2:1, 4:1, 7:1 ΚΑΙ 8:1 
 
Ο ΚΑΚ πρότεινε τις ίδιες ενδείξεις για τις αναλογίες 2:1, 4:1, 7:1 και 8:1 και οι ενδείξεις αυτές 
εξετάζονται µαζί. Η ισοδυναµία των διαφόρων δοσολογικών σχηµάτων επιβεβαιώθηκε µέσω 
τυχαιοποιηµένων κλινικών δοκιµών σε ενήλικες µε διάφορες λοιµώξεις της κοινότητας και σε 
παιδιατρικούς ασθενείς. 
 
Λοιµώξεις της ουρογεννητικής οδού 
Η CHMP συµπέρανε ότι η γενική αυτή ένδειξη δεν είναι αποδεκτή διότι ούτε ο συνδυασµός 
αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος ούτε η αµοξικιλίνη µόνη της ενδείκνυνται επί του παρόντος για τη 
θεραπεία παθήσεων που προκαλούνται από N. Gonorrhoeae. Κατόπιν αξιολόγησης των απαντήσεων 
του ΚΑΚ, η CHMP συµφώνησε ότι το Augmentin είναι κατάλληλο φάρµακο για τις αιτούµενες 
ενδείξεις της κυστίτιδας και της πυελονεφρίτιδας. Παρόλο που πολλά παθογόνα που ευθύνονται για 
λοιµώξεις της ουροφόρου οδού έχουν ποσοστό ανθεκτικότητας στο Augmentin µεγαλύτερο του 10%, 
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το Augmentin θεωρείται κατάλληλη εναλλακτική θεραπεία, καθώς το ίδιο ισχύει για όλους τους 
αντιµικροβιακούς παράγοντες µε τη συγκεκριµένη ένδειξη. Η επιλογή του φαρµάκου εξαρτάται από 
τον ασθενή και την επιδηµιολογική κατάσταση. Η CHMP ενέκρινε τις ενδείξεις «Κυστίτιδα» και 
«Πυελονεφρίτιδα». 
 
Ενδοκοιλιακή σήψη 
Ο συνδυασµός αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος δεν ενδείκνυται για την ενδοκοιλιακή σήψη. Η 
εµπειρική αντιβακτηριδιακή θεραπεία πρέπει να παρέχει κάλυψη ευρέος φάσµατος κατά των 
αερόβιων και αναερόβιων παθογόνων. Τα φαρµακοκινητικά/φαρµακοδυναµικά (ΦΚ/Φ∆) 
χαρακτηριστικά του Augmentin υποδεικνύουν κλινική αποτελεσµατικότητα έναντι Gram-θετικών και 
πολλών Gram-αρνητικών παθογόνων που περιλαµβάνουν αναερόβια παθογόνα. Το Augmentin 
εµφανίζει καλή διείσδυση στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Τα στοιχεία αυτά το καθιστούν κατάλληλο 
αντιβιοτικό για ενδοκοιλιακές λοιµώξεις. Η CHMP έκρινε αποδεκτά τα δεδοµένα και τη συλλογιστική 
του ΚΑΚ, ιδίως την πολυµικροβιακή φύση των ενδοκοιλιακών λοιµώξεων, ενώ η πρόσφατη χρήση 
του Augmentin σε ελεγχόµενες δοκιµές υποστηρίζει τη χορήγησή του τόσο για αρχική εµπειρική 
ενδοφλέβια θεραπεία όσο και για συνεχιζόµενη από το στόµα θεραπεία µετά την αντικατάσταση της 
ενδοφλέβιας θεραπείας. Το γεγονός αυτό τεκµηριώνεται και από πολλά έγγραφα καθοδήγησης και η 
CHMP ενέκρινε την ένδειξη: «Ενδοκοιλιακές λοιµώξεις» για τα ενδοφλέβια σκευάσµατα Augmentin. 
 
Λοιµώξεις της ανώτερης αναπνευστικής οδού 
Η CHMP έλαβε υπόψη τις κλινικές δοκιµές σύγκρισης της αποτελεσµατικότητας των διαφόρων 
δοσολογικών σχηµάτων αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος στην υποτροπιάζουσα αµυγδαλίτιδα, 
καθώς και το γεγονός ότι σε µια σειρά εθνικών κατευθυντήριων γραµµών το Augmentin ή ο 
συνδυασµός πενικιλίνης και αναστολέα β-λακταµών συνιστάται ως θεραπεία πρώτης γραµµής για την 
οξεία µέση ωτίτιδα (ΟΜΩ), συνήθως µια βακτηριδιακή υπερλοίµωξη µε πυόρροια ή ελαφρά 
πυόρροια του µέσου ωτός. Στους ενήλικες η ΟΜΩ είναι σπάνια αλλά τα βακτηρίδια που ευθύνονται 
είναι τα ίδια µε αυτά που προσβάλλουν τα παιδιά και οι θεραπευτικές επιλογές δεν διαφέρουν. Μια 
συνιστώµενη θεραπεία είναι ο συνδυασµός αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος, ιδίως εάν δεν 
υπάρχουν διαθέσιµοι βακτηριολογικοί δείκτες. Για λοιµώξεις εκτός της οξείας µέσης ωτίτιδας, δεν 
συνιστάται συνήθως αρχική αντιβιοτική θεραπεία. Εν κατακλείδι, η ένδειξη είναι επαρκώς 
τεκµηριωµένη και η CHMP κατέληξε ότι πρέπει να περιορίζεται στην «οξεία µέση ωτίτιδα» 
 
Λοιµώξεις της κατώτερης αναπνευστικής οδού και οξεία βρογχίτιδα 
Σύµφωνα µε κατευθυντήριες γραµµές, η αντιβιοτική αγωγή συνιστά θεραπευτική επιλογή για 
ασθενείς µε λοιµώξεις της κατώτερης αναπνευστικής οδού στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
πιθανολογούµενη ή διαγνωσµένη πνευµονία, επιλεγµένες εξάρσεις της χρόνιας αποφρακτικής 
πνευµονοπάθειας, ασθενείς ηλικίας άνω των 75 ετών και πυρετό, καρδιακή ανεπάρκεια, σακχαρώδη 
διαβήτη και σοβαρές νευρολογικές διαταραχές. Οι ενδείξεις αυτές έχουν εγκριθεί σε όλες τις χώρες 
της ΕΕ και το Augmentin θεωρείται ως αποτελεσµατική θεραπεία σε αρκετές εθνικές κατευθυντήριες 
γραµµές. Όσον αφορά την οξεία βρογχίτιδα στα παιδιά, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές η 
αγωγή µε αντιβιοτικά δεν επιδεικνύει κάποιο παραπάνω όφελος από το εικονικό φάρµακο στην 
πρωτοβάθµια θεραπεία του µέσου ασθενή µε µη επιπλεγµένη λοίµωξη της κατώτερης αναπνευστικής 
οδού, για τον οποίο δεν πιθανολογείται πνευµονία. Σύµφωνα µε µια ανασκόπηση Cochrane, αγωγή µε 
αντιβιοτικά σε ασθενείς µε οξεία βρογχίτιδα έχει µέτριο όφελος το οποίο δεν αντισταθµίζει τις 
ανεπιθύµητες ενέργειες της θεραπείας. Η CHMP έκρινε ότι η πλειονότητα των περιστατικών οξείας 
βρογχίτιδας είναι ιικής αιτιολογίας και ότι η συστηµατική ανάγκη αγωγής µε αντιβιοτικά είναι 
αµφισβητήσιµη. Ο ΚΑΚ συµφώνησε να αποσύρει την ένδειξη της οξείας βρογχίτιδας, διότι η 
διατύπωση «Οξείες εξάρσεις χρόνιας βρογχίτιδας (δεόντως διαγνωσµένης)» περιγράφει µε µεγαλύτερη 
ακρίβεια την ένδειξη.  
 
Λοιµώξεις του δέρµατος και των µαλακών ιστώνΗ CHMP επεσήµανε ότι ο συνδυασµός 
αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος αξιολογήθηκε σε µη επιπλεγµένες λοιµώξεις του δέρµατος και 
των µαλακών ιστών, περιλαµβανοµένων καταστάσεων όπως η λοίµωξη τραυµάτων, το απόστηµα, η 
κυτταρίτιδα και το µολυσµατικό κηρίο. Για τις λοιµώξεις του δέρµατος και των µαλακών ιστών 
διεξήχθησαν διάφορες συγκριτικές και µη συγκριτικές µελέτες σε ενήλικες και παιδιά. Σε ό,τι αφορά 
την κυτταρίτιδα, η CHMP έκρινε ότι η αγωγή για τις τυπικές περιπτώσεις ερυσιπέλατος ή 
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κυτταρίτιδας πρέπει να περιλαµβάνει αντιβιοτικό δραστικό κατά στρεπτόκοκκων και, ως εκ τούτου, 
κατέληξε ότι ο συνδυασµός αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος µπορεί να χορηγείται ως εναλλακτική 
θεραπεία µη επιπλεγµένων λοιµώξεων του δέρµατος και των µαλακών ιστών. Η χορήγηση 
αντιβιοτικών από το στόµα ή παρεντερικά για δήγµατα ζώων εξαρτάται από το βάθος και τη 
σοβαρότητα του τραύµατος καθώς και από το χρονικό διάστηµα που παρήλθε από το δήγµα. Η 
CHMP συµφωνεί ότι ο συνδυασµός αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος χρησιµοποιείται ευρέως ως 
θεραπεία πρώτης γραµµής για την αντιµετώπιση δηγµάτων ζώων και, ως εκ τούτου, ενέκρινε την 
ακόλουθη διατύπωση: «Λοιµώξεις του δέρµατος και των µαλακών ιστών, ιδίως κυτταρίτιδα, δήγµατα 
ζώων και σοβαρά οδοντικά αποστήµατα µε εξαπλούµενη κυτταρίτιδα». 
 
Λοιµώξεις των οστών και των αρθρώσεων 
Οι λοιµώξεις των οστών αντιπροσωπεύουν µια διαγνωστική ή θεραπευτική πρόκληση καθώς διάφοροι 
εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες συντελούν στην εµφάνιση λοιµώξεων στα οστά και στις 
αρθρώσεις. Ο ΚΑΚ δεν υπέβαλε υποστηρικτικά δεδοµένα για τη συγκεκριµένη ένδειξη αλλά πρότεινε 
την επαναταξινόµησή της ως οστεοµυελίτιδας, παρέχοντας διεξοδική αιτιολόγηση σε συνδυασµό µε 
µια συζήτηση επί των φαρµακοκινητικών/φαρµακοδυναµικών χαρακτηριστικών. Υποβλήθηκαν 
επίσης δεδοµένα σχετικά µε µερικές εκατοντάδες ασθενείς καθώς και µια περίληψη των κλινικών 
δεδοµένων που τεκµηριώνουν τη θεραπεία της οστεοµυελίτιδας. Τα δεδοµένα σχετικά µε την 
ασφάλεια υποδεικνύουν ότι η παρατεταµένη χορήγηση δεν αυξάνει τη συχνότητα εµφάνισης ούτε τη 
σοβαρότητα των ανεπιθύµητων ενεργειών σε σύγκριση µε βραχύτερους κύκλους θεραπείας. Σε ό,τι 
αφορά την ενδεδειγµένη διάρκεια της θεραπείας οι απόψεις διίστανται, καθώς συνυπολογίζονται 
άλλοι παράγοντες όπως η έκταση της µόλυνσης, ο τύπος του παθογόνου, η κλινική απόκριση και η 
παρουσία υποκείµενων παραγόντων κινδύνου, όµως το µόνο που προβλέπουν οι ισχύουσες ΠΧΠ 
είναι ότι οι ασθενείς υπό παρατεταµένη αγωγή διάρκειας άνω των 14 ηµερών πρέπει να 
παρακολουθούνται στενά. Ο ΚΑΚ κατέληξε ότι η θεραπεία οστεοµυελίτιδας µε Augmentin πρέπει 
αρχικά να χορηγείται διά της παρεντερικής οδού και εν συνεχεία από το στόµα. Το Augmentin 
θεωρείται κατάλληλο για τη θεραπεία της οστεοµυελίτιδας διότι έχει τις κατάλληλες 
φαρµακοκινητικές/φαρµακοδυναµικές ιδιότητες, είναι αποτελεσµατικό κατά του ευαίσθητου στη 
µεθικιλλίνη χρυσίζοντος σταφυλόκοκκου (MSSA) και Gram-αρνητικών βακτηριδίων (ευαίσθητα 
αποµονωµένα στελέχη) και παρέχει αναερόβια κάλυψη για πολυµικροβιακές λοιµώξεις. Τα 
σκευάσµατα που χορηγούνται ενδοφλεβίως ή από το στόµα διευκολύνουν την αντικατάσταση ή τη 
συνέχιση της αρχικής ενδοφλέβιας θεραπείας µε επακόλουθη θεραπεία από το στόµα. Η CHMP 
έκρινε δεκτά τα επιχειρήµατα και συµφώνησε ότι το Augmentin είναι κατάλληλο για τη συγκεκριµένη 
ένδειξη. Η CHMP ενέκρινε την ακόλουθη διατύπωση: 
 
«Λοιµώξεις των οστών και των αρθρώσεων, ιδίως οστεοµυελίτιδα». 
 
Συζητήθηκε επίσης η διάρκεια της θεραπείας και η CHMP συµφώνησε να τροποποιήσει την 
παράγραφο 4.2 της ΠΧΠ. Η CHMP ενέκρινε την ακόλουθη διατύπωση: 
 
«Η διάρκεια της θεραπείας καθορίζεται από την απόκριση του ασθενούς. Ορισµένες λοιµώξεις (π.χ. 
οστεοµυελίτιδα) απαιτούν θεραπεία µεγαλύτερης διάρκειας. Η διάρκεια της θεραπείας δεν πρέπει να 
παρατείνεται πέραν των 14 ηµερών χωρίς επανεξέταση. Σχετικά µε την παράταση της θεραπείας, βλ. 
επίσης παράγραφο 4.4». 
 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ AUGMENTIN (ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ) ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
2:1 
 
Η αναλογία 2:1 αποτελεί πλέον καθιερωµένο δοσολογικό σχήµα σε πολλές χώρες και έχει αποτελέσει 
αντικείµενο πολυάριθµων κλινικών µελετών, πολλές εκ των οποίων διενεργήθηκαν από ανεξάρτητες 
ερευνητικές οµάδες και ιδιώτες. Τα δεδοµένα προέρχονται σε µεγάλο βαθµό από την εκτενή 
δηµοσιευµένη βιβλιογραφία και περιλαµβάνουν στοιχεία από τη σύγκριση µε άλλους 
αντιµικροβιακούς παράγοντες σε µια σειρά λοιµώξεων για τις οποίες ενδείκνυται το Augmentin. Ο 
ΚΑΚ προέβη σε µια επισκόπηση των επί του παρόντος εγκεκριµένων ενδείξεων και εξέτασε κάθε 
οµάδα ενδείξεων αναφερόµενος στην κλινική ανάπτυξη, στις µελέτες και στις κατευθυντήριες 
οδηγίες. Ανάµεσα στις σηµαντικότερες ενδείξεις που αποτέλεσαν αντικείµενο συζήτησης για την 
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αναλογία Augmentin 2:1 περιλαµβάνονται οι λοιµώξεις της ουρογεννητικής οδού, της αεροφόρου 
οδού και του δέρµατος και των µαλακών ιστών. Ο ΚΑΚ εξέτασε επίσης τη 
φαρµακοκινητική/φαρµακοδυναµική της αναλογίας 2:1, προσδιορίζοντας τον χρόνο υπέρβασης της 
ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης (T>MIC) ως καθοριστικό παράγοντα της 
αποτελεσµατικότητας των αντιβακτηριδιακών παραγόντων β-λακτάµης. 
 
Η CHMP εξέτασε τις ενδείξεις για την αναλογία 2:1 λαµβάνοντας υπόψη το φάσµα της αυξανόµενης 
ανθεκτικότητας των αιτιολογικών παραγόντων και τον κίνδυνο υποδοσολογίας στην αντιµετώπιση 
βακτηριδίων µε υψηλότερες τιµές ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης (MIC) και µεγαλύτερη 
ανθεκτικότητα. Ο µηχανισµός εξέλιξης των µη ευαίσθητων στελεχών στην πενικιλίνη και τα τρέχοντα 
ποσοστά ανθεκτικότητας διαφέρουν αισθητά ανά την Ευρώπη. Επίσης, τα ποσοστά ανθεκτικότητας 
διαφοροποιούνται µε την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο αριθµός των 
µετρίως ευαίσθητων στην πενικιλίνη στελεχών, διότι δηµιουργείται ανάγκη για υψηλές 
συγκεντρώσεις αµοξικιλίνης. Αντιθέτως, σε ορισµένες χώρες το επίπεδο των ανθεκτικών στην 
πενικιλίνη στελεχών του S. pneumoniae (PRSP) δεν έχει υποστεί αλλαγές µε την πάροδο του χρόνου, 
ενώ οι τάσεις µη ευαισθησίας του S. pneumoniae σε αναπνευστικές λοιµώξεις της κοινότητας και σε 
περιπτώσεις βακτηριαιµίας δεν υποδεικνύουν αύξηση της µη ευαισθησίας µε την πάροδο του χρόνου. 
Από τα παραπάνω προκύπτει η καταλληλότητα των χαµηλότερων δόσεων αµοξικιλίνης που 
χρησιµοποιούνται σε ορισµένα επί του παρόντος εγκεκριµένα δοσολογικά σχήµατα. Ο ΚΑΚ κατέληξε 
ότι τα φαρµακοκινητικά/φαρµακοδυναµικά δεδοµένα συνηγορούν υπέρ της συνεχιζόµενης χρήσης 
του από το στόµα χορηγούµενου σκευάσµατος µε αναλογία 2:1 το οποίο εξακολουθεί να είναι 
δραστικό κατά πολλών παθογόνων. 
 
Στην πρότασή του για µια σειρά εναρµονισµένων ενδείξεων αντιµετωπίσιµων µε τις αναλογίες 2:1 και 
4:1, ο ΚΑΚ έλαβε υπόψη τα κλινικά δεδοµένα, τις τιµές T>MIC, τις τοπικές και εθνικές 
κατευθυντήριες γραµµές και δηµοσιεύσεις σε επιθεωρήσεις που έχουν υποβληθεί σε κρίση από 
οµότιµους. Οι διάφορες αναλογίες παρέχουν στο συνταγογράφο ευχέρεια επιλογής όσον αφορά την 
αντιµετώπιση των λοιµώξεων, ανάλογα µε τη φύση της λοίµωξης, τους παράγοντες που σχετίζονται 
µε τον ασθενή και την τοπική ή περιφερειακή ευαισθησία των ενδεχόµενων παθογόνων. Ο χρόνος 
υπέρβασης της ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης (T>MIC) αποτελεί έναν από τους 
καθοριστικούς παράγοντες της αποτελεσµατικότητας των αντιβακτηριδιακών παραγόντων β-
λακτάµης. Αυτό έχει διαπιστωθεί σε µελέτες in-vitro, σε πολυάριθµα πειραµατόζωα in-vivo και έχει 
επιβεβαιωθεί από τα δεδοµένα κλινικών δοκιµών. Η ανθεκτικότητα του S. pneumoniae στην 
αµοξικιλίνη είναι επί του παρόντος χαµηλή σε ορισµένα κράτη µέλη, µε τις περισσότερες ελάχιστες 
ανασταλτικές συγκεντρώσεις να είναι µικρότερες ή ίσες του 1 µg/mL. Σύµφωνα µε αναλύσεις 
ΦΚ/Φ∆, το σκεύασµα Augmentin µε αναλογία 2:1 (250/125mg) χορηγούµενο από το στόµα τρεις 
φορές την ηµέρα επιτυγχάνει µέγιστη εκρίζωση των στελεχών του S. pneumoniae για ελάχιστη 
ανασταλτική συγκέντρωση (MIC) αµοξικιλίνης ή του συνδυασµού αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού 
οξέος µικρότερη ή ίση µε 1 µg/mL, ενώ προκύπτει ότι το σκεύασµα µε αναλογία 4:1 (500/125mg) 
χορηγούµενο τρεις φορές ηµερησίως είναι αποτελεσµατικό κατά στελεχών µε MIC ≤ 2µg/mL. Ως εκ 
τούτου, τα δηµοσιευµένα φαρµακοκινητικά/φαρµακοδυναµικά δεδοµένα για την αµοξικιλίνη 
υποστηρίζουν τη συνεχιζόµενη αποτελεσµατικότητα των σκευασµάτων Augmentin 250/125mg (2:1) 
και 500/125mg (4:1), χορηγούµενων από το στόµα τρεις φορές την ηµέρα, κατά πολλών παθογόνων.  
 
Επιπλέον, για την αποκατάσταση της ευαισθησίας των στελεχών αυτών στην αµοξικιλίνη απαιτείται 
πολύ µικρή συγκέντρωση κλαβουλανικού οξέος (0,12mg/l). Η µοναδιαία δόση του κλαβουλανικού 
οξέος (125 mg) για τα σκευάσµατα µε αναλογία 2:1 και 4:1 είναι αυτή που ισχύει για τα άλλα 
σκευάσµατα Augmentin που χορηγούνται από το στόµα και αρκεί για την αναστολή των βήτα 
λακταµασών-στόχων. Ως εκ τούτου, η ηµερήσια δόση κλαβουλονικού οξέος εξαρτάται από τη 
συχνότητα χορήγησης και όχι από το σκεύασµα. Ο ΚΑΚ κατέληξε στο συµπέρασµα ότι όλα τα 
διαθέσιµα επιστηµονικά στοιχεία, τα κλινικά δεδοµένα, οι τιµές T>MIC, οι κατευθυντήριες οδηγίες 
και οι δηµοσιεύσεις καταδεικνύουν ότι το Augmentin µε αναλογίες 2:1 και 4:1 είναι αποτελεσµατικό 
για ένα ευρύ φάσµα ενδείξεων και ότι παρέχει την κατάλληλη κλινική κάλυψη κατά των βασικών 
παθογόνων που ευθύνονται γι’ αυτές τις λοιµώξεις. Η αναλογίας 2:1 εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει 
για τους κλινικούς ιατρούς ένα πολύτιµο αντιβιοτικό ευρέος φάσµατος, κατάλληλο για τη θεραπεία 
ποικίλων βακτηριδιακών λοιµώξεων που προσβάλλουν ενήλικες και παιδιατρικό πληθυσµό, ιδίως σε 
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περιοχές µε χαµηλά επίπεδα ανθεκτικότητας όπου οι οργανισµοί-στόχοι παραµένουν ευαίσθητοι στη 
συγκεκριµένη αναλογία. Οµοίως, η αναλογία 4:1 είναι ένα καθιερωµένο σχήµα το οποίο αποτελεί µια 
εξόχως επωφελή εναλλακτική θεραπεία λοιµώξεων ήπιας προς µέτριας αλλά και σοβαρότερης 
µορφής, σε περιοχές όπου η ανθεκτικότητα των βακτηριδίων δεν εγείρει σηµαντικές ανησυχίες. 
 
Η CHMP αποφάσισε ότι, λόγω των γνωστών ανεπιθύµητων ενεργειών του κλαβουλανικού οξέος και 
της φαρµακοκινητικής/φαρµακοδυναµικής εικόνας του συγκεκριµένου αναστολέα ß-λακταµάσης, δεν 
πρέπει να γίνεται υπέρβαση της δόσης των 125 mg που χορηγείται τρεις φορές την ηµέρα. Ως εκ 
τούτου, η µέγιστη ηµερήσια δόση αµοξικιλίνης που χορηγείται στην αναλογία 2:1 είναι 750 mg. 
Σύµφωνα µε τα δεδοµένα, η ηµερήσια αυτή δόση είναι κατάλληλη µόνο για παθογόνα µε MIC90 < 1 
µg/mL, δηλαδή παθογόνα για τα οποία ο χρόνος υπέρβασης της MIC είναι > 40%. Ως εκ τούτου, η 
αναλογία 2:1 ενδείκνυται για περιοχές οι οποίες δεν αντιµετωπίζουν επί του παρόντος σοβαρά 
προβλήµατα µε µη ευαίσθητους στην πενικιλίνη πνευµονιόκοκκους. Η CHMP εξέφρασε τις ανησυχίες 
της σχετικά µε το γεγονός ότι εάν στο µέλλον κινηθεί αποκεντρωµένη διαδικασία/διαδικασία 
αµοιβαίας αναγνώρισης σε κράτη µέλη όπου δεν κυκλοφορούν σκευάσµατα µε την αναλογία 2:1 και 
τα οποία αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε µη ευαίσθητους στην πενικιλίνη πνευµονόκοκκους, 
ενδέχεται να ζητηθεί από τα κράτη αυτά να εγκρίνουν την εν λόγω αναλογία. Προκειµένου να 
αποτραπεί αυτό το ενδεχόµενο, η CHMP δήλωσε ότι: 
 
«Όλα τα πιθανά σκευάσµατα του Augmentin δεν είναι κατάλληλα για χρήση σε όλες τις χώρες της ΕΕ». 
Η επιλογή µεταξύ των σκευασµάτων που κυκλοφορούν στα εκάστοτε κράτη µέλη της ΕΕ πρέπει να 
πραγµατοποιείται ανάλογα µε τον επιπολασµό ορισµένων τύπων βακτηριδιακής ανθεκτικότητας, η οποία 
παρουσιάζει πολλές διακυµάνσεις µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ και αναπόφευκτα διαφοροποιείται 
µε την πάροδο του χρόνου. Ως εκ τούτου, τυχόν µελλοντικές αιτήσεις χορήγησης άδειας κυκλοφορίας για 
σκευάσµατα του Augmentin πρέπει να τεκµηριώνονται από διερεύνηση της καταλληλότητας των 
συγκεκριµένων σκευασµάτων στα επιλεγµένα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη. Πρέπει να διερευνάται, ιδίως, 
ο επιπολασµός των µη ευαίσθητων στην πενικιλίνη πνευµονιόκοκκων στα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, 
καθώς και η καταλληλότητα της δόσης αµοξικιλίνης των σκευασµάτων για τα οποία ζητείται άδεια 
κυκλοφορίας όσον αφορά την αντιµετώπιση αυτών των οργανισµών. Για παράδειγµα, τα δισκία των 
250/125 mg δεν είναι κατάλληλα για χρήση σε κράτη µέλη της ΕΕ όπου είναι συνήθης η εµφάνιση 
στελεχών Streptococcus pneumoniae µη ευαίσθητων ή ανθεκτικών στην πενικιλίνη. Αυτό συµβαίνει 
διότι η ηµερήσια δόση αµοξικιλίνης που χορηγείται µε τη συγκεκριµένη συσκευασία  δεν επαρκεί για την 
αντιµετώπιση των συγκεκριµένων βακτιριδίων. Επίσης, δεν συνιστάται η αύξηση των ηµερήσιων 
δόσεων αµοξικιλίνης µέσω διπλασιασµού του αριθµού των δισκίων 250/125 mg που χορηγούνται 
ηµερησίως, διότι αυτό συνεπάγεται χορήγηση ασκόπως υψηλών δόσεων κλαβουλανικού οξέος. Ως εκ 
τούτου, πρέπει να επιλέγεται εναλλακτικό σκεύασµα Augmentin. 
 
Η CHMP έλαβε επίσης υπόψη τη συζήτηση επί των κοινών ενδείξεων για τις αναλογίες 2:1, 4:1, 7:1 
και 8:1 και ενέκρινε και εξέδωσε την παρακάτω εναρµονισµένη διατύπωση για τις εναρµονισµένες 
ΠΧΠ: 
 
•  Οξεία βακτηριδιακή παραρρινοκολπίτιδα (καταλλήλως διαγνωσµένη) 
• Κυστίτιδα 
• Πυελονεφρίτιδα 
• Κυτταρίτιδα 
• ∆ήγµατα ζώων 
• Σοβαρό οδοντικό απόστηµα µε εξαπλούµενη κυτταρίτιδα. 
 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ AUGMENTIN (ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ) ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
4:1 
 
Μέχρι στιγµής, η αναλογία 4:1 είναι ευρέως εγκεκριµένη στην Ευρώπη, ενώ η έγκριση της 
χορηγούµενης τρις ηµερησίως δόσης το 1984 υποστηρίχθηκε από κλινικές µελέτες σε ενήλικες και 
παιδιατρικούς ασθενείς. Ο ΚΑΚ παρέθεσε τις επί του παρόντος εγκεκριµένες ενδείξεις και διερεύνησε 
ιδίως τις ενδείξεις για λοιµώξεις της ουρογεννετικής οδού, κοιλιακές λοιµώξεις, λοιµώξεις της 
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αναπνευστικής οδού και λοιµώξεις του δέρµατος και των µαλακών ιστών, παραπέµποντας σε πλήθος 
κλινικών µελετών και κατευθυντήριων γραµµών που συνιστούν τη χρήση της αναλογίας 4:1. Ο ΚΑΚ 
κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η θεραπεία µε Augmentin 4:1 είναι τεκµηριωµένη όσον αφορά τις 
αιτούµενες ενδείξεις και ότι αποτελεί για τους ασθενείς και τους συνταγογράφους µια εξόχως 
επωφελή θεραπεία λοιµώξεων ήπιας προς µέτριας αλλά και σοβαρότερης µορφής, σε περιοχές όπου η 
ανθεκτικότητα των βακτηριδίων δεν εγείρει σηµαντικές ανησυχίες. Ο ΚΑΚ παρέθεσε τα επιχειρήµατα 
που παρουσίασε για την αναλογία 2:1, θεωρώντας πως τα σκευάσµατα αναλογίας 4:1 που 
χορηγούνται από το στόµα είναι δραστικά κατά πληθώρας παθογόνων και ότι η χρήση τους είναι 
αιτιολογηµένη. 
 
H CHMP συµφώνησε µε το βασικό συµπέρασµα του ΚΑΚ, όµως νέες µελέτες σύγκρισης της 
αποτελεσµατικότητας µεταξύ της αναλογίας 4:1και 8:1 κατέδειξαν σαφή υπεροχή της αναλογίας 4:1, 
όταν οι αιτιολογικοί παράγοντες ήταν βακτηρίδια µε υψηλότερες τιµές ελάχιστης ανασταλτικής 
συγκέντρωσης. Όσον αφορά τις ενδείξεις που ήδη συζητήθηκαν για την αναλογία 2:1, η µόνη 
διαφορά συνίσταται στην αυξηµένη δόση αµοξικιλίνης των 0,5 g τρεις φορές την ηµέρα (ενήλικες). Η 
αύξηση αυτή της αµοξικιλίνης καθιστά σαφώς την αναλογία 4:1 καταλληλότερη από την αναλογία 2:1 
η οποία µπορεί να είναι κατάλληλη για ορισµένες ενδείξεις σε ορισµένες, τουλάχιστον, περιοχές. Το 
µεγαλύτερο πρόβληµα έγκειται στις τεράστιες περιφερειακές ή ακόµη και τοπικές αποκλίσεις σε 
ευρωπαϊκό άλλα και εθνικό επίπεδο. Ο ΚΑΚ υπέβαλε µια κοινή συζήτηση σχετικά µε τη 
συλλογιστική της χρήσης Augmentin 2:1 και 4:1. Η αναλογία 4:1 συζητήθηκε περαιτέρω από τη 
CHMP, η οποία επεσήµανε ότι η µέγιστη ηµερήσια χορηγούµενη δόση αµοξικιλίνης είναι 1500 mg. 
Σύµφωνα µε τα δεδοµένα που υπέβαλε ο ΚΑΚ, η συγκεκριµένη ηµερήσια δόση είναι κατάλληλη µόνο 
για παθογόνα µε MIC90 < 2 µg/mL, δηλαδή µόνο για παθογόνα µε χρόνο υπέρβασης της MIC > 40%. 
Ως εκ τούτου, η αναλογία 4:1 δεν θεωρείται αποτελεσµατική κατά των ανθεκτικών στην πενικιλίνη S. 
pneumoniae. 
 
Η CHMP έλαβε επίσης υπόψη τη συζήτηση επί των κοινών ενδείξεων για τις αναλογίες 2:1, 4:1, 7:1 
και 8:1 και ενέκρινε και εξέδωσε την παρακάτω εναρµονισµένη διατύπωση για τις εναρµονισµένες 
ΠΧΠ: 
 

• Οξεία βακτηριδιακή παραρρινοκολπίτιδα (δεόντως διαγνωσµένη) 
• Οξεία µέση ωτίτιδα 
• Οξείες εξάρσεις χρόνιας βρογχίτιδας (καταλλήλως διαγνωσµένης) 
• Πνευµονία της κοινότητας 
• Κυστίτιδα 
• Πυελονεφρίτιδα 
• Λοιµώξεις του δέρµατος και των µαλακών ιστών ιδίως κυτταρίτιδα, δήγµατα ζώων, σοβαρό 

οδοντικό απόστηµα µε εξαπλούµενη κυτταρίτιδα. 
• Λοιµώξεις των οστών και των αρθρώσεων, ιδίως οστεοµυελίτιδα. 

 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ AUGMENTIN (ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ) ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
7:1 
 
Η αναλογία 7:1αναπτύχθηκε για δοσολογικά σχήµατα χορηγούµενα δις ηµερησίως, µε σκοπό να 
καταστούν πιο εύληπτα και, συνεπώς, να βελτιωθεί η συµµόρφωση προς τα αρχικά σχήµατα 
χαµηλότερης αναλογίας που χορηγούνται τρεις φορές την ηµέρα. Αυτό διότι η µεσηµεριανή δόση δεν 
ήταν βολική και επειδή η χορήγηση δις ηµερησίως είχε επικρατήσει περισσότερο ως δοσολογικό 
σχήµα απ’ ό,τι η χορήγηση τρις ηµερησίως. Η αναλογία εγκρίθηκε τη δεκαετία του 1990. Τόσο στο 
εναιώρηµα ενηλίκων όσο και στο παιδιατρικό εναιώρηµα, η µοναδιαία δόση του κλαβουλανικού 
οξέος παραµένει η ίδια, αλλά πλέον χορηγείται δύο φορές αντί για τρεις ηµερησίως, δεδοµένου ότι 
επαρκεί για την προστασία της αµοξικιλίνης από τη δράση των β-λακταµασών. Ο ΚΑΚ παρέθεσε τις 
επί του παρόντος εγκεκριµένες ενδείξεις, διερευνώντας ειδικότερα τη χρήση της συγκεκριµένης 
αναλογίας στις λοιµώξεις του δέρµατος και των µαλακών ιστών, στην υποτροπιάζουσα αµυγδαλίτιδα, 
στη µέση ωτίτιδα, στην παραρρινοκολπίτιδα, στις λοιµώξεις της κατώτερης αναπνευστικής οδού και 
της ουροφόρου οδού, καθώς και στις λοιµώξεις της ανώτερης αναπνευστικής και της ουρογεννητικής 
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οδού, και ανέλυσε τη φαρµακοκινητική/φαρµακοδυναµική καταδεικνύοντας τη βακτηριολογική 
ισοδυναµία των σκευασµάτων που χορηγούνται δύο και τρεις φορές ηµερησίως. Ο ΚΑΚ έκρινε πως η 
αναλογία 7:1 είναι επαρκώς καθιερωµένη στην κλινική πρακτική και παρέθεσε κατευθυντήριες 
γραµµές που συνιστούν το Augmentin καταλήγοντας πως η αναλογία 7:1 αντιπροσωπεύει για τους 
κλινικούς ιατρούς ένα πολύτιµο αντιβιοτικό ευρέος φάσµατος, κατάλληλο για τη θεραπεία ποικίλων 
βακτηριδιακών λοιµώξεων σε ενήλικες και παιδιατρικούς ασθενείς. Οι ενδείξεις υποστηρίζονται από 
κλινικά δεδοµένα, τιµές T>MIC και δηµοσιεύσεις σε επιθεωρήσεις που έχουν υποβληθεί σε κρίση 
από οµότιµους. 
 
Η CHMP έλαβε επίσης υπόψη τη συζήτηση επί των κοινών ενδείξεων για τις αναλογίες 2:1, 4:1, 7:1 
και 8:1 και ενέκρινε και εξέδωσε την παρακάτω εναρµονισµένη διατύπωση για τις εναρµονισµένες 
ΠΧΠ: 
 
• Οξεία βακτηριδιακή παραρρινοκολπίτιδα (δεόντως διαγνωσµένη) 
• Οξεία µέση ωτίτιδα 
• Οξείες εξάρσεις χρόνιας βρογχίτιδας (δεόντως διαγνωσµένες) 
• Πνευµονία της κοινότητας 
• Κυστίτιδα 
• Πυελονεφρίτιδα 
• Λοιµώξεις του δέρµατος και των µαλακών ιστών ιδίως κυτταρίτιδα, δήγµατα ζώων, σοβαρό 

οδοντικό απόστηµα µε εξαπλούµενη κυτταρίτιδα 
• Λοιµώξεις των οστών και των αρθρώσεων, ιδίως οστεοµυελίτιδα. 
 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ AUGMENTIN (ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ) ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
8:1 
 
Το σκεύασµα Augmentin µε αναλογία 8:1 έλαβε άδεια κυκλοφορίας το 1990, κατόπιν ανησυχιών που 
εκφράστηκαν για τον αυξανόµενο επιπολασµό ανθεκτικών στελεχών S. pneumoniae στη Γαλλία, ιδίως 
σε µικρά παιδιά µε οξεία µέση ωτίτιδα. Την εποχή εκείνη, για τη θεραπεία παιδικών λοιµώξεων 
χρησιµοποιούνταν ευρέως το Augmentin µε αναλογία 4:1. Η χαµηλότερη δόση αµοξικιλίνης που 
περιέχεται στην αναλογία 4:1 θεωρήθηκε ανεπαρκής για την επίτευξη των επιπέδων ελάχιστης 
ανασταλτικής συγκέντρωσης αµοξικιλίνης που απαιτούνται για την εκρίζωση στελεχών S. 
pneumoniae µε µειωµένη ευαισθησία στην πενικιλίνη. Ο ΚΑΚ παρέθεσε τις επί του παρόντος 
εγκεκριµένες ενδείξεις και συζήτησε δεδοµένα από κλινικές δοκιµές για τη θεραπεία της µέσης 
ωτίτιδας και λοιµώξεων της ουροφόρου οδού σε παιδιατρικούς και ενήλικες ασθενείς, 
καταδεικνύοντας τη βιοϊσοδυναµία του δοσολογικού σχήµατος 8:1 για ενήλικες προς το παιδιατρικό 
σχήµα 8:1, καθώς και την αποτελεσµατικότητα της αναλογίας 8:1 χορηγούµενης τρεις φορές 
ηµερησίως σε ενήλικες. Κατά συνέπεια, το σχήµα αυτό έχει πλέον καθιερωθεί στη Γαλλία για τη 
θεραπεία λοιµώξεων της αναπνευστικής οδού σε ενήλικες, περιλαµβανοµένης της πνευµονίας της 
κοινότητας, της οξείας έξαρσης χρόνιας βρογχίτιδας, της οξείας βρογχίτιδας, της οξείας µέσης 
ωτίτιδας και της παραρρινοκολπίτιδας. Ο ΚΑΚ παρέθεσε επίσης µια σειρά δηµοσιευµένων µελετών 
και διερεύνησε άλλες ενδείξεις, όπως λοιµώξεις του δέρµατος και των µαλακών ιστών (SSTI), 
λοιµώξεις των οστών και των αρθρώσεων, κοιλιακή λοίµωξη, πυελική φλεγµονώδης νόσος, λοιµώξεις 
της ουροφόρου οδού και οδοντικές λοιµώξεις. Τέλος, ο ΚΑΚ εξέτασε τη 
φαρµοκοκινητική/φαρµακοδυναµική της αναλογίας 8:1, αναφέροντας πως από τις µέσες τιµές του 
χρόνου υπέρβασης της ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης (T>MIC) σε σταθερή κατάσταση 
προκύπτει ότι το συγκεκριµένο σκεύασµα χορηγούµενο τρεις φορές ηµερησίως επιτυγχάνει µέγιστη 
εκρίζωση στελεχών S. pneumoniae όταν οι ελάχιστες ανασταλτικές συγκεντρώσεις της αµοξικιλίνης ή 
του συνδυασµού αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος είναι µικρότερες ή ίσες µε 2µg/mL και ότι είναι 
σχετικά αποτελεσµατικό κατά στελεχών µε ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση 4µg/mL. Σε σοβαρές 
λοιµώξεις και για παθογόνα µε υψηλότερες ελάχιστες ανασταλτικές συγκεντρώσεις, η αναλογία 8:1 
είναι δραστική κατά πολλών από τα παθογόνα-στόχους. Ο ΚΑΚ κατέληξε ότι η αναλογία 8:1 είναι 
καταλληλότερη από την αναλογία 4:1 για τη θεραπεία ορισµένων λοιµώξεων ενώ, από in vivo 
αποτελέσµατα, επιβεβαιώνεται η πρόβλεψη της ανάλυσης ΦΚ/Φ∆ ότι το Augmentin 8:1 θα είναι 
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αποτελεσµατικό κατά λοιµώξεων που προκαλούνται από στελέχη του S. pneumoniae µε υψηλές 
ελάχιστες ανασταλτικές συγκεντρώσεις αµοξικιλίνης (2-4µg/mL). 
 
Η CHMP κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η αναλογία 8:1 είναι συγκρίσιµη µε την αναλογία 7:1 σε ό,τι 
αφορά τα δεδοµένα αποτελεσµατικότητας και ασφάλειας. Η CHMP έλαβε επίσης υπόψη τη συζήτηση 
των κοινών ενδείξεων για τις αναλογίες 2:1, 4:1, 7:1 και 8:1 και ενέκρινε την παρακάτω 
εναρµονισµένη διατύπωση για τις εναρµονισµένες ΠΧΠ: 
 

• Οξεία βακτηριδιακή παραρρινοκολπίτιδα (δεόντως διαγνωσµένη) 
• Οξεία µέση ωτίτιδα 
• Οξείες εξάρσεις χρόνιας βρογχίτιδας (δεόντως διαγνωσµένες) 
• Πνευµονία της κοινότητας 
• Κυστίτιδα 
• Πυελονεφρίτιδα 
• Λοιµώξεις του δέρµατος και των µαλακών ιστών ιδίως κυτταρίτιδα, δήγµατα ζώων, σοβαρό 

οδοντικό απόστηµα µε εξαπλούµενη κυτταρίτιδα 
• Λοιµώξεις των οστών και των αρθρώσεων, ιδίως οστεοµυελίτιδα.  

 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ AUGMENTIN ES (ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ) ΜΕ 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 14:1 
 
Το Augmentin ES, παιδιατρικό εναιώρηµα, αναπτύχθηκε βάσει κλινικών µελετών της οξείας µέσης 
ωτίτιδας και των φαρµακοκινητικών/φαρµακοδυναµικών δεδοµένων από πειραµατόζωα, µε σκοπό τη 
βελτίωση της εκρίζωσης των ανθεκτικών στην πενικιλίνη στελεχών του S. pneumoniae (PRSP), µε 
ελάχιστες ανασταλτικές συγκεντρώσεις πενικιλίνης έως και 4µg/mL. Η αναλογία αυτή ανταποκρίθηκε 
σε µια ιατρική ανάγκη που διατυπώθηκε σε θεραπευτικές κατευθυντήριες γραµµές, οι οποίες 
συνιστούσαν αυξηµένες δόσεις αµοξικιλίνης για τη θεραπεία λοιµώξεων της αναπνευστικής οδού, 
ιδίως σε περιοχές µε υψηλό επιπολασµό ανθεκτικών στελεχών S. Pneumoniae, ιδίως στελεχών 
ανθεκτικών στην πενικιλίνη (PRSP). Ο ΚΑΚ παρέθεσε τις επί του παρόντος εγκεκριµένες ενδείξεις 
και διερεύνησε λοιµώξεις της αναπνευστικής οδού, την οξεία µέση ωτίτιδα, την πνευµονία της 
κοινότητας, τη φαρυγγoαµυγδαλίτιδα και την παραρρινοκολπίτιδα, λοιµώξεις του δέρµατος και των 
µαλακών ιστών και λοιµώξεις της ουροφόρου οδού. Ο ΚΑΚ συµφώνησε να αποσύρει την ένδειξη για 
τις λοιµώξεις του δέρµατος και των µαλακών ιστών και για τη φαρυγγoαµυγδαλίτιδα, καθώς και την 
αρχικά προτεινόµενη ένδειξη για τις λοιµώξεις της ουροφόρου οδού. 
 
Η ανάπτυξη του Augmentin ES (14:1) βασίστηκε σε φαρµακοκινητικά/φαρµακοδυναµικά δεδοµένα 
καθώς και σε µελέτες κλινικής αποτελεσµατικότητας και ασφάλειας που συνιστούσαν αυξηµένη δόση 
αµοξικιλίνης δύο φορές την ηµέρα διατηρώντας σταθερή τη δόση κλαβουλανικού οξέος που υπήρχε 
στην υφιστάµενη αναλογία 7:1 του Augmentin. Ο ΚΑΚ εκτίµησε πως οι ενδείξεις τεκµηριώνονταν 
από τα κλινικά, τα φαρµακοκινητικά/φαρµακοδυναµικά δεδοµένα και τις δηµοσιεύσεις και τις 
θεώρησε, ως εκ τούτου, κατάλληλες για τη συγκεκριµένη αναλογία. Η CHMP επεσήµανε ότι το 
Augmentin ES µελετήθηκε για παιδιατρική χρήση στην εµµένουσα ή υποτροπιάζουσα οξεία µέση 
ωτίτιδα στην οποία υπάρχουν παράγοντες κινδύνου για την παρουσία στελεχών που παράγουν β-
λακταµάσες ή στελεχών S. pneumoniae µε µειωµένη ευαισθησία στην πενικιλίνη. Λόγω αυτών των 
ανθεκτικών στα φάρµακα παθογόνων, το συγκεκριµένο σκεύασµα υψηλής δόσης µπορεί να γίνει 
αποδεκτό για τη θεραπεία της πνευµονίας της κοινότητας. ∆εδοµένου, όµως, ότι δεν υποβλήθηκε 
τεκµηρίωση των ενδείξεων πέραν της οξείας µέσης ωτίτιδας και της πνευµονίας της κοινότητας, οι 
υπόλοιπες ενδείξεις πρέπει να διαγραφούν. Ο ΚΑΚ παραδέχθηκε ότι στο πλαίσιο του προγράµµατος 
της φάσης ΙΙΙ µελετήθηκε µόνο η οξεία µέση ωτίτιδα και ότι οι υπόλοιπες ενδείξεις, 
περιλαµβανοµένης της πνευµονίας της κοινότητας, της οξείας βακτηριδιακής παραρρινοκολπίτιδας 
και της λοίµωξης του δέρµατος και των µαλακών ιστών παρεκτάθηκαν βάσει αρχών ΦΚ/Φ∆, καθώς 
από τα αποτελέσµατα των µελετών οξείας µέσης ωτίτιδας προκύπτει ότι η 
φαρµακοκινητική/φαρµακοδυναµική µπορεί να προβλέψει το κλινικό αποτέλεσµα. Ο ΚΑΚ υπέβαλε 
εκτενείς αιτιολογήσεις προκειµένου να διατηρήσει την ένδειξη της οξείας βακτηριδιακής 
παραρρινοκολπίτιδας. 
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Η CHMP κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ελλείψει δεδοµένων αποτελεσµατικότητας, η παρεκβολή της 
αποτελεσµατικότητας από την οξεία µέση ωτίτιδα στην οξεία βακτηριδιακή παραρρινοκολπίτιδα δεν 
τεκµηριώνεται. Όσον αφορά την πνευµονία της κοινότητας, η αναλογία 14:1 θεωρείται ότι καλύπτει 
επαρκώς τα ανθεκτικά στην πενικιλίνη στελέχη του S. pneumoniae (PRSP). Αν και δεν υπάρχουν 
κλινικά δεδοµένα σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα κατά της πνευµονίας της κοινότητας σε παιδιά, 
θεωρείται εφικτή η παρέκταση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από τις µελέτες σε ενήλικες. 
Εξετάστηκε επίσης το ενδεχόµενο να περιοριστεί η χρήση του Augmentin σε ενδείξεις για τις οποίες 
απαιτούνται αµφότερα τα συστατικά του. Επειδή το Augmentin ES µελετήθηκε στο πλαίσιο της 
αντιµετώπισης ανθεκτικών στην πενικιλίνη στελεχών του S. pneumoniae, υιοθετήθηκε µια διατύπωση 
µε την οποία οι συνταγογράφοι ενηµερώνονται ότι η συγκεκριµένη αναλογία είναι κατάλληλη για 
χρήση στη θεραπεία λοιµώξεων που προκαλούνται, ή πιθανολογείται ότι προκαλούνται, από 
ανθεκτικά στην πενικιλίνη στελέχη του S. pneumoniae. Εν ολίγοις, η CHMP ενέκρινε και εξέδωσε την 
ακόλουθη εναρµονισµένη διατύπωση για συµπερίληψη στις εναρµονισµένες ΠΧΠ: 
 
«Το Augmentin ενδείκνυται για τη θεραπεία των ακόλουθων λοιµώξεων σε παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 
3 µηνών και σωµατικού βάρους µικρότερου από 40 kg, οι οποίες προκαλούνται ή πιθανολογείται ότι 
προκαλούνται από ανθεκτικά στην πενικιλίνη στελέχη του S. pneumoniae (βλ. παραγράφους 4.2, 4.4 και 
5.1): 
 
• Οξεία µέση ωτίτιδα 
• Πνευµονία της κοινότητας. 
 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ AUGMENTIN SR (ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ) ΜΕ 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 16:1 
  
Μετά την κυκλοφορία των χορηγούµενων τρις και δις ηµερησίως δοσολογικών σχηµάτων του 
Augmentin, η ανθεκτικότητα των παθογόνων της αναπνευστικής οδού στην πενικιλίνη αυξήθηκε εν 
γένει σηµαντικά. Κατά συνέπεια, πολλές κατευθυντήριες γραµµές για ενδείξεις όπως η πνευµονία της 
κοινότητας και η οξεία βακτηριδιακή ρινοπαραρρινοκολπίτιδα συνιστούσαν υψηλότερες δόσεις 
αµοξικιλίνης προκειµένου να διασφαλιστεί η συνεχιζόµενη εκρίζωση των λοιµώξεων που είχαν 
προκληθεί από ανθεκτικά παθογόνα και να µειωθεί η πιθανότητα εξάπλωσης. Κατά συνέπεια, το 
Augmentin SR αναπτύχθηκε προκειµένου να ανταποκριθεί σε αυτήν την καινούργια ιατρική ανάγκη. 
Το Augmentin SR είναι ένα σκεύασµα µε βελτιωµένη φαρµακοκινητική, το οποίο αναπτύχθηκε για τη 
µεγιστοποίηση της φαρµακοκινητικής/φαρµακοδυναµικής και την παροχή αποτελεσµατικότερης 
θεραπείας κατά παθογόνων µε µειωµένη ευαισθησία στην αµοξικιλίνη και στην πενικιλίνη, ιδίως κατά 
του S. pneumoniae. Το δισκίο έχει µία στρώση τριυδρικής αµοξικιλίνης άµεσης αποδέσµευσης 
(562,5mg) και κλαβουλανικού οξέος (62,5mg) και µία στρώση νιτρικής αµοξικιλίνης παρατεταµένης 
αποδέσµευσης (437,5mg). Η φαρµακοκινητική του κλαβουλανικού οξέος είναι η ίδια µε τη 
φαρµακοκινητική των συµβατικών σκευασµάτων Augmentin. Ο ΚΑΚ παρέθεσε τις επί του παρόντος 
εγκεκριµένες ενδείξεις για το Augmentin SR και διερεύνησε διεξοδικά µια σειρά ενδείξεων, καθώς 
και τη φαρµακοκινητική/φαρµακοδυναµική, δηλώνοντας ότι υπάρχουν in vivo δεδοµένα που 
τεκµηριώνουν την αποτελεσµατικότητα του Augmentin SR κατά λοιµώξεων που προκαλούνται από 
το S. Pneumoniae, µε υψηλές ελάχιστες συγκεντρώσεις αµοξικιλίνης (4-8µg/mL). Ο ΚΑΚ θεώρησε 
πως τα αποτελέσµατα της φάσης ΙΙΙ επιβεβαιώνουν την προβλεφθείσα αποτελεσµατικότητα του 
Augmentin SR σε κλινικό περιβάλλον και παρέπεµψε σε µια σειρά κατευθυντήριων γραµµών βάσει 
των οποίων καθιερώνεται το Augmentin SR στην κλινική πρακτική. 
 
Η CHMP επεσήµανε ότι παρόλο που για την ανάπτυξη της συγκεκριµένης αναλογίας εφαρµόστηκαν 
αρχές φαρµακοκινητικής/φαρµακοδυναµικής, δεν διεξήχθη κανονική ανάλυση ΦΚ/Φ∆ στην κλινική 
βάση δεδοµένων. Ο ΚΑΚ απάντησε ότι το Augmentin SR αναπτύχθηκε προκειµένου να 
αντιµετωπιστεί µια ιατρική ανάγκη που δεν είχε καλυφθεί (εκρίζωση των ανθεκτικών στην πενικιλίνη 
στελεχών του S. pneumoniae µε ελάχιστες ανασταλτικές συγκεντρώσεις πενικιλίνης ≥2 µg/ml στις 
λοιµώξεις της αναπνευστικής οδού) και ότι το πρόγραµµα κλινικής ανάπτυξης περιελάµβανε µελέτες 
ΦΚ για την αξιολόγηση των βελτιωµένων φαρµακοδυναµικών ιδιοτήτων. Από την επισκόπηση των 
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δεδοµένων διαπιστώθηκαν τα κλινικά οφέλη του σκευάσµατος παρατεταµένης αποδέσµευσης, τα 
οποία συγκροτούν την επιστηµονική βάση της χορήγησης των ισχυουσών εθνικών αδειών για το 
Augmentin SR. Ο ΚΑΚ υπέβαλε µια περιεκτική περίληψη των βασικών µελετών που αξιολογήθηκαν, 
καθώς και περαιτέρω αιτιολογήσεις και δεδοµένα για την τεκµηρίωση της ένδειξης για πνευµονία της 
κοινότητας, οξεία βακτηριδιακή παραρρινοκολπίτιδα και οξείες εξάρσεις χρόνιας βρογχίτιδας. Ο 
ΚΑΚ κατέληξε στο συµπέρασµα ότι από την εµπειρική χρήση καταδεικνύεται η βακτηριολογική και 
κλινική αποτελεσµατικότητα του Augmentin SR κατά βασικών ευαίσθητων και ανθεκτικών 
αναπνευστικών παθογόνων. Το φάρµακο έχει αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιµο σε περιοχές µε υψηλή 
συχνότητα εµφάνισης ανθεκτικών στην αµοξικιλίνη ή πολυανθεκτικών στελεχών S. pneumoniae και 
σε επιλεγµένους ασθενείς (δηλαδή µε αποµονωµένα στελέχη S. pneumoniae και ελάχιστες 
ανασταλτικές συγκεντρώσεις αµοξικιλίνης+/- κλαβουλανικού οξέος έως και 4µg/mL). 
 
Η CHMP αποδέχθηκε την επιστηµονική επιχειρηµατολογία και τη θεωρητική εξέταση της ΦΚ/Φ∆ ως 
βάση για την ανάπτυξη του συγκεκριµένου σκευάσµατος καθώς και το γεγονός ότι το σκεύασµα 
προορίζεται αποκλειστικά για την αντιµετώπιση λοιµώξεων που προκαλούνται από ανθεκτικά στην 
πενικιλίνη στελέχη του S. pneumoniae. Η ένδειξη για την πνευµονία της κοινότητας είναι 
τεκµηριωµένη αλλά οι ενδείξεις για την οξεία βακτιριδιακή παραρρινοκολπίτιδα και την οξεία έξαρση 
χρόνιας βρογχίτιδας έπρεπε να αποτελέσουν αντικείµενο περαιτέρω συζήτησης. Επισηµάνθηκε ότι η 
συνιστώµενη δοσολογία για την αναλογία 16:1 είναι µια ηµερήσια δόση 4g αµοξικιλίνης και 250 mg 
κλαβουλανικού οξέος µε την οποία επιτυγχάνονται στον ορό συγκεντρώσεις αποτελεσµατικές ακόµη 
και κατά των ανθεκτικών στην πενικιλίνη στελεχών του S. pneumoniae. Ως εκ τούτου, η αναλογία 
16:1 αναµένεται να είναι αποτελεσµατική για όλες τις ενδείξεις για τις οποίες έχει διαπιστωθεί η 
αποτελεσµατικότητα των άλλων σκευασµάτων. Παρόλα αυτά, επειδή τα δεδοµένα των κλινικών 
δοκιµών περιορίζονται ως επί το πλείστον σε δεδοµένα που αφορούν ασθενείς µε πνευµονία της 
κοινότητας παρουσία συννοσηροτήτων, η CHMP περιόρισε την ένδειξη στην πνευµονία της 
κοινότητας. Επίσης, η χρήση του Augmentin είναι σκόπιµο να περιοριστεί σε ενδείξεις για τις οποίες 
απαιτούνται αµφότερα τα συστατικά του. Επειδή το Augmentin SR µελετήθηκε, υποβλήθηκε σε 
κλινικές δοκιµές και εγκρίθηκε για τη θεραπεία ανθεκτικών στην πενικιλίνη στελεχών του S. 
pneumoniae, υιοθετήθηκε µια διατύπωση µε την οποία οι συνταγογράφοι ενηµερώνονται ότι η 
συγκεκριµένη αναλογία είναι κατάλληλη για χρήση στη θεραπεία λοιµώξεων που προκαλούνται, ή 
πιθανολογείται ότι προκαλούνται, από ανθεκτικά στην πενικιλίνη στελέχη του S. pneumoniae. Εν 
ολίγοις, η CHMP ενέκρινε και εξέδωσε την ακόλουθη εναρµονισµένη διατύπωση για συµπερίληψη 
στις εναρµονισµένες ΠΧΠ: 
 
«Το Augmentin ενδείκνυται για τη θεραπεία της πνευµονίας της κοινότητας σε ενήλικες και εφήβους 
ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών, η οποία προκαλείται ή πιθανολογείται ότι προκαλείται από ανθεκτικά στην 
πενικιλίνη στελέχη του S. pneumoniae (βλ. παράγραφο 5.1).  
 
Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι επίσηµες οδηγίες σχετικά µε την κατάλληλη χρήση αντιµικροβιακών 
παραγόντων. 
 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝ∆ΟΦΛΕΒΙΩΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ AUGMENTIN ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ 5:1 
ΚΑΙ 10:1 
 
Το ενδοφλεβίως χορηγούµενο Augmentin ενδείκνυται για τη θεραπεία λοιµώξεων οι οποίες θεωρείται 
ότι απαιτούν παρεντερική θεραπεία λόγω της σοβαρότητάς τους ή στις περιπτώσεις όπου ο ασθενής 
δεν µπορεί να ανεχθεί τη θεραπεία από το στόµα. Έχουν αναπτυχθεί δύο σκευάσµατα ενδοφλέβιας 
χορήγησης µε διαφορετικές αναλογίες: ένα σκεύασµα µε αναλογία 5:1 και ένα µε αναλογία 10:1. Οι 
δύο αυτές αναλογίες προσδίδουν ευελιξία στο δοσολογικό σχήµα της αµοξικιλίνης, διασφαλίζοντας 
παράλληλα τη χορήγηση της κατάλληλης µοναδιαίας δόσης κλαβουλανικού οξέος. Ο ΚΑΚ υπέβαλε 
συγκριτικές και µη συγκριτικές κλινικές µελέτες µε τις οποίες στοιχειοθετείται η ασφάλεια και η 
αποτελεσµατικότητα και παρέθεσε τις υπό µελέτη ενδείξεις. Σύµφωνα µε τις µελέτες, η δόση των 1,2g 
(1000/200 mg, αναλογία 5:1) χορηγούµενη τρεις φορές ηµερησίως αρκεί εν γένει για τη θεραπεία και, 
σε πολλές περιπτώσεις, την ενδοφλέβια θεραπεία ακολούθησε θεραπεία από το στόµα. Ο ΚΑΚ 
υπέβαλε µεγάλο όγκο δεδοµένων προς τεκµηρίωση της χρήσης ενδοφλεβίως χορηγούµενου 
Augmentin, περιλαµβανοµένων µελετών και άρθρων επισκόπησης τα οποία επιβεβαιώνουν την 
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αποτελεσµατικότητα τόσο της ενδοφλέβιας όσο και της διαδοχικής ενδοφλέβιας/από το στόµα 
θεραπείας λοιµώξεων της κατώτερης αναπνευστικής οδού µε Augmentin. 
 
Η CHMP συµφώνησε εν γένει µε το συµπέρασµα του ΚΑΚ, αλλά διερεύνησε περαιτέρω τις ενδείξεις 
για τις λοιµώξεις της κατώτερης αναπνευστικής οδού, της ανώτερης αναπνευστικής οδού, τις 
γυναικολογικές λοιµώξεις, τις λοιµώξεις του δέρµατος και των µαλακών ιστών, τις λοιµώξεις των 
οστών και των αρθρώσεων και την πρόληψη χειρουργικών λοιµώξεων, και ενέκρινε και εξέδωσε την 
ακόλουθη εναρµονισµένη διατύπωση για συµπερίληψη στις εναρµονισµένες ΠΧΠ: 
 
• Σοβαρές λοιµώξεις του αυτιού, της µύτης και του λάρυγγα (όπως µαστοειδίτιδα, περιαµυγδαλικές 

λοιµώξεις, επιγλωττίτιδα και παραρρινοκολπίτιδα όταν συνοδεύονται από σοβαρές συστηµικές 
ενδείξεις και συµπτώµατα) 

• Οξείες εξάρσεις χρόνιας βρογχίτιδας (δεόντως διαγνωσµένες) 
• Πνευµονία της κοινότητας 
• Κυστίτιδα 
• Πυελονεφρίτιδα 
• Λοιµώξεις του δέρµατος και των µαλακών ιστών ιδίως κυτταρίτιδα, δήγµατα ζώων, σοβαρό 

οδοντικό απόστηµα µε εξαπλούµενη κυτταρίτιδα 
• Λοιµώξεις των οστών και των αρθρώσεων, ιδίως οστεοµυελίτιδα. 
• Ενδοκοιλιακές λοιµώξεις 
• Λοιµώξεις των γυναικείων γεννητικών οργάνων 
 
Πρόληψη λοιµώξεων που σχετίζονται µε µείζονες χειρουργικές διαδικασίες σε ενήλικες, όπως 
επεµβάσεις: 
 
• στη γαστρεντερική οδό 
• στην πυελική κοιλότητα 
• στο κεφάλι και στον αυχένα 
• στον χοληδόχο πόρο 
 
Παράγραφος 4.2 - ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης  
 
Τα διάφορα σκευάσµατα Augmentin µε διαφορετικές αναλογίες αµοξικιλίνης και κλαβουλανικού 
οξέος επιτρέπουν στο συνταγογράφο να µεταβάλλει τη δόση κάθε συστατικού χωριστά και 
παράλληλα του παρέχουν την ευελιξία να χορηγήσει δισκίο συνδυασµού ή ένεση. Το σκεπτικό είναι 
να διατηρηθεί µια σταθερή δόση κλαβουλανικού οξέος για κάθε δόση Augmentin, τροποποιώντας την 
ποσότητα αµοξικιλίνης ανάλογα µε τη σοβαρότητα της λοίµωξης, το σηµείο της λοίµωξης (και, κατ' 
επέκταση, το πιθανό φάσµα παθογόνων) και µε τον τοπικό µηχανισµό ευαισθησίας των πιθανών 
παθογόνων στο συνδυασµό αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος. Για να διαµορφωθούν 
εναρµονισµένες συστάσεις προς όλες τις χώρες, για κάθε σκεύασµα προτείνονται, τόσο για ενήλικες 
όσο και παιδιά, µια συνήθης δόση και µια υψηλότερη δόση. Τα υψηλότερα δοσολογικά σχήµατα 
ενδέχεται να είναι κατάλληλα για ορισµένες ενδείξεις και για περιοχές µε µεγαλύτερo επιπολασµό 
ανθεκτικών οργανισµών, ακόµη και εάν η λοίµωξη δεν χαρακτηρίζεται σοβαρή. Συνεπώς, σε ό,τι 
αφορά την επιλογή της κατάλληλης συνολικής ηµερήσιας δόσης αµοξικιλίνης για λοιµώξεις ποικίλης 
σοβαρότητας, παρατηρείται στις συστάσεις µια σχετική αλληλοεπικάλυψη η οποία επιτρέπει στο 
συνταγογράφο να επιλέξει το καταλληλότερο δοσολογικό σχήµα για τις ιδιαίτερες ανάγκες του 
εκάστοτε ασθενούς (περιλαµβανοµένης της ηλικίας, του σωµατικού βάρους και της νεφρικής 
λειτουργίας). Οι παιδιατρικές συστάσεις εναρµονίστηκαν βάσει του εύρους του σωµατικού βάρους 
και όχι της ηλικίας, µε µοναδική εξαίρεση ένα κατώτατο όριο ηλικίας για ασθενείς εξαιρετικά νεαρής 
ηλικίας. Απλοποιήθηκαν και εναρµονίστηκαν επίσης οι συστάσεις για τη δοσολογία ασθενών µε 
µειωµένη νεφρική και ηπατική λειτουργία.  
 
Προστέθηκαν επίσης διατυπώσεις για σκευάσµατα που περιέχουν 125 mg κλαβουλανικού οξέος ανά 
δόση, σύµφωνα µε τις οποίες στην περίπτωση που απαιτείται υψηλότερη δόση αµοξικιλίνης 
συνιστάται η χορήγηση άλλης αναλογίας Augmentin προκειµένου να αποφεύγεται η χορήγηση 
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ασκόπως υψηλών ηµερήσιων δόσεων κλαβουλανικού οξέος. Όλες οι συζητήσεις σχετικά µε 
συγκεκριµένες αναλογίες του Augmentin παρατίθεται στη συνέχεια.  
 
∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ AUGMENTIN (ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ) ΜΕ 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 2:1 
 
Η συγκεκριµένη αναλογία δεν συνιστάται για χορήγηση σε παιδιά ηλικίας κάτω των έξι ετών. Στους 
ενήλικες, η υψηλότερη δόση συνιστάται για σοβαρές λοιµώξεις, περιλαµβανοµένων των χρόνιων και 
υποτροπιαζουσών λοιµώξεων της ουροφόρου οδού και της κατώτερης αναπνευστικής οδού. Στα 
παιδιά, η υψηλότερη δόση συνιστάται για λοιµώξεις όπως η µέση ωτίτιδα, η παραρρινοκολπίτιδα, οι 
λοιµώξεις της κατώτερης αναπνευστικής οδού και της ουροφόρου οδού. Η CHMP ενέκρινε τις 
συστάσεις δοσολογίας για τον παιδιατρικό πληθυσµό βάσει του εύρους σωµατικού βάρους, καθώς και 
την εισήγηση για διαφορετικά δοσολογικά σχήµατα λαµβάνοντας υπόψη το επιχείρηµα ότι «η επιλογή 
δοσολογικού σχήµατος καθορίζεται από το επικρατόν βασικό επίπεδο ανθεκτικότητας και από 
παράγοντες όπως η σοβαρότητα της λοίµωξης». Παρόλα αυτά, δεδοµένων των αποτελεσµάτων των 
πιο πρόσφατων µελετών, η CHMP συµπεριέλαβε τη διατύπωση ότι τα χαµηλότερα δοσολογικά 
σχήµατα (2:1 και 4:1) δεν είναι κατάλληλα για χρήση όταν υπάρχει υψηλός κίνδυνος τα πιθανά 
παθογόνα να έχουν µειωµένη ευαισθησία ή να επιδεικνύουν ανθεκτικότητα σε παράγοντες β-
λακτάµης που δεν οφείλεται σε βήτα λακταµάσες ευαίσθητες σε αναστολή από το κλαβουλανικό οξύ. 
Η παράγραφος σχετικά µε την ηµερήσια δόση αναθεωρήθηκε και έγινε πιο κατανοητή. Το κείµενο 
σχετικά µε τη δοσολογία αναθεωρήθηκε και παρέχει οδηγίες σχετικά µε τη χορήγηση του 
εναιωρήµατος Augmentin σε παιδιά ηλικίας άνω των 6 ετών και βάρους κάτω των 40 kg. Η CHMP 
προέβη επίσης σε διαφοροποίηση µεταξύ των δισκίων (και των διαλυτών δισκίων) µε αναλογία 2:1 
και της κόνεως για πόσιµο εναιώρηµα. Το κατώτατο όριο για τα δισκία είναι 40 kg σωµατικού βάρους 
βάσει της ελάχιστης δόσης (250/125 mg τρεις φορές ηµερησίως), ενώ το κατώτατο όριο ηλικίας είναι 
τα 6 έτη, βάσει των επί του παρόντος εγκεκριµένων σκευασµάτων µε αναλογία 2:1.  
 
∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ AUGMENTIN (ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ) ΜΕ 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 4:1 
 
∆εν υπάρχουν κλινικά δεδοµένα σχετικά µε δόσεις υψηλότερες από 40/10 mg/kg/ηµερησίως σε παιδιά 
κάτω των 2 ετών. Στους ενήλικες, η υψηλότερη δόση συνιστάται για σοβαρές λοιµώξεις, 
περιλαµβανοµένων των χρόνιων και υποτροπιαζουσών λοιµώξεων της ουροφόρου οδού και της 
κατώτερης αναπνευστικής οδού. Στα παιδιά, η υψηλότερη δόση συνιστάται για λοιµώξεις όπως η 
µέση ωτίτιδα, η παραρρινοκολπίτιδα, οι λοιµώξεις της κατώτερης αναπνευστικής οδού και της 
ουροφόρου οδού. Συνολικά, η CHMP ενέκρινε τις συστάσεις δοσολογίας για τον παιδιατρικό 
πληθυσµό βάσει του εύρους σωµατικού βάρους, καθώς και την εισήγηση για διαφορετικά δοσολογικά 
σχήµατα λαµβάνοντας υπόψη το επιχείρηµα ότι «η επιλογή δοσολογικού σχήµατος καθορίζεται από 
το επικρατόν βασικό επίπεδο ανθεκτικότητας και (σε µερικά κράτη µέλη) από παράγοντες όπως η 
σοβαρότητα της λοίµωξης». Παρόλα αυτά, δεδοµένων των αποτελεσµάτων των πιο πρόσφατων 
µελετών, η CHMP συµπεριέλαβε τη διατύπωση ότι τα χαµηλότερα δοσολογικά σχήµατα (2:1 και 4:1) 
δεν είναι κατάλληλα για χρήση όταν υπάρχει υψηλός κίνδυνος τα πιθανά παθογόνα να έχουν 
µειωµένη ευαισθησία ή να επιδεικνύουν ανθεκτικότητα σε παράγοντες β-λακτάµης, που δεν οφείλεται 
σε βήτα λακταµάσες ευαίσθητες σε αναστολή από το κλαβουλανικό οξύ. Η παράγραφος σχετικά µε 
την ηµερήσια δόση αναθεωρήθηκε και έγινε πιο κατανοητή.  
 
∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ AUGMENTIN (ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ) ΜΕ 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 7:1 
 
∆εδοµένου ότι δεν υπάρχουν κλινικά δεδοµένα σχετικά µε δόσεις υψηλότερες από 
45/6,4 mg/kg/ηµερησίως σε παιδιά κάτω των 2 ετών, δεν είναι εφικτή η διατύπωση συστάσεων 
δοσολογίας για το συγκεκριµένο πληθυσµό. Στους ενήλικες, η υψηλότερη δόση συνιστάται για 
σοβαρές λοιµώξεις, περιλαµβανοµένων των χρόνιων και υποτροπιαζουσών λοιµώξεων της 
ουροφόρου οδού και της κατώτερης αναπνευστικής οδού. Στα παιδιά, η υψηλότερη δόση συνιστάται 
για λοιµώξεις όπως η µέση ωτίτιδα, η παραρρινοκολπίτιδα, οι λοιµώξεις της κατώτερης 
αναπνευστικής οδού και της ουροφόρου οδού. Συνολικά, η CHMP ενέκρινε και προσέθεσε µια 
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διατύπωση η οποία απηχεί το προτεινόµενο σχήµα σε ό,τι αφορά τη ΦΚ/Φ∆ αιτιολόγηση και τον 
επιπολασµό της ανθεκτικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
Το κείµενο σχετικά µε την ηµερήσια δόση αναθεωρήθηκε και έγινε πιο κατανοητό. Ενσωµατώθηκαν 
τα διαθέσιµα δεδοµένα που υποστηρίζουν τα δοσολογικά σχήµατα δις και τρις ηµερησίως, µε το 
πρώτο να αποτελεί τη συνήθη δόση και το δεύτερο να αναφέρεται ως η υψηλότερη δόση ιδίως για 
λοιµώξεις όπως η µέση ωτίτιδα, η παραρρινοκολπίτιδα, οι λοιµώξεις της κατώτερης αναπνευστικής 
οδού και οι λοιµώξεις της ουροφόρου οδού, γεγονός που παρέχει στο συνταγογράφο ευελιξία επιλογής 
του πλέον κατάλληλου δοσολογικού σχήµατος βάσει των κλινικών και τοπικών/περιφερειακών 
παραγόντων. 
 
∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ AUGMENTIN (ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ) ΜΕ 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 8:1 
 
∆εν υπάρχουν κλινικά δεδοµένα για παιδιά ηλικίας κάτω του 1 µηνός. Ως εκ τούτου, δεν είναι εφικτή 
η διατύπωση συστάσεων δοσολογίας για το συγκεκριµένο πληθυσµό. Στους ενήλικες, η υψηλότερη 
δόση συνιστάται για σοβαρές λοιµώξεις, περιλαµβανοµένων των χρόνιων και υποτροπιαζουσών 
λοιµώξεων της ουροφόρου οδού και της κατώτερης αναπνευστικής οδού. Στα παιδιά ηλικίας 1 µηνός 
και άνω, η υψηλότερη δόση συνιστάται για πιο σοβαρές λοιµώξεις. Η CHMP συνέστησε την 
απόσυρση των συστάσεων για διπλασιασµό κατά προτίµηση των δοσολογικών σχηµάτων µε 
αναλογίες 2:1 και 4:1 προκειµένου να χρησιµοποιηθεί υψηλότερη αναλογία αµοξικιλίνης προς 
κλαβουλανικό οξύ όπως οι αναλογίες 7:1 και 8:1. 
 
∆εν υπάρχουν δεδοµένα που να υποστηρίζουν ειδική µνεία για µέγιστη αποδεκτή ηµερήσια δόση 
κλαβουλανικού οξέος. Επειδή η ηµερήσια δόση των 375 mg θεωρείται ότι αναστέλλει επαρκώς τις 
ευαίσθητες βήτα λακταµάσες, η προτεινόµενη διατύπωση θεωρήθηκε ότι περιγράφει καλύτερα την 
κατάσταση απ’ ό,τι η µνεία µιας µέγιστης ηµερήσιας δόσης. Η CHMP συµφώνησε καθώς αυτό 
συνεπάγεται συνήθη ηµερήσια δόση κλαβουλανικού οξέος για όλα τα σκευάσµατα 125 mg 
κλαβουλανικού οξέος ανά δόση. ∆εν πρέπει να γίνεται υπέρβαση της εν λόγω συνήθους ηµερήσιας 
δόσης, η οποία είναι στην ουσία η µέγιστη ηµερήσια δόση, γεγονός που συµβάλλει στην ασφαλή 
χρήση του Augmentin. Η συνήθης δόση χορηγείται τρις ηµερησίως και η CHMP περιόρισε τη χρήση 
της χαµηλότερης δόσης στις λοιµώξεις του δέρµατος και των µαλακών ιστών και στη µη σοβαρή 
παραρρινοκολπίτιδα. 
 
∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ AUGMENTIN ES (ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ) ΜΕ 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 14:1 
 
Το Augmentin µε αναλογία 14:1 αναπτύχθηκε ειδικά για χρήση σε παιδιά (που ζυγίζουν λιγότερο από 
40kg), σε περιπτώσεις όπου απαιτούνται υψηλότερες συγκεντρώσεις αµοξικιλίνης, αλλά µε την ίδια 
µοναδιαία δόση κλαβουλανικού οξέος. Οι συστάσεις δοσολογίας για το Augmentin ES 
υποστηρίζονται από δεδοµένα κλινικής ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας για την οξεία µέση 
ωτίτιδα. Η συνιστώµενη δόση του εναιωρήµατος Augmentin ES είναι 90/6,4 mg/kg/ηµέρα 
χορηγούµενα σε δύο διαφορετικές δόσεις ανά 12ωρο επί 10 ηµέρες. ∆εν υπάρχουν κλινικά δεδοµένα 
σχετικά µε το συνδυασµό αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος σε παιδιά ηλικίας κάτω των 3 µηνών. 
 
∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ AUGMENTIN SR (ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ) ΜΕ 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 16:1 
 
Το Augmentin µε αναλογία 16:1 αναπτύχθηκε και µελετήθηκε για συγκεκριµένες ενδείξεις σε 
ενήλικες και εφήβους ηλικίας 16 ετών και άνω, για τους οποίους απαιτούνται υψηλότερες 
συγκεντρώσεις αµοξικιλίνης σε σχέση µε το κλαβουλανικό οξύ. Οι συστάσεις δοσολογίας για το 
Augmentin SR υποστηρίζονται από αναλυτικά δεδοµένα κλινικής ασφάλειας και 
αποτελεσµατικότητας. Το Augmentin SR διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη διαχείριση λοιµώξεων, 
ιδίως σε χώρες και περιοχές µε υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας στο S. pneumoniae. Ο ΚΑΚ εξέτασε 
το δοσολογικό σχήµα και ανέφερε ότι ο µηχανισµός αναστολής των βακτηριδιακών β-λακταµασών 
από το κλαβουλανικό οξύ διαφέρει από αυτόν της αµοξικιλίνης: ενώ η αµοξικιλίνη είναι ένας 
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παράγοντας µε µεγάλη βακτηριδιοκτόνο δράση η οποία συνίσταται στην προσκόλλησή της σε µία ή 
περισσότερες πρωτεΐνες που δεσµεύουν πενικιλίνη (PBP) και συµµετέχουν στη σύνθεση του 
κυτταρικού τοιχώµατος, το κλαβουλανικό οξύ είναι ανταγωνιστικός µη αναστρέψιµος αναστολέας 
ορισµένων ενδοκυτταρικών βακτηριδιακών β-λακαταµασών ο οποίος αποτρέπει την αδρανοποίηση 
της αµοξικιλίνης από τα ένζυµα αυτά. Ως εκ τούτου, η αποτελεσµατική εκρίζωση των οργανισµών 
που παράγουν β-λακταµάσες από το συνδυασµό αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος εξαρτάται από 
την αποτελεσµατική αρχική αναστολή των β-λακταµασών από το κλαβουλανικό οξύ. Επιπλέον, η 
δράση µετά την αναστολή των β-λακταµασών (PLIE) υποστηρίζει περαιτέρω το συµπέρασµα ότι η 
ανασταλτική δράση του κλαβουλανικού οξέος κατά των β-λακταµασών εξακολουθεί να υφίσταται για 
πολύ καιρό αφότου το κλαβουλανικό οξύ έχει εξαφανιστεί εντελώς από τον ορό. Οι κλινικές µελέτες 
της πνευµονίας της κοινότητας και της οξείας έξαρσης χρόνιας βρογχίτιδας επιβεβαιώνουν την 
αποτελεσµατικότητα του Augmentin SR στη θεραπεία λοιµώξεων που προκαλούνται από H. 
influenzae και M. Catarrhalis που παράγουν β-λακταµάσες. Ο ΚΑΚ θεώρησε ότι τα διαθέσιµα 
δεδοµένα επιβεβαιώνουν ότι το δοσολογικό σχήµα του Augmentin SR περιέχει επαρκή ποσότητα 
κλαβουλανικού οξέος για την πλήρη προστασία από τις β-λακταµάσες των H. influenzae και M. 
Catarrhalis. Η CHMP συµφώνησε ότι η δόση 125 mg κλαβουλανικού οξέος δύο φορές την ηµέρα 
είναι κατάλληλη για την αναστολή των β-λακαταµασών των H. influenzae και M. Catarrhalis. 
 
∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ AUGMENTIN (ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΝ∆ΟΦΛΕΒΙΩΣ) ΜΕ 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 5:1 
 
Η χειρουργική προφύλαξη µε ενδοφλεβίως χορηγούµενο Augmentin πρέπει να στοχεύει στην 
προστασία του ασθενούς κατά την περίοδο του κινδύνου λοίµωξης. Σε περίπτωση σαφών κλινικών 
ενδείξεων λοίµωξης κατά την επέµβαση, απαιτείται µετεγχειρητικά συνήθης κύκλος ενδοφλέβιας ή 
από το στόµα θεραπείας. Η CHMP συµφώνησε να αποσύρει τη µνεία περί προσθήκης µόνο 
αµοξικιλίνης στην αναλογία 5:1, καθώς τα σκευάσµατα µε αναλογία 10:1 προβάλλουν ως κατάλληλες 
εναλλακτικές λύσεις. Ο ΚΑΚ πρότεινε ως κατάλληλη σε ορισµένα κράτη µέλη συχνότητα χορήγησης 
µεγαλύτερη από τρεις φορές την ηµέρα (ανά 8ωρο), ανάλογα µε τον τύπο της λοίµωξης ή τη 
χειρουργική διαδικασία. Η CHMP διαφώνησε επειδή ο περιορισµός του τρις ηµερησίως βασίζεται στη 
µέγιστη δόση κλαβουλανικού οξέος της οποίας δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση χωρίς σαφή 
επιστηµονικά στοιχεία. 
 
Αναθεωρήθηκε η ανά δωδεκάωρο δόση για την αναλογία 5:1 στο πλαίσιο της θεραπείας λοιµώξεων, 
και στην πλειονότητα των κλινικών µελετών αξιολογήθηκε το δοσολογικό σχήµα τρις ηµερησίως. 
Επιπλέον, η χορήγηση της αναλογίας 5:1 σε ενήλικες (≥40kg) δύο φορές την ηµέρα δεν παρέχει την 
κατάλληλη ΦΚ/Φ∆ και δεν έχουν προσδιοριστεί οι φαρµακοκινητικές παράµετροι για ενδοφλέβια 
δόση 1,2 g. Για δόση όµως 1,1 g αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος χορηγούµενη ενδοφλεβίως τρεις 
φορές την ηµέρα, σηµειώθηκε χρόνος υπέρβασης της ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης 
(T>MIC) κατά το 40% του διαστήµατος µεταξύ δόσεων για παθογόνα µε ελάχιστη ανασταλτική 
συγκέντρωση έως και 4 µg/mL. Συνεπώς, ένα δοσολογικό σχήµα δις ηµερησίως δεν θα επιτύγχανε 
ενδεχοµένως τον στόχο ΦΚ/Φ∆ που απαιτείται για την εκρίζωση παθογόνων µε υψηλότερες 
ανασταλτικές συγκεντρώσεις. ∆εδοµένου ότι τα παθογόνα µε υψηλότερες ελάχιστες ανασταλτικές 
συγκεντρώσεις τείνουν να επικρατούν περισσότερο σε ασθενείς µε σοβαρότερες λοιµώξεις, ένα 
ενδοφλέβιο σχήµα δις ηµερησίως θα είχε ενδεχοµένως υποδεέστερα αποτελέσµατα. Τέλος, 
αναθεωρήθηκε η παιδιατρική δόση για την αναλογία 5:1, καθώς δεν συνιστώνται ενδοφλέβιες δόσεις 
κλαβουλανικού οξέος µεγαλύτερες από 5 mg/kg και η παράγραφος 4.2 περιλαµβάνει ήδη κείµενο που 
συνιστά τη χρήση διαφορετικών περιεκτικοτήτων όταν χρειάζονται υψηλότερες δόσεις αµοξικιλίνης. 
 
∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ AUGMENTIN (ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΝ∆ΟΦΛΕΒΙΩΣ) ΜΕ 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 10:1 
 
Η χειρουργική προφύλαξη µε ενδοφλεβίως χορηγούµενο Augmentin πρέπει να στοχεύει στην 
προστασία του ασθενούς κατά την περίοδο του κινδύνου λοίµωξης. Σε περίπτωση σαφών κλινικών 
ενδείξεων λοίµωξης κατά την επέµβαση, απαιτείται µετεγχειρητικά συνήθης κύκλος ενδοφλέβιας ή 
από το στόµα θεραπείας. Βάσει της επιχειρηµατολογίας για απόσυρση της µνείας περί προσθήκης 
µόνο αµοξικιλίνης στην αναλογία 5:1, προστέθηκαν πληροφορίες σχετικά µε την αύξηση της δόσης 
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κλαβουλανικού οξέος. Αναθεωρήθηκε η συχνότητα χορήγησης διότι δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 
τρεις φορές ηµερησίως (ανά 8ωρο), βάσει της µέγιστης δόσης κλαβουλανικού οξέως της οποίας δεν 
πρέπει να γίνεται υπέρβαση χωρίς σαφή επιστηµονικά στοιχεία. Κατ’ αναλογία προς την προηγηθείσα 
συζήτηση σχετικά µε την ανά 12ωρο δόση, η CHMP τροποποίησε αντιστοίχως τη δοσολογία για την 
ενδοφλεβίως χορηγούµενη αναλογία 10:1. 
 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ 
 
Η CHMP συµφώνησε µε την πρόταση του ΚΑΚ να συµπεριλάβει στην ΠΧΠ αρκετών σκευασµάτων 
Augmentin διατύπωση σχετικά µε τη δυνατότητα αντικατάστασης της ενδοφλέβιας θεραπείας µε 
θεραπεία από το στόµα για µια σειρά ενδείξεων, εξέφρασε όµως τη γνώµη ότι η αντικατάσταση αυτή 
δεν περιορίζεται σε συγκεκριµένες ενδείξεις και δεν είναι εφικτή για όλες τις ενδείξεις. Επιπλέον, η 
αντικατάσταση ενδοφλέβιας θεραπείας µε θεραπεία από το στόµα για το Augmentin 14:1 (ES) και 
16:1 (SR) θεωρήθηκε πολύτιµη επιλογή αντικατάστασης της ενδοφλέβιας θεραπείας στην περίπτωση 
ανθεκτικών στην πενικιλίνη στελεχών του S. pneumoniae τα οποία είναι, ή θεωρούνται ότι είναι, ο 
αιτιολογικός παράγοντας και σε περίπτωση που απαιτείται συνέχιση της θεραπείας µε Augmentin από 
το στόµα. Ως εκ τούτου, η CHMP ενέκρινε για όλα τα σκευάσµατα Augmentin που χορηγούνται 
ενδοφλεβίως την ακόλουθη διατύπωση: 
 
«Η θεραπεία µε Augmentin µπορεί να ξεκινά µε τη χορήγηση ενδοφλέβιου σκευάσµατος και να 
ολοκληρώνεται µε κατάλληλο σκεύασµα από το στόµα, ανάλογα µε το ό,τι ενδείκνυται για τον εκάστοτε 
ασθενή». 
 
∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 
 
Σε ό,τι αφορά τη νεφρική ανεπάρκεια, η δηµοσιευµένη βιβλιογραφία σχετικά µε τη ΦΚ της 
αµοξικιλίνης και του κλαβουλανικού οξέος, όταν χορηγούνται σε ασθενείς µε νεφρική ανεπάρκεια, 
υποδεικνύει µείωση στη νεφρική κάθαρση αµφότερων των φαρµάκων η οποία είναι µεγαλύτερη στην 
περίπτωση της αµοξικιλίνης απ’ ό,τι στην περίπτωση του κλαβουλανικού οξέος. Ο ΚΑΚ εκτιµά πως 
για θεραπευτικά σχήµατα στο πλαίσιο των οποίων χορηγούνται ενδοφλεβίως οι αναλογίες 7:1, 8:1 και 
10:1 δεν υπάρχουν επαρκή δεδοµένα για την τεκµηρίωση σύστασης δόσης για ασθενείς µε σοβαρή 
νεφρική ανεπάρκεια (<30 mL/min). Αντιθέτως, οι συνταγογράφοι τείνουν να χρησιµοποιούν την 
αναλογία 4:1 για την οποία έχει γίνει εκτενής αναφορά στη βιβλιογραφία σχετικά µε τα θεραπευτικά 
επίπεδα του κλαβουλανικού οξέος. Ο ΚΑΚ επιβεβαίωσε επίσης ότι η δοσολογία για την αναλογία 4:1 
σε ασθενείς µε νεφρική ανεπάρκεια συνιστάται ευρέως σε ολόκληρη την ΕΕ. Σε ό,τι αφορά την 
ηπατική ανεπάρκεια, δεν υπάρχουν επαρκή δεδοµένα για τις συστάσεις δόσης. Στους συνταγογράφους 
συνιστάται να χορηγούν δόσεις µε προσοχή και να παρακολουθούν την ηπατική λειτουργία ανά τακτά 
χρονικά διαστήµατα. Στην παράγραφο 4.4 συµπεριλήφθηκε για όλα τα σκευάσµατα κείµενο σύµφωνα 
µε το οποίο το Augmentin πρέπει να χορηγείται µε προσοχή σε ασθενείς µε ηπατική ανεπάρκεια. 
 
Παράγραφος 4.3 – Αντενδείξεις 
 
Στην παράγραφο των αντενδείξεων της ΠΧΠ ορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες το φάρµακο δεν 
πρέπει να χορηγείται στον ασθενή για λόγους ασφαλείας. Οι αναφερόµενες αντενδείξεις ισχύουν για 
όλες τις αναλογίες Augmentin. ∆ιερευνήθηκαν ειδικότερα οι αντενδείξεις που αφορούν τη 
µονοπυρήνωση, τη σοβαρή ηπατική βλάβη ή ανεπάρκεια, την παρουσία ασπαρτάµης στο πόσιµο 
εναιώρηµα και την υπερευαισθησία στην αµοξικιλίνη, στο κλαβουλανικό οξύ ή σε οποιοδήποτε από 
τα έκδοχα. Η CHMP έκρινε ακατάλληλη και άνευ λόγου περιοριστική µια αντένδειξη για όλες τις β-
λακτάµες, η οποία πιθανώς αποκλείει τη χορήγηση αρκετών β-λακταµών σε ασθενείς που θα 
µπορούσαν να τις λάβουν µε ασφάλεια. Για τη διευθέτηση του συγκεκριµένου ζητήµατος εγκρίθηκε η 
συµπερίληψη των ακόλουθων διατυπώσεων στην ΠΧΠ: 
 
«Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες, σε όλες τις πενικιλίνες ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα. 
 
Ιστορικό σοβαρής άµεσης αντίδρασης υπερευαισθησίας (π.χ. αναφυλαξίας) σε άλλον παράγοντα β-
λακτάµης (π.χ. κεφαλοσπορίνη, καρβαπενέµη ή µονοβακτάµη). 
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Ιστορικό ίκτερου/ηπατικής ανεπάρκειας λόγω αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος (βλ. παράγραφο 4.8)». 
 
Τµήµα 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση 
 
Η παρούσα παράγραφος περιέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τις περιπτώσεις και τις ειδικές 
οµάδες ασθενών στις οποίες το Augmentin πρέπει να χορηγείται µε προσοχή. Για όλα τα σκευάσµατα 
Augmentin ισχύουν οι ίδιες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις, εκτός από µια σειρά ειδικών 
διατυπώσεων ανά σκεύασµα, όπως διατυπώσεις ειδικά για την ενδοφλέβια χορήγηση οι οποίες 
αναφέρονται ειδικά στο περιεχόµενο νατρίου και καλίου του Augmentin. Συγκεκριµένα, εξετάστηκαν 
τα δεδοµένα για τη νεφρική ανεπάρκεια, την κρυσταλλουρία, την υπερανάπτυξη µυκητιασικών 
λοιµώξεων και την οξεία γενικευµένη εξανθηµατική φλυκταίνωση (AGEP) και διατυπώθηκαν 
προτάσεις για εναρµονισµένη διατύπωση. Ο ΚΑΚ εξέτασε επίσης τις πρόσθετες διατυπώσεις εντός 
των ΠΧΠ ορισµένων κρατών µελών. Οι περισσότερες διατυπώσεις είχαν ήδη καλυφθεί από το 
προτεινόµενο εναρµονισµένο κείµενο ή στερούνταν τεκµηρίωσης. Συζητήθηκαν οι διατυπώσεις 
σχετικά µε τη θεραπεία ηλικιωµένων (>60 ετών) ασθενών, η πιθανή επίδραση της αµοξικιλίνης σε 
µετρήσεις γλυκόζης, η δυσαπορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης και τα ψευδώς θετικά αποτελέσµατα 
της δοκιµής αντιγόνου Platelia Aspergillus κατά τη θεραπεία. Εν ολίγοις, η CHMP ενέκρινε και 
εξέδωσε µια εναρµονισµένη διατύπωση για συµπερίληψη στις εναρµονισµένες ΠΧΠ. 
 
4.5 - Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης 
 
Οι αντενδείξεις ισχύουν για όλες τις αναλογίες Augmentin. Η αµοξικιλίνη, όπως και τα άλλα 
αντιβιοτικά β-λακτάµης, απεκκρίνεται ως επί το πλείστον διά της νεφρικής οδού και δεν 
µεταβολίζεται από τα ένζυµα CYP450. Το κλαβουλανικό οξύ µεταβολίζεται µερικώς από το ήπαρ και 
απεκκρίνεται στην πλειονότητα του αµετάβλητο στα ούρα. Αντιστοίχως, οι µεταβολικές 
αλληλεπιδράσεις µε άλλα φάρµακα, αν και επηρεάζουν τα επίπεδα έκαστου συστατικού σε σηµαντικό 
βαθµό, δεν αναµένεται να είναι κλινικά σηµαντικές. Η CHMP έλαβε υπόψη τη διεξοδική 
βιβλιογραφική έρευνα και τις αναλύσεις των διαθέσιµων δεδοµένων που διενεργήθηκαν από τον ΚΑΚ 
και συµφώνησε µε το κείµενο σχετικά µε τα από το στόµα λαµβανόµενα αντιπηκτικά, αλλά ζήτησε 
από τον ΚΑΚ να συµπεριλάβει διατύπωση σχετικά µε την αλληλεπίδραση µε τη µεθοτρεξάτη. Η 
CHMP ενέκρινε ένα κείµενο µε τη σαφή δήλωση ότι δεν συνιστάται η ταυτόχρονη χρήση 
προβενεσιδικού οξέος και Augmentin. Αξιολογήθηκε η επιστηµονική βάση για τη συµπερίληψη 
διατύπωσης σχετικά µε την αλληλεπίδραση µε από το στόµα χορηγούµενα αντισυλληπτικά και 
διαπιστώθηκε έλλειψη στοιχείων σχετικά µε την αλληλεπίδραση µεταξύ Augmentin και 
αντισυλληπτικών χορηγούµενων από το στόµα. 
 
Παράγραφος 4.6 – Κύηση και γαλουχία 
 
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα παράγραφο ισχύουν για όλες τις αναλογίες 
Augmentin. Αφού έλαβε υπόψη τις διεξοδικές αναλύσεις των εγκεκριµένων κειµένων και την 
προτεινόµενη διατύπωση, η CHMP έκρινε ότι η λήψη Augmentin πρέπει να αποφεύγεται κατά την 
κύηση, εκτός εάν κρίνεται απαραίτητη από τον ιατρό, καθώς και ότι ο συνδυασµός 
αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος µπορεί να λαµβάνεται κατά το θηλασµό µόνο µετά από 
αξιολόγηση της σχέσης οφέλους/κινδύνου από τον θεράποντα ιατρό. Η CHMP ενέκρινε 
εναρµονισµένη διατύπωση για συµπερίληψη στις εναρµονισµένες ΠΧΠ.  
 
Παράγραφος 4.7 - Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανηµάτων 
 
Η CHMP έκρινε ότι ενδέχεται να εκδηλωθούν ανεπιθύµητες ενέργειες µε όλες τις αναλογίες 
Augmentin και συµπεριέλαβε συστάσεις στην εναρµονισµένη ΠΧΠ. 

 
Παράγραφος 4.8 - Ανεπιθύµητες ενέργειες 
 
Κατά τα πρόσφατα έτη, ο ΚΑΚ ανέπτυξε µια προορατική διαδικασία για τον εντοπισµό ενδείξεων 
σχετικά µε την ασφάλεια, η οποία περιλαµβάνει τη συνεχή εξέταση σηµαντικών µεµονωµένων 
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περιπτώσεων, την εξέταση συγκεντρωτικών δεδοµένων σχετικά µε ανεπιθύµητες ενέργειες µέσω της 
χρήσης δυσανάλογων αναλύσεων και την επισκόπηση δηµοσιευµένης ιατρικής βιβλιογραφίας. Η 
CHMP ζήτησε τη χρήση δεδοµένων σχετικά µε τη συχνότητα σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες 
συστάσεις της ΠΧΠ και εισηγήθηκε τη χρήση εισαγωγής που να περιγράφει τις συχνότητες. Η 
προφορική διατύπωση των συχνοτήτων πρέπει να συµµορφώνεται προς τα επικαιροποιηµένα πρότυπα 
QRD και οι συχνότητες πρέπει να παρατίθενται σε πίνακα. Η CHMP ενέκρινε εναρµονισµένο κείµενο 
για τη συγκεκριµένη παράγραφο. 
 
Παράγραφος 4.9 - Υπερδοσολογία 
 
Η CHMP συνέστησε τη συµπερίληψη των ακολούθων διατυπώσεων στην εναρµονισµένη ΠΧΠ: 
 
«Συµπτώµατα και ενδείξεις υπερδοσολογίας 
 
Ενδέχεται να εµφανιστούν γαστρεντερικά συµπτώµατα και διαταραχή της ισορροπίας υγρών και 
ηλεκτρολυτών. Έχει παρατηρηθεί κρυσταλλουρία αµοξικιλίνης η οποία οδηγεί, ενίοτε, σε νεφρική 
ανεπάρκεια (βλ. παράγραφο 4.4). 
 
Ενδέχεται να εµφανιστούν σπασµοί σε ασθενείς µε νεφρική ανεπάρκεια ή σε όσους λαµβάνουν υψηλές 
δόσεις. 
 
'Έχει αναφερθεί κατακρήµνιση αµοξικιλίνης σε καθετήρες κύστεως, κυρίως µετά την ενδοφλέβια 
χορήγηση µεγάλων δόσεων. Η βατότητα πρέπει να ελέγχεται τακτικά (βλ. παράγραφο 4.4). 
 
Αντιµετώπιση δηλητηρίασης 
 
Τα γαστρεντερικά συµπτώµατα πρέπει να αντιµετωπίζονται συµπτωµατικά, µε ιδιαίτερη προσοχή στην 
ισορροπία νερού/ηλεκτρολυτών. 
 
Η αµοξικιλίνη/το κλαβουλανικό οξύ µπορούν να αποµακρυνθούν από την κυκλοφορία µε 
αιµοκάθαρση». 
 
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Παράγραφος 5.1 - Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες 
 
Η παρούσα παράγραφος είναι ιδιαιτέρως σηµαντική για τους αντιβακτηριδιακούς παράγοντες. Ο 
ΚΑΚ επικαιροποίησε τις ΠΧΠ του Augmentin σύµφωνα µε τις οδηγίες της CHMP σχετικά µε την 
ανάπτυξη αντιβακτηριδιακών παραγόντων. ∆ιατυπώθηκαν προτάσεις για κάθε επιµέρους παράγραφο 
(«Τρόπος δράσης» και «Μηχανισµοί ανθεκτικότητας», «Σχέση ΦΚ/Φ∆» και «Όρια ευαισθησίας»). Τα 
όρια ευαισθησίας της EUCAST πρέπει να χρησιµοποιούνται ακριβώς όπως έχουν διατυπωθεί από την 
EUCAST και οι καταστάσεις µε τα παθογόνα για όλα τα σκευάσµατα περιορίστηκαν σε παθογόνα 
που είναι σηµαντικά για τις εναρµονισµένες ενδείξεις. Η CHMP ενέκρινε την ακόλουθη διατύπωση 
προκειµένου να δηλωθεί ότι αναλογίες Augmentin ES (14:1) και SR (16:1) µπορούν να 
χρησιµοποιούνται για τις εγκεκριµένες ενδείξεις µε σκοπό την αντιµετώπιση στελεχών S. pneumoniae 
µε µειωµένη ευαισθησία στην πενικιλίνη.  
 
«Το συγκεκριµένο σκεύασµα του συνδυασµού αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος είναι κατάλληλο για 
την αντιµετώπιση ανθεκτικών στην πενικιλίνη στελεχών S. pneumoniae µόνο για τις εγκεκριµένες 
ενδείξεις (βλ. παράγραφο 4.1)». 
 
Παράγραφος 5.2 - Φαρµακοκινητικές ιδιότητες 
 
Ο ΚΑΚ συζήτησε τα φαρµακοκινητικά δεδοµένα για όλα τα υφιστάµενα σκευάσµατα Augmentin, 
οµαδοποιηµένα ανά αντίστοιχη αναλογία. Τα δεδοµένα αυτά αποτελούν τη βάση των αντίστοιχων 
παραγράφων στις προτεινόµενες εναρµονισµένες ΠΧΠ. Επίσης, παρουσιάστηκαν συνοπτικά οι 
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ιδιότητες απορρόφησης, κατανοµής, µεταβολισµού και απέκκρισης (ADME) της αµοξικιλίνης και του 
κλαβουλανικού οξέος όταν χορηγούνται µόνα τους και σε συνδυασµό. Η CHMP συµφώνησε µε την 
πρόταση του ΚΑΚ. Εν ολίγοις, η CHMP ενέκρινε και εξέδωσε µια εναρµονισµένη διατύπωση για 
συµπερίληψη στις εναρµονισµένες ΠΧΠ. 
 
Παράγραφος 5.3 - Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια 
 
Η CHMP έλαβε υπόψη την παρουσίαση και τη σύνοψη από τον ΚΑΚ των διαφόρων διαθέσιµων 
δεδοµένων της παρούσας παραγράφου και ενέκρινε και εξέδωσε ένα εναρµονισµένο κείµενο. 
 
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 πρέπει να συµπληρωθούν σε εθνικό επίπεδο. Οµοίως, οι παράγραφοι 6.1, 
6.2, 6.3, 6.4 και 6.5 πρέπει να συµπληρωθούν σε εθνικό επίπεδο. Όσον αφορά την παράγραφο 6.6, 
«∆εν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις» για την απόρριψη πλεονάζοντος υλικού. 
 
ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 
 
Οι προτεινόµενες αλλαγές στις ΠΧΠ ενσωµατώθηκαν επαρκώς στα φύλλα οδηγιών χρήσης, εφόσον 
ενδιέφεραν τους ασθενείς. ∆ιενεργήθηκε πλήρης ποιοτικός έλεγχος των πληροφοριών προϊόντος και 
το φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε αντιστοίχως. Αξιολογήθηκε η δυνατότητα διάσπασης των 
δισκίων Augmentin SR για ευκολότερη κατάποση και έγινε αποδεκτή. ∆ιεξήχθη πλήρης και 
περιεκτική δοκιµαστική ανάγνωση του φύλλου οδηγιών χρήσης από τους χρήστες και η CHMP έκρινε 
αποδεκτές τις δύο εκθέσεις της δοκιµής αναγνωσιµότητας που υποβλήθηκαν µαζί µε τις εκθέσεις 
παρεκβολής. 
 
 
ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
 
Εκτιµώντας ότι,  
 
- σκοπός της διαδικασίας παραποµπής ήταν η εναρµόνιση των περιλήψεων των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος, της επισήµανσης και του φύλλου οδηγιών χρήσης, 
 
- οι περιλήψεις των χαρακτηριστικών του προϊόντος, η επισήµανση και τα φύλλα οδηγιών χρήσης που 
προτάθηκαν από τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας έχουν αξιολογηθεί µε βάση την τεκµηρίωση 
που υποβλήθηκε και την επιστηµονική συζήτηση που πραγµατοποιήθηκε στους κόλπους της 
επιτροπής, 
 
η CHMP εισηγήθηκε για το Augmentin και τις σχετικές ονοµασίες (βλέπε παράρτηµα Ι) την 
τροποποίηση των αδειών κυκλοφορίας, για τις οποίες η περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος, η επισήµανση και το φύλλο οδηγιών χρήσης παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙΙ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ,  
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 
 

Σηµείωση: Αυτή η ΠΧΠ, επισήµανση και φύλλο οδηγιών έχει νοµική ισχύ κατά τον χρόνο 
έκδοσης της Απόφασης της Επιτροπής. 

  
Μετά την Απόφαση της Επιτροπής οι Αρµόδιες Αρχές του Κράτους Μέλους, σε συνεργασία µε 

την Χώρα Αναφοράς, θα αναθεωρήσουν τις πληροφορίες του προϊόντος όπως απαιτείται. 
Εποµένως, αυτή η ΠΧΠ, επισήµανση και φύλλο οδηγιών µπορεί να µην αντιπροσωπεύει 

απαραίτητα το επικαιροποιηµένο κείµενο. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 250 mg/125 mg επικαλυµµένα µε λεπτό 
υµένιο δισκία} 
{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 250 mg/125 mg διασπειρόµενα δισκία} 
{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 125 mg/62.5 mg/5 ml κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα} 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 
 
 
3. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 
250 mg/125 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία} 
Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο.   
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
250 mg/125 mg διασπειρόµενα δισκία 
∆ιασπειρόµενο δισκίο.  
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
125 mg/62.5 mg/5 ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα.   
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 
 
Το Augmentin ενδείκνυται για τη θεραπεία των παρακάτω λοιµώξεων σε ενηλίκους και παιδιά (βλέπε 
παραγράφους 4.2, 4.4 και 5.1):  
• Οξεία βακτηριακή παραρρινοκολπίτιδα (επαρκώς διαγνωσµένη) 
• Κυστίτιδα 
• Πυελονεφρίτιδα 
• Κυτταρίτιδα 
• ∆ήγµατα από ζώα 
• Σοβαρό οδοντικό απόστηµα µε επεκτεινόµενη κυτταρίτιδα 
 
Θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι επίσηµες οδηγίες αναφορικά µε την κατάλληλη χρήση 
αντιβακτηριακών παραγόντων. 
 
4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης 
 
Οι δόσεις εκφράζονται σε όλο το κείµενο ως προς το περιεχόµενο σε αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
µε εξαίρεση όταν οι δόσεις δηλώνονται ως προς ένα µεµονωµένο συστατικό. 
 
Η δόση Augmentin που επιλέγεται για τη θεραπεία µιας µεµονωµένης λοίµωξης θα πρέπει να 
λαµβάνει υπόψη: 
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• Τα αναµενόµενα παθογόνα και την πιθανή τους ευαισθησία σε αντιβακτηριακούς παράγοντες 
(βλέπε παράγραφο 4.4) 

• Τη βαρύτητα και το σηµείο της λοίµωξης  
• Την ηλικία, το βάρος και τη νεφρική λειτουργία του ασθενούς, όπως φαίνεται παρακάτω.  
 
Η χρήση εναλλακτικών µορφών Augmentin (π.χ. εκείνες που παρέχουν υψηλότερες δόσεις 
αµοξικιλίνης ή/και διαφορετικές αναλογίες αµοξικιλίνης προς κλαβουλανικό οξύ) θα πρέπει να 
θεωρείται απαραίτητη (βλέπε παραγράφους 4.4 και 5.1). 
 
250 mg/125 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία, 250 mg/125 mg διασπειρόµενα δισκία 
Σε ενήλικες και παιδιά ≥ 40 kg, αυτό το σκεύασµα Augmentin παρέχει συνολική ηµερήσια δόση 750 
mg αµοξικιλίνης/375 mg κλαβουλανικού οξέος, όταν χορηγείται σύµφωνα µε τις παρακάτω 
συστάσεις.  Εάν θεωρηθεί ότι απαιτείται υψηλότερη ηµερήσια δόση αµοξικιλίνης, συνιστάται να 
επιλεχθεί άλλο σκεύασµα Augmentin, προκειµένου να αποφευχθεί η χορήγηση περιττών υψηλών 
ηµερήσιων δόσεων κλαβουλανικού οξέος (βλέπε παραγράφους 4.4 και 5.1). 
 
125 mg/62.5 mg/5 ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα  
Σε ενήλικες και παιδιά ≥ 40 kg, αυτό το σκεύασµα Augmentin παρέχει συνολική ηµερήσια δόση 750 
mg αµοξικιλίνης/375 mg κλαβουλανικού οξέος, όταν χορηγείται σύµφωνα µε τις παρακάτω 
συστάσεις.  Σε παιδιά < 40 kg, αυτό το σκεύασµα Augmentin παρέχει µέγιστη ηµερήσια δόση 720 mg 
αµοξικιλίνης/360 mg κλαβουλανικού οξέος, όταν χορηγείται σύµφωνα µε τις παρακάτω συστάσεις.  
Εάν θεωρηθεί ότι απαιτείται υψηλότερη ηµερήσια δόση αµοξικιλίνης, συνιστάται να επιλεχθεί άλλο 
σκεύασµα Augmentin, προκειµένου να αποφευχθεί η χορήγηση περιττών υψηλών ηµερήσιων δόσεων 
κλαβουλανικού οξέος (βλέπε παραγράφους 4.4 και 5.1). 
 
Η θεραπεία δε θα πρέπει να παρατείνεται πέρα των 14 ηµερών χωρίς επανεξέταση. 
 
Ενήλικοι και παιδιά ≥ 40 kg 
 
Ένα δισκίο 250 mg/125 mg λαµβανόµενο τρεις φορές την ηµέρα 
 
Παιδιά < 40 kg 
 
250 mg/125 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία} 
Τα επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Augmentin 250 mg/125 mg δεν συνιστώνται σε παιδιά < 
40 kg. 
 
250 mg/125 mg διασπειρόµενα δισκία 
Τα διασπειρόµενα δισκία Augmentin 250 mg/125 mg δεν συνιστώνται σε παιδιά < 40 kg. 
 
125 mg/62.5 mg/5 ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
9 mg/4,5 mg/kg/ηµερησίως έως 18 mg/9 mg/kg/ηµερησίως χορηγούµενα σε τρεις ισοµερώς 
κατανεµηµένες δόσεις, 
 
Η χρήση της κόνεως για πόσιµο εναιώρηµα Augmentin 125 mg/62,5 mg/5 ml δεν συνιστάται σε 
ασθενείς ηλικίας µικρότερης των 6 ετών. 
 
Ηλικιωµένοι 
 
∆εν θεωρείται απαραίτητη η αναπροσαρµογή της δόσης. 
 
Νεφρική δυσλειτουργία  
 
Οι αναπροσαρµογές της δόσης βασίζονται στο µέγιστο συνιστώµενο επίπεδο αµοξικιλίνης. 
∆εν απαιτείται αναπροσαρµογή της δόσης σε ασθενείς µε κάθαρση κρεατινίνης (CrCl) µεγαλύτερη 
από 30 ml/min. 
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Ενήλικοι και παιδιά ≥ 40 kg 

 
CrCl: 10-30 ml/min  250 mg/125 mg δύο φορές την ηµέρα  
CrCl < 10 ml/min 250 mg/125 mg άπαξ ηµερησίως 

Αιµοδιύλιση ∆ύο δόσεις των 250 mg/125 mg κάθε 24 ώρες, συν δύο δόσεις 
των 250 mg/125 mg κατά τη διάρκεια της αιµοδιϋλισης να 
επαναλαµβάνονται στο τέλος της αιµοδιϋλισης (καθώς οι 
συγκεντρώσεις τόσο της αµοξικιλίνης όσο και του 
κλαβουλανικού οξέος στο πλάσµα µειώνονται) 

 
Παιδιά < 40 kg 
Σε παιδιά < 40 kg µε κάθαρση κρεατινίνης µικρότερη από 30 ml/min, η χρήση µορφών του 
Augmentin µε αναλογία αµοξικιλίνης προς κλαβουλανικό οξύ 2:1 δεν συνιστάται, καθώς δεν είναι 
δυνατή η αναπροσαρµογή της δόσης.  Σε αυτούς τους ασθενείς, συνιστώνται σκευάσµατα Augmentin 
µε αναλογία αµοξικιλίνης προς κλαβουλανικό οξύ 4:1. 
 
Ηπατική δυσλειτουργία 
 
Χορήγηση µε προσοχή και έλεγχος της ηπατικής λειτουργίας σε τακτά χρονικά διαστήµατα (βλέπε 
παραγράφους 4.3 και 4.4).   
 
Τρόπος χορήγησης 
 
Το Augmentin προορίζεται για χρήση από το στόµα. 
 
Χορήγηση κατά την έναρξη ενός γεύµατος, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ενδεχόµενη γαστρεντερική 
δυσανεξία και να βελτιστοποιηθεί η απορρόφηση της αµοξικιλίνης/του κλαβουλανικού οξέος.  
 
250 mg/125 mg διασπειρόµενα δισκία 
Τα διασπειρόµενα δισκία θα πρέπει να ανακατευθούν µε λίγο νερό πριν από τη λήψη. 
 
125 mg/62.5 mg/5 ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
Ανακινήστε για να ξεκολλήσει η κόνις, προσθέστε νερό σύµφωνα µε τις οδηγίες, αναστρέφετε και 
ανακινείτε. 
Ανακινείτε καλά τη φιάλη πριν από κάθε δόση (βλέπε παράγραφο 6.6.) 
 
4.3 Αντενδείξεις 
 
Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες σε οποιαδήποτε από τις πενικιλίνες ή σε κάποιο από τα 
έκδοχα. 
 
Ιστορικό σοβαρής άµεσης αντίδρασης υπερευαισθησίας (π.χ. αναφυλαξία) σε άλλον β-λακταµικό 
παράγοντα (π.χ. κεφαλοσπορίνη, καρβαπενέµη ή µονοβακτάµη). 
 
Ιστορικό ίκτερου/ηπατικής δυσλειτουργίας λόγω αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος (βλέπε 
παράγραφο 4.8). 
 
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση 
 
Πριν από την έναρξη θεραπείας µε αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ, θα πρέπει να γίνει προσεκτική 
διερεύνηση αναφορικά µε προηγούµενες αντιδράσεις υπερευαισθησίας στις πενικιλίνες, τις 
κεφαλοσπορίνες ή άλλους παράγοντες β-λακτάµης. 
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Σοβαρές και περιστασιακά θανατηφόρες αντιδράσεις υπερευαισθησίας (αναφυλαξία) έχουν αναφερθεί 
σε ασθενείς υπό θεραπεία µε πενικιλίνη. Αυτές οι αντιδράσεις είναι πιθανότερο να εκδηλωθούν σε 
άτοµα που έχουν ιστορικό υπερευαισθησίας στην πενικιλίνη και σε ατοπικά άτοµα. Εάν παρουσιαστεί 
µια αλλεργική αντίδραση, η θεραπεία µε αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ πρέπει να διακοπεί και να 
ξεκινήσει κατάλληλη εναλλακτική θεραπεία.  
 
Στην περίπτωση που µία λοίµωξη είναι αποδεδειγµένα λόγω µικροοργανισµού(ών) ευαίσθητου(ων) 
στην αµοξικιλίνη, τότε πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόµενο µεταφοράς από 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ σε αµοξικιλίνη σύµφωνα µε τις επίσηµες οδηγίες. 
 
Αυτή η µορφή Augmentin δεν είναι κατάλληλη προς χρήση όταν υπάρχει υψηλός κίνδυνος τα 
υποτιθέµενα παθογόνα να έχουν µειωµένη ευαισθησία ή αντίσταση σε παράγοντες µε β-λακτάµη που 
δεν διαµεσολαβείται από β-λακταµάσες ευαίσθητες σε αναστολή από το κλαβουλανικό οξύ (π.χ. µη 
ευαίσθητος στην πενικιλίνη S. pneumoniae).  
 
Σπασµοί µπορεί να εµφανιστούν σε ασθενείς µε διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας ή σε αυτούς που 
λαµβάνουν υψηλές δόσεις (βλέπε παράγραφο 4.8). 
 
Η αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ θα πρέπει να αποφεύγεται εάν υπάρχει υπόνοια λοιµώδους 
µονοπυρήνωσης, καθώς η εκδήλωση ενός ιλαροειδούς εξανθήµατος έχει σχετιστεί µε αυτήν την 
πάθηση µετά από χρήση αµοξικιλίνης. 
 
Η ταυτόχρονη χρήση αλλοπουρινόλης κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε αµοξικιλίνη µπορεί να 
αυξήσει την πιθανότητα εµφάνισης αλλεργικών δερµατικών αντιδράσεων.   
 
Η παρατεταµένη χρήση µπορεί ενίοτε να οδηγήσει σε υπερανάπτυξη µη ευαίσθητων 
µικροοργανισµών. 
 
Η εµφάνιση κατά την έναρξη της θεραπείας ενός πυρετώδους γενικευµένου ερυθήµατος σχετιζόµενο 
µε φλύκταινα µπορεί να είναι σύµπτωµα γενικευµένου κηλιδοβλατίδώδους εξανθήµατος (AGEP) 
(βλέπε παράγραφο 4.8). Η αντίδραση αυτή απαιτεί την διακοπή του Augmentin και αντενδείκνυται 
οποιαδήποτε επακόλουθη χορήγηση αµοξικιλίνης. 
 
Η αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή σε ασθενείς µε ένδειξη 
ηπατικής δυσλειτουργίας (βλέπε παραγράφους 4.2, 4.3 και 4.8). 
 
Ηπατικά περιστατικά έχουν αναφερθεί κυρίως σε άρρενες και ηλικιωµένους ασθενείς και µπορεί να 
σχετίζονται µε παρατεταµένη θεραπεία.  Τέτοια περιστατικά πολύ σπάνια έχουν αναφερθεί σε παιδιά.  
Σε όλους τους πληθυσµούς, τα σηµεία και συµπτώµατα συνήθως εµφανίζονται κατά τη διάρκεια ή 
λίγο µετά την θεραπεία, αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να µην γίνουν αντιληπτά µέχρι 
αρκετές εβδοµάδες µετά τη διακοπή της θεραπείας. Συνήθως είναι αναστρέψιµα.  Τα ηπατικά 
περιστατικά µπορεί να είναι σοβαρά και σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, έχουν αναφερθεί 
θάνατοι. Αυτοί σχεδόν πάντα συνέβησαν σε ασθενείς µε σοβαρή υποκείµενη πάθηση ή µε παράληλη 
λήψη φαρµάκων γνωστών για την δυνητικά ηπατική τους δράση (βλέπε παράγραφο 4.8).   
 
Συσχετιζόµενη µε αντιβιοτικά κολίτιδα έχει αναφερθεί σχεδόν µε όλους τους αντιβακτηριακούς 
παράγοντες και µπορεί η βαρύτητά της να κυµαίνεται από ήπια έως απειλητική για τη ζωή (βλέπε 
παράγραφο 4.8).  Εποµένως, είναι σηµαντικό να εξετάζεται το ενδεχόµενο αυτής της διάγνωσης σε 
ασθενείς που παρουσιάζουν διάρροια κατά τη διάρκεια της χορήγησης οποιωνδήποτε αντιβιοτικών ή 
µετά από αυτή.  Στην περίπτωση που εµφανισθεί κολίτιδα σχετιζόµενη µε το αντιβιοτικό, η χορήγηση 
αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος πρέπει να διακοπεί άµεσα, να ζητηθεί η συµβουλή γιατρού και να 
αρχίσει η κατάλληλη θεραπεία. Σε αυτή την περίπτωση αντενδεικνυται η χρήση αντι περισταλτικών 
φαρµάκων. 
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Κατά τη διάρκεια παρατεταµένης θεραπείας ενδείκνυται περιοδική αξιολόγηση των λειτουργιών των 
οργανικών συστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων της νεφρικής, ηπατικής και αιµοποιητικής 
λειτουργίας. 
 
Σπανίως έχει αναφερθεί επιµήκυνση του χρόνου προθροµβίνης σε ασθενείς που λαµβάνουν 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ.  Θα πρέπει να εφαρµόζεται κατάλληλη παρακολούθηση όταν 
χορηγούνται ταυτόχρονα αντιπηκτικά.  Ενδέχεται να χρειαστούν αναπροσαρµογές της δόσης των 
λαµβανόµενων από το στόµα αντιπηκτικών, ώστε να διατηρείται το επιθυµητό επίπεδο 
αντιπηκτικότητας (βλέπε παραγράφους 4.5 και 4.8). 
 
Σε ασθενείς µε νεφρική δυσλειτουργία, η δόση θα πρέπει να αναπροσαρµόζεται ανάλογα µε το βαθµό 
της δυσλειτουργίας (βλέπε παράγραφο 4.2). 
 
Σε ασθενείς µε µειωµένη παραγωγή ούρων, πολύ σπάνια έχει παρατηρηθεί κρυσταλλουρία κυρίως µε 
παρεντερική θεραπεία.  Κατά τη χορήγηση υψηλών δόσεων αµοξικιλίνης, ενδείκνυται η διατήρηση 
επαρκούς πρόσληψης υγρών και παραγωγής ούρων για να µειωθεί η πιθανότητα σχηµατισµού 
κρυστάλλων αµοξικιλίνης στα ούρα.  Σε ασθενείς µε ουροκαθετήρες, θα πρέπει να τηρείται τακτικός 
έλεγχος βατότητας (βλέπε παράγραφο 4.9).   
 
Κατά τη θεραπεία µε αµοξικιλίνη, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται ενζυµατικές µέθοδοι µε οξειδάση 
της γλυκόζης κατά τον έλεγχο για παρουσία γλυκόζης στα ούρα επειδή ψευδώς θετικά αποτελέσµατα 
µπορεί να παρουσιαστούν µε µη ενζυµατικές µεθόδους. 
 
Η παρουσία κλαβουλανικού οξέος στο Augmentin µπορεί να προκαλέσει µη ειδική σύνδεση IgG και 
λευκωµατίνης µε ερυθροκυτταρικές µεµβράνες και να οδηγήσει σε ψευδή θετικό έλεγχο Coombs. 
 
Υπάρχουν αναφορές θετικών αποτελεσµάτων µε το τέστ Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus 
EIA σε ασθενείς που λαµβάνουν αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ, οι οποίοι στη συνέχεια βρέθηκε ότι 
δεν είχαν λοίµωξη από Aspergillus.  ∆ιασταυρούµενες αντιδράσεις µε πολυσακχαρίδια και 
πολυφουρανόζες που δεν που δεν περιέχουν Aspergillus µε το τέστ Bio-Rad Laboratories Platelia 
Aspergillus EIA έχουν αναφερθεί.  Εποµένως, θετικά αποτελέσµατα δοκιµασιών σε ασθενείς που 
λαµβάνουν αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ θα πρέπει να ερµηνεύονται µε προσοχή και να 
επιβεβαιόνονται µε άλλες διαγνωστικές µεθόδους. 
 
125 mg/62.5 mg/5 ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
Τα διασπειρόµενα δισκία Augmentin 125 mg/62.5 mg/5 ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα περιέχει 
2.5 mg ασπαρτάµης (E951) ανά ml, που είναι πηγή φαινυλαλανίνης.  Αυτό το φάρµακο θα πρέπει να 
χρησιµοποιείται µε προσοχή σε ασθενείς µε φαινυλοκετονουρία. 
 
125 mg/62.5 mg/5 ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν περιέχει µαλτοδεξτρίνη (γλυκόζη).  Ασθενείς µε σπάνια 
δυσαπορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης δεν θα πρέπει να λαµβάνουν αυτό το φάρµακο. 
 
4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης 
 
Λαµβανόµενα από το στόµα αντιπηκτικά 
 
Λαµβανόµενα από το στόµα αντιπηκτικά και πενικιλινούχα αντιβιοτικά έχουν χρησιµοποιηθεί ευρέως 
στην πράξη χωρίς αναφορές αλληλεπίδρασης.  Ωστόσο, στη βιβλιογραφία υπάρχουν περιπτώσεις 
αυξηµένου διεθνούς κανονικοποιηµένου λόγου σε ασθενείς που συντηρούνται µε λήψη 
ακενοκουµαρόλης ή βαρφαρίνης και στους οποίους χορηγείται ένα σχήµα αµοξικιλίνης.  Σε 
περίπτωση που είναι απαραίτητη η συγχορήγηση, θα πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά ο χρόνος 
προθροµβίνης ή ο διεθνής κανονικοποιηµένος λόγος µε την προσθήκη ή την απόσυρση της 
αµοξικιλίνης.  Επιπλέον, ενδέχεται να είναι απαραίτητες αναπροσαρµογές της δόσης λαµβανόµενων 
από το στόµα αντιπηκτικών (βλέπε παραγράφους 4.4 και 4.8). 
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Μεθοτρεξάτη 
 
Οι πενικιλίνες ενδέχεται να µειώσουν την έκκριση µεθοτρεξάτης, γεγονός που προκαλεί ενδεχόµενη 
αύξηση τοξικότητας. 
 
Προβενεσίδη 
 
Η συγχορήγηση µε προβενεσίδη δεν συνιστάται. Η προβενεσίδη µειώνει τη νεφρική σωληναριακή 
απέκκριση της αµοξικιλίνης. Η συγχορήγηση µε προβενεσίδη µπορεί να αυξήσει και να επιµηκύνει τα 
επίπεδα αµοξικιλίνης στο αίµα αλλά όχι του κλαβουλανικού οξέος. 
 
4.6 Kύηση και γαλουχία 
 
Κύηση 
 
Μελέτες σε ζώα δεν κατέδειξαν άµεσες ή έµµεσες επικίνδυνες επιπτώσεις στην εγκυµοσύνη, στην 
ανάπτυξη του εµβρύου, στον τοκετό ή στη µεταγεννητική ανάπτυξη (βλέπε παράγραφο 5.3).  
Περιορισµένα στοιχεία σχετικά µε τη χρήση αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος κατά τη διάρκεια της 
κυήσεως σε ανθρώπους δεν υποδεικνύουναυξηµένο κίνδυνο συγγενών διαµαρτιών.  Σε µια µόνο 
µελέτη σε γυναίκες µε πρόωρο τοκετό, παρατηρήθηκε ότι προφυλακτική αγωγή µε 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ µπορεί να συσχετιστεί µε αυξηµένο κίνδυνο ελκονεκρωτικής 
εντεροκολίτιδας των νεογνών.  Η χρήση πρέπει να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια της κύησης, εκτός 
εάν θεωρείται απαραίτητη από τον γιατρό. 
 
Γαλουχία 
 
Και οι δύο ουσίες αποβάλλονται στο µητρικό γάλα (τίποτα δεν είναι γνωστό για τις επιδράσεις του 
κλαβουλανικού οξέος στο βρέφος που θηλάζει).  Συνεπώς, στο βρέφος που θηλάζει είναι πιθανή η 
εµφάνιση διάρροιας και µυκητιασικής λοίµωξης των βλεννογόνων, οπότε µπορεί να χρειαστεί να 
διακοπεί ο θηλασµός.  Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα ευαισθητοποίησης.  Η 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο κατά τη διάρκεια του θηλασµού 
µετά από αξιολόγηση του οφέλους/του κινδύνου από τον θεράποντα γιατρό. 
 
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών 
 
∆εν πραγµατοποιήθηκαν µελέτες σχετικά µε τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού 
µηχανών.  Ωστόσο, ενδέχεται να παρουσιαστούν ανεπιθύµητες ενέργειες (π.χ. αλλεργικές 
αντιδράσεις, ζάλη, σπασµοί), οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα οδήγησης και χειρισµού 
µηχανών (βλέπε παράγραφο 4.8). 
 
4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες 
 
Οι ποιο συχνά αναφερθείσες ανεπιθύµητες ενέργειες (ΑΕ) είναι διάρροια, ναυτία και έµετος. 
 
Οι ΑΕ από κλινικές δοκιµές και µετεγκριτική παρακολούθηση µε το Augmentin, ταξινοµήθηκαν 
σύµφωνα µε την Kατηγορία οργάνου συστήµατος κατά MedDRA και παρατίθενται παρακάτω. 
 
Για την ταξινόµηση των ανεπιθύµητων ενεργειών χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω ορολογίες. 
Πολύ συχνές (≥1/10) 
Συχνές (≥1/100 έως <1/10) 
Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100) 
Σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000) 
Πολύ σπάνιες (<1/10.000) 
Άγνωστη συχνότητα (δεν µπορεί να υπολογιστεί από τα διαθέσιµα δεδοµένα) 
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Λοιµώξεις και παρασιτώσεις 
Βλεννογονοδερµατική καντιντίαση 
 

Συχνές 

Υπερανάπτυξη µη ευαίσθητων οργανισµών Άγνωστη  
∆ιαταραχές του αιµοποιητικού και του λεµφικού συστήµατος 
Αναστρέψιµη λευκοπενία 
(συµπεριλαµβανοµένης ουδετεροπενίας) 

Σπάνιες 

Θροµβοκυτταροπενία Σπάνιες 
Αναστρέψιµη ακοκκιοκυτταραιµία Άγνωστη  
Αιµολυτική αναιµία Άγνωστη  
Παρατεταµένος χρόνος αιµορραγίας και 
χρόνος προθροµβίνης1 

 

Άγνωστη  

∆ιαταραχές του ανοσοποιητικού συστήµατος10 

Αγγειονευρωτικό οίδηµα Άγνωστη  
Αναφυλαξία Άγνωστη  
Σύνδροµο οµοιάζον µε ορονοσία Άγνωστη  
Αγγειακή υπερευαισθησία 
 

Άγνωστη  

∆ιαταραχές του νευρικού συστήµατος 
Ζάλη Όχι συχνές 
Κεφαλαλγία Όχι συχνές 
Αναστρέψιµη υπερδραστηριότητα Άγνωστη  
Σπασµοί2 

 
Άγνωστη  

∆ιαταραχές του γαστρεντερικού συστήµατος 
250 mg/125 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία} 
250 mg/125 mg διασπειρόµενα δισκία 
∆ιάρροια Πολύ συχνές 
Ναυτία3 Συχνές 
Έµετος Συχνές 
∆υσπεψία Όχι συχνές 
Κολίτιδα σχετιζόµενη µε το αντιβιοτικό4 Άγνωστη  
Μελανή τριχωτή γλώσσα Άγνωστη  
125 mg/62.5 mg/5 ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
∆ιάρροια Συχνές 
Ναυτία3 Συχνές 
Έµετος Συχνές 
∆υσπεψία Όχι συχνές 
Κολίτιδα σχετιζόµενη µε το αντιβιοτικό4 Άγνωστη  
Μελανή τριχωτή γλώσσα Άγνωστη  
Αποχρωµατισµός των δοντιών11 

 
Άγνωστη  

∆ιαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων 
Αυξήσεις σε AST και/ή ALT5 Όχι συχνές 
Ηπατίτιδα6 Άγνωστη  
Χολοστατικός ίκτερος6 

 
Άγνωστη  

∆ιαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού 7 
∆ερµατικό εξάνθηµα Όχι συχνές 
Κνησµός Όχι συχνές 
Κνίδωση Όχι συχνές 
Πολύµορφο ερύθηµα Σπάνιες 
Σύνδροµο Stevens-Johnson Άγνωστη  
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Τοξική επιδερµική νεκρόλυση Άγνωστη  
Ποµφολυγώδης αποφολιδωτική δερµατίτιδα Άγνωστη  
Οξεία γενικευµένη εξανθηµατική 
φλυκταίνωση (AGEP)9 

 

Άγνωστη  

∆ιαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών 
∆ιάµεση νεφρίτιδα Άγνωστη  
Κρυσταλλουρία8 Άγνωστη  
1 Βλέπε παράγραφο 4.4 
2 Βλέπε παράγραφο 4.4 
3 Η ναυτία σχετίζεται συχνότερα µε υψηλότερες δόσεις λαµβανόµενες από το στόµα.  Αν οι 
γαστρεντερικές διαταραχές είναι έκδηλες, µπορούν να περιοριστούν µε τη λήψη 
αµοξικιλλίνης/κλαβουλανικού οξέος στην αρχή του γεύµατος. 
4  Συµπεριλαµβανοµένης της ψευδοµεµβρανώδους κολίτιδας και της αιµορραγικής κολίτιδας 
(βλέπε παράγραφο 4.4) 
5 Μια µέτρια αύξηση σε AST και/ή ALT έχει σηµειωθεί σε ασθενείς που έλαβαν αντιβιοτικά 
της κατηγορίας β-λακτάµης, αλλά η σηµασία αυτών των ευρηµάτων είναι άγνωστη. 
6  Αυτές οι ανεπιθύµητες ενέργειες έχουν σηµειωθεί µε άλλες πενικιλίνες και κεφαλοσπορίνες 
(βλέπε παράγραφο 4.4).   
7 Αν αναφερθεί οποιαδήποτε δερµατική αντίδραση υπερευαισθησίας, η θεραπεία θα πρέπει 
να διακόπτεται (βλέπε παράγραφο 4.4). 
8 Βλέπε παράγραφο 4.9 
9 Βλέπε παράγραφο 4.4 
10 Βλέπε παραγράφους 4.3 και 4.4  
125 mg/62.5 mg/5 ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 

11 Επιφανειακός αποχρωµατισµός των δοντιών έχει αναφερθεί πολύ σπάνια σε παιδιά. Η καλή 
στοµατική 
υγιεινή προλαµβάνει τον αποχρωµατισµό, καθώς συνήθως αποκαθίσταται µε το βούρτσισµα 
των δοντιών. 
 
4.9 Υπερδοσολογία 
 
Συµπτώµατα και σηµεία υπερδοσολογίας 
 
Μπορεί να εµφανιστούν γαστρεντερικά συµπτώµατα και διαταραχή του ισοζυγίου υγρών και 
ηλεκτρολυτών. Έχει παρατηρηθεί σχηµατισµός κρυστάλλων αµοξικιλίνης στα ούρα, ο οποίος, ενίοτε, 
οδηγεί σε νεφρική ανεπάρκεια (βλέπε παράγραφο 4.4). 
 
Σπασµοί µπορεί να εµφανιστούν σε ασθενείς µε διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας ή σε αυτούς που 
λαµβάνουν υψηλές δόσεις. 
 
Έχει αναφερθεί ότι η αµοξικιλίνη καθιζάνει σε ουροκαθετήρες, κυρίως µετά από ενδοφλέβια 
χορήγηση µεγάλων δόσεων. Θα πρέπει να τηρείται τακτικός έλεγχος βατότητας (βλέπε παράγραφο 
4.4) 
 
Θεραπεία δηλητηρίασης 
 
Τα γαστρεντερικά συµπτώµατα µπορούν να αντιµετωπιστούν συµπτωµατικά, δίνοντας προσοχή στο 
ισοζύγιο νερού/ηλεκτρολυτών. Η αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ µπορεί να αποµακρυνθεί από την 
κυκλοφορία µε αιµοκάθαρση. 
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5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες 
 
Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Συνδυασµοί πενικιλινών, συµπεριλαµβανοµένων των αναστολέων 
β-λακταµάσης, κωδικός ATC: J01CR02 
 
Μηχανισµός δράσης 
 
Η αµοξικιλίνη είναι µία ηµισυνθετική πενικιλίνη (αντιβιοτικό µε β-λακτάµη) που αναστέλλει ένα ή 
περισσότερα ένζυµα (συχνά αναφέρονται ως πρωτεΐνες σύνδεσης των πενικιλινών, ΡΒΡ) στη 
βιοσυνθετική οδό της βακτηριακής πεπτιδογλυκάνης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο δοµικό 
συστατικό του βακτηριακού κυτταρικού τοιχώµατος. Η αναστολή της σύνθεσης πεπτιδογλυκάνης 
οδηγεί στην αποδυνάµωση του κυτταρικού τοιχώµατος, η οποία συχνά ακολουθείται από 
κυτταρόλυση και θάνατο.  
 
Η αµοξικιλίνη είναι ευαίσθητη στην αποδόµηση από β-λακταµάσες που παράγονται από ανθεκτικά 
βακτήρια και, εποµένως, δεν είναι δραστική από µόνη της έναντι οργανισµών που παράγουν τέτοια 
ένζυµα. 
 
Το κλαβουλανικό οξύ είναι µία β-λακτάµη που σχετίζεται δοµικά µε πενικιλίνες. Απενεργοποιεί 
ορισµένα ένζυµα της β-λακταµάσης αποτρέποντας, ως εκ τούτου, την αδρανοποίηση της 
αµοξικιλίνης.  Το κλαβουλανικό οξύ µεµονωµένα δεν ασκεί κλινικά χρήσιµη αντιβακτηριακή 
επίδραση.  
 
Σχέση PK/PD 
 
Ο χρόνος άνω της ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης (Τ>MIC)  θεωρείται ότι είναι ο µείζων 
καθοριστικός παράγοντας αποτελεσµατικότητας για την αµοξικιλίνη.  
 
Μηχανισµοί αντίστασης 
 
Οι δύο κύριοι µηχανισµοί αντίστασης στην αµοξικιλίνη/το κλαβουλανικό οξύ είναι: 
 
• Αδρανοποίηση από εκείνες τις βακτηριακές β-λακταµάσες που δεν αναστέλλονται οι ίδιες από 

κλαβουλανικό οξύ, συµπεριλαµβανοµένων των κατηγοριών B, C και D. 
• Μεταβολή των PBP, η οποία µειώνει τη συγγένεια του αντιβακτηριακού παράγοντα για το 

στόχο. 
 
Η µη διαπερατότητα βακτηρίων ή µηχανισµοί αντλίας εκροής µπορεί να προκαλέσουν βακτηριακή 
αντίσταση ή να συντελέσουν σε αυτή, ιδιαίτερα σε Gram-αρνητικά βακτήρια.  
 
Σηµεία διακοπής 
 
Τα σηµεία διακοπής MIC για την αµοξικιλίνη/το κλαβουλανικό οξύ είναι εκείνα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τους Αντιµικροβιακούς Ελέγχους Ευαισθησίας (EUCAST)  
 
Οργανισµός Σηµεία διακοπής ευαισθησίας (µg/ml) 
 Ευαίσθητος Ενδιάµεσος Ανθεκτικός 

 
Haemophilus influenzae1 ≤ 1 - > 1 
Moraxella catarrhalis1 ≤ 1 - > 1 
Staphylococcus aureus 2 ≤ 2 - > 2 
Αρνητικοί στην πηκτάση 
σταφυλόκοκκοι 2 

≤ 0.25  > 0.25 
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Enterococcus1 ≤ 4 8 > 8 
Streptococcus A, B, C, G5 ≤ 0.25 - > 0.25 
Streptococcus pneumoniae3 ≤ 0.5 1-2 > 2 
Enterobacteriaceae1,4 - - > 8 
Gram-αρνητικά Αναερόβια1 ≤ 4 8 > 8 
Gram-θετικά Αναερόβια1 ≤ 4 8 > 8 
Σηµεία διακοπής µη 
σχετιζόµενα µε είδη1 

≤ 2 4-8 > 8 

1 Οι αναφερόµενες τιµές είναι για τις συγκεντρώσεις Αµοξικιλίνης.  Για τους σκοπούς των ελέγχων 
ευαισθησίας, η συγκέντρωση Κλαβουλανικού οξέος ορίζεται στα 2 mg/l 
2 Οι αναφερόµενες τιµές είναι για τις συγκεντρώσεις Οξακιλίνης. 
3 Οι τιµές των σηµείων διακοπής στον πίνακα βασίζονται στα σηµεία διακοπής της Αµπικιλίνης. 
4 Το σηµείο διακοπής της αντοχής R>8 mg/l διασφαλίζει ότι όλα τα αποµονωµένα στελέχη µε 
µηχανισµούς αντοχής αναφέρονται ως ανθεκτικά.  
5 Οι τιµές των σηµείων διακοπής στον πίνακα βασίζονται στα σηµεία διακοπής της 
Βενζυλοπενικιλίνης. 

  
Ο επιπολασµός αντίστασης ενδεχοµένως ποικίλει ανάλογα µε την περιοχή και τον χρόνο για 
επιλεγµένα είδη και η τοπική πληροφόρηση σχετικά µε την αντίσταση είναι επιθυµητή, κυρίως κατά 
τη θεραπεία σοβαρών λοιµώξεων. Ανάλογα µε τις απαιτήσεις, θα πρέπει να ζητείται η συνδροµή 
ειδικού όταν ο τοπικός επιπολασµός αντίστασης διακυβεύει τη χρησιµότητα του παράγοντα 
τουλάχιστον σε ορισµένους τύπους λοιµώξεων. 
 
Συνήθως ευαίσθητα είδη 
Αερόβιοι Gram-θετικοί µικροοργανισµοί  
Enterococcus faecalis  
Staphylococcus aureus (ευαίσθητος στη µεθικιλίνη)£ 
Streptococcus agalactiae 
Streptococcus pneumoniae1 

Streptococcus pyogenes και άλλοι β-αιµολυτικοί στρεπτόκοκκοι 
Οµάδα Streptococcus viridans  
 
Αερόβιοι Gram-αρνητικοί µικροοργανισµοί 
Capnocytophaga spp. 
Eikenella corrodens 
Haemophilus influenzae2 
Moraxella catarrhalis 

Pasteurella multocida 
 
Αναερόβιοι µικροοργανισµοί 
Bacteroides fragilis 
Fusobacterium nucleatum 
Prevotella spp. 
 
Είδη για τα οποία η επίκτητη αντίσταση µπορεί να αποτελεί πρόβληµα 
Αερόβιοι Gram-θετικοί µικροοργανισµοί 
Enterococcus faecium $ 
 
Αερόβιοι Gram-αρνητικοί µικροοργανισµοί 
Escherichia coli 

Klebsiella oxytoca  
Klebsiella pneumoniae 
Proteus mirabilis 
Proteus vulgaris  
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Ενδογενώς ανθεκτικοί οργανισµοί 
Αερόβιοι Gram-αρνητικοί µικροοργανισµοί 
Acinetobacter sp. 
Citrobacter freundii 
Enterobacter sp. 
Morganella morganii 
Providencia spp. 
Pseudomonas sp. 
Serratia sp. 
Stenotrophomonas maltophilia 
 
$ Φυσική ενδιάµεση ευαισθησία απουσία επίκτητου µηχανισµού αντίστασης. 
£Όλοι οι ανθεκτικοί στη µεθικιλίνη σταφυλόκοκκοι είναι ανθεκτικοί στην 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ  
1Streptococcus pneumoniae που είναι πλήρως ευαίσθητο στην πενικιλίνη µπορεί να 
αντιµετωπισθεί µε αυτό το σκεύασµα αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος. Οργανισµοί που 
δείχνουν οποιοδήποτε βαθµό µειωµένης ευαισθησίας στην πενικιλίνη δεν θα πρέπει να 
αντιµετωπίζονται µε αυτό το σκεύασµα (βλέπε παραγράφους 4.2 και 4.4).  
2 Στελέχη µε µειωµένη ευαισθησία έχουν αναφερθεί σε ορισµένες χώρες της ΕΕ µε 
συχνότητα µεγαλύτερη από 10%. 
 
5.2 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες 
 
Απορρόφηση 
 
Η αµοξικιλίνη και το κλαβουλανικό οξύ διαλύονται πλήρως σε υδατικό διάλυµα µε φυσιολογικό pH.  
Και τα δύο συστατικά απορροφώνται γρήγορα και καλά µέσω της οδού χορήγησης από το στόµα. Η 
απορρόφηση της αµοξικιλίνης/του κλαβουλανικού οξέος βελτιστοποιείται όταν λαµβάνεται στην αρχή 
ενός γεύµατος.  Μετά από χορήγηση από το στόµα, η αµοξικιλίνη και το κλαβουλανικό οξύ είναι 
περίπου 70% βιοδιαθέσιµα.  Τα προφίλ πλάσµατος και των δύο συστατικών είναι παρόµοια και ο 
χρόνος έως τη µέγιστη συγκέντρωση στο πλάσµα (Tmax) σε κάθε περίπτωση είναι περίπου µία ώρα.   
  
Τα αποτελέσµατα φαρµακοκινητικής µίας µελέτης, στην οποία χορηγήθηκαν δισκία 
αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος (250  mg/125 mg τρεις φορές ηµερησίως σε κατάσταση νηστείας 
σε οµάδες υγιών εθελοντών παρουσιάζονται παρακάτω.  
 
Μέσες (± SD) παράµετροι φαρµακοκινητικής 
 

∆όση Cmax Tmax * AUC (0-24h) T 1/2 ∆ραστική ουσία(ες) 
Χορηγηθήσα (mg) (µg/ml) (h) ((µg.h/ml) (h) 

Αµοξικιλίνη 
AMX/CA 
250 mg/125 mg 

250 3.3  
± 1.12 

1.5  
(1.0-2.0) 

26.7±4.56 1.36 
± 0.56 

Κλαβουλανικό οξύ 
AMX/CA 
250 mg/125 mg 

125 1.5 
± 0.70 

1.2 
(1.0-2.0) 

12.6 
± 3.25 

1.01 
± 0.11 

AMX – αµοξικιλίνη, CA – κλαβουλανικό οξύ 
* Μέση τιµή (εύρος) 

 
Οι συγκεντρώσεις της αµοξικιλίνης και του κλαβουλανικού οξέος στον ορό, οι οποίες επιτυγχάνονται 
µε αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ, είναι παρόµοιες µε εκείνες που παράγονται από την από του 
στόµατος χορήγηση ισοδύναµων δόσεων αµοξικιλίνης ή κλαβουλανικού οξέος µεµονωµένα. 
 
Κατανοµή 
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Περίπου 25% του συνολικού κλαβουλανικού οξέος στο πλάσµα και 18% της συνολικής αµοξικιλίνης 
στο πλάσµα συνδέεται µε πρωτεϊνες. Ο εµφανής όγκος κατανοµής είναι περίπου 0,3-0,4 l/kg για την 
αµοξικιλίνη και περίπου 0,2 l/kg για το κλαβουλανικό οξύ. 
 
Μετά από ενδοφλέβια χορήγηση, τόσο η αµοξικιλίνη όσο και το κλαβουλανικό οξύ βρέθηκαν στη 
χοληδόχο κύστη, σε γαστρικό ιστό, στο δέρµα, στο λίπος, σε µυϊκούς ιστούς, σε αρθροσιελικό και 
περιτοναϊκό υγρό, στη χολή και σε πύον.  Η αµοξικιλίνη δεν κατανέµεται ικανοποιητικά στο 
εγκεφαλονωτιαίο υγρό. 
 
Από µελέτες σε ζώα δεν υπάρχουν ενδείξεις για σηµαντική κατακράτηση στους ιστούς υλικού που 
προέρχεται από το φάρµακο για οποιοδήποτε συστατικό.  Η αµοξικιλίνη, όπως οι περισσότερες 
πενικιλίνες, µπορεί να ανιχνευθεί στο µητρικό γάλα.  Στο µητρικό γάλα µπορούν επίσης να 
εντοπιστούν ίχνη κλαβουλανικού οξέος (βλέπε παράγραφο 4.6).  
 
Τόσο η αµοξικιλίνη όσο και τοµ κλαβουλανικό οξύ έχουν δείξει να διαπερνούν τον φραγµό του 
πλακούντα (βλέπε παράγραφο 4.6). 
 
Βιοµετασχηµατισµός 
 
Η αµοξικιλίνη αποβάλλεται εν µέρει στα ούρα ως ανενεργό πενικιλλοϊκό οξύ σε ποσότητες που 
ισοδυναµούν µέχρι 10 έως 25% της αρχικής δόσης.  Το κλαβουλανικό οξύ µεταβολίζεται εκτεταµένα 
στον άνθρωπο και αποβάλλεται στα ούρα και τα κόπρανα ως διοξείδιο του άνθρακα σε αποβαλλόµενα 
αέρια. 
 
Αποβολή 
 
Η κύρια οδός αποβολής για την αµοξικιλίνη είναι µέσω των νεφρών, ενώ για το κλαβουλανικό οξύ 
είναι και µε νεφρικούς και µε µη νεφρικούς µηχανισµούς. 
 
Η αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ έχει µέση ηµιζωή αποβολής κατά προσέγγιση µία ώρα και µέση 
ολική κάθαρση κατά προσέγγιση 25 l/h σε υγιή άτοµα.  Περίπου το 60 έως 70% της αµοξικιλίνης και 
περίπου το 40 έως 65% του κλαβουλανικού οξέος αποβάλλεται αναλλοίωτο στα ούρα κατά τις πρώτες 
6 h µετά από τη χορήγηση µεµονωµένων δισκίων Augmentin 250 mg/125 mg ή 500 mg/125 mg.  
∆ιάφορες µελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η αποβολή στα ούρα είναι 50-85% για την αµοξικιλίνη και 
από 27-60% για το κλαβουλανικό οξύ µέσα σε διάστηµα 24 ωρών.  Στην περίπτωση του 
κλαβουλανικού οξέος, η µεγαλύτερη ποσότητα του φαρµάκου αποβάλλεται κατά τις πρώτες 2 ώρες 
µετά από τη χορήγηση. 
 
Η παράλληλη χρήση προβενεσίδης καθυστερεί την αποβολή αµοξικιλίνης, αλλά δεν καθυστερεί τη 
νεφρική αποβολή κλαβουλανικού οξέος (βλέπε παράγραφο 4.5). 
 
Ηλικία 
 
Η ηµιζωή αποβολής της αµοξικιλίνης είναι παρόµοια στα παιδιά ηλικίας 3 µηνών περίπου έως 2 ετών 
µε τα µεγαλύτερα παιδιά και ενηλίκους.  Στα πολύ νεαρά παιδιά (περιλαµβανοµένων των 
νεογέννητων) κατά την πρώτη εβδοµάδ α της ζωής τους, το διάστηµα χορήγησης δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τις δύο φορές την ηµέρα λόγω της ανωριµότητας της νεφρικής οδού απέκκρισης.  Εφόσον 
οι ηλικιωµένοι ασθενείς είναι πιθανότερο να παρουσιάζουν µειωµένη νεφρική λειτουργία, θα πρέπει 
να δοθεί προσοχή στην επιλογή της δόσης και µπορεί να είναι χρήσιµη η παρακολούθηση της 
νεφρικής λειτουργίας. 
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Φύλο 
 
Μετά από χορήγηση από το στόµα αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος σε υγιείς άνδρες και γυναίκες, 
το φύλο δεν παρουσιάζει σηµαντική επίδραση στη φαρµακοκινητική, είτε της αµοξικιλίνης, είτε του 
κλαβουλανικού οξέος. 
 
Νεφρική δυσλειτουργία 
 
Η συνολική κάθαρση της αµοξικιλίνης/του κλαβουλανικού οξέος στον ορό µειώνεται κατ’ αναλογία 
µε τη µειούµενη νεφρική λειτουργία.  Η µείωση της κάθαρσης του φαρµάκου είναι πιο έκδηλη για την 
αµοξικιλίνη σε σχέση µε το κλαβουλανικό οξύ καθώς µέσω της νεφρικής οδού αποβάλλεται 
µεγαλύτερο ποσοστό αµοξικιλίνης.  Συνεπώς, στη νεφρική δυσλειτουργία, οι δόσεις πρέπει να 
προλαµβάνουν την άσκοπη συσσώρευση αµοξικιλίνης και να διατηρούν παράλληλα επαρκή επίπεδα 
κλαβουλανικού οξέος (βλέπε παράγραφο 4.2). 
 
Ηπατική δυσλειτουργία 
 
Ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία θα πρέπει να λαµβάνουν δόση µε προσοχή και θα πρέπει να 
παρακολουθείται η ηπατική λειτουργία ανά τακτά διαστήµατα. 
 
5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια 
 
Μη κλινικά δεδοµένα δεν αποκαλύπτουν κάποιον ειδικό κίνδυνο για τον άνθρωπο µε βάση µελέτες 
φαρµακολογίας ασφάλειας, γονιδιοτοξικότητας και τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα. 
 
Μελέτες τοξικότητας επαναληπτικών δόσεων που πραγµατοποιήθηκαν σε σκύλους µε 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ, καταδεικνύουν γαστρικό ερεθισµό και έµετο και αποχρωµατισµένη 
γλώσσα. 
 
∆εν έχουν διεξαχθεί µελέτες καρκινογένεσης µε αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ ή τα συστατικά του. 
 
 
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
6.1 Κατάλογος εκδόχων 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
6.2 Ασυµβατότητες 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
6.3 ∆ιάρκεια ζωής 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισµός 
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Καµία ειδική υποχρέωση 
 
125 mg/62.5 mg/5 ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
 
Ελέγχετε ότι το σφράγισµα είναι άθικτο πριν από τη χρήση. Ανακινείτε τη φιάλη για να ξεκολλήσει η 
κόνις. Προσθέστε 91 ml νερού, αναστρέψτε και ανακινήστε καλά. 
 

Περιεκτικότητα Όγκος νερού που πρέπει να 
προστεθεί για την 
ανασύσταση (ml) 

Τελικός όγκος ανασυσταµένου 
λαµβανόµενου από το στόµα 

εναιωρήµατος (ml) 
125 mg/62,5 mg/5 ml 91 100 

 
Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από κάθε δόση. 
 
 
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 [Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
{Όνοµα και διεύθυνση} 
<{Τηλ}> 
<{Fax}> 
<{e-mail}> 
 
 
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 
 
{ΗΗ µήνας ΕΕΕΕ} 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
ΜΜ/ΕΕΕΕ/} 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 500 mg/125 mg επικαλυµµένα µε λεπτό 
υµένιο δισκία} 
{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 500 mg/125 mg διασπειρόµενα δισκία} 
 
{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 125 mg/31.25 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα σε φακελίσκο} 
{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 250 mg/62.5 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα σε φακελίσκο} 
{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 500 mg/125 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα σε φακελίσκο} 
 
{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 50 mg/12.5 mg/ml κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα} 
{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 125 mg/31.25 mg/5 ml κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα} 
{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 250 mg/62.5 mg/5 ml κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα} 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 
 
 
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 
500 mg/125 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία} 
Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο.   
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
500 mg/125 mg διασπειρόµενα δισκία 
∆ιασπειρόµενο δισκίο. 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
125 mg/31.25 mg 250 mg/62.5 mg 500 mg/125 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελίσκους;  
50 mg/12.5 mg/ml 125 mg/31.25 mg/5 ml, 250 mg/62.5 mg/5 ml κόνις για πόσιµα εναιωρήµατα 
Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα.   
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 
 
Το Augmentin ενδείκνυται για τη θεραπεία των παρακάτω λοιµώξεων σε ενηλίκους και παιδιά (βλέπε 
παραγράφους 4.2, 4.4 και 5.1): 
 
• Οξεία βακτηριακή παραρρινοκολπίτιδα (επαρκώς διαγνωσµένη) 
• Οξεία µέση ωτίτιδα 
• Οξείες επιδεινώσεις χρόνιας βρογχίτιδας (επαρκώς διαγνωσµένες) 
• Εξωνοσοκοµειακή πνευµονία 
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• Κυστίτιδα 
• Πυελονεφρίτιδα 
• ∆ερµατικές λοιµώξεις  και λοιµώξεις µαλακών µορίων, συγκεκριµένα κυτταρίτιδα, δήγµατα 

από ζώα, σοβαρά οδοντικά αποστήµατα µε επεκτεινόµενη κυτταρίτιδα 
• Οστικές και αρθρικές λοιµώξεις, ιδιαίτερα οστεοµυελίτιδα 
 
Θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι επίσηµες οδηγίες αναφορικά µε την κατάλληλη χρήση 
αντιβακτηριακών παραγόντων. 
 
4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης 
 
Οι δόσεις εκφράζονται σε όλο το κείµενο ως προς το περιεχόµενο σε αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
µε εξαίρεση όταν οι δόσεις δηλώνονται ως προς ένα µεµονωµένο συστατικό. 
 
Η δόση Augmentin που επιλέγεται για τη θεραπεία µιας µεµονωµένης λοίµωξης θα πρέπει να 
λαµβάνει υπόψη: 
 
• Τα αναµενόµενα παθογόνα και την πιθανή τους ευαισθησία σε αντιβακτηριακούς παράγοντες 

(βλέπε παράγραφο 4.4) 
• Τη βαρύτητα και το σηµείο της λοίµωξης  
• Την ηλικία, το βάρος και τη νεφρική λειτουργία του ασθενούς, όπως φαίνεται παρακάτω.  
 
Η χρήση εναλλακτικών µορφών Augmentin (π.χ. εκείνες που παρέχουν υψηλότερες δόσεις 
αµοξικιλίνης ή/και διαφορετικές αναλογίες αµοξικιλίνης προς κλαβουλανικό οξύ) θα πρέπει να 
θεωρείται απαραίτητη (βλέπε παραγράφους 4.4 και 5.1). 
 
Για ενήλικες και παιδιά ≥ 40 kg, αυτό το σκεύασµα Augmentin παρέχει συνολική ηµερήσια δόση 
1500 mg αµοξικιλίνη/375 mg κλαβουλανικού οξέος, όταν χορηγείται σύµφωνα µε τις παρακάτω 
συστάσεις.  Σε παιδιά < 40 kg, αυτό το σκεύασµα Augmentin παρέχει συνολική ηµερήσια δόση 
2400 mg αµοξικιλίνη/600 mg κλαβουλανικού οξέος, όταν χορηγείται σύµφωνα µε τις παρακάτω 
συστάσεις.  Εάν θεωρηθεί ότι απαιτείται υψηλότερη ηµερήσια δόση αµοξικιλίνης, συνιστάται να 
επιλεχθεί άλλο σκεύασµα Augmentin, προκειµένου να αποφευχθεί η χορήγηση περιττών υψηλών 
ηµερήσιων δόσεων κλαβουλανικού οξέος (βλέπε παραγράφους 4.4 και 5.1). 
 
Η διάρκεια της θεραπείας θα πρέπει να καθορίζεται από την ανταπόκριση του ασθενούς.  Ορισµένες 
λοιµώξεις (π.χ. οστεοµυελίτιδα) απαιτούν µεγαλύτερες περιόδους θεραπείας.  Η θεραπεία δεν θα 
πρέπει να επεκταθεί πέραν των 14 ηµερών χωρίς επανεξέταση (βλέπε παράγραφο 4.4. σχετικά µε την 
παρατεταµένη θεραπεία). 
 
Ενήλικοι και παιδιά ≥ 40 kg 
 
Μία δόση 500 mg/125 mg λαµβανόµενη τρεις φορές την ηµέρα 
 
Παιδιά < 40 kg 
 
20 mg/5 mg/kg/ηµέρα έως 60 mg/15 mg/kg/ηµέρα χορηγούµενα σε τρεις ισοµερώς κατανεµηµένες 
δόσεις, 
 
Τα παιδιά µπορούν να λάβουν θεραπεία µε δισκία εναιωρήµατα ή παιδιατρικούς φακελίσκους 
Augmentin.  Παιδιά ηλικίας 6 ετών και κάτω θα πρέπει κατά προτίµηση να λαµβάνουν Augmentin 
εναιώρηµα ή παιδιατρικούς φακελίσκους. 
 
∆εν διατίθενται κλινικά δεδοµένα για δόσεις σκευασµάτων Augmentin 4:1 υψηλότερες από 
40  mg/10 mg/kg την ηµέρα σε παιδιά κάτω των 2 ετών 

 
Ηλικιωµένοι 
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∆εν θεωρείται απαραίτητη η αναπροσαρµογή της δόσης. 
 
Νεφρική δυσλειτουργία  
 
Οι αναπροσαρµογές της δόσης βασίζονται στο µέγιστο συνιστώµενο επίπεδο αµοξικιλίνης. 
∆εν απαιτείται αναπροσαρµογή της δόσης σε ασθενείς µε κάθαρση κρεατινίνης (CrCl) µεγαλύτερη 
από 30 ml/min. 
 
Ενήλικοι και παιδιά ≥ 40 kg 
CrCl: 10-30 ml/min  500 mg/125 mg δύο φορές την ηµέρα  
CrCl < 10 ml/min 500 mg/125 mg άπαξ ηµερησίως 

Αιµοδιύλιση 500 mg/125 mg κάθε 24 ώρες συν 500 mg/125 mg κατά τη 
διάρκεια της αιµοδιϋλισης να επαναλαµβάνονται στο τέλος της 
αιµοδιϋλισης (καθώς οι συγκεντρώσεις τόσο της αµοξικιλίνης όσο 
και του κλαβουλανικού οξέος στο πλάσµα µειώνονται) 

 
Παιδιά < 40 kg 
CrCl: 10-30 ml/min  15 mg/3.75 mg/kg δύο φορές την ηµέρα (µέγιστο 500 mg/125 mg 

δύο φορές την ηµέρα). 
CrCl < 10 ml/min 15 mg/3.75 mg/kg ως εφάπαξ ηµερήσια δόση (µέγιστο 

500 mg/125 mg). 
Αιµοδιύλιση 15 mg/3.75 mg/kg την ηµέρα µία φορά την ηµέρα. 

Πριν την αιµοκάθαρση 15 mg/3.75 mg/kg.  Προκειµένου να 
αποκατασταθούν τα κυκλοφορούντα επίπεδα του φαρµάκου, 
15 mg/3.75 mg ανά kg θα πρέπει να χορηγηθούν µετά την 
αιµοκάθαρση. 

 
Ηπατική δυσλειτουργία 
 
Χορήγηση µε προσοχή και έλεγχος της ηπατικής λειτουργίας σε τακτά χρονικά διαστήµατα (βλέπε 
παραγράφους 4.3 και 4.4).   
 
Τρόπος χορήγησης 
 
Το Augmentin προορίζεται για χρήση από το στόµα. 
 
Χορήγηση κατά την έναρξη ενός γεύµατος, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ενδεχόµενη γαστρεντερική 
δυσανεξία και να βελτιστοποιηθεί η απορρόφηση της αµοξικιλίνης/του κλαβουλανικού οξέος.  
 
Η θεραπεία µπορεί να αρχίζει παρεντερικά σύµφωνα µε την ΠΧΠ της ενδοφλέβιας µορφής και να 
συνεχίζεται µε σκεύασµα χορηγούµενο από το στόµα.  
 
500 mg/125 mg διασπειρόµενα δισκία 
Τα διασπειρόµενα δισκία θα πρέπει να ανακατευθούν µε λίγο νερό πριν από τη λήψη. 
 
500 mg/125 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελίσκους:  
Τα περιεχόµενα του φακελίσκου µεµονωµένης δόσης πρέπει να διαλύονται σε µισό ποτήρι νερό πριν 
από την κατάποση. 
 
50 mg/12.5 mg/ml 125 mg/31.25 mg/5 ml, 250 mg/62.5 mg/5 ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
Ανακινήστε για να ξεκολλήσει η κόνις, προσθέστε νερό σύµφωνα µε τις οδηγίες, αναστρέφετε και 
ανακινείτε. 
Ανακινείτε καλά τη φιάλη πριν από κάθε δόση (βλέπε παράγραφο 6.6.) 
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4.3 Αντενδείξεις 
 
Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες σε οποιαδήποτε από τις πενικιλίνες ή σε κάποιο από τα 
έκδοχα. 
 
Ιστορικό σοβαρής άµεσης αντίδρασης υπερευαισθησίας (π.χ. αναφυλαξία) σε άλλον β-λακταµικό 
παράγοντα (π.χ. κεφαλοσπορίνη, καρβαπενέµη ή µονοβακτάµη). 
 
Ιστορικό ίκτερου/ηπατικής δυσλειτουργίας λόγω αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος (βλέπε 
παράγραφο 4.8). 
 
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση 
 
Πριν από την έναρξη θεραπείας µε αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ, θα πρέπει να γίνει προσεκτική 
διερεύνηση αναφορικά µε προηγούµενες αντιδράσεις υπερευαισθησίας στις πενικιλίνες, τις 
κεφαλοσπορίνες ή άλλους παράγοντες µε β-λακτάµη (βλέπε παραγράφους 4.3 και 4.8). 
 
Σοβαρές και περιστασιακά θανατηφόρες αντιδράσεις υπερευαισθησίας (αναφυλαξία) έχουν αναφερθεί 
σε ασθενείς υπό θεραπεία µε πενικιλίνη. Αυτές οι αντιδράσεις είναι πιθανότερο να εκδηλωθούν σε 
άτοµα που έχουν ιστορικό υπερευαισθησίας στην πενικιλίνη και σε ατοπικά άτοµα. Εάν παρουσιαστεί 
µια αλλεργική αντίδραση, η θεραπεία µε αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ πρέπει να διακοπεί και να 
ξεκινήσει κατάλληλη εναλλακτική θεραπεία. 
 
Στην περίπτωση που µία λοίµωξη είναι αποδεδειγµένα λόγω µικροοργανισµού(ών) ευαίσθητου(ων) 
στην αµοξικιλίνη, τότε πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόµενο µεταφοράς από 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ σε αµοξικιλίνη σύµφωνα µε τις επίσηµες οδηγίες. 
 
Αυτό το σκεύασµα Augmentin δεν είναι κατάλληλο προς χρήση όταν υπάρχει υψηλός κίνδυνος τα 
υποτιθέµενα παθογόνα να έχουν µειωµένη ευαισθησία ή αντίσταση σε παράγοντες µε β-λακτάµη που 
δεν διαµεσολαβείται από β-λακταµάσες ευαίσθητες σε αναστολή από το κλαβουλανικό οξύ.  Αυτό το 
σκεύασµα δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση ανθεκτικού στην πενικιλίνη S. 
pneumoniae.  
 
Σπασµοί µπορεί να εµφανιστούν σε ασθενείς µε διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας ή σε αυτούς που 
λαµβάνουν υψηλές δόσεις (βλέπε παράγραφο 4.8).   
 
Η αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ θα πρέπει να αποφεύγεται εάν υπάρχει υπόνοια λοιµώδους 
µονοπυρήνωσης, καθώς η εκδήλωση ενός ιλαροειδούς εξανθήµατος έχει σχετιστεί µε αυτήν την 
πάθηση µετά από χρήση αµοξικιλίνης. 
 
Η ταυτόχρονη χρήση αλλοπουρινόλης κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε αµοξικιλίνη µπορεί να 
αυξήσει την πιθανότητα εµφάνισης αλλεργικών δερµατικών αντιδράσεων.  
 
Η παρατεταµένη χρήση µπορεί ενίοτε να οδηγήσει σε υπερανάπτυξη µη ευαίσθητων 
µικροοργανισµών. 
 
Η εµφάνιση κατά την έναρξη της θεραπείας ενός πυρετώδους γενικευµένου ερυθήµατος σχετιζόµενο 
µε φλύκταινα µπορεί να είναι σύµπτωµα γενικευµένου κηλιδοβλατίδώδους εξανθήµατος (AGEP) 
(βλέπε παράγραφο 4.8). Η αντίδραση αυτή απαιτεί την διακοπή του Augmentin και αντενδείκνυται 
οποιαδήποτε επακόλουθη χορήγηση αµοξικιλίνης. 
 
Η αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή σε ασθενείς µε ένδειξη 
ηπατικής δυσλειτουργίας (βλέπε παράγραφο 4.2). 
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Ηπατικά περιστατικά έχουν αναφερθεί κυρίως σε άρρενες και ηλικιωµένους ασθενείς και µπορεί να 
σχετίζονται µε παρατεταµένη θεραπεία.  Τέτοια περιστατικά πολύ σπάνια έχουν αναφερθεί σε παιδιά.  
Σε όλους τους πληθυσµούς, τα σηµεία και συµπτώµατα συνήθως εµφανίζονται κατά τη διάρκεια ή 
λίγο µετά την θεραπεία, αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να µην γίνουν αντιληπτά µέχρι 
αρκετές εβδοµάδες µετά τη διακοπή της θεραπείας. Συνήθως είναι αναστρέψιµα.  Τα ηπατικά 
περιστατικά µπορεί να είναι σοβαρά και σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, έχουν αναφερθεί 
θάνατοι. Αυτοί σχεδόν πάντα συνέβησαν σε ασθενείς µε σοβαρή υποκείµενη πάθηση ή µε παράληλη 
λήψη φαρµάκων γνωστών για την δυνητικά ηπατική τους δράση (βλέπε παράγραφο 4.8). 
 
Συσχετιζόµενη µε αντιβιοτικά κολίτιδα έχει αναφερθεί σχεδόν µε όλους τους αντιβακτηριακούς 
παράγοντες και µπορεί η βαρύτητά της να κυµαίνεται από ήπια έως απειλητική για τη ζωή (βλέπε 
παράγραφο 4.8).  Εποµένως, είναι σηµαντικό να εξετάζεται το ενδεχόµενο αυτής της διάγνωσης σε 
ασθενείς που παρουσιάζουν διάρροια κατά τη διάρκεια της χορήγησης οποιωνδήποτε αντιβιοτικών ή 
µετά από αυτή.  Στην περίπτωση που εµφανισθεί κολίτιδα σχετιζόµενη µε το αντιβιοτικό, η χορήγηση 
αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος πρέπει να διακοπεί άµεσα, να ζητηθεί η συµβουλή γιατρού και να 
αρχίσει η κατάλληλη θεραπεία. Σε αυτή την περίπτωση αντενδεικνυται η χρήση αντι περισταλτικών 
φαρµάκων. 
 
Κατά τη διάρκεια παρατεταµένης θεραπείας ενδείκνυται περιοδική αξιολόγηση των λειτουργιών των 
οργανικών συστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων της νεφρικής, ηπατικής και αιµοποιητικής 
λειτουργίας. 
 
Σπανίως έχει αναφερθεί επιµήκυνση του χρόνου προθροµβίνης σε ασθενείς που λαµβάνουν 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ.  Θα πρέπει να εφαρµόζεται κατάλληλη παρακολούθηση όταν 
χορηγούνται ταυτόχρονα αντιπηκτικά.  Ενδέχεται να χρειαστούν αναπροσαρµογές της δόσης των 
λαµβανόµενων από το στόµα αντιπηκτικών, ώστε να διατηρείται το επιθυµητό επίπεδο 
αντιπηκτικότητας (βλέπε παραγράφους 4.5 και 4.8).  
 
Σε ασθενείς µε νεφρική δυσλειτουργία, η δόση θα πρέπει να αναπροσαρµόζεται ανάλογα µε το βαθµό 
της δυσλειτουργίας (βλέπε παράγραφο 4.2). 
 
Σε ασθενείς µε µειωµένη παραγωγή ούρων, πολύ σπάνια έχει παρατηρηθεί κρυσταλλουρία κυρίως µε 
παρεντερική θεραπεία.  Κατά τη χορήγηση υψηλών δόσεων αµοξικιλίνης, ενδείκνυται η διατήρηση 
επαρκούς πρόσληψης υγρών και παραγωγής ούρων για να µειωθεί η πιθανότητα σχηµατισµού 
κρυστάλλων αµοξικιλίνης στα ούρα.  Σε ασθενείς µε ουροκαθετήρες, θα πρέπει να τηρείται τακτικός 
έλεγχος βατότητας (βλέπε παράγραφο 4.9).   
 
Κατά τη θεραπεία µε αµοξικιλίνη, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται ενζυµατικές µέθοδοι µε οξειδάση 
της γλυκόζης κατά τον έλεγχο για παρουσία γλυκόζης στα ούρα επειδή ψευδώς θετικά αποτελέσµατα 
µπορεί να παρουσιαστούν µε µη ενζυµατικές µεθόδους. 
 
Η παρουσία κλαβουλανικού οξέος στο Augmentin µπορεί να προκαλέσει µη ειδική σύνδεση IgG και 
λευκωµατίνης µε ερυθροκυτταρικές µεµβράνες και να οδηγήσει σε ψευδή θετικό έλεγχο Coombs.  
 
Υπάρχουν αναφορές θετικών αποτελεσµάτων µε το τέστ Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus 
EIA σε ασθενείς που λαµβάνουν αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ, οι οποίοι στη συνέχεια βρέθηκε ότι 
δεν είχαν λοίµωξη από Aspergillus.  ∆ιασταυρούµενες αντιδράσεις µε πολυσακχαρίδια και 
πολυφουρανόζες που δεν που δεν περιέχουν Aspergillus µε το τέστ Bio-Rad Laboratories Platelia 
Aspergillus EIA έχουν αναφερθεί.  Εποµένως, θετικά αποτελέσµατα δοκιµασιών σε ασθενείς που 
λαµβάνουν αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ θα πρέπει να ερµηνεύονται µε προσοχή και να 
επιβεβαιόνονται µε άλλες διαγνωστικές µεθόδους. 
 
Το Augmentin 125 mg/31.25 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελίσκους 3.75  mg ασπαρτάµης 
(E951) ανά φακελίσκο, µία πηγή φαινυλαλανίνης.  Αυτό το φάρµακο θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε 
προσοχή σε ασθενείς µε φαινυλοκετονουρία. 
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Το Augmentin 250 mg/62.5 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελίσκους 7.5  mg ασπαρτάµης 
(E951) ανά φακελίσκο, µία πηγή φαινυλαλανίνης.  Αυτό το φάρµακο θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε 
προσοχή σε ασθενείς µε φαινυλοκετονουρία. 
 
Το Augmentin 500 mg/125 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελίσκους 15  mg ασπαρτάµης 
(E951) ανά φακελίσκο, µία πηγή φαινυλαλανίνης.  Αυτό το φάρµακο θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε 
προσοχή σε ασθενείς µε φαινυλοκετονουρία. 
 
Τα Augmentin 50 mg/12.5 mg/ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα περιέχει 2.5 mg ασπαρτάµης (E951) 
ανά ml, µία πηγή φαινυλαλανίνης.  Αυτό το φάρµακο θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή σε 
ασθενείς µε φαινυλοκετονουρία. 
 
Τα Augmentin 125 mg/31.25 mg/5 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα περιέχει 2.5 mg ασπαρτάµης 
(E951) ανά ml, µία πηγή φαινυλαλανίνης.  Αυτό το φάρµακο θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε 
προσοχή σε ασθενείς µε φαινυλοκετονουρία. 
 
Τα Augmentin 250 mg/62.5 mg/5 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα περιέχει 2.5 mg ασπαρτάµης 
(E951) ανά ml, µία πηγή φαινυλαλανίνης.  Αυτό το φάρµακο θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε 
προσοχή σε ασθενείς µε φαινυλοκετονουρία. 
 
125 mg/31.25 mg 250 mg/62.5 mg 500 mg/125 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελίσκους, 50 
 mg/12.5 mg/ml 125 mg/31.25 mg/5 ml, 250 mg/62.5 mg/5 ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν περιέχει µαλτοδεξτρίνη (γλυκόζη).  Ασθενείς µε σπάνια 
δυσαπορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης δεν θα πρέπει να λαµβάνουν αυτό το φάρµακο. 
 
4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης 
 
Λαµβανόµενα από το στόµα αντιπηκτικά 
 
Λαµβανόµενα από το στόµα αντιπηκτικά και πενικιλινούχα αντιβιοτικά έχουν χρησιµοποιηθεί ευρέως 
στην πράξη χωρίς αναφορές αλληλεπίδρασης.  Ωστόσο, στη βιβλιογραφία υπάρχουν περιπτώσεις 
αυξηµένου διεθνούς κανονικοποιηµένου λόγου σε ασθενείς που συντηρούνται µε λήψη 
ακενοκουµαρόλης ή βαρφαρίνης και στους οποίους χορηγείται ένα σχήµα αµοξικιλίνης.  Σε 
περίπτωση που είναι απαραίτητη η συγχορήγηση, θα πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά ο χρόνος 
προθροµβίνης ή ο διεθνής κανονικοποιηµένος λόγος µε την προσθήκη ή την απόσυρση της 
αµοξικιλίνης.  Επιπλέον, ενδέχεται να είναι απαραίτητες αναπροσαρµογές της δόσης λαµβανόµενων 
από το στόµα αντιπηκτικών (βλέπε παραγράφους 4.4 και 4.8).  
 
Μεθοτρεξάτη 
 
Οι πενικιλίνες ενδέχεται να µειώσουν την έκκριση µεθοτρεξάτης, γεγονός που προκαλεί ενδεχόµενη 
αύξηση τοξικότητας. 
 
Προβενεσίδη 
 
Η συγχορήγηση µε προβενεσίδη δεν συνιστάται. Η προβενεσίδη µειώνει τη νεφρική σωληναριακή 
απέκκριση της αµοξικιλίνης. Η συγχορήγηση µε προβενεσίδη µπορεί να αυξήσει και να επιµηκύνει τα 
επίπεδα αµοξικιλίνης στο αίµα αλλά όχι του κλαβουλανικού οξέος. 
 
4.6 Kύηση και γαλουχία 
 
Κύηση 
 
Μελέτες σε ζώα δεν κατέδειξαν άµεσες ή έµµεσες επικίνδυνες επιπτώσεις στην εγκυµοσύνη, στην 
ανάπτυξη του εµβρύου, στον τοκετό ή στη µεταγεννητική ανάπτυξη (βλέπε παράγραφο 5.3).  
Περιορισµένα στοιχεία σχετικά µε τη χρήση αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος κατά τη διάρκεια της 
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κυήσεως σε ανθρώπους δεν υποδεικνύουναυξηµένο κίνδυνο συγγενών διαµαρτιών.  Σε µια µόνο 
µελέτη σε γυναίκες µε πρόωρο τοκετό, παρατηρήθηκε ότι προφυλακτική αγωγή µε 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ µπορεί να συσχετιστεί µε αυξηµένο κίνδυνο ελκονεκρωτικής 
εντεροκολίτιδας των νεογνών.  Η χρήση πρέπει να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια της κύησης, εκτός 
εάν θεωρείται απαραίτητη από τον γιατρό. 
 
Γαλουχία 
 
Και οι δύο ουσίες αποβάλλονται στο µητρικό γάλα (τίποτα δεν είναι γνωστό για τις επιδράσεις του 
κλαβουλανικού οξέος στο βρέφος που θηλάζει).  Συνεπώς, στο βρέφος που θηλάζει είναι πιθανή η 
εµφάνιση διάρροιας και µυκητιασικής λοίµωξης των βλεννογόνων, οπότε µπορεί να χρειαστεί να 
διακοπεί ο θηλασµός.  Η αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο κατά τη 
διάρκεια του θηλασµού µετά από αξιολόγηση του οφέλους/του κινδύνου από τον θεράποντα γιατρό. 
 
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών 
 
∆εν πραγµατοποιήθηκαν µελέτες σχετικά µε τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού 
µηχανών.  Ωστόσο, ενδέχεται να παρουσιαστούν ανεπιθύµητες ενέργειες (π.χ. αλλεργικές 
αντιδράσεις, ζάλη, σπασµοί), οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα οδήγησης και χειρισµού 
µηχανών (βλέπε παράγραφο 4.8). 
 
4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες 
 
Οι ποιο συχνά αναφερθείσες ανεπιθύµητες ενέργειες (ΑΕ) είναι διάρροια, ναυτία και έµετος. 
 
Οι ΑΕ από κλινικές δοκιµές και µετεγκριτική παρακολούθηση µε το Augmentin, ταξινοµήθηκαν 
σύµφωνα µε την Kατηγορία οργάνου συστήµατος κατά MedDRA και παρατίθενται παρακάτω. 
 
Για την ταξινόµηση των ανεπιθύµητων ενεργειών χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω ορολογίες. 
Πολύ συχνές (≥1/10) 
Συχνές (≥1/100 έως <1/10) 
Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100) 
Σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000) 
Πολύ σπάνιες (<1/10.000) 
Άγνωστη συχνότητα (δεν µπορεί να υπολογιστεί από τα διαθέσιµα δεδοµένα) 
 
Λοιµώξεις και παρασιτώσεις 
Βλεννογονοδερµατική καντιντίαση 
 

Συχνές 

Υπερανάπτυξη µη ευαίσθητων οργανισµών Άγνωστη  
∆ιαταραχές του αιµοποιητικού και του λεµφικού συστήµατος 
Αναστρέψιµη λευκοπενία 
(συµπεριλαµβανοµένης ουδετεροπενίας) 

Σπάνιες 

Θροµβοκυτταροπενία Σπάνιες 
Αναστρέψιµη ακοκκιοκυτταραιµία Άγνωστη  
Αιµολυτική αναιµία Άγνωστη  
Παρατεταµένος χρόνος αιµορραγίας και 
χρόνος προθροµβίνης1 

 

Άγνωστη  

∆ιαταραχές του ανοσοποιητικού συστήµατος10 

Αγγειονευρωτικό οίδηµα Άγνωστη  
Αναφυλαξία Άγνωστη  
Σύνδροµο οµοιάζον µε ορονοσία Άγνωστη  
Αγγειακή υπερευαισθησία 
 

Άγνωστη  
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∆ιαταραχές του νευρικού συστήµατος 
Ζάλη Όχι συχνές 
Κεφαλαλγία Όχι συχνές 
Αναστρέψιµη υπερδραστηριότητα Άγνωστη  
Σπασµοί2 

 
Άγνωστη  

∆ιαταραχές του γαστρεντερικού συστήµατος 
500 mg/125 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία}  
500 mg/125 mg διασπειρόµενα δισκία 
500 mg/125 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελίσκους 
∆ιάρροια Πολύ συχνές 
Ναυτία3 Συχνές 
Έµετος Συχνές 
∆υσπεψία Όχι συχνές 
Κολίτιδα σχετιζόµενη µε το αντιβιοτικό4 Άγνωστη  
Μελανή τριχωτή γλώσσα Άγνωστη  
125 mg/31.25 mg 250 mg/62.5 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελίσκους 
50 mg/12.5 mg/ml 125 mg/31.25 mg/5 ml, 250 mg/62.5 mg/5 ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
∆ιάρροια Συχνές 
Ναυτία3 Συχνές 
Έµετος Συχνές 
∆υσπεψία Όχι συχνές 
Κολίτιδα σχετιζόµενη µε το αντιβιοτικό4 Άγνωστη  
Μελανή τριχωτή γλώσσα Άγνωστη  
Αποχρωµατισµός των δοντιών11 

 
Άγνωστη  

∆ιαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων 
Αυξήσεις AST και/ή ALT5 Όχι συχνές 
Ηπατίτιδα6 Άγνωστη  
Χολοστατικός ίκτερος6 

 
Άγνωστη  

∆ιαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού 7 
∆ερµατικό εξάνθηµα Όχι συχνές 
Κνησµός Όχι συχνές 
Κνίδωση Όχι συχνές 
Πολύµορφο ερύθηµα Σπάνιες 
Σύνδροµο Stevens-Johnson Άγνωστη  
Τοξική επιδερµική νεκρόλυση Άγνωστη  
Ποµφολυγώδης αποφολιδωτική δερµατίτιδα Άγνωστη  
Οξεία γενικευµένη εξανθηµατική 
φλυκταίνωση (AGEP)9 

 

Άγνωστη  

∆ιαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών 
∆ιάµεση νεφρίτιδα Άγνωστη  
Κρυσταλλουρία8 Άγνωστη  
1 Βλέπε παράγραφο 4.4 
2 Βλέπε παράγραφο 4.4 
3 Η ναυτία σχετίζεται συχνότερα µε υψηλότερες δόσεις λαµβανόµενες από το στόµα.  Αν οι 
γαστρεντερικές διαταραχές είναι έκδηλες, µπορούν να περιοριστούν µε τη λήψη του 
Augmentin στην αρχή του γεύµατος. 
4  Συµπεριλαµβανοµένης της ψευδοµεµβρανώδους κολίτιδας και της αιµορραγικής κολίτιδας 
(βλέπε παράγραφο 4.4) 
5 Μια µέτρια αύξηση σε AST και/ή ALT έχει σηµειωθεί σε ασθενείς που έλαβαν αντιβιοτικά 
της κατηγορίας β-λακτάµης, αλλά η σηµασία αυτών των ευρηµάτων είναι άγνωστη. 
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6  Αυτές οι ανεπιθύµητες ενέργειες έχουν σηµειωθεί µε άλλες πενικιλίνες και κεφαλοσπορίνες 
(βλέπε παράγραφο 4.4).   
7 Αν αναφερθεί οποιαδήποτε δερµατική αντίδραση υπερευαισθησίας, η θεραπεία θα πρέπει 
να διακόπτεται (βλέπε παράγραφο 4.4). 
8 Βλέπε παράγραφο 4.9 
9 Βλέπε παράγραφο 4.4 
10 Βλέπε παραγράφους 4.3 και 4.4 
125 mg/31.25 mg και 250 mg/62.5 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελίσκους 
50 mg/12.5 mg/ml 125 mg/31.25 mg/5 ml 250 mg/62.5 mg/5 ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 

11 Επιφανειακός αποχρωµατισµός των δοντιών έχει αναφερθεί πολύ σπάνια σε παιδιά. Η καλή 
στοµατική 
υγιεινή προλαµβάνει τον αποχρωµατισµό, καθώς συνήθως αποκαθίσταται µε το βούρτσισµα 
των δοντιών. 
 
4.9 Υπερδοσολογία 
 
Συµπτώµατα και σηµεία υπερδοσολογίας 
 
Μπορεί να εµφανιστούν γαστρεντερικά συµπτώµατα και διαταραχή του ισοζυγίου υγρών και 
ηλεκτρολυτών.  Έχει παρατηρηθεί σχηµατισµός κρυστάλλων αµοξικιλίνης στα ούρα, ο οποίος, ενίοτε, 
οδηγεί σε νεφρική ανεπάρκεια (βλέπε παράγραφο 4.4). 
 
Σπασµοί µπορεί να εµφανιστούν σε ασθενείς µε διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας ή σε αυτούς που 
λαµβάνουν υψηλές δόσεις. 
 
Έχει αναφερθεί ότι η αµοξικιλίνη καθιζάνει σε ουροκαθετήρες, κυρίως µετά από ενδοφλέβια 
χορήγηση µεγάλων δόσεων.  Θα πρέπει να τηρείται τακτικός έλεγχος βατότητας (βλέπε παράγραφο 
4.4) 
 
Θεραπεία δηλητηρίασης 
 
Τα γαστρεντερικά συµπτώµατα µπορούν να αντιµετωπιστούν συµπτωµατικά, δίνοντας προσοχή στο 
ισοζύγιο νερού/ηλεκτρολυτών. 
 
Η αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ µπορεί να αποµακρυνθεί από την κυκλοφορία µε αιµοκάθαρση. 
 
 
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες 
 
Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Συνδυασµοί πενικιλινών, συµπεριλαµβανοµένων των αναστολέων 
β-λακταµάσης, κωδικός ATC: J01CR02 
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Μηχανισµός δράσης 
 
Η αµοξικιλίνη είναι µία ηµισυνθετική πενικιλίνη (αντιβιοτικό µε β-λακτάµη) που αναστέλλει ένα ή 
περισσότερα ένζυµα (συχνά αναφέρονται ως πρωτεΐνες σύνδεσης των πενικιλινών, ΡΒΡ) στη 
βιοσυνθετική οδό της βακτηριακής πεπτιδογλυκάνης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο δοµικό 
συστατικό του βακτηριακού κυτταρικού τοιχώµατος. Η αναστολή της σύνθεσης πεπτιδογλυκάνης 
οδηγεί στην αποδυνάµωση του κυτταρικού τοιχώµατος, η οποία συχνά ακολουθείται από 
κυτταρόλυση και θάνατο.  
 
Η αµοξικιλίνη είναι ευαίσθητη στην αποδόµηση από β-λακταµάσες που παράγονται από ανθεκτικά 
βακτήρια και, εποµένως, δεν είναι δραστική από µόνη της έναντι οργανισµών που παράγουν τέτοια 
ένζυµα. 
 
Το κλαβουλανικό οξύ είναι µία β-λακτάµη που σχετίζεται δοµικά µε πενικιλίνες. Απενεργοποιεί 
ορισµένα ένζυµα της β-λακταµάσης αποτρέποντας, ως εκ τούτου, την αδρανοποίηση της 
αµοξικιλίνης.  Το κλαβουλανικό οξύ µεµονωµένα δεν ασκεί κλινικά χρήσιµη αντιβακτηριακή 
επίδραση.  
 
Σχέση PK/PD 
 
Ο χρόνος άνω της ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης (Τ>MIC)  θεωρείται ότι είναι ο µείζων 
καθοριστικός παράγοντας αποτελεσµατικότητας για την αµοξικιλίνη.  
 
Μηχανισµοί αντίστασης 
 
Οι δύο κύριοι µηχανισµοί αντίστασης στην αµοξικιλίνη/το κλαβουλανικό οξύ είναι: 
 
• Αδρανοποίηση από εκείνες τις βακτηριακές β-λακταµάσες που δεν αναστέλλονται οι ίδιες από 

κλαβουλανικό οξύ, συµπεριλαµβανοµένων των κατηγοριών B, C και D. 
• Μεταβολή των PBP, η οποία µειώνει τη συγγένεια του αντιβακτηριακού παράγοντα για το 

στόχο. 
 
Η µη διαπερατότητα βακτηρίων ή µηχανισµοί αντλίας εκροής µπορεί να προκαλέσουν βακτηριακή 
αντίσταση ή να συντελέσουν σε αυτή, ιδιαίτερα σε Gram-αρνητικά βακτήρια.  
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Σηµεία διακοπής 
 
Τα σηµεία διακοπής MIC για την αµοξικιλίνη/το κλαβουλανικό οξύ είναι εκείνα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τους Αντιµικροβιακούς Ελέγχους Ευαισθησίας (EUCAST)  
 
Οργανισµός Σηµεία διακοπής ευαισθησίας (µg/ml) 
 Ευαίσθητος Ενδιάµεσος Ανθεκτικός 

 
Haemophilus influenzae1 ≤ 1 - > 1 
Moraxella catarrhalis1 ≤ 1 - > 1 
Staphylococcus aureus 2 ≤ 2 - > 2 
Αρνητικοί στην πηκτάση 
σταφυλόκοκκοι 2 

≤ 0.25  > 0.25 

Enterococcus1 ≤ 4 8 > 8 
Streptococcus A, B, C, G5 ≤ 0.25 - > 0.25 
Streptococcus pneumoniae3 ≤ 0.5 1-2 > 2 
Enterobacteriaceae1,4 - - > 8 
Gram-αρνητικά Αναερόβια1 ≤ 4 8 > 8 
Gram-θετικά Αναερόβια1 ≤ 4 8 > 8 
Σηµεία διακοπής µη 
σχετιζόµενα µε είδη1 

≤ 2 4-8 > 8 

1 Οι αναφερόµενες τιµές είναι για τις συγκεντρώσεις Αµοξικιλίνης.  Για τους σκοπούς των ελέγχων 
ευαισθησίας, η συγκέντρωση Κλαβουλανικού οξέος ορίζεται στα 2 mg/l 
2 Οι αναφερόµενες τιµές είναι για τις συγκεντρώσεις Οξακιλίνης. 
3 Οι τιµές των σηµείων διακοπής στον πίνακα βασίζονται στα σηµεία διακοπής της Αµπικιλίνης. 
4 Το σηµείο διακοπής της αντοχής R>8 mg/l διασφαλίζει ότι όλα τα αποµονωµένα στελέχη µε 
µηχανισµούς αντοχής αναφέρονται ως ανθεκτικά.  
5 Οι τιµές των σηµείων διακοπής στον πίνακα βασίζονται στα σηµεία διακοπής της 
Βενζυλοπενικιλίνης. 

  
Ο επιπολασµός αντίστασης ενδεχοµένως ποικίλει ανάλογα µε την περιοχή και τον χρόνο για 
επιλεγµένα είδη και η τοπική πληροφόρηση σχετικά µε την αντίσταση είναι επιθυµητή, κυρίως κατά 
τη θεραπεία σοβαρών λοιµώξεων. Ανάλογα µε τις απαιτήσεις, θα πρέπει να ζητείται η συνδροµή 
ειδικού όταν ο τοπικός επιπολασµός αντίστασης διακυβεύει τη χρησιµότητα του παράγοντα 
τουλάχιστον σε ορισµένους τύπους λοιµώξεων. 
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Συνήθως ευαίσθητα είδη 
Αερόβιοι Gram-θετικοί µικροοργανισµοί  
Enterococcus faecalis  
Gardnerella vaginalis 
Staphylococcus aureus (ευαίσθητος στη µεθικιλίνη)£ 
Αρνητικοί στην πηκτάση σταφυλόκοκκοι (ανθεκτικοί στη µεθικιλίνη) 
Streptococcus agalactiae 
Streptococcus pneumoniae1 

Streptococcus pyogenes και άλλοι β-αιµολυτικοί στρεπτόκοκκοι 
Οµάδα Streptococcus viridans  
 
Αερόβιοι Gram-αρνητικοί µικροοργανισµοί 
Capnocytophaga spp. 
Eikenella corrodens 
Haemophilus influenzae2 
Moraxella catarrhalis 

Pasteurella multocida 
 
Αναερόβιοι µικροοργανισµοί 
Bacteroides fragilis 
Fusobacterium nucleatum 
Prevotella spp. 
 
Είδη για τα οποία η επίκτητη αντίσταση µπορεί να αποτελεί πρόβληµα 
Αερόβιοι Gram-θετικοί µικροοργανισµοί 
Enterococcus faecium $ 
 
Αερόβιοι Gram-αρνητικοί µικροοργανισµοί 
Escherichia coli 

Klebsiella oxytoca  
Klebsiella pneumoniae 
Proteus mirabilis 
Proteus vulgaris  
 
Ενδογενώς ανθεκτικοί οργανισµοί 
Αερόβιοι Gram-αρνητικοί µικροοργανισµοί 
Acinetobacter sp. 
Citrobacter freundii 
Enterobacter sp. 
Legionella pneumophila  
Morganella morganii 
Providencia spp. 
Pseudomonas sp. 
Serratia sp. 
Stenotrophomonas maltophilia 
 
Λοιποί µικροοργανισµοί 
Chlamydophila pneumoniae 
Chlamydophila psittaci 
Coxiella burnetti  
Mycoplasma pneumoniae 
 
$ Φυσική ενδιάµεση ευαισθησία απουσία επίκτητου µηχανισµού αντίστασης. 
£Όλοι οι ανθεκτικοί στη µεθικιλίνη σταφυλόκοκκοι είναι ανθεκτικοί στην 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
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1Streptococcus pneumoniae που είναι ανθεκτικό στην πενικιλίνη δεν θα πρέπει να 
αντιµετωπίζεται µε αυτό το σκεύασµα αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος (βλέπε 
παραγράφους 4.2 και 4.4). 
2 Στελέχη µε µειωµένη ευαισθησία έχουν αναφερθεί σε ορισµένες χώρες της ΕΕ µε 
συχνότητα µεγαλύτερη από 10%. 
 
5.2 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες 
 
Απορρόφηση 
 
Η αµοξικιλίνη και το κλαβουλανικό οξύ διαλύονται πλήρως σε υδατικό διάλυµα µε φυσιολογικό pH.  
Και τα δύο συστατικά απορροφώνται γρήγορα και καλά µέσω της οδού χορήγησης από το στόµα. Η 
απορρόφηση της αµοξικιλίνης/του κλαβουλανικού οξέος βελτιστοποιείται όταν λαµβάνεται στην αρχή 
ενός γεύµατος.  Μετά από χορήγηση από το στόµα, η αµοξικιλίνη και το κλαβουλανικό οξύ είναι 
περίπου 70% βιοδιαθέσιµα.  Τα προφίλ πλάσµατος και των δύο συστατικών είναι παρόµοια και ο 
χρόνος έως τη µέγιστη συγκέντρωση στο πλάσµα (Tmax) σε κάθε περίπτωση είναι περίπου µία ώρα.   
 
Τα αποτελέσµατα φαρµακοκινητικής µίας µελέτης, στην οποία χορηγήθηκαν δισκία 
αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος (500  mg/125 mg τρεις φορές ηµερησίως σε κατάσταση νηστείας 
σε οµάδες υγιών εθελοντών παρουσιάζονται παρακάτω.  
 
Μέσες (± SD) παράµετροι φαρµακοκινητικής 
 

∆όση Cmax Tmax * AUC (0-24h) T 1/2 ∆ραστική ουσία(ες) 
Χορηγηθήσα (mg) (µg/ml) (h) ((µg.h/ml) (h) 

Αµοξικιλίνη 
AMX/CA 
500/125 mg 

500 7.19 
± 2.26 

1.5 
(1.0-2.5) 

53.5  
± 8.87 

1.15 
± 0.20 

Κλαβουλανικό οξύ 
AMX/CA 
500 mg/125 mg 

125 2.40 
± 0.83 

1.5 
(1.0-2.0) 

15.72 
± 3.86 

0.98 
± 0.12 

AMX – αµοξικιλίνη, CA – κλαβουλανικό οξύ 
* Μέση τιµή (εύρος) 

 
Οι συγκεντρώσεις της αµοξικιλίνης και του κλαβουλανικού οξέος στον ορό, οι οποίες επιτυγχάνονται 
µε αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ, είναι παρόµοιες µε εκείνες που παράγονται από την από του 
στόµατος χορήγηση ισοδύναµων δόσεων αµοξικιλίνης ή κλαβουλανικού οξέος µεµονωµένα. 
 
Κατανοµή 
 
Περίπου 25% του συνολικού κλαβουλανικού οξέος στο πλάσµα και 18% της συνολικής αµοξικιλίνης 
στο πλάσµα συνδέεται µε πρωτεϊνες. Ο εµφανής όγκος κατανοµής είναι περίπου 0,3-0,4 l/kg για την 
αµοξικιλίνη και περίπου 0,2 l/kg για το κλαβουλανικό οξύ. 
 
Μετά από ενδοφλέβια χορήγηση, τόσο η αµοξικιλίνη όσο και το κλαβουλανικό οξύ βρέθηκαν στη 
χοληδόχο κύστη, σε γαστρικό ιστό, στο δέρµα, στο λίπος, σε µυϊκούς ιστούς, σε αρθροσιελικό και 
περιτοναϊκό υγρό, στη χολή και σε πύον.  Η αµοξικιλίνη δεν κατανέµεται ικανοποιητικά στο 
εγκεφαλονωτιαίο υγρό. 
 
Από µελέτες σε ζώα δεν υπάρχουν ενδείξεις για σηµαντική κατακράτηση στους ιστούς υλικού που 
προέρχεται από το φάρµακο για οποιοδήποτε συστατικό.  Η αµοξικιλίνη, όπως οι περισσότερες 
πενικιλίνες, µπορεί να ανιχνευθεί στο µητρικό γάλα.  Στο µητρικό γάλα µπορούν επίσης να 
εντοπιστούν ίχνη κλαβουλανικού οξέος (βλέπε παράγραφο 4.6).  
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Τόσο η αµοξικιλίνη όσο και τοµ κλαβουλανικό οξύ έχουν δείξει να διαπερνούν τον φραγµό του 
πλακούντα (βλέπε παράγραφο 4.6). 
 
Βιοµετασχηµατισµός 
 
Η αµοξικιλίνη αποβάλλεται εν µέρει στα ούρα ως ανενεργό πενικιλλοϊκό οξύ σε ποσότητες που 
ισοδυναµούν µέχρι 10 έως 25% της αρχικής δόσης.  Το κλαβουλανικό οξύ µεταβολίζεται εκτεταµένα 
στον άνθρωπο και αποβάλλεται στα ούρα και τα κόπρανα ως διοξείδιο του άνθρακα σε αποβαλλόµενα 
αέρια. 
 
Αποβολή 
 
Η κύρια οδός αποβολής για την αµοξικιλίνη είναι µέσω των νεφρών, ενώ για το κλαβουλανικό οξύ 
είναι και µε νεφρικούς και µε µη νεφρικούς µηχανισµούς. 
 
Η αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ έχει µέση ηµιζωή αποβολής κατά προσέγγιση µία ώρα και µέση 
ολική κάθαρση κατά προσέγγιση 25 l/h σε υγιή άτοµα.  Περίπου το 60 έως 70% της αµοξικιλίνης και 
περίπου το 40 έως 65% του κλαβουλανικού οξέος αποβάλλεται αναλλοίωτο στα ούρα κατά τις πρώτες 
6 h µετά από τη χορήγηση µεµονωµένων δισκίων Augmentin 250 mg/125 mg ή 500 mg/125 mg.  
∆ιάφορες µελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η αποβολή στα ούρα είναι 50-85% για την αµοξικιλίνη και 
από 27-60% για το κλαβουλανικό οξύ µέσα σε διάστηµα 24 ωρών.  Στην περίπτωση του 
κλαβουλανικού οξέος, η µεγαλύτερη ποσότητα του φαρµάκου αποβάλλεται κατά τις πρώτες 2 ώρες 
µετά από τη χορήγηση. 
 
Η παράλληλη χρήση προβενεσίδης καθυστερεί την αποβολή αµοξικιλίνης, αλλά δεν καθυστερεί τη 
νεφρική αποβολή κλαβουλανικού οξέος (βλέπε παράγραφο 4.5). 
 
Ηλικία 
 
Η ηµιζωή αποβολής της αµοξικιλίνης είναι παρόµοια στα παιδιά ηλικίας 3 µηνών περίπου έως 2 ετών 
µε τα µεγαλύτερα παιδιά και ενηλίκους.  Στα πολύ νεαρά παιδιά (περιλαµβανοµένων των 
νεογέννητων) κατά την πρώτη εβδοµάδα της ζωής τους, το διάστηµα χορήγησης δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τις δύο φορές την ηµέρα λόγω της ανωριµότητας της νεφρικής οδού απέκκρισης.  Εφόσον 
οι ηλικιωµένοι ασθενείς είναι πιθανότερο να παρουσιάζουν µειωµένη νεφρική λειτουργία, θα πρέπει 
να δοθεί προσοχή στην επιλογή της δόσης και µπορεί να είναι χρήσιµη η παρακολούθηση της 
νεφρικής λειτουργίας. 
 
Φύλο 
 
Μετά από χορήγηση από το στόµα αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος σε υγιείς άνδρες και γυναίκες, 
το φύλο δεν παρουσιάζει σηµαντική επίδραση στη φαρµακοκινητική, είτε της αµοξικιλίνης, είτε του 
κλαβουλανικού οξέος. 
 
Νεφρική δυσλειτουργία 
 
Η συνολική κάθαρση της αµοξικιλίνης/του κλαβουλανικού οξέος στον ορό µειώνεται κατ’ αναλογία 
µε τη µειούµενη νεφρική λειτουργία.  Η µείωση της κάθαρσης του φαρµάκου είναι πιο έκδηλη για την 
αµοξικιλίνη σε σχέση µε το κλαβουλανικό οξύ καθώς µέσω της νεφρικής οδού αποβάλλεται 
µεγαλύτερο ποσοστό αµοξικιλίνης.  Συνεπώς, στη νεφρική δυσλειτουργία, οι δόσεις πρέπει να 
προλαµβάνουν την άσκοπη συσσώρευση αµοξικιλίνης και να διατηρούν παράλληλα επαρκή επίπεδα 
κλαβουλανικού οξέος (βλέπε παράγραφο 4.2). 
 
Ηπατική δυσλειτουργία 
 
Ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία θα πρέπει να λαµβάνουν δόση µε προσοχή και θα πρέπει να 
παρακολουθείται η ηπατική λειτουργία ανά τακτά διαστήµατα. 
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5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια 
 
Μη κλινικά δεδοµένα δεν αποκαλύπτουν κάποιον ειδικό κίνδυνο για τον άνθρωπο µε βάση µελέτες 
φαρµακολογίας ασφάλειας, γονιδιοτοξικότητας και τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα. 
 
Μελέτες τοξικότητας επαναληπτικών δόσεων που πραγµατοποιήθηκαν σε σκύλους µε 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ, καταδεικνύουν γαστρικό ερεθισµό και έµετο και αποχρωµατισµένη 
γλώσσα. 
 
∆εν έχουν διεξαχθεί µελέτες καρκινογένεσης µε το Augmentin ή τα συστατικά του. 
 
 
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
6.1 Κατάλογος εκδόχων 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
6.2 Ασυµβατότητες 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
6.3 ∆ιάρκεια ζωής 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισµός 
 
Καµία ειδική υποχρέωση 
 
50 mg/12.5 mg/ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
 
Ελέγχετε ότι το σφράγισµα είναι άθικτο πριν από τη χρήση. Ανακινείτε τη φιάλη για να ξεκολλήσει η 
κόνις. Προσθέστε νερό (όπως ενδείκνυται παρακάτω), αναστρέψτε και ανακινήστε καλά.  
 

Περιεκτικότητα Όγκος νερού που πρέπει να 
προστεθεί για την 
ανασύσταση (ml) 

Τελικός όγκος ανασυσταµένου 
λαµβανόµενου από το στόµα 

εναιωρήµατος (ml) 
50 mg/12.5 mg/ml 18 20 

 
Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από κάθε δόση. 
 
125 mg/31.25 mg/5 ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
 
Ελέγχετε ότι το σφράγισµα είναι άθικτο πριν από τη χρήση. Ανακινείτε τη φιάλη για να ξεκολλήσει η 
κόνις. Προσθέστε νερό (όπως ενδείκνυται παρακάτω), αναστρέψτε και ανακινήστε καλά. 
Εναλλακτικά γεµίστε τη φιάλη µε νερό µέχρι λίγο παρακάτω από τη χαραγή στην ετικέτα της φιάλης, 
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αναστρέψτε και ανακινήστε καλά. Στη συνέχεια γεµίστε µε νερό ακριβώς µέχρι τη χαραγή, 
αναστρέψτε και πάλι ανακινήστε καλά 
 

Περιεκτικότητα Όγκος νερού που πρέπει να 
προστεθεί για την 
ανασύσταση (ml) 

Τελικός όγκος ανασυσταµένου 
λαµβανόµενου από το στόµα 

εναιωρήµατος (ml) 
125 mg/31.25 mg/5 ml Συµπλήρωµα έως το σηµάδι 60 
 74 80 
 92 100 

 
Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από κάθε δόση. 
 
250 mg/62.5 mg/5 ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
 
Ελέγχετε ότι το σφράγισµα είναι άθικτο πριν από τη χρήση. Ανακινείτε τη φιάλη για να ξεκολλήσει η 
κόνις. Προσθέστε νερό (όπως ενδείκνυται παρακάτω), αναστρέψτε και ανακινήστε καλά. 
Εναλλακτικά γεµίστε τη φιάλη µε νερό µέχρι λίγο παρακάτω από τη χαραγή στην ετικέτα της φιάλης, 
αναστρέψτε και ανακινήστε καλά. Στη συνέχεια γεµίστε µε νερό ακριβώς µέχρι τη χαραγή, 
αναστρέψτε και πάλι ανακινήστε καλά. 
 

Περιεκτικότητα Όγκος νερού που πρέπει να 
προστεθεί για την 
ανασύσταση (ml) 

Τελικός όγκος ανασυσταµένου 
λαµβανόµενου από το στόµα 

εναιωρήµατος (ml) 
250 mg/62,5 mg/5 ml Συµπλήρωµα έως το σηµάδι 60 
 72 80 
 90 100 

 
Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από κάθε δόση. 
 
 
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 [Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
{Όνοµα και διεύθυνση} 
<{Τηλ}> 
<{Fax}> 
<{e-mail}> 
 
 
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 
 
{ΗΗ µήνας ΕΕΕΕ} 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
ΜΜ/ΕΕΕΕ/} 
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[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 875 mg/125 mg επικαλυµµένα µε λεπτό 
υµένιο δισκία} 
{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 875 mg/125 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα σε φακελίσκους.} 
{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 400 mg/57 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
σε φακελίσκους} 
{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 200 mg/28.5 mg/5 ml κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα} 
{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 400 mg/57 mg/5 ml κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα (γεύση φράουλα)} 
{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 400 mg/57 mg/5 ml κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα (γεύση φρούτων)} 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 
 
 
3. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 
875 mg/125 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία} 
Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο.   
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
400 mg/57 mg 875 mg/125 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελίσκους 
200 mg/28.5 mg/5 ml, 400 mg/57 mg/5 ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα (γεύση φράουλα και 
φρούτων) 
Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα.   
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 
 
Το Augmentin ενδείκνυται για τη θεραπεία των παρακάτω λοιµώξεων σε ενηλίκους και παιδιά (βλέπε 
παραγράφους 4.2, 4.4 και 5.1): 
 
• Οξεία βακτηριακή παραρρινοκολπίτιδα (επαρκώς διαγνωσµένη) 
• Οξεία µέση ωτίτιδα 
• Οξείες επιδεινώσεις χρόνιας βρογχίτιδας (επαρκώς διαγνωσµένες) 
• Εξωνοσοκοµειακή πνευµονία 
• Κυστίτιδα 
• Πυελονεφρίτιδα 
• ∆ερµατικές λοιµώξεις  και λοιµώξεις µαλακών µορίων, συγκεκριµένα κυτταρίτιδα, δήγµατα 

από ζώα, σοβαρά οδοντικά αποστήµατα µε επεκτεινόµενη κυτταρίτιδα. 
• Οστικές και αρθρικές λοιµώξεις, ιδιαίτερα οστεοµυελίτιδα 
 
Θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι επίσηµες οδηγίες αναφορικά µε την κατάλληλη χρήση 
αντιβακτηριακών παραγόντων. 
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4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης 
 
Οι δόσεις εκφράζονται σε όλο το κείµενο ως προς το περιεχόµενο σε αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
µε εξαίρεση όταν οι δόσεις δηλώνονται ως προς ένα µεµονωµένο συστατικό. 
 
Η δόση Augmentin που επιλέγεται για τη θεραπεία µιας µεµονωµένης λοίµωξης θα πρέπει να 
λαµβάνει υπόψη: 
 
• Τα αναµενόµενα παθογόνα και την πιθανή τους ευαισθησία σε αντιβακτηριακούς παράγοντες 

(βλέπε παράγραφο 4.4) 
• Τη βαρύτητα και το σηµείο της λοίµωξης  
• Την ηλικία, το βάρος και τη νεφρική λειτουργία του ασθενούς, όπως φαίνεται παρακάτω.  

 
Η χρήση εναλλακτικών µορφών Augmentin (π.χ. εκείνες που παρέχουν υψηλότερες δόσεις 
αµοξικιλίνης ή/και διαφορετικές αναλογίες αµοξικιλίνης προς κλαβουλανικό οξύ) θα πρέπει να 
θεωρείται απαραίτητη (βλέπε παραγράφους 4.4 και 5.1). 
 
Σε ενήλικες και παιδιά ≥ 40 kg, αυτό το σκεύασµα Augmentin παρέχει συνολική ηµερήσια δόση 1750 
mg αµοξικιλίνης/250 mg κλαβουλανικού οξέος, όταν χορηγείται δύο φορές την ηµέρα και 2625 mg 
αµοξικιλίνης/375 mg κλαβουλανικού οξέος όταν χορηγείται τρεις φορές την ηµέρα σύµφωνα µε τις 
παρακάτω συστάσεις.  Σε παιδιά < 40 kg, αυτο το σκεύασµα Augmentin παρέχει µέγιστη ηµερήσια 
δόση 1000-2800 mg αµοξικιλίνης/143-400 mg κλαβουλανικού οξέος, όταν χορηγείται σύµφωνα µε τις 
παρακάτω συστάσεις.  Εάν θεωρηθεί ότι απαιτείται υψηλότερη ηµερήσια δόση αµοξικιλίνης, 
συνιστάται να επιλεχθεί άλλο σκεύασµα Augmentin, προκειµένου να αποφευχθεί η χορήγηση 
περιττών υψηλών ηµερήσιων δόσεων κλαβουλανικού οξέος (βλέπε παραγράφους 4.4 και 5.1).  
 
Η διάρκεια της θεραπείας θα πρέπει να καθορίζεται από την ανταπόκριση του ασθενούς. Ορισµένες 
λοιµώξεις (π.χ. οστεοµυελίτιδα) απαιτούν µεγαλύτερες περιόδους θεραπείας. Η θεραπεία δεν θα 
πρέπει να επεκταθεί πέραν των 14 ηµερών χωρίς επανεξέταση (βλέπε παράγραφο 4.4. σχετικά µε την 
παρατεταµένη θεραπεία). 
 
Ενήλικοι και παιδιά ≥ 40 kg 
 
Συνιστώµενες δόσεις: 
 
• κανονική δόση (για όλες τις ενδείξεις) 875 mg/125 mg δύο φορές την ηµέρα; 
 
• υψηλότερη δόση - (ιδιαίτερα για λοιµώξεις όπως µέση ωτίτιδα, παραρρινοκολπίτιδα, λοιµώξεις 

του κατώτερου αναπνευστικού και ουρολογικές λοιµώξεις): 875 mg/125 mg τρεις φορές την 
ηµέρα; 

 
Παιδιά < 40 kg 
 
Τα παιδιά µπορούν να λάβουν θεραπεία µε δισκία εναιωρήµατα ή παιδιατρικούς φακελίσκους 
Augmentin. 
 
Συνιστώµενες δόσεις: 
 
• 25 mg/3.6 mg/kg/ηµερησίως έως 45 mg/6.4 mg/kg/ηµερησίως χορηγούµενα σε δύο ισοµερώς 

κατανεµηµένες δόσεις, 
 
• έως 70 mg/10mg/kg/ηµερησίως σε δύο ισοµερώς κατανεµηµένες δόσεις µπορεί να χορηγηθούν 

σε ορισµένες λοιµώξεις (όπως µέση ωτίτιδα, παρραρινοκολπίτιδα, και λοιµώξεις του κατώτερου 
αναπνευστικού) 
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∆εν διατίθενται κλινικά δεδοµένα για δόσεις σκευασµάτων Augmentin 7:1 υψηλότερες από 
45  mg/6.4 mg ανά kg την ηµέρα σε παιδιά κάτω των 2 ετών 
 
∆εν διατίθενται κλινικά δεδοµένα για σκευάσµατα Augmentin 7:1 για ασθενείς ηλικίας µικρότερης 
των 2 µηνών.  ∆εν µπορούν εποµένως να γίνουν δοσολογικές συστάσεις γι αυτό τον πληθυσµό. 
 
Ηλικιωµένοι 
 
∆εν θεωρείται απαραίτητη η αναπροσαρµογή της δόσης. 
 
Νεφρική δυσλειτουργία  
 
∆εν απαιτείται αναπροσαρµογή της δόσης σε ασθενείς µε κάθαρση κρεατινίνης (CrCl) µεγαλύτερη 
από 30 ml/min. 
 
Σε ασθενείς µε κάθαρση κρεατινίνης µικρότερη από 30 ml/min, η χρήση µορφών του Augmentin µε 
αναλογία αµοξικιλίνης προς κλαβουλανικό οξύ 7:1 δεν συνιστάται, καθώς δεν είναι δυνατή η 
αναπροσαρµογή της δόσης.  
 
Ηπατική δυσλειτουργία 
 
Χορήγηση µε προσοχή και έλεγχος της ηπατικής λειτουργίας σε τακτά χρονικά διαστήµατα (βλέπε 
παραγράφους 4.3 και 4.4).   
 
Τρόπος χορήγησης 
 
Το Augmentin προορίζεται για χρήση από το στόµα. 
 
Χορήγηση κατά την έναρξη ενός γεύµατος, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ενδεχόµενη γαστρεντερική 
δυσανεξία και να βελτιστοποιηθεί η απορρόφηση της αµοξικιλίνης/του κλαβουλανικού οξέος.  
 
Η θεραπεία µπορεί να αρχίζει παρεντερικά σύµφωνα µε την ΠΧΠ της ενδοφλέβιας µορφής και να 
συνεχίζεται µε σκεύασµα χορηγούµενο από το στόµα. 
 
875 mg/125 mg 400 mg/57 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελίσκους 
Τα περιεχόµενα του φακελίσκου µεµονωµένης δόσης πρέπει να διαλύονται σε µισό ποτήρι νερό πριν 
από την κατάποση. 
 
200 mg/28.5 mg/ml 400 mg/57 mg/5 ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
Ανακινήστε για να ξεκιλλήσει η κόνις, προσθέστε νερό σύµφωνα µε τις οδηγίες, αναστρέφετε και 
ανακινείτε. 
Ανακινείτε καλά τη φιάλη πριν από κάθε δόση (βλέπε παράγραφο 6.6.) 
 
4.3 Αντενδείξεις 
 
Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες σε οποιαδήποτε από τις πενικιλίνες ή σε κάποιο από τα 
έκδοχα. 
 
Ιστορικό σοβαρής άµεσης αντίδρασης υπερευαισθησίας (π.χ. αναφυλαξία) σε άλλον β-λακταµικό 
παράγοντα (π.χ. κεφαλοσπορίνη, καρβαπενέµη ή µονοβακτάµη). 
 
Ιστορικό ίκτερου/ηπατικής δυσλειτουργίας λόγω αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος (βλέπε 
παράγραφο 4.8). 
 
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση 
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Πριν από την έναρξη θεραπείας µε αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ, θα πρέπει να γίνει προσεκτική 
διερεύνηση αναφορικά µε προηγούµενες αντιδράσεις υπερευαισθησίας στις πενικιλίνες, τις 
κεφαλοσπορίνες ή άλλους παράγοντες µε β-λακτάµη (βλέπε παραγράφους 4.3 και 4.8). 
 
Σοβαρές και περιστασιακά θανατηφόρες αντιδράσεις υπερευαισθησίας (αναφυλαξία) έχουν αναφερθεί 
σε ασθενείς υπό θεραπεία µε πενικιλίνη. Αυτές οι αντιδράσεις είναι πιθανότερο να εκδηλωθούν σε 
άτοµα που έχουν ιστορικό υπερευαισθησίας στην πενικιλίνη και σε ατοπικά άτοµα. Εάν παρουσιαστεί 
µια αλλεργική αντίδραση, η θεραπεία µε αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ πρέπει να διακοπεί και να 
ξεκινήσει κατάλληλη εναλλακτική θεραπεία.  
 
Στην περίπτωση που µία λοίµωξη είναι αποδεδειγµένα λόγω µικροοργανισµού(ών) ευαίσθητου(ων) 
στην αµοξικιλίνη, τότε πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόµενο µεταφοράς από 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ σε αµοξικιλίνη σύµφωνα µε τις επίσηµες οδηγίες. 
 
Αυτό το σκεύασµα Augmentin δεν είναι κατάλληλο προς χρήση όταν υπάρχει υψηλός κίνδυνος τα 
υποτιθέµενα παθογόνα να έχουν µειωµένη ευαισθησία ή αντίσταση σε παράγοντες µε β-λακτάµη που 
δεν διαµεσολαβείται από β-λακταµάσες ευαίσθητες σε αναστολή από το κλαβουλανικό οξύ.  Αυτό το 
σκεύασµα δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση ανθεκτικού στην πενικιλίνη S. 
pneumoniae.  
 
Σπασµοί µπορεί να εµφανιστούν σε ασθενείς µε διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας ή σε αυτούς που 
λαµβάνουν υψηλές δόσεις (βλέπε παράγραφο 4.8). 
 
Η αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ θα πρέπει να αποφεύγεται εάν υπάρχει υπόνοια λοιµώδους 
µονοπυρήνωσης, καθώς η εκδήλωση ενός ιλαροειδούς εξανθήµατος έχει σχετιστεί µε αυτήν την 
πάθηση µετά από χρήση αµοξικιλίνης. 
 
Η ταυτόχρονη χρήση αλλοπουρινόλης κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε αµοξικιλίνη µπορεί να 
αυξήσει την πιθανότητα εµφάνισης αλλεργικών δερµατικών αντιδράσεων.  
 
Η παρατεταµένη χρήση µπορεί ενίοτε να οδηγήσει σε υπερανάπτυξη µη ευαίσθητων 
µικροοργανισµών. 
 
Η εµφάνιση κατά την έναρξη της θεραπείας ενός πυρετώδους γενικευµένου ερυθήµατος σχετιζόµενο 
µε φλύκταινα µπορεί να είναι σύµπτωµα γενικευµένου κηλιδοβλατίδώδους εξανθήµατος (AGEP) 
(βλέπε παράγραφο 4.8). Η αντίδραση αυτή απαιτεί την διακοπή του Augmentin και αντενδείκνυται 
οποιαδήποτε επακόλουθη χορήγηση αµοξικιλίνης. 
 
Η αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή σε ασθενείς µε ένδειξη 
ηπατικής δυσλειτουργίας (βλέπε παραγράφους 4.2, 4.3 και 4.8). 
 
Ηπατικά περιστατικά έχουν αναφερθεί κυρίως σε άρρενες και ηλικιωµένους ασθενείς και µπορεί να 
σχετίζονται µε παρατεταµένη θεραπεία.  Τέτοια περιστατικά πολύ σπάνια έχουν αναφερθεί σε παιδιά.  
Σε όλους τους πληθυσµούς, τα σηµεία και συµπτώµατα συνήθως εµφανίζονται κατά τη διάρκεια ή 
λίγο µετά την θεραπεία, αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να µην γίνουν αντιληπτά µέχρι 
αρκετές εβδοµάδες µετά τη διακοπή της θεραπείας. Συνήθως είναι αναστρέψιµα.  Τα ηπατικά 
περιστατικά µπορεί να είναι σοβαρά και σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, έχουν αναφερθεί 
θάνατοι. Αυτοί σχεδόν πάντα συνέβησαν σε ασθενείς µε σοβαρή υποκείµενη πάθηση ή µε παράληλη 
λήψη φαρµάκων γνωστών για την δυνητικά ηπατική τους δράση (βλέπε παράγραφο 4.8).   
 
Συσχετιζόµενη µε αντιβιοτικά κολίτιδα έχει αναφερθεί σχεδόν µε όλους τους αντιβακτηριακούς 
παράγοντες και µπορεί η βαρύτητά της να κυµαίνεται από ήπια έως απειλητική για τη ζωή (βλέπε 
παράγραφο 4.8).  Εποµένως, είναι σηµαντικό να εξετάζεται το ενδεχόµενο αυτής της διάγνωσης σε 
ασθενείς που παρουσιάζουν διάρροια κατά τη διάρκεια της χορήγησης οποιωνδήποτε αντιβιοτικών ή 
µετά από αυτή. Στην περίπτωση που εµφανισθεί κολίτιδα σχετιζόµενη µε το αντιβιοτικό, η χορήγηση 
αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος πρέπει να διακοπεί άµεσα, να ζητηθεί η συµβουλή γιατρού και να 
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αρχίσει η κατάλληλη θεραπεία. Σε αυτή την περίπτωση αντενδεικνυται η χρήση αντι περισταλτικών 
φαρµάκων. 
 
Κατά τη διάρκεια παρατεταµένης θεραπείας ενδείκνυται περιοδική αξιολόγηση των λειτουργιών των 
οργανικών συστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων της νεφρικής, ηπατικής και αιµοποιητικής 
λειτουργίας. 
 
Σπανίως έχει αναφερθεί επιµήκυνση του χρόνου προθροµβίνης σε ασθενείς που λαµβάνουν 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ.  Θα πρέπει να εφαρµόζεται κατάλληλη παρακολούθηση όταν 
χορηγούνται ταυτόχρονα αντιπηκτικά.  Ενδέχεται να χρειαστούν αναπροσαρµογές της δόσης των 
λαµβανόµενων από το στόµα αντιπηκτικών, ώστε να διατηρείται το επιθυµητό επίπεδο 
αντιπηκτικότητας (βλέπε παραγράφους 4.5 και 4.8). 
 
Σε ασθενείς µε νεφρική δυσλειτουργία, η δόση θα πρέπει να αναπροσαρµόζεται ανάλογα µε το βαθµό 
της δυσλειτουργίας (βλέπε παράγραφο 4.2). 
 
Σε ασθενείς µε µειωµένη παραγωγή ούρων, πολύ σπάνια έχει παρατηρηθεί κρυσταλλουρία κυρίως µε 
παρεντερική θεραπεία.  Κατά τη χορήγηση υψηλών δόσεων αµοξικιλίνης, ενδείκνυται η διατήρηση 
επαρκούς πρόσληψης υγρών και παραγωγής ούρων για να µειωθεί η πιθανότητα σχηµατισµού 
κρυστάλλων αµοξικιλίνης στα ούρα.  Σε ασθενείς µε ουροκαθετήρες, θα πρέπει να τηρείται τακτικός 
έλεγχος βατότητας (βλέπε παράγραφο 4.9).   
 
Κατά τη θεραπεία µε αµοξικιλίνη, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται ενζυµατικές µέθοδοι µε οξειδάση 
της γλυκόζης κατά τον έλεγχο για παρουσία γλυκόζης στα ούρα επειδή ψευδώς θετικά αποτελέσµατα 
µπορεί να παρουσιαστούν µε µη ενζυµατικές µεθόδους. 
 
Η παρουσία κλαβουλανικού οξέος στο Augmentin µπορεί να προκαλέσει µη ειδική σύνδεση IgG και 
λευκωµατίνης µε ερυθροκυτταρικές µεµβράνες και να οδηγήσει σε ψευδή θετικό έλεγχο Coombs.  
 
Υπάρχουν αναφορές θετικών αποτελεσµάτων µε το τέστ Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus 
EIA σε ασθενείς που λαµβάνουν αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ, οι οποίοι στη συνέχεια βρέθηκε ότι 
δεν είχαν λοίµωξη από Aspergillus.  ∆ιασταυρούµενες αντιδράσεις µε πολυσακχαρίδια και 
πολυφουρανόζες που δεν που δεν περιέχουν Aspergillus µε το τέστ Bio-Rad Laboratories Platelia 
Aspergillus EIA έχουν αναφερθεί.  Εποµένως, θετικά αποτελέσµατα δοκιµασιών σε ασθενείς που 
λαµβάνουν αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ θα πρέπει να ερµηνεύονται µε προσοχή και να 
επιβεβαιόνονται µε άλλες διαγνωστικές µεθόδους. 
 
Τα Augmentin 875 mg/125 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελίσκους 24.0  mg ασπαρτάµης 
(E951) ανά φακελίσκο, µία πηγή φαινυλαλανίνης.  Αυτό το φάρµακο θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε 
προσοχή σε ασθενείς µε φαινυλοκετονουρία. 
 
Τα Augmentin 400 mg/57 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελίσκους 11.0  mg ασπαρτάµης 
(E951) ανά φακελίσκο, µία πηγή φαινυλαλανίνης.  Αυτό το φάρµακο θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε 
προσοχή σε ασθενείς µε φαινυλοκετονουρία. 
 
Τα Augmentin 200 mg/28.5 mg/5 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα περιέχει 2.5 mg ασπαρτάµης 
(E951) ανά ml, µία πηγή φαινυλαλανίνης.  Αυτό το φάρµακο θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε 
προσοχή σε ασθενείς µε φαινυλοκετονουρία. 
 
400 mg/57 mg/5 ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα (γεύση φράουλα) 
Τα Augmentin 400 mg/57 mg/5 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα περιέχει 3.32 mg ασπαρτάµης (E951) 
ανά ml, µία πηγή φαινυλαλανίνης.  Αυτό το φάρµακο θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή σε 
ασθενείς µε φαινυλοκετονουρία. 
 
400 mg/57 mg/5 ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα (γεύση φρούτων) 
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Τα Augmentin 400 mg/57 mg/5 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα περιέχει 2.5 mg ασπαρτάµης (E951) 
ανά ml, µία πηγή φαινυλαλανίνης.  Αυτό το φάρµακο θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή σε 
ασθενείς µε φαινυλοκετονουρία. 
 
875 mg/125 mg και 400 mg/57 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελίσκους; 200  mg/28.5 mg/ml 
και 400 mg/57 mg/5 ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν περιέχει µαλτοδεξτρίνη (γλυκόζη).  Ασθενείς µε σπάνια 
δυσαπορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης δεν θα πρέπει να λαµβάνουν αυτό το φάρµακο. 
 
4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης 
 
Λαµβανόµενα από το στόµα αντιπηκτικά 
 
Λαµβανόµενα από το στόµα αντιπηκτικά και πενικιλινούχα αντιβιοτικά έχουν χρησιµοποιηθεί ευρέως 
στην πράξη χωρίς αναφορές αλληλεπίδρασης.  Ωστόσο, στη βιβλιογραφία υπάρχουν περιπτώσεις 
αυξηµένου διεθνούς κανονικοποιηµένου λόγου σε ασθενείς που συντηρούνται µε λήψη 
ακενοκουµαρόλης ή βαρφαρίνης και στους οποίους χορηγείται ένα σχήµα αµοξικιλίνης.  Σε 
περίπτωση που είναι απαραίτητη η συγχορήγηση, θα πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά ο χρόνος 
προθροµβίνης ή ο διεθνής κανονικοποιηµένος λόγος µε την προσθήκη ή την απόσυρση της 
αµοξικιλίνης.  Επιπλέον, ενδέχεται να είναι απαραίτητες αναπροσαρµογές της δόσης λαµβανόµενων 
από το στόµα αντιπηκτικών (βλέπε παραγράφους 4.4 και 4.8).  
 
Μεθοτρεξάτη 
 
Οι πενικιλίνες ενδέχεται να µειώσουν την έκκριση µεθοτρεξάτης, γεγονός που προκαλεί ενδεχόµενη 
αύξηση τοξικότητας. 
 
Προβενεσίδη 
 
Η συγχορήγηση µε προβενεσίδη δεν συνιστάται. Η προβενεσίδη µειώνει τη νεφρική σωληναριακή 
απέκκριση της αµοξικιλίνης. Η συγχορήγηση µε προβενεσίδη µπορεί να αυξήσει και να επιµηκύνει τα 
επίπεδα αµοξικιλίνης στο αίµα αλλά όχι του κλαβουλανικού οξέος.  
 
4.6 Kύηση και γαλουχία 
 
Κύηση 
 
Μελέτες σε ζώα δεν κατέδειξαν άµεσες ή έµµεσες επικίνδυνες επιπτώσεις στην εγκυµοσύνη, στην 
ανάπτυξη του εµβρύου, στον τοκετό ή στη µεταγεννητική ανάπτυξη (βλέπε παράγραφο 5.3).  
Περιορισµένα στοιχεία σχετικά µε τη χρήση αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος κατά τη διάρκεια της 
κυήσεως σε ανθρώπους δεν υποδεικνύουναυξηµένο κίνδυνο συγγενών διαµαρτιών.  Σε µια µόνο 
µελέτη σε γυναίκες µε πρόωρο τοκετό, παρατηρήθηκε ότι προφυλακτική αγωγή µε 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ µπορεί να συσχετιστεί µε αυξηµένο κίνδυνο ελκονεκρωτικής 
εντεροκολίτιδας των νεογνών.  Η χρήση πρέπει να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια της κύησης, εκτός 
εάν θεωρείται απαραίτητη από τον γιατρό. 
 
Γαλουχία 
 
Και οι δύο ουσίες αποβάλλονται στο µητρικό γάλα (τίποτα δεν είναι γνωστό για τις επιδράσεις του 
κλαβουλανικού οξέος στο βρέφος που θηλάζει).  Συνεπώς, στο βρέφος που θηλάζει είναι πιθανή η 
εµφάνιση διάρροιας και µυκητιασικής λοίµωξης των βλεννογόνων, οπότε µπορεί να χρειαστεί να 
διακοπεί ο θηλασµός.  Η αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο κατά τη 
διάρκεια του θηλασµού µετά από αξιολόγηση του οφέλους/του κινδύνου από τον θεράποντα γιατρό. 
 
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών 
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∆εν πραγµατοποιήθηκαν µελέτες σχετικά µε τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού 
µηχανών.  Ωστόσο, ενδέχεται να παρουσιαστούν ανεπιθύµητες ενέργειες (π.χ. αλλεργικές 
αντιδράσεις, ζάλη, σπασµοί), οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα οδήγησης και χειρισµού 
µηχανών (βλέπε παράγραφο 4.8). 
 
4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες 
 
Οι ποιο συχνά αναφερθείσες ανεπιθύµητες ενέργειες (ΑΕ) είναι διάρροια, ναυτία και έµετος. 
 
Οι ΑΕ από κλινικές δοκιµές και µετεγκριτική παρακολούθηση µε το Augmentin, ταξινοµήθηκαν 
σύµφωνα µε την Kατηγορία οργάνου συστήµατος κατά MedDRA και παρατίθενται παρακάτω. 
 
Για την ταξινόµηση των ανεπιθύµητων ενεργειών χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω ορολογίες. 
Πολύ συχνές (≥1/10) 
Συχνές (≥1/100 έως <1/10) 
Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100) 
Σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000) 
Πολύ σπάνιες (<1/10.000) 
Άγνωστη συχνότητα (δεν µπορεί να υπολογιστεί από τα διαθέσιµα δεδοµένα) 
 
Λοιµώξεις και παρασιτώσεις 
Βλεννογονοδερµατική καντιντίαση 
 

Συχνές 

Υπερανάπτυξη µη ευαίσθητων οργανισµών Άγνωστη  
∆ιαταραχές του αιµοποιητικού και του λεµφικού συστήµατος 
Αναστρέψιµη λευκοπενία 
(συµπεριλαµβανοµένης ουδετεροπενίας) 

Σπάνιες 

Θροµβοκυτταροπενία Σπάνιες 
Αναστρέψιµη ακοκκιοκυτταραιµία Άγνωστη  
Αιµολυτική αναιµία Άγνωστη  
Παρατεταµένος χρόνος αιµορραγίας και 
χρόνος προθροµβίνης1 

 

Άγνωστη  

∆ιαταραχές του ανοσοποιητικού συστήµατος10 

Αγγειονευρωτικό οίδηµα Άγνωστη  
Αναφυλαξία Άγνωστη  
Σύνδροµο οµοιάζον µε ορονοσία Άγνωστη  
Αγγειακή υπερευαισθησία 
 

Άγνωστη  

∆ιαταραχές του νευρικού συστήµατος 
Ζάλη Όχι συχνές 
Κεφαλαλγία Όχι συχνές 
Αναστρέψιµη υπερδραστηριότητα Άγνωστη  
Σπασµοί2 

 
Άγνωστη  

∆ιαταραχές του γαστρεντερικού συστήµατος 
875 mg/125 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 
875 mg/125 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελίσκους 
∆ιάρροια Πολύ συχνές 
Ναυτία3 Συχνές 
Έµετος Συχνές 
∆υσπεψία Όχι συχνές 
Κολίτιδα σχετιζόµενη µε το αντιβιοτικό4 Άγνωστη  
Μελανή τριχωτή γλώσσα Άγνωστη  
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400 mg/57 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελίσκους 
200 mg/28.5 mg/5 ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
400 mg/57 mg/5 ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
∆ιάρροια Συχνές 
Ναυτία3 Συχνές 
Έµετος Συχνές 
∆υσπεψία Όχι συχνές 
Κολίτιδα σχετιζόµενη µε το αντιβιοτικό4 Άγνωστη  
Μελανή τριχωτή γλώσσα Άγνωστη  
Αποχρωµατισµός των δοντιών11 

 
Άγνωστη  

∆ιαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων 
Αυξήσεις AST και/ή ALT5 Όχι συχνές 
Ηπατίτιδα6 Άγνωστη  
Χολοστατικός ίκτερος6 

 
Άγνωστη  

∆ιαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού 7 
∆ερµατικό εξάνθηµα Όχι συχνές 
Κνησµός Όχι συχνές 
Κνίδωση Όχι συχνές 
Πολύµορφο ερύθηµα Σπάνιες 
Σύνδροµο Stevens-Johnson Άγνωστη  
Τοξική επιδερµική νεκρόλυση Άγνωστη  
Ποµφολυγώδης αποφολιδωτική δερµατίτιδα Άγνωστη  
Οξεία γενικευµένη εξανθηµατική 
φλυκταίνωση (AGEP)9 

 

Άγνωστη  

∆ιαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών 
∆ιάµεση νεφρίτιδα Άγνωστη  
Κρυσταλλουρία8 Άγνωστη  
1 Βλέπε παράγραφο 4.4 
2 Βλέπε παράγραφο 4.4 
3 Η ναυτία σχετίζεται συχνότερα µε υψηλότερες δόσεις λαµβανόµενες από το στόµα.  Αν οι 
γαστρεντερικές διαταραχές είναι έκδηλες, µπορούν να περιοριστούν µε τη λήψη του 
Augmentin στην αρχή του γεύµατος. 
4  Συµπεριλαµβανοµένης της ψευδοµεµβρανώδους κολίτιδας και της αιµορραγικής κολίτιδας 
(βλέπε παράγραφο 4.4) 
5 Μια µέτρια αύξηση σε AST και/ή ALT έχει σηµειωθεί σε ασθενείς που έλαβαν αντιβιοτικά 
της κατηγορίας β-λακτάµης, αλλά η σηµασία αυτών των ευρηµάτων είναι άγνωστη. 
6  Αυτές οι ανεπιθύµητες ενέργειες έχουν σηµειωθεί µε άλλες πενικιλίνες και κεφαλοσπορίνες 
(βλέπε παράγραφο 4.4). 
7 Αν αναφερθεί οποιαδήποτε δερµατική αντίδραση υπερευαισθησίας, η θεραπεία θα πρέπει 
να διακόπτεται (βλέπε παράγραφο 4.4). 
8 Βλέπε παράγραφο 4.9 
9 Βλέπε παράγραφο 4.3 
10 Βλέπε παράγραφο 4.4 
400 mg/57 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελίσκους 
200 mg/28.5 mg/5 ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
400 mg/57 mg/5 ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 

11 Επιφανειακός αποχρωµατισµός των δοντιών έχει αναφερθεί πολύ σπάνια σε παιδιά. Η καλή 
στοµατική 
υγιεινή προλαµβάνει τον αποχρωµατισµό, καθώς συνήθως αποκαθίσταται µε το βούρτσισµα 
των δοντιών. 
 
4.9 Υπερδοσολογία 
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Συµπτώµατα και σηµεία υπερδοσολογίας 
 
Μπορεί να εµφανιστούν γαστρεντερικά συµπτώµατα και διαταραχή του ισοζυγίου υγρών και 
ηλεκτρολυτών.  Έχει παρατηρηθεί σχηµατισµός κρυστάλλων αµοξικιλίνης στα ούρα, ο οποίος, ενίοτε, 
οδηγεί σε νεφρική ανεπάρκεια (βλέπε παράγραφο 4.4). 
 
Σπασµοί µπορεί να εµφανιστούν σε ασθενείς µε διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας ή σε αυτούς που 
λαµβάνουν υψηλές δόσεις. 
 
Έχει αναφερθεί ότι η αµοξικιλίνη καθιζάνει σε ουροκαθετήρες, κυρίως µετά από ενδοφλέβια 
χορήγηση µεγάλων δόσεων.  Θα πρέπει να τηρείται τακτικός έλεγχος βατότητας (βλέπε παράγραφο 
4.4) 
 
Θεραπεία δηλητηρίασης 
 
Τα γαστρεντερικά συµπτώµατα µπορούν να αντιµετωπιστούν συµπτωµατικά, δίνοντας προσοχή στο 
ισοζύγιο νερού/ηλεκτρολυτών.  Η αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ µπορεί να αποµακρυνθεί από την 
κυκλοφορία µε αιµοκάθαρση. 
 
 
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες 
 
Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Συνδυασµοί πενικιλινών, συµπεριλαµβανοµένων των αναστολέων 
β-λακταµάσης, κωδικός ATC: J01CR02 
 
Μηχανισµός δράσης 
 
Η αµοξικιλίνη είναι µία ηµισυνθετική πενικιλίνη (αντιβιοτικό µε β-λακτάµη) που αναστέλλει ένα ή 
περισσότερα ένζυµα (συχνά αναφέρονται ως πρωτεΐνες σύνδεσης των πενικιλινών, ΡΒΡ) στη 
βιοσυνθετική οδό της βακτηριακής πεπτιδογλυκάνης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο δοµικό 
συστατικό του βακτηριακού κυτταρικού τοιχώµατος. Η αναστολή της σύνθεσης πεπτιδογλυκάνης 
οδηγεί στην αποδυνάµωση του κυτταρικού τοιχώµατος, η οποία συχνά ακολουθείται από 
κυτταρόλυση και θάνατο.  
 
Η αµοξικιλίνη είναι ευαίσθητη στην αποδόµηση από β-λακταµάσες που παράγονται από ανθεκτικά 
βακτήρια και, εποµένως, δεν είναι δραστική από µόνη της έναντι οργανισµών που παράγουν τέτοια 
ένζυµα. 
 
Το κλαβουλανικό οξύ είναι µία β-λακτάµη που σχετίζεται δοµικά µε πενικιλίνες. Απενεργοποιεί 
ορισµένα ένζυµα της β-λακταµάσης αποτρέποντας, ως εκ τούτου, την αδρανοποίηση της 
αµοξικιλίνης.  Το κλαβουλανικό οξύ µεµονωµένα δεν ασκεί κλινικά χρήσιµη αντιβακτηριακή 
επίδραση.  
 
Σχέση PK/PD 
 
Ο χρόνος άνω της ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης (Τ>MIC)  θεωρείται ότι είναι ο µείζων 
καθοριστικός παράγοντας αποτελεσµατικότητας για την αµοξικιλίνη.  
 
Μηχανισµοί αντίστασης 
 
Οι δύο κύριοι µηχανισµοί αντίστασης στην αµοξικιλίνη/το κλαβουλανικό οξύ είναι: 
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• Αδρανοποίηση από εκείνες τις βακτηριακές β-λακταµάσες που δεν αναστέλλονται οι ίδιες από 
κλαβουλανικό οξύ, συµπεριλαµβανοµένων των κατηγοριών B, C και D. 

• Μεταβολή των PBP, η οποία µειώνει τη συγγένεια του αντιβακτηριακού παράγοντα για το 
στόχο. 

 
Η µη διαπερατότητα βακτηρίων ή µηχανισµοί αντλίας εκροής µπορεί να προκαλέσουν βακτηριακή 
αντίσταση ή να συντελέσουν σε αυτή, ιδιαίτερα σε Gram-αρνητικά βακτήρια.  
 
Σηµεία διακοπής 
 
Τα σηµεία διακοπής MIC για την αµοξικιλίνη/το κλαβουλανικό οξύ είναι εκείνα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τους Αντιµικροβιακούς Ελέγχους Ευαισθησίας (EUCAST)  
 
Οργανισµός Σηµεία διακοπής ευαισθησίας (µg/ml) 
 Ευαίσθητος Ενδιάµεσος Ανθεκτικός 

 
Haemophilus influenzae1 ≤ 1 - > 1 
Moraxella catarrhalis1 ≤ 1 - > 1 
Staphylococcus aureus 2 ≤ 2 - > 2 
Αρνητικοί στην πηκτάση 
σταφυλόκοκκοι 2 

≤ 0.25  > 0.25 

Enterococcus1 ≤ 4 8 > 8 
Streptococcus A, B, C, G5 ≤ 0.25 - > 0.25 
Streptococcus pneumoniae3 ≤ 0.5 1-2 > 2 
Enterobacteriaceae1,4 - - > 8 
Gram-αρνητικά Αναερόβια1 ≤ 4 8 > 8 
Gram-θετικά Αναερόβια1 ≤ 4 8 > 8 
Σηµεία διακοπής µη 
σχετιζόµενα µε είδη1 

≤ 2 4-8 > 8 

1 Οι αναφερόµενες τιµές είναι για τις συγκεντρώσεις Αµοξικιλίνης.  Για τους σκοπούς των ελέγχων 
ευαισθησίας, η συγκέντρωση Κλαβουλανικού οξέος ορίζεται στα 2 mg/l 
2 Οι αναφερόµενες τιµές είναι για τις συγκεντρώσεις Οξακιλίνης. 
3 Οι τιµές των σηµείων διακοπής στον πίνακα βασίζονται στα σηµεία διακοπής της Αµπικιλίνης. 
4 Το σηµείο διακοπής της αντοχής R>8 mg/l διασφαλίζει ότι όλα τα αποµονωµένα στελέχη µε 
µηχανισµούς αντοχής αναφέρονται ως ανθεκτικά.  
5 Οι τιµές των σηµείων διακοπής στον πίνακα βασίζονται στα σηµεία διακοπής της 
Βενζυλοπενικιλίνης. 

  
Ο επιπολασµός αντίστασης ενδεχοµένως ποικίλει ανάλογα µε την περιοχή και τον χρόνο για 
επιλεγµένα είδη και η τοπική πληροφόρηση σχετικά µε την αντίσταση είναι επιθυµητή, κυρίως κατά 
τη θεραπεία σοβαρών λοιµώξεων. Ανάλογα µε τις απαιτήσεις, θα πρέπει να ζητείται η συνδροµή 
ειδικού όταν ο τοπικός επιπολασµός αντίστασης διακυβεύει τη χρησιµότητα του παράγοντα 
τουλάχιστον σε ορισµένους τύπους λοιµώξεων. 
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Συνήθως ευαίσθητα είδη 
Αερόβιοι Gram-θετικοί µικροοργανισµοί  
Enterococcus faecalis  
Gardnerella vaginalis 
Staphylococcus aureus (ευαίσθητος στη µεθικιλίνη) 
Streptococcus agalactiae 
Streptococcus pneumoniae1 

Streptococcus pyogenes και άλλοι β-αιµολυτικοί στρεπτόκοκκοι 
Οµάδα Streptococcus viridans  
 
Αερόβιοι Gram-αρνητικοί µικροοργανισµοί 
Capnocytophaga spp. 
Eikenella corrodens 
Haemophilus influenzae2 
Moraxella catarrhalis 

Pasteurella multocida 
 
Αναερόβιοι µικροοργανισµοί 
Bacteroides fragilis 
Fusobacterium nucleatum 
Prevotella spp. 
 
Είδη για τα οποία η επίκτητη αντίσταση µπορεί να αποτελεί πρόβληµα 
Αερόβιοι Gram-θετικοί µικροοργανισµοί 
Enterococcus faecium $ 
 
Αερόβιοι Gram-αρνητικοί µικροοργανισµοί 
Escherichia coli 

Klebsiella oxytoca  
Klebsiella pneumoniae 
Proteus mirabilis 
Proteus vulgaris  
 
Ενδογενώς ανθεκτικοί οργανισµοί 
Αερόβιοι Gram-αρνητικοί µικροοργανισµοί 
Acinetobacter sp. 
Citrobacter freundii 
Enterobacter sp. 
Legionella pneumophila  
Morganella morganii 
Providencia spp. 
Pseudomonas sp. 
Serratia sp. 
Stenotrophomonas maltophilia 
 
Λοιποί µικροοργανισµοί 
Chlamydophila pneumoniae 
Chlamydophila psittaci 
Coxiella burnetti  
Mycoplasma pneumoniae 
$ Φυσική ενδιάµεση ευαισθησία απουσία επίκτητου µηχανισµού αντίστασης. 
£ Όλοι οι ανθεκτικοί στη µεθικιλίνη σταφυλόκοκκοι είναι ανθεκτικοί στην 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
1 Streptococcus pneumoniae που είναι ανθεκτικό στην πενικιλίνη δεν θα πρέπει να 
αντιµετωπίζεται µε αυτό το σκεύασµα αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος (βλέπε 
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παραγράφους 4.2 και 4.4). 
2 Στελέχη µε µειωµένη ευαισθησία έχουν αναφερθεί σε ορισµένες χώρες της ΕΕ µε 
συχνότητα µεγαλύτερη από 10%. 

 
5.2 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες 
 
Απορρόφηση 
 
Η αµοξικιλίνη και το κλαβουλανικό οξύ διαλύονται πλήρως σε υδατικό διάλυµα µε φυσιολογικό pH.  
Και τα δύο συστατικά απορροφώνται γρήγορα και καλά µέσω της οδού χορήγησης από το στόµα. Η 
απορρόφηση της αµοξικιλίνης/του κλαβουλανικού οξέος βελτιστοποιείται όταν λαµβάνεται στην αρχή 
ενός γεύµατος.  Μετά από χορήγηση από το στόµα, η αµοξικιλίνη και το κλαβουλανικό οξύ είναι 
περίπου 70% βιοδιαθέσιµα.  Τα προφίλ πλάσµατος και των δύο συστατικών είναι παρόµοια και ο 
χρόνος έως τη µέγιστη συγκέντρωση στο πλάσµα (Tmax) σε κάθε περίπτωση είναι περίπου µία ώρα.   
  
Τα αποτελέσµατα φαρµακοκινητικής µίας µελέτης, στην οποία χορηγήθηκαν δισκία 
αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος (875  mg/125 mg τρεις φορές ηµερησίως σε κατάσταση νηστείας 
σε οµάδες υγιών εθελοντών παρουσιάζονται παρακάτω.  
 
Μέσες (± SD) παράµετροι φαρµακοκινητικής 
 

∆όση Cmax Tmax * AUC (0-24h) T 1/2 ∆ραστική ουσία(ες) 
Χορηγηθήσα (mg) (µg/ml) (h) ((µg.h/ml) (h) 

Αµοξικιλίνη 
AMX/CA 
875 mg/125 mg 

875 11.64 
± 2.78 

1.50 
(1.0-2.5) 

53.52 
± 12.31 

1.19 
± 0.21 

Κλαβουλανικό οξύ 
AMX/CA 
875 mg/125 mg 

125 2.18 
± 0.99 

1.25 
(1.0-2.0) 

10.16 
± 3.04 

0.96 
± 0.12 

AMX – αµοξικιλίνη, CA – κλαβουλανικό οξύ 
* Μέση τιµή (εύρος) 

 
Οι συγκεντρώσεις της αµοξικιλίνης και του κλαβουλανικού οξέος στον ορό, οι οποίες επιτυγχάνονται 
µε αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ, είναι παρόµοιες µε εκείνες που παράγονται από την από του 
στόµατος χορήγηση ισοδύναµων δόσεων αµοξικιλίνης ή κλαβουλανικού οξέος µεµονωµένα. 
 
Κατανοµή 
 
Περίπου 25% του συνολικού κλαβουλανικού οξέος στο πλάσµα και 18% της συνολικής αµοξικιλίνης 
στο πλάσµα συνδέεται µε πρωτεϊνες. Ο εµφανής όγκος κατανοµής είναι περίπου 0,3-0,4 l/kg για την 
αµοξικιλίνη και περίπου 0,2 l/kg για το κλαβουλανικό οξύ. 
 
Μετά από ενδοφλέβια χορήγηση, τόσο η αµοξικιλίνη όσο και το κλαβουλανικό οξύ βρέθηκαν στη 
χοληδόχο κύστη, σε γαστρικό ιστό, στο δέρµα, στο λίπος, σε µυϊκούς ιστούς, σε αρθροσιελικό και 
περιτοναϊκό υγρό, στη χολή και σε πύον.  Η αµοξικιλίνη δεν κατανέµεται ικανοποιητικά στο 
εγκεφαλονωτιαίο υγρό. 
 
Από µελέτες σε ζώα δεν υπάρχουν ενδείξεις για σηµαντική κατακράτηση στους ιστούς υλικού που 
προέρχεται από το φάρµακο για οποιοδήποτε συστατικό.  Η αµοξικιλίνη, όπως οι περισσότερες 
πενικιλίνες, µπορεί να ανιχνευθεί στο µητρικό γάλα.  Στο µητρικό γάλα µπορούν επίσης να 
εντοπιστούν ίχνη κλαβουλανικού οξέος (βλέπε παράγραφο 4.6).  
 
Τόσο η αµοξικιλίνη όσο και τοµ κλαβουλανικό οξύ έχουν δείξει να διαπερνούν τον φραγµό του 
πλακούντα (βλέπε παράγραφο 4.6). 
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Βιοµετασχηµατισµός 
 
Η αµοξικιλίνη αποβάλλεται εν µέρει στα ούρα ως ανενεργό πενικιλλοϊκό οξύ σε ποσότητες που 
ισοδυναµούν µέχρι 10 έως 25% της αρχικής δόσης.  Το κλαβουλανικό οξύ µεταβολίζεται εκτεταµένα 
στον άνθρωπο και αποβάλλεται στα ούρα και τα κόπρανα ως διοξείδιο του άνθρακα σε αποβαλλόµενα 
αέρια. 
 
Αποβολή 
 
Η κύρια οδός αποβολής για την αµοξικιλίνη είναι µέσω των νεφρών, ενώ για το κλαβουλανικό οξύ 
είναι και µε νεφρικούς και µε µη νεφρικούς µηχανισµούς. 
 
Η αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ έχει µέση ηµιζωή αποβολής κατά προσέγγιση µία ώρα και µέση 
ολική κάθαρση κατά προσέγγιση 25 l/h σε υγιή άτοµα.  Περίπου το 60 έως 70% της αµοξικιλίνης και 
περίπου το 40 έως 65% του κλαβουλανικού οξέος αποβάλλεται αναλλοίωτο στα ούρα κατά τις πρώτες 
6 h µετά από τη χορήγηση µεµονωµένων δισκίων Augmentin 250 mg/125 mg ή 500 mg/125 mg.  
∆ιάφορες µελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η αποβολή στα ούρα είναι 50-85% για την αµοξικιλίνη και 
από 27-60% για το κλαβουλανικό οξύ µέσα σε διάστηµα 24 ωρών.  Στην περίπτωση του 
κλαβουλανικού οξέος, η µεγαλύτερη ποσότητα του φαρµάκου αποβάλλεται κατά τις πρώτες 2 ώρες 
µετά από τη χορήγηση. 
 
Η παράλληλη χρήση προβενεσίδης καθυστερεί την αποβολή αµοξικιλίνης, αλλά δεν καθυστερεί τη 
νεφρική αποβολή κλαβουλανικού οξέος (βλέπε παράγραφο 4.5). 
 
Ηλικία 
 
Η ηµιζωή αποβολής της αµοξικιλίνης είναι παρόµοια στα παιδιά ηλικίας 3 µηνών περίπου έως 2 ετών 
µε τα µεγαλύτερα παιδιά και ενηλίκους.  Στα πολύ νεαρά παιδιά (περιλαµβανοµένων των 
νεογέννητων) κατά την πρώτη εβδοµάδα της ζωής τους, το διάστηµα χορήγησης δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τις δύο φορές την ηµέρα λόγω της ανωριµότητας της νεφρικής οδού απέκκρισης.  Εφόσον 
οι ηλικιωµένοι ασθενείς είναι πιθανότερο να παρουσιάζουν µειωµένη νεφρική λειτουργία, θα πρέπει 
να δοθεί προσοχή στην επιλογή της δόσης και µπορεί να είναι χρήσιµη η παρακολούθηση της 
νεφρικής λειτουργίας. 
 
Φύλο 
 
Μετά από χορήγηση από το στόµα αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος σε υγιείς άνδρες και γυναίκες, 
το φύλο δεν παρουσιάζει σηµαντική επίδραση στη φαρµακοκινητική, είτε της αµοξικιλίνης, είτε του 
κλαβουλανικού οξέος. 
 
Νεφρική δυσλειτουργία 
 
Η συνολική κάθαρση της αµοξικιλίνης/του κλαβουλανικού οξέος στον ορό µειώνεται κατ’ αναλογία 
µε τη µειούµενη νεφρική λειτουργία.  Η µείωση της κάθαρσης του φαρµάκου είναι πιο έκδηλη για την 
αµοξικιλίνη σε σχέση µε το κλαβουλανικό οξύ καθώς µέσω της νεφρικής οδού αποβάλλεται 
µεγαλύτερο ποσοστό αµοξικιλίνης.  Συνεπώς, στη νεφρική δυσλειτουργία, οι δόσεις πρέπει να 
προλαµβάνουν την άσκοπη συσσώρευση αµοξικιλίνης και να διατηρούν παράλληλα επαρκή επίπεδα 
κλαβουλανικού οξέος (βλέπε παράγραφο 4.2). 
 
Ηπατική δυσλειτουργία 
 
Ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία θα πρέπει να λαµβάνουν δόση µε προσοχή και θα πρέπει να 
παρακολουθείται η ηπατική λειτουργία ανά τακτά διαστήµατα. 
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5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια 
 
Μη κλινικά δεδοµένα δεν αποκαλύπτουν κάποιον ειδικό κίνδυνο για τον άνθρωπο µε βάση µελέτες 
φαρµακολογίας ασφάλειας, γονιδιοτοξικότητας και τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα. 
 
Μελέτες τοξικότητας επαναληπτικών δόσεων που πραγµατοποιήθηκαν σε σκύλους µε 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ, καταδεικνύουν γαστρικό ερεθισµό και έµετο και αποχρωµατισµένη 
γλώσσα. 
 
∆εν έχουν διεξαχθεί µελέτες καρκινογένεσης µε το Augmentin ή τα συστατικά του. 
 
 
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
6.1 Κατάλογος εκδόχων 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
6.2 Ασυµβατότητες 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
6.3 ∆ιάρκεια ζωής 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισµός 
 
Καµία ειδική υποχρέωση  
 
200 mg/28.5 mg/5 ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
Ελέγχετε ότι το σφράγισµα είναι άθικτο πριν από τη χρήση. Ανακινείτε τη φιάλη για να ξεκολλήσει η 
κόνις. Προσθέστε νερό (όπως ενδείκνυται παρακάτω), αναστρέψτε και ανακινήστε καλά. 
Εναλλακτικά γεµίστε τη φιάλη µε νερό µέχρι λίγο παρακάτω από τη χαραγή στην ετικέτα της φιάλης, 
αναστρέψτε και ανακινήστε καλά. Στη συνέχεια γεµίστε µε νερό ακριβώς µέχρι τη χαραγή, 
αναστρέψτε και πάλι ανακινήστε καλά. 
 
 

Περιεκτικότητα Όγκος νερού που πρέπει να 
προστεθεί για την 
ανασύσταση (ml) 

Τελικός όγκος ανασυσταµένου 
λαµβανόµενου από το στόµα 

εναιωρήµατος (ml) 
200 mg/28.5 mg/5 ml 64 70 

 
Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από κάθε δόση. 
 
400 mg/57 mg/5 ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα (γεύση φράουλα) 
Ελέγχετε ότι το σφράγισµα είναι άθικτο πριν από τη χρήση. Ανακινείτε τη φιάλη για να ξεκολλήσει η 
κόνις. Προσθέστε νερό (όπως ενδείκνυται παρακάτω), αναστρέψτε και ανακινήστε καλά. 
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Εναλλακτικά γεµίστε τη φιάλη µε νερό µέχρι λίγο παρακάτω από τη χαραγή στην ετικέτα της φιάλης, 
αναστρέψτε και ανακινήστε καλά. Στη συνέχεια γεµίστε µε νερό ακριβώς µέχρι τη χαραγή, 
αναστρέψτε και πάλι ανακινήστε καλά. 
 
 

Περιεκτικότητα Όγκος νερού που πρέπει να 
προστεθεί για την 
ανασύσταση (ml) 

Τελικός όγκος ανασυσταµένου 
λαµβανόµενου από το στόµα 

εναιωρήµατος (ml) 
400 mg/57 mg/5 ml 19 20 
 32 35 
 64 70 
 127 140 

 
Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από κάθε δόση. 
 
400 mg/57 mg/5 ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα (γεύση φρούτων) 
Ελέγχετε ότι το σφράγισµα είναι άθικτο πριν από τη χρήση. Ανακινείτε τη φιάλη για να ξεκολλήσει η 
κόνις. Προσθέστε νερό (όπως ενδείκνυται παρακάτω), αναστρέψτε και ανακινήστε καλά. 
Εναλλακτικά γεµίστε τη φιάλη µε νερό µέχρι λίγο παρακάτω από τη χαραγή στην ετικέτα της φιάλης, 
αναστρέψτε και ανακινήστε καλά. Στη συνέχεια γεµίστε µε νερό ακριβώς µέχρι τη χαραγή, 
αναστρέψτε και πάλι ανακινήστε καλά. 
 

Περιεκτικότητα Όγκος νερού που πρέπει να 
προστεθεί για την 
ανασύσταση (ml) 

Τελικός όγκος ανασυσταµένου 
λαµβανόµενου από το στόµα 

εναιωρήµατος (ml) 
400 mg/57 mg/5 ml 62 70 
 124 140 

 
Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από κάθε δόση. 
 
 
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 [Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
{Όνοµα και διεύθυνση} 
<{Τηλ}> 
<{Fax}> 
<{e-mail}> 
 
 
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 
 
{ΗΗ µήνας ΕΕΕΕ} 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
ΜΜ/ΕΕΕΕ/} 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 500 mg/62.5 mg επικαλυµµένα µε λεπτό 
υµένιο δισκία} 
{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 1000 mg/125 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα σε φακελίσκους} 
{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 250 mg/31.25 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα σε φακελίσκους} 
{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 500 mg/62.5 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα σε φακελίσκους} 
{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 100 mg/12.5 mg/ml κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα} 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 
 
 
3. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 
500 mg/62.5 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία} 
Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
1000 mg/125 mg 250 mg/31.25 mg 500 mg/62.5 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελίσκους 
100 mg/12.5 mg/ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα.   
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 
 
Το Augmentin ενδείκνυται για τη θεραπεία των παρακάτω λοιµώξεων σε ενηλίκους και παιδιά (βλέπε 
παραγράφους 4.2, 4.4 και 5.1): 
• Οξεία βακτηριακή παραρρινοκολπίτιδα (επαρκώς διαγνωσµένη) 
• Οξεία µέση ωτίτιδα 
• Οξείες επιδεινώσεις χρόνιας βρογχίτιδας (επαρκώς διαγνωσµένες) 
• Εξωνοσοκοµειακή πνευµονία 
• Κυστίτιδα 
• Πυελονεφρίτιδα 
• ∆ερµατικές λοιµώξεις  και λοιµώξεις µαλακών µορίων, συγκεκριµένα κυτταρίτιδα, δήγµατα 

από ζώα, σοβαρά οδοντικά αποστήµατα µε επεκτεινόµενη κυτταρίτιδα. 
• Οστικές και αρθρικές λοιµώξεις, ιδιαίτερα οστεοµυελίτιδα 
 
Θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι επίσηµες οδηγίες αναφορικά µε την κατάλληλη χρήση 
αντιβακτηριακών παραγόντων. 
 
4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης 
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Οι δόσεις εκφράζονται σε όλο το κείµενο ως προς το περιεχόµενο σε αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
µε εξαίρεση όταν οι δόσεις δηλώνονται ως προς ένα µεµονωµένο συστατικό. 
 
Η δόση Augmentin που επιλέγεται για τη θεραπεία µιας µεµονωµένης λοίµωξης θα πρέπει να 
λαµβάνει υπόψη: 
 
• Τα αναµενόµενα παθογόνα και την πιθανή τους ευαισθησία σε αντιβακτηριακούς παράγοντες 

(βλέπε παράγραφο 4.4) 
• Τη βαρύτητα και το σηµείο της λοίµωξης  
• Την ηλικία, το βάρος και τη νεφρική λειτουργία του ασθενούς, όπως φαίνεται παρακάτω.  
 
Η χρήση εναλλακτικών µορφών Augmentin (π.χ. εκείνες που παρέχουν υψηλότερες δόσεις 
αµοξικιλίνης ή/και διαφορετικές αναλογίες αµοξικιλίνης προς κλαβουλανικό οξύ) θα πρέπει να 
θεωρείται απαραίτητη (βλέπε παραγράφους 4.4 και 5.1). 
 
Σε ενήλικες και παιδιά ≥ 40 kg, αυτό το σκεύασµα Augmentin παρέχει συνολική ηµερήσια δόση 2000 
mg αµοξικιλίνης/250 mg κλαβουλανικού οξέος, όταν χορηγείται δύο φορές την ηµέρα και 3000 mg 
αµοξικιλίνης/375 mg κλαβουλανικού οξέος όταν χορηγείται τρεις φορές την ηµέρα σύµφωνα µε τις 
παρακάτω συστάσεις.  Σε παιδιά < 40 kg, αυτο το σκεύασµα Augmentin παρέχει µέγιστη ηµερήσια 
δόση 1600-3,000 mg αµοξικιλίνης/200-400 mg κλαβουλανικού οξέος, όταν χορηγείται σύµφωνα µε 
τις παρακάτω συστάσεις.  Εάν θεωρηθεί ότι απαιτείται υψηλότερη ηµερήσια δόση αµοξικιλίνης, 
συνιστάται να επιλεχθεί άλλο σκεύασµα Augmentin, προκειµένου να αποφευχθεί η χορήγηση 
περιττών υψηλών ηµερήσιων δόσεων κλαβουλανικού οξέος (βλέπε παραγράφους 4.4 και 5.1).    
 
Η διάρκεια της θεραπείας θα πρέπει να καθορίζεται από την ανταπόκριση του ασθενούς.  Ορισµένες 
λοιµώξεις (π.χ. οστεοµυελίτιδα) απαιτούν µεγαλύτερες περιόδους θεραπείας.  Η θεραπεία δεν θα 
πρέπει να επεκταθεί πέραν των 14 ηµερών χωρίς επανεξέταση (βλέπε παράγραφο 4.4. σχετικά µε την 
παρατεταµένη θεραπεία). 
 
Ενήλικοι και παιδιά ≥ 40 kg 
 
Συνιστώµενες δόσεις: 
 
• κανονική δόση (για όλες τις ενδείξεις) 1000 mg/125 mg τρεις φορές την ηµέρα; 
 
• χαµηλότερη δόση - (ιδιαίτερα για λοιµώξεις όπως λοιµώξεις του δέρµατος και των µαλακών 

µορίων και µη σοβαρή παρραρινοκολπίτιδα): 1000 mg/125 mg δύο φορές την ηµέρα; 
 
Παιδιά < 40 kg 
 
Τα παιδιά µπορούν να λάβουν θεραπεία µε δισκία εναιωρήµατα ή παιδιατρικούς φακελίσκους 
Augmentin. 
 
Συνιστώµενες δόσεις: 
 
•  40 mg/5 mg/kg/ηµερησίως έως 80 mg/10 mg/kg/ηµερησίως (όχι παραπάνω από 

3000 mg/375 mg ηµερησίως) χορηγούµενα σε τρεις ισοµερώς κατανεµηµένες δόσεις, ανάλογα 
µε τη βαρύτητα της λοίµωξης. 

 
Ηλικιωµένοι 
 
∆εν θεωρείται απαραίτητη η αναπροσαρµογή της δόσης. 
 
Νεφρική δυσλειτουργία  
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∆εν απαιτείται αναπροσαρµογή της δόσης σε ασθενείς µε κάθαρση κρεατινίνης (CrCl) µεγαλύτερη 
από 30 ml/min. 
 
Σε ασθενείς µε κάθαρση κρεατινίνης µικρότερη από 30 ml/min, η χρήση µορφών του Augmentin µε 
αναλογία αµοξικιλίνης προς κλαβουλανικό οξύ 8:1 δεν συνιστάται, καθώς δεν είναι δυνατή η 
αναπροσαρµογή της δόσης. 
 
Ηπατική δυσλειτουργία 
 
Χορήγηση µε προσοχή και έλεγχος της ηπατικής λειτουργίας σε τακτά χρονικά διαστήµατα (βλέπε 
παραγράφους 4.3 και 4.4).   
 
Τρόπος χορήγησης 
 
Το Augmentin προορίζεται για χρήση από το στόµα. 
 
Χορήγηση κατά την έναρξη ενός γεύµατος, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ενδεχόµενη γαστρεντερική 
δυσανεξία και να βελτιστοποιηθεί η απορρόφηση της αµοξικιλίνης/του κλαβουλανικού οξέος.  
 
Η θεραπεία µπορεί να αρχίζει παρεντερικά σύµφωνα µε την ΠΧΠ της ενδοφλέβιας µορφής και να 
συνεχίζεται µε σκεύασµα χορηγούµενο από το στόµα. 
 
250 mg/31.25 mg 500 mg/62.5 mg 1000 mg/125 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελίσκους 
Τα περιεχόµενα του φακελίσκου µεµονωµένης δόσης πρέπει να διαλύονται σε µισό ποτήρι νερό πριν 
από την κατάποση. 
 
100 mg/12.5 mg/ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
Ανακινήστε για να ξεκολλήσει η κόνις, προσθέστε νερό σύµφωνα µε τις οδηγίες, αναστρέφετε και 
ανακινείτε. 
Ανακινείτε καλά τη φιάλη πριν από κάθε δόση (βλέπε παράγραφο 6.6.) 
 
4.3 Αντενδείξεις 
 
Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες σε οποιαδήποτε από τις πενικιλίνες ή σε κάποιο από τα 
έκδοχα. 
 
Ιστορικό σοβαρής άµεσης αντίδρασης υπερευαισθησίας (π.χ. αναφυλαξία) σε άλλον β-λακταµικό 
παράγοντα (π.χ. κεφαλοσπορίνη, καρβαπενέµη ή µονοβακτάµη). 
 
Ιστορικό ίκτερου/ηπατικής δυσλειτουργίας λόγω αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος (βλέπε 
παράγραφο 4.8). 
  
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση 
 
Πριν από την έναρξη θεραπείας µε αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ, θα πρέπει να γίνει προσεκτική 
διερεύνηση αναφορικά µε προηγούµενες αντιδράσεις υπερευαισθησίας στις πενικιλίνες, τις 
κεφαλοσπορίνες ή άλλους παράγοντες µε β-λακτάµη (βλέπε παραγράφους 4.3 και 4.8). 
 
Σοβαρές και περιστασιακά θανατηφόρες αντιδράσεις υπερευαισθησίας (αναφυλαξία) έχουν αναφερθεί 
σε ασθενείς υπό θεραπεία µε πενικιλίνη. Αυτές οι αντιδράσεις είναι πιθανότερο να εκδηλωθούν σε 
άτοµα που έχουν ιστορικό υπερευαισθησίας στην πενικιλίνη και σε ατοπικά άτοµα. Εάν παρουσιαστεί 
µια αλλεργική αντίδραση, η θεραπεία µε αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ πρέπει να διακοπεί και να 
ξεκινήσει κατάλληλη εναλλακτική θεραπεία.  
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Στην περίπτωση που µία λοίµωξη είναι αποδεδειγµένα λόγω µικροοργανισµού(ών) ευαίσθητου(ων) 
στην αµοξικιλίνη, τότε πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόµενο µεταφοράς από 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ σε αµοξικιλίνη σύµφωνα µε τις επίσηµες οδηγίες. 
 
Αυτό το σκεύασµα Augmentin δεν είναι κατάλληλο προς χρήση όταν υπάρχει υψηλός κίνδυνος τα 
υποτιθέµενα παθογόνα να έχουν µειωµένη ευαισθησία ή αντίσταση σε παράγοντες µε β-λακτάµη που 
δεν διαµεσολαβείται από β-λακταµάσες ευαίσθητες σε αναστολή από το κλαβουλανικό οξύ. Αυτό το 
σκεύασµα δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση ανθεκτικού στην πενικιλίνη S. 
pneumoniae.  
 
Σπασµοί µπορεί να εµφανιστούν σε ασθενείς µε διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας ή σε αυτούς που 
λαµβάνουν υψηλές δόσεις (βλέπε παράγραφο 4.8). 
 
Η αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ θα πρέπει να αποφεύγεται εάν υπάρχει υπόνοια λοιµώδους 
µονοπυρήνωσης, καθώς η εκδήλωση ενός ιλαροειδούς εξανθήµατος έχει σχετιστεί µε αυτήν την 
πάθηση µετά από χρήση αµοξικιλίνης. 
 
Η ταυτόχρονη χρήση αλλοπουρινόλης κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε αµοξικιλίνη µπορεί να 
αυξήσει την πιθανότητα εµφάνισης αλλεργικών δερµατικών αντιδράσεων.  
 
Η παρατεταµένη χρήση µπορεί ενίοτε να οδηγήσει σε υπερανάπτυξη µη ευαίσθητων 
µικροοργανισµών. 
 
Η εµφάνιση κατά την έναρξη της θεραπείας ενός πυρετώδους γενικευµένου ερυθήµατος σχετιζόµενο 
µε φλύκταινα µπορεί να είναι σύµπτωµα γενικευµένου κηλιδοβλατίδώδους εξανθήµατος (AGEP) 
(βλέπε παράγραφο 4.8). Η αντίδραση αυτή απαιτεί την διακοπή του Augmentin και αντενδείκνυται 
οποιαδήποτε επακόλουθη χορήγηση αµοξικιλίνης. 
 
Η αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή σε ασθενείς µε ένδειξη 
ηπατικής δυσλειτουργίας (βλέπε παραγράφους 4.2, 4.3 και 4.8). 
 
Ηπατικά περιστατικά έχουν αναφερθεί κυρίως σε άρρενες και ηλικιωµένους ασθενείς και µπορεί να 
σχετίζονται µε παρατεταµένη θεραπεία.  Τέτοια περιστατικά πολύ σπάνια έχουν αναφερθεί σε παιδιά.  
Σε όλους τους πληθυσµούς, τα σηµεία και συµπτώµατα συνήθως εµφανίζονται κατά τη διάρκεια ή 
λίγο µετά την θεραπεία, αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να µην γίνουν αντιληπτά µέχρι 
αρκετές εβδοµάδες µετά τη διακοπή της θεραπείας. Συνήθως είναι αναστρέψιµα.  Τα ηπατικά 
περιστατικά µπορεί να είναι σοβαρά και σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, έχουν αναφερθεί 
θάνατοι. Αυτοί σχεδόν πάντα συνέβησαν σε ασθενείς µε σοβαρή υποκείµενη πάθηση ή µε παράληλη 
λήψη φαρµάκων γνωστών για την δυνητικά ηπατική τους δράση (βλέπε παράγραφο 4.8).   
 
Συσχετιζόµενη µε αντιβιοτικά κολίτιδα έχει αναφερθεί σχεδόν µε όλους τους αντιβακτηριακούς 
παράγοντες και µπορεί η βαρύτητά της να κυµαίνεται από ήπια έως απειλητική για τη ζωή (βλέπε 
παράγραφο 4.8).  Εποµένως, είναι σηµαντικό να εξετάζεται το ενδεχόµενο αυτής της διάγνωσης σε 
ασθενείς που παρουσιάζουν διάρροια κατά τη διάρκεια της χορήγησης οποιωνδήποτε αντιβιοτικών ή 
µετά από αυτή.  Στην περίπτωση που εµφανισθεί κολίτιδα σχετιζόµενη µε το αντιβιοτικό, η χορήγηση 
αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος πρέπει να διακοπεί άµεσα, να ζητηθεί η συµβουλή γιατρού και να 
αρχίσει η κατάλληλη θεραπεία. Σε αυτή την περίπτωση αντενδεικνυται η χρήση αντι περισταλτικών 
φαρµάκων. 
 
Κατά τη διάρκεια παρατεταµένης θεραπείας ενδείκνυται περιοδική αξιολόγηση των λειτουργιών των 
οργανικών συστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων της νεφρικής, ηπατικής και αιµοποιητικής 
λειτουργίας. 
 
Σπανίως έχει αναφερθεί επιµήκυνση του χρόνου προθροµβίνης σε ασθενείς που λαµβάνουν 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ.  Θα πρέπει να εφαρµόζεται κατάλληλη παρακολούθηση όταν 
χορηγούνται ταυτόχρονα αντιπηκτικά.  Ενδέχεται να χρειαστούν αναπροσαρµογές της δόσης των 
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λαµβανόµενων από το στόµα αντιπηκτικών, ώστε να διατηρείται το επιθυµητό επίπεδο 
αντιπηκτικότητας (βλέπε παραγράφους 4.5 και 4.8). 
 
Σε ασθενείς µε νεφρική δυσλειτουργία, η δόση θα πρέπει να αναπροσαρµόζεται ανάλογα µε το βαθµό 
της δυσλειτουργίας (βλέπε παράγραφο 4.2). 
 
Σε ασθενείς µε µειωµένη παραγωγή ούρων, πολύ σπάνια έχει παρατηρηθεί κρυσταλλουρία κυρίως µε 
παρεντερική θεραπεία.  Κατά τη χορήγηση υψηλών δόσεων αµοξικιλίνης, ενδείκνυται η διατήρηση 
επαρκούς πρόσληψης υγρών και παραγωγής ούρων για να µειωθεί η πιθανότητα σχηµατισµού 
κρυστάλλων αµοξικιλίνης στα ούρα.  Σε ασθενείς µε ουροκαθετήρες, θα πρέπει να τηρείται τακτικός 
έλεγχος βατότητας (βλέπε παράγραφο 4.9). 
 
Κατά τη θεραπεία µε αµοξικιλίνη, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται ενζυµατικές µέθοδοι µε οξειδάση 
της γλυκόζης κατά τον έλεγχο για παρουσία γλυκόζης στα ούρα επειδή ψευδώς θετικά αποτελέσµατα 
µπορεί να παρουσιαστούν µε µη ενζυµατικές µεθόδους. 
 
Η παρουσία κλαβουλανικού οξέος στο Augmentin µπορεί να προκαλέσει µη ειδική σύνδεση IgG και 
λευκωµατίνης µε ερυθροκυτταρικές µεµβράνες και να οδηγήσει σε ψευδή θετικό έλεγχο Coombs.  
 
Υπάρχουν αναφορές θετικών αποτελεσµάτων µε το τέστ Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus 
EIA σε ασθενείς που λαµβάνουν αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ, οι οποίοι στη συνέχεια βρέθηκε ότι 
δεν είχαν λοίµωξη από Aspergillus.  ∆ιασταυρούµενες αντιδράσεις µε πολυσακχαρίδια και 
πολυφουρανόζες που δεν που δεν περιέχουν Aspergillus µε το τέστ Bio-Rad Laboratories Platelia 
Aspergillus EIA έχουν αναφερθεί.  Εποµένως, θετικά αποτελέσµατα δοκιµασιών σε ασθενείς που 
λαµβάνουν αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ θα πρέπει να ερµηνεύονται µε προσοχή και να 
επιβεβαιόνονται µε άλλες διαγνωστικές µεθόδους. 
 
Τα Augmentin 1000 mg/125 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελίσκους 30  mg ασπαρτάµης 
(E951) ανά φακελίσκο, µία πηγή φαινυλαλανίνης.  Αυτό το φάρµακο θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε 
προσοχή σε ασθενείς µε φαινυλοκετονουρία. 
 
Τα Augmentin 250 mg/31.25 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελίσκους 7.5  mg ασπαρτάµης 
(E951) ανά φακελίσκο, µία πηγή φαινυλαλανίνης.  Αυτό το φάρµακο θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε 
προσοχή σε ασθενείς µε φαινυλοκετονουρία. 
 
Τα Augmentin 500 mg/62.5 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελίσκους 15  mg ασπαρτάµης 
(E951) ανά φακελίσκο, µία πηγή φαινυλαλανίνης.  Αυτό το φάρµακο θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε 
προσοχή σε ασθενείς µε φαινυλοκετονουρία. 
 
Τα Augmentin 100 mg/12.5 mg/ml εναιώρηµα περιέχει 3.2 mg ασπαρτάµης (E951) ανά ml, µία πηγή 
φαινυλαλανίνης.  Αυτό το φάρµακο θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή σε ασθενείς µε 
φαινυλοκετονουρία. 
 
1000 mg/125 mg 250 mg/31.25 mg 500 mg/62.5 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελίσκους 
100 mg/12.5 mg/ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν περιέχει µαλτοδεξτρίνη (γλυκόζη).  Ασθενείς µε σπάνια 
δυσαπορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης δεν θα πρέπει να λαµβάνουν αυτό το φάρµακο. 
 
4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης 
 
Λαµβανόµενα από το στόµα αντιπηκτικά 
 
Λαµβανόµενα από το στόµα αντιπηκτικά και πενικιλινούχα αντιβιοτικά έχουν χρησιµοποιηθεί ευρέως 
στην πράξη χωρίς αναφορές αλληλεπίδρασης.  Ωστόσο, στη βιβλιογραφία υπάρχουν περιπτώσεις 
αυξηµένου διεθνούς κανονικοποιηµένου λόγου σε ασθενείς που συντηρούνται µε λήψη 
ακενοκουµαρόλης ή βαρφαρίνης και στους οποίους χορηγείται ένα σχήµα αµοξικιλίνης.  Σε 
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περίπτωση που είναι απαραίτητη η συγχορήγηση, θα πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά ο χρόνος 
προθροµβίνης ή ο διεθνής κανονικοποιηµένος λόγος µε την προσθήκη ή την απόσυρση της 
αµοξικιλίνης.  Επιπλέον, ενδέχεται να είναι απαραίτητες αναπροσαρµογές της δόσης λαµβανόµενων 
από το στόµα αντιπηκτικών (βλέπε παραγράφους 4.5 και 4.8).  
 
Μεθοτρεξάτη 
 
Οι πενικιλίνες ενδέχεται να µειώσουν την έκκριση µεθοτρεξάτης, γεγονός που προκαλεί ενδεχόµενη 
αύξηση τοξικότητας. 
 
Προβενεσίδη 
 
Η συγχορήγηση µε προβενεσίδη δεν συνιστάται. Η προβενεσίδη µειώνει τη νεφρική σωληναριακή 
απέκκριση της αµοξικιλίνης. Η συγχορήγηση µε προβενεσίδη µπορεί να αυξήσει και να επιµηκύνει τα 
επίπεδα αµοξικιλίνης στο αίµα αλλά όχι του κλαβουλανικού οξέος. 
 
4.6 Kύηση και γαλουχία 
 
Κύηση 
 
Μελέτες σε ζώα δεν κατέδειξαν άµεσες ή έµµεσες επικίνδυνες επιπτώσεις στην εγκυµοσύνη, στην 
ανάπτυξη του εµβρύου, στον τοκετό ή στη µεταγεννητική ανάπτυξη (βλέπε παράγραφο 5.3).  
Περιορισµένα στοιχεία σχετικά µε τη χρήση αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος κατά τη διάρκεια της 
κυήσεως σε ανθρώπους δεν υποδεικνύουναυξηµένο κίνδυνο συγγενών διαµαρτιών.  Σε µια µόνο 
µελέτη σε γυναίκες µε πρόωρο τοκετό, παρατηρήθηκε ότι προφυλακτική αγωγή µε 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ µπορεί να συσχετιστεί µε αυξηµένο κίνδυνο ελκονεκρωτικής 
εντεροκολίτιδας των νεογνών.  Η χρήση πρέπει να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια της κύησης, εκτός 
εάν θεωρείται απαραίτητη από τον γιατρό. 
 
Γαλουχία 
 
Και οι δύο ουσίες αποβάλλονται στο µητρικό γάλα (τίποτα δεν είναι γνωστό για τις επιδράσεις του 
κλαβουλανικού οξέος στο βρέφος που θηλάζει).  Συνεπώς, στο βρέφος που θηλάζει είναι πιθανή η 
εµφάνιση διάρροιας και µυκητιασικής λοίµωξης των βλεννογόνων, οπότε µπορεί να χρειαστεί να 
διακοπεί ο θηλασµός.  Η αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο κατά τη 
διάρκεια του θηλασµού µετά από αξιολόγηση του οφέλους/του κινδύνου από τον θεράποντα γιατρό. 
 
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών 
 
∆εν πραγµατοποιήθηκαν µελέτες σχετικά µε τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού 
µηχανών.  Ωστόσο, ενδέχεται να παρουσιαστούν ανεπιθύµητες ενέργειες (π.χ. αλλεργικές 
αντιδράσεις, ζάλη, σπασµοί), οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα οδήγησης και χειρισµού 
µηχανών (βλέπε παράγραφο 4.8). 
 
4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες 
 
Οι ποιο συχνά αναφερθείσες ανεπιθύµητες ενέργειες (ΑΕ) είναι διάρροια, ναυτία και έµετος. 
 
Οι ΑΕ από κλινικές δοκιµές και µετεγκριτική παρακολούθηση µε το Augmentin, ταξινοµήθηκαν 
σύµφωνα µε την Kατηγορία οργάνου συστήµατος κατά MedDRA και παρατίθενται παρακάτω. 
 
Για την ταξινόµηση των ανεπιθύµητων ενεργειών χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω ορολογίες. 
Πολύ συχνές (≥1/10) 
Συχνές (≥1/100 έως <1/10) 
Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100) 
Σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000) 
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Πολύ σπάνιες (<1/10.000) 
Άγνωστη συχνότητα (δεν µπορεί να υπολογιστεί από τα διαθέσιµα δεδοµένα) 
 
Λοιµώξεις και παρασιτώσεις 
Βλεννογονοδερµατική καντιντίαση 
 

Συχνές 

Υπερανάπτυξη µη ευαίσθητων οργανισµών Άγνωστη  
∆ιαταραχές του αιµοποιητικού και του λεµφικού συστήµατος 
Αναστρέψιµη λευκοπενία 
(συµπεριλαµβανοµένης ουδετεροπενίας) 

Σπάνιες 

Θροµβοκυτταροπενία Σπάνιες 
Αναστρέψιµη ακοκκιοκυτταραιµία Άγνωστη  
Αιµολυτική αναιµία Άγνωστη  
Παρατεταµένος χρόνος αιµορραγίας και 
χρόνος προθροµβίνης1 

 

Άγνωστη  

∆ιαταραχές του ανοσοποιητικού συστήµατος10 

Αγγειονευρωτικό οίδηµα Άγνωστη  
Αναφυλαξία Άγνωστη  
Σύνδροµο οµοιάζον µε ορονοσία Άγνωστη  
Αγγειακή υπερευαισθησία 
 

Άγνωστη  

∆ιαταραχές του νευρικού συστήµατος 
Ζάλη Όχι συχνές 
Κεφαλαλγία Όχι συχνές 
Αναστρέψιµη υπερδραστηριότητα Άγνωστη  
Σπασµοί2 

 
Άγνωστη  

∆ιαταραχές του γαστρεντερικού συστήµατος 
500 mg/62.5 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία} 
1000 mg/125 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελίσκους 
∆ιάρροια Πολύ συχνές 
Ναυτία3 Συχνές 
Έµετος Συχνές 
∆υσπεψία Όχι συχνές 
Κολίτιδα σχετιζόµενη µε το αντιβιοτικό4 Άγνωστη  
Μελανή τριχωτή γλώσσα Άγνωστη  
250 mg/31.25 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελίσκους 
500 mg/62.5 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελίσκους 
100 mg/12.5 mg/ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
∆ιάρροια Συχνές 
Ναυτία3 Συχνές 
Έµετος Συχνές 
∆υσπεψία Όχι συχνές 
Κολίτιδα σχετιζόµενη µε το αντιβιοτικό4 Άγνωστη  
Μελανή τριχωτή γλώσσα Άγνωστη  
Αποχρωµατισµός των δοντιών11 

 
Άγνωστη  

∆ιαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων 
Αυξήσεις AST και/ή ALT5 Όχι συχνές 
Ηπατίτιδα6 Άγνωστη  
Χολοστατικός ίκτερος6 

 
Άγνωστη  

∆ιαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού 7 
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∆ερµατικό εξάνθηµα Όχι συχνές 
Κνησµός Όχι συχνές 
Κνίδωση Όχι συχνές 
Πολύµορφο ερύθηµα Σπάνιες 
Σύνδροµο Stevens-Johnson Άγνωστη  
Τοξική επιδερµική νεκρόλυση Άγνωστη  
Ποµφολυγώδης αποφολιδωτική δερµατίτιδα Άγνωστη  
Οξεία γενικευµένη εξανθηµατική 
φλυκταίνωση (AGEP)9 

 

Άγνωστη  

∆ιαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών 
∆ιάµεση νεφρίτιδα Άγνωστη  
Κρυσταλλουρία8 Άγνωστη  
1 Βλέπε παράγραφο 4.4 
2 Βλέπε παράγραφο 4.4 
3 Η ναυτία σχετίζεται συχνότερα µε υψηλότερες δόσεις λαµβανόµενες από το στόµα.  Αν οι 
γαστρεντερικές διαταραχές είναι έκδηλες, µπορούν να περιοριστούν µε τη λήψη του 
Augmentin στην αρχή του γεύµατος. 
4  Συµπεριλαµβανοµένης της ψευδοµεµβρανώδους κολίτιδας και της αιµορραγικής κολίτιδας 
(βλέπε παράγραφο 4.4) 
5 Μια µέτρια αύξηση σε AST και/ή ALT έχει σηµειωθεί σε ασθενείς που έλαβαν αντιβιοτικά 
της κατηγορίας β-λακτάµης, αλλά η σηµασία αυτών των ευρηµάτων είναι άγνωστη. 
6  Αυτές οι ανεπιθύµητες ενέργειες έχουν σηµειωθεί µε άλλες πενικιλίνες και κεφαλοσπορίνες 
(βλέπε παράγραφο 4.4). 
7 Αν αναφερθεί οποιαδήποτε δερµατική αντίδραση υπερευαισθησίας, η θεραπεία θα πρέπει 
να διακόπτεται (βλέπε παράγραφο 4.4). 
8 Βλέπε παράγραφο 4.9 
9 Βλέπε παράγραφο 4.4 
10 Βλέπε παραγράφους 4.3 και 4.4 
250 mg/31.25 mg 500 mg/62.5 mg κόνις σε φακελίσκους για πόσιµο εναιώρηµα σε 
φακελίσκους 
100 mg/12.5 mg/ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα  
11 Επιφανειακός αποχρωµατισµός των δοντιών έχει αναφερθεί πολύ σπάνια σε παιδιά.  Η 
καλή στοµατική 
υγιεινή προλαµβάνει τον αποχρωµατισµό, καθώς συνήθως αποκαθίσταται µε το βούρτσισµα 
των δοντιών. 
 
4.9 Υπερδοσολογία 
 
Συµπτώµατα και σηµεία υπερδοσολογίας 
 
Μπορεί να εµφανιστούν γαστρεντερικά συµπτώµατα και διαταραχή του ισοζυγίου υγρών και 
ηλεκτρολυτών.  Έχει παρατηρηθεί σχηµατισµός κρυστάλλων αµοξικιλίνης στα ούρα, ο οποίος, ενίοτε, 
οδηγεί σε νεφρική ανεπάρκεια (βλέπε παράγραφο 4.4). 
 
Σπασµοί µπορεί να εµφανιστούν σε ασθενείς µε διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας ή σε αυτούς που 
λαµβάνουν υψηλές δόσεις. 
 
Έχει αναφερθεί ότι η αµοξικιλίνη καθιζάνει σε ουροκαθετήρες, κυρίως µετά από ενδοφλέβια 
χορήγηση µεγάλων δόσεων.  Θα πρέπει να τηρείται τακτικός έλεγχος βατότητας (βλέπε παράγραφο 
4.4) 
 
Θεραπεία δηλητηρίασης 
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Τα γαστρεντερικά συµπτώµατα µπορούν να αντιµετωπιστούν συµπτωµατικά, δίνοντας προσοχή στο 
ισοζύγιο νερού/ηλεκτρολυτών. 
 
Η αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ µπορεί να αποµακρυνθεί από την κυκλοφορία µε αιµοκάθαρση. 
 
 
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες 
 
Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Συνδυασµοί πενικιλινών, συµπεριλαµβανοµένων των αναστολέων 
β-λακταµάσης, κωδικός ATC: J01CR02 
 
Μηχανισµός δράσης 
 
Η αµοξικιλίνη είναι µία ηµισυνθετική πενικιλίνη (αντιβιοτικό µε β-λακτάµη) που αναστέλλει ένα ή 
περισσότερα ένζυµα (συχνά αναφέρονται ως πρωτεΐνες σύνδεσης των πενικιλινών, ΡΒΡ) στη 
βιοσυνθετική οδό της βακτηριακής πεπτιδογλυκάνης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο δοµικό 
συστατικό του βακτηριακού κυτταρικού τοιχώµατος. Η αναστολή της σύνθεσης πεπτιδογλυκάνης 
οδηγεί στην αποδυνάµωση του κυτταρικού τοιχώµατος, η οποία συχνά ακολουθείται από 
κυτταρόλυση και θάνατο.  
 
Η αµοξικιλίνη είναι ευαίσθητη στην αποδόµηση από β-λακταµάσες που παράγονται από ανθεκτικά 
βακτήρια και, εποµένως, δεν είναι δραστική από µόνη της έναντι οργανισµών που παράγουν τέτοια 
ένζυµα. 
 
Το κλαβουλανικό οξύ είναι µία β-λακτάµη που σχετίζεται δοµικά µε πενικιλίνες. Απενεργοποιεί 
ορισµένα ένζυµα της β-λακταµάσης αποτρέποντας, ως εκ τούτου, την αδρανοποίηση της 
αµοξικιλίνης.  Το κλαβουλανικό οξύ µεµονωµένα δεν ασκεί κλινικά χρήσιµη αντιβακτηριακή 
επίδραση.  
 
Σχέση PK/PD 
 
Ο χρόνος άνω της ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης (Τ>MIC)  θεωρείται ότι είναι ο µείζων 
καθοριστικός παράγοντας αποτελεσµατικότητας για την αµοξικιλίνη.  
 
Μηχανισµοί αντίστασης 
 
Οι δύο κύριοι µηχανισµοί αντίστασης στην αµοξικιλίνη/το κλαβουλανικό οξύ είναι: 
 
• Αδρανοποίηση από εκείνες τις βακτηριακές β-λακταµάσες που δεν αναστέλλονται οι ίδιες από 

κλαβουλανικό οξύ, συµπεριλαµβανοµένων των κατηγοριών B, C και D. 
• Μεταβολή των PBP, η οποία µειώνει τη συγγένεια του αντιβακτηριακού παράγοντα για το 

στόχο. 
 
Η µη διαπερατότητα βακτηρίων ή µηχανισµοί αντλίας εκροής µπορεί να προκαλέσουν βακτηριακή 
αντίσταση ή να συντελέσουν σε αυτή, ιδιαίτερα σε Gram-αρνητικά βακτήρια.  
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Σηµεία διακοπής 
 
Τα σηµεία διακοπής MIC για την αµοξικιλίνη/το κλαβουλανικό οξύ είναι εκείνα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τους Αντιµικροβιακούς Ελέγχους Ευαισθησίας (EUCAST)  
 
Οργανισµός Σηµεία διακοπής ευαισθησίας (µg/ml) 
 Ευαίσθητος Ενδιάµεσος Ανθεκτικός 

 
Haemophilus influenzae1 ≤ 1 - > 1 
Moraxella catarrhalis1 ≤ 1 - > 1 
Staphylococcus aureus 2 ≤ 2 - > 2 
Αρνητικοί στην πηκτάση 
σταφυλόκοκκοι 2 

≤ 0.25  > 0.25 

Enterococcus1 ≤ 4 8 > 8 
Streptococcus A, B, C, G5 ≤ 0.25 - > 0.25 
Streptococcus pneumoniae3 ≤ 0.5 1-2 > 2 
Enterobacteriaceae1,4 - - > 8 
Gram-αρνητικά Αναερόβια1 ≤ 4 8 > 8 
Gram-θετικά Αναερόβια1 ≤ 4 8 > 8 
Σηµεία διακοπής µη 
σχετιζόµενα µε είδη1 

≤ 2 4-8 > 8 

1 Οι αναφερόµενες τιµές είναι για τις συγκεντρώσεις Αµοξικιλίνης.  Για τους σκοπούς των ελέγχων 
ευαισθησίας, η συγκέντρωση Κλαβουλανικού οξέος ορίζεται στα 2 mg/l 
2 Οι αναφερόµενες τιµές είναι για τις συγκεντρώσεις Οξακιλίνης. 
3 Οι τιµές των σηµείων διακοπής στον πίνακα βασίζονται στα σηµεία διακοπής της Αµπικιλίνης. 
4 Το σηµείο διακοπής της αντοχής R>8 mg/l διασφαλίζει ότι όλα τα αποµονωµένα στελέχη µε 
µηχανισµούς αντοχής αναφέρονται ως ανθεκτικά.  
5 Οι τιµές των σηµείων διακοπής στον πίνακα βασίζονται στα σηµεία διακοπής της 
Βενζυλοπενικιλίνης. 

  
Ο επιπολασµός αντίστασης ενδεχοµένως ποικίλει ανάλογα µε την περιοχή και τον χρόνο για 
επιλεγµένα είδη και η τοπική πληροφόρηση σχετικά µε την αντίσταση είναι επιθυµητή, κυρίως κατά 
τη θεραπεία σοβαρών λοιµώξεων. Ανάλογα µε τις απαιτήσεις, θα πρέπει να ζητείται η συνδροµή 
ειδικού όταν ο τοπικός επιπολασµός αντίστασης διακυβεύει τη χρησιµότητα του παράγοντα 
τουλάχιστον σε ορισµένους τύπους λοιµώξεων. 
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Συνήθως ευαίσθητα είδη 
Αερόβιοι Gram-θετικοί µικροοργανισµοί  
Enterococcus faecalis  
Gardnerella vaginalis 
Staphylococcus aureus (ευαίσθητος στη µεθικιλίνη)£ 
Streptococcus agalactiae 
Streptococcus pneumoniae1 

Streptococcus pyogenes και άλλοι β-αιµολυτικοί στρεπτόκοκκοι 
Οµάδα Streptococcus viridans  
 
Αερόβιοι Gram-αρνητικοί µικροοργανισµοί 
Capnocytophaga spp. 
Eikenella corrodens 
Haemophilus influenzae2 
Moraxella catarrhalis 

Pasteurella multocida 
 
Αναερόβιοι µικροοργανισµοί 
Bacteroides fragilis 
Fusobacterium nucleatum 
Prevotella spp. 
 
Είδη για τα οποία η επίκτητη αντίσταση µπορεί να αποτελεί πρόβληµα 
Αερόβιοι Gram-θετικοί µικροοργανισµοί 
Enterococcus faecium $ 
 
Αερόβιοι Gram-αρνητικοί µικροοργανισµοί 
Escherichia coli 

Klebsiella oxytoca  
Klebsiella pneumoniae 
Proteus mirabilis 
Proteus vulgaris  
 
Ενδογενώς ανθεκτικοί οργανισµοί 
Αερόβιοι Gram-αρνητικοί µικροοργανισµοί 
Acinetobacter sp. 
Citrobacter freundii 
Enterobacter sp. 
Legionella pneumophila  
Morganella morganii 
Providencia spp. 
Pseudomonas sp. 
Serratia sp. 
Stenotrophomonas maltophilia 
 
Λοιποί µικροοργανισµοί 
Chlamydophila pneumoniae 
Chlamydophila psittaci 
Coxiella burnetti  
Mycoplasma pneumoniae 
 
$ Φυσική ενδιάµεση ευαισθησία απουσία επίκτητου µηχανισµού αντίστασης. 
£Όλοι οι ανθεκτικοί στη µεθικιλίνη σταφυλόκοκκοι είναι ανθεκτικοί στην 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
1 Αυτό το σκεύασµα αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος µπορεί να µην είναι κατάλληλο για 
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την αντιµετώπιση του Streptococcus pneumoniae που είναι ανθεκτικός στην πενικιλίνη 
(βλέπε παραγράφους 4.2 και 4.4). 
2 Στελέχη µε µειωµένη ευαισθησία έχουν αναφερθεί σε ορισµένες χώρες της ΕΕ µε 
συχνότητα µεγαλύτερη από 10%. 
 
5.2 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες 
 
Απορρόφηση 
 
Η αµοξικιλίνη και το κλαβουλανικό οξύ διαλύονται πλήρως σε υδατικό διάλυµα µε φυσιολογικό pH.  
Και τα δύο συστατικά απορροφώνται γρήγορα και καλά µέσω της οδού χορήγησης από το στόµα. Η 
απορρόφηση της αµοξικιλίνης/του κλαβουλανικού οξέος βελτιστοποιείται όταν λαµβάνεται στην αρχή 
ενός γεύµατος.  Μετά από χορήγηση από το στόµα, η αµοξικιλίνη και το κλαβουλανικό οξύ είναι 
περίπου 70% βιοδιαθέσιµα.  Τα προφίλ πλάσµατος και των δύο συστατικών είναι παρόµοια και ο 
χρόνος έως τη µέγιστη συγκέντρωση στο πλάσµα (Tmax) σε κάθε περίπτωση είναι περίπου µία ώρα.   
  
Τα αποτελέσµατα φαρµακοκινητικής µίας µελέτης, στην οποία χορηγήθηκε 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ (1000  mg/125 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελίσκους τρεις 
φορές ηµερησίως) σε κατάσταση νηστείας σε οµάδες υγιών εθελοντών παρουσιάζονται παρακάτω.  
 
Μέσες (± SD) παράµετροι φαρµακοκινητικής 
 

∆όση Cmax Tmax * AUC (0-∞) T ½ ∆ραστική ουσία(ες) 
Χορηγηθήσα (mg) (µg/ml) (h) ((µg.h/ml) (h) 

Αµοξικιλίνη 
AMX/CA 
1000 mg/125 mg 

1000 14.4 
± 3.1 

1.5 
(0.75-2.0) 

38.2 
± 8.0 

1.1 
± 0.2 

Κλαβουλανικό οξύ 
AMX/CA 
1000/125 mg 

125 3.2 
± 0.85 

1.0 
(0.75-1.0) 

6.3 
± 1.8 

0.91 
± 0.09 

AMX – αµοξικιλίνη, CA – κλαβουλανικό οξύ 
* Μέση τιµή (εύρος) 

 
Οι συγκεντρώσεις της αµοξικιλίνης και του κλαβουλανικού οξέος στον ορό, οι οποίες επιτυγχάνονται 
µε αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ, είναι παρόµοιες µε εκείνες που παράγονται από την από του 
στόµατος χορήγηση ισοδύναµων δόσεων αµοξικιλίνης ή κλαβουλανικού οξέος µεµονωµένα. 
 
Κατανοµή 
 
Περίπου 25% του συνολικού κλαβουλανικού οξέος στο πλάσµα και 18% της συνολικής αµοξικιλίνης 
στο πλάσµα συνδέεται µε πρωτεϊνες. Ο εµφανής όγκος κατανοµής είναι περίπου 0,3-0,4 l/kg για την 
αµοξικιλίνη και περίπου 0,2 l/kg για το κλαβουλανικό οξύ. 
 
Μετά από ενδοφλέβια χορήγηση, τόσο η αµοξικιλίνη όσο και το κλαβουλανικό οξύ βρέθηκαν στη 
χοληδόχο κύστη, σε γαστρικό ιστό, στο δέρµα, στο λίπος, σε µυϊκούς ιστούς, σε αρθροσιελικό και 
περιτοναϊκό υγρό, στη χολή και σε πύον.  Η αµοξικιλίνη δεν κατανέµεται ικανοποιητικά στο 
εγκεφαλονωτιαίο υγρό. 
 
Από µελέτες σε ζώα δεν υπάρχουν ενδείξεις για σηµαντική κατακράτηση στους ιστούς υλικού που 
προέρχεται από το φάρµακο για οποιοδήποτε συστατικό.  Η αµοξικιλίνη, όπως οι περισσότερες 
πενικιλίνες, µπορεί να ανιχνευθεί στο µητρικό γάλα.  Στο µητρικό γάλα µπορούν επίσης να 
εντοπιστούν ίχνη κλαβουλανικού οξέος (βλέπε παράγραφο 4.6).  
 
Τόσο η αµοξικιλίνη όσο και τοµ κλαβουλανικό οξύ έχουν δείξει να διαπερνούν τον φραγµό του 
πλακούντα (βλέπε παράγραφο 4.6). 
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Βιοµετασχηµατισµός 
 
Η αµοξικιλίνη αποβάλλεται εν µέρει στα ούρα ως ανενεργό πενικιλλοϊκό οξύ σε ποσότητες που 
ισοδυναµούν µέχρι 10 έως 25% της αρχικής δόσης.  Το κλαβουλανικό οξύ µεταβολίζεται εκτεταµένα 
στον άνθρωπο και αποβάλλεται στα ούρα και τα κόπρανα ως διοξείδιο του άνθρακα σε αποβαλλόµενα 
αέρια. 
 
Αποβολή 
 
Η κύρια οδός αποβολής για την αµοξικιλίνη είναι µέσω των νεφρών, ενώ για το κλαβουλανικό οξύ 
είναι και µε νεφρικούς και µε µη νεφρικούς µηχανισµούς. 
 
Η αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ έχει µέση ηµιζωή αποβολής κατά προσέγγιση µία ώρα και µέση 
ολική κάθαρση κατά προσέγγιση 25 l/h σε υγιή άτοµα.  Περίπου το 60 έως 70% της αµοξικιλίνης και 
περίπου το 40 έως 65% του κλαβουλανικού οξέος αποβάλλεται αναλλοίωτο στα ούρα κατά τις πρώτες 
6 h µετά από τη χορήγηση µεµονωµένων δισκίων Augmentin 250 mg/125 mg ή 500 mg/125 mg.  
∆ιάφορες µελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η αποβολή στα ούρα είναι 50-85% για την αµοξικιλίνη και 
από 27-60% για το κλαβουλανικό οξύ µέσα σε διάστηµα 24 ωρών.  Στην περίπτωση του 
κλαβουλανικού οξέος, η µεγαλύτερη ποσότητα του φαρµάκου αποβάλλεται κατά τις πρώτες 2 ώρες 
µετά από τη χορήγηση. 
 
Η παράλληλη χρήση προβενεσίδης καθυστερεί την αποβολή αµοξικιλίνης, αλλά δεν καθυστερεί τη 
νεφρική αποβολή κλαβουλανικού οξέος (βλέπε παράγραφο 4.5). 
 
Ηλικία 
 
Η ηµιζωή αποβολής της αµοξικιλίνης είναι παρόµοια στα παιδιά ηλικίας 3 µηνών περίπου έως 2 ετών 
µε τα µεγαλύτερα παιδιά και ενηλίκους.  Στα πολύ νεαρά παιδιά (περιλαµβανοµένων των 
νεογέννητων) κατά την πρώτη εβδοµάδα της ζωής τους, το διάστηµα χορήγησης δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τις δύο φορές την ηµέρα λόγω της ανωριµότητας της νεφρικής οδού απέκκρισης.  Εφόσον 
οι ηλικιωµένοι ασθενείς είναι πιθανότερο να παρουσιάζουν µειωµένη νεφρική λειτουργία, θα πρέπει 
να δοθεί προσοχή στην επιλογή της δόσης και µπορεί να είναι χρήσιµη η παρακολούθηση της 
νεφρικής λειτουργίας. 
 
Φύλο 
 
Μετά από χορήγηση από το στόµα αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος σε υγιείς άνδρες και γυναίκες, 
το φύλο δεν παρουσιάζει σηµαντική επίδραση στη φαρµακοκινητική, είτε της αµοξικιλίνης, είτε του 
κλαβουλανικού οξέος. 
 
Νεφρική δυσλειτουργία 
 
Η συνολική κάθαρση της αµοξικιλίνης/του κλαβουλανικού οξέος στον ορό µειώνεται κατ’ αναλογία 
µε τη µειούµενη νεφρική λειτουργία.  Η µείωση της κάθαρσης του φαρµάκου είναι πιο έκδηλη για την 
αµοξικιλίνη σε σχέση µε το κλαβουλανικό οξύ καθώς µέσω της νεφρικής οδού αποβάλλεται 
µεγαλύτερο ποσοστό αµοξικιλίνης.  Συνεπώς, στη νεφρική δυσλειτουργία, οι δόσεις πρέπει να 
προλαµβάνουν την άσκοπη συσσώρευση αµοξικιλίνης και να διατηρούν παράλληλα επαρκή επίπεδα 
κλαβουλανικού οξέος (βλέπε παράγραφο 4.2). 
 
Ηπατική δυσλειτουργία 
 
Ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία θα πρέπει να λαµβάνουν δόση µε προσοχή και θα πρέπει να 
παρακολουθείται η ηπατική λειτουργία ανά τακτά διαστήµατα. 
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5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια 
 
Μη κλινικά δεδοµένα δεν αποκαλύπτουν κάποιον ειδικό κίνδυνο για τον άνθρωπο µε βάση µελέτες 
φαρµακολογίας ασφάλειας, γονιδιοτοξικότητας και τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα. 
 
Μελέτες τοξικότητας επαναληπτικών δόσεων που πραγµατοποιήθηκαν σε σκύλους µε 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ, καταδεικνύουν γαστρικό ερεθισµό και έµετο και αποχρωµατισµένη 
γλώσσα. 
 
∆εν έχουν διεξαχθεί µελέτες καρκινογένεσης µε το Augmentin ή τα συστατικά του. 
 
 
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
6.1 Κατάλογος εκδόχων 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
6.2 Ασυµβατότητες 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
6.3 ∆ιάρκεια ζωής 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισµός 
 
Καµία ειδική υποχρέωση 
 
100 mg/12.5 mg/ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
Ελέγχετε ότι το σφράγισµα είναι άθικτο πριν από τη χρήση. Ανακινείτε τη φιάλη για να ξεκολλήσει η 
κόνις. Γεµίστε τη φιάλη µε νερό µέχρι λίγο παρακάτω από τη χαραγή στην ετικέτα της φιάλης, 
αναστρέψτε και ανακινήστε καλά. Στη συνέχεια γεµίστε µε νερό ακριβώς µέχρι τη χαραγή, 
αναστρέψτε και πάλι ανακινήστε καλά. 
 

Περιεκτικότητα Όγκος νερού που πρέπει να 
προστεθεί για την 
ανασύσταση (ml) 

Τελικός όγκος ανασυσταµένου 
λαµβανόµενου από το στόµα 

εναιωρήµατος (ml) 
100 mg/12.5 mg/ml Συµπλήρωµα έως το σηµάδι 30 

 Συµπλήρωµα έως το σηµάδι 60 
 Συµπλήρωµα έως το σηµάδι 120 

 
Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από κάθε δόση. 
 
 
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
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 [Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
{Όνοµα και διεύθυνση} 
<{Τηλ}> 
<{Fax}> 
<{e-mail}> 
 
 
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 
 
{ΗΗ µήνας ΕΕΕΕ} 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
ΜΜ/ΕΕΕΕ/} 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 600 mg/42.9 mg/5 ml κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα} 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 
 
 
3. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 
Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα. 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 
 
Το Augmentin ενδείκνυται για την θεραπεία των παρακάτω λοιµώξεων σε παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 
3 µηνών και βάρους σώµατος µικρότερου των 40 kg, που προκλήθηκαν ή πιστεύεται ότι προκλήθηκαν 
από ανθεκτικό στην πενικιλίνη Streptococcus pneumoniae (βλέπε παραγράφους 4.2, 4.4 και 5.1): 
 
• Οξεία µέση ωτίτιδα 
• Εξωνοσοκοµειακή πνευµονία 
 
Θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι επίσηµες οδηγίες αναφορικά µε την κατάλληλη χρήση 
αντιβακτηριακών παραγόντων. 
 
4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης 
 
Οι δόσεις εκφράζονται σε όλο το κείµενο ως προς το περιεχόµενο σε αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
µε εξαίρεση όταν οι δόσεις δηλώνονται ως προς ένα µεµονωµένο συστατικό. 
 
Η δόση Augmentin που επιλέγεται για τη θεραπεία µιας µεµονωµένης λοίµωξης θα πρέπει να 
λαµβάνει υπόψη: 
 
• Τα αναµενόµενα παθογόνα και την πιθανή τους ευαισθησία σε αντιβακτηριακούς παράγοντες 

(βλέπε παράγραφο 4.4) 
• Τη βαρύτητα και το σηµείο της λοίµωξης  
• Την ηλικία, το βάρος και τη νεφρική λειτουργία του ασθενούς, όπως φαίνεται παρακάτω.  
 
Η θεραπεία δεν θα πρέπει να επεκταθεί πέραν των 14 ηµερών χωρίς επανεξέταση (βλέπε παράγραφο 
4.4. σχετικά µε την παρατεταµένη θεραπεία). 
 
Ενήλικοι και παιδιά ≥ 40 kg 
 
∆εν υπάρχει εµπειρία µε το Augmentin εναιώρηµα σε ενήλικες και παιδιά ≥ 40 kg, και εποµένως δεν 
µπορεί να δοθεί δοσολογική σύσταση. 
 
Παιδιά < 40 kg (ηλικίας ≥ 3 µηνών) 
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Η συνιστώµενη δόση Augmentin εναιώρηµα είναι 906.4 mg/kg/ηµέρα χορηγούµενα σε δύο ισοµερώς 
κατανεµηµένες δόσεις,  
 
∆εν διατίθενται κλινικά δεδοµένα για το Augmentin για παιδιά ηλικίας µικρότερης των 3 µηνών. 
 
Νεφρική δυσλειτουργία  
 
∆εν απαιτείται αναπροσαρµογή της δόσης σε ασθενείς µε κάθαρση κρεατινίνης (CrCl) µεγαλύτερη 
από 30 ml/min. 
 
Σε ασθενείς µε κάθαρση κρεατινίνης µικρότερη από 30 ml/min, η χρήση του Augmentin δεν 
συνιστάται καθώς δεν είναι δυνατή η αναπροσαρµογή της δόσης. 
 
Ηπατική δυσλειτουργία 
 
Χορήγηση µε προσοχή και έλεγχος της ηπατικής λειτουργίας σε τακτά χρονικά διαστήµατα (βλέπε 
παραγράφους 4.3 και 4.4).   
 
Τρόπος χορήγησης 
 
Το Augmentin προορίζεται για χρήση από το στόµα.   
 
Χορήγηση κατά την έναρξη ενός γεύµατος, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ενδεχόµενη γαστρεντερική 
δυσανεξία και να βελτιστοποιηθεί η απορρόφηση της αµοξικιλίνης/του κλαβουλανικού οξέος.  
 
Ανακινήστε για να ξεκολλήσει η κόνις, προσθέστε νερό σύµφωνα µε τις οδηγίες, αναστρέφετε και 
ανακινείτε. 
Ανακινείτε καλά τη φιάλη πριν από κάθε δόση (βλέπε παράγραφο 6.6.) 
 
4.3 Αντενδείξεις 
 
Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες σε οποιαδήποτε από τις πενικιλίνες ή σε κάποιο από τα 
έκδοχα. 
 
Ιστορικό σοβαρής άµεσης αντίδρασης υπερευαισθησίας (π.χ. αναφυλαξία) σε άλλον β-λακταµικό 
παράγοντα (π.χ. κεφαλοσπορίνη, καρβαπενέµη ή µονοβακτάµη). 
 
Ιστορικό ίκτερου/ηπατικής δυσλειτουργίας λόγω αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος (βλέπε 
παράγραφο 4.8). 
 
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση 
 
Πριν από την έναρξη θεραπείας µε αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ, θα πρέπει να γίνει προσεκτική 
διερεύνηση αναφορικά µε προηγούµενες αντιδράσεις υπερευαισθησίας στις πενικιλίνες, τις 
κεφαλοσπορίνες ή άλλους παράγοντες µε β-λακτάµη (βλέπε παραγράφους 4.3 και 4.8). 
 
Σοβαρές και περιστασιακά θανατηφόρες αντιδράσεις υπερευαισθησίας (αναφυλαξία) έχουν αναφερθεί 
σε ασθενείς υπό θεραπεία µε πενικιλίνη. Αυτές οι αντιδράσεις είναι πιθανότερο να εκδηλωθούν σε 
άτοµα που έχουν ιστορικό υπερευαισθησίας στην πενικιλίνη και σε ατοπικά άτοµα. Εάν παρουσιαστεί 
µια αλλεργική αντίδραση, η θεραπεία µε αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ πρέπει να διακοπεί και να 
ξεκινήσει κατάλληλη εναλλακτική θεραπεία.  
 
Στην περίπτωση που µία λοίµωξη είναι αποδεδειγµένα λόγω µικροοργανισµού(ών) ευαίσθητου(ων) 
στην αµοξικιλίνη, τότε πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόµενο µεταφοράς από 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ σε αµοξικιλίνη σύµφωνα µε τις επίσηµες οδηγίες. 
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Σπασµοί µπορεί να εµφανιστούν σε ασθενείς µε διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας ή σε αυτούς που 
λαµβάνουν υψηλές δόσεις (βλέπε παράγραφο 4.8). 
 
Η αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ θα πρέπει να αποφεύγεται εάν υπάρχει υπόνοια λοιµώδους 
µονοπυρήνωσης, καθώς η εκδήλωση ενός ιλαροειδούς εξανθήµατος έχει σχετιστεί µε αυτήν την 
πάθηση µετά από χρήση αµοξικιλίνης. 
 
Η ταυτόχρονη χρήση αλλοπουρινόλης κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε αµοξικιλίνη µπορεί να 
αυξήσει την πιθανότητα εµφάνισης αλλεργικών δερµατικών αντιδράσεων.   
 
Η παρατεταµένη χρήση µπορεί ενίοτε να οδηγήσει σε υπερανάπτυξη µη ευαίσθητων 
µικροοργανισµών. 
 
Η εµφάνιση κατά την έναρξη της θεραπείας ενός πυρετώδους γενικευµένου ερυθήµατος σχετιζόµενο 
µε φλύκταινα µπορεί να είναι σύµπτωµα γενικευµένου κηλιδοβλατίδώδους εξανθήµατος (AGEP) 
(βλέπε παράγραφο 4.8). Η αντίδραση αυτή απαιτεί την διακοπή του Augmentin και αντενδείκνυται 
οποιαδήποτε επακόλουθη χορήγηση αµοξικιλίνης. 
 
Η αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή σε ασθενείς µε ένδειξη 
ηπατικής δυσλειτουργίας (βλέπε παραγράφους 4.2, 4.3 και 4.8). 
 
Ηπατικά περιστατικά έχουν αναφερθεί κυρίως σε άρρενες και ηλικιωµένους ασθενείς και µπορεί να 
σχετίζονται µε παρατεταµένη θεραπεία.  Τέτοια περιστατικά πολύ σπάνια έχουν αναφερθεί σε παιδιά.  
Σε όλους τους πληθυσµούς, τα σηµεία και συµπτώµατα συνήθως εµφανίζονται κατά τη διάρκεια ή 
λίγο µετά την θεραπεία, αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να µην γίνουν αντιληπτά µέχρι 
αρκετές εβδοµάδες µετά τη διακοπή της θεραπείας.  Συνήθως είναι αναστρέψιµα.  Τα ηπατικά 
περιστατικά µπορεί να είναι σοβαρά και σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, έχουν αναφερθεί 
θάνατοι.  Αυτοί σχεδόν πάντα συνέβησαν σε ασθενείς µε σοβαρή υποκείµενη πάθηση ή µε παράληλη 
λήψη φαρµάκων γνωστών για την δυνητικά ηπατική τους δράση (βλέπε παράγραφο 4.8).   
 
Συσχετιζόµενη µε αντιβιοτικά κολίτιδα έχει αναφερθεί σχεδόν µε όλους τους αντιβακτηριακούς 
παράγοντες και µπορεί η βαρύτητά της να κυµαίνεται από ήπια έως απειλητική για τη ζωή (βλέπε 
παράγραφο 4.8).  Εποµένως, είναι σηµαντικό να εξετάζεται το ενδεχόµενο αυτής της διάγνωσης σε 
ασθενείς που παρουσιάζουν διάρροια κατά τη διάρκεια της χορήγησης οποιωνδήποτε αντιβιοτικών ή 
µετά από αυτή. Στην περίπτωση που εµφανισθεί κολίτιδα σχετιζόµενη µε το αντιβιοτικό, η χορήγηση 
αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος πρέπει να διακοπεί άµεσα, να ζητηθεί η συµβουλή γιατρού και να 
αρχίσει η κατάλληλη θεραπεία. Σε αυτή την περίπτωση αντενδεικνυται η χρήση αντι περισταλτικών 
φαρµάκων. 
 
Κατά τη διάρκεια παρατεταµένης θεραπείας ενδείκνυται περιοδική αξιολόγηση των λειτουργιών των 
οργανικών συστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων της νεφρικής, ηπατικής και αιµοποιητικής 
λειτουργίας. 
 
Σπανίως έχει αναφερθεί επιµήκυνση του χρόνου προθροµβίνης σε ασθενείς που λαµβάνουν 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ.  Θα πρέπει να εφαρµόζεται κατάλληλη παρακολούθηση όταν 
χορηγούνται ταυτόχρονα αντιπηκτικά.  Ενδέχεται να χρειαστούν αναπροσαρµογές της δόσης των 
λαµβανόµενων από το στόµα αντιπηκτικών, ώστε να διατηρείται το επιθυµητό επίπεδο 
αντιπηκτικότητας (βλέπε παραγράφους 4.5 και 4.8). 
 
Σε ασθενείς µε µειωµένη παραγωγή ούρων, πολύ σπάνια έχει παρατηρηθεί κρυσταλλουρία κυρίως µε 
παρεντερική θεραπεία.  Κατά τη χορήγηση υψηλών δόσεων αµοξικιλίνης, ενδείκνυται η διατήρηση 
επαρκούς πρόσληψης υγρών και παραγωγής ούρων για να µειωθεί η πιθανότητα σχηµατισµού 
κρυστάλλων αµοξικιλίνης στα ούρα.  Σε ασθενείς µε ουροκαθετήρες, θα πρέπει να τηρείται τακτικός 
έλεγχος βατότητας (βλέπε παράγραφο 4.9). 
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Κατά τη θεραπεία µε αµοξικιλίνη, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται ενζυµατικές µέθοδοι µε οξειδάση 
της γλυκόζης κατά τον έλεγχο για παρουσία γλυκόζης στα ούρα επειδή ψευδώς θετικά αποτελέσµατα 
µπορεί να παρουσιαστούν µε µη ενζυµατικές µεθόδους. 
 
Η παρουσία κλαβουλανικού οξέος στο Augmentin µπορεί να προκαλέσει µη ειδική σύνδεση IgG και 
λευκωµατίνης µε ερυθροκυτταρικές µεµβράνες και να οδηγήσει σε ψευδή θετικό έλεγχο Coombs.  
 
Υπάρχουν αναφορές θετικών αποτελεσµάτων µε το τέστ Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus 
EIA σε ασθενείς που λαµβάνουν αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ, οι οποίοι στη συνέχεια βρέθηκε ότι 
δεν είχαν λοίµωξη από Aspergillus.  ∆ιασταυρούµενες αντιδράσεις µε πολυσακχαρίδια και 
πολυφουρανόζες που δεν που δεν περιέχουν Aspergillus µε το τέστ Bio-Rad Laboratories Platelia 
Aspergillus EIA έχουν αναφερθεί.  Εποµένως, θετικά αποτελέσµατα δοκιµασιών σε ασθενείς που 
λαµβάνουν αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ θα πρέπει να ερµηνεύονται µε προσοχή και να 
επιβεβαιόνονται µε άλλες διαγνωστικές µεθόδους. 
 
Το Augmentin κόνις για πόσιµο εναιώρηµα περιέχει 2.72 mg ασπαρτάµης (E951) ανά ml, µία πηγή 
φαινυλαλανίνης.  Αυτό το φάρµακο θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή σε ασθενείς µε 
φαινυλοκετονουρία. 
 
Το Augmentin κόνις για πόσιµο εναιώρηµα περιέχει µαλτοδεξτρίνη (γλυκόζη).  Ασθενείς µε σπάνια 
δυσαπορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης δεν θα πρέπει να λαµβάνουν αυτό το φάρµακο. 
 
4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης 
 
Λαµβανόµενα από το στόµα αντιπηκτικά 
 
Λαµβανόµενα από το στόµα αντιπηκτικά και πενικιλινούχα αντιβιοτικά έχουν χρησιµοποιηθεί ευρέως 
στην πράξη χωρίς αναφορές αλληλεπίδρασης.  Ωστόσο, στη βιβλιογραφία υπάρχουν περιπτώσεις 
αυξηµένου διεθνούς κανονικοποιηµένου λόγου σε ασθενείς που συντηρούνται µε λήψη 
ακενοκουµαρόλης ή βαρφαρίνης και στους οποίους χορηγείται ένα σχήµα αµοξικιλίνης.  Σε 
περίπτωση που είναι απαραίτητη η συγχορήγηση, θα πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά ο χρόνος 
προθροµβίνης ή ο διεθνής κανονικοποιηµένος λόγος µε την προσθήκη ή την απόσυρση της 
αµοξικιλίνης.  Επιπλέον, ενδέχεται να είναι απαραίτητες αναπροσαρµογές της δόσης λαµβανόµενων 
από το στόµα αντιπηκτικών (βλέπε παραγράφους 4.4 και 4.8).  
 
Μεθοτρεξάτη 
 
Οι πενικιλίνες ενδέχεται να µειώσουν την έκκριση µεθοτρεξάτης, γεγονός που προκαλεί ενδεχόµενη 
αύξηση τοξικότητας. 
 
Προβενεσίδη 
 
Η συγχορήγηση µε προβενεσίδη δεν συνιστάται. Η προβενεσίδη µειώνει τη νεφρική σωληναριακή 
απέκκριση της αµοξικιλίνης. Η συγχορήγηση µε προβενεσίδη µπορεί να αυξήσει και να επιµηκύνει τα 
επίπεδα αµοξικιλίνης στο αίµα αλλά όχι του κλαβουλανικού οξέος. 
 
4.6 Kύηση και γαλουχία 
 
Κύηση 
 
Μελέτες σε ζώα δεν κατέδειξαν άµεσες ή έµµεσες επικίνδυνες επιπτώσεις στην εγκυµοσύνη, στην 
ανάπτυξη του εµβρύου, στον τοκετό ή στη µεταγεννητική ανάπτυξη (βλέπε παράγραφο 5.3).  
Περιορισµένα στοιχεία σχετικά µε τη χρήση αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος κατά τη διάρκεια της 
κυήσεως σε ανθρώπους δεν υποδεικνύουναυξηµένο κίνδυνο συγγενών διαµαρτιών.  Σε µια µόνο 
µελέτη σε γυναίκες µε πρόωρο τοκετό, παρατηρήθηκε ότι προφυλακτική αγωγή µε 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ µπορεί να συσχετιστεί µε αυξηµένο κίνδυνο ελκονεκρωτικής 



111 

εντεροκολίτιδας των νεογνών.  Η χρήση πρέπει να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια της κύησης, εκτός 
εάν θεωρείται απαραίτητη από τον γιατρό. 
 
Γαλουχία 
 
Και οι δύο ουσίες αποβάλλονται στο µητρικό γάλα (τίποτα δεν είναι γνωστό για τις επιδράσεις του 
κλαβουλανικού οξέος στο βρέφος που θηλάζει).  Συνεπώς, στο βρέφος που θηλάζει είναι πιθανή η 
εµφάνιση διάρροιας και µυκητιασικής λοίµωξης των βλεννογόνων, οπότε µπορεί να χρειαστεί να 
διακοπεί ο θηλασµός.  Η αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο κατά τη 
διάρκεια του θηλασµού µετά από αξιολόγηση του οφέλους/του κινδύνου από τον θεράποντα γιατρό. 
 
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών 
 
∆εν πραγµατοποιήθηκαν µελέτες σχετικά µε τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού 
µηχανών.  Ωστόσο, ενδέχεται να παρουσιαστούν ανεπιθύµητες ενέργειες (π.χ. αλλεργικές 
αντιδράσεις, ζάλη, σπασµοί), οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα οδήγησης και χειρισµού 
µηχανών (βλέπε παράγραφο 4.8). 
 
4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες 
 
Οι ποιο συχνά αναφερθείσες ανεπιθύµητες ενέργειες (ΑΕ) είναι διάρροια, ναυτία και έµετος. 
 
Οι ΑΕ από κλινικές δοκιµές και µετεγκριτική παρακολούθηση µε το Augmentin, ταξινοµήθηκαν 
σύµφωνα µε την Kατηγορία οργάνου συστήµατος κατά MedDRA και παρατίθενται παρακάτω. 
 
Για την ταξινόµηση των ανεπιθύµητων ενεργειών χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω ορολογίες. 
Πολύ συχνές (≥1/10) 
Συχνές (≥1/100 έως <1/10) 
Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100) 
Σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000) 
Πολύ σπάνιες (<1/10.000) 
Άγνωστη συχνότητα (δεν µπορεί να υπολογιστεί από τα διαθέσιµα δεδοµένα) 
 
 
Λοιµώξεις και παρασιτώσεις 
Βλεννογονοδερµατική καντιντίαση 
 

Συχνές 

Υπερανάπτυξη µη ευαίσθητων οργανισµών Άγνωστη  
∆ιαταραχές του αιµοποιητικού και του λεµφικού συστήµατος 
Αναστρέψιµη λευκοπενία 
(συµπεριλαµβανοµένης ουδετεροπενίας) 

Σπάνιες 

Θροµβοκυτταροπενία Σπάνιες 
Αναστρέψιµη ακοκκιοκυτταραιµία Άγνωστη  
Αιµολυτική αναιµία Άγνωστη  
Παρατεταµένος χρόνος αιµορραγίας και 
χρόνος προθροµβίνης1 

 

Άγνωστη  

∆ιαταραχές του ανοσοποιητικού συστήµατος11 

Αγγειονευρωτικό οίδηµα Άγνωστη  
Αναφυλαξία Άγνωστη  
Σύνδροµο οµοιάζον µε ορονοσία Άγνωστη  
Αγγειακή υπερευαισθησία 
 

Άγνωστη  

∆ιαταραχές του νευρικού συστήµατος 
Ζάλη Όχι συχνές 
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Κεφαλαλγία Όχι συχνές 
Αναστρέψιµη υπερδραστηριότητα Άγνωστη  
Σπασµοί2 

 
Άγνωστη  

∆ιαταραχές του γαστρεντερικού συστήµατος 
∆ιάρροια Συχνές 
Ναυτία3 Συχνές 
Έµετος Συχνές 
∆υσπεψία Όχι συχνές 
Κολίτιδα σχετιζόµενη µε το αντιβιοτικό4 Άγνωστη  
Μελανή τριχωτή γλώσσα Άγνωστη  
Αποχρωµατισµός των δοντιών5 

 
Άγνωστη  

∆ιαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων 
Αυξήσεις AST και/ή ALT6 Όχι συχνές 
Ηπατίτιδα7 Άγνωστη  
Χολοστατικός ίκτερος7 

 
Άγνωστη  

∆ιαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού 8 
∆ερµατικό εξάνθηµα Όχι συχνές 
Κνησµός Όχι συχνές 
Κνίδωση Όχι συχνές 
Πολύµορφο ερύθηµα Σπάνιες 
Σύνδροµο Stevens-Johnson Άγνωστη  
Τοξική επιδερµική νεκρόλυση Άγνωστη  
Ποµφολυγώδης αποφολιδωτική δερµατίτιδα Άγνωστη  
Οξεία γενικευµένη εξανθηµατική 
φλυκταίνωση (AGEP)10 

 

Άγνωστη  

∆ιαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών 
∆ιάµεση νεφρίτιδα Άγνωστη  
Κρυσταλλουρία9 Άγνωστη  
1 Βλέπε παράγραφο 4.4 
2 Βλέπε παράγραφο 4.4 
3 Η ναυτία σχετίζεται συχνότερα µε υψηλότερες δόσεις λαµβανόµενες από το στόµα.  Αν οι 
γαστρεντερικές διαταραχές είναι έκδηλες, µπορούν να περιοριστούν µε τη λήψη του 
Augmentin στην αρχή του γεύµατος. 
4  Συµπεριλαµβανοµένης της ψευδοµεµβρανώδους κολίτιδας και της αιµορραγικής κολίτιδας 
(βλέπε παράγραφο 4.4) 
5 Επιφανειακός αποχρωµατισµός των δοντιών έχει αναφερθεί πολύ σπάνια σε παιδιά. Η καλή 
στοµατική 
υγιεινή προλαµβάνει τον αποχρωµατισµό, καθώς συνήθως αποκαθίσταται µε το βούρτσισµα 
των δοντιών. 
6 Μια µέτρια αύξηση σε AST και/ή ALT έχει σηµειωθεί σε ασθενείς που έλαβαν αντιβιοτικά 
της κατηγορίας β-λακτάµης, αλλά η σηµασία αυτών των ευρηµάτων είναι άγνωστη. 
7  Αυτές οι ανεπιθύµητες ενέργειες έχουν σηµειωθεί µε άλλες πενικιλίνες και κεφαλοσπορίνες 
(βλέπε παράγραφο 4.4).   
8 Αν αναφερθεί οποιαδήποτε δερµατική αντίδραση υπερευαισθησίας, η θεραπεία θα πρέπει 
να διακόπτεται (βλέπε παράγραφο 4.4). 
9 Βλέπε παράγραφο 4.9 
10 Βλέπε παράγραφο 4.4 
11 Βλέπε παραγράφους 4.3 και 4.4 
 
4.9 Υπερδοσολογία 
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Συµπτώµατα και σηµεία υπερδοσολογίας 
 
Μπορεί να εµφανιστούν γαστρεντερικά συµπτώµατα και διαταραχή του ισοζυγίου υγρών και 
ηλεκτρολυτών.  Έχει παρατηρηθεί σχηµατισµός κρυστάλλων αµοξικιλίνης στα ούρα, ο οποίος, ενίοτε, 
οδηγεί σε νεφρική ανεπάρκεια (βλέπε παράγραφο 4.4). 
 
Σπασµοί µπορεί να εµφανιστούν σε ασθενείς µε διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας ή σε αυτούς που 
λαµβάνουν υψηλές δόσεις. 
 
Έχει αναφερθεί ότι η αµοξικιλίνη καθιζάνει σε ουροκαθετήρες, κυρίως µετά από ενδοφλέβια 
χορήγηση µεγάλων δόσεων.  Θα πρέπει να τηρείται τακτικός έλεγχος βατότητας (βλέπε παράγραφο 
4.4) 
 
Θεραπεία δηλητηρίασης 
 
Τα γαστρεντερικά συµπτώµατα µπορούν να αντιµετωπιστούν συµπτωµατικά, δίνοντας προσοχή στο 
ισοζύγιο νερού/ηλεκτρολυτών. 
 
Η αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ µπορεί να αποµακρυνθεί από την κυκλοφορία µε αιµοκάθαρση. 
 
 
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες 
 
Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Συνδυασµοί πενικιλινών, συµπεριλαµβανοµένων των αναστολέων 
β-λακταµάσης, κωδικός ATC: J01CR02 
 
Μηχανισµός δράσης 
 
Η αµοξικιλίνη είναι µία ηµισυνθετική πενικιλίνη (αντιβιοτικό µε β-λακτάµη) που αναστέλλει ένα ή 
περισσότερα ένζυµα (συχνά αναφέρονται ως πρωτεΐνες σύνδεσης των πενικιλινών, ΡΒΡ) στη 
βιοσυνθετική οδό της βακτηριακής πεπτιδογλυκάνης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο δοµικό 
συστατικό του βακτηριακού κυτταρικού τοιχώµατος. Η αναστολή της σύνθεσης πεπτιδογλυκάνης 
οδηγεί στην αποδυνάµωση του κυτταρικού τοιχώµατος, η οποία συχνά ακολουθείται από 
κυτταρόλυση και θάνατο.  
 
Η αµοξικιλίνη είναι ευαίσθητη στην αποδόµηση από β-λακταµάσες που παράγονται από ανθεκτικά 
βακτήρια και, εποµένως, δεν είναι δραστική από µόνη της έναντι οργανισµών που παράγουν τέτοια 
ένζυµα. 
 
Το κλαβουλανικό οξύ είναι µία β-λακτάµη που σχετίζεται δοµικά µε πενικιλίνες. Απενεργοποιεί 
ορισµένα ένζυµα της β-λακταµάσης αποτρέποντας, ως εκ τούτου, την αδρανοποίηση της 
αµοξικιλίνης.  Το κλαβουλανικό οξύ µεµονωµένα δεν ασκεί κλινικά χρήσιµη αντιβακτηριακή 
επίδραση.  
 
Σχέση PK/PD 
 
Ο χρόνος άνω της ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης (Τ>MIC)  θεωρείται ότι είναι ο µείζων 
καθοριστικός παράγοντας αποτελεσµατικότητας για την αµοξικιλίνη.  
 
Μηχανισµοί αντίστασης 
 
Οι δύο κύριοι µηχανισµοί αντίστασης στην αµοξικιλίνη/το κλαβουλανικό οξύ είναι: 
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• Αδρανοποίηση από εκείνες τις βακτηριακές β-λακταµάσες που δεν αναστέλλονται οι ίδιες από 
κλαβουλανικό οξύ, συµπεριλαµβανοµένων των κατηγοριών B, C και D. 

• Μεταβολή των PBP, η οποία µειώνει τη συγγένεια του αντιβακτηριακού παράγοντα για το 
στόχο. 

 
Η µη διαπερατότητα βακτηρίων ή µηχανισµοί αντλίας εκροής µπορεί να προκαλέσουν βακτηριακή 
αντίσταση ή να συντελέσουν σε αυτή, ιδιαίτερα σε Gram-αρνητικά βακτήρια.  
 
Σηµεία διακοπής 
 
Τα σηµεία διακοπής MIC για την αµοξικιλίνη/το κλαβουλανικό οξύ είναι εκείνα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τους Αντιµικροβιακούς Ελέγχους Ευαισθησίας (EUCAST)  
 
Οργανισµός Σηµεία διακοπής ευαισθησίας (µg/ml) 
 Ευαίσθητος Ενδιάµεσος Ανθεκτικός 

 
Haemophilus influenzae1 ≤ 1 - > 1 
Moraxella catarrhalis1 ≤ 1 - > 1 
Staphylococcus aureus 2 ≤ 2 - > 2 
Streptococcus A, B, C, G4 ≤ 0.25  > 0.25 
Streptococcus pneumoniae3 ≤ 0.5 1-2 > 2 
1 Οι αναφερόµενες τιµές είναι για τις συγκεντρώσεις Αµοξικιλίνης.  Για τους σκοπούς των ελέγχων 
ευαισθησίας, η συγκέντρωση Κλαβουλανικού οξέος ορίζεται στα 2 mg/l 
2 Οι αναφερόµενες τιµές είναι για τις συγκεντρώσεις Οξακιλίνης. 
3 Οι τιµές των σηµείων διακοπής στον πίνακα βασίζονται στα σηµεία διακοπής της Αµπικιλίνης. 
4 Οι τιµές των σηµείων διακοπής στον πίνακα βασίζονται στα σηµεία διακοπής της 
Βενζυλοπενικιλίνης. 

  
Ο επιπολασµός αντίστασης ενδεχοµένως ποικίλει ανάλογα µε την περιοχή και τον χρόνο για 
επιλεγµένα είδη και η τοπική πληροφόρηση σχετικά µε την αντίσταση είναι επιθυµητή, κυρίως κατά 
τη θεραπεία σοβαρών λοιµώξεων. Ανάλογα µε τις απαιτήσεις, θα πρέπει να ζητείται η συνδροµή 
ειδικού όταν ο τοπικός επιπολασµός αντίστασης διακυβεύει τη χρησιµότητα του παράγοντα 
τουλάχιστον σε ορισµένους τύπους λοιµώξεων. 
 
Συνήθως ευαίσθητα είδη 
Αερόβιοι Gram-θετικοί µικροοργανισµοί  
Staphylococcus aureus (ευαίσθητος στη µεθικιλίνη)$ 
Streptococcus pneumoniae1 

Streptococcus pyogenes και άλλοι β-αιµολυτικοί στρεπτόκοκκοι 
 
Αερόβιοι Gram-αρνητικοί µικροοργανισµοί 
Haemophilus influenzae2 
Moraxella catarrhalis 

 
Είδη για τα οποία η επίκτητη αντίσταση µπορεί να αποτελεί πρόβληµα 
Αερόβιοι Gram-αρνητικοί µικροοργανισµοί 
Klebsiella pneumoniae 
 
Ενδογενώς ανθεκτικοί οργανισµοί 
Αερόβιοι Gram-αρνητικοί µικροοργανισµοί 
Legionella pneumophila  
 
Λοιποί µικροοργανισµοί 
Chlamydophila pneumoniae 
Chlamydophila psittaci 
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Coxiella burnetti  
Mycoplasma pneumoniae 
 
$ Όλοι οι ανθεκτικοί στη µεθικιλίνη σταφυλόκοκκοι είναι ανθεκτικοί στην 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ. 
1 Αυτό το σκεύασµα αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος είναι κατάλληλο για την θεραπεία 
του Streptococcus pneumoniae που είναι ανθεκτικός στην πενικιλίνη στις εγκεκριµένες 
ενδείξεις µόνο (βλέπε παράγραφο 4.1). 
2 Στελέχη µε µειωµένη ευαισθησία έχουν αναφερθεί σε ορισµένες χώρες της ΕΕ µε 
συχνότητα µεγαλύτερη από 10%. 
 
5.2 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες 
 
Απορρόφηση 
 
Η αµοξικιλίνη και το κλαβουλανικό οξύ διαλύονται πλήρως σε υδατικό διάλυµα µε φυσιολογικό pH.  
Και τα δύο συστατικά απορροφώνται γρήγορα και καλά µέσω της οδού χορήγησης από το στόµα.  Η 
απορρόφηση της αµοξικιλίνης/του κλαβουλανικού οξέος βελτιστοποιείται όταν λαµβάνεται στην αρχή 
ενός γεύµατος.  Μετά από χορήγηση από το στόµα, η αµοξικιλίνη και το κλαβουλανικό οξύ είναι 
περίπου 70% βιοδιαθέσιµα. Τα προφίλ πλάσµατος και των δύο συστατικών είναι παρόµοια και ο 
χρόνος έως τη µέγιστη συγκέντρωση στο πλάσµα (Tmax) σε κάθε περίπτωση είναι περίπου µία ώρα.  
 
Η µέση τιµή (±SD) των φαρµακοκινητικών παραµέτρων δίδεται παρακάτω για το Augmentin 
χορηγούµενο σε 45 mg/3.2 mg/kg κάθε 12 h σε παιδιατρικούς ασθενείς. 
 
Σκεύασµα Cmax 

(µg/ml) 
Tmax * 

(h) 
AUC (0-t) 
(µg.h/ml) 

T 1/2 
(h) 

Αµοξικιλίνη 
15,7 
± 7.7 

2.0 
(1.0-4.0) 

59,8 
± 20,0 

1.4 
± 0.35 

Κλαβουλανικό οξύ 

Augmentin  
χορηγούµενο 
ως 
45 mg/kg 
ΑΜΧ και 3,2 
mg/kg  CAς 
ανά 12ωρο 

1.7 
± 0.9 

1.1 
(1.0-4.0) 

4.0 
± 1.9 

1.1 
± 0.29 

AMX – αµοξικιλίνη, CA – κλαβουλανικό οξύ 
* Μέση τιµή (εύρος) 

 
Οι συγκεντρώσεις της αµοξικιλίνης και του κλαβουλανικού οξέος στον ορό, οι οποίες επιτυγχάνονται 
µε αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ, είναι παρόµοιες µε εκείνες που παράγονται από την από του 
στόµατος χορήγηση ισοδύναµων δόσεων αµοξικιλίνης ή κλαβουλανικού οξέος µεµονωµένα. 
 
Κατανοµή 
 
Περίπου 25% του συνολικού κλαβουλανικού οξέος στο πλάσµα και 18% της συνολικής αµοξικιλίνης 
στο πλάσµα συνδέεται µε πρωτεϊνες. Ο εµφανής όγκος κατανοµής είναι περίπου 0,3-0,4 l/kg για την 
αµοξικιλίνη και περίπου 0,2 l/kg για το κλαβουλανικό οξύ. 
 
Μετά από ενδοφλέβια χορήγηση, τόσο η αµοξικιλίνη όσο και το κλαβουλανικό οξύ βρέθηκαν στη 
χοληδόχο κύστη, σε γαστρικό ιστό, στο δέρµα, στο λίπος, σε µυϊκούς ιστούς, σε αρθροσιελικό και 
περιτοναϊκό υγρό, στη χολή και σε πύον.  Η αµοξικιλίνη δεν κατανέµεται ικανοποιητικά στο 
εγκεφαλονωτιαίο υγρό. 
 
Από µελέτες σε ζώα δεν υπάρχουν ενδείξεις για σηµαντική κατακράτηση στους ιστούς υλικού που 
προέρχεται από το φάρµακο για οποιοδήποτε συστατικό.  Η αµοξικιλίνη, όπως οι περισσότερες 
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πενικιλίνες, µπορεί να ανιχνευθεί στο µητρικό γάλα.  Στο µητρικό γάλα µπορούν επίσης να 
εντοπιστούν ίχνη κλαβουλανικού οξέος (βλέπε παράγραφο 4.6).  
 
Τόσο η αµοξικιλίνη όσο και τοµ κλαβουλανικό οξύ έχουν δείξει να διαπερνούν τον φραγµό του 
πλακούντα (βλέπε παράγραφο 4.6). 
 
Βιοµετασχηµατισµός 
 
Η αµοξικιλίνη αποβάλλεται εν µέρει στα ούρα ως ανενεργό πενικιλλοϊκό οξύ σε ποσότητες που 
ισοδυναµούν µέχρι 10 έως 25% της αρχικής δόσης.  Το κλαβουλανικό οξύ µεταβολίζεται εκτεταµένα 
στον άνθρωπο και αποβάλλεται στα ούρα και τα κόπρανα ως διοξείδιο του άνθρακα σε αποβαλλόµενα 
αέρια. 
 
Αποβολή 
 
Η κύρια οδός αποβολής για την αµοξικιλίνη είναι µέσω των νεφρών, ενώ για το κλαβουλανικό οξύ 
είναι και µε νεφρικούς και µε µη νεφρικούς µηχανισµούς. 
 
Η αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ έχει µέση ηµιζωή αποβολής κατά προσέγγιση µία ώρα και µέση 
ολική κάθαρση κατά προσέγγιση 25 l/h σε υγιή άτοµα.  Περίπου το 60 έως 70% της αµοξικιλίνης και 
περίπου το 40 έως 65% του κλαβουλανικού οξέος αποβάλλεται αναλλοίωτο στα ούρα κατά τις πρώτες 
6 h µετά από τη χορήγηση µεµονωµένων δισκίων Augmentin 250 mg/125 mg ή 500 mg/125 mg.  
∆ιάφορες µελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η αποβολή στα ούρα είναι 50-85% για την αµοξικιλίνη και 
από 27-60% για το κλαβουλανικό οξύ µέσα σε διάστηµα 24 ωρών.  Στην περίπτωση του 
κλαβουλανικού οξέος, η µεγαλύτερη ποσότητα του φαρµάκου αποβάλλεται κατά τις πρώτες 2 ώρες 
µετά από τη χορήγηση. 
 
Η παράλληλη χρήση προβενεσίδης καθυστερεί την αποβολή αµοξικιλίνης, αλλά δεν καθυστερεί τη 
νεφρική αποβολή κλαβουλανικού οξέος (βλέπε παράγραφο 4.5). 
 
Ηλικία 
 
Η ηµιζωή αποβολής της αµοξικιλίνης είναι παρόµοια στα παιδιά ηλικίας 3 µηνών περίπου έως 2 ετών 
µε τα µεγαλύτερα παιδιά και ενηλίκους.  Στα πολύ νεαρά παιδιά (περιλαµβανοµένων των 
νεογέννητων) κατά την πρώτη εβδοµάδα της ζωής τους, το διάστηµα χορήγησης δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τις δύο φορές την ηµέρα λόγω της ανωριµότητας της νεφρικής οδού απέκκρισης.  Εφόσον 
οι ηλικιωµένοι ασθενείς είναι πιθανότερο να παρουσιάζουν µειωµένη νεφρική λειτουργία, θα πρέπει 
να δοθεί προσοχή στην επιλογή της δόσης και µπορεί να είναι χρήσιµη η παρακολούθηση της 
νεφρικής λειτουργίας. 
 
Φύλο 
 
Μετά από χορήγηση από το στόµα αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος σε υγιείς άνδρες και γυναίκες, 
το φύλο δεν παρουσιάζει σηµαντική επίδραση στη φαρµακοκινητική, είτε της αµοξικιλίνης, είτε του 
κλαβουλανικού οξέος. 
 
Νεφρική δυσλειτουργία 
 
Η συνολική κάθαρση της αµοξικιλίνης/του κλαβουλανικού οξέος στον ορό µειώνεται κατ’ αναλογία 
µε τη µειούµενη νεφρική λειτουργία.  Η µείωση της κάθαρσης του φαρµάκου είναι πιο έκδηλη για την 
αµοξικιλίνη σε σχέση µε το κλαβουλανικό οξύ καθώς µέσω της νεφρικής οδού αποβάλλεται 
µεγαλύτερο ποσοστό αµοξικιλίνης.  Συνεπώς, στη νεφρική δυσλειτουργία, οι δόσεις πρέπει να 
προλαµβάνουν την άσκοπη συσσώρευση αµοξικιλίνης και να διατηρούν παράλληλα επαρκή επίπεδα 
κλαβουλανικού οξέος (βλέπε παράγραφο 4.2). 
 
Ηπατική δυσλειτουργία 
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Ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία θα πρέπει να λαµβάνουν δόση µε προσοχή και θα πρέπει να 
παρακολουθείται η ηπατική λειτουργία ανά τακτά διαστήµατα. 
 
5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια 
 
Μη κλινικά δεδοµένα δεν αποκαλύπτουν κάποιον ειδικό κίνδυνο για τον άνθρωπο µε βάση µελέτες 
φαρµακολογίας ασφάλειας, γονιδιοτοξικότητας και τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα. 
 
Μελέτες τοξικότητας επαναληπτικών δόσεων που πραγµατοποιήθηκαν σε σκύλους µε 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ, καταδεικνύουν γαστρικό ερεθισµό και έµετο και αποχρωµατισµένη 
γλώσσα. 
 
∆εν έχουν διεξαχθεί µελέτες καρκινογένεσης µε το Augmentin ή τα συστατικά του. 
 
 
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
6.1 Κατάλογος εκδόχων 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
     
6.2 Ασυµβατότητες 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
6.3 ∆ιάρκεια ζωής 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισµός 
 
Καµία ειδική υποχρέωση 
 
Ελέγχετε ότι το σφράγισµα είναι άθικτο πριν από τη χρήση. Ανακινείτε τη φιάλη για να ξεκολλήσει η 
κόνις. Προσθέστε νερό (όπως ενδείκνυται παρακάτω), αναστρέψτε και ανακινήστε καλά. 
Εναλλακτικά γεµίστε τη φιάλη µε νερό µέχρι λίγο παρακάτω από τη χαραγή στην ετικέτα της φιάλης, 
αναστρέψτε και ανακινήστε καλά. Στη συνέχεια γεµίστε µε νερό ακριβώς µέχρι τη χαραγή, 
αναστρέψτε και πάλι ανακινήστε καλά. 
 

Περιεκτικότητα Όγκος νερού που πρέπει να 
προστεθεί για την 
ανασύσταση (ml) 

Τελικός όγκος ανασυσταµένου 
λαµβανόµενου από το στόµα 

εναιωρήµατος (ml) 
600 mg/42.9 mg/ml 50 50 
 70 75 
 90 100 
 135 150 
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Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από κάθε δόση. 
 
 
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 [Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
{Όνοµα και διεύθυνση} 
<{Τηλ}> 
<{Fax}> 
<{e-mail}> 
 
 
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 
 
{ΗΗ µήνας ΕΕΕΕ} 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
ΜΜ/ΕΕΕΕ/} 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 1000 mg/62.5 mg δισκία παρατεταµένης 
αποδέσµευσης} 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 
 
 
3. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 
∆ισκίο παρατεταµένης αποδέσµευσης. 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 
 
Το Augmentin ενδείκνυται για την θεραπεία της εξωνοσοκοµιακής πνευµονίας σε ενήλικες και 
εφήβους ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών, που προκλήθηκε ή πιστεύεται ότι προκλήθηκε από ανθεκτικό 
στην πενικιλίνη Streptococcus pneumoniae (βλέπε παράγραφο 5.1). 
 
Θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι επίσηµες οδηγίες αναφορικά µε την κατάλληλη χρήση 
αντιβακτηριακών παραγόντων. 
 
4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης 
 
Οι δόσεις εκφράζονται σε όλο το κείµενο ως προς το περιεχόµενο σε αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
µε εξαίρεση όταν οι δόσεις δηλώνονται ως προς ένα µεµονωµένο συστατικό. 
 
Η δόση Augmentin που επιλέγεται για τη θεραπεία µιας µεµονωµένης λοίµωξης θα πρέπει να 
λαµβάνει υπόψη: 
 
• Τα αναµενόµενα παθογόνα και την πιθανή τους ευαισθησία σε αντιβακτηριακούς παράγοντες 

(βλέπε παράγραφο 4.4) 
• Τη βαρύτητα και το σηµείο της λοίµωξης  
• Την ηλικία, το βάρος και τη νεφρική λειτουργία του ασθενούς, όπως φαίνεται παρακάτω.  
 
Η θεραπεία δεν θα πρέπει να επεκταθεί πέραν των 14 ηµερών χωρίς επανεξέταση (βλέπε παράγραφο 
4.4. σχετικά µε την παρατεταµένη θεραπεία). 
 
Ενήλικες και έφηβοι ≥ 16 ετών 
 
Συνιστώµενες δόσεις: 
∆ύο δισκία δύο φορές την ηµέρα για επτά έως δέκα ηµέρες. 
 
Παιδιά < 16 ετών 
 
Το Augmentin δεν ενδύκνειται για παιδιά ηλικίας < 16 ετών. 
 
Ηλικιωµένοι 
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∆εν θεωρείται απαραίτητη η αναπροσαρµογή της δόσης. 
 
Νεφρική δυσλειτουργία  
 
∆εν απαιτείται αναπροσαρµογή της δόσης σε ασθενείς µε κάθαρση κρεατινίνης (CrCl) µεγαλύτερη 
από 30 ml/min. 
 
Σε ασθενείς µε κάθαρση κρεατινίνης µικρότερη από 30 ml/min, η χρήση του Augmentin δεν 
συνιστάται καθώς δεν είναι δυνατή η αναπροσαρµογή της δόσης.   
 
Ηπατική δυσλειτουργία 
 
Χορήγηση µε προσοχή και έλεγχος της ηπατικής λειτουργίας σε τακτά χρονικά διαστήµατα (βλέπε 
παραγράφους 4.3 και 4.4).   
 
Τρόπος χορήγησης 
 
Το Augmentin προορίζεται για χρήση από το στόµα. 
 
Χορήγηση κατά την έναρξη ενός γεύµατος, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ενδεχόµενη γαστρεντερική 
δυσανεξία και να βελτιστοποιηθεί η απορρόφηση της αµοξικιλίνης/του κλαβουλανικού οξέος.  
 
Τα δισκία Augmentin είναι διχοτοµούµενα ώστε να σπάζουν σε δύο ίσα κοµµάτια για ευκολία στην 
κατάποση.  Αυτό δεν έχει σκοπό να µειώσει τη δόση της φαρµακευτικής αγωγής, και τα δύο κοµµάτια 
πρέπει να λαµβάνονται την ίδια στιγµή.  Η συνιστώµενη δόση του Augmentin είναι δύο δισκία δύο 
φορές την ηµέρα. 
 
4.3 Αντενδείξεις 
 
Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες σε οποιαδήποτε από τις πενικιλίνες ή σε κάποιο από τα 
έκδοχα. 
 
Ιστορικό σοβαρής άµεσης αντίδρασης υπερευαισθησίας (π.χ. αναφυλαξία) σε άλλον β-λακταµικό 
παράγοντα (π.χ. κεφαλοσπορίνη, καρβαπενέµη ή µονοβακτάµη). 
 
Ιστορικό ίκτερου/ηπατικής δυσλειτουργίας λόγω αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος (βλέπε 
παράγραφο 4.8). 
 
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση 
 
Πριν από την έναρξη θεραπείας µε αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ, θα πρέπει να γίνει προσεκτική 
διερεύνηση αναφορικά µε προηγούµενες αντιδράσεις υπερευαισθησίας στις πενικιλίνες, τις 
κεφαλοσπορίνες ή άλλους παράγοντες µε β-λακτάµη (βλέπε παραγράφους 4.3 και 4.8). 
 
Σοβαρές και περιστασιακά θανατηφόρες αντιδράσεις υπερευαισθησίας (αναφυλαξία) έχουν αναφερθεί 
σε ασθενείς υπό θεραπεία µε πενικιλίνη. Αυτές οι αντιδράσεις είναι πιθανότερο να εκδηλωθούν σε 
άτοµα που έχουν ιστορικό υπερευαισθησίας στην πενικιλίνη και σε ατοπικά άτοµα. Εάν παρουσιαστεί 
µια αλλεργική αντίδραση, η θεραπεία µε αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ πρέπει να διακοπεί και να 
ξεκινήσει κατάλληλη εναλλακτική θεραπεία.  
 
Στην περίπτωση που µία λοίµωξη είναι αποδεδειγµένα λόγω µικροοργανισµού(ών) ευαίσθητου(ων) 
στην αµοξικιλίνη, τότε πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόµενο µεταφοράς από 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ σε αµοξικιλίνη σύµφωνα µε τις επίσηµες οδηγίες. 
 
Σπασµοί µπορεί να εµφανιστούν σε ασθενείς µε διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας ή σε αυτούς που 
λαµβάνουν υψηλές δόσεις (βλέπε παράγραφο 4.8). 
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Η αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ θα πρέπει να αποφεύγεται εάν υπάρχει υπόνοια λοιµώδους 
µονοπυρήνωσης, καθώς η εκδήλωση ενός ιλαροειδούς εξανθήµατος έχει σχετιστεί µε αυτήν την 
πάθηση µετά από χρήση αµοξικιλίνης. 
 
Η ταυτόχρονη χρήση αλλοπουρινόλης κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε αµοξικιλίνη µπορεί να 
αυξήσει την πιθανότητα εµφάνισης αλλεργικών δερµατικών αντιδράσεων.   
 
Η παρατεταµένη χρήση µπορεί ενίοτε να οδηγήσει σε υπερανάπτυξη µη ευαίσθητων 
µικροοργανισµών. 
 
Η εµφάνιση κατά την έναρξη της θεραπείας ενός πυρετώδους γενικευµένου ερυθήµατος σχετιζόµενο 
µε φλύκταινα µπορεί να είναι σύµπτωµα γενικευµένου κηλιδοβλατίδώδους εξανθήµατος (AGEP) 
(βλέπε παράγραφο 4.8). Η αντίδραση αυτή απαιτεί την διακοπή του Augmentin και αντενδείκνυται 
οποιαδήποτε επακόλουθη χορήγηση αµοξικιλίνης. 
 
Η αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή σε ασθενείς µε ένδειξη 
ηπατικής δυσλειτουργίας (βλέπε παραγράφους 4.2, 4.3 και 4.8). 
 
Ηπατικά περιστατικά έχουν αναφερθεί κυρίως σε άρρενες και ηλικιωµένους ασθενείς και µπορεί να 
σχετίζονται µε παρατεταµένη θεραπεία.  Τέτοια περιστατικά πολύ σπάνια έχουν αναφερθεί σε παιδιά.  
Σε όλους τους πληθυσµούς, τα σηµεία και συµπτώµατα συνήθως εµφανίζονται κατά τη διάρκεια ή 
λίγο µετά την θεραπεία, αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να µην γίνουν αντιληπτά µέχρι 
αρκετές εβδοµάδες µετά τη διακοπή της θεραπείας. Συνήθως είναι αναστρέψιµα.  Τα ηπατικά 
περιστατικά µπορεί να είναι σοβαρά και σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, έχουν αναφερθεί 
θάνατοι. Αυτοί σχεδόν πάντα συνέβησαν σε ασθενείς µε σοβαρή υποκείµενη πάθηση ή µε παράληλη 
λήψη φαρµάκων γνωστών για την δυνητικά ηπατική τους δράση (βλέπε παράγραφο 4.8). 
 
Συσχετιζόµενη µε αντιβιοτικά κολίτιδα έχει αναφερθεί σχεδόν µε όλους τους αντιβακτηριακούς 
παράγοντες και µπορεί η βαρύτητά της να κυµαίνεται από ήπια έως απειλητική για τη ζωή (βλέπε 
παράγραφο 4.8).  Εποµένως, είναι σηµαντικό να εξετάζεται το ενδεχόµενο αυτής της διάγνωσης σε 
ασθενείς που παρουσιάζουν διάρροια κατά τη διάρκεια της χορήγησης οποιωνδήποτε αντιβιοτικών ή 
µετά από αυτή. Στην περίπτωση που εµφανισθεί κολίτιδα σχετιζόµενη µε το αντιβιοτικό, η χορήγηση 
αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος πρέπει να διακοπεί άµεσα, να ζητηθεί η συµβουλή γιατρού και να 
αρχίσει η κατάλληλη θεραπεία. Σε αυτή την περίπτωση αντενδεικνυται η χρήση αντι περισταλτικών 
φαρµάκων. 
 
Κατά τη διάρκεια παρατεταµένης θεραπείας ενδείκνυται περιοδική αξιολόγηση των λειτουργιών των 
οργανικών συστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων της νεφρικής, ηπατικής και αιµοποιητικής 
λειτουργίας. 
 
Σπανίως έχει αναφερθεί επιµήκυνση του χρόνου προθροµβίνης σε ασθενείς που λαµβάνουν 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ.  Θα πρέπει να εφαρµόζεται κατάλληλη παρακολούθηση όταν 
χορηγούνται ταυτόχρονα αντιπηκτικά.  Ενδέχεται να χρειαστούν αναπροσαρµογές της δόσης των 
λαµβανόµενων από το στόµα αντιπηκτικών, ώστε να διατηρείται το επιθυµητό επίπεδο 
αντιπηκτικότητας (βλέπε παραγράφους 4.5 και 4.8). 
 
∆εν απαιτείται αναπροσαρµογή της δόσης του Augmentin σε ασθενείς µε κάθαρση κρεατινίνης (CrCl) 
µεγαλύτερη από 30 ml/min. Το Augmentin δεν συνιστάται σε ασθενείς µε κάθαρση κρεατινίνης 
µικρότερη από 30 ml/min. 
 
Σε ασθενείς µε µειωµένη παραγωγή ούρων, πολύ σπάνια έχει παρατηρηθεί κρυσταλλουρία κυρίως µε 
παρεντερική θεραπεία.  Κατά τη χορήγηση υψηλών δόσεων αµοξικιλίνης, ενδείκνυται η διατήρηση 
επαρκούς πρόσληψης υγρών και παραγωγής ούρων για να µειωθεί η πιθανότητα σχηµατισµού 
κρυστάλλων αµοξικιλίνης στα ούρα.  Σε ασθενείς µε ουροκαθετήρες, θα πρέπει να τηρείται τακτικός 
έλεγχος βατότητας (βλέπε παράγραφο 4.9). 
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Κατά τη θεραπεία µε αµοξικιλίνη, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται ενζυµατικές µέθοδοι µε οξειδάση 
της γλυκόζης κατά τον έλεγχο για παρουσία γλυκόζης στα ούρα επειδή ψευδώς θετικά αποτελέσµατα 
µπορεί να παρουσιαστούν µε µη ενζυµατικές µεθόδους. 
 
Η παρουσία κλαβουλανικού οξέος στο Augmentin µπορεί να προκαλέσει µη ειδική σύνδεση IgG και 
λευκωµατίνης µε ερυθροκυτταρικές µεµβράνες και να οδηγήσει σε ψευδή θετικό έλεγχο Coombs.  
 
Υπάρχουν αναφορές θετικών αποτελεσµάτων µε το τέστ Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus 
EIA σε ασθενείς που λαµβάνουν αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ, οι οποίοι στη συνέχεια βρέθηκε ότι 
δεν είχαν λοίµωξη από Aspergillus.  ∆ιασταυρούµενες αντιδράσεις µε πολυσακχαρίδια και 
πολυφουρανόζες που δεν που δεν περιέχουν Aspergillus µε το τέστ Bio-Rad Laboratories Platelia 
Aspergillus EIA έχουν αναφερθεί.  Εποµένως, θετικά αποτελέσµατα δοκιµασιών σε ασθενείς που 
λαµβάνουν αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ θα πρέπει να ερµηνεύονται µε προσοχή και να 
επιβεβαιόνονται µε άλλες διαγνωστικές µεθόδους. 
 
Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν περιέχει 29.3 mg (1.3 mmol) νατρίου ανά δισκίο.  Η προειδοποίηση 
αυτή θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη από ασθενείς που ακολουθούν δίαιτα µε ελεγχόµενη 
περιεκτικότητα σε νάτριο. 
 
4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης 
 
Λαµβανόµενα από το στόµα αντιπηκτικά 
 
Λαµβανόµενα από το στόµα αντιπηκτικά και πενικιλινούχα αντιβιοτικά έχουν χρησιµοποιηθεί ευρέως 
στην πράξη χωρίς αναφορές αλληλεπίδρασης.  Ωστόσο, στη βιβλιογραφία υπάρχουν περιπτώσεις 
αυξηµένου διεθνούς κανονικοποιηµένου λόγου σε ασθενείς που συντηρούνται µε λήψη 
ακενοκουµαρόλης ή βαρφαρίνης και στους οποίους χορηγείται ένα σχήµα αµοξικιλίνης.  Σε 
περίπτωση που είναι απαραίτητη η συγχορήγηση, θα πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά ο χρόνος 
προθροµβίνης ή ο διεθνής κανονικοποιηµένος λόγος µε την προσθήκη ή την απόσυρση της 
αµοξικιλίνης.  Επιπλέον, ενδέχεται να είναι απαραίτητες αναπροσαρµογές της δόσης λαµβανόµενων 
από το στόµα αντιπηκτικών (βλέπε παραγράφους 4.4 και 4.8).  
 
Μεθοτρεξάτη 
 
Οι πενικιλίνες ενδέχεται να µειώσουν την έκκριση µεθοτρεξάτης, γεγονός που προκαλεί ενδεχόµενη 
αύξηση τοξικότητας. 
 
Προβενεσίδη 
 
Η συγχορήγηση µε προβενεσίδη δεν συνιστάται. Η προβενεσίδη µειώνει τη νεφρική σωληναριακή 
απέκκριση της αµοξικιλίνης. Η συγχορήγηση µε προβενεσίδη µπορεί να αυξήσει και να επιµηκύνει τα 
επίπεδα αµοξικιλίνης στο αίµα αλλά όχι του κλαβουλανικού οξέος 
 
4.6 Kύηση και γαλουχία 
 
Κύηση 
 
Μελέτες σε ζώα δεν κατέδειξαν άµεσες ή έµµεσες επικίνδυνες επιπτώσεις στην εγκυµοσύνη, στην 
ανάπτυξη του εµβρύου, στον τοκετό ή στη µεταγεννητική ανάπτυξη (βλέπε παράγραφο 5.3).  
Περιορισµένα στοιχεία σχετικά µε τη χρήση αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος κατά τη διάρκεια της 
κυήσεως σε ανθρώπους δεν υποδεικνύουναυξηµένο κίνδυνο συγγενών διαµαρτιών.  Σε µια µόνο 
µελέτη σε γυναίκες µε πρόωρο τοκετό, παρατηρήθηκε ότι προφυλακτική αγωγή µε 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ µπορεί να συσχετιστεί µε αυξηµένο κίνδυνο ελκονεκρωτικής 
εντεροκολίτιδας των νεογνών.  Η χρήση πρέπει να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια της κύησης, εκτός 
εάν θεωρείται απαραίτητη από τον γιατρό. 
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Γαλουχία 
 
Και οι δύο ουσίες αποβάλλονται στο µητρικό γάλα (τίποτα δεν είναι γνωστό για τις επιδράσεις του 
κλαβουλανικού οξέος στο βρέφος που θηλάζει).  Συνεπώς, στο βρέφος που θηλάζει είναι πιθανή η 
εµφάνιση διάρροιας και µυκητιασικής λοίµωξης των βλεννογόνων, οπότε µπορεί να χρειαστεί να 
διακοπεί ο θηλασµός.  Η αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο κατά τη 
διάρκεια του θηλασµού µετά από αξιολόγηση του οφέλους/του κινδύνου από τον θεράποντα γιατρό. 
 
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών 
 
∆εν πραγµατοποιήθηκαν µελέτες σχετικά µε τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού 
µηχανών.  Ωστόσο, ενδέχεται να παρουσιαστούν ανεπιθύµητες ενέργειες (π.χ. αλλεργικές 
αντιδράσεις, ζάλη, σπασµοί), οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα οδήγησης και χειρισµού 
µηχανών (βλέπε παράγραφο 4.8). 
 
4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες 
 
Οι ποιο συχνά αναφερθείσες ανεπιθύµητες ενέργειες (ΑΕ) είναι διάρροια, ναυτία και έµετος. 
 
Οι ΑΕ από κλινικές δοκιµές και µετεγκριτική παρακολούθηση µε το Augmentin, ταξινοµήθηκαν 
σύµφωνα µε την Kατηγορία οργάνου συστήµατος κατά MedDRA και παρατίθενται παρακάτω. 
 
Για την ταξινόµηση των ανεπιθύµητων ενεργειών χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω ορολογίες. 
Πολύ συχνές (≥1/10) 
Συχνές (≥1/100 έως <1/10) 
Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100) 
Σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000) 
Πολύ σπάνιες (<1/10.000) 
Άγνωστη συχνότητα (δεν µπορεί να υπολογιστεί από τα διαθέσιµα δεδοµένα) 
 
Λοιµώξεις και παρασιτώσεις 
Βλεννογονοδερµατική καντιντίαση 
 

Συχνές 

Υπερανάπτυξη µη ευαίσθητων οργανισµών Άγνωστη  
∆ιαταραχές του αιµοποιητικού και του λεµφικού συστήµατος 
Αναστρέψιµη λευκοπενία 
(συµπεριλαµβανοµένης ουδετεροπενίας) 

Σπάνιες 

Θροµβοκυτταροπενία Σπάνιες 
Αναστρέψιµη ακοκκιοκυτταραιµία Άγνωστη  
Αιµολυτική αναιµία Άγνωστη  
Παρατεταµένος χρόνος αιµορραγίας και 
χρόνος προθροµβίνης1 

 

Άγνωστη  

∆ιαταραχές του ανοσοποιητικού συστήµατος10 

Αγγειονευρωτικό οίδηµα Άγνωστη  
Αναφυλαξία Άγνωστη  
Σύνδροµο οµοιάζον µε ορονοσία Άγνωστη  
Αγγειακή υπερευαισθησία 
 

Άγνωστη  

∆ιαταραχές του νευρικού συστήµατος 
Ζάλη Όχι συχνές 
Κεφαλαλγία Όχι συχνές 
Αναστρέψιµη υπερδραστηριότητα Άγνωστη  
Σπασµοί2 Άγνωστη  
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∆ιαταραχές του γαστρεντερικού συστήµατος 
∆ιάρροια Πολύ συχνές 
Ναυτία3 Συχνές 
Κοιλιακό άλγος Συχνές 
Έµετος Όχι συχνές 
∆υσπεψία Όχι συχνές 
Κολίτιδα σχετιζόµενη µε το αντιβιοτικό4 Άγνωστη  
Μελανή τριχωτή γλώσσα 
 

Άγνωστη  

∆ιαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων 
Αυξήσεις AST και/ή ALT5 Όχι συχνές 
Ηπατίτιδα4 Άγνωστη  
Χολοστατικός ίκτερος6 

 
Άγνωστη  

∆ιαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού 7 
∆ερµατικό εξάνθηµα Όχι συχνές 
Κνησµός Όχι συχνές 
Κνίδωση Όχι συχνές 
Πολύµορφο ερύθηµα Σπάνιες 
Σύνδροµο Stevens-Johnson Άγνωστη  
Τοξική επιδερµική νεκρόλυση Άγνωστη  
Ποµφολυγώδης αποφολιδωτική δερµατίτιδα Άγνωστη  
Οξεία γενικευµένη εξανθηµατική 
φλυκταίνωση (AGEP)9 

 

Άγνωστη  

∆ιαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών 
∆ιάµεση νεφρίτιδα Άγνωστη  
Κρυσταλλουρία8 Άγνωστη  
1 Βλέπε παράγραφο 4.4 
2 Βλέπε παράγραφο 4.4 
3 Η ναυτία σχετίζεται συχνότερα µε υψηλότερες δόσεις λαµβανόµενες από το στόµα.  Αν οι 
γαστρεντερικές διαταραχές είναι έκδηλες, µπορούν να περιοριστούν µε τη λήψη του 
Augmentin στην αρχή του γεύµατος. 
4  Συµπεριλαµβανοµένης της ψευδοµεµβρανώδους κολίτιδας και της αιµορραγικής κολίτιδας 
(βλέπε παράγραφο 4.4) 
5 Μια µέτρια αύξηση σε AST και/ή ALT έχει σηµειωθεί σε ασθενείς που έλαβαν αντιβιοτικά 
της κατηγορίας β-λακτάµης, αλλά η σηµασία αυτών των ευρηµάτων είναι άγνωστη. 
6  Αυτές οι ανεπιθύµητες ενέργειες έχουν σηµειωθεί µε άλλες πενικιλίνες και κεφαλοσπορίνες 
(βλέπε παράγραφο 4.4).   
7 Αν αναφερθεί οποιαδήποτε δερµατική αντίδραση υπερευαισθησίας, η θεραπεία θα πρέπει 
να διακόπτεται (βλέπε παράγραφο 4.4). 
8 Βλέπε παράγραφο 4.9 
9 Βλέπε παράγραφο 4.4 
10 Βλέπε παραγράφους 4.3 και 4.4 
 
4.9 Υπερδοσολογία 
 
Συµπτώµατα και σηµεία υπερδοσολογίας 
 
Μπορεί να εµφανιστούν γαστρεντερικά συµπτώµατα και διαταραχή του ισοζυγίου υγρών και 
ηλεκτρολυτών.  Έχει παρατηρηθεί σχηµατισµός κρυστάλλων αµοξικιλίνης στα ούρα, ο οποίος, ενίοτε, 
οδηγεί σε νεφρική ανεπάρκεια (βλέπε παράγραφο 4.4). 
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Σπασµοί µπορεί να εµφανιστούν σε ασθενείς µε διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας ή σε αυτούς που 
λαµβάνουν υψηλές δόσεις. 
 
Έχει αναφερθεί ότι η αµοξικιλίνη καθιζάνει σε ουροκαθετήρες, κυρίως µετά από ενδοφλέβια 
χορήγηση µεγάλων δόσεων.  Θα πρέπει να τηρείται τακτικός έλεγχος βατότητας (βλέπε παράγραφο 
4.4) 
 
Θεραπεία δηλητηρίασης 
 
Τα γαστρεντερικά συµπτώµατα µπορούν να αντιµετωπιστούν συµπτωµατικά, δίνοντας προσοχή στο 
ισοζύγιο νερού/ηλεκτρολυτών. 
 
Η αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ µπορεί να αποµακρυνθεί από την κυκλοφορία µε αιµοκάθαρση. 
 
 
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες 
 
Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Συνδυασµοί πενικιλινών, συµπεριλαµβανοµένων των αναστολέων 
β-λακταµάσης, κωδικός ATC: J01CR02 
 
Μηχανισµός δράσης 
 
Η αµοξικιλίνη είναι µία ηµισυνθετική πενικιλίνη (αντιβιοτικό µε β-λακτάµη) που αναστέλλει ένα ή 
περισσότερα ένζυµα (συχνά αναφέρονται ως πρωτεΐνες σύνδεσης των πενικιλινών, ΡΒΡ) στη 
βιοσυνθετική οδό της βακτηριακής πεπτιδογλυκάνης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο δοµικό 
συστατικό του βακτηριακού κυτταρικού τοιχώµατος. Η αναστολή της σύνθεσης πεπτιδογλυκάνης 
οδηγεί στην αποδυνάµωση του κυτταρικού τοιχώµατος, η οποία συχνά ακολουθείται από 
κυτταρόλυση και θάνατο.  
 
Η αµοξικιλίνη είναι ευαίσθητη στην αποδόµηση από β-λακταµάσες που παράγονται από ανθεκτικά 
βακτήρια και, εποµένως, δεν είναι δραστική από µόνη της έναντι οργανισµών που παράγουν τέτοια 
ένζυµα. 
 
Το κλαβουλανικό οξύ είναι µία β-λακτάµη που σχετίζεται δοµικά µε πενικιλίνες. Απενεργοποιεί 
ορισµένα ένζυµα της β-λακταµάσης αποτρέποντας, ως εκ τούτου, την αδρανοποίηση της 
αµοξικιλίνης.  Το κλαβουλανικό οξύ µεµονωµένα δεν ασκεί κλινικά χρήσιµη αντιβακτηριακή 
επίδραση.  
 
Σχέση PK/PD 
 
Ο χρόνος άνω της ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης (Τ>MIC)  θεωρείται ότι είναι ο µείζων 
καθοριστικός παράγοντας αποτελεσµατικότητας για την αµοξικιλίνη.  
 
Μηχανισµοί αντίστασης 
 
Οι δύο κύριοι µηχανισµοί αντίστασης στην αµοξικιλίνη/το κλαβουλανικό οξύ είναι: 
 
• Αδρανοποίηση από εκείνες τις βακτηριακές β-λακταµάσες που δεν αναστέλλονται οι ίδιες από 

κλαβουλανικό οξύ, συµπεριλαµβανοµένων των κατηγοριών B, C και D. 
• Μεταβολή των PBP, η οποία µειώνει τη συγγένεια του αντιβακτηριακού παράγοντα για το 

στόχο. 
 
Η µη διαπερατότητα βακτηρίων ή µηχανισµοί αντλίας εκροής µπορεί να προκαλέσουν βακτηριακή 
αντίσταση ή να συντελέσουν σε αυτή, ιδιαίτερα σε Gram-αρνητικά βακτήρια.  
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Σηµεία διακοπής 
 
Τα σηµεία διακοπής MIC για την αµοξικιλίνη/το κλαβουλανικό οξύ είναι εκείνα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τους Αντιµικροβιακούς Ελέγχους Ευαισθησίας (EUCAST)  
 
Οργανισµός Σηµεία διακοπής ευαισθησίας (µg/ml) 
 Ευαίσθητος Ενδιάµεσος Ανθεκτικός 

 
Haemophilus influenzae1 ≤ 1 - > 1 
Moraxella catarrhalis1 ≤ 1 - > 1 
Staphylococcus aureus 2 ≤ 2 - > 2 
Streptococcus pneumoniae3 ≤ 0.5  > 2 
1 Οι αναφερόµενες τιµές είναι για τις συγκεντρώσεις Αµοξικιλίνης.  Για τους σκοπούς των ελέγχων 
ευαισθησίας, η συγκέντρωση Κλαβουλανικού οξέος ορίζεται στα 2 mg/l 
2 Οι αναφερόµενες τιµές είναι για τις συγκεντρώσεις Οξακιλίνης. 
3 Οι τιµές των σηµείων διακοπής στον πίνακα βασίζονται στα σηµεία διακοπής της Αµπικιλίνης. 

  
Ο επιπολασµός αντίστασης ενδεχοµένως ποικίλει ανάλογα µε την περιοχή και τον χρόνο για 
επιλεγµένα είδη και η τοπική πληροφόρηση σχετικά µε την αντίσταση είναι επιθυµητή, κυρίως κατά 
τη θεραπεία σοβαρών λοιµώξεων. Ανάλογα µε τις απαιτήσεις, θα πρέπει να ζητείται η συνδροµή 
ειδικού όταν ο τοπικός επιπολασµός αντίστασης διακυβεύει τη χρησιµότητα του παράγοντα 
τουλάχιστον σε ορισµένους τύπους λοιµώξεων. 
 
Συνήθως ευαίσθητα είδη 
Αερόβιοι Gram-θετικοί µικροοργανισµοί  
Staphylococcus aureus (ευαίσθητος στη µεθικιλίνη)$ 
Streptococcus pneumoniae1 

 
Αερόβιοι Gram-αρνητικοί µικροοργανισµοί 
Haemophilus influenzae2 
Moraxella catarrhalis 
 
Είδη για τα οποία η επίκτητη αντίσταση µπορεί να αποτελεί πρόβληµα 
Αερόβιοι Gram-αρνητικοί µικροοργανισµοί 
Klebsiella pneumoniae 
 
Ενδογενώς ανθεκτικοί οργανισµοί 
Αερόβιοι Gram-αρνητικοί µικροοργανισµοί 
Legionella pneumophila  
 
Λοιποί µικροοργανισµοί 
Chlamydophila pneumoniae 
Chlamydophila psittaci 
Coxiella burnetti  
Mycoplasma pneumoniae 
 
$ Όλοι οι ανθεκτικοί στη µεθικιλίνη σταφυλόκοκκοι είναι ανθεκτικοί στην 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
1 Αυτό το σκεύασµα αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος είναι κατάλληλο για την θεραπεία 
του Streptococcus pneumoniae που είναι ανθεκτικός στην πενικιλίνη στις εγκεκριµένες 
ενδείξεις µόνο (βλέπε παράγραφο 4.1). 
2 Στελέχη µε µειωµένη ευαισθησία έχουν αναφερθεί σε ορισµένες χώρες της ΕΕ µε 
συχνότητα µεγαλύτερη από 10%. 
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5.2 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες 
 
Απορρόφηση 
 
Η αµοξικιλίνη και το κλαβουλανικό οξύ διαλύονται πλήρως σε υδατικό διάλυµα µε φυσιολογικό pH. 
Και τα δύο συστατικά απορροφώνται γρήγορα και καλά µέσω της οδού χορήγησης από το στόµα. Η 
απορρόφηση της αµοξικιλίνης/του κλαβουλανικού οξέος βελτιστοποιείται όταν λαµβάνεται στην αρχή 
ενός γεύµατος.  Μετά από χορήγηση από το στόµα, η αµοξικιλίνη και το κλαβουλανικό οξύ είναι 
περίπου 70% βιοδιαθέσιµα. Τα προφίλ πλάσµατος και των δύο συστατικών είναι παρόµοια και ο 
χρόνος έως τη µέγιστη συγκέντρωση στο πλάσµα (Tmax) σε κάθε περίπτωση είναι περίπου µία ώρα.  
   
Τα φαρµακοκινητικά αποτελέσµατα που έχουν επιτευχθεί για την αµοξικιλίνη και το κλαβουλανικό 
οξύ µετά από χορήγηση Augmentin (2 x 1000 mg/62.5 mg εφάπαξ δόση) σε υγιείς ενήλικες  κατά την 
έναρξη ενός γεύµατος παρατίθενται παρακάτω: 
 

Μέσες (± SD) παράµετροι φαρµακοκινητικής 
Χορηγούµενο 

φαρµακευτικό προϊόν 
∆όση 
(mg) 

T>MIC^ 
h (%) 

Cmax 
(mg/l) 

Tmax * 
(h) 

AUC (0-∞) 
(ug.h/ml) 

T1/2 
(h) 

Αµοξικιλίνη 
Augmentin 1000/62.5 

mg x 2 
2000 5.9 ± 1.2

(49 ± 10) 
17.0 
± 4 

1.50 
(1.0-6.0) 

71.6 
± 16.5 

1.27 
± 0.2 

Κλαβουλανικό οξύ 
Augmentin 1000/62.5 

mg x 2 
125 ND 2.05 

± 0.8 
1.03 

(0.75-3.0)
5.29 

± 1.55 
1.03 

± 0.17 
ND - ∆εν υπολογίστηκε 
* Μέση τιµή (εύρος) 
^ για MIC 4 mg/l 

 
Η µορφή παρατεταµένης αποδέσµευσης Augmentin έχει ένα µοναδικό προφίλ PK/PD.  Η T>MIC που 
επιτεύχθηκε µε το Augmentin δεν µπορεί να επιτευχθεί µε την ίδια δόση ενός δισκίου άµεσης 
αποδέσµευσης. 
 
Κατανοµή 
 
Περίπου 25% του συνολικού κλαβουλανικού οξέος στο πλάσµα και 18% της συνολικής αµοξικιλίνης 
στο πλάσµα συνδέεται µε πρωτεϊνες.  Ο εµφανής όγκος κατανοµής είναι περίπου 0,3-0,4 l/kg για την 
αµοξικιλίνη και περίπου 0,2 mg για το κλαβουλανικό οξύ. 
 
Μετά από ενδοφλέβια χορήγηση, τόσο η αµοξικιλίνη όσο και το κλαβουλανικό οξύ βρέθηκαν στη 
χοληδόχο κύστη, σε γαστρικό ιστό, στο δέρµα, στο λίπος, σε µυϊκούς ιστούς, σε αρθροσιελικό και 
περιτοναϊκό υγρό, στη χολή και σε πύον.  Η αµοξικιλίνη δεν κατανέµεται ικανοποιητικά στο 
εγκεφαλονωτιαίο υγρό. 
 
Από µελέτες σε ζώα δεν υπάρχουν ενδείξεις για σηµαντική κατακράτηση στους ιστούς υλικού που 
προέρχεται από το φάρµακο για οποιοδήποτε συστατικό.  Η αµοξικιλίνη, όπως οι περισσότερες 
πενικιλίνες, µπορεί να ανιχνευθεί στο µητρικό γάλα. Στο µητρικό γάλα µπορούν επίσης να 
εντοπιστούν ίχνη κλαβουλανικού οξέος (βλέπε παράγραφο 4.6).  
 
Βιοµετασχηµατισµός 
 
Η αµοξικιλίνη αποβάλλεται εν µέρει στα ούρα ως ανενεργό πενικιλλοϊκό οξύ σε ποσότητες που 
ισοδυναµούν µέχρι 10 έως 25% της αρχικής δόσης. Το κλαβουλανικό οξύ µεταβολίζεται εκτεταµένα 
στον άνθρωπο και αποβάλλεται στα ούρα και τα κόπρανα ως διοξείδιο του άνθρακα σε αποβαλλόµενα 
αέρια. 
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Αποβολή 
 
Η κύρια οδός αποβολής για την αµοξικιλίνη είναι µέσω των νεφρών, ενώ για το κλαβουλανικό οξύ 
είναι και µε νεφρικούς και µε µη νεφρικούς µηχανισµούς. 
 
Η αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ έχει µέση ηµιζωή αποβολής κατά προσέγγιση µία ώρα και µέση 
ολική κάθαρση κατά προσέγγιση 25 l/h σε υγιή άτοµα.  Περίπου το 60 έως 70% της αµοξικιλίνης και 
περίπου το 40 έως 65% του κλαβουλανικού οξέος αποβάλλεται αναλλοίωτο στα ούρα κατά τις πρώτες 
6 h µετά από τη χορήγηση µεµονωµένων δισκίων Augmentin 250 mg/125 mg ή 500 mg/125 mg.  
∆ιάφορες µελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η αποβολή στα ούρα είναι 50-85% για την αµοξικιλίνη και 
από 27-60% για το κλαβουλανικό οξύ µέσα σε διάστηµα 24 ωρών.  Στην περίπτωση του 
κλαβουλανικού οξέος, η µεγαλύτερη ποσότητα του φαρµάκου αποβάλλεται κατά τις πρώτες 2 ώρες 
µετά από τη χορήγηση. 
 
Η παράλληλη χρήση προβενεσίδης καθυστερεί την αποβολή αµοξικιλίνης, αλλά δεν καθυστερεί τη 
νεφρική αποβολή κλαβουλανικού οξέος (βλέπε παράγραφο 4.5). 
 
Ηλικία 
 
Η ηµιζωή αποβολής της αµοξικιλίνης είναι παρόµοια στα παιδιά ηλικίας 3 µηνών περίπου έως 2 ετών 
µε τα µεγαλύτερα παιδιά και ενηλίκους.  Στα πολύ νεαρά παιδιά (περιλαµβανοµένων των 
νεογέννητων) κατά την πρώτη εβδοµάδα της ζωής τους, το διάστηµα χορήγησης δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τις δύο φορές την ηµέρα λόγω της ανωριµότητας της νεφρικής οδού απέκκρισης.  Εφόσον 
οι ηλικιωµένοι ασθενείς είναι πιθανότερο να παρουσιάζουν µειωµένη νεφρική λειτουργία, θα πρέπει 
να δοθεί προσοχή στην επιλογή της δόσης και µπορεί να είναι χρήσιµη η παρακολούθηση της 
νεφρικής λειτουργίας. 
 
Νεφρική δυσλειτουργία 
 
Η συνολική κάθαρση της αµοξικιλίνης/του κλαβουλανικού οξέος στον ορό µειώνεται κατ’ αναλογία 
µε τη µειούµενη νεφρική λειτουργία.  Η µείωση της κάθαρσης του φαρµάκου είναι πιο έκδηλη για την 
αµοξικιλίνη σε σχέση µε το κλαβουλανικό οξύ καθώς µέσω της νεφρικής οδού αποβάλλεται 
µεγαλύτερο ποσοστό αµοξικιλίνης.  Συνεπώς, στη νεφρική δυσλειτουργία, οι δόσεις πρέπει να 
προλαµβάνουν την άσκοπη συσσώρευση αµοξικιλίνης και να διατηρούν παράλληλα επαρκή επίπεδα 
κλαβουλανικού οξέος (βλέπε παράγραφο 4.2). 
 
Ηπατική δυσλειτουργία 
 
Ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία θα πρέπει να λαµβάνουν δόση µε προσοχή και θα πρέπει να 
παρακολουθείται η ηπατική λειτουργία ανά τακτά διαστήµατα. 
 
5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια 
 
Μη κλινικά δεδοµένα δεν αποκαλύπτουν κάποιον ειδικό κίνδυνο για τον άνθρωπο µε βάση µελέτες 
φαρµακολογίας ασφάλειας, γονιδιοτοξικότητας και τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα. 
 
Μελέτες τοξικότητας επαναληπτικών δόσεων που πραγµατοποιήθηκαν σε σκύλους µε 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ, καταδεικνύουν γαστρικό ερεθισµό και έµετο και αποχρωµατισµένη 
γλώσσα. 
 
∆εν έχουν διεξαχθεί µελέτες καρκινογένεσης µε το Augmentin ή τα συστατικά του. 
 
 
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
6.1 Κατάλογος εκδόχων 
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[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
6.2 Ασυµβατότητες 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
6.3 ∆ιάρκεια ζωής 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισµός 
 
Καµία ειδική υποχρέωση 
 
 
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 [Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
{Όνοµα και διεύθυνση} 
<{Τηλ}> 
<{Fax}> 
<{e-mail}> 
 
 
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 
 
{ΗΗ µήνας ΕΕΕΕ} 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
ΜΜ/ΕΕΕΕ/} 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 500 mg/100 mg κόνις για ενέσιµο διάλυµα 
ή διάλυµα προς έγχυση.} 
{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 1000 mg/200 mg κόνις για ενέσιµο 
διάλυµα ή διάλυµα προς έγχυση.} 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 
 
 
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 
500 mg/100 mg κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή διάλυµα προς έγχυση. 
Κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή διάλυµα προς έγχυση. 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
1000 mg/200 mg κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή διάλυµα προς έγχυση. 
Κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή διάλυµα προς έγχυση. 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 
 
Το Augmentin ενδείκνυται για τη θεραπεία των παρακάτω λοιµώξεων σε ενήλικους και παιδιά (βλέπε 
παραγράφους 4.2, 4.4 και 5.1): 
 
• Σοβαρές ρινικές λοιµώξεις, ωτίτιδες και πονόλαιµοι (όπως µαστοειδίτιδα, περιαµυγδαλικές 

λοιµώξεις, επιγλωττίτιδα και παραρινοκολπίτιδα που συνοδεύεται από σοβαρά συστηµατικά 
σηµεία και συµπτώµατα) 

• Οξείες επιδεινώσεις χρόνιας βρογχίτιδας (επαρκώς διαγνωσµένες) 
• Εξωνοσοκοµειακή πνευµονία 
• Κυστίτιδα 
• Πυελονεφρίτιδα 
• ∆ερµατικές λοιµώξεις  και λοιµώξεις µαλακών µορίων, συγκεκριµένα κυτταρίτιδα, δήγµατα 

από ζώα, σοβαρά οδοντικά αποστήµατα µε επεκτεινόµενη κυτταρίτιδα 
• Οστικές και αρθρικές λοιµώξεις, ιδιαίτερα οστεοµυελίτιδα 
• Ενδοκοιλιακές λοιµώξεις  
• Λοιµώξεις των γυναικείων γεννητικών οργάνων 
 
Προφύλαξη έναντι λοιµώξεων που συσχετίζονται µε µείζονες χειρουργικές επεµβάσεις σε ενηλίκους, 
όπως αυτές που περιλαµβάνουν: 
• Γαστρεντερικό σωλήνα 
• Κοιλότητα της πυέλου  
• Κεφαλή και αυχένα  
• Επεµβάσεις στη χοληφόρο οδό 
 
Θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι επίσηµες οδηγίες αναφορικά µε την κατάλληλη χρήση 
αντιβακτηριακών παραγόντων. 
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4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης 
 
Οι δόσεις εκφράζονται σε όλο το κείµενο ως προς το περιεχόµενο σε αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
µε εξαίρεση όταν οι δόσεις δηλώνονται ως προς ένα µεµονωµένο συστατικό. 
 
Η δόση Augmentin που επιλέγεται για τη θεραπεία µιας µεµονωµένης λοίµωξης θα πρέπει να 
λαµβάνει υπόψη: 
 
• Τα αναµενόµενα παθογόνα και την πιθανή τους ευαισθησία σε αντιβακτηριακούς παράγοντες 

(βλέπε παράγραφο 4.4) 
• Τη βαρύτητα και το σηµείο της λοίµωξης  
• Την ηλικία, το βάρος και τη νεφρική λειτουργία του ασθενούς, όπως φαίνεται παρακάτω.  
 
Η χρήση εναλλακτικών µορφών Augmentin (π.χ. εκείνες που παρέχουν υψηλότερες δόσεις 
αµοξικιλίνης ή/και διαφορετικές αναλογίες αµοξικιλίνης προς κλαβουλανικό οξύ) θα πρέπει να 
θεωρείται απαραίτητη (βλέπε παραγράφους 4.4 και 5.1). 
 
Αυτή η κόνις για διάλυµα προς έγχυση του Augmentin παρέχει συνολική ηµερήσια δόση 3000 mg 
αµοξικιλίνης και 600 mg κλαβουλανικού οξέος, όταν χορηγείται σύµφωνα µε τις παρακάτω 
συστάσεις.  Εάν θεωρηθεί ότι απαιτείται υψηλότερη ηµερήσια δόση αµοξικιλίνης, συνιστάται να 
επιλεχθεί µία εναλλακτική µορφή ενδοφλέβιου Augmentin, προκειµένου να αποφευχθεί η χορήγηση 
περιττών υψηλών ηµερήσιων δόσεων κλαβουλανικού οξέος.   
 
Η διάρκεια της θεραπείας θα πρέπει να καθορίζεται από την ανταπόκριση του ασθενούς. Για ρισµένες 
λοιµώξεις (π.χ. οστεοµυελίτιδα) απαιτούνται µεγαλύτερες περίοδοι θεραπείας. Η θεραπεία δεν θα 
πρέπει να παρατείνεται πέραν των 14 ηµερών χωρίς επανεξέταση (βλέπε παράγραφο 4.4. σχετικά µε 
την παρατεταµένη θεραπεία). 
 
Θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι τοπικές οδηγίες αναφορικά µε την κατάλληλη συχνότητα της 
δόσης αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος. 
 
Ενήλικοι και παιδιά ≥ 40 kg 
 
Για την αντιµετώπιση των λοιµώξεων όπως ενδείκνυνται στην παράγραφο 4.1: 1000 mg/ 200 mg ανά 
8 ώρες 
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Για χειρουργική προφύλαξη 
 
 

Για διαδικασίες διάρκειας µικρότερης της 1 
ώρας, η συνιστώµενη δόση Augmentin είναι 
1000 mg/200 mg έως 2000 mg/200 mg 
χορηγούµενα στην επαγωγή αναισθησίας (Οι 
δόσεις 2000 mg/200 mg µπορoύν να 
επιτευχθούν µε τη χρήση εναλακτικού 
ενδοφλέβιου σκευάσµατος Augmentin). 
 
Για διαδικασίες διάρκειας µεγαλύτερης της 1 
ώρας, η συνιστώµενη δόση Augmentin IV 
είναι 1000 mg/200 mg έως 2000 mg/200 mg 
χορηγούµενα στην επαγωγή αναισθησίας µε 
έως 3 δόσεις 1000 mg/200 mg σε 24 ώρες. 
 
Σαφή κλινικά σηµεία λοίµωξης κατά την 
εγχείρηση θα απαιτήσουν φυσιολογική 
πορεία ενδοφλέβιας ή από του στόµατος 
θεραπείας µετεγχειρηγικά. 
 

 
Παιδιά < 40 kg 
 
Συνιστώµενες δόσεις:  
 
- Παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω: 25 mg/5 mg ανά kg ανά 8 ώρες. 
 
- Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 µηνών ή βάρουςµικρότερου των 4 kg: 25 mg/5 mg ανά kg ανά 12 ώρες. 
 
Ηλικιωµένοι 
 
∆εν θεωρείται απαραίτητη κάποια αναπροσαρµογή της δόσης. 
 
Νεφρική δυσλειτουργία  
 
Οι αναπροσαρµογές της δόσης βασίζονται στο µέγιστο συνιστώµενο επίπεδο αµοξικιλίνης. 
∆εν απαιτείται αναπροσαρµογή της δόσης σε ασθενείς µε κάθαρση κρεατινίνης (CrCl) µεγαλύτερη 
από 30 ml/min. 
 
Ενήλικοι και παιδιά ≥ 40 kg 
 
CrCl: 10-30 ml/min  Αρχική δόση 1000 mg/200 mg και στη συνέχεια 500 mg/100 mg 

χορηγούµενα δύο φορές την ηµέρα 
CrCl < 10 ml /min Αρχική δόση 1000 mg/200 mg και στη συνέχεια 500 mg/100 mg 

χορηγούµενα δύο φορές την ηµέρα 
Αιµοδιύλιση  Αρχική δόση 1000 mg/200 mg και στη συνέχεια 500 mg/100 mg 

ανά 24 ώρες συν δόση 500 mg/100 mg στο τέλος της διύλισης 
(καθώς µπορεί να είναι µειωµένες οι συγκεντρώσεις της 
αµοξικιλίνης και του κλαβουλανικού οξέος) 

 
Παιδιά < 40 kg  
 
CrCl: 10 έως 30 ml/min  25 mg/5 mg ανά kg χορηγούµενα ανά 12 ώρες. 
CrCl < 10 ml /min 25 mg/5 mg ανά kg χορηγούµενα ανά 24 ώρες. 
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Αιµοδιύλιση  25 mg/5 mg ανά kg χορηγούµενα ανά 24 ώρες συν δόση 
12.5 mg/2,5 mg per kg στο τέλος της διύλισης (καθώς µπορεί να 
είναι µειωµένες οι συγκεντρώσεις της αµοξικιλίνης και του 
κλαβουλανικού οξέος) 

 
Ηπατική δυσλειτουργία 
 
Χορήγηση µε προσοχή και έλεγχος της ηπατικής λειτουργίας σε τακτά χρονικά διαστήµατα (βλέπε 
παραγράφους 4.3 και 4.4).   
 
Τρόπος χορήγησης 
 
Το Augmentin 500 mg/100 mg προορίζεται για ενδοφλέβια χρήση. 
 
Το Augmentin µπορεί να χορηγηθεί είτε µε αργή ενδοφλέβια ένεση σε διάστηµα 3 έως 4 min 
απευθείας σε µια φλέβα ή µέσω καθετήρα ή µε έγχυση µέσα σε 30 έως 40 min.  Τα Augmentin δεν 
είναι κατάλληλο για ενδοµυϊκή χορήγηση. 
 
Στα παιδιά ηλικίας µικρότερης των 3 µηνών θα πρέπει να χορηγείται Augmentin µόνο µε έγχυση. 
 
Η θεραπεία µε Augmentin θα πρέπει να ξεκινά µε ένα ενδοφλεβίως χορηγούµενο παρασκεύασµα και 
να ολοκληρώνεται µε µία κατάλληλη από του στόµατος χορηγούµενη σύνθεση αναλόγως των 
αναγκών κάθε ασθενούς. 
 
4.3 Αντενδείξεις 
 
Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες, σε οποιαδήποτε από τις πενικιλίνες ή σε κάποιο από τα 
έκδοχα. 
 
Ιστορικό σοβαρής άµεσης αντίδρασης υπερευαισθησίας (π.χ. αναφυλαξία) σε άλλον παράγοντα µε β-
λακτάµη (π.χ. κεφαλοσπορίνη, καρβαπενέµη ή µονοβακτάµη). 
 
Ιστορικό ίκτερου/ηπατικής δυσλειτουργίας λόγω αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος (βλέπε 
παράγραφο 4.8). 
 
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση 
 
Πριν από την έναρξη θεραπείας µε αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ θα πρέπει να γίνει προσεκτική 
διερεύνηση αναφορικά µε προηγούµενες αντιδράσεις υπερευαισθησίας στις πενικιλίνες, 
κεφαλοσπορίνες, ή σε άλλους παράγοντες µε β-λακτάµη (βλέπε παραγράφους 4.3 και 4.8). 
 
Σοβαρές και περιστασιακά θανατηφόρες αντιδράσεις υπερευαισθησίας (αναφυλαξία) έχουν αναφερθεί 
σε ασθενείς υπό θεραπεία µε πενικιλίνη.  Αυτές οι αντιδράσεις είναι πιθανότερο να εκδηλωθούν σε 
άτοµα που έχουν ιστορικό υπερευαισθησίας στην πενικιλίνη και σε ατοπικά άτοµα.  Εάν 
παρουσιαστεί µια αλλεργική αντίδραση, η θεραπεία µε αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ πρέπει να 
διακοπεί και να ξεκινήσει κατάλληλη εναλλακτική θεραπεία.   
 
Στην περίπτωση που µία λοίµωξη είναι αποδεδειγµένα λόγω µικροοργανισµού(ών) ευαίσθητου(ων) 
στην αµοξικιλίνη, τότε πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόµενο µεταφοράς από 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ σε αµοξικιλίνη σύµφωνα µε τις επίσηµες οδηγίες. 
 
Αυτή η µορφή Augmentin µπορεί να µην είναι κατάλληλη προς χρήση όταν υπάρχει υψηλός κίνδυνος 
τα υποτιθέµενα παθογόνα να έχουν αντίσταση σε παράγοντες µε β-λακτάµη που δεν διαµεσολαβείται 
από β-λακταµάσες ευαίσθητες σε αναστολή από το κλαβουλανικό οξύ (Καθώς δεν είναι διαθέσιµα 
ειδικά δεδοµένα για T>MIC και τα δεδοµένα για συγκρίσιµες από του στόµατος µορφές είναι οριακά, 
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αυτή η µορφή (χωρίς πρόσθετη αµοξικιλίνη) µπορεί να µην είναι κατάλληλη για την θεραπεία µη 
ευαίσθητος στην πενικιλίνη S. pneumoniae.  
 
Σπασµοί µπορεί να εµφανιστούν σε ασθενείς µε διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας ή σε αυτούς που 
λαµβάνουν υψηλές δόσεις (βλέπε παράγραφο 4.8).  
 
Η αµοξικιλίνη/το κλαβουλανικό οξύ θα πρέπει να αποφεύγεται εάν υπάρχει υπόνοια λοιµώδους 
µονοπυρήνωσης, καθώς η εκδήλωση ενός ιλαροειδούς εξανθήµατος έχει σχετιστεί µε αυτήν την 
πάθηση µετά από χρήση αµοξικιλίνης. 
 
Η ταυτόχρονη χρήση αλλοπουρινόλης κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε αµοξικιλίνη µπορεί να 
αυξήσει την πιθανότητα εµφάνισης αλλεργικών δερµατικών αντιδράσεων.   
Η παρατεταµένη χρήση µπορεί ενίοτε να οδηγήσει και σε υπερανάπτυξη µη ευαίσθητων 
µικροοργανισµών. 
 
Η παρατεταµένη χρήση µπορεί ενίοτε να οδηγήσει σε υπερανάπτυξη µη ευαίσθητων 
µικροοργανισµών. 
 
Η εµφάνιση κατά την έναρξη της θεραπείας ενός πυρετώδους γενικευµένου ερυθήµατος σχετιζόµενο 
µε φλύκταινα µπορεί να είναι σύµπτωµα γενικευµένου κηλιδοβλατίδώδους εξανθήµατος (AGEP) 
(βλέπε παράγραφο 4.8). Η αντίδραση αυτή απαιτεί την διακοπή του Augmentin και αντενδείκνυται 
οποιαδήποτε επακόλουθη χορήγηση αµοξικιλίνης. 
 
Η αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή σε ασθενείς µε ένδειξη 
ηπατικής δυσλειτουργίας (βλέπε παραγράφους 4.2, 4.3 και 4.8). 
 
Ηπατικά περιστατικά έχουν αναφερθεί κυρίως σε άρρενες και ηλικιωµένους ασθενείς και µπορεί να 
σχετίζονται µε παρατεταµένη θεραπεία.  Τέτοια περιστατικά πολύ σπάνια έχουν αναφερθεί σε παιδιά.  
Σε όλους τους πληθυσµούς, τα σηµεία και συµπτώµατα συνήθως εµφανίζονται κατά τη διάρκεια ή 
λίγο µετά την θεραπεία, αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να µην γίνουν αντιληπτά µέχρι 
αρκετές εβδοµάδες µετά τη διακοπή της θεραπείας. Συνήθως είναι αναστρέψιµα.  Τα ηπατικά 
περιστατικά µπορεί να είναι σοβαρά και σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, έχουν αναφερθεί 
θάνατοι. Αυτοί σχεδόν πάντα συνέβησαν σε ασθενείς µε σοβαρή υποκείµενη πάθηση ή µε παράληλη 
λήψη φαρµάκων γνωστών για την δυνητικά ηπατική τους δράση (βλέπε παράγραφο 4.8).   
 
Συσχετιζόµενη µε αντιβιοτικά κολίτιδα έχει αναφερθεί σχεδόν µε όλους τους αντιβακτηριακούς 
παράγοντες περιλαµβανοµένης της αµοξικιλίνης και µπορεί η βαρύτητά της να κυµαίνεται από ήπια 
έως απειλητική για τη ζωή (βλέπε παράγραφο 4.8).  Εποµένως, είναι σηµαντικό να εξετάζεται το 
ενδεχόµενο αυτής της διάγνωσης σε ασθενείς που παρουσιάζουν διάρροια κατά τη διάρκεια της 
χορήγησης οποιωνδήποτε αντιβιοτικών ή µετά από αυτή.  Στην περίπτωση που εµφανισθεί κολίτιδα 
σχετιζόµενη µε το αντιβιοτικό, η χορήγηση Augmentin πρέπει να διακοπεί άµεσα, να ζητηθεί η 
συµβουλή γιατρού και να αρχίσει η κατάλληλη θεραπεία. Σε αυτή την περίπτωση αντενδεικνυται η 
χρήση αντι περισταλτικών φαρµάκων. 
 
Κατά τη διάρκεια παρατεταµένης θεραπείας ενδείκνυται περιοδική αξιολόγηση των λειτουργιών των 
οργανικών συστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων της νεφρικής, ηπατικής και αιµοποιητικής 
λειτουργίας. 
 
Σπανίως έχει αναφερθεί επιµήκυνση του χρόνου προθροµβίνης σε ασθενείς που λαµβάνουν 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ.  Θα πρέπει να εφαρµόζεται κατάλληλη παρακολούθηση όταν 
χορηγούνται ταυτόχρονα αντιπηκτικά.  Ενδέχεται να χρειαστούν αναπροσαρµογές της δόσης των 
λαµβανόµενων από το στόµα αντιπηκτικών, ώστε να διατηρείται το επιθυµητό επίπεδο 
αντιπηκτικότητας (βλέπε παραγράφους 4.5 και 4.8). 
 
Σε ασθενείς µε νεφρική δυσλειτουργία, η δόση θα πρέπει να αναπροσαρµόζεται ανάλογα µε το βαθµό της 
δυσλειτουργίας (βλέπε παράγραφο 4.2). 



135 

  
Σε ασθενείς µε µειωµένη παραγωγή ούρων, πολύ σπάνια έχει παρατηρηθεί κρυσταλλουρία κυρίως µε 
παρεντερική θεραπεία.  Κατά τη χορήγηση υψηλών δόσεων αµοξικιλίνης, ενδείκνυται η διατήρηση 
επαρκούς πρόσληψης υγρών και παραγωγής ούρων για να µειωθεί η πιθανότητα σχηµατισµού 
κρυστάλλων αµοξικιλίνης στα ούρα.  Σε ασθενείς µε ουροκαθετήρες, θα πρέπει να τηρείται τακτικός 
έλεγχος βατότητας (βλέπε παράγραφο 4.9). 
 
Κατά τη θεραπεία µε αµοξικιλίνη, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται ενζυµατικές µέθοδοι µε οξειδάση 
της γλυκόζης κατά τον έλεγχο για παρουσία γλυκόζης στα ούρα επειδή ψευδώς θετικά αποτελέσµατα 
µπορεί να παρουσιαστούν µε µη ενζυµατικές µεθόδους. 
 
Η παρουσία κλαβουλανικού οξέος στο Augmentin µπορεί να προκαλέσει µη ειδική σύνδεση IgG και 
λευκωµατίνης µε ερυθροκυτταρικές µεµβράνες και να οδηγήσει σε ψευδή θετικό έλεγχο Coombs. 
 
Έχουν υπάρξει αναφορές θετικών αποτελεσµάτων ελέγχων µε χρήση του ελέγχου Bio-Rad 
Laboratories Platelia Aspergillus EIA σε ασθενείς που λαµβάνυν αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ, οι 
οποίοι διαπιστώθηκε µετέπειτα ότι δεν παρουσιάζουν λοίµωξη από Aspergillus.  Έχουν αναφερθεί 
διασταυρούµενες αντιδράσεις µε µη-Aspergillus πολυσακχαρίδια και πολυφυρανόσες µε έλεγχο Bio-
Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA.  Συνεπώς, θετικά αποτελέσµατα σε ασθενείς που 
λαµβάνουν αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ, θα πρέπει να ερµηνεύονται µε προσοχή και να 
επιβεβαιώνονται µε άλλες διαγνωστικές µεθόδους 
 
500 mg/100 mg κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή διάλυµα προς έγχυση. 
Το παρόν φαρµακευτικό προϊόν περιέχει νάτριο σε συγκέντρωση 31,4 mg (1,4 mmol) ανά φιαλίδιο.  
Η προειδοποίηση αυτή θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη από ασθενείς που ακολουθούν δίαιτα µε 
ελεγχόµενη περιεκτικότητα σε νάτριο. 
 
500 mg/100 mg κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή διάλυµα προς έγχυση. 
Το παρόν φαρµακευτικό προϊόν περιέχει 19,6 mg (0,5 mmol) καλίου ανά φιαλίδιο.  Να λαµβάνεται 
υπόψη από τους ασθενείς µε µειωµένη νεφρική λειτουργία ή ασθενείς σε δίαιτα µειωµένου καλίου. 
 
1000 mg/200 mg κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή διάλυµα προς έγχυση. 
Το παρόν φαρµακευτικό προϊόν περιέχει νάτριο σε συγκέντρωση 62,9 mg (2,7 mmol) ανά φιαλίδιο.  
Η προειδοποίηση αυτή θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη από ασθενείς που ακολουθούν δίαιτα µε 
ελεγχόµενη περιεκτικότητα σε νάτριο. 
 
1000 mg/200 mg κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή διάλυµα προς έγχυση. 
Το παρόν φαρµακευτικό προϊόν περιέχει 39,3 mg (1,0 mmol) καλίου ανά φιαλίδιο.  Να λαµβάνεται 
υπόψη από τους ασθενείς µε µειωµένη νεφρική λειτουργία ή ασθενείς σε δίαιτα µειωµένου καλίου. 
 
4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης 
 
Λαµβανόµενα από το στόµα αντιπηκτικά 
 
Λαµβανόµενα από το στόµα αντιπηκτικά και αντιβιοτικά µε πενικιλίνη έχουν χρησιµοποιηθεί ευρέως 
στην πράξη χωρίς αναφορές αλληλεπίδρασης.  Ωστόσο, στη βιβλιογραφία υπάρχουν περιπτώσεις 
αυξηµένου διεθνούς κανονικοποιηµένου λόγου σε ασθενείς που συντηρούνται µε λήψη 
ακενοκουµαρόλης ή βαρφαρίνης και στους οποίους χορηγείται ένα σχήµα αµοξικιλίνης.  Σε 
περίπτωση που είναι απαραίτητη η συγχορήγηση, θα πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά ο χρόνος 
προθροµβίνης ή ο διεθνής κανονικοποιηµένος λόγος µε την προσθήκη ή την απόσυρση αµοξικιλίνης.  
Επιπλέον, ενδέχεται να είναι απαραίτητες αναπροσαρµογές της δόσης λαµβανόµενων από το στόµα 
αντιπηκτικών (βλέπε παραγράφους 4.4 και 4.8).  
 
Μεθοτρεξάτη 
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Οι πενικιλίνες ενδέχεται να µειώσουν την έκκριση µεθοτρεξάτης, γεγονός που προκαλεί ενδεχόµενη 
αύξηση τοξικότητας. 
 
Προβενεσίδη 
 
Η συγχορήγηση µε προβενεσίδη δεν συνιστάται. Η προβενεσίδη µειώνει τη νεφρική σωληναριακή 
απέκκριση της αµοξικιλίνης. Η συγχορήγηση µε προβενεσίδη µπορεί να αυξήσει και να επιµηκύνει τα 
επίπεδα αµοξικιλίνης στο αίµα αλλά όχι του κλαβουλανικού οξέος. 
 
4.6 Κύηση και γαλουχία 
 
Κύηση 
 
Μελέτες σε ζώα δεν κατέδειξαν άµεσες ή έµµεσες επικίνδυνες επιπτώσεις στην εγκυµοσύνη, στην 
ανάπτυξη του εµβρύου, στον τοκετό ή στη µεταγεννητική ανάπτυξη (βλέπε παράγραφο 5.3).  
Περιορισµένα στοιχεία σχετικά µε τη χρήση αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος κατά τη διάρκεια της 
κυήσεως σε ανθρώπους δεν υποδεικνύουναυξηµένο κίνδυνο συγγενών διαµαρτιών.  Σε µια µόνο 
µελέτη σε γυναίκες µε πρόωρο τοκετό, παρατηρήθηκε ότι προφυλακτική αγωγή µε 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ µπορεί να συσχετιστεί µε αυξηµένο κίνδυνο ελκονεκρωτικής 
εντεροκολίτιδας των νεογνών.   Η χρήση θα πρέπει να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια της κύησης, 
εκτός εάν θεωρείται απαραίτητη από τον γιατρό. 
 
Γαλουχία 
 
Και οι δύο ουσίες αποβάλλονται στο µητρικό γάλα (τίποτα δεν είναι γνωστό για τις επιδράσεις του 
κλαβουλανικού οξέος στο βρέφος που θηλάζει).  Συνεπώς, στο βρέφος που θηλάζει είναι πιθανή η 
εµφάνιση διάρροιας και µυκητιασικής λοίµωξης των βλεννογόνων, οπότε µπορεί να χρειαστεί να 
διακοπεί ο θηλασµός.  Η αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο κατά τη 
διάρκεια του θηλασµού µετά από αξιολόγηση του οφέλους/του κινδύνου από τον θεράποντα γιατρό. 
 
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών 
 
∆εν πραγµατοποιήθηκαν µελέτες σχετικά µε τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού 
µηχανών. Ωστόσο, ενδέχεται να παρουσιαστούν ανεπιθύµητες ενέργειες (π.χ. αλλεργικές αντιδράσεις, 
ζάη, σπασµοί), οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών 
(βλέπε παράγραφο 4.8). 
 
4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες 
 
Οι ποιο συχνά αναφερθείσες ανεπιθύµητες ενέργειες (ΑΕ) είναι διάρροια, ναυτία και έµετος. 
 
Οι ΑΕ από κλινικές δοκιµές και µετεγκριτική παρακολούθηση µε το Augmentin, ταξινοµήθηκαν 
σύµφωνα µε την Kατηγορία οργάνου συστήµατος κατά MedDRA και παρατίθενται παρακάτω. 
 
Για την ταξινόµηση των ανεπιθύµητων ενεργειών χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω ορολογίες. 
Πολύ συχνές (≥1/10) 
Συχνές (≥1/100 µε <1/10) 
Όχι συχνές (≥1/1.000 µε <1/100) 
Σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000) 
Πολύ σπάνιες (<1/10.000) 
Άγνωστη συχνότητα [δεν µπορεί να υπολογιστεί από τα διαθέσιµα δεδοµένα] 
 
Λοιµώξεις και παρασιτώσεις 
Βλεννογονοδερµατική καντιντίαση 
 

Συχνές 
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Υπερανάπτυξη µη ευαίσθητων οργανισµών Άγνωστη  
∆ιαταραχές του αιµοποιητικού και του λεµφικού συστήµατος 
Αναστρέψιµη λευκοπενία 
(συµπεριλαµβανοµένης ουδετεροπενίας) 

Σπάνιες 

Θροµβοκυτταροπενία Σπάνιες 
Αναστρέψιµη ακοκκιοκυτταραιµία Άγνωστη  
Αιµολυτική αναιµία Άγνωστη  
Παράταση του χρόνου αιµορραγίας και του 
χρόνου προθροµβίνης1 

 

Άγνωστη  

∆ιαταραχές του ανοσοποιητικού συστήµατος10 
Αγγειονευρωτικό οίδηµα Άγνωστη  
Αναφυλαξία Άγνωστη  
Σύνδροµο οµοιάζον µε ορονοσία Άγνωστη  
Αγγειακή υπερευαισθησία 
 

Άγνωστη  

∆ιαταραχές του νευρικού συστήµατος 
Ζάλη Όχι συχνές 
Κεφαλαλγία Όχι συχνές 
Σπασµοί2 

 
Άγνωστη  

Αγγειακές διαταραχές 
Θροµβοφλεβίτιδα3 

 
Σπάνιες 

∆ιαταραχές του γαστρεντερικού συστήµατος 
∆ιάρροια Συχνές 
Ναυτία Όχι συχνές 
Έµετος Όχι συχνές 
∆υσπεψία Όχι συχνές 
Συσχετιζόµενη µε αντιβιοτικά κολίτιδα4 

 
Άγνωστη  

∆ιαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων 
Αυξήσεις AST ή/και ALT5 Όχι συχνές 
Ηπατίτιδα6 Άγνωστη  
Χολοστατικός ίκτερος6 

 
Άγνωστη  

∆ιαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού 7 
∆ερµατικό εξάνθηµα Όχι συχνές 
Κνησµός Όχι συχνές 
Κνίδωση Όχι συχνές 
Πολύµορφο ερύθηµα Σπάνιες 
Σύνδροµο Stevens-Johnson  Άγνωστη  
Τοξική επιδερµική νεκρόλυση Άγνωστη  
Ποµφολυγώδης αποφολιδωτική δερµατίτιδα Άγνωστη  
Οξεία γενικευµένη εξανθηµατική 
φλυκταίνωση (AGEP) 
 

Άγνωστη  

∆ιαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών 
∆ιάµεση νεφρίτιδα Άγνωστη  
Κρυσταλλουρία8 Άγνωστη  
1 Βλέπε παράγραφο 4.4. 
2 Βλέπε παράγραφο 4.4.  
3 Στο σηµείο της ένεσης 
4 Συµπεριλαµβανοµένης της ψευδοµεµβρανώδους κολίτιδας και της αιµορραγικής κολίτιδας 
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(βλέπε παράγραφο 4.4) 
5 Μια µέτρια αύξηση σε AST και/ή ALT έχει σηµειωθεί σε ασθενείς που έλαβαν αντιβιοτικά 
της κατηγορίας β-λακτάµης, αλλά η σηµασία αυτών των ευρηµάτων είναι άγνωστη. 
6 Αυτές οι ανεπιθύµητες ενέργειες έχουν σηµειωθεί µε άλλες πενικιλίνες και κεφαλοσπορίνες 
(βλέπε παράγραφο 4.4 
7 Αν αναφερθεί οποιαδήποτε δερµατική αντίδραση υπερευαισθησίας, η θεραπεία θα πρέπει 
να διακόπτεται (βλέπε παράγραφο 4.4). 
8 Βλέπε παράγραφο 4.9 
9 Βλέπε παράγραφο 4.4 
10 Βλέπε παραγράφους 4.3 και 4.4  
 
 
4.9 Υπερδοσολογία 
 
Συµπτώµατα και σηµεία υπερδοσολογίας 
 
Μπορεί να εµφανιστούν γαστρεντερικά συµπτώµατα και διαταραχή του ισοζυγίου υγρών και 
ηλεκτρολυτών.  Έχει παρατηρηθεί σχηµατισµός κρυστάλλων αµοξικιλίνης στα ούρα, ο οποίος, ενίοτε, 
οδηγεί σε νεφρική ανεπάρκεια (βλέπε παράγραφο 4.4). 
 
Σπασµοί µπορεί να εµφανιστούν σε ασθενείς µε διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας ή σε αυτούς που 
λαµβάνουν υψηλές δόσεις.  
 
Έχει αναφερθεί ότι η αµοξικιλίνη καθιζάνει σε ουροκαθετήρες, κυρίως µετά από ενδοφλέβια 
χορήγηση µεγάλων δόσεων.  Θα πρέπει να τηρείται τακτικός έλεγχος βατότητας (βλέπε παράγραφο 
4.4) 
 
Θεραπεία δηλητηρίασης 
 
Τα γαστρεντερικά συµπτώµατα µπορούν να αντιµετωπιστούν συµπτωµατικά, δίνοντας προσοχή στο 
ισοζύγιο νερού/ηλεκτρολυτών. 
 
Η αµοξικιλίνη/το κλαβουλανικό οξύ µπορεί να αποµακρυνθεί από την κυκλοφορία µε αιµοκάθαρση. 
 
 
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
5.1  Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες 
 
Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Συνδυασµοί πενικιλινών, συµπεριλαµβανοµένων των αναστολέων 
β-λακταµάσης, κωδικός ATC: J01CR02 
 
Τρόπος δράσης 
 
Η αµοξικιλίνη είναιµία ηµισυνθετική πενικιλίνη (αντιβιοτικό µε β-λακτάµη), η οποία αναστέλλει ένα 
ή περισσότερα ένζυµα (συχνά αναφέρονται ως πρωτεΐνες σύνδεσης των πενικιλινών, ΡΒΡ) στη 
βιοσυνθετική οδό της βακτηριακής πεπτιδογλυκάνης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο δοµικό 
συστατικό του βακτηριακού κυτταρικού τοιχώµατος. Η αναστολή της σύνθεσης πεπτιδογλυκάνης 
οδηγεί στην αποδυνάµωση του κυτταρικού τοιχώµατος, η οποία συχνά ακολουθείται από 
κυτταρόλυση και θάνατο.  
 
Η αµοξικιλίνη είναι ευαίσθητη στην αποδόµηση από β-λακταµάσες που παράγονται από ανθεκτικά 
βακτήρια και, εποµένως, δεν είναι δραστική από µόνη της έναντι οργανισµών που παράγουν τέτοια 
ένζυµα. 
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Το κλαβουλανικό οξύ είναι µία β-λακτάµη που σχετίζεται δοµικά µε πενικιλίνες. Απενεργοποιεί 
ορισµένα ένζυµα της β-λακταµάσης αποτρέποντας, ως εκ τούτου, την αδρανοποίηση της 
αµοξικιλίνης. Το κλαβουλανικό οξύ µεµονωµένα δεν ασκεί κλινικά χρήσιµη αντιβακτηριακή 
επίδραση. 
 
Σχέση PK/PD 
 
Ο χρόνος άνω της ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης (Τ>MIC)  θεωρείται ότι είναι ο µείζων 
καθοριστικός παράγοντας αποτελεσµατικότητας για την αµοξικιλίνη. 
  
Μηχανισµοί αντίστασης 
 
Οι δύο κύριοι µηχανισµοί αντίστασης στην αµοξικιλίνη/το κλαβουλανικό οξύ  είναι:. 
• Αδρανοποίηση από εκείνες τις βακτηριακές β-λακταµάσες που δεν αναστέλλονται οι ίδιες από 

κλαβουλανικό οξύ, συµπεριλαµβανοµένων των κατηγοριών B, C και D. 
• Μεταβολή των PBP, η οποία µειώνει τη συγγένεια του αντιβακτηριακού παράγοντα για το 

στόχο. 
 
Η µη διαπερατότητα βακτηρίων ή µηχανισµοί αντλίας εκροής µπορεί να προκαλέσουν βακτηριακή 
αντίσταση ή να συντελέσουν σε αυτή, ιδιαίτερα σε Gram-αρνητικά βακτήρια.  
 
Σηµεία διακοπής 
 
Τα σηµεία διακοπής MIC για την αµοξικιλίνη/το κλαβουλανικό οξύ είναι εκείνα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τους Αντιµικροβιακούς Ελέγχους Ευαισθησίας (EUCAST) 
 
Οργανισµός Σηµεία διακοπής ευαισθησίας (µg/ml) 
 Ευαίσθητος Ενδιάµεσος Ανθεκτικός 

 
Haemophilus influenzae1 ≤ 1 - > 1 
Moraxella catarrhalis1 ≤ 1 - > 1 
Staphylococcus aureus 2 ≤ 2 - > 2 
Αρνητικοί στην πηκτάση 
σταφυλόκοκκοι 2 

≤ 0,25  > 0,25 

Enterococcus1 ≤ 4 8 > 8 
Streptococcus A, B, C, G5 ≤ 0,25 - > 0,25 
Streptococcus pneumoniae3 ≤ 0,5 1-2 > 2 
Enterobacteriaceae1,4 - - > 8 
Gram-αρνητικά Αναερόβια1 ≤ 4 8 > 8 
Gram-θετικά Αναερόβια1 ≤ 4 8 > 8 
Μη σχετιζόµενα µε είδη 
σηµεία διακοπής1 

≤ 2 4-8 > 8 

1 Οι αναφερόµενες τιµές είναι για τις συγκεντρώσεις Αµοξικιλίνης.  Για τους σκοπούς των 
ελέγχων ευαισθησίας, η συγκέντρωση Κλαβουλανικού οξέος ορίζεται στα 2 mg/l. 
2 Οι αναφερόµενες τιµές είναι για την Οξακιλίνη. 
3 Οι τιµές των σηµείων διακοπής στον πίνακα βασίζονται στα σηµεία διακοπής της 
Αµπικιλίνης. 
4 Το σηµείο διακοπής λόγω αντίστασης R>8 mg/l διασφαλίζει ότι αναφέρονται ανθεκτικά όλα 
τα αποµονωµένα στελέχη µε µηχανισµούς αντίστασης.  
5 Οι τιµές των σηµείων διακοπής στον πίνακα βασίζονται στα σηµεία διακοπής της 
Βενζυλοπενικιλίνης. 
 
  
Ο επιπολασµός αντίστασης ενδεχοµένως ποικίλει ανάλογα µε την περιοχή και τον χρόνο για 
επιλεγµένα είδη και η τοπική πληροφόρηση σχετικά µε την αντίσταση είναι επιθυµητή, κυρίως κατά 
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τη θεραπεία σοβαρών λοιµώξεων. Ανάλογα µε τις απαιτήσεις, θα πρέπει να ζητείται η συνδροµή 
ειδικού όταν ο τοπικός επιπολασµός αντίστασης διακυβεύει τη χρησιµότητα του παράγοντα 
τουλάχιστον σε ορισµένους τύπους λοιµώξεων. 
 
Συνήθως ευαίσθητα είδη 
Αερόβιοι Gram-θετικοί µικροοργανισµοί  
Enterococcus faecalis 
Gardnerella vaginalis 
Staphylococcus aureus (ευαίσθητος στη µεθικιλίνη) £ 
Streptococcus agalactiae 
Streptococcus pneumoniae1 

Streptococcus pyogenes και λοιποί β-αιµολυτικοί στρεπτόκοκκοι 
Οµάδα Streptococcus viridans  
 
Αερόβιοι Gram-αρνητικοί µικροοργανισµοί 
Actinobacillus actinomycetemcomitans 
Capnocytophaga spp. 
Eikenella corrodens 
Haemophilus influenzae2 
Moraxella catarrhalis 

Neisseria gonorrhoeae§ 
Pasteurella multocida 
 
Αναερόβιοι µικροοργανισµοί 
Bacteroides fragilis 
Fusobacterium nucleatum 
Prevotella spp. 
 
Είδη για τα οποία η επίκτητη αντίσταση µπορεί να αποτελεί πρόβληµα 
Αερόβιοι Gram-θετικοί µικροοργανισµοί 
Enterococcus faecium $ 
 
Αερόβιοι Gram-αρνητικοί µικροοργανισµοί 
Escherichia coli 

Klebsiella oxytoca  
Klebsiella pneumoniae 
Proteus mirabilis 
Proteus vulgaris  
 
Ενδογενώς ανθεκτικοί οργανισµοί 
 
Αερόβιοι Gram-αρνητικοί µικροοργανισµοί 
Acinetobacter sp. 
Citrobacter freundii 
Enterobacter sp. 
Legionella pneumophila  
Morganella morganii 
Providencia spp. 
Pseudomonas sp. 
Serratia sp. 
Stenotrophomonas maltophilia 
 
Λοιποί µικροοργανισµοί 
Chlamydia trachomatis  
Chlamydophila pneumoniae  
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Chlamydophila psittaci 
Coxiella burnetti  
 
Mycoplasma pneumoniae 
 
$ Φυσική ενδιάµεση ευαισθησία απουσία επίκτητου µηχανισµού αντίστασης. 
£ Όλοι οι ανθεκτικοί στη µεθικιλίνη σταφυλόκοκκοι είναι ανθεκτικοί στην 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ  
§ Όλα τα στελέχη µε αντοχή στην αµοξικιλίνη που δεν ενεργοποιείται από βήτα λακταµάσες 
είνια ανθεκτικά στην αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ. 
1 Αυτή η µορφή αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος µπορεί να µην είναι κατάλληλη για την 
αντιµετώπιση του Streptococcus pneumoniae που είναι ανθεκτικός στην πενικιλίνη (βλέπε 
παραγράφους 4.2 και 4.4). 
2 Στελέχη µε µειωµένη ευαισθησία έχουν αναφερθεί σε ορισµένες χώρες της ΕΕ µε 
συχνότητα µεγαλύτερη από 10%. 
 
5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες 
 
Απορρόφηση 
 
Τα αποτελέσµατα φαρµακοκινητικής για µελέτες στις οποίες χορηγήθηκε αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό 
οξύ σε οµάδες υγιών εθελοντών ως 500 mg/100 mg ή 1000 mg/200 mg χορηγούµενα ως ενδοφλέβια 
ένεση bolus παρουσιάζονται παρακάτω.  
 
Μέσες (± SD) παράµετροι φαρµακοκινητικής  
 
Ενδοφλέβια ένεση bolus  

Αµοξικιλίνη Χορηγούµενη 
δόση ∆όση Μέση µέγιστη 

συγκ. Στον 
ορό (µg/ml) 

T 1/2 (h) AUC 
(h.mg/l) 

Ανάκτηση στα 
ούρα (%, 0 
έως 6 h )  

AMX/CA 
500 mg/100 mg 

500 mg 32,2 1,07 25,5 66,5 

AMX/CA 1.000 
mg/200 mg 

1.000 mg 105,4 0,9 76,3 77,4 

 Κλαβουλανικό οξύ 
AMX/CA 500 
mg/100 mg 

100 mg 10,5 1,12 9,2 46,0 

AMX/CA 1.000 
mg/200 mg 

200 mg 28,5 0,9 27,9 63,8 

 
AMX – αµοξικιλίνη, CA – κλαβουλανικό οξύ 

 
Κατανοµή 
 
Περίπου 25% του συνολικού κλαβουλανικού οξέος στο πλάσµα και 18% της συνολικής αµοξικιλίνης 
στο πλάσµα συνδέεται µε πρωτεϊνες. Ο εµφανής όγκος κατανοµής είναι περίπου 0,3-0,4 l/kg για την 
αµοξικιλίνη και περίπου 0,2 l/kg για το κλαβουλανικό οξύ. 
 
Μετά από ενδοφλέβια χορήγηση, τόσο η αµοξικιλίνη όσο και το κλαβουλανικό οξύ βρέθηκαν στη 
χοληδόχο κύστη, σε γαστρικό ιστό, στο δέρµα, στο λίπος, σε µυϊκούς ιστούς, σε αρθροσιελικό και 
περιτοναϊκό υγρό, στη χολή και σε πύον. Η αµοξικιλίνη δεν κατανέµεται ικανοποιητικά στο 
εγκεφαλονωτιαίο υγρό. 
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Από µελέτες σε ζώα δεν υπάρχουν ενδείξεις για σηµαντική κατακράτηση στους ιστούς υλικού που 
προέρχεται από το φάρµακο για οποιοδήποτε συστατικό.  Η αµοξικιλίνη, όπως οι περισσότερες 
πενικιλίνες, µπορεί να ανιχνευθεί στο µητρικό γάλα.  Στο µητρικό γάλα µπορούν επίσης να εντοπιστεί 
αποβολή ιχνών κλαβουλανικού οξέος (βλέπε παράγραφο 4.6). 
Βιοµετασχηµατισµός 
 
Η αµοξικιλίνη αποβάλλεται εν µέρει στα ούρα ως ανενεργό πενικιλλοϊκό οξύ σε ποσότητες που 
ισοδυναµούν µέχρι 10 έως 25% της αρχικής δόσης.  Το κλαβουλανικό οξύ µεταβολίζεται εκτεταµένα 
στον άνθρωπο και αποβάλλεται στα ούρα και τα κόπρανα ως διοξείδιο του άνθρακα σε αποβαλλόµενα 
αέρια. 
 
Αποβολή 
 
Η κύρια οδός αποβολής για την αµοξικιλίνη είναι µέσω των νεφρών, ενώ για το κλαβουλανικό οξύ 
είναι και µε νεφρικούς και µε µη νεφρικούς µηχανισµούς. 
 
Η αµοξικιλίνη/το κλαβουλανικό οξύ έχει µέση ηµιζωή αποβολής κατά προσέγγιση µια ώρα και µέση 
ολική κάθαρση κατά προσέγγιση 25 l/h σε υγιείς εθελοντές.  Περίπου το 60 έως 70% της αµοξικιλίνης 
και περίπου το 40 έως 65% του κλαβουλανικού οξέος αποβάλλεται αναλλοίωτο στα ούρα κατά τις 
πρώτες 6 h µετά από τη χορήγηση µεµονωµένης ενδοφλέβιας ένεσης bolus 500/100 mg ή µετά από τη 
χορήγηση µεµονωµένης ενδοφλέβιας ένεσης bolus 1000/200 mg.  ∆ιάφορες µελέτες έχουν 
διαπιστώσει ότι η αποβολή στα ούρα είναι 50-85% για την αµοξικιλίνη και από 27-60% για το 
κλαβουλανικό οξύ µέσα σε διάστηµα 24 ωρών.  Στην περίπτωση του κλαβουλανικού οξέος, η 
µεγαλύτερη ποσότητα του φαρµάκου αποβάλλεται κατά τις πρώτες 2 ώρες µετά από τη χορήγηση. 
 
Η παράλληλη χρήση προβενεσίδης καθυστερεί την αποβολή αµοξικιλίνης, αλλά δεν καθυστερεί τη 
νεφρική αποβολή κλαβουλανικού οξέος (βλέπε παράγραφο 4.5). 
 
Ηλικία 
 
Η ηµιζωή αποβολής της αµοξικιλίνης είναι παρόµοια στα παιδιά ηλικίας 3 µηνών περίπου έως 2 ετών 
µε τα µεγαλύτερα παιδιά και ενηλίκους.  Στα πολύ νεαρά παιδιά (περιλαµβανοµένων των 
νεογέννητων) κατά την πρώτη εβδοµάδ α της ζωής τους, το διάστηµα χορήγησης δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τις δύο φορές την ηµέρα λόγω της ανωριµότητας της νεφρικής οδού απέκκρισης.  Εφόσον 
οι ηλικιωµένοι ασθενείς είναι πιθανότερο να παρουσιάζουν µειωµένη νεφρική λειτουργία, θα πρέπει 
να δοθεί προσοχή στην επιλογή της δόσης και µπορεί να είναι χρήσιµη η παρακολούθηση της 
νεφρικής λειτουργίας. 
 
Νεφρική δυσλειτουργία 
 
Η συνολική κάθαρση της αµοξικιλίνης/του κλαβουλανικού οξέος στον ορό µειώνεται κατ’ αναλογία 
µε τη µειούµενη νεφρική λειτουργία.  Η µείωση της κάθαρσης του φαρµάκου είναι πιο έκδηλη για την 
αµοξικιλίνη σε σχέση µε το κλαβουλανικό οξύ καθώς µέσω της νεφρικής οδού αποβάλλεται 
µεγαλύτερο ποσοστό αµοξικιλίνης.  Συνεπώς, στη νεφρική δυσλειτουργία, οι δόσεις πρέπει να 
προλαµβάνουν την άσκοπη συσσώρευση αµοξικιλίνης και να διατηρούν παράλληλα επαρκή επίπεδα 
κλαβουλανικού οξέος (βλέπε παράγραφο 4.2). 
 
Ηπατική δυσλειτουργία 
 
Ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία θα πρέπει να λαµβάνουν δόση µε προσοχή και θα πρέπει να 
παρακολουθείται η ηπατική λειτουργία ανά τακτά διαστήµατα. 
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5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια 
 
Μη κλινικά δεδοµένα δεν αποκαλύπτουν κάποιον ειδικό κίνδυνο για τον άνθρωπο µε βάση µελέτες 
φαρµακολογίας ασφάλειας, γονιδιοτοξικότητας και τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα. 
 
Μελέτες τοξικότητας επαναληπτικών δόσεων που πραγµατοποιήθηκαν σε σκύλους µε 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ, καταδεικνύουν γαστρικό ερεθισµό και έµετο και αποχρωµατισµένη 
γλώσσα. 
 
∆εν έχουν διεξαχθεί µελέτες καρκινογένεσης µε το Augmentin ή τα συστατικά του. 
 
 
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
6.1 Κατάλογος εκδόχων 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
6.2 Ασυµβατότητες 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
6.3 ∆ιάρκεια ζωής 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισµός 
 
Καµία ειδική υποχρέωση. 
 
Κάθε αχρησιµοποίητο προϊόν ή άχρηστο υλικό πρέπει να απορρίπτεται σύµφωνα µε τις κατά τόπους 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
 
Προετοιµασία διαλυµάτων για ενδοφλέβια ένεση 
 
500 mg/100 mg κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή διάλυµα προς έγχυση. 
Ο φυσιολογικός διαλύτης είναι Ενέσιµο Ύδωρ Ph.Eur.  Το Augmentin 500/100 mg θα πρέπει να 
διαλύεται σε 10 ml διαλύτη.  Αυτό αποδίδει περίπου 10,5 ml διαλύµατος για χρήση εφάπαξ δόσης.  
Ένας παροδικός ροζ χρωµατισµός µπορεί ή όχι να αναπτυχθεί κατά την ανασύσταση.   
Τα ανασυσταµένα διαλύµατα είναι φυσιολογικά άχρωµα ή έχουν ένα παστέλ αχυρένιο χρώµα.   
 
Το Augmentin θα πρέπει να χορηγείται µέσα σε 20 min από την ανασύσταση. 
 
1000 mg/100 mg κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή διάλυµα προς έγχυση. 
Ο φυσιολογικός διαλύτης είναι Ενέσιµο Ύδωρ Ph.Eur.  Το Augmentin 1000 mg/200 mg θα πρέπει να 
διαλύεται σε 20 ml διαλύτη.  Αυτό αποδίδει περίπου 20,9 ml διαλύµατος για χρήση εφάπαξ δόσης.  
Ένας παροδικός ροζ χρωµατισµός µπορεί ή όχι να αναπτυχθεί κατά την ανασύσταση.   
Τα ανασυσταµένα διαλύµατα είναι φυσιολογικά άχρωµα ή έχουν ένα παστέλ αχυρένιο χρώµα.   
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Το Augmentin θα πρέπει να χορηγείται µέσα σε 20 min από την ανασύσταση. 
 
Προετοιµασία διαλυµάτων για ενδοφλέβια έγχυση 
 
Τα φιαλίδια Augmentin δεν είναι κατάλληλα για χρήση πολλαπλών δόσεων. 
 
500 mg/100 mg κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή διάλυµα προς έγχυση. 
Το Augmentin θα πρέπει να ανασυσταθεί όπως περιγράφεται παραπάνω για την ένεση.  Χωρίς 
καθυστέρηση, θα πρέπει να προστεθεί το ανασυσταµένο διάλυµα σε 50 ml υγρού έγχυσης µε χρήση 
µίνι σάκου ή διαβαθµισµένου ογκοµετρικού σωληνίσκου.   
 
1000 mg/200 mg κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή διάλυµα προς έγχυση. 
Το Augmentin θα πρέπει να ανασυσταθεί όπως περιγράφεται παραπάνω για την ένεση.  Χωρίς 
καθυστέρηση, θα πρέπει να προστεθεί το ανασυσταµένο διάλυµα σε 100 ml υγρού έγχυσης µε χρήση 
µίνι σάκου ή διαβαθµισµένου ογκοµετρικού σωληνίσκου.   
 
 
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 [Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
{Όνοµα και διεύθυνση} 
<{Τηλ}> 
<{Fax}> 
<{e-mail}> 
 
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 
 
{ΗΗ µήνας ΕΕΕΕ} 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
{MM/ΕΕΕΕ} 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 250 mg/25 mg κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή 
διάλυµα προς έγχυση} 
{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 500 mg/50 mg κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή 
διάλυµα προς έγχυση} 
{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 1000 mg/100 mg κόνις για ενέσιµο 
διάλυµα ή διάλυµα προς έγχυση} 
{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 2000 mg/200 mg κόνις για διάλυµα προς 
έγχυση} 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 
 
 
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 
250 mg/25 mg κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή διάλυµα προς έγχυση. 
Κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή διάλυµα προς έγχυση. 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
500 mg/50 mg, 1000 mg/100 mg κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή διάλυµα προς έγχυση. 
Κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή διάλυµα προς έγχυση. 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 2000 mg/200 mg  
Κόνις για διάλυµα προς έγχυση. 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 
 
Το Augmentin ενδείκνυται για τη θεραπεία των παρακάτω λοιµώξεων σε ενήλικους και παιδιά (βλέπε 
παραγράφους 4.2, 4.4 και 5.1): 
 
• Σοβαρές ρινικές λοιµώξεις, ωτίτιδες και πονόλαιµοι (όπως µαστοειδίτιδα, περιαµυγδαλικές 

λοιµώξεις, επιγλωττίτιδα και παραρινοκολπίτιδα που συνοδεύεται από σοβαρά συστηµατικά 
σηµεία και συµπτώµατα) 

• Οξείες επιδεινώσεις χρόνιας βρογχίτιδας (επαρκώς διαγνωσµένες) 
• Εξωνοσοκοµειακή πνευµονία 
• Κυστίτιδα 
• Πυελονεφρίτιδα 
• ∆ερµατικές λοιµώξεις  και λοιµώξεις µαλακών µορίων, συγκεκριµένα κυτταρίτιδα, δήγµατα 

από ζώα, σοβαρά οδοντικά αποστήµατα µε επεκτεινόµενη κυτταρίτιδα 
• Οστικές και αρθρικές λοιµώξεις, ιδιαίτερα οστεοµυελίτιδα 
• Ενδοκοιλιακές λοιµώξεις  
• Λοιµώξεις των γυναικείων γεννητικών οργάνων 
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Προφύλαξη έναντι λοιµώξεων που συσχετίζονται µε µείζονες χειρουργικές επεµβάσεις σε ενηλίκους, 
όπως αυτές που περιλαµβάνουν: 
• Γαστρεντερικό σωλήνα 
• Κοιλότητα της πυέλου  
• Κεφαλή και του αυχένα  
• Επεµβάσεις στη χοληφόρο οδό 
 
Θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι επίσηµες οδηγίες αναφορικά µε την κατάλληλη χρήση 
αντιβακτηριακών παραγόντων. 
 
4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης 
 
Οι δόσεις εκφράζονται σε όλο το κείµενο ως προς το περιεχόµενο σε αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
µε εξαίρεση όταν οι δόσεις δηλώνονται ως προς ένα µεµονωµένο συστατικό. 
 
Η δόση Augmentin που επιλέγεται για τη θεραπεία µιας µεµονωµένης λοίµωξης θα πρέπει να 
λαµβάνει υπόψη: 
 
• Τα αναµενόµενα παθογόνα και την πιθανή τους ευαισθησία σε αντιβακτηριακούς παράγοντες 

(βλέπε παράγραφο 4.4) 
• Τη βαρύτητα και το σηµείο της λοίµωξης  
• Την ηλικία, το βάρος και τη νεφρική λειτουργία του ασθενούς, όπως φαίνεται παρακάτω.  
 
Η χρήση εναλλακτικών µορφών Augmentin (π.χ. εκείνες που παρέχουν υψηλότερες δόσεις 
αµοξικιλίνης ή/και διαφορετικές αναλογίες αµοξικιλίνης προς κλαβουλανικό οξύ) θα πρέπει να 
θεωρείται απαραίτητη (βλέπε παραγράφους 4.4 και 5.1). 
 
Αυτή η κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή διάλυµα προς έγχυση Augmentin παρέχει συνολική ηµερήσια 
δόση µέχρι 6000 mg αµοξικιλίνης και 600 mg κλαβουλανικού οξέος, όταν χορηγείται σύµφωνα µε τις 
παρακάτω συστάσεις.  Εάν θεωρηθεί ότι απαιτείται υψηλότερη δόση αµοξικιλίνης, αυτό δεν πρέπει να 
γίνει µε την αύξηση της δόσης του Augmentin. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί η χορήγηση 
υπερβολικά υψηλών ηµερήσιων δόσεων κλαβουλανικού οξέος. 
 
Η διάρκεια της θεραπείας θα πρέπει να καθορίζεται από την ανταπόκριση του ασθενούς.  Ορισµένες 
λοιµώξεις (π.χ. οστεοµυελίτιδα) απαιτούν µεγαλύτερες περιόδους θεραπείας.  Η θεραπεία δεν θα 
πρέπει να επεκταθεί πέραν των 14 ηµερών χωρίς επανεξέταση (βλέπε παράγραφο 4.4. σχετικά µε την 
παρατεταµένη θεραπεία). 
 
Θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι επίσηµες οδηγίες αναφορικά µε την κατάλληλη συχνότητα της 
δόσης  αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος.  
 
Ενήλικοι και παιδιά ≥ 40 kg: 
 
Για πολύ σοβαρές λοιµώξεις η δόση µπορεί να αυξηθεί στο µέγιστο 2000 mg/ 200 mg ανά 8 ώρες 
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Για χειρουργική προφύλαξη 
 
 

Για διαδικασίες διάρκειας µικρότερης της 1 
ώρας, η συνιστώµενη δόση Augmentin είναι 
1000 mg/200 mg έως 2000 mg/200 mg 
χορηγούµενα στην επαγωγή αναισθησίας  
 
Για διαδικασίες διάρκειας µεγαλύτερης της 1 
ώρας, η συνιστώµενη δόση Augmentin IV 
είναι 1000 mg/200 mg έως 2000 mg/200 mg 
χορηγούµενα στην επαγωγή αναισθησίας µε 
έως 3 δόσεις 1000 mg/100 mg σε 24 ώρες. 
 
Σαφή κλινικά σηµεία λοίµωξης κατά την 
εγχείρηση θα απαιτήσουν φυσιολογική 
πορεία ενδοφλέβιας ή από του στόµατος 
θεραπείας µετεγχειρηγικά. 

 
Παιδιά <40 kg 
 
Συνιστώµενες δόσεις: 
• Παιδιά ηλικίας 3 µηνών και άνω: 50 mg/5 mg ανά kg ανά 8 ώρες. 
 
• Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 µηνών ή βάρους µικρότερου των 4 kg: 50 mg/5 mg ανά kg ανά 12 

ώρες. 
 
Ηλικιωµένοι 
 
∆εν θεωρείται απαραίτητη κάποια αναπροσαρµογή της δόσης. 
 
Νεφρική δυσλειτουργία  
 
Οι αναπροσαρµογές της δόσης βασίζονται στο µέγιστο συνιστώµενο επίπεδο αµοξικιλίνης.  ∆εν 
χρειάζεται αναπροσαρµογή της δόσης σε ασθενείς µε κάθαρση κρεατινίνης (CrCl) µεγαλύτερη από 30 
ml/min.   
 
250 mg/25 mg; 500 mg/50 mg, 1000 mg/100 mg κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή διάλυµα προς έγχυση. 
Σε ασθενείς µε κάθαρση κρεατινίνης µικρότερη από 30 ml/min, η χρήση µορφών του Augmentin µε 
αναλογία αµοξικιλίνης προς κλαβουλανικό οξύ 10:1 δεν συνιστάται, καθώς δεν διατίθενται 
αναπροσαρµογές της δόσης.  Σε αυτούς τους ασθενείς, συνιστώνται συνθέσεις Augmentin µε 
αναλογία αµοξικιλίνης προς κλαβουλανικό οξύ 5:1. 
 
Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 2000 mg/200 mg   
Το Augmentin 2000 mg/200 mg θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε ασθενείς µε κάθαρση 
κρεατινίνης µικρότερης από 30 ml/min για χειρουργική προφύλαξη όταν θα πρέπει να 
χρησιµοποιείται σε µία έγχυση. 
 
Ηπατική δυσλειτουργία 
 
Χορήγηση µε προσοχή και έλεγχος της ηπατικής λειτουργίας σε τακτά χρονικά διαστήµατα (βλέπε 
παραγράφους 4.3 και 4.4).   
 
Τρόπος χορήγησης 
 
Το Augmentin προορίζεται για ενδοφλέβια χρήση. 
Το Augmentin 250 mg/25 mg, 500 mg/50 mg, 1000 mg/100 mg κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή διάλυµα 
προς έγχυση µπορεί να χορηγηθεί είτε µε αργή ενδοφλέβια ένεση σε διάστηµα 3 έως 4 min απευθείας 
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σε µια φλέβα ή µέσω καθετήρα ή µε έγχυση µέσα σε 30 έως 40 min.  Τα Augmentin δεν είναι 
κατάλληλο για ενδοµυϊκή χορήγηση. 
 
Στα παιδιά ηλικίας µικρότερης των 3 µηνών θα πρέπει να χορηγείται Augmentin µόνο µε έγχυση. 
 
Η θεραπεία µε Augmentin µπορεί να ξεκινήσει µε τη χρήση ενός ενδοφλέβιου σκευάσµατος και να 
συµπληρωθεί µε την κατάλληλη λαµβανόµενη από το στόµα µοφρή όπως θεωρείται κατάλληλο για 
τον µεµονωµένο ασθενή. 
 
Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 2000 mg/200 mg   
Το Augmentin 2000 mg/200 mg θα πρέπει να χορηγείται µε ενδοφλέβια έγχυση µέσα σε 30 έως 40 
min. Το Augmentin δεν είναι κατάλληλο για ενδοµυϊκή χορήγηση. 
 
4.3 Αντενδείξεις 
 
Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες, σε οποιαδήποτε από τις πενικιλίνες ή σε κάποιο από τα 
έκδοχα. 
 
Ιστορικό σοβαρής άµεσης αντίδρασης υπερευαισθησίας (π.χ. αναφυλαξία) σε άλλον παράγοντα µε β-
λακτάµη (π.χ. κεφαλοσπορίνη, καρβαπενέµη ή µονοβακτάµη). 
 
Ιστορικό ίκτερου/ηπατικής δυσλειτουργίας λόγω αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος (βλέπε 
παράγραφο 4.8). 
 
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση 
 
Πριν από την έναρξη θεραπείας µε αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ θα πρέπει να γίνει προσεκτική 
διερεύνηση αναφορικά µε προηγούµενες αντιδράσεις υπερευαισθησίας στις πενικιλίνες, 
κεφαλοσπορίνες, ή σε άλλους παράγοντες µε β-λακτάµη (βλέπε παραγράφους 4.3 και 4.8). 
 
Σοβαρές και περιστασιακά θανατηφόρες αντιδράσεις υπερευαισθησίας (αναφυλαξία) έχουν αναφερθεί 
σε ασθενείς υπό θεραπεία µε πενικιλίνη.  Αυτές οι αντιδράσεις είναι πιθανότερο να εκδηλωθούν σε 
άτοµα που έχουν ιστορικό υπερευαισθησίας στην πενικιλίνη και σε ατοπικά άτοµα.  Εάν 
παρουσιαστεί µια αλλεργική αντίδραση, η θεραπεία µε αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ πρέπει να 
διακοπεί και να ξεκινήσει κατάλληλη εναλλακτική θεραπεία.  
 
Στην περίπτωση που µία λοίµωξη είναι αποδεδειγµένα λόγω µικροοργανισµού(ών) ευαίσθητου(ων) 
στην αµοξικιλίνη, τότε πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόµενο µεταφοράς από 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ σε αµοξικιλίνη σύµφωνα µε τις επίσηµες οδηγίες. 
 
Αυτή η µορφή Augmentin µπορεί να µην είναι κατάλληλη προς χρήση όταν υπάρχει υψηλός κίνδυνος 
τα υποτιθέµενα παθογόνα να έχουν αντίσταση σε παράγοντες µε β-λακτάµη που δεν διαµεσολαβείται 
από β-λακταµάσες ευαίσθητες σε αναστολή από το κλαβουλανικό οξύ. Στις συνιστώµενες δόσεις έως 
1000 mg/100 mg ανά 8 ώρες, αυτή η µορφή µπορεί να µην είναι κατάλληλη για την θεραπεία 
ανθεκτικού στην πενικιλίνη S. pneumoniae. Για την κάλυψη αυτού του παθογόνου απαιτείται δόση 
τουλάχιστον 2000 mg/200 mg ανά 12 ώρες.  
 
Σπασµοί µπορεί να εµφανιστούν σε ασθενείς µε διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας ή σε αυτούς που 
λαµβάνουν υψηλές δόσεις (βλέπε παράγραφο 4.8).  
 
Η αµοξικιλίνη/το κλαβουλανικό οξύ θα πρέπει να αποφεύγεται εάν υπάρχει υπόνοια λοιµώδους 
µονοπυρήνωσης, καθώς η εκδήλωση ενός ιλαροειδούς εξανθήµατος έχει σχετιστεί µε αυτήν την 
πάθηση µετά από χρήση αµοξικιλίνης. 
 
Η ταυτόχρονη χρήση αλλοπουρινόλης κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε αµοξικιλίνη µπορεί να 
αυξήσει την πιθανότητα εµφάνισης αλλεργικών δερµατικών αντιδράσεων.    
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Η παρατεταµένη χρήση µπορεί ενίοτε να οδηγήσει σε υπερανάπτυξη µη ευαίσθητων 
µικροοργανισµών. 
 
Η εµφάνιση κατά την έναρξη της θεραπείας ενός πυρετώδους γενικευµένου ερυθήµατος σχετιζόµενο 
µε φλύκταινα µπορεί να είναι σύµπτωµα γενικευµένου κηλιδοβλατίδώδους εξανθήµατος (AGEP) 
(βλέπε παράγραφο 4.8). Η αντίδραση αυτή απαιτεί την διακοπή του Augmentin και αντενδείκνυται 
οποιαδήποτε επακόλουθη χορήγηση αµοξικιλίνης. 
 
Η αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή σε ασθενείς µε ένδειξη 
ηπατικής δυσλειτουργίας (βλέπε παραγράφους 4.2, 4.3 και 4.8). 
 
Ηπατικά περιστατικά έχουν αναφερθεί κυρίως σε άρρενες και ηλικιωµένους ασθενείς και µπορεί να 
σχετίζονται µε παρατεταµένη θεραπεία.  Τέτοια περιστατικά πολύ σπάνια έχουν αναφερθεί σε παιδιά.  
Σε όλους τους πληθυσµούς, τα σηµεία και συµπτώµατα συνήθως εµφανίζονται κατά τη διάρκεια ή 
λίγο µετά την θεραπεία, αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να µην γίνουν αντιληπτά µέχρι 
αρκετές εβδοµάδες µετά τη διακοπή της θεραπείας. Συνήθως είναι αναστρέψιµα.  Τα ηπατικά 
περιστατικά µπορεί να είναι σοβαρά και σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, έχουν αναφερθεί 
θάνατοι. Αυτοί σχεδόν πάντα συνέβησαν σε ασθενείς µε σοβαρή υποκείµενη πάθηση ή µε παράληλη 
λήψη φαρµάκων γνωστών για την δυνητικά ηπατική τους δράση (βλέπε παράγραφο 4.8).   
 
Συσχετιζόµενη µε αντιβιοτικά κολίτιδα έχει αναφερθεί σχεδόν µε όλους τους αντιβακτηριακούς 
παράγοντες περιλαµβανοµένης της αµοξικιλίνης και µπορεί η βαρύτητά της να κυµαίνεται από ήπια 
έως απειλητική για τη ζωή (βλέπε παράγραφο 4.8).  Εποµένως, είναι σηµαντικό να εξετάζεται το 
ενδεχόµενο αυτής της διάγνωσης σε ασθενείς που παρουσιάζουν διάρροια κατά τη διάρκεια της 
χορήγησης οποιωνδήποτε αντιβιοτικών ή µετά από αυτή.  Στην περίπτωση που εµφανισθεί κολίτιδα 
σχετιζόµενη µε το αντιβιοτικό, η χορήγηση Augmentin πρέπει να διακοπεί άµεσα, να ζητηθεί η 
συµβουλή γιατρού και να αρχίσει η κατάλληλη θεραπεία. Σε αυτή την περίπτωση αντενδεικνυται η 
χρήση αντι περισταλτικών φαρµάκων. 
 
Κατά τη διάρκεια παρατεταµένης θεραπείας ενδείκνυται περιοδική αξιολόγηση των λειτουργιών των 
οργανικών συστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων της νεφρικής, ηπατικής και αιµοποιητικής 
λειτουργίας. 
 
Σπανίως έχει αναφερθεί επιµήκυνση του χρόνου προθροµβίνης σε ασθενείς που λαµβάνουν 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ.  Θα πρέπει να εφαρµόζεται κατάλληλη παρακολούθηση όταν 
χορηγούνται ταυτόχρονα αντιπηκτικά.  Ενδέχεται να χρειαστούν αναπροσαρµογές της δόσης των 
λαµβανόµενων από το στόµα αντιπηκτικών, ώστε να διατηρείται το επιθυµητό επίπεδο 
αντιπηκτικότητας (βλέπε παραγράφους 4.5 και 4.8). 
 
Σε ασθενείς µε νεφρική δυσλειτουργία, η δόση θα πρέπει να αναπροσαρµόζεται ανάλογα µε το βαθµό της 
δυσλειτουργίας (βλέπε παράγραφο 4.2). 
  
Σε ασθενείς µε µειωµένη παραγωγή ούρων, πολύ σπάνια έχει παρατηρηθεί κρυσταλλουρία κυρίως µε 
παρεντερική θεραπεία.  Κατά τη χορήγηση υψηλών δόσεων αµοξικιλίνης, ενδείκνυται η διατήρηση 
επαρκούς πρόσληψης υγρών και παραγωγής ούρων για να µειωθεί η πιθανότητα σχηµατισµού 
κρυστάλλων αµοξικιλίνης στα ούρα.  Σε ασθενείς µε ουροκαθετήρες, θα πρέπει να τηρείται τακτικός 
έλεγχος βατότητας (βλέπε παράγραφο 4.9). 
 
Κατά τη θεραπεία µε αµοξικιλίνη, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται ενζυµατικές µέθοδοι µε οξειδάση 
της γλυκόζης κατά τον έλεγχο για παρουσία γλυκόζης στα ούρα επειδή ψευδώς θετικά αποτελέσµατα 
µπορεί να παρουσιαστούν µε µη ενζυµατικές µεθόδους. 
 
Η παρουσία κλαβουλανικού οξέος στο Augmentin µπορεί να προκαλέσει µη ειδική σύνδεση IgG και 
λευκωµατίνης µε ερυθροκυτταρικές µεµβράνες και να οδηγήσει σε ψευδή θετικό έλεγχο Coombs. 
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Έχουν υπάρξει αναφορές θετικών αποτελεσµάτων ελέγχων µε χρήση του ελέγχου Bio-Rad 
Laboratories Platelia Aspergillus EIA σε ασθενείς που λαµβάνυν αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ, οι 
οποίοι διαπιστώθηκε µετέπειτα ότι δεν παρουσιάζουν λοίµωξη από Aspergillus.  Έχουν αναφερθεί 
διασταυρούµενες αντιδράσεις µε µη-Aspergillus πολυσακχαρίδια και πολυφυρανόσες µε έλεγχο Bio-
Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA.  Συνεπώς, θετικά αποτελέσµατα σε ασθενείς που 
λαµβάνουν αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ, θα πρέπει να ερµηνεύονται µε προσοχή και να 
επιβεβαιώνονται µε άλλες διαγνωστικές µεθόδους 
 
250 mg/25 mg κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή διάλυµα προς έγχυση.  
Το παρόν φαρµακευτικό προϊόν περιέχει νάτριο σε συγκέντρωση 15,7 mg (0,7 mmol) ανά φιαλίδιο.  
Η προειδοποίηση αυτή θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη από ασθενείς που ακολουθούν δίαιτα µε 
ελεγχόµενη περιεκτικότητα σε νάτριο. 
 
Αυτό το φάρµακο περιέχει 4,9 mg (0,1 mmol) καλίου ανά φιαλίδιο.  Να λαµβάνεται υπόψη από τους 
ασθενείς µε µειωµένη νεφρική λειτουργία ή ασθενείς σε δίαιτα µειωµένου καλίου. 
 
500 mg/50 mg κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή διάλυµα προς έγχυση. 
Το παρόν φαρµακευτικό προϊόν περιέχει νάτριο σε συγκέντρωση 31,5 mg (1,4 mmol) ανά φιαλίδιο ή 
φιάλη.  Η προειδοποίηση αυτή θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη από ασθενείς που ακολουθούν δίαιτα 
µε ελεγχόµενη περιεκτικότητα σε νάτριο. 
 
Το παρόν φαρµακευτικό προϊόν περιέχει 9,8 mg (0,3 mmol) καλίου ανά φιαλίδιο ή φιάλη. Να 
λαµβάνεται υπόψη από τους ασθενείς µε µειωµένη νεφρική λειτουργία ή ασθενείς σε δίαιτα 
µειωµένου καλίου. 
 
1000 mg/100 mg κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή διάλυµα προς έγχυση. 
Το παρόν φαρµακευτικό προϊόν περιέχει νάτριο σε συγκέντρωση 62,9 mg (2,7 mmol) ανά φιαλίδιο ή 
φιάλη.  Η προειδοποίηση αυτή θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη από ασθενείς που ακολουθούν δίαιτα 
µε ελεγχόµενη περιεκτικότητα σε νάτριο. 
 
Το παρόν φαρµακευτικό προϊόν περιέχει 19,6 mg (0,5 mmol) καλίου ανά φιαλίδιο ή φιάλη.  Να 
λαµβάνεται υπόψη από τους ασθενείς µε µειωµένη νεφρική λειτουργία ή ασθενείς σε δίαιτα 
µειωµένου καλίου. 
 
Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 2000 mg/200 mg  
Το παρόν φαρµακευτικό προϊόν περιέχει νάτριο σε συγκέντρωση 125,9 mg (5,5 mmol) ανά φιαλίδιο ή 
φιάλη. Η προειδοποίηση αυτή θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη από ασθενείς που ακολουθούν δίαιτα 
µε ελεγχόµενη περιεκτικότητα σε νάτριο. 
 
Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 2000 mg/200 mg  
Το παρόν φαρµακευτικό προϊόν περιέχει 39,3 mg (1,0 mmol) καλίου ανά φιαλίδιο ή φιάλη.  Να 
λαµβάνεται υπόψη από τους ασθενείς µε µειωµένη νεφρική λειτουργία ή ασθενείς σε δίαιτα 
µειωµένου καλίου. 
  
4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης 
 
Λαµβανόµενα από το στόµα αντιπηκτικά 
 
Λαµβανόµενα από το στόµα αντιπηκτικά και αντιβιοτικά µε πενικιλίνη έχουν χρησιµοποιηθεί ευρέως 
στην πράξη χωρίς αναφορές αλληλεπίδρασης.  Ωστόσο, στη βιβλιογραφία υπάρχουν περιπτώσεις 
αυξηµένου διεθνούς κανονικοποιηµένου λόγου σε ασθενείς που συντηρούνται µε λήψη 
ακενοκουµαρόλης ή βαρφαρίνης και στους οποίους χορηγείται ένα σχήµα αµοξικιλίνης.  Σε 
περίπτωση που είναι απαραίτητη η συγχορήγηση, θα πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά ο χρόνος 
προθροµβίνης ή ο διεθνής κανονικοποιηµένος λόγος µε την προσθήκη ή την απόσυρση αµοξικιλίνης.  
Επιπλέον, ενδέχεται να είναι απαραίτητες αναπροσαρµογές της δόσης λαµβανόµενων από το στόµα 
αντιπηκτικών (βλέπε παραγράφους 4.4 και 4.8).  
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Μεθοτρεξάτη 
 
Οι πενικιλίνες ενδέχεται να µειώσουν την έκκριση µεθοτρεξάτης, γεγονός που προκαλεί ενδεχόµενη 
αύξηση τοξικότητας. 
 
Προβενεσίδη 
 
Η συγχορήγηση µε προβενεσίδη δεν συνιστάται. Η προβενεσίδη µειώνει τη νεφρική σωληναριακή 
απέκκριση της αµοξικιλίνης. Η συγχορήγηση µε προβενεσίδη µπορεί να αυξήσει και να επιµηκύνει τα 
επίπεδα αµοξικιλίνης στο αίµα αλλά όχι του κλαβουλανικού οξέος. 
 
4.6 Κύηση και γαλουχία 
 
Κύηση 
 
Μελέτες σε ζώα δεν κατέδειξαν άµεσες ή έµµεσες επικίνδυνες επιπτώσεις στην εγκυµοσύνη, στην 
ανάπτυξη του εµβρύου, στον τοκετό ή στη µεταγεννητική ανάπτυξη (βλέπε παράγραφο 5.3).  
Περιορισµένα στοιχεία σχετικά µε τη χρήση αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος κατά τη διάρκεια της 
κυήσεως σε ανθρώπους δεν υποδεικνύουναυξηµένο κίνδυνο συγγενών διαµαρτιών.  Σε µια µόνο 
µελέτη σε γυναίκες µε πρόωρο τοκετό, παρατηρήθηκε ότι προφυλακτική αγωγή µε 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ µπορεί να συσχετιστεί µε αυξηµένο κίνδυνο ελκονεκρωτικής 
εντεροκολίτιδας των νεογνών.  Η χρήση θα πρέπει να αποφεύγεται  κατά τη διάρκεια της κύησης, 
εκτός εάν θεωρείται απαραίτητη από τον γιατρό. 
 
Γαλουχία 
 
Και οι δύο ουσίες αποβάλλονται στο µητρικό γάλα (τίποτα δεν είναι γνωστό για τις επιδράσεις του 
κλαβουλανικού οξέος στο βρέφος που θηλάζει).  Συνεπώς, στο βρέφος που θηλάζει είναι πιθανή η 
εµφάνιση διάρροιας και µυκητιασικής λοίµωξης των βλεννογόνων, οπότε µπορεί να χρειαστεί να 
διακοπεί ο θηλασµός.  Η αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο κατά τη 
διάρκεια του θηλασµού µετά από αξιολόγηση του οφέλους/του κινδύνου από τον θεράποντα γιατρό. 
 
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών 
 
∆εν πραγµατοποιήθηκαν µελέτες σχετικά µε τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού 
µηχανών. Ωστόσο, ενδέχεται να παρουσιαστούν ανεπιθύµητες ενέργειες (π.χ. αλλεργικές αντιδράσεις, 
ζάλη, σπασµοί), οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών 
(βλέπε παράγραφο 4.8). 
 
4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες 
 
Οι ποιο συχνά αναφερθείσες ανεπιθύµητες ενέργειες (ΑΕ) είναι διάρροια, ναυτία και έµετος. 
 
Οι ΑΕ από κλινικές δοκιµές και µετεγκριτική παρακολούθηση µε το Augmentin, ταξινοµήθηκαν 
σύµφωνα µε την Kατηγορία οργάνου συστήµατος κατά MedDRA και παρατίθενται παρακάτω. 
 
Για την ταξινόµηση των ανεπιθύµητων ενεργειών χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω ορολογίες. 
Πολύ συχνές (≥1/10) 
Συχνές (≥1/100 µε <1/10) 
Όχι συχνές (≥1/1.000 µε <1/100) 
Σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000) 
Πολύ σπάνιες (<1/10.000) 
Άγνωστη συχνότητα [δεν µπορεί να υπολογιστεί από τα διαθέσιµα δεδοµένα] 
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Λοιµώξεις και παρασιτώσεις 
Βλεννογονοδερµατική καντιντίαση 
 

Συχνές 

Υπερανάπτυξη µη ευαίσθητων οργανισµών Άγνωστη 
∆ιαταραχές του αιµοποιητικού και του λεµφικού συστήµατος 
Αναστρέψιµη λευκοπενία 
(συµπεριλαµβανοµένης ουδετεροπενίας) 

Σπάνιες 

Θροµβοκυτταροπενία Σπάνιες 
Αναστρέψιµη ακοκκιοκυτταραιµία Άγνωστη  
Αιµολυτική αναιµία Άγνωστη  
Παράταση του χρόνου αιµορραγίας και του 
χρόνου προθροµβίνης1 

 

Άγνωστη  

∆ιαταραχές του ανοσοποιητικού συστήµατος10 
Αγγειονευρωτικό οίδηµα Άγνωστη  
Αναφυλαξία Άγνωστη  
Σύνδροµο οµοιάζον µε ορονοσία Άγνωστη  
Αγγειακή υπερευαισθησία 
 

Άγνωστη  

∆ιαταραχές του νευρικού συστήµατος 
Ζάλη Όχι συχνές 
Κεφαλαλγία Όχι συχνές 
Σπασµοί2 

 
Άγνωστη  

Αγγειακές διαταραχές 
Θροµβοφλεβίτιδα3 

 
Σπάνιες 

∆ιαταραχές του γαστρεντερικού συστήµατος 
∆ιάρροια Συχνές 
Ναυτία Όχι συχνές 
Έµετος Όχι συχνές 
∆υσπεψία Όχι συχνές 
Συσχετιζόµενη µε αντιβιοτικά κολίτιδα4 

 
Άγνωστη  

∆ιαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων 
Αυξήσεις AST ή/και ALT5 Όχι συχνές 
Ηπατίτιδα6 Άγνωστη  
Χολοστατικός ίκτερος6 

 
Άγνωστη  

∆ιαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού 7 
∆ερµατικό εξάνθηµα Όχι συχνές 
Κνησµός Όχι συχνές 
Κνίδωση Όχι συχνές 
Πολύµορφο ερύθηµα Σπάνιες 
Σύνδροµο Stevens-Johnson  Άγνωστη  
Τοξική επιδερµική νεκρόλυση Άγνωστη  
Ποµφολυγώδης αποφολιδωτική δερµατίτιδα Άγνωστη  
Οξεία γενικευµένη εξανθηµατική 
φλυκταίνωση (AGEP) 
 

Άγνωστη  

∆ιαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών 
∆ιάµεση νεφρίτιδα Άγνωστη  
Κρυσταλλουρία8 Άγνωστη  
1 Βλέπε παράγραφο 4.4. 
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2 Βλέπε παράγραφο 4.4.  
3 Στο σηµείο της ένεσης 
4 Συµπεριλαµβανοµένης της ψευδοµεµβρανώδους κολίτιδας και της αιµορραγικής κολίτιδας 
(βλέπε παράγραφο 4.4) 
5 Μια µέτρια αύξηση σε AST και/ή ALT έχει σηµειωθεί σε ασθενείς που έλαβαν αντιβιοτικά 
της κατηγορίας β-λακτάµης, αλλά η σηµασία αυτών των ευρηµάτων είναι άγνωστη. 
6 Αυτές οι ανεπιθύµητες ενέργειες έχουν σηµειωθεί µε άλλες πενικιλίνες και κεφαλοσπορίνες 
(βλέπε παράγραφο 4.4.   
7 Αν αναφερθεί οποιαδήποτε δερµατική αντίδραση υπερευαισθησίας, η θεραπεία θα πρέπει 
να διακόπτεται (βλέπε παράγραφο 4.4). 
8 Βλέπε παράγραφο 4.9 
9 Βλέπε παράγραφο 4.4 
10 Βλέπε παραγράφους 4.3 και 4.4  
 
 
4.9 Υπερδοσολογία 
 
Συµπτώµατα και σηµεία υπερδοσολογίας 
 
Μπορεί να εµφανιστούν γαστρεντερικά συµπτώµατα και διαταραχή του ισοζυγίου υγρών και 
ηλεκτρολυτών.  Έχει παρατηρηθεί σχηµατισµός κρυστάλλων αµοξικιλίνης στα ούρα, ο οποίος, ενίοτε, 
οδηγεί σε νεφρική ανεπάρκεια (βλέπε παράγραφο 4.4). 
 
Σπασµοί µπορεί να εµφανιστούν σε ασθενείς µε διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας ή σε αυτούς που 
λαµβάνουν υψηλές δόσεις.  
 
Έχει αναφερθεί ότι η αµοξικιλίνη καθιζάνει σε ουροκαθετήρες, κυρίως µετά από ενδοφλέβια 
χορήγηση µεγάλων δόσεων.  Θα πρέπει να τηρείται τακτικός έλεγχος βατότητας (βλέπε παράγραφο 
4.4) 
 
Θεραπεία δηλητηρίασης 
 
Τα γαστρεντερικά συµπτώµατα µπορούν να αντιµετωπιστούν συµπτωµατικά, δίνοντας προσοχή στο 
ισοζύγιο νερού/ηλεκτρολυτών. 
 
Η αµοξικιλίνη/το κλαβουλανικό οξύ µπορεί να αποµακρυνθεί από την κυκλοφορία µε αιµοκάθαρση. 
 
 
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
5.1  Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες 
 
Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Συνδυασµοί πενικιλινών, συµπεριλαµβανοµένων των αναστολέων 
β-λακταµάσης, κωδικός ATC: J01CR02 
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Τρόπος δράσης 
 
Η αµοξικιλίνη είναι µία ηµισυνθετική πενικιλίνη (αντιβιοτικό µε β-λακτάµη), η οποία αναστέλλει ένα 
ή περισσότερα ένζυµα (συχνά αναφέρονται ως πρωτεΐνες σύνδεσης των πενικιλινών, ΡΒΡ) στη 
βιοσυνθετική οδό της βακτηριακής πεπτιδογλυκάνης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο δοµικό 
συστατικό του βακτηριακού κυτταρικού τοιχώµατος Η αναστολή της σύνθεσης πεπτιδογλυκάνης 
οδηγεί στην αποδυνάµωση του κυτταρικού τοιχώµατος, η οποία συχνά ακολουθείται από 
κυτταρόλυση και θάνατο.  
 
Η αµοξικιλίνη είναι ευαίσθητη στην αποδόµηση από β-λακταµάσες που παράγονται από ανθεκτικά 
βακτήρια και, εποµένως, δεν είναι δραστική από µόνη της έναντι οργανισµών που παράγουν τέτοια 
ένζυµα. 
 
Το κλαβουλανικό οξύ είναι µία β-λακτάµη που σχετίζεται δοµικά µε πενικιλίνες. Απενεργοποιεί 
ορισµένα ένζυµα της β-λακταµάσης,αποτρέποντας, ως εκ τούτου, την αδρανοποίηση της 
αµοξικιλίνης. Το κλαβουλανικό οξύ µεµονωµένα δεν ασκεί κλινικά χρήσιµη αντιβακτηριακή 
επίδραση. 
 
Σχέση PK/PD 
 
Ο χρόνος άνω της ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης (Τ>MIC)  θεωρείται ότι είναι ο µείζων 
καθοριστικός παράγοντας αποτελεσµατικότητας για την αµοξικιλίνη. 
 
Μηχανισµοί αντίστασης 
 
Οι δύο κύριοι µηχανισµοί αντίστασης στην αµοξικιλίνη/το κλαβουλανικό οξύ είναι: 
 
• Αδρανοποίηση από εκείνες τις βακτηριακές β-λακταµάσες που δεν αναστέλλονται οι ίδιες από 

κλαβουλανικό οξύ, συµπεριλαµβανοµένων των κατηγοριών B, C και D. 
• Μεταβολή των PBP, η οποία µειώνει τη συγγένεια του αντιβακτηριακού παράγοντα για το 

στόχο. 
 
Η µη διαπερατότητα βακτηρίων ή µηχανισµοί αντλίας εκροής µπορεί να προκαλέσουν βακτηριακή 
αντίσταση ή να συντελέσουν σε αυτή, ιδιαίτερα σε Gram-αρνητικά βακτήρια.  
 
Σηµεία διακοπής 
 
Τα σηµεία διακοπής MIC για την αµοξικιλίνη/το κλαβουλανικό οξύ είναι εκείνα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τους Αντιµικροβιακούς Ελέγχους Ευαισθησίας (EUCAST).  
 
Οργανισµός Σηµεία διακοπής ευαισθησίας (µg/ml) 
 Ευαίσθητος Ενδιάµεσος Ανθεκτικός 

 
Haemophilus influenzae1 ≤ 1 - > 1 
Moraxella catarrhalis1 ≤ 1 - > 1 
Staphylococcus aureus 2 ≤ 2 - > 2 
Αρνητικοί στην πηκτάση 
σταφυλόκοκκοι 2 

≤ 0,25  > 0,25 

Enterococcus1 ≤ 4 8 > 8 
Streptococcus A, B, C, G5 ≤ 0,25 - > 0,25 
Streptococcus pneumoniae3 ≤ 0,5 1-2 > 2 
Enterobacteriaceae1,4 - - > 8 
Gram-αρνητικά Αναερόβια1 ≤ 4 8 > 8 
Gram-θετικά Αναερόβια1 ≤ 4 8 > 8 
Μη σχετιζόµενα µε είδη ≤ 2 4-8 > 8 
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σηµεία διακοπής1 
1 Οι αναφερόµενες τιµές είναι για τις συγκεντρώσεις Αµοξικιλίνης.  Για τους σκοπούς των 
ελέγχων ευαισθησίας, η συγκέντρωση Κλαβουλανικού οξέος ορίζεται στα 2 mg/l. 
2 Οι αναφερόµενες τιµές είναι για την Οξακιλίνη. 
3 Οι τιµές των σηµείων διακοπής στον πίνακα βασίζονται στα σηµεία διακοπής της 
Αµπικιλίνης. 
4 Το σηµείο διακοπής λόγω αντίστασης R>8 mg/l διασφαλίζει ότι αναφέρονται ανθεκτικά όλα 
τα αποµονωµένα στελέχη µε µηχανισµούς αντίστασης.  
5 Οι τιµές των σηµείων διακοπής στον πίνακα βασίζονται στα σηµεία διακοπής της 
Βενζυλοπενικιλίνης. 
 
  
Ο επιπολασµός αντίστασης ενδεχοµένως ποικίλει ανάλογα µε την περιοχή και τον χρόνο για 
επιλεγµένα είδη και η τοπική πληροφόρηση σχετικά µε την αντίσταση είναι επιθυµητή, κυρίως κατά 
τη θεραπεία σοβαρών λοιµώξεων. Ανάλογα µε τις απαιτήσεις, θα πρέπει να ζητείται η συνδροµή 
ειδικού όταν ο τοπικός επιπολασµός αντίστασης διακυβεύει τη χρησιµότητα του παράγοντα 
τουλάχιστον σε ορισµένους τύπους λοιµώξεων. 
 
Συνήθως ευαίσθητα είδη 
Αερόβιοι Gram-θετικοί µικροοργανισµοί  
Enterococcus faecalis 
Gardnerella vaginalis 
Staphylococcus aureus (ευαίσθητος στη µεθικιλίνη) £ 
 
Streptococcus agalactiae 
Streptococcus pneumoniae1  

Streptococcus pyogenes και λοιποί β-αιµολυτικοί παράγοντες 
Οµάδα Streptococcus viridans  
 
Αερόβιοι Gram-αρνητικοί µικροοργανισµοί 
Actinobacillus actinomycetemcomitans 
Capnocytophaga spp. 
Eikenella corrodens 
Haemophilus influenzae2 
Moraxella catarrhalis 

Neisseria gonorrhoeae§ 
Pasteurella multocida 
 
Αναερόβιοι µικροοργανισµοί 
Bacteroides fragilis 
Fusobacterium nucleatum 
Prevotella spp. 
 
Είδη για τα οποία η επίκτητη αντίσταση µπορεί να αποτελεί πρόβληµα 
Αερόβιοι Gram-θετικοί µικροοργανισµοί 
Enterococcus faecium $ 
 
Αερόβιοι Gram-αρνητικοί µικροοργανισµοί 
Escherichia coli 

Klebsiella oxytoca  
Klebsiella pneumoniae 
Proteus mirabilis 
Proteus vulgaris  
 
Ενδογενώς ανθεκτικοί οργανισµοί 
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Αερόβιοι Gram-αρνητικοί µικροοργανισµοί 
Acinetobacter sp. 
Citrobacter freundii 
Enterobacter sp. 
Legionella pneumophila  
Morganella morganii 
Providencia spp. 
Pseudomonas sp. 
Serratia sp. 
Stenotrophomonas maltophilia 
 
Λοιποί µικροοργανισµοί 
Chlamydia trachomatis  
Chlamydophila pneumoniae  
Chlamydophila psittaci 
Coxiella burnetti  
Mycoplasma pneumoniae 
 
$ Φυσική ενδιάµεση ευαισθησία απουσία επίκτητου µηχανισµού αντίστασης. 
£ Όλοι οι ανθεκτικοί στη µεθικιλίνη σταφυλόκοκκοι είναι ανθεκτικοί στην 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ  
§ Όλα τα στελέχη µε αντοχή στην αµοξικιλίνη που δεν ενεργοποιείται από βήτα λακταµάσες 
είνια ανθεκτικά στην αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ. 
1Αυτή η µορφή αµοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος µπορεί να µην είναι κατάλληλη για την 
αντιµετώπιση του Streptococcus pneumoniae που είναι ανθεκτικός στην πενικιλίνη (βλέπε 
παραγράφους 4.2 και 4.4). 
2 Στελέχη µε µειωµένη ευαισθησία έχουν αναφερθεί σε ορισµένες χώρες της ΕΕ µε 
συχνότητα µεγαλύτερη από 10%. 
 
5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες 
 
Απορρόφηση 
 
Τα αποτελέσµατα φαρµακοκινητικής για µελέτες στις οποίες χορηγήθηκε αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό 
οξύ σε οµάδες υγιών εθελοντών ως 2000 mg/200 mg χορηγούµενα ως ενδοφλέβια έγχυση µέσα σε 30 
min, παρουσιάζονται παρακάτω.  
 
Μέσες (± SD) παράµετροι φαρµακοκινητικής  
 
Ενδοφλέβια έγχυση σε δάστηµα 30 λεπτών  

Αµοξικιλίνη Χορηγούµενη 
δόση ∆όση Μέση µέγιστη 

συγκ. Στον 
ορό (µg/ml) 

T 1/2 (h) AUC 
(h.mg/l) 

Ανάκτηση 
στα ούρα 
(%, 0 έως 

6 h )  
 Αµοξικιλίνη 
AMX/CA 
2.000 mg/200 mg 

2.000 mg 108 
±21 

- 119 
±10,6 

74,4 

 Κλαβουλανικό οξύ 
AMX/CA 
2.000 mg/200 mg 

200 mg 13,9 
±2,8 

- 18,2 
±3,0 

51,4 

AMX – αµοξικιλίνη, CA – κλαβουλανικό οξύ 
 
Κατανοµή 
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Περίπου 25% του συνολικού κλαβουλανικού οξέος στο πλάσµα και 18% της συνολικής αµοξικιλίνης 
στο πλάσµα συνδέεται µε πρωτεϊνες. Ο εµφανής όγκος κατανοµής είναι περίπου 0,3-0,4 l/kg για την 
αµοξικιλίνη και περίπου 0,2 l/kg για το κλαβουλανικό οξύ. 
 
Μετά από ενδοφλέβια χορήγηση, τόσο η αµοξικιλίνη όσο και το κλαβουλανικό οξύ βρέθηκαν στη 
χοληδόχο κύστη, σε γαστρικό ιστό, στο δέρµα, στο λίπος, σε µυϊκούς ιστούς, σε αρθροσιελικό και 
περιτοναϊκό υγρό, στη χολή και σε πύον. Η αµοξικιλίνη δεν κατανέµεται ικανοποιητικά στο 
εγκεφαλονωτιαίο υγρό.  
 
Από µελέτες σε ζώα δεν υπάρχουν ενδείξεις για σηµαντική κατακράτηση στους ιστούς υλικού που 
προέρχεται από το φάρµακο για οποιοδήποτε συστατικό.  Η αµοξικιλίνη, όπως οι περισσότερες 
πενικιλίνες, µπορεί να ανιχνευθεί στο µητρικό γάλα.  Στο µητρικό γάλα µπορούν επίσης να εντοπιστεί 
αποβολή ιχνών κλαβουλανικού οξέος (βλέπε παράγραφο 4.6).   
 
Βιοµετασχηµατισµός 
 
Η αµοξικιλίνη αποβάλλεται εν µέρει στα ούρα ως ανενεργό πενικιλλοϊκό οξύ σε ποσότητες που 
ισοδυναµούν µέχρι 10 έως 25% της αρχικής δόσης.  Το κλαβουλανικό οξύ µεταβολίζεται εκτεταµένα 
στον άνθρωπο και αποβάλλεται στα ούρα και τα κόπρανα ως διοξείδιο του άνθρακα σε αποβαλλόµενα 
αέρια. 
 
Αποβολή 
 
Η κύρια οδός αποβολής για την αµοξικιλίνη είναι µέσω των νεφρών, ενώ για το κλαβουλανικό οξύ 
είναι και µε νεφρικούς και µε µη νεφρικούς µηχανισµούς. 
 
Η αµοξικιλίνη/το κλαβουλανικό οξύ έχει µέση ηµιζωή αποβολής κατά προσέγγιση µια ώρα και µέση 
ολική κάθαρση κατά προσέγγιση 25 l/h σε υγιείς εθελοντές.  Περίπου το 60 έως 70% της αµοξικιλίνης 
και περίπου το 40 έως 65% του κλαβουλανικού οξέος αποβάλλεται αναλλοίωτο στα ούρα κατά τις 
πρώτες 6 h µετά από τη χορήγηση µεµονωµένης ενδοφλέβιας ένεσης bolus 500/100 mg ή µετά από τη 
χορήγηση µεµονωµένης ενδοφλέβιας ένεσης bolus 1000/200 mg.  ∆ιάφορες µελέτες έχουν 
διαπιστώσει ότι η αποβολή στα ούρα είναι 50-85% για την αµοξικιλίνη και από 27-60% για το 
κλαβουλανικό οξύ µέσα σε διάστηµα 24 ωρών.  Στην περίπτωση του κλαβουλανικού οξέος, η 
µεγαλύτερη ποσότητα του φαρµάκου αποβάλλεται κατά τις πρώτες 2 ώρες µετά από τη χορήγηση. 
 
Η παράλληλη χρήση προβενεσίδης καθυστερεί την αποβολή αµοξικιλίνης, αλλά δεν καθυστερεί τη 
νεφρική αποβολή κλαβουλανικού οξέος (βλέπε παράγραφο 4.5). 
 
Ηλικία 
 
Η ηµιζωή αποβολής της αµοξικιλίνης είναι παρόµοια στα παιδιά ηλικίας 3 µηνών περίπου έως 2 ετών 
µε τα µεγαλύτερα παιδιά και ενηλίκους.  Στα πολύ νεαρά παιδιά (περιλαµβανοµένων των 
νεογέννητων) κατά την πρώτη εβδοµάδ α της ζωής τους, το διάστηµα χορήγησης δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τις δύο φορές την ηµέρα λόγω της ανωριµότητας της νεφρικής οδού απέκκρισης.  Εφόσον 
οι ηλικιωµένοι ασθενείς είναι πιθανότερο να παρουσιάζουν µειωµένη νεφρική λειτουργία, θα πρέπει 
να δοθεί προσοχή στην επιλογή της δόσης και µπορεί να είναι χρήσιµη η παρακολούθηση της 
νεφρικής λειτουργίας. 
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Νεφρική δυσλειτουργία 
 
Η συνολική κάθαρση της αµοξικιλίνης/του κλαβουλανικού οξέος στον ορό µειώνεται κατ’ αναλογία 
µε τη µειούµενη νεφρική λειτουργία.  Η µείωση της κάθαρσης του φαρµάκου είναι πιο έκδηλη για την 
αµοξικιλίνη σε σχέση µε το κλαβουλανικό οξύ καθώς µέσω της νεφρικής οδού αποβάλλεται 
µεγαλύτερο ποσοστό αµοξικιλίνης.  Συνεπώς, στη νεφρική δυσλειτουργία, οι δόσεις πρέπει να 
προλαµβάνουν την άσκοπη συσσώρευση αµοξικιλίνης και να διατηρούν παράλληλα επαρκή επίπεδα 
κλαβουλανικού οξέος (βλέπε παράγραφο 4.2). 
 
Ηπατική δυσλειτουργία 
 
Ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία θα πρέπει να λαµβάνουν δόση µε προσοχή και θα πρέπει να 
παρακολουθείται η ηπατική λειτουργία ανά τακτά διαστήµατα. 
 
5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια 
 
Μη κλινικά δεδοµένα δεν αποκαλύπτουν κάποιον ειδικό κίνδυνο για τον άνθρωπο µε βάση µελέτες 
φαρµακολογίας ασφάλειας, γονιδιοτοξικότητας και τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα. 
 
Μελέτες τοξικότητας επαναληπτικών δόσεων που πραγµατοποιήθηκαν σε σκύλους µε 
αµοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ, καταδεικνύουν γαστρικό ερεθισµό και έµετο και αποχρωµατισµένη 
γλώσσα. 
 
∆εν έχουν διεξαχθεί µελέτες καρκινογένεσης µε το Augmentin ή τα συστατικά του. 
 
 
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
6.1 Κατάλογος εκδόχων 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
6.2 Ασυµβατότητες 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
6.3 ∆ιάρκεια ζωής 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισµός 
 
Καµία ειδική υποχρέωση. 
 
Κάθε αχρησιµοποίητο προϊόν ή άχρηστο υλικό πρέπει να απορρίπτεται σύµφωνα µε τις κατά τόπους 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
 
Προετοιµασία διαλυµάτων για ενδοφλέβια ένεση 
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250 mg/25 mg κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή διάλυµα προς έγχυση. 
Ο φυσιολογικός διαλύτης είναι Ενέσιµο Ύδωρ Ph.Eur.  Το Augmentin 250/25 mg θα πρέπει να 
διαλύεται σε 5 ml διαλύτη.  Αυτό αποδίδει περίπου 5,2 ml διαλύµατος για χρήση εφάπαξ δόσης.  Ένας 
παροδικός ροζ χρωµατισµός µπορεί ή όχι να αναπτυχθεί κατά την ανασύσταση.   
Τα ανασυσταµένα διαλύµατα είναι φυσιολογικά άχρωµα ή έχουν ένα παστέλ αχυρένιο χρώµα.   
 
Το Augmentin θα πρέπει να χορηγείται µέσα σε 20 min από την ανασύσταση. 
 
500 mg/50 mg κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή διάλυµα προς έγχυση. 
Ο φυσιολογικός διαλύτης είναι Ενέσιµο Ύδωρ Ph.Eur.  Το Augmentin 500/50 mg θα πρέπει να 
διαλύεται σε 10 ml διαλύτη.  Αυτό αποδίδει περίπου 10,5 ml διαλύµατος για χρήση εφάπαξ δόσης.  
Ένας παροδικός ροζ χρωµατισµός µπορεί ή όχι να αναπτυχθεί κατά την ανασύσταση.   
Τα ανασυσταµένα διαλύµατα είναι φυσιολογικά άχρωµα ή έχουν ένα παστέλ αχυρένιο χρώµα.   
 
Το Augmentin θα πρέπει να χορηγείται µέσα σε 20 min από την ανασύσταση. 
 
1000 mg/100 mg κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή διάλυµα προς έγχυση. 
Ο φυσιολογικός διαλύτης είναι Ενέσιµο Ύδωρ Ph.Eur.  Το Augmentin 1000 mg/100 mg θα πρέπει να 
διαλύεται σε 20 ml διαλύτη.  Αυτό αποδίδει περίπου 20,9 ml διαλύµατος για χρήση εφάπαξ δόσης.  
Ένας παροδικός ροζ χρωµατισµός µπορεί ή όχι να αναπτυχθεί κατά την ανασύσταση.   
Τα ανασυσταµένα διαλύµατα είναι φυσιολογικά άχρωµα ή έχουν ένα παστέλ αχυρένιο χρώµα.   
 
Το Augmentin θα πρέπει να χορηγείται µέσα σε 20 min από την ανασύσταση. 
 
2000 mg/200 mg κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή διάλυµα προς έγχυση. 
Το Augmentin 2000 mg/200 mg δεν είναι κατάλληλο για χορήγηση bolus. Η χορήγηση πρέπει να 
γίνεται µε ενδοφλέβια έγχυση. 
 
Προετοιµασία διαλυµάτων για ενδοφλέβια έγχυση 
 
250 mg/25 mg, 500 mg/50 mg, 1000 \mg/100 mg κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή διάλυµα προς έγχυση. 
Το Augmentin θα πρέπει να ανασυσταθεί όπως περιγράφεται παραπάνω για την ένεση.  Χωρίς 
καθυστέρηση, θα πρέπει να προστεθεί το ανασυσταµένο διάλυµα σε 50 ml υγρού έγχυσης µε χρήση 
µίνι σάκου ή διαβαθµισµένου ογκοµετρικού σωληνίσκου.   
 
2000 mg/200 mg κόνις για διάλυµα προς έγχυση. 
Το Augmentin 2000 mg/200 mg θα πρέπει να ανασυσταθεί σε 20 ml Ενέσιµο Ύδωρ Ph.Eur. (αυτός 
είναι ο ελάχιστος όγκος). Ένας παροδικός ροζ χρωµατισµός µπορεί ή όχι να αναπτυχθεί κατά την 
ανασύσταση.   
Τα ανασυσταµένα διαλύµατα είναι φυσιολογικά άχρωµα ή έχουν ένα παστέλ αχυρένιο χρώµα.  Χωρίς 
καθυστέρηση, θα πρέπει να προστεθεί το ανασυσταµένο διάλυµα σε 100 ml υγρού έγχυσης µε χρήση 
µίνι σάκου ή διαβαθµισµένου ογκοµετρικού σωληνίσκου.   
 
Τα φιαλίδια Augmentin δεν είναι κατάλληλα για χρήση πολλαπλών δόσεων. 
 
 
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 [Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
{Όνοµα και διεύθυνση} 
<{Τηλ}> 
<{Fax}> 
<{e-mail}> 
 
 



160 

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 
 
{ΗΗ µήνας ΕΕΕΕ} 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
{MM/ΕΕΕΕ} 
 
<[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]> 
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
ΚΟΥΤΙ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 250 mg/125 mg/επικαλυµµένα µε λεπτό 
υµένιο δισκία 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεεδο]  
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Από στόµατος χρήση. 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ∆ΕΝ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 
 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 



163 

10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΥΠΟΥ BLISTER Ή ΣΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 
 
ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΙΚΟΣ ΣΑΚΚΟΣ  
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 250 mg/125 mg/επικαλυµµένα µε λεπτό 
υµένιο δισκία 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 [Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
4.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
5. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
ΦΙΑΛΗ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 250 mg/125 mg/επικαλυµµένα µε λεπτό 
υµένιο δισκία 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Από στόµατος χρήση. 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
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10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
 
ΚΟΥΤΙ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 250 mg/125 mg/διασπειρόµενα δισκία 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Από στόµατος χρήση. 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
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10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
ΤΥΠΟΥ BLISTER Ή ΣΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 
 
ΚΥΨΕΛΕΣ  
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 250 mg/125 mg/διασπειρόµενα δισκία 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 [Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
4.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
5. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
 
ΚΟΥΤΙ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 500 mg/125 mg/επικαλυµµένα µε λεπτό 
υµένιο δισκία  
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Από στόµατος χρήση. 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
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10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
ΤΥΠΟΥ BLISTER Ή ΣΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 
 
ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΙΚΟΣ ΣΑΚΚΟΣ  
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 500 mg/125 mg/επικαλυµµένα µε λεπτό 
υµένιο δισκία 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 [Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
4.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
5. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
ΦΙΑΛΗ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 500 mg/125 mg/επικαλυµµένα µε λεπτό 
υµένιο δισκία  
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Από στόµατος χρήση. 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
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10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
 
ΚΟΥΤΙ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 500 mg/125 mg/διασπειρόµενα δισκία 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Από στόµατος χρήση. 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
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10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
ΤΥΠΟΥ BLISTER Ή ΣΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 
 
ΚΥΨΕΛΕΣ  
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 500 mg/125 mg/διασπειρόµενα δισκία 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 [Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
4.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
5. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
 
ΚΟΥΤΙ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 500 mg/62.5 mg/επικαλυµµένα µε λεπτό 
υµένιο δισκία 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Από στόµατος χρήση. 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
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10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
ΤΥΠΟΥ BLISTER Ή ΣΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 
 
ΚΥΨΕΛΕΣ  
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 500 mg/62.5 mg/επικαλυµµένα µε λεπτό 
υµένιο δισκία 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 [Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
4.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
5. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 



181 

 
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
 
ΚΟΥΤΙ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 875 mg/125 mg/επικαλυµµένα µε λεπτό 
υµένιο δισκία 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Από στόµατος χρήση. 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
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10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 



183 

 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
ΤΥΠΟΥ BLISTER Ή ΣΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 
 
ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΙΚΟΣ ΣΑΚΚΟΣ  
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 875 mg/125 mg/επικαλυµµένα µε λεπτό 
υµένιο δισκία 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 [Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
4.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
5. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
ΦΙΑΛΗ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 875 mg/125 mg/επικαλυµµένα µε λεπτό 
υµένιο δισκία 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Από στόµατος χρήση. 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
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10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
 
ΚΟΥΤΙ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 1000/62.5 mg/δισκία παρατεταµένης 
αποδέσµευσης 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Από στόµατος χρήση. 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
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10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
ΤΥΠΟΥ BLISTER Ή ΣΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 
 
ΚΥΨΕΛΕΣ  
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 1000/62.5 mg/δισκία παρατεταµένης 
αποδέσµευσης 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 [Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
4.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
5. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
 
ΚΟΥΤΙ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 125 mg/31.25 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Από στόµατος χρήση. 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
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10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 



191 

 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
ΤΥΠΟΥ BLISTER Ή ΣΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 
 
ΦΑΚΕΛΛΙΣΚΟΙ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 125 mg/31.25 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 [Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
4.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
5. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
 
ΚΟΥΤΙ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 250 mg/62.5 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Από στόµατος χρήση. 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
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10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
 
ΦΑΚΕΛΛΙΣΚΟΙ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 250 mg/62.5 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 [Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
4.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
5. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 



195 

 
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
 
ΚΟΥΤΙ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 400 mg/57 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Από στόµατος χρήση. 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασίσ µεγαλύτερη των 25 °C 
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από την υγρασία 
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10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
 
ΦΑΚΕΛΛΙΣΚΟΙ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 400 mg/57 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 [Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
4.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
5. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
 
ΚΟΥΤΙ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 500 mg/125 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Από στόµατος χρήση. 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
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10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
 
ΦΑΚΕΛΛΙΣΚΟΙ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 500 mg/125 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 [Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
4.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
5. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
 
ΚΟΥΤΙ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 875 mg/125 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Από στόµατος χρήση. 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
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10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
 
ΦΑΚΕΛΛΙΣΚΟΙ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 875 mg/125 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 [Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
4.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
5. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
 
ΚΟΥΤΙ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 250 mg/31.25 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Από στόµατος χρήση. 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
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10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
 
ΦΑΚΕΛΛΙΣΚΟΙ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 250 mg/31.25 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 [Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
4.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
5. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
 
ΚΟΥΤΙ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 500 mg/62.5 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Από στόµατος χρήση. 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
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10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
 
ΦΑΚΕΛΛΙΣΚΟΙ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 500 mg/62.5 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 [Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
4.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
5. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
 
ΚΟΥΤΙ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 1000 mg/125 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Από στόµατος χρήση. 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
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10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
 
ΦΑΚΕΛΛΙΣΚΟΙ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 1000 mg/125 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 [Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
4.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
5. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 



213 

 
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
ΚΟΥΤΙ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 50 mg/12.5 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
[Βλ.Παράρτηµα I - Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
  
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Από στόµατος χρήση. 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση 
 
Ελέγξτε αν το σφράγισµα στο καπάκι είναι άθικτο πριν από τη χρήση 
Προσθέστε 18 ml νερό  
Αναποδογυρίστε και ανακινήστε καλά 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ 6. ΕΙ∆ΙΚΗ 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ∆ΕΝ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
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9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
ΦΙΑΛΗ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 50 mg/12.5 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Από στόµατος χρήση. 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 



216 

10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 



217 

 
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
ΚΟΥΤΙ  
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 100 mg/12.5 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Από στόµατος χρήση. 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση 
 
Ελέγξτε αν το σφράγισµα στο καπάκι είναι άθικτο πριν από τη χρήση 
Προσθέστε νερό σε 2 δόσεις µέχρι τη χαραγή στην ετικέτα της φιάλης 
Αναποδογυρίστε και ανακινήστε καλά 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
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9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
ΦΙΑΛΗ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 100 mg/12.5 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Από στόµατος χρήση. 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
 
ΚΟΥΤΙ  
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 125 mg/62.5 mg/5 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Από στόµατος χρήση. 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση 
 
Ελέγξτε αν το σφράγισµα στο καπάκι είναι άθικτο πριν από τη χρήση 
Προσθέστε 91 ml νερό 
Αναποδογυρίστε και ανακινήστε καλά 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
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9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
ΦΙΑΛΗ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 125 mg/62.5 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Από στόµατος χρήση. 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
ΚΟΥΤΙ  
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 125 mg/31.25 mg/5 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Από στόµατος χρήση. 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση 
 
Ελέγξτε αν το σφράγισµα στο καπάκι είναι άθικτο πριν από τη χρήση 
Προσθέστε νερό σε 2 δόσεις µέχρι τη χαραγή στην ετικέτα της φιάλης (60 ml) 
Προσθέστε 74 ml νερό (ή προσθέστε νερό σε 2 δόσεις µέχρι τη χαραγή) (80 ml) 
Προσθέστε 92 ml νερό (ή προσθέστε νερό σε 2 δόσεις µέχρι τη χαραγή) (100 ml) 
Αναποδογυρίστε και ανακινήστε καλά 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
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9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 



227 

 
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
ΦΙΑΛΗ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 125 mg/31.25 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Από στόµατος χρήση 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση 
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
ΚΟΥΤΙ  
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 200 mg/28.5 mg/5 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Από στόµατος χρήση 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση 
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση 
 
Ελέγξτε αν το σφράγισµα στο καπάκι είναι άθικτο πριν από τη χρήση 
Προσθέστε 64 ml νερό (ή προσθέστε νερό σε 2 δόσεις µέχρι τη χαραγή) 
Αναποδογυρίστε και ανακινήστε καλά 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
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9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
ΦΙΑΛΗ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 200 mg/28.5 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Από στόµατος χρήση 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση 
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
ΚΟΥΤΙ  
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 250 mg/62.5 mg/5 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Από στόµατος χρήση 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση 
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση 
 
Ελέγξτε αν το σφράγισµα στο καπάκι είναι άθικτο πριν από τη χρήση 
Προσθέστε νερό σε 2 δόσεις µέχρι τη χαραγή στην ετικέτα της φιάλης (60 ml) 
Προσθέστε 72 ml νερό (ή προσθέστε νερό σε 2 δόσεις µέχρι τη χαραγή) (80 ml) 
Προσθέστε 90 ml νερό (ή προσθέστε νερό σε 2 δόσεις µέχρι τη χαραγή) (100 ml) 
Αναποδογυρίστε και ανακινήστε καλά 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
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9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
ΦΙΑΛΗ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 250 mg/62.5 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Από στόµατος χρήση 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση 
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
 
ΚΟΥΤΙ  
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 400 mg/57 mg/5 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα (γεύση φράουλα) 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Από στόµατος χρήση 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση 
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση 
 
Ελέγξτε αν το σφράγισµα στο καπάκι είναι άθικτο πριν από τη χρήση 
Προσθέστε 19 ml νερό (ή προσθέστε νερό σε 2 δόσεις µέχρι τη χαραγή) (20 ml) 
Προσθέστε 32 ml νερό (ή προσθέστε νερό σε 2 δόσεις µέχρι τη χαραγή) (35 ml) 
Προσθέστε 64 ml νερό (ή προσθέστε νερό σε 2 δόσεις µέχρι τη χαραγή) (70 ml) 
Προσθέστε 127 ml νερό (ή προσθέστε νερό σε 2 δόσεις µέχρι τη χαραγή) (140 ml) 
Αναποδογυρίστε και ανακινήστε καλά 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
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9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
ΦΙΑΛΗ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 400 mg/57 mg/5 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα (γεύση φράουλα) 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Από στόµατος χρήση 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση 
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
 
ΚΟΥΤΙ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 400 mg/57 mg/5 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα (γεύση φρούτων) 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Από στόµατος χρήση 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση 
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση 
 
Ελέγξτε αν το σφράγισµα στο καπάκι είναι άθικτο πριν από τη χρήση 
Προσθέστε 62 ml νερό (ή προσθέστε νερό σε 2 δόσεις µέχρι τη χαραγή) (70 ml) 
Προσθέστε 124 ml νερό (ή προσθέστε νερό σε 2 δόσεις µέχρι τη χαραγή) (140 ml) 
Αναποδογυρίστε και ανακινήστε καλά 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
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9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
ΦΙΑΛΗ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 400 mg/57 mg/5 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα (γεύση φρούτων) 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Από στόµατος χρήση 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση 
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
ΚΟΥΤΙ  
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 600 mg/42.9 mg/5 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα   
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Από στόµατος χρήση 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση 
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση 
 
Ελέγξτε αν το σφράγισµα στο καπάκι είναι άθικτο πριν από τη χρήση 
Προσθέστε 50 ml νερό (ή προσθέστε νερό σε 2 δόσεις µέχρι τη χαραγή) (50 ml) 
Προσθέστε 70 ml νερό (ή προσθέστε νερό σε 2 δόσεις µέχρι τη χαραγή) (75 ml) 
Προσθέστε 90 ml νερό (ή προσθέστε νερό σε 2 δόσεις µέχρι τη χαραγή) (100 ml) 
Προσθέστε 135 ml νερό (ή προσθέστε νερό σε 2 δόσεις µέχρι τη χαραγή) (150 ml) 
Αναποδογυρίστε και ανακινήστε καλά 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
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ΛΗΞΗ 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
ΦΙΑΛΗ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 600 mg/42.9 mg/5 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα (γεύση φράουλα) 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Από στόµατος χρήση 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση 
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
 
ΚΟΥΤΙ  
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 250 mg/25 mg κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή 
διάλυµα προς έγχυση   
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Ενδοφλέβια χρήση 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
 
ΕΤΙΚΕΤΑ ΦΙΑΛΙ∆ΙΟΥ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 250 mg/25 mg κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή 
διάλυµα προς έγχυση   
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
IV 
 
 
2. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
4.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ, ΚΑΤ' ΟΓΚΟ Ή ΚΑΤΑ ΜΟΝΑ∆Α 
 
 
6. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
 
ΚΟΥΤΙ  
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 500 mg/50 mg κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή 
διάλυµα προς έγχυση   
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Ενδοφλέβια χρήση 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 



253 

10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
 
ΕΤΙΚΕΤΑ ΦΙΑΛΙ∆ΙΟΥ Η ΦΙΑΛΗΣ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 500 mg/50 mg κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή 
διάλυµα προς έγχυση   
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
IV 
 
 
2. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
4.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ, ΚΑΤ' ΟΓΚΟ Ή ΚΑΤΑ ΜΟΝΑ∆Α 
 
 
6. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
 
ΚΟΥΤΙ  
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 500 mg/100 mg κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή 
διάλυµα προς έγχυση   
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Ενδοφλέβια χρήση 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
 
ΕΤΙΚΕΤΑ ΦΙΑΛΙ∆ΙΟΥ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 500 mg/100 mg κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή 
διάλυµα προς έγχυση   
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
IV 
 
 
2. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
4.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ, ΚΑΤ' ΟΓΚΟ Ή ΚΑΤΑ ΜΟΝΑ∆Α 
 
 
6. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
 
ΚΟΥΤΙ  
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 1000 mg/100 mg κόνις για ενέσιµο διάλυµα 
ή διάλυµα προς έγχυση   
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Ενδοφλέβια χρήση 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
 
ΕΤΙΚΕΤΑ ΦΙΑΛΗΣ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 1000 mg/100 mg κόνις για ενέσιµο διάλυµα 
ή διάλυµα προς έγχυση   
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
IV 
 
 
2. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
4.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ, ΚΑΤ' ΟΓΚΟ Ή ΚΑΤΑ ΜΟΝΑ∆Α 
 
 
6. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
 
ΚΟΥΤΙ  
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 1000 mg/200 mg κόνις για ενέσιµο διάλυµα 
ή διάλυµα προς έγχυση   
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Ενδοφλέβια χρήση 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
 
ΕΤΙΚΕΤΑ ΦΙΑΛΙ∆ΙΟΥ Η ΦΙΑΛΗΣ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα Ι) 1000 mg/200 mg κόνις για ενέσιµο διάλυµα 
ή διάλυµα προς έγχυση   
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
IV 
 
 
2. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
4.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ, ΚΑΤ' ΟΓΚΟ Ή ΚΑΤΑ ΜΟΝΑ∆Α 
 
 
6. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 



264 

 
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
 
ΚΟΥΤΙ  
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin και κλαβουλανικό κάλιο ισοδύναµο µε 100 mg κόνις για διάλυµα προς έγχυση 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΧΩΝ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Ενδοφλέβια χρήση 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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10. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
13.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
 
ΕΤΙΚΕΤΑ ΦΙΑΛΙ∆ΙΟΥ Η ΦΙΑΛΗΣ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Augmentin IV 
 
 
2. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
4.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ, ΚΑΤ' ΟΓΚΟ Ή ΚΑΤΑ ΜΟΝΑ∆Α 
 
 
6. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 
 

 
{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 250 mg/125 mg επικαλυµµένα µε 

λεπτό υµένιο δισκία} 
{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 500 mg/125 mg επικαλυµµένα µε 

λεπτό υµένιο δισκία} 
{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 875 mg/125 mg επικαλυµµένα µε 

λεπτό υµένιο δισκία} 
{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 500 mg/62.5 mg επικαλυµµένα µε 

λεπτό υµένιο δισκία} 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 

 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 

 
∆ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε  αυτό το 
φάρµακο. 
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. 
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. 
- Η συνταγή για αυτό το φάρµακο χορηγήθηκε για σας  (ή το παιδί σας). ∆εν πρέπει να δώσετε το 

φάρµακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα συµπτώµατά τους 
είναι ίδια µε τα δικά σας. 

- Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη 
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το 
γιατρό ή φαρµακοποιό σας. 

 
 
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει: 
1 Τι είναι το Augmentin και ποια είναι η χρήση του 
2 Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Augmentin 
3 Πώς να πάρετε το Augmentin 
4 Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 
5 Πώς να φυλάσσεται το Augmentin 
6. Λοιπές πληροφορίες 
 
 
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ AUGMENTIN ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
 
Το Augmentin είναι ένα αντιβιοτικό και δρα σκοτώνοντας τα βακτηρίδια που προκαλούν τις 
λοιµώξεις. Περιέχει δύο διαφορετικά φάρµακα που ονοµάζονται αµοξικιλλίνη και κλαβουλανικό οξύ. 
Η αµοξικιλλίνη ανήκει σε µία οµάδα φαρµάκων που ονοµάζονται “πενικιλλίνες” η δράση των οποίων 
µερικές φορές µπορεί να εµποδισθεί (αδρανοποιείται). Το άλλο δραστικό συστατικό (κλαβουλανικό 
οξύ) δεν επιτρέπει να συµβεί αυτό. 
 
Το Augmentin χρησιµοποιείται σε ενήλικες και παιδιά για την θεραπεία των παρακάτω λοιµώξεων: 
 
Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 250 mg/125 mg 
 
• παραρριοκολπίτιδα 
• λοιµώξεις του ουροποιητικού 
• δερµατικές λοιµώξεις 
• οδοντιατρικές λοιµώξεις. 
 
Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 500 mg/125 mg, 875/125 mg, 500 mg/62.5 mg 
 
• λοιµώξεις του µέσου ωτός και παραρρινοκολπίτιδα 
• λοιµώξεις του αναπνευστικού 
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• λοιµώξεις του ουροποιητικού 
• λοιµώξεις του δέρµατος και των µαλακών µορίων περιλαµβανοµένων των οδοντιατρικών 

λοιµώξεων 
• λοιµώξεις των οστών και των αρθρώσεων. 
 
 
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ AUGMENTIN 
 
Μην πάρετε το Augmentin: 
• σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στην αµοξικιλλίνη, το κλαβουλανικό οξύ, την 

πενικιλλίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του Augmentin (αναφέρονται στην παράγραφο 
6) 

• σε περίπτωση που είχατε ποτέ σοβαρή αλλεργική αντίδραση (υπερευαισθησία) σε οποιοδήποτε 
άλλο αντιβιοτικό. Αυτή µπορεί να περιλαµβάνει δερµατική αντίδραση ή πρήξιµο του προσώπου 
ή του λαιµού 

• σε περίπτωση που είχατε ποτέ ηπατικά προβλήµατα ή ίκτερο (κιτρίνισµα του δέρµατος) όταν 
παίρνατε κάποιο αντιβιοτικό. 

 
 Μην πάρετε το Augmentin εάν κάποιο από τα παραπάνω σας αφορά. Εάν δεν είστε 

σίγουροι, µιλήστε µε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας πριν πάρετε το Augmentin. 
 
Προσέξτε ιδιαίτερα  µε το Augmentin 
Μιλήστε µε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας πριν πάρετε αυτό το φάρµακο, εάν 
• έχετε πυρετό µε διογκωµένους λεµφαδένες 
• κάνετε θεραπεία για νεφρικά ή ηπατικά προβλήµατα 
• δεν ουρείτε τακτικά. 
 
Εάν δεν είστε σίγουροι, εάν κάποιο από τα παραπάνω σας αφορά, µιλήστε µε το γιατρό ή τον 
φαρµακοποιό σας πριν πάρετε το Augmentin. 
 
Σε ορισµένες περιπτώσεις ο γιατρός σας µπορεί να διερευνήσει το είδος του βακτηριδίου που 
προκαλεί την λοίµωξη. Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα, µπορεί να σας χορηγηθεί διαφορετική 
περιεκτικότητα Augmentin ή διαφορετικό φάρµακο. 
 
Καταστάσεις που µπορεί να χρειαστεί να προσέξετε  
Το Augmentin µπορεί να επιδεινώσει ορισµένες καταστάσεις, ή να προκαλέσει σηµαντικές 
ανεπιθύµητες ενέργειες. Αυτές περιλαµβάνουν αλλεργικές αντιδράσεις, επιληπτικές κρίσεις (σπασµοί) 
και φλεγµονή του παχέος εντέρου. Πρέπει να κοιτάξετε για συγκεκριµένα συµπτώµατα κατά τη 
διάρκεια λήψης του Augmentin, για να µειώσετε τον κίνδυνο οποιωνδήποτε προβληµάτων. Βλέπε 
‘Καταστάσεις που χρειάζεται να προσέξετε’ στην Παράγραφο 4. 
 
Εξετάσεις αίµατος και ούρων 
Εάν κάνετε εξετάσεις αίµατος (όπως εξετάσεις για την κατάσταση των ερυθρών αιµοσφαιρίων ή 
εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας) ή εξετάσεις ούρων (για την γλυκόζη), ενηµερώστε το γιατρό ή τον 
νοσηλευτή ότι παίρνετε το Augmentin. Αυτό γιατί το Augmentin µπορεί να επηρεάσει τα 
αποτελέσµατα αυτού του τύπου των εξετάσεων.  
 
Χρήση άλλων φαρµάκων 
Παρακαλείσθε να ενηµερώσετε τον γιατρό  ή  τον φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει 
πρόσφατα άλλα φάρµακα. Αυτά περιλαµβάνουν και φάρµακα που µπορούν να αγοραστούν χωρίς 
συνταγή και φάρµακα φυτικής προέλευσης. 
 
Εάν λαµβάνετε αλλοπουρινόλη (χρησιµοποιείται για την ουρική αρθρίτιδα) µε Augmentin, µπορεί να 
αυξηθεί η πιθανότητα να εµφανίσετε αλλεργική δερµατική αντίδραση. 
 
Εάν λαµβάνετε προβενεσίδη (χρησιµοποιείται για την ουρική αρθρίτιδα) ο γιατρός σας µπορεί να 
αποφασίσει τη ρύθµιση της δόσης του Augmentin.  
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Εάν λαµβάνονται αντιπηκτικά φάρµακα (όπως η βαρφαρίνη) µαζί µε Augmentin τότε µπορεί να 
χρειαστούν επιπλέον εξετάσεις αίµατος. 
 
Το Augmentin µπορεί να επηρεάσει τον τρόπο δράσης της µεθοτρεξάτης (φάρµακο που 
χρησιµοποιείται για την θεραπεία του καρκίνου ή των ρευµατικών παθήσεων). 
 
Κύηση και θηλασµός 
Εάν είστε έγκυος, νοµίζετε ότι µπορεί να είστε έγκυος, ή εάν θηλάζετε, παρακαλείστε να ενηµερώσετε 
το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 
 
Ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού ή του φαρµακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρµακο. 
 
Οδήγηση και χειρισµός µηχανών 
Το Augmentin µπορεί να έχει ανεπιθύµητες ενέργειες και τα συµπτώµατα µπορεί να µειώσουν την 
ικανότητας σας  για οδήγηση. 
Μην οδηγείτε ή χρησιµοποιείτε εργαλεία ή µηχανές, εκτός εάν αισθάνεστε καλά. 
 
 
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ AUGMENTIN 
 
Πάντοτε να παίρνετε  το Augmentin αυστηρά σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε 
αµφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας.  
 
Ενήλικοι και παιδία βάρους 40 kg και άνω 
 
Η συνήθης δόση είναι: 
 
• 1 δισκίο τρεις φορές την ηµέρα 
 
500 mg/125 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 
1 δισκίο τρεις φορές την ηµέρα 
 
875 mg/125 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 
• Συνήθης δόση – 1 δισκίο δύο φορές την ηµέρα 
• Υψηλότερη δόση – 1 δισκίο τρεις φορές την ηµέρα 
 
500 mg/62.5 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 
• Συνήθης δόση – 2 δισκία τρεις φορές την ηµέρα 
• Χαµηλότερη δόση – 2 δισκία δύο φορές την ηµέρα 
 
Παιδιά βάρους µικρότερου των 40 kg 
Παιδιά ηλικίας 6 ετών ή µικρότερα θα πρέπει κατά προτίµηση να λαµβάνουν Augmentin  πόσιµο 
εναιώρηµα ή φακελλίσκους. 
 
250 mg/125 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 
Τα δισκία Augmentin δεν συνιστώνται.  
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500 mg/125 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία  
Συµβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας όταν χορηγείται Augmentin δισκία σε παιδιά 
βάρους µικρότερου των 40 kg. 
 
875 mg/125 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία  
Συµβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας όταν χορηγείται Augmentin δισκία σε παιδιά 
βάρους µικρότερου των 40 kg. 
 
500 mg/62,5 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία  
Συµβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας όταν χορηγείται Augmentin δισκία σε παιδιά 
βάρους µικρότερου των 40 kg. 
 
Ασθενείς µε ηπατικά και νεφρικά προβλήµατα 
• Εάν έχετε νεφρικά προβλήµατα, η δόση µπορεί να αλλάξει. Ο γατρός σας µπορεί να επιλέξει 

µία διαφορετική περιεκτικότητα ή διαφορετικό φάρµακο. 
• Εάν έχετε ηπατικά προβλήµατα µπορεί να χρειασθούν συχνότερες εξετάσεις αίµατος για τον 

έλεγχο της ηπατικής λειτουργίας. 
 
Πως να πάρετε το Augmentin 
• Καταπιείτε τα δισκία ολόκληρα µε ένα ποτήρι νερό στην αρχή ενός γεύµατος ή αµέσως πριν 
• ∆ιαχωρήστε τις δόσεις ισοδύναµα εντός της ηµέρας µε τουλάχιστον 4ωρα διαστήµατα.  Μην 

πάρετε 2 δόσεις σε 1 ώρα. 
• Μην παίρνετε το Augmentin για περισσότερο από 2 εβδοµάδες. Εάν εξακολουθείτε να 

αισθάνεστε άρρωστοι πρέπει να ξαναεπισκεφτείτε το γιατρό σας 
 
Εάν πάρετε µεγαλύτερη δόση Augmentin από την κανονική 
Εάν πάρετε µεγαλύτερη ποσότητα Augmentin, τα συµπτώµατα µπορεί να περιλαµβάνουν στοµαχική 
διαταραχή (αίσθηµα αδιαθεσίας ή διάρροια) ή σπασµούς. Μιλήστε µε το γιατρό σας το συντοµότερο 
δυνατόν. ∆είξτε στο γιατρό το κουτί ή την φιάλη του φαρµάκου. 
 
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Augmentin  
Εάν ξεχάσετε να πάρετε µία δόση, πάρτε την αµέσως µόλις το θυµηθείτε. ∆εν πρέπει να πάρετε την 
επόµενη δόση πολύ κοντά, αλλά να περιµένετε  περίπου 4 ώρες πριν πάρετε την επόµενη δόση. 
 
Εάν σταµατήσετε να παίρνετε το Augmentin 
Συνεχίστε να παίρνετε το Augmentin µέχρι να τελειώσει η θεραπευτική αγωγή, ακόµα και αν 
αισθάνεστε καλύτερα. Χρειάζεστε όλες τις δόσεις ώστε να αντιµετωπίσετε την λοίµωξη. Εάν 
επιζήσουν κάποια βακτηρίδια µπορεί να επαναφέρουν τη λοίµωξη. 
 
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε το γιατρό ή τον 
φαρµακοποιό σας. 
 
 
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και το Augmentin µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες αν και 
δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. 
 
Καταστάσεις που χρειάζεται να προσέξετε  

Αλλεργικές αντιδράσεις:  
• δερµατικό εξάνθηµα 
• φλεγµονη των αιµοφόρων αγγείων (αγγειίτιδα) που µπορεί να είναι φαίνεται σαν κόκκινες ή 

µωβ εξογκωµένες κηλίδες στο δέρµα, αλλά µπορεί να προσβληθούν και άλλα µέρη του 
σώµατος 

• πυρετός, πόνος στις αρθρώσεις, πρήξιµο στους αδένες του λαιµού, της µασχάλης ή της 
βουβωνικής χώρας  
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• οίδηµα, ορισµένες φορές στο πρόσωπο ή στο στόµα (αγγειοοίδηµα), που προκαλεί δυσκολία 
στην αναπνοή 

• κατάρρευση. 

 Επικοινωνήστε αµέσως µε το γιατρό σας εάν εµφανήσετε κάποιο από αυτά τα συµπτώµατα. 
Σταµατήστε τη λήψη του Augmentin. 

 
Φλεγµονή του παχέος εντέρου 
Φλεγµονή του παχέος εντέρου, που προκαλεί υδαρή διάρροια συνήθως µε αίµα και βλένη, πόνο στο 
στοµάχι και/ή πυρετό. 

 Συµβουλευτείτε το γιατρό σας το συντοµότερο δυνατόν εάν εµφανήσετε αυτά τα  
συµπτώµατα. 

 
Πολύ συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες 
Αυτές µπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10 άτοµα  
• διάρροια (στους ενήλικες). 
  
Συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες 
Αυτές µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτοµα  
• άφθα (κάντιντα - µυκητιασική λοίµωξη του κόλπου, του στόµατος ή των δερµατικών πτυχών) 
• αίσθηµα αδιαθεσίας (ναυτία), ιδιαίτερα όταν λαµβάνονται υψηλές δόσεις 
→ εάν σας επηρεάσει πάρτε το Augmentin πριν από το φαγητό 
• έµετος 
• διάρροια (στα παιδιά).  
  
Όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες 
Αυτές µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτοµα  
• δερµατικό εξάνθηµα, φαγούρα  
• εξογκωµένο κνησµώδες εξάνθηµα (κνίδωση) 
• δυσπεψία 
• ζάλη 
• πονοκέφαλος. 

Όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες που µπορεί να φανούν στις εξετάσεις αίµατος: 
• αύξηση ορισµένων ουσιών (ένζυµα) που παράγονται από το ήπαρ. 
 
Σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες 
Αυτές µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1000 άτοµα  
• δερµατικό εξάνθηµα, που µπορεί να έχει φουσκάλες και να µοιάζει µε µικρούς στόχους 

(σκουρόχρωµες κεντρικές κηλίδες που περιβάλονται από µία ανοιχτόχρωµη περιοχή µε µαύρο 
δακτύλιο γύρω από τις άκρες – πολύµορφο ερύθηµα) 

 εάν παρατηρήσετε κάποιο από αυτά τα συµπτώµατα επικοινωνήστε µε ένα γιατρό επειγόντως 

Σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες που µπορεί να φανούν στις εξετάσεις αίµατος: 
• χαµηλός αριθµός κυττάρων που εµπλέκονται στην πήξη του αίµατος  
• χαµηλός αριθµός λευκοκυττάρων 
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Άλλες ανεπιθύµητες ενέργειες 

Άλλες ανεπιθύµητες ενέργειες έχουν φανεί σε ένα πολύ µικρό αριθµό ατόµων αλλά η ακριβής 
συχνότητα τους είναι άγνωστη. 

• Αλλεργικές αντιδράσεις (βλέπε παραπάνω) 
• Φλεγµονή του παχέος εντέρου (βλέπε παραπάνω) 
• Σοβαρές δερµατικές αντιδράσεις: 

- εκτεταµένο εξάνθηµα µε φουσκάλες και αποφλοιωµένο δέρµα, ιδιαίτερα γύρω από το 
στόµα τη  µύτη, τα µάτια και τα γεννητικά όργανα (σύνδροµο Stevens-Johnson) και µία 
σοβαρότερη µορφή που προκαλεί εκτεταµένη αποφλοίωση του δέρµατος (περισσότερο 
από 30% της επιφάνειας του σώµατος – τοξική επιδερµική νεκρόλυση) 

- εκτεταµένο κόκκινο δερµατικό εξάνθηµα µε µικρές φουσκάλες που περιέχουν πύον 
(αποφολιδωτική δερµατίτιδα) 

- κόκκινο µε απολέπιση εξάνθηµα, µε σβώλους κάτω από το δέρµα και φουσκάλες 
(βλατιδώδες εξάνθηµα). 

 Επικοινωνήστε µε ένα γιατρό αµέσως εάν εµφανήσετε κάποια από αυτά τα συµπτώµατα.   

• φλεγµονή του ήπατος (ηπατίτιδα) 
• ίκτερος, που προκαλείται από αύξηση της χολερυθρίνης στο αίµα (µιας ουσίας που παράγεται 

στο ήπαρ) που µπορεί να κάνει το δέρµα και το λευκό των µατιών να φαίνονται κίτρινα  
• φλεγµονή των νεφρικών σωληναρίων 
• το αίµαι αργεί να πήξει 
• υπερκινητικότητα 
• σπασµοί (σε άτοµα που παίρνουν υψηλές δόσεις Augmentin ή έχουν νεφρικά προβλήµατα) 
• µελανή γλώσσα που µοιάζει τριχωτή  
• κηλίδες στα δόντια (στα παιδιά), συνήθως αποµακκρίνονται µε το βούρτσισµα. 

Ανεπιθύµητες ενέργειες που φαίνονται στις εξετάσεις αίµατος ή ούρων: 
• σοβαρή µείωση του αριθµού των λευκοκυττάρων 
• χαµηλός αριθµός ερυθρών αιµοσφαιρίων (αιµολυτική αναιµία) 
• κρύσταλλοι στα ούρα. 

Εάν εµφανήσετε ανεπιθύµητες ενέργειες 
 Ενηµερώστε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται 

σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν 
φύλλο οδηγιών. 

 
 
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ  AUGMENTIN 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
Να φυλάσσεται σε µέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά. 
 
Να µη χρησιµοποιείτε το Augmentin µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί. Η 
ηµεροµηνία  λήξης είναι η τελευταία ηµέρα του µήνα που αναφέρεται. 
 
Τα φάρµακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτείστε το 
φαρµακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρµακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα µέτρα θα 
βοηθήσουν στην  προστασία του περιβάλλοντος. 
 
 
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Τι περιέχει το Augmentin 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
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Εµφάνιση του Augmentin και  περιεχόµενο της συσκευασίας 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου (ΕΟΧ) µε τις ακόλουθες ονοµασίες: 
 
Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 250 mg/125 mg 
Βουλγαρία – Augmentin 
∆ηµοκρατία της Τσεχίας – Augmentin 
∆ανία – Spektramox 
Ουγγαρία – Augmentin 
Ιρλανδία – Augmentin, Clavamel 
Μάλτα – Augmentin 
Πολωνία – Augmentin 
∆ηµοκρατία της Σλοβακίας – Augmentin 
Σουηδία – Spektramox 
Ηνωµένο Βασίλειο – Augmentin 
 
Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 500 mg/125 mg 
Αυστρία – Augmentin, Clavamox 
Βέλγιο – Augmentin 
Βουλγαρία – Augmentin 
Κύπρος – Augmentin, Noprilam 
∆ηµοκρατία της Τσεχίας –Augmentin 
∆ανία –Spektramox 
Εσθονία – Augmentin 
Ελλάδα – Augmentin 
Ουγγαρία – Augmentin, Augmentin Duo 
Ισλανδία – Augmentin 
Ιρλανδία – Augmentin Duo, Augmentin 
Λεττονία – Augmentin 
Λιθουανία – Augmentin 
Λουξεµβούργο – Augmentin 
Μάλτα – Augmentin, Noprilam 
Ολλανδία – Augmentin, Amoxicilline/clavulaanzuur 
Πολωνία – Augmentin 
Πορτογαλία – Augmentin, Clavamox, Noprilam, Penilan  
Ρουµανία – Augmentin 
∆ηµοκρατία της Σλοβακίας – Augmentin 
Σλοβενία –Augmentin 
Ισπανία – Augmentine, Clavumox 
Σουηδία – Spektramox 
Ηνωµένο Βασίλειο – Augmentin 
 
Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 875 mg/125 mg 
Αυστρία – Augmentin, Clavamox 
Βέλγιο - Augmentin 
Βουλγαρία - Augmentin 
Κύπρος – Augmentin, Noprilam DT 
∆ηµοκρατία της Τσεχίας – Augmentin 
∆ανία -  Spektraforte 
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Εσθονία - Augmentin 
Φινλανδία – Augmentin, Clavurion 
Γερµανία – Augmentan 
Ελλάδα - Augmentin 
Ουγγαρία – Augmentin Duo 
Ισλανδία - Augmentin 
Ιρλανίσ – Augmentin 
Ιταλία – Augmentin, Neoduplamox, Clavulin 
Λεττονία - Augmentin 
Λιθουανία – Augmentin  
Λουξεµβούργο - Augmentin 
Μάλτα – Augmentin, Noprilam DT 
Ολλανδία - Augmentin 
Πολωνία - Augmentin 
Πορτογαλία – Augmentin Duo, Clavamox DT, Noprilam DT, Penilan DT 
Ρουµανία – Augmentin 
∆ηµοκρατία της Σλοβακίας – Augmentin 
Σλοβενία - Augmentin 
Ισπανία – Augmentine, Clavumox 
Σουηδία - Spektramox 
Ηνωµένο Βασίλειο – Augmentin 
 
Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 500 mg/62.5 mg 
Γαλλία – Augmentin 
 
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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Συµβουλή/ιατρική εκπαίδευση 
 
Τα αντιβιοτικά χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση των λοιµώξεων που προκαλούνται από 
βακτηρίδια. ∆εν είναι αποτελεσµατικά έναντι των λοιµώξεων που προκαλούνται από ιούς.  
 
Ορισµένες φορές µία λοίµωξη που προκαλείται από βακτηρίδια δεν ανταποκρίνεται σε ένα σχήµα 
αντιβιοτικού. Ένας από τους συνηθέστερους λόγους γι αυτό είναι επειδή τα βακτηρίδια που 
προκαλούν τη λοίµωξη είναι ανθεκτικά στο λαµβανόµενο αντιβιοτικό. Αυτό σηµαίνει ότι µπορούν να 
επιζήσουν και ακόµα να πολλαπλασιαστούν παρά το αντιβιοτικό. 
 
Όταν ο γιατρός σας χορηγήσει ένα σχήµα αντιβιοτικού, αυτό προτίθεται να θεραπεύσει µόνο την 
τρέχουσα πάθηση σας. Η εφαρµογή των παρακάτω συµβουλών θα βοηθήσει στην πρόληψη 
εµφάνισης ανθετκτικών βακτηριδίων που µπορούν να εµποδίσουν τη δράση του αντιβιοτικού. 
 
1. Είναι πολύ σηµαντικό να παίρνετε το αντιβιοτικό στη σωστή δόση, τη σωστή ώρα και για τον 

σωστό αριθµό ηµερών. ∆ιαβάστε τις οδηγίες στην επισήµανση και εάν δεν καταλαβαίνετε κάτι, 
ρωτήστε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό να σας το εξηγήσει. 

2. ∆εν πρέπει να πάρετε ένα αντιβιοτικό εκτός εάν έχει συνταγογραφηθεί ειδικά για σας και θα 
πρέπει να το χρησιµοποιήσετε µόνο για την αντιµετώπιση της λοίµωξης για την οποία σας 
χορηγήθηκε.  

3. ∆εν πρέπει να πάρετε αντιβιοτικά που χορηγήθηκαν σε άλλα άτοµα ακόµα κι αν είχαν λοίµωξη 
που ήταν παρόµοια µε τη δική σας.  

4. ∆εν πρέπει να δίνετε αντιβιοτικά που χορηγήθηκαν σε σας σε άλλα άτοµα. 
5. Εάν έχετε κάποιο αντιβιοτικό που έµεινε µετά τη λήψη του σχήµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

γιατρού σας, θα πρέπει να επιστρέψετε το υπόλοιπο στο φαρκαµείο για να απορριφθεί 
καταλλήλως. 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Οδηγίες για ανασύσταση 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 
 

{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 1000 mg/62.5 mg δισκία 
παρατεταµένης αποδέσµευσης} 

 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 

 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 

 
∆ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε  αυτό το 
φάρµακο. 
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. 
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. 
- Η συνταγή για αυτό το φάρµακο χορηγήθηκε για σας. ∆εν πρέπει να δώσετε το φάρµακο σε 

άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα συµπτώµατά τους είναι ίδια µε 
τα δικά σας. 

- Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη 
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το 
γιατρό ή φαρµακοποιό σας. 

 
 
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει: 
1 Τι είναι το Augmentin και ποια είναι η χρήση του 
2 Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Augmentin 
3 Πώς να πάρετε το Augmentin 
4 Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 
5 Πώς να φυλάσσεται το Augmentin 
6. Λοιπές πληροφορίες 
 
 
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ AUGMENTIN SR ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
 
Το Augmentin είναι ένα αντιβιοτικό και δρα σκοτώνοντας τα βακτηρίδια που προκαλούν τις 
λοιµώξεις. Περιέχει δύο διαφορετικά φάρµακα που ονοµάζονται αµοξικιλλίνη και κλαβουλανικό οξύ. 
Η αµοξικιλλίνη ανήκει σε µία οµάδα φαρµάκων που ονοµάζονται “πενικιλλίνες” η δράση των οποίων 
µερικές φορές µπορεί να εµποδισθεί (αδρανοποιείται). Το άλλο δραστικό συστατικό (κλαβουλανικό 
οξύ) δεν επιτρέπει να συµβεί αυτό. 
 
Το Augmentin χρησιµοποιείται σε ενήλικες και παιδιά άνω των 16 ετών για την θεραπεία των 
παρακάτω λοιµώξεων: 
 
• λοιµώξεις των πνευµόνων. 
 
 
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ AUGMENTIN 
 
Μην πάρετε το Augmentin: 
• σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στην αµοξικιλλίνη, το κλαβουλανικό οξύ, την 

πενικιλλίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του Augmentin (αναφέρονται στην παράγραφο 
6) 

• σε περίπτωση που είχατε ποτέ σοβαρή αλλεργική αντίδραση (υπερευαισθησία) σε οποιοδήποτε 
άλλο αντιβιοτικό. Αυτή µπορεί να περιλαµβάνει δερµατική αντίδραση ή πρήξιµο του προσώπου 
ή του λαιµού 

• σε περίπτωση που είχατε ποτέ ηπατικά προβλήµατα ή ίκτερο (κιτρίνισµα του δέρµατος) όταν 
παίρνατε κάποιο αντιβιοτικό. 
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 Μην πάρετε το Augmentin εάν κάποιο από τα παραπάνω σας αφορά. Εάν δεν είστε 
σίγουροι, µιλήστε µε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας πριν πάρετε το Augmentin. 

 
Προσέξτε ιδιαίτερα  µε το Augmentin 
Μιλήστε µε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας πριν πάρετε αυτό το φάρµακο, εάν 
• έχετε πυρετό µε διογκωµένους λεµφαδένες 
• κάνετε θεραπεία για νεφρικά ή ηπατικά προβλήµατα 
• δεν ουρείτε τακτικά. 
 
Εάν δεν είστε σίγουροι, εάν κάποιο από τα παραπάνω σας αφορά, µιλήστε µε το γιατρό ή τον 
φαρµακοποιό σας πριν πάρετε το Augmentin. 
 
Σε ορισµένες περιπτώσεις ο γιατρός σας µπορεί να διερευνήσει το είδος του βακτηριδίου που 
προκαλεί την λοίµωξη. Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα, µπορεί να σας χορηγηθεί διαφορετική 
περιεκτικότητα Augmentin ή διαφορετικό φάρµακο. 
 
Καταστάσεις που µπορεί να χρειαστεί να προσέξετε  
Το Augmentin µπορεί να επιδεινώσει ορισµένες καταστάσεις, ή να προκαλέσει σηµαντικές 
ανεπιθύµητες ενέργειες. Αυτές περιλαµβάνουν αλλεργικές αντιδράσεις, επιληπτικές κρίσεις (σπασµοί) 
και φλεγµονή του παχέος εντέρου. Πρέπει να κοιτάξετε για συγκεκριµένα συµπτώµατα κατά τη 
διάρκεια λήψης του Augmentin, για να µειώσετε τον κίνδυνο οποιωνδήποτε προβληµάτων. Βλέπε 
‘Καταστάσεις που χρειάζεται να προσέξετε’ στην Παράγραφο 4. 
 
Εξετάσεις αίµατος και ούρων 
Εάν κάνετε εξετάσεις αίµατος (όπως εξετάσεις για την κατάσταση των ερυθρών αιµοσφαιρίων ή 
εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας) ή εξετάσεις ούρων (για την γλυκόζη), ενηµερώστε το γιατρό ή τον 
νοσηλευτή ότι παίρνετε το Augmentin. Αυτό γιατί το Augmentin µπορεί να επηρεάσει τα 
αποτελέσµατα αυτού του τύπου των εξετάσεων.  
 
Χρήση άλλων φαρµάκων 
Παρακαλείσθε να ενηµερώσετε τον γιατρό  ή  τον φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει 
πρόσφατα άλλα φάρµακα. Αυτά περιλαµβάνουν και φάρµακα που µπορούν να αγοραστούν χωρίς 
συνταγή και φάρµακα φυτικής προέλευσης. 
 
Εάν λαµβάνετε αλλοπουρινόλη (χρησιµοποιείται για την ουρική αρθρίτιδα) µε Augmentin, µπορεί να 
αυξηθεί η πιθανότητα να εµφανίσετε αλλεργική δερµατική αντίδραση. 
 
Εάν λαµβάνετε προβενεσίδη (χρησιµοποιείται για την ουρική αρθρίτιδα) ο γιατρός σας µπορεί να 
αποφασίσει τη ρύθµιση της δόσης του Augmentin.   
 
Εάν λαµβάνονται αντιπηκτικά φάρµακα (όπως η βαρφαρίνη) µαζί µε Augmentin τότε µπορεί να 
χρειαστούν επιπλέον εξετάσεις αίµατος. 
 
Το Augmentin µπορεί να επηρεάσει τον τρόπο δράσης της µεθοτρεξάτης (φάρµακο που 
χρησιµοποιείται για την θεραπεία του καρκίνου ή των ρευµατικών παθήσεων). 
 
Κύηση και θηλασµός 
Εάν είστε έγκυος, νοµίζετε ότι µπορεί να είστε έγκυος, ή εάν θηλάζετε, παρακαλείστε να ενηµερώσετε 
το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 
 
Ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού ή του φαρµακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρµακο. 
 
Οδήγηση και χειρισµός µηχανών 
Το Augmentin µπορεί να έχει ανεπιθύµητες ενέργειες και τα συµπτώµατα µπορεί να µειώσουν την 
ικανότητας σας  για οδήγηση. 
Μην οδηγείτε ή χρησιµοποιείτε εργαλεία ή µηχανές, εκτός εάν αισθάνεστε καλά. 
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Σηµαντική πληροφορία σχετικά µε ορισµένα συστατικά του Augmentin 
Το Augmentin περιέχει περίπου 2.5 mmol ή 58.6 mg νατρίου ανά µονάδα δόσης (δύο δισκία).  Αυτό 
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη εάν ακολουθείτε ελεγχόµενη δίαιτα νατρίου. 
 
 
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ AUGMENTIN 
 
Πάντοτε να παίρνετε  το Augmentin αυστηρά σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε 
αµφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας.  
 
Ενήλικοι και παιδιά άνω των 16 ετών 
Η συνήθης δόση είναι: 
• 2 δισκία δύο φορές την ηµέρα για 5 έως 10 ηµέρες. 
 
Παιδιά κάτω των 16 ετών 
Τα δισκία Augmentin δεν συνιστώνται.  
 
Ασθενείς µε ηπατικά και νεφρικά προβλήµατα 
• Εάν έχετε νεφρικά προβλήµατα, η δόση µπορεί να αλλάξει. Ο γατρός σας µπορεί να επιλέξει 

µία διαφορετική περιεκτικότητα ή διαφορετικό φάρµακο. 
• Εάν έχετε ηπατικά προβλήµατα µπορεί να χρειασθούν συχνότερες εξετάσεις αίµατος για τον 

έλεγχο της ηπατικής λειτουργίας. 
 
Πως να πάρετε το Augmentin SR 
• Τα δισκία Augmentin έχουν χαραγή για διχοτόµηση που βοηθάει το σπάσιµο του δισκίου σε 

δύο ίσα µέρη. Αυτό είναι για να καταπίνονται ευκολότερα. Και τα δύο µέρη του ίδιου δισκίου 
πρέπει να λαµβάνονται την ίδια χρονική στιγµή.  

• Καταπιείτε τα δισκία µε ένα ποτήρι νερό στην αρχή ενός γεύµατος ή αµέσως πριν 
• ∆ιαχωρήστε τις δόσεις ισοδύναµα εντός της ηµέρας µε τουλάχιστον 4ωρα διαστήµατα.  Μην 

πάρετε 2 δόσεις σε 1 ώρα. 
• Μην παίρνετε το Augmentin για περισσότερο από 10 ηµέρες. Εάν εξακολουθείτε να αισθάνεστε 

άρρωστοι πρέπει να ξαναεπισκεφτείτε το γιατρό σας 
 
Εάν πάρετε µεγαλύτερη δόση Augmentin από την κανονική 
Εάν πάρετε µεγαλύτερη ποσότητα Augmentin, τα συµπτώµατα µπορεί να περιλαµβάνουν διαταραχή 
στο στοµάχι (αίσθηµα αδιαθεσίας ή διάρροια) ή σπασµούς. Μιλήστε µε το γιατρό σας το συντοµότερο 
δυνατόν. ∆είξτε στο γιατρό το κουτί του φαρµάκου. 
 
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Augmentin 
Εάν ξεχάσετε να πάρετε µία δόση, πάρτε την αµέσως µόλις το θυµηθείτε. ∆εν πρέπει να πάρετε την 
επόµενη δόση πολύ κοντά, αλλά να περιµένετε  περίπου 4 ώρες πριν πάρετε την επόµενη δόση. 
 
Εάν σταµατήσετε να παίρνετε το Augmentin 
Συνεχίστε να παίρνετε το Augmentin µέχρι να τελειώσει η θεραπευτική αγωγή, ακόµα και αν 
αισθάνεστε καλύτερα. Χρειάζεστε όλες τις δόσεις ώστε να αντιµετωπίσετε την λοίµωξη. Εάν 
επιζήσουν κάποια βακτηρίδια µπορεί να επαναφέρουν τη λοίµωξη. 
 
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε το γιατρό ή τον 
φαρµακοποιό σας. 
 
 
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και το Augmentin µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες αν και 
δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Με αυτό το φάρµακο µπορεί να εµφανισθούν οι 
παρακάτω ανεπιθύµητες ενέργειες. 
 



280 

Καταστάσεις που χρειάζεται να προσέξετε  

Αλλεργικές αντιδράσεις:  
• δερµατικό εξάνθηµα 
• φλεγµονη των αιµοφόρων αγγείων (αγγειίτιδα) που µπορεί να είναι φαίνεται σαν κόκκινες ή 

µωβ εξογκωµένες κηλίδες στο δέρµα, αλλά µπορεί να προσβληθούν και άλλα µέρη του 
σώµατος 

• πυρετός, πόνος στις αρθρώσεις, πρήξιµο στους αδένες του λαιµού, της µασχάλης ή της 
βουβωνικής χώρας  

• οίδηµα, ορισµένες φορές στο πρόσωπο ή στο στόµα (αγγειοοίδηµα), που προκαλεί δυσκολία 
στην αναπνοή 

• κατάρρευση. 

 Επικοινωνήστε αµέσως µε το γιατρό σας εάν εµφανήσετε κάποιο από αυτά τα συµπτώµατα. 
Σταµατήστε τη λήψη του Augmentin. 

 
Φλεγµονή του παχέος εντέρου 
Φλεγµονή του παχέος εντέρου, που προκαλεί υδαρή διάρροια συνήθως µε αίµα και βλένη, πόνο στο 
στοµάχι και/ή πυρετό. 

 Συµβουλευτείτε το γιατρό σας το συντοµότερο δυνατόν εάν εµφανήσετε αυτά τα  
συµπτώµατα. 

 
Πολύ συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες 
Αυτές µπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10 άτοµα  
• διάρροια (στους ενήλικες). 
  
Συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες 
Αυτές µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτοµα  
• άφθα (κάντιντα - µυκητιασική λοίµωξη του κόλπου, του στόµατος ή των δερµατικών πτυχών) 
• αίσθηµα αδιαθεσίας (ναυτία), ιδιαίτερα όταν λαµβάνονται υψηλές δόσεις 
→ εάν σας επηρεάσει πάρτε το Augmentin πριν από το φαγητό 
• έµετος 
• διάρροια (στα παιδιά).  
  
Όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες 
Αυτές µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτοµα  
• δερµατικό εξάνθηµα, φαγούρα  
• εξογκωµένο κνησµώδες εξάνθηµα (κνίδωση) 
• δυσπεψία 
• ζάλη 
• πονοκέφαλος. 

Όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες που µπορεί να φανούν στις εξετάσεις αίµατος: 
• αύξηση ορισµένων ουσιών (ένζυµα) που παράγονται από το ήπαρ. 
 
Σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες 
Αυτές µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1000 άτοµα  
• δερµατικό εξάνθηµα, που µπορεί να έχει φουσκάλες και να µοιάζει µε µικρούς στόχους 

(σκουρόχρωµες κεντρικές κηλίδες που περιβάλονται από µία ανοιχτόχρωµη περιοχή µε µαύρο 
δακτύλιο γύρω από τις άκρες – πολύµορφο ερύθηµα) 

 εάν παρατηρήσετε κάποιο από αυτά τα συµπτώµατα επικοινωνήστε µε ένα γιατρό επειγόντως 

Σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες που µπορεί να φανούν στις εξετάσεις αίµατος: 
• χαµηλός αριθµός κυττάρων που εµπλέκονται στην πήξη του αίµατος  
• χαµηλός αριθµός λευκοκυττάρων 
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Άλλες ανεπιθύµητες ενέργειες 

Άλλες ανεπιθύµητες ενέργειες έχουν φανεί σε ένα πολύ µικρό αριθµό ατόµων αλλά η ακριβής 
συχνότητα τους είναι άγνωστη. 

• Αλλεργικές αντιδράσεις (βλέπε παραπάνω) 
• Φλεγµονή του παχέος εντέρου (βλέπε παραπάνω) 
• Σοβαρές δερµατικές αντιδράσεις: 

- εκτεταµένο εξάνθηµα µε φουσκάλες και αποφλοιωµένο δέρµα, ιδιαίτερα γύρω από το 
στόµα τη  µύτη, τα µάτια και τα γεννητικά όργανα (σύνδροµο Stevens-Johnson) και µία 
σοβαρότερη µορφή που προκαλεί εκτεταµένη αποφλοίωση του δέρµατος (περισσότερο 
από 30% της επιφάνειας του σώµατος – τοξική επιδερµική νεκρόλυση) 

- εκτεταµένο κόκκινο δερµατικό εξάνθηµα µε µικρές φουσκάλες που περιέχουν πύον 
(αποφολιδωτική δερµατίτιδα) 

- κόκκινο µε απολέπιση εξάνθηµα, µε σβώλους κάτω από το δέρµα και φουσκάλες 
(βλατιδώδες εξάνθηµα). 

 Επικοινωνήστε µε ένα γιατρό αµέσως εάν εµφανήσετε κάποια από αυτά τα συµπτώµατα.   

• φλεγµονή του ήπατος (ηπατίτιδα) 
• ίκτερος, που προκαλείται από αύξηση της χολερυθρίνης στο αίµα (µιας ουσίας που παράγεται 

στο ήπαρ) που µπορεί να κάνει το δέρµα και το λευκό των µατιών να φαίνονται κίτρινα  
• φλεγµονή των νεφρικών σωληναρίων 
• το αίµαι αργεί να πήξει 
• υπερκινητικότητα 
• σπασµοί (σε άτοµα που παίρνουν υψηλές δόσεις Augmentin ή έχουν νεφρικά προβλήµατα) 
• µελανή γλώσσα που µοιάζει τριχωτή  
• κηλίδες στα δόντια (στα παιδιά), συνήθως αποµακκρίνονται µε το βούρτσισµα. 

Ανεπιθύµητες ενέργειες που φαίνονται στις εξετάσεις αίµατος ή ούρων: 
• σοβαρή µείωση του αριθµού των λευκοκυττάρων 
• χαµηλός αριθµός ερυθρών αιµοσφαιρίων (αιµολυτική αναιµία) 
• κρύσταλλοι στα ούρα. 

Εάν εµφανήσετε ανεπιθύµητες ενέργειες 
 Ενηµερώστε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται 

σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν 
φύλλο οδηγιών. 

 
 
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ  AUGMENTIN 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
Να φυλάσσεται σε µέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά. 
 
Να µη χρησιµοποιείτε το Augmentin µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί. Η 
ηµεροµηνία  λήξης είναι η τελευταία ηµέρα του µήνα που αναφέρεται. 
 
Τα φάρµακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτείστε το 
φαρµακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρµακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα µέτρα θα 
βοηθήσουν στην  προστασία του περιβάλλοντος. 
 
 
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Τι περιέχει το Augmentin 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
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Εµφάνιση του Augmentin και  περιεχόµενο της συσκευασίας 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου (ΕΟΧ) µε τις ακόλουθες ονοµασίες: 
 
Βέλγιο – Augmentin Retard 
Βουλγαρία – Augmentin SR 
∆ηµοκρατία της Τσεχίας – Augmentin SR 
Γαλλία – Duamentin 
Ελλάδα – Augmentin SR 
Ουγγαρία – Augmentin Extra 
Λεττονία – Augmentin SR 
Λουξεµβούργο – Augmentin Retard 
Πολωνία – Augmentin SR 
Ρουµανία – Augmentin SR 
∆ηµοκρατία της Σλοβακίας – Augmentin SR 
Σλοβενία – Augmentin SR 
Ισπανία – Augmentine Plus 
 
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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Συµβουλή/ιατρική εκπαίδευση 
 
Τα αντιβιοτικά χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση των λοιµώξεων που προκαλούνται από 
βακτηρίδια. ∆εν είναι αποτελεσµατικά έναντι των λοιµώξεων που προκαλούνται από ιούς.  
 
Ορισµένες φορές µία λοίµωξη που προκαλείται από βακτηρίδια δεν ανταποκρίνεται σε ένα σχήµα 
αντιβιοτικού. Ένας από τους συνηθέστερους λόγους γι αυτό είναι επειδή τα βακτηρίδια που 
προκαλούν τη λοίµωξη είναι ανθεκτικά στο λαµβανόµενο αντιβιοτικό. Αυτό σηµαίνει ότι µπορούν να 
επιζήσουν και ακόµα να πολλαπλασιαστούν παρά το αντιβιοτικό. 
 
Όταν ο γιατρός σας χορηγήσει ένα σχήµα αντιβιοτικού, αυτό προτίθεται να θεραπεύσει µόνο την 
τρέχουσα πάθηση σας. Η εφαρµογή των παρακάτω συµβουλών θα βοηθήσει στην πρόληψη 
εµφάνισης ανθετκτικών βακτηριδίων που µπορούν να εµποδίσουν τη δράση του αντιβιοτικού. 
 
1. Είναι πολύ σηµαντικό να παίρνετε το αντιβιοτικό στη σωστή δόση, τη σωστή ώρα και για τον 

σωστό αριθµό ηµερών. ∆ιαβάστε τις οδηγίες στην επισήµανση και εάν δεν καταλαβαίνετε κάτι, 
ρωτήστε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό να σας το εξηγήσει. 

2. ∆εν πρέπει να πάρετε ένα αντιβιοτικό εκτός εάν έχει συνταγογραφηθεί ειδικά για σας και θα 
πρέπει να το χρησιµοποιήσετε µόνο για την αντιµετώπιση της λοίµωξης για την οποία σας 
χορηγήθηκε.  

3. ∆εν πρέπει να πάρετε αντιβιοτικά που χορηγήθηκαν σε άλλα άτοµα ακόµα κι αν είχαν λοίµωξη 
που ήταν παρόµοια µε τη δική σας.  

4. ∆εν πρέπει να δίνετε αντιβιοτικά που χορηγήθηκαν σε σας σε άλλα άτοµα. 
5. Εάν έχετε κάποιο αντιβιοτικό που έµεινε µετά τη λήψη του σχήµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

γιατρού σας, θα πρέπει να επιστρέψετε το υπόλοιπο στο φαρκαµείο για να απορριφθεί 
καταλλήλως. 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Οδηγίες για ανασύσταση 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 
 

{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 250 mg/125 mg διασπειρόµενα δισκία} 
{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 500 mg/125 mg διασπειρόµενα δισκία} 

 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 

 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 

 
∆ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε  αυτό το 
φάρµακο. 
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. 
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. 
- Η συνταγή για αυτό το φάρµακο χορηγήθηκε για σας  (ή το παιδί σας). ∆εν πρέπει να δώσετε το 

φάρµακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα συµπτώµατά τους 
είναι ίδια µε τα δικά σας. 

- Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη 
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το 
γιατρό ή φαρµακοποιό σας. 

 
 
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει: 
1 Τι είναι το Augmentin και ποια είναι η χρήση του 
2 Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Augmentin 
3 Πώς να πάρετε το Augmentin 
4 Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 
5 Πώς να φυλάσσεται το Augmentin 
6. Λοιπές πληροφορίες 
 
 
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ AUGMENTIN ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
 
Το Augmentin είναι ένα αντιβιοτικό και δρα σκοτώνοντας τα βακτηρίδια που προκαλούν τις 
λοιµώξεις. Περιέχει δύο διαφορετικά φάρµακα που ονοµάζονται αµοξικιλλίνη και κλαβουλανικό οξύ. 
Η αµοξικιλλίνη ανήκει σε µία οµάδα φαρµάκων που ονοµάζονται “πενικιλλίνες” η δράση των οποίων 
µερικές φορές µπορεί να εµποδισθεί (αδρανοποιείται). Το άλλο δραστικό συστατικό (κλαβουλανικό 
οξύ) δεν επιτρέπει να συµβεί αυτό. 
 
Το Augmentin χρησιµοποιείται σε ενήλικες και παιδιά για την θεραπεία των παρακάτω λοιµώξεων: 
 
∆ιασπειρόµενα δισκία 250 mg/125 mg 
 
• παραρριοκολπίτιδα 
• λοιµώξεις του ουροποιητικού 
• λοιµώξεις του δέρµατος 
• οδοντιατρικές λοιµώξεις 
 
∆ιασπειρόµενα δισκία 500 mg/125 mg, 
 
• λοιµώξεις του µέσου ωτός και παραρρινοκολπίτιδα 
• λοιµώξεις του αναπνευστικού 
• λοιµώξεις του ουροποιητικού 
• λοιµώξεις του δέρµατος και των µαλακών µορίων περιλαµβανοµένων των οδοντιατρικών 

λοιµώξεων 
• λοιµώξεις των οστών και των αρθρώσεων. 
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2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ AUGMENTIN 
 
Μην πάρετε το Augmentin: 
• σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στην αµοξικιλλίνη, το κλαβουλανικό οξύ, την 

πενικιλλίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του Augmentin (αναφέρονται στην παράγραφο 
6) 

• σε περίπτωση που είχατε ποτέ σοβαρή αλλεργική αντίδραση (υπερευαισθησία) σε οποιοδήποτε 
άλλο αντιβιοτικό. Αυτή µπορεί να περιλαµβάνει δερµατική αντίδραση ή πρήξιµο του προσώπου 
ή του λαιµού 

• σε περίπτωση που είχατε ποτέ ηπατικά προβλήµατα ή ίκτερο (κιτρίνισµα του δέρµατος) όταν 
παίρνατε κάποιο αντιβιοτικό. 

 
 Μην πάρετε το Augmentin εάν κάποιο από τα παραπάνω σας αφορά. Εάν δεν είστε 

σίγουροι, µιλήστε µε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας πριν πάρετε το Augmentin. 
 
Προσέξτε ιδιαίτερα  µε το Augmentin 
Μιλήστε µε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας πριν πάρετε αυτό το φάρµακο, εάν 
• έχετε πυρετό µε διογκωµένους λεµφαδένες 
• κάνετε θεραπεία για νεφρικά ή ηπατικά προβλήµατα 
• δεν ουρείτε τακτικά. 
 
Εάν δεν είστε σίγουροι, εάν κάποιο από τα παραπάνω σας αφορά, µιλήστε µε το γιατρό ή τον 
φαρµακοποιό σας πριν πάρετε το Augmentin. 
 
Σε ορισµένες περιπτώσεις ο γιατρός σας µπορεί να διερευνήσει το είδος του βακτηριδίου που 
προκαλεί την λοίµωξη. Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα, µπορεί να σας χορηγηθεί διαφορετική 
περιεκτικότητα Augmentin ή διαφορετικό φάρµακο. 
 
Καταστάσεις που µπορεί να χρειαστεί να προσέξετε  
Το Augmentin µπορεί να επιδεινώσει ορισµένες καταστάσεις, ή να προκαλέσει σηµαντικές 
ανεπιθύµητες ενέργειες. Αυτές περιλαµβάνουν αλλεργικές αντιδράσεις, επιληπτικές κρίσεις (σπασµοί) 
και φλεγµονή του παχέος εντέρου. Πρέπει να κοιτάξετε για συγκεκριµένα συµπτώµατα κατά τη 
διάρκεια λήψης του Augmentin, για να µειώσετε τον κίνδυνο οποιωνδήποτε προβληµάτων. Βλέπε 
‘Καταστάσεις που χρειάζεται να προσέξετε’ στην Παράγραφο 4. 
 
Εξετάσεις αίµατος και ούρων 
Εάν κάνετε εξετάσεις αίµατος (όπως εξετάσεις για την κατάσταση των ερυθρών αιµοσφαιρίων ή 
εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας) ή εξετάσεις ούρων (για την γλυκόζη), ενηµερώστε το γιατρό ή τον 
νοσηλευτή ότι παίρνετε το Augmentin. Αυτό γιατί το Augmentin µπορεί να επηρεάσει τα 
αποτελέσµατα αυτού του τύπου των εξετάσεων.  
 
Χρήση άλλων φαρµάκων 
Παρακαλείσθε να ενηµερώσετε τον γιατρό  ή  τον φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει 
πρόσφατα άλλα φάρµακα. Αυτά περιλαµβάνουν και φάρµακα που µπορούν να αγοραστούν χωρίς 
συνταγή και φάρµακα φυτικής προέλευσης. 
 
Εάν λαµβάνετε αλλοπουρινόλη (χρησιµοποιείται για την ουρική αρθρίτιδα) µε Augmentin, µπορεί να 
αυξηθεί η πιθανότητα να εµφανίσετε αλλεργική δερµατική αντίδραση. 
 
Εάν λαµβάνετε προβενεσίδη (χρησιµοποιείται για την ουρική αρθρίτιδα) ο γιατρός σας µπορεί να 
αποφασίσει τη ρύθµιση της δόσης του Augmentin. 
Εάν λαµβάνονται αντιπηκτικά φάρµακα (όπως η βαρφαρίνη) µαζί µε Augmentin τότε µπορεί να 
χρειαστούν επιπλέον εξετάσεις αίµατος. 
 
Το Augmentin µπορεί να επηρεάσει τον τρόπο δράσης της µεθοτρεξάτης (φάρµακο που 
χρησιµοποιείται για την θεραπεία του καρκίνου ή των ρευµατικών παθήσεων). 
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Κύηση και θηλασµός 
Εάν είστε έγκυος, νοµίζετε ότι µπορεί να είστε έγκυος, ή εάν θηλάζετε, παρακαλείστε να ενηµερώσετε 
το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 
 
Ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού ή του φαρµακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρµακο. 
 
Οδήγηση και χειρισµός µηχανών 
Το Augmentin µπορεί να έχει ανεπιθύµητες ενέργειες και τα συµπτώµατα µπορεί να µειώσουν την 
ικανότητας σας  για οδήγηση. 
Μην οδηγείτε ή χρησιµοποιείτε εργαλεία ή µηχανές, εκτός εάν αισθάνεστε καλά. 
 
 
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ AUGMENTIN 
 
Πάντοτε να παίρνετε  το Augmentin αυστηρά σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε 
αµφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας.  
 
Ενήλικοι και παιδία βάρους 40 kg και άνω 
 
Η συνήθης δόση είναι: 
 
250 mg/125 mg διασπειρόµενα δισκία 
• 1 δισκίο τρεις φορές την ηµέρα 
 
500 mg/125 mg διασπειρόµενα δισκία 
1 δισκίο τρεις φορές την ηµέρα 
   
Παιδιά βάρους µικρότερου των 40 kg 
Τα διασπειρόµενα δισκία Augmentin δεν συνιστώνται για παιδιά βάρους µικρότερου των 40 kg. 
Συµβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας..  
 
Ασθενείς µε ηπατικά και νεφρικά προβλήµατα 
• Εάν έχετε νεφρικά προβλήµατα, η δόση µπορεί να αλλάξει. Ο γατρός σας µπορεί να επιλέξει 

µία διαφορετική περιεκτικότητα ή διαφορετικό φάρµακο. 
• Εάν έχετε ηπατικά προβλήµατα µπορεί να χρειασθούν συχνότερες εξετάσεις αίµατος για τον 

έλεγχο της ηπατικής λειτουργίας. 
 
Πως να πάρετε το Augmentin 
• Λίγο πριν χρειασθεί να πάρετε ένα δισκίο, ανακατέψτε το µε νερό σε ένα ποτήρι ώστε να 

διαλυθεί. 
• Καταπιείτε τα δισκία ολόκληρα µε ένα ποτήρι νερό στην αρχή ενός γεύµατος ή αµέσως πριν. 
• ∆ιαχωρήστε τις δόσεις ισοδύναµα εντός της ηµέρας µε τουλάχιστον 4ωρα διαστήµατα.  Μην 

πάρετε 2 δόσεις σε 1 ώρα. 
• Μην παίρνετε το Augmentin για περισσότερο από 2 εβδοµάδες. Εάν εξακολουθείτε να 

αισθάνεστε άρρωστοι πρέπει να ξαναεπισκεφτείτε το γιατρό σας. 
 
Εάν πάρετε µεγαλύτερη δόση Augmentin από την κανονική 
Εάν πάρετε µεγαλύτερη ποσότητα Augmentin, τα συµπτώµατα µπορεί να περιλαµβάνουν διαταραχή 
στο στοµάχι (αίσθηµα αδιαθεσίας ή διάρροια) ή σπασµούς. Μιλήστε µε το γιατρό σας το συντοµότερο 
δυνατόν. ∆είξτε στο γιατρό το κουτί του φαρµάκου. 
 
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Augmentin  
Εάν ξεχάσετε να πάρετε µία δόση, πάρτε την αµέσως µόλις το θυµηθείτε. ∆εν πρέπει να πάρετε την 
επόµενη δόση πολύ κοντά, αλλά να περιµένετε  περίπου 4 ώρες πριν πάρετε την επόµενη δόση. 
 
Εάν σταµατήσετε να παίρνετε το Augmentin 
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Συνεχίστε να παίρνετε το Augmentin µέχρι να τελειώσει η θεραπευτική αγωγή, ακόµα και αν 
αισθάνεστε καλύτερα. Χρειάζεστε όλες τις δόσεις ώστε να αντιµετωπίσετε την λοίµωξη. Εάν 
επιζήσουν κάποια βακτηρίδια µπορεί να επαναφέρουν τη λοίµωξη. 
 
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε το γιατρό ή τον 
φαρµακοποιό σας. 
 
 
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και το Augmentin µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες αν και 
δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Με αυτό το φάρµακο µπορεί να εµφανισθούν οι 
παρακάτω ανεπιθύµητες ενέργειες. 
 
Καταστάσεις που χρειάζεται να προσέξετε  

Αλλεργικές αντιδράσεις:  
• δερµατικό εξάνθηµα 
• φλεγµονη των αιµοφόρων αγγείων (αγγειίτιδα) που µπορεί να είναι φαίνεται σαν κόκκινες ή 

µωβ εξογκωµένες κηλίδες στο δέρµα, αλλά µπορεί να προσβληθούν και άλλα µέρη του 
σώµατος 

• πυρετός, πόνος στις αρθρώσεις, πρήξιµο στους αδένες του λαιµού, της µασχάλης ή της 
βουβωνικής χώρας  

• οίδηµα, ορισµένες φορές στο πρόσωπο ή στο στόµα (αγγειοοίδηµα), που προκαλεί δυσκολία 
στην αναπνοή 

• κατάρρευση. 

 Επικοινωνήστε αµέσως µε το γιατρό σας εάν εµφανήσετε κάποιο από αυτά τα συµπτώµατα. 
Σταµατήστε τη λήψη του Augmentin. 

 
Φλεγµονή του παχέος εντέρου 
Φλεγµονή του παχέος εντέρου, που προκαλεί υδαρή διάρροια συνήθως µε αίµα και βλένη, πόνο στο 
στοµάχι και/ή πυρετό. 

 Συµβουλευτείτε το γιατρό σας το συντοµότερο δυνατόν εάν εµφανήσετε αυτά τα  
συµπτώµατα. 

 
Πολύ συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες 
Αυτές µπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10 άτοµα  
• διάρροια (στους ενήλικες). 
  
Συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες 
Αυτές µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτοµα  
• άφθα (κάντιντα - µυκητιασική λοίµωξη του κόλπου, του στόµατος ή των δερµατικών πτυχών) 
• αίσθηµα αδιαθεσίας (ναυτία), ιδιαίτερα όταν λαµβάνονται υψηλές δόσεις 
→ εάν σας επηρεάσει πάρτε το Augmentin πριν από το φαγητό 
• έµετος 
• διάρροια (στα παιδιά).  
  
Όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες 
Αυτές µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτοµα  
• δερµατικό εξάνθηµα, φαγούρα  
• εξογκωµένο κνησµώδες εξάνθηµα (κνίδωση) 
• δυσπεψία 
• ζάλη 
• πονοκέφαλος. 
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Όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες που µπορεί να φανούν στις εξετάσεις αίµατος: 
• αύξηση ορισµένων ουσιών (ένζυµα) που παράγονται από το ήπαρ. 
 
Σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες 
Αυτές µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1000 άτοµα  
• δερµατικό εξάνθηµα, που µπορεί να έχει φουσκάλες και να µοιάζει µε µικρούς στόχους 

(σκουρόχρωµες κεντρικές κηλίδες που περιβάλονται από µία ανοιχτόχρωµη περιοχή µε µαύρο 
δακτύλιο γύρω από τις άκρες – πολύµορφο ερύθηµα) 

 εάν παρατηρήσετε κάποιο από αυτά τα συµπτώµατα επικοινωνήστε µε ένα γιατρό επειγόντως 

Σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες που µπορεί να φανούν στις εξετάσεις αίµατος: 
• χαµηλός αριθµός κυττάρων που εµπλέκονται στην πήξη του αίµατος  
• χαµηλός αριθµός λευκοκυττάρων 
 
Άλλες ανεπιθύµητες ενέργειες 

Άλλες ανεπιθύµητες ενέργειες έχουν φανεί σε ένα πολύ µικρό αριθµό ατόµων αλλά η ακριβής 
συχνότητα τους είναι άγνωστη. 

• Αλλεργικές αντιδράσεις (βλέπε παραπάνω) 
• Φλεγµονή του παχέος εντέρου (βλέπε παραπάνω) 
• Σοβαρές δερµατικές αντιδράσεις: 

- εκτεταµένο εξάνθηµα µε φουσκάλες και αποφλοιωµένο δέρµα, ιδιαίτερα γύρω από το 
στόµα τη  µύτη, τα µάτια και τα γεννητικά όργανα (σύνδροµο Stevens-Johnson) και µία 
σοβαρότερη µορφή που προκαλεί εκτεταµένη αποφλοίωση του δέρµατος (περισσότερο 
από 30% της επιφάνειας του σώµατος – τοξική επιδερµική νεκρόλυση) 

- εκτεταµένο κόκκινο δερµατικό εξάνθηµα µε µικρές φουσκάλες που περιέχουν πύον 
(αποφολιδωτική δερµατίτιδα) 

- κόκκινο µε απολέπιση εξάνθηµα, µε σβώλους κάτω από το δέρµα και φουσκάλες 
(βλατιδώδες εξάνθηµα). 

 Επικοινωνήστε µε ένα γιατρό αµµέσως εάν εµφανήσετε κάποια από αυτά τα συµπτώµατα.   

• φλεγµονή του ήπατος (ηπατίτιδα) 
• ίκτερος, που προκαλείται από αύξηση της χολερυθρίνης στο αίµα (µιας ουσίας που παράγεται 

στο ήπαρ) που µπορεί να κάνει το δέρµα και το λευκό των µατιών να φαίνονται κίτρινα  
• φλεγµονή των νεφρικών σωληναρίων 
• το αίµαι αργεί να πήξει 
• υπερκινητικότητα 
• σπασµοί (σε άτοµα που παίρνουν υψηλές δόσεις Augmentin ή έχουν νεφρικά προβλήµατα) 
• µελανή γλώσσα που µοιάζει τριχωτή  
• κηλίδες στα δόντια (στα παιδιά), συνήθως αποµακκρίνονται µε το βούρτσισµα. 

Ανεπιθύµητες ενέργειες που φαίνονται στις εξετάσεις αίµατος ή ούρων: 
• σοβαρή µείωση του αριθµού των λευκοκυττάρων 
• χαµηλός αριθµός ερυθρών αιµοσφαιρίων (αιµολυτική αναιµία) 
• κρύσταλλοι στα ούρα. 

Εάν εµφανήσετε ανεπιθύµητες ενέργειες 
 Ενηµερώστε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται 

σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν 
φύλλο οδηγιών. 

 
 
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ  AUGMENTIN 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
Να φυλάσσεται σε µέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά. 
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Να µη χρησιµοποιείτε το Augmentin µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί. Η 
ηµεροµηνία  λήξης είναι η τελευταία ηµέρα του µήνα που αναφέρεται. 
 
Τα φάρµακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτείστε το 
φαρµακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρµακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα µέτρα θα 
βοηθήσουν στην  προστασία του περιβάλλοντος. 
 
 
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Τι περιέχει το Augmentin 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
Εµφάνιση του Augmentin και  περιεχόµενο της συσκευασίας 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
  
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου (ΕΟΧ) µε τις ακόλουθες ονοµασίες: 
 
∆ιασπειρόµενα δισκία 250 mg/125 mg 
Ιρλανδία – Augmentin 
Ηνωµένο Βασίλειο – Augmentin 
 
∆ιασπειρόµενα δισκία 500 mg/125 mg 
Αυστρία - Augmentin, Clavamox 
Γερµανία - Augmentan 
Ελλάδα – Augmentin 
 
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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Συµβουλή/ιατρική εκπαίδευση 
 
Τα αντιβιοτικά χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση των λοιµώξεων που προκαλούνται από 
βακτηρίδια. ∆εν είναι αποτελεσµατικά έναντι των λοιµώξεων που προκαλούνται από ιούς.  
 
Ορισµένες φορές µία λοίµωξη που προκαλείται από βακτηρίδια δεν ανταποκρίνεται σε ένα σχήµα 
αντιβιοτικού. Ένας από τους συνηθέστερους λόγους γι αυτό είναι επειδή τα βακτηρίδια που 
προκαλούν τη λοίµωξη είναι ανθεκτικά στο λαµβανόµενο αντιβιοτικό. Αυτό σηµαίνει ότι µπορούν να 
επιζήσουν και ακόµα να πολλαπλασιαστούν παρά το αντιβιοτικό. 
 
Όταν ο γιατρός σας χορηγήσει ένα σχήµα αντιβιοτικού, αυτό προτίθεται να θεραπεύσει µόνο την 
τρέχουσα πάθηση σας. Η εφαρµογή των παρακάτω συµβουλών θα βοηθήσει στην πρόληψη 
εµφάνισης ανθετκτικών βακτηριδίων που µπορούν να εµποδίσουν τη δράση του αντιβιοτικού. 
 
1. Είναι πολύ σηµαντικό να παίρνετε το αντιβιοτικό στη σωστή δόση, τη σωστή ώρα και για τον 

σωστό αριθµό ηµερών. ∆ιαβάστε τις οδηγίες στην επισήµανση και εάν δεν καταλαβαίνετε κάτι, 
ρωτήστε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό να σας το εξηγήσει. 

2. ∆εν πρέπει να πάρετε ένα αντιβιοτικό εκτός εάν έχει συνταγογραφηθεί ειδικά για σας και θα 
πρέπει να το χρησιµοποιήσετε µόνο για την αντιµετώπιση της λοίµωξης για την οποία σας 
χορηγήθηκε.  

3. ∆εν πρέπει να πάρετε αντιβιοτικά που χορηγήθηκαν σε άλλα άτοµα ακόµα κι αν είχαν λοίµωξη 
που ήταν παρόµοια µε τη δική σας.  

4. ∆εν πρέπει να δίνετε αντιβιοτικά που χορηγήθηκαν σε σας σε άλλα άτοµα. 
5. Εάν έχετε κάποιο αντιβιοτικό που έµεινε µετά τη λήψη του σχήµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

γιατρού σας, θα πρέπει να επιστρέψετε το υπόλοιπο στο φαρκαµείο για να απορριφθεί 
καταλλήλως. 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Οδηγίες για ανασύσταση 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 



291 

ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 
 

{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 500 mg/125 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα σε φακελλίσκους} 

{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 875 mg/125 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα σε φακελλίσκους} 

{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 1000 mg/125 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα σε φακελλίσκους} 

 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 

 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 

 
∆ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε  αυτό το 
φάρµακο. 
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. 
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. 
- Η συνταγή για αυτό το φάρµακο χορηγήθηκε για σας  (ή το παιδί σας). ∆εν πρέπει να δώσετε το 

φάρµακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα συµπτώµατά τους 
είναι ίδια µε τα δικά σας. 

- Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη 
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το 
γιατρό ή φαρµακοποιό σας. 

 
 
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει: 
1 Τι είναι το Augmentin και ποια είναι η χρήση του 
2 Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Augmentin 
3 Πώς να πάρετε το Augmentin 
4 Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 
5 Πώς να φυλάσσεται το Augmentin 
6. Λοιπές πληροφορίες 
 
 
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ AUGMENTIN ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
 
Το Augmentin είναι ένα αντιβιοτικό και δρα σκοτώνοντας τα βακτηρίδια που προκαλούν τις 
λοιµώξεις. Περιέχει δύο διαφορετικά φάρµακα που ονοµάζονται αµοξικιλλίνη και κλαβουλανικό οξύ. 
Η αµοξικιλλίνη ανήκει σε µία οµάδα φαρµάκων που ονοµάζονται “πενικιλλίνες” η δράση των οποίων 
µερικές φορές µπορεί να εµποδισθεί (αδρανοποιείται). Το άλλο δραστικό συστατικό (κλαβουλανικό 
οξύ) δεν επιτρέπει να συµβεί αυτό. 
 
Το Augmentin χρησιµοποιείται σε ενήλικες και παιδιά για την θεραπεία των παρακάτω λοιµώξεων: 
• λοιµώξεις του µέσου ωτός και παραρρινοκολπίτιδα 
• λοιµώξεις του αναπνευστικού 
• λοιµώξεις του ουροποιητικού 
• λοιµώξεις του δέρµατος και των µαλακών µορίων περιλαµβανοµένων των οδοντιατρικών 

λοιµώξεων 
• λοιµώξεις των οστών και των αρθρώσεων. 
 
 
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ AUGMENTIN 
 
Μην πάρετε το Augmentin: 
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• σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στην αµοξικιλλίνη, το κλαβουλανικό οξύ, την 
πενικιλλίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του Augmentin (αναφέρονται στην παράγραφο 
6) 

• σε περίπτωση που είχατε ποτέ σοβαρή αλλεργική αντίδραση (υπερευαισθησία) σε οποιοδήποτε 
άλλο αντιβιοτικό. Αυτή µπορεί να περιλαµβάνει δερµατική αντίδραση ή πρήξιµο του προσώπου 
ή του λαιµού 

• σε περίπτωση που είχατε ποτέ ηπατικά προβλήµατα ή ίκτερο (κιτρίνισµα του δέρµατος) όταν 
παίρνατε κάποιο αντιβιοτικό. 

 
 Μην πάρετε το Augmentin εάν κάποιο από τα παραπάνω σας αφορά. Εάν δεν είστε 

σίγουροι, µιλήστε µε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας πριν πάρετε το Augmentin. 
 
Προσέξτε ιδιαίτερα  µε το Augmentin 
Μιλήστε µε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας πριν πάρετε αυτό το φάρµακο, εάν 
• έχετε πυρετό µε διογκωµένους λεµφαδένες 
• κάνετε θεραπεία για νεφρικά ή ηπατικά προβλήµατα 
• δεν ουρείτε τακτικά. 
 
Εάν δεν είστε σίγουροι, εάν κάποιο από τα παραπάνω σας αφορά, µιλήστε µε το γιατρό ή τον 
φαρµακοποιό σας πριν πάρετε το Augmentin. 
 
Σε ορισµένες περιπτώσεις ο γιατρός σας µπορεί να διερευνήσει το είδος του βακτηριδίου που 
προκαλεί την λοίµωξη. Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα, µπορεί να σας χορηγηθεί διαφορετική 
περιεκτικότητα Augmentin ή διαφορετικό φάρµακο. 
 
Καταστάσεις που µπορεί να χρειαστεί να προσέξετε  
Το Augmentin µπορεί να επιδεινώσει ορισµένες καταστάσεις, ή να προκαλέσει σηµαντικές 
ανεπιθύµητες ενέργειες. Αυτές περιλαµβάνουν αλλεργικές αντιδράσεις, επιληπτικές κρίσεις (σπασµοί) 
και φλεγµονή του παχέος εντέρου. Πρέπει να κοιτάξετε για συγκεκριµένα συµπτώµατα κατά τη 
διάρκεια λήψης του Augmentin, για να µειώσετε τον κίνδυνο οποιωνδήποτε προβληµάτων. Βλέπε 
‘Καταστάσεις που χρειάζεται να προσέξετε’ στην Παράγραφο 4. 
 
Εξετάσεις αίµατος και ούρων 
Εάν κάνετε εξετάσεις αίµατος (όπως εξετάσεις για την κατάσταση των ερυθρών αιµοσφαιρίων ή 
εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας) ή εξετάσεις ούρων (για την γλυκόζη), ενηµερώστε το γιατρό ή τον 
νοσηλευτή ότι παίρνετε το Augmentin. Αυτό γιατί το Augmentin µπορεί να επηρεάσει τα 
αποτελέσµατα αυτού του τύπου των εξετάσεων.  
 
Χρήση άλλων φαρµάκων 
Παρακαλείσθε να ενηµερώσετε τον γιατρό  ή  τον φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει 
πρόσφατα άλλα φάρµακα. Αυτά περιλαµβάνουν και φάρµακα που µπορούν να αγοραστούν χωρίς 
συνταγή και φάρµακα φυτικής προέλευσης. 
 
Εάν λαµβάνετε αλλοπουρινόλη (χρησιµοποιείται για την ουρική αρθρίτιδα) µε Augmentin, µπορεί να 
αυξηθεί η πιθανότητα να εµφανίσετε αλλεργική δερµατική αντίδραση. 
 
Εάν λαµβάνεται προβενεσίδη (χρησιµοποιείται για την ουρική αρθρίτιδα) ο γιατρός σας µπορεί να 
αποφασίσει τη ρύθµιση της δόσης του Augmentin.  
 
Εάν λαµβάνονται αντιπηκτικά φάρµακα (όπως η βαρφαρίνη) µαζί µε Augmentin τότε µπορεί να 
χρειαστούν επιπλέον εξετάσεις αίµατος. 
 
Το Augmentin µπορεί να επηρεάσει τον τρόπο δράσης της µεθοτρεξάτης (φάρµακο που 
χρησιµοποιείται για την θεραπεία του καρκίνου ή των ρευµατικών παθήσεων). 
 
Κύηση και θηλασµός 
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Εάν είστε έγκυος, νοµίζετε ότι µπορεί να είστε έγκυος, ή εάν θηλάζετε, παρακαλείστε να ενηµερώσετε 
το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 
 
Ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού ή του φαρµακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρµακο. 
 
Οδήγηση και χειρισµός µηχανών 
Το Augmentin µπορεί να έχει ανεπιθύµητες ενέργειες και τα συµπτώµατα µπορεί να µειώσουν την 
ικανότητας σας  για οδήγηση. 
Μην οδηγείτε ή χρησιµοποιείτε εργαλεία ή µηχανές, εκτός εάν αισθάνεστε καλά. 
 
Σηµαντική πληροφορία σχετικά µε ορισµένα συστατικά του Augmentin 
• Το Augmentin περιέχει ασπαρτάµη (Ε951), η οποία είναι πηγή της φαινυλαµίνης. Αυτό µπορεί 

να είναι βλαβερό για ασθενείς µε µία κατάσταση που ονοµάζεται ‘φαινυλκετονουρία’. 
• Το Augmentin περιέχει µαλτοδεξτρίνη (γλυκόζη). Εάν έχετε ενηµερωθεί από το γιατρό σας ότι 

έχετε δυσανεξία σε ορισµένα σάκχαρα, επικοινωνήστε µε το γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το 
φάρµακο. 

 
 
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ AUGMENTIN 
 
Πάντοτε να παίρνετε  το Augmentin αυστηρά σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε 
αµφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας.  
 
Ενήλικοι και παιδία βάρους 40 kg και άνω 
500 mg/125 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελλίσκους  
Η συνήθης δόση είναι: 
• 1 φακελλίσκος τρεις φορές την ηµέρα 
 
875 mg/125 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελλίσκους 
• Συνήθης δόση – 1 φακελλίσκος δύο φορές την ηµέρα  
• Υψηλότερη δόση – 1 φακελλίσκος τρεις φορές την ηµέρα 
 
1000 mg/125 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελλίσκους 
• Συνήθης δόση – 1 φακελλίσµος τρεις φορές την ηµέρα  
• Χαµηλότερη δόση – 1 φακελλίσκος δύο φορές την ηµέρα 
   
Παιδιά βάρους µικρότερου των 40 kg 
Οι φακελίσκοι Augmentin 500 mg/125 mg δεν συνιστώνται. 
Οι φακελίσκοι Augmentin 875 mg/125 mg δεν συνιστώνται. 
Οι φακελίσκοι Augmentin 1000 mg/125 mg δεν συνιστώνται. 
 
Ασθενείς µε ηπατικά και νεφρικά προβλήµατα 
• Εάν έχετε νεφρικά προβλήµατα, η δόση µπορεί να αλλάξει. Ο γατρός σας µπορεί να επιλέξει 

µία διαφορετική περιεκτικότητα ή διαφορετικό φάρµακο. 
• Εάν έχετε ηπατικά προβλήµατα µπορεί να χρειασθούν συχνότερες εξετάσεις αίµατος για τον 

έλεγχο της ηπατικής λειτουργίας. 
 
Πως να πάρετε το Augmentin 
• Μόλις πριν χρειασθεί να πάρετε το Augmentin ανοίξτε τον φακελλίσκο και αναµίξτε το 

περιεχόµενο του µε µισό ποτήρι νερό  
• Καταπιείτε το µίγµα στην αρχή ενός γεύµατος ή αµέσως πριν 
• ∆ιαχωρήστε τις δόσεις ισοδύναµα εντός της ηµέρας µε τουλάχιστον 4ωρα διαστήµατα.  Μην 

πάρετε 2 δόσεις σε 1 ώρα. 
• Μην παίρνετε το Augmentin για περισσότερο από 2 εβδοµάδες. Εάν εξακοπουθείτε να 

αισθάνεστε άρρωστοι πρέπει να ξαναεπισκεφτείτε το γιατρό σας 
 
Εάν πάρετε µεγαλύτερη δόση Augmentin από την κανονική 



294 

Εάν πάρετε µεγαλύτερη ποσότητα Augmentin, τα συµπτώµατα µπορεί να περιλαµβάνουν διαταραχή 
στο στοµάχι (αίσθηµα αδιαθεσίας ή διάρροια) ή σπασµούς. Μιλήστε µε το γιατρό σας το συντοµότερο 
δυνατόν. ∆είξτε στο γιατρό το κουτί του φαρµάκου. 
 
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Augmentin  
Εάν ξεχάσετε να πάρετε µία δόση, πάρτε την αµέσως µόλις το θυµηθείτε. ∆εν πρέπει να πάρετε την 
επόµενη δόση πολύ κοντά, αλλά να περιµένετε  περίπου 4 ώρες πριν πάρετε την επόµενη δόση. 
 
Εάν σταµατήσετε να παίρνετε το Augmentin 
Συνεχίστε να παίρνετε το Augmentin µέχρι να τελειώσει η θεραπευτική αγωγή, ακόµα και αν 
αισθάνεστε καλύτερα. Χρειάζεστε όλες τις δόσεις ώστε να αντιµετωπίσετε την λοίµωξη. Εάν 
επιζήσουν κάποια βακτηρίδια µπορεί να επαναφέρουν τη λοίµωξη. 
 
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε το γιατρό ή τον 
φαρµακοποιό σας. 
 
 
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και το Augmentin µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες αν και 
δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Με αυτό το φάρµακο µπορεί να εµφανισθούν οι 
παρακάτω ανεπιθύµητες ενέργειες. 
 
Καταστάσεις που χρειάζεται να προσέξετε  

Αλλεργικές αντιδράσεις:  
• δερµατικό εξάνθηµα 
• φλεγµονη των αιµοφόρων αγγείων (αγγειίτιδα) που µπορεί να είναι φαίνεται σαν κόκκινες ή 

µωβ εξογκωµένες κηλίδες στο δέρµα, αλλά µπορεί να προσβληθούν και άλλα µέρη του 
σώµατος 

• πυρετός, πόνος στις αρθρώσεις, πρήξιµο στους αδένες του λαιµού, της µασχάλης ή της 
βουβωνικής χώρας  

• οίδηµα, ορισµένες φορές στο πρόσωπο ή στο στόµα (αγγειοοίδηµα), που προκαλεί δυσκολία 
στην αναπνοή 

• κατάρρευση. 

 Επικοινωνήστε αµέσως µε το γιατρό σας εάν εµφανήσετε κάποιο από αυτά τα συµπτώµατα. 
Σταµατήστε τη λήψη του Augmentin. 

 
Φλεγµονή του παχέος εντέρου 
Φλεγµονή του παχέος εντέρου, που προκαλεί υδαρή διάρροια συνήθως µε αίµα και βλένη, πόνο στο 
στοµάχι και/ή πυρετό. 

 Συµβουλευτείτε το γιατρό σας το συντοµότερο δυνατόν εάν εµφανήσετε αυτά τα  
συµπτώµατα. 

 
Πολύ συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες 
Αυτές µπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10 άτοµα  
• διάρροια (στους ενήλικες). 
  
Συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες 
Αυτές µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτοµα  
• άφθα (κάντιντα - µυκητιασική λοίµωξη του κόλπου, του στόµατος ή των δερµατικών πτυχών) 
• αίσθηµα αδιαθεσίας (ναυτία), ιδιαίτερα όταν λαµβάνονται υψηλές δόσεις 
→ εάν σας επηρεάσει πάρτε το Augmentin πριν από το φαγητό 
• έµετος 
• διάρροια (στα παιδιά).  
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Όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες 
Αυτές µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτοµα  
• δερµατικό εξάνθηµα, φαγούρα  
• εξογκωµένο κνησµώδες εξάνθηµα (κνίδωση) 
• δυσπεψία 
• ζάλη 
• πονοκέφαλος. 

Όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες που µπορεί να φανούν στις εξετάσεις αίµατος: 
• αύξηση ορισµένων ουσιών (ένζυµα) που παράγονται από το ήπαρ. 
 
Σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες 
Αυτές µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1000 άτοµα  
• δερµατικό εξάνθηµα, που µπορεί να έχει φουσκάλες και να µοιάζει µε µικρούς στόχους 

(σκουρόχρωµες κεντρικές κηλίδες που περιβάλονται από µία ανοιχτόχρωµη περιοχή µε µαύρο 
δακτύλιο γύρω από τις άκρες – πολύµορφο ερύθηµα) 

 εάν παρατηρήσετε κάποιο από αυτά τα συµπτώµατα επικοινωνήστε µε ένα γιατρό επειγόντως 

Σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες που µπορεί να φανούν στις εξετάσεις αίµατος: 
• χαµηλός αριθµός κυττάρων που εµπλέκονται στην πήξη του αίµατος  
• χαµηλός αριθµός λευκοκυττάρων 
 
Άλλες ανεπιθύµητες ενέργειες 

Άλλες ανεπιθύµητες ενέργειες έχουν φανεί σε ένα πολύ µικρό αριθµό ατόµων αλλά η ακριβής 
συχνότητα τους είναι άγνωστη. 

• Αλλεργικές αντιδράσεις (βλέπε παραπάνω) 
• Φλεγµονή του παχέος εντέρου (βλέπε παραπάνω) 
• Σοβαρές δερµατικές αντιδράσεις: 

- εκτεταµένο εξάνθηµα µε φουσκάλες και αποφλοιωµένο δέρµα, ιδιαίτερα γύρω από το 
στόµα τη  µύτη, τα µάτια και τα γεννητικά όργανα (σύνδροµο Stevens-Johnson) και µία 
σοβαρότερη µορφή που προκαλεί εκτεταµένη αποφλοίωση του δέρµατος (περισσότερο 
από 30% της επιφάνειας του σώµατος – τοξική επιδερµική νεκρόλυση) 

- εκτεταµένο κόκκινο δερµατικό εξάνθηµα µε µικρές φουσκάλες που περιέχουν πύον 
(αποφολιδωτική δερµατίτιδα) 

- κόκκινο µε απολέπιση εξάνθηµα, µε σβώλους κάτω από το δέρµα και φουσκάλες 
(βλατιδώδες εξάνθηµα). 

 Επικοινωνήστε µε ένα γιατρό αµέσως εάν εµφανήσετε κάποια από αυτά τα συµπτώµατα.   

• φλεγµονή του ήπατος (ηπατίτιδα) 
• ίκτερος, που προκαλείται από αύξηση της χολερυθρίνης στο αίµα (µιας ουσίας που παράγεται 

στο ήπαρ) που µπορεί να κάνει το δέρµα και το λευκό των µατιών να φαίνονται κίτρινα  
• φλεγµονή των νεφρικών σωληναρίων 
• το αίµαι αργεί να πήξει 
• υπερκινητικότητα 
• σπασµοί (σε άτοµα που παίρνουν υψηλές δόσεις Augmentin ή έχουν νεφρικά προβλήµατα) 
• µελανή γλώσσα που µοιάζει τριχωτή  
• κηλίδες στα δόντια (στα παιδιά), συνήθως αποµακκρίνονται µε το βούρτσισµα. 

Ανεπιθύµητες ενέργειες που φαίνονται στις εξετάσεις αίµατος ή ούρων: 
• σοβαρή µείωση του αριθµού των λευκοκυττάρων 
• χαµηλός αριθµός ερυθρών αιµοσφαιρίων (αιµολυτική αναιµία) 
• κρύσταλλοι στα ούρα. 

Εάν εµφανήσετε ανεπιθύµητες ενέργειες 
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 Ενηµερώστε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται 
σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν 
φύλλο οδηγιών. 

 
 
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ  AUGMENTIN 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
Να φυλάσσεται σε µέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά. 
 
Να µη χρησιµοποιείτε το Augmentin µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί. Η 
ηµεροµηνία  λήξης είναι η τελευταία ηµέρα του µήνα που αναφέρεται. 
 
Τα φάρµακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτείστε το 
φαρµακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρµακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα µέτρα θα 
βοηθήσουν στην  προστασία του περιβάλλοντος. 
 
 
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
  
Τι περιέχει το Augmentin 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
Εµφάνιση του Augmentin και  περιεχόµενο της συσκευασίας 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου (ΕΟΧ) µε τις ακόλουθες ονοµασίες: 
 
Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελλίσκους 500 mg/125 mg 
Βέλγιο – Augmentin 
Λουξεµβούργο – Augmentin 
Ισπανία – Augmentine, Clavumox 
 
Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελλίσκους 875 mg/125 mg 
Ιταλία – Augmentin, Neoduplamox, Clavulin 
Ισπανία – Augmentine, Clavumox 
 
Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελλίσκους 1000 mg/125 mg 
Γαλλία – Augmentin 
 
 
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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Συµβουλή/ιατρική εκπαίδευση 
 
Τα αντιβιοτικά χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση των λοιµώξεων που προκαλούνται από 
βακτηρίδια. ∆εν είναι αποτελεσµατικά έναντι των λοιµώξεων που προκαλούνται από ιούς.  
 
Ορισµένες φορές µία λοίµωξη που προκαλείται από βακτηρίδια δεν ανταποκρίνεται σε ένα σχήµα 
αντιβιοτικού. Ένας από τους συνηθέστερους λόγους γι αυτό είναι επειδή τα βακτηρίδια που 
προκαλούν τη λοίµωξη είναι ανθεκτικά στο λαµβανόµενο αντιβιοτικό. Αυτό σηµαίνει ότι µπορούν να 
επιζήσουν και ακόµα να πολλαπλασιαστούν παρά το αντιβιοτικό. 
 
Όταν ο γιατρός σας χορηγήσει ένα σχήµα αντιβιοτικού, αυτό προτίθεται να θεραπεύσει µόνο την 
τρέχουσα πάθηση σας. Η εφαρµογή των παρακάτω συµβουλών θα βοηθήσει στην πρόληψη 
εµφάνισης ανθετκτικών βακτηριδίων που µπορούν να εµποδίσουν τη δράση του αντιβιοτικού. 
 
1. Είναι πολύ σηµαντικό να παίρνετε το αντιβιοτικό στη σωστή δόση, τη σωστή ώρα και για τον 

σωστό αριθµό ηµερών. ∆ιαβάστε τις οδηγίες στην επισήµανση και εάν δεν καταλαβαίνετε κάτι, 
ρωτήστε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό να σας το εξηγήσει. 

2. ∆εν πρέπει να πάρετε ένα αντιβιοτικό εκτός εάν έχει συνταγογραφηθεί ειδικά για σας και θα 
πρέπει να το χρησιµοποιήσετε µόνο για την αντιµετώπιση της λοίµωξης για την οποία σας 
χορηγήθηκε.  

3. ∆εν πρέπει να πάρετε αντιβιοτικά που χορηγήθηκαν σε άλλα άτοµα ακόµα κι αν είχαν λοίµωξη 
που ήταν παρόµοια µε τη δική σας.  

4. ∆εν πρέπει να δίνετε αντιβιοτικά που χορηγήθηκαν σε σας σε άλλα άτοµα. 
5. Εάν έχετε κάποιο αντιβιοτικό που έµεινε µετά τη λήψη του σχήµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

γιατρού σας, θα πρέπει να επιστρέψετε το υπόλοιπο στο φαρκαµείο για να απορριφθεί 
καταλλήλως. 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Οδηγίες για ανασύσταση 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 
 

{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 125 mg/31.25 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα σε φακελλίσκους} 

{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 250 mg/62.5 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα σε φακελλίσκους} 

{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 400 mg/57 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα σε φακελλίσκους} 

{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 250 mg/31.25 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα σε φακελλίσκους} 

{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 500 mg/62.5 mg κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα σε φακελλίσκους} 

 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 

 
Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 

 
∆ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χορηγείτε στο 
παιδί σας αυτό το φάρµακο. 
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. 
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. 
- Η συνταγή για αυτό το φάρµακο χορηγήθηκε για το µωρό ή το παιδί σας. ∆εν πρέπει να δώσετε 

το φάρµακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα συµπτώµατά 
τους είναι ίδια µε του παιδιού σας. 

- Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη 
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το 
γιατρό ή φαρµακοποιό σας. 

 
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει: 
1 Τι είναι το Augmentin και ποια είναι η χρήση του 
2 Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Augmentin 
3 Πώς να πάρετε το Augmentin 
4 Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 
5 Πώς να φυλάσσεται το Augmentin 
6. Λοιπές πληροφορίες 
 
 
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ AUGMENTIN ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
 
Το Augmentin είναι ένα αντιβιοτικό και δρα σκοτώνοντας τα βακτηρίδια που προκαλούν τις 
λοιµώξεις. Περιέχει δύο διαφορετικά φάρµακα που ονοµάζονται αµοξικιλλίνη και κλαβουλανικό οξύ. 
Η αµοξικιλλίνη ανήκει σε µία οµάδα φαρµάκων που ονοµάζονται “πενικιλλίνες” η δράση των οποίων 
µερικές φορές µπορεί να εµποδισθεί (αδρανοποιείται). Το άλλο δραστικό συστατικό (κλαβουλανικό 
οξύ) δεν επιτρέπει να συµβεί αυτό. 
 
Το Augmentin χρησιµοποιείται σε παιδιά για την θεραπεία των παρακάτω λοιµώξεων: 
• λοιµώξεις του µέσου ωτός και παραρρινοκολπίτιδα 
• λοιµώξεις του αναπνευστικού 
• λοιµώξεις του ουροποιητικού 
• λοιµώξεις του δέρµατος και των µαλακών µορίων περιλαµβανοµένων των οδοντιατρικών 

λοιµώξεων 
• λοιµώξεις των οστών και των αρθρώσεων. 
 
 
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ AUGMENTIN 
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Μην χορηγήσετε στο παιδί σας το Augmentin: 
• σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στην αµοξικιλλίνη, το κλαβουλανικό οξύ ή σε 

οποιοδήποτε άλλο συστατικό του Augmentin (αναφέρονται στην παράγραφο 6) 
• σε περίπτωση που είχε ποτέ σοβαρή αλλεργική αντίδραση (υπερευαισθησία) σε οποιοδήποτε 

άλλο αντιβιοτικό. Αυτή µπορεί να περιλαµβάνει δερµατική αντίδραση ή πρήξιµο του προσώπου 
ή του λαιµού 

• σε περίπτωση που είχε ποτέ ηπατικά προβλήµατα ή ίκτερο (κιτρίνισµα του δέρµατος) όταν 
έπαιρνε κάποιο αντιβιοτικό. 

 
 Μην χορηγήσετε στο παιδί σας το Augmentin εάν κάποιο από τα παραπάνω αφορά το 

παιδί σας. Εάν δεν είστε σίγουροι, µιλήστε µε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας πριν 
χορηγήσετε το Augmentin. 

 
Προσέξτε ιδιαίτερα  µε το Augmentin 
Μιλήστε µε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας πριν χορηγήσετε στο παιδί σας αυτό το φάρµακο, εάν 
• έχει πυρετό µε διογκωµένους λεµφαδένες 
• κάνει θεραπεία για νεφρικά ή ηπατικά προβλήµατα 
• δεν ουρεί τακτικά. 
 
Εάν δεν είστε σίγουροι, εάν κάποιο από τα παραπάνω αφορά το παιδί σας, µιλήστε µε το γιατρό ή τον 
φαρµακοποιό σας πριν χορηγήσετε το Augmentin. 
 
Σε ορισµένες περιπτώσεις ο γιατρός σας µπορεί να διερευνήσει το είδος του βακτηριδίου που 
προκαλεί την λοίµωξη στο παιδί σας. Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα, µπορεί να σας χορηγηθεί στο 
παιδί σας διαφορετική περιεκτικότητα Augmentin ή διαφορετικό φάρµακο. 
 
Καταστάσεις που µπορεί να χρειαστεί να προσέξετε  
Το Augmentin µπορεί να επιδεινώσει ορισµένες καταστάσεις, ή να προκαλέσει σηµαντικές 
ανεπιθύµητες ενέργειες. Αυτές περιλαµβάνουν αλλεργικές αντιδράσεις, επιληπτικές κρίσεις (σπασµοί) 
και φλεγµονή του παχέος εντέρου. Πρέπει να κοιτάξετε για συγκεκριµένα συµπτώµατα κατά τη 
διάρκεια λήψης του Augmentin από το παιδί σας, για να µειώσετε τον κίνδυνο οποιωνδήποτε 
προβληµάτων. Βλέπε ‘Καταστάσεις που χρειάζεται να προσέξετε’ στην Παράγραφο 4. 
 
Εξετάσεις αίµατος και ούρων 
Εάν το παιδί σας κάνει εξετάσεις αίµατος (όπως εξετάσεις για την κατάσταση των ερυθρών 
αιµοσφαιρίων ή εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας) ή εξετάσεις ούρων (για την γλυκόζη), ενηµερώστε 
το γιατρό ή τον νοσηλευτή ότι παίρνει το Augmentin. Αυτό γιατί το Augmentin µπορεί να επηρεάσει 
τα αποτελέσµατα αυτού του τύπου των εξετάσεων.  
 
Χρήση άλλων φαρµάκων 
Παρακαλείσθε να ενηµερώσετε τον γιατρό  ή  τον φαρµακοποιό σας εάν το παιδί σας παίρνει ή έχει 
πάρει πρόσφατα άλλα φάρµακα. Αυτά περιλαµβάνουν και φάρµακα που µπορούν να αγοραστούν 
χωρίς συνταγή και φάρµακα φυτικής προέλευσης. 
 
Εάν το παδί σας λαµβάνει αλλοπουρινόλη (χρησιµοποιείται για την ουρική αρθρίτιδα) µε Augmentin, 
µπορεί να αυξηθεί η πιθανότητα να εµφανίσει αλλεργική δερµατική αντίδραση. 
 
Εάν το παιδί σας λαµβάνει προβενεσίδη (χρησιµοποιείται για την ουρική αρθρίτιδα) ο γιατρός σας 
µπορεί να αποφασίσει τη ρύθµιση της δόσης του Augmentin.  
 
Εάν λαµβάνονται αντιπηκτικά φάρµακα (όπως η βαρφαρίνη) µαζί µε Augmentin τότε µπορεί να 
χρειαστούν επιπλέον εξετάσεις αίµατος. 
 
Το Augmentin µπορεί να επηρεάσει τον τρόπο δράσης της µεθοτρεξάτης (φάρµακο που 
χρησιµοποιείται για την θεραπεία του καρκίνου ή των ρευµατικών παθήσεων). 
 
Κύηση και θηλασµός 
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Εάν το παιδί σας που πρόκειτε να πάρει αυτό το φάρµακο, είναι έγκυος ή εάν θηλάζει, παρακαλείστε 
να ενηµερώσετε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 
 
Ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού ή του φαρµακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρµακο. 
 
Σηµαντική πληροφορία σχετικά µε ορισµένα συστατικά του Augmentin 
Σηµαντική πληροφορία σχετικά µε ορισµένα συστατικά του Augmentin 
• Το Augmentin περιέχει ασπαρτάµη (Ε951), η οποία είναι πηγή της φαινυλαµίνης. Αυτό µπορεί 

να είναι βλαβερό για παιδιά που έχουν γεννηθεί µε µία κατάσταση που ονοµάζεται 
‘φαινυλκετονουρία’. 

• Το Augmentin περιέχει µαλτοδεξτρίνη (γλυκόζη). Εάν έχετε ενηµερωθεί από το γιατρό ότι το 
παιδί σας έχει δυσανεξία σε ορισµένα σάκχαρα, επικοινωνήστε µε το γιατρό σας πριν πάρετε 
αυτό το φάρµακο. 

 
 
3. ΠΩΣ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΤΕ ΤΟ AUGMENTIN 
 
Πάντοτε να χορηγείτε  το Augmentin αυστηρά σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε 
αµφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας.  
 
Ενήλικοι και παιδία βάρους 40 kg και άνω 
• Αυτοί οι φακελλίσκοι συνήθως δεν συνιστώνται για ενήλικες και παιδιά βάρους 40 kg και άνω. 

Συµβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας.  
 
Παιδιά βάρους µικρότερου των 40 kg 
Όλες οι δόσεις έχουν υπολογιστεί σύµφωνα µε το βάρος σώµατος του παιδιού σε χιλίογραµµα 
• Ο γιατρός θα σας συµβουλέψει πόσο Augmentin θα πρέπει να χορηγήσετε στο µωρό ή στο 

παιδί σας.   
 
125 mg/31.25 mg και 250 mg/62.5 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελλίσκους 
• Συνήθης δόση – 20 mg/5 mg έως 60 mg/15 mg για κάθε χιλιόγραµµο βάρους σώµατος την 

ηµέρα, χορηγούµενο σε τρεις διηρηµένες δόσεις. 
 
400 mg/57 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελλίσκους 
• Συνήθης δόση – 25 mg/3,6 mg έως 45 mg/6.4 mg για κάθε χιλιόγραµµο βάρους σώµατος την 

ηµέρα, χορηγούµενο σε δύο διηρηµένες δόσεις. 
• Υψηλότερη δόση – έως 70 mg/10 mg για κάθε χιλιόγραµµο βάρους σώµατος την ηµέρα, 

χορηγούµενο σε δύο διηρηµένες δόσεις. 
 
250 mg/31.25 mg και 500 mg/62.5 mg κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελλίσκους 
• Συνήθης δόση – 40 mg/5 mg έως 80 mg/10 mg για κάθε χιλιόγραµµο βάρους σώµατος την 

ηµέρα, χορηγούµενο σε τρεις διηρηµένες δόσεις. 
 
Ασθενείς µε ηπατικά και νεφρικά προβλήµατα 
• Εάν το παιδί σας έχει νεφρικά προβλήµατα, η δόση µπορεί να µειωθεί. Ο γατρός σας µπορεί να 

επιλέξει µία διαφορετική περιεκτικότητα ή διαφορετικό φάρµακο. 
• Εάν το παιδί σας έχει ηπατικά προβλήµατα µπορεί να χρειασθούν συχνότερες εξετάσεις 

αίµατος για τον έλεγχο της ηπατικής λειτουργίας. 
  
Πως να χορηγήσετε το Augmentin 
• Μόλις πριν χρειασθεί να χορηγήσετε το Augmentin ανοίξτε τον φακελλίσκο και αναµίξτε το 

περιεχόµενο του µε νερό σε ένα ποτήρι  
• Χορηγήστε στο παιδί σας το µίγµα στην αρχή ενός γεύµατος ή αµέσως πριν 
• ∆ιαχωρήστε τις δόσεις ισοδύναµα εντός της ηµέρας µε τουλάχιστον 4ωρα διαστήµατα.  Μην 

χορηγήσετε 2 δόσεις σε 1 ώρα. 
• Μην χορηγήσετε στο παιδίσας το Augmentin για περισσότερο από 2 εβδοµάδες. Εάν το παιδί 

σας εξακολουθεί να αισθάνεται άρρωστο πρέπει να ξαναεπισκεφτείτε το γιατρό σας 
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Εάν χορηγήσετε µεγαλύτερη δόση Augmentin από την κανονική 
Εάν χορηγήσετε µεγαλύτερη ποσότητα Augmentin, τα συµπτώµατα µπορεί να περιλαµβάνουν 
διαταραχή στο στοµάχι (αίσθηµα αδιαθεσίας ή διάρροια) ή σπασµούς. Μιλήστε µε το γιατρό σας το 
συντοµότερο δυνατόν. ∆είξτε στο γιατρό το κουτί του φαρµάκου. 
  
Εάν ξεχάσετε να χορηγήσετε το Augmentin  
Εάν ξεχάσετε να χορηγήσετε στο παιδί σας µία δόση, χορηγήστε την αµέσως µόλις το θυµηθείτε. ∆εν 
πρέπει να χορηγήσετε στο παιδί σας την επόµενη δόση πολύ κοντά, αλλά να περιµένετε  περίπου 4 
ώρες πριν χορηγήσετε την επόµενη δόση. 
 
Εάν το παιδί σας σταµατήσει να παίρνει το Augmentin 
Συνεχίστε να χορηγείτε στο παιδί σας το Augmentin µέχρι να τελειώσει η θεραπευτική αγωγή, ακόµα 
και αν αισθάνεται καλύτερα. Το παιδί σας χρειάζεται όλες τις δόσεις ώστε να αντιµετωπίσει την 
λοίµωξη. Εάν επιζήσουν κάποια βακτηρίδια µπορεί να επαναφέρουν τη λοίµωξη. 
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε το γιατρό ή τον 
φαρµακοποιό σας. 
 
 
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και το Augmentin µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες αν και 
δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Με αυτό το φάρµακο µπορεί να εµφανισθούν οι 
παρακάτω ανεπιθύµητες ενέργειες. 
  
Καταστάσεις που χρειάζεται να προσέξετε  

Αλλεργικές αντιδράσεις:  
• δερµατικό εξάνθηµα 
• φλεγµονη των αιµοφόρων αγγείων (αγγειίτιδα) που µπορεί να είναι φαίνεται σαν κόκκινες ή 

µωβ εξογκωµένες κηλίδες στο δέρµα, αλλά µπορεί να προσβληθούν και άλλα µέρη του 
σώµατος 

• πυρετός, πόνος στις αρθρώσεις, πρήξιµο στους αδένες του λαιµού, της µασχάλης ή της 
βουβωνικής χώρας  

• οίδηµα, ορισµένες φορές στο πρόσωπο ή στο στόµα (αγγειοοίδηµα), που προκαλεί δυσκολία 
στην αναπνοή 

• κατάρρευση. 

 Επικοινωνήστε αµέσως µε το γιατρό σας εάν το παιδί σας εµφανήσει κάποιο από αυτά τα 
συµπτώµατα. Σταµατήστε τη λήψη του Augmentin. 

 
Φλεγµονή του παχέος εντέρου 
Φλεγµονή του παχέος εντέρου, που προκαλεί υδαρή διάρροια συνήθως µε αίµα και βλένη, πόνο στο 
στοµάχι και/ή πυρετό. 

 Συµβουλευτείτε το γιατρό σας το συντοµότερο δυνατόν εάν το παιδί σας εµφανήσει αυτά τα  
συµπτώµατα. 

 
Πολύ συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες 
Αυτές µπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10 άτοµα  
• διάρροια (στους ενήλικες). 
  
Συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες 
Αυτές µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτοµα  
• άφθα (κάντιντα - µυκητιασική λοίµωξη του κόλπου, του στόµατος ή των δερµατικών πτυχών) 
• αίσθηµα αδιαθεσίας (ναυτία), ιδιαίτερα όταν λαµβάνονται υψηλές δόσεις 
→ εάν σας επηρεάσει πάρτε το Augmentin πριν από το φαγητό 
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• έµετος 
• διάρροια (στα παιδιά).  
  
Όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες 
Αυτές µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτοµα  
• δερµατικό εξάνθηµα, φαγούρα  
• εξογκωµένο κνησµώδες εξάνθηµα (κνίδωση) 
• δυσπεψία 
• ζάλη 
• πονοκέφαλος. 

Όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες που µπορεί να φανούν στις εξετάσεις αίµατος: 
• αύξηση ορισµένων ουσιών (ένζυµα) που παράγονται από το ήπαρ. 
 
Σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες 
Αυτές µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1000 άτοµα  
• δερµατικό εξάνθηµα, που µπορεί να έχει φουσκάλες και να µοιάζει µε µικρούς στόχους 

(σκουρόχρωµες κεντρικές κηλίδες που περιβάλονται από µία ανοιχτόχρωµη περιοχή µε µαύρο 
δακτύλιο γύρω από τις άκρες – πολύµορφο ερύθηµα) 

 εάν παρατηρήσετε κάποιο από αυτά τα συµπτώµατα επικοινωνήστε µε ένα γιατρό επειγόντως 

Σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες που µπορεί να φανούν στις εξετάσεις αίµατος: 
• χαµηλός αριθµός κυττάρων που εµπλέκονται στην πήξη του αίµατος  
• χαµηλός αριθµός λευκοκυττάρων 
 
Άλλες ανεπιθύµητες ενέργειες 

Άλλες ανεπιθύµητες ενέργειες έχουν φανεί σε ένα πολύ µικρό αριθµό ατόµων αλλά η ακριβής 
συχνότητα τους είναι άγνωστη. 

• Αλλεργικές αντιδράσεις (βλέπε παραπάνω) 
• Φλεγµονή του παχέος εντέρου (βλέπε παραπάνω) 
• Σοβαρές δερµατικές αντιδράσεις: 

- εκτεταµένο εξάνθηµα µε φουσκάλες και αποφλοιωµένο δέρµα, ιδιαίτερα γύρω από το 
στόµα τη  µύτη, τα µάτια και τα γεννητικά όργανα (σύνδροµο Stevens-Johnson) και µία 
σοβαρότερη µορφή που προκαλεί εκτεταµένη αποφλοίωση του δέρµατος (περισσότερο 
από 30% της επιφάνειας του σώµατος – τοξική επιδερµική νεκρόλυση) 

- εκτεταµένο κόκκινο δερµατικό εξάνθηµα µε µικρές φουσκάλες που περιέχουν πύον 
(αποφολιδωτική δερµατίτιδα) 

- κόκκινο µε απολέπιση εξάνθηµα, µε σβώλους κάτω από το δέρµα και φουσκάλες 
(βλατιδώδες εξάνθηµα). 

 
 Επικοινωνήστε µε ένα γιατρό αµέσως εάν το παιδί σας εµφανήσει κάποια από αυτά τα 

συµπτώµατα.   

• φλεγµονή του ήπατος (ηπατίτιδα) 
• ίκτερος, που προκαλείται από αύξηση της χολερυθρίνης στο αίµα (µιας ουσίας που παράγεται 

στο ήπαρ) που µπορεί να κάνει το δέρµα και το λευκό των µατιών του παιδιού σας να φαίνονται 
κίτρινα  

• φλεγµονή των νεφρικών σωληναρίων 
• το αίµαι αργεί να πήξει 
• υπερκινητικότητα 
• σπασµοί (σε άτοµα που παίρνουν υψηλές δόσεις Augmentin ή έχουν νεφρικά προβλήµατα) 
• µελανή γλώσσα που µοιάζει τριχωτή  
• κηλίδες στα δόντια (στα παιδιά), συνήθως αποµακκρίνονται µε το βούρτσισµα. 

Ανεπιθύµητες ενέργειες που φαίνονται στις εξετάσεις αίµατος ή ούρων: 
• σοβαρή µείωση του αριθµού των λευκοκυττάρων 
• χαµηλός αριθµός ερυθρών αιµοσφαιρίων (αιµολυτική αναιµία) 
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• κρύσταλλοι στα ούρα. 

Εάν το παιδί σας εµφανίσει ανεπιθύµητες ενέργειες 
 Ενηµερώστε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται 

σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν 
φύλλο οδηγιών. 

 
 
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ  AUGMENTIN 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
Να φυλάσσεται σε µέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά. 
 
Να µη χρησιµοποιείτε το Augmentin µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί. Η 
ηµεροµηνία  λήξης είναι η τελευταία ηµέρα του µήνα που αναφέρεται. 
 
Τα φάρµακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτείστε το 
φαρµακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρµακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα µέτρα θα 
βοηθήσουν στην  προστασία του περιβάλλοντος. 
 
 
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
  
Τι περιέχει το Augmentin 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
Εµφάνιση του Augmentin και  περιεχόµενο της συσκευασίας 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου (ΕΟΧ) µε τις ακόλουθες ονοµασίες: 
 
Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελλίσκους 125 mg/31.25 mg 
Σουηδία – Spektramox 
Ηνωµένο Βασίλειο – Augmentin 
 
Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελλίσκους 250 mg/62,5 mg 
Ισπανία – Clavumox 
 
Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελλίσκους 400 mg/57 mg 
Ιταλία - Augmentin, Neoduplamox, Clavulin 
 
Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελλίσκους 250 mg/31.25 mg 
Γαλλία – Augmentin 
 
Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα σε φακελλίσκους 500 mg/62.5 mg 
Γαλλία – Augmentin 
 
 
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις  
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[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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Συµβουλή/ιατρική εκπαίδευση 
 
Τα αντιβιοτικά χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση των λοιµώξεων που προκαλούνται από 
βακτηρίδια. ∆εν είναι αποτελεσµατικά έναντι των λοιµώξεων που προκαλούνται από ιούς.  
 
Ορισµένες φορές µία λοίµωξη που προκαλείται από βακτηρίδια δεν ανταποκρίνεται σε ένα σχήµα 
αντιβιοτικού. Ένας από τους συνηθέστερους λόγους γι αυτό είναι επειδή τα βακτηρίδια που 
προκαλούν τη λοίµωξη είναι ανθεκτικά στο λαµβανόµενο αντιβιοτικό. Αυτό σηµαίνει ότι µπορούν να 
επιζήσουν και ακόµα να πολλαπλασιαστούν παρά το αντιβιοτικό. 
 
Όταν ο γιατρός σας χορηγήσει ένα σχήµα αντιβιοτικού, αυτό προτίθεται να θεραπεύσει µόνο την 
τρέχουσα πάθηση σας. Η εφαρµογή των παρακάτω συµβουλών θα βοηθήσει στην πρόληψη 
εµφάνισης ανθετκτικών βακτηριδίων που µπορούν να εµποδίσουν τη δράση του αντιβιοτικού. 
 
1. Είναι πολύ σηµαντικό να παίρνετε το αντιβιοτικό στη σωστή δόση, τη σωστή ώρα και για τον 

σωστό αριθµό ηµερών. ∆ιαβάστε τις οδηγίες στην επισήµανση και εάν δεν καταλαβαίνετε κάτι, 
ρωτήστε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό να σας το εξηγήσει. 

2. ∆εν πρέπει να πάρετε ένα αντιβιοτικό εκτός εάν έχει συνταγογραφηθεί ειδικά για σας και θα 
πρέπει να το χρησιµοποιήσετε µόνο για την αντιµετώπιση της λοίµωξης για την οποία σας 
χορηγήθηκε.  

3. ∆εν πρέπει να πάρετε αντιβιοτικά που χορηγήθηκαν σε άλλα άτοµα ακόµα κι αν είχαν λοίµωξη 
που ήταν παρόµοια µε τη δική σας.  

4. ∆εν πρέπει να δίνετε αντιβιοτικά που χορηγήθηκαν σε σας σε άλλα άτοµα. 
5. Εάν έχετε κάποιο αντιβιοτικό που έµεινε µετά τη λήψη του σχήµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

γιατρού σας, θα πρέπει να επιστρέψετε το υπόλοιπο στο φαρκαµείο για να απορριφθεί 
καταλλήλως. 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Οδηγίες για ανασύσταση 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 
 

{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 125 mg/62.5 mg/5 ml κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα} 

{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 50 mg/12.5 mg/ 5 ml κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα} 

{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 125 mg/31.25 mg/5 ml κόνις για 
πόσιµο εναιώρηµα} 

{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 250 mg/62.5 mg/5 ml κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα} 

{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 200 mg/28.5 mg/5 ml κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα} 

{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 400 mg/57 mg/5 ml κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα (γεύση φράουλα)} 

{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 400 mg/57 mg/5 ml κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα (γεύση φρούτων)} 

{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 100 mg/12.5 mg/5 ml κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα} 

{Augmentin και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 600 mg/42.9 mg/5 ml κόνις για πόσιµο 
εναιώρηµα} 

 
 

[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 

Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 

∆ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χορηγείτε στο 
παιδί σας αυτό το φάρµακο. 
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. 
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. 
- Η συνταγή για αυτό το φάρµακο χορηγήθηκε για το µωρό ή το παιδί σας. ∆εν πρέπει να δώσετε 

το φάρµακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα συµπτώµατά 
τους είναι ίδια µε του παιδιού σας. 

- Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη 
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το 
γιατρό ή φαρµακοποιό σας. 

 
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει: 
1 Τι είναι το Augmentin και ποια είναι η χρήση του 
2 Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Augmentin 
3 Πώς να πάρετε το Augmentin 
4 Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 
5 Πώς να φυλάσσεται το Augmentin 
6. Λοιπές πληροφορίες 
 
 
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ AUGMENTIN ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
 
Το Augmentin είναι ένα αντιβιοτικό και δρα σκοτώνοντας τα βακτηρίδια που προκαλούν τις 
λοιµώξεις. Περιέχει δύο διαφορετικά φάρµακα που ονοµάζονται αµοξικιλλίνη και κλαβουλανικό οξύ. 
Η αµοξικιλλίνη ανήκει σε µία οµάδα φαρµάκων που ονοµάζονται “πενικιλλίνες” η δράση των οποίων 
µερικές φορές µπορεί να εµποδισθεί (αδρανοποιείται). Το άλλο δραστικό συστατικό (κλαβουλανικό 
οξύ) δεν επιτρέπει να συµβεί αυτό. 
 
Το Augmentin χρησιµοποιείται σε µωρά και παιδιά για την θεραπεία των παρακάτω λοιµώξεων: 
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Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 125 mg/62.5 mg/5 ml  
 
• παραρριοκολπίτιδα 
• λοιµώξεις του ουροποιητικού 
• λοιµώξεις του δέρµατος και των µαλακών µορίων 
• οδοντιατρικές λοιµώξεις 
 
Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 50 mg/12.5 mg/ml, 125 mg/31.25 mg/5 ml, 250 mg/62.5 mg/5 ml, 
200 mg/28.5 mg/5 ml, 400 mg/57 mg/5 ml (γεύση φράουλα), 400 mg/57 mg/5 ml (γεύση φρούτων), 
100 mg/12.5 mg/ml  
 
• λοιµώξεις του µέσου ωτός ή παραρρινοκολπίτιδα 
• λοιµώξεις του αναπνευστικού 
• λοιµώξεις του ουροποιητικού 
• λοιµώξεις του δέρµατος και των µαλακών µορίων περιλαµβανοµένων των οδοντιατρικών 

λοιµώξεων 
• λοιµώξεις των οστών και των αρθρώσεων. 
 
600 mg/42.9 mg/5 ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
 
• λοιµώξεις του µέσου ωτός 
• λοιµώξεις των πνευµόνων. 
 
 
2. ΠΡΙΝ ΧΟΡΗΓΉΣΕΤΕ ΤΟ AUGMENTIN 
 
Μην χορηγήσετε στο παιδί σας το Augmentin: 
• σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στην αµοξικιλλίνη, το κλαβουλανικό οξύ ή σε 

οποιοδήποτε άλλο συστατικό του Augmentin (αναφέρονται στην παράγραφο 6) 
• σε περίπτωση που είχε ποτέ σοβαρή αλλεργική αντίδραση (υπερευαισθησία) σε οποιοδήποτε 

άλλο αντιβιοτικό. Αυτή µπορεί να περιλαµβάνει δερµατική αντίδραση ή πρήξιµο του προσώπου 
ή του λαιµού 

• σε περίπτωση που είχε ποτέ ηπατικά προβλήµατα ή ίκτερο (κιτρίνισµα του δέρµατος) όταν 
έπαιρνε κάποιο αντιβιοτικό. 

 
 Μην χορηγήσετε στο παιδί σας το Augmentin εάν κάποιο από τα παραπάνω αφορά το 

παιδί σας. Εάν δεν είστε σίγουροι, µιλήστε µε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας πριν 
χορηγήσετε το Augmentin. 

 
Προσέξτε ιδιαίτερα  µε το Augmentin 
Μιλήστε µε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας πριν χορηγήσετε στο παιδί σας αυτό το φάρµακο, εάν 
• έχει έχει πυρετό µε διογκωµένους λεµφαδένες 
• κάνει θεραπεία για νεφρικά ή ηπατικά προβλήµατα 
• δεν ουρεί τακτικά. 
 
Εάν δεν είστε σίγουροι, εάν κάποιο από τα παραπάνω αφορά το παιδί σας, µιλήστε µε το γιατρό ή τον 
φαρµακοποιό σας πριν χορηγήσετε το Augmentin. 
 
Σε ορισµένες περιπτώσεις ο γιατρός σας µπορεί να διερευνήσει το είδος του βακτηριδίου που 
προκαλεί την λοίµωξη στο παιδί σας. Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα, µπορεί να χορηγηθεί στο παιδί 
σας διαφορετική περιεκτικότητα Augmentin ή διαφορετικό φάρµακο. 
 
Καταστάσεις που µπορεί να χρειαστεί να προσέξετε  
Το Augmentin µπορεί να επιδεινώσει ορισµένες καταστάσεις, ή να προκαλέσει σηµαντικές 
ανεπιθύµητες ενέργειες. Αυτές περιλαµβάνουν αλλεργικές αντιδράσεις, επιληπτικές κρίσεις (σπασµοί) 
και φλεγµονή του παχέος εντέρου. Πρέπει να κοιτάξετε για συγκεκριµένα συµπτώµατα κατά τη 
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διάρκεια λήψης του Augmentin από το παιδί σας, για να µειώσετε τον κίνδυνο οποιωνδήποτε 
προβληµάτων. Βλέπε ‘Καταστάσεις που χρειάζεται να προσέξετε’ στην Παράγραφο 4. 
 
Εξετάσεις αίµατος και ούρων 
Εάν το παιδί σας κάνει εξετάσεις αίµατος (όπως εξετάσεις για την κατάσταση των αιµοσφαιρίων ή 
εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας) ή εξετάσεις ούρων (για την γλυκόζη), ενηµερώστε το γιατρό ή τον 
νοσηλευτή ότι παίρνει το Augmentin. Αυτό γιατί το Augmentin µπορεί να επηρεάσει τα 
αποτελέσµατα αυτού του τύπου των εξετάσεων.  
 
Χρήση άλλων φαρµάκων 
Παρακαλείσθε να ενηµερώσετε τον γιατρό  ή  τον φαρµακοποιό σας εάν το παιδί σας παίρνει ή έχει 
πάρει πρόσφατα άλλα φάρµακα. Αυτά περιλαµβάνουν και φάρµακα που µπορούν να αγοραστούν 
χωρίς συνταγή και φάρµακα φυτικής προέλευσης. 
 
Εάν το παιδί σας λαµβάνει αλλοπουρινόλη (χρησιµοποιείται για την ουρική αρθρίτιδα) µε Augmentin, 
µπορεί να αυξηθεί η πιθανότητα να εµφανίσει αλλεργική δερµατική αντίδραση. 
 
Εάν το παιδί σας λαµβάνει προβενεσίδη (χρησιµοποιείται για την ουρική αρθρίτιδα) ο γιατρός σας 
µπορεί να αποφασίσει τη ρύθµιση της δόσης του Augmentin.  
 
Εάν λαµβάνονται αντιπηκτικά φάρµακα (όπως η βαρφαρίνη) µαζί µε Augmentin τότε µπορεί να 
χρειαστούν επιπλέον εξετάσεις αίµατος. 
 
Το Augmentin µπορεί να επηρεάσει τον τρόπο δράσης της µεθοτρεξάτης (φάρµακο που 
χρησιµοποιείται για την θεραπεία του καρκίνου ή των ρευµατικών παθήσεων). 
 
Κύηση και θηλασµός 
Εάν το παιδί σας που πρόκειτε να πάρει αυτό το φάρµακο, είναι έγκυος ή εάν θηλάζει, παρακαλείστε 
να ενηµερώσετε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 
 
Ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού ή του φαρµακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρµακο. 
 
Σηµαντική πληροφορία σχετικά µε ορισµένα συστατικά του Augmentin 
• Το Augmentin περιέχει ασπαρτάµη (Ε951), η οποία είναι πηγή της φαινυλαµίνης. Αυτό µπορεί 

να είναι βλαβερό για παιδιά που έχουν γεννηθεί µε µία κατάσταση που ονοµάζεται 
‘φαινυλκετονουρία’. 

• Το Augmentin περιέχει µαλτοδεξτρίνη (γλυκόζη). Εάν έχετε ενηµερωθεί από το γιατρό ότι το 
παιδί σας έχει δυσανεξία σε ορισµένα σάκχαρα, επικοινωνήστε µε το γιατρό σας πριν πάρετε 
αυτό το φάρµακο. 

 
 
3. ΠΩΣ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΤΕ ΤΟ AUGMENTIN 
 
Πάντοτε να χορηγείτε  το Augmentin αυστηρά σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε 
αµφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας.  
 
Ενήλικοι και παιδία βάρους 40 kg και άνω 
• Αυτό το εναιώρηµα συνήθως δεν συνιστάται για ενήλικες και παιδιά βάρους 40 kg και άνω. 

Συµβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας.  
  
Παιδιά βάρους µικρότερου των 40 kg 
Όλες οι δόσεις έχουν υπολογιστεί σύµφωνα µε το βάρος σώµατος του παιδιού σε χιλίογραµµα 
• Ο γιατρός θα σας συµβουλέψει πόσο Augmentin θα πρέπει να χορηγήσετε στο µωρό ή στο 

παιδί σας.   
 
125 mg/62.5 mg/5 ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
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• Συνήθης δόση – 9 mg/4,5 mg έως 18 mg/9 mg για κάθε χιλιόγραµµο βάρους σώµατος την 
ηµέρα, χορηγούµενο σε τρεις διηρηµένες δόσεις. 

 
Το Augmentin 125 mg/62.5 mg/5 ml εναιώρηµα συνήθως δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιάηλικίας 
µικρότερης των 6 ετών. 
 
50 mg/12.5 mg/ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
• Μπορεί να παρέχεται δοσοµετρική πλαστική σύριγγα. Θα πρέπει να την χρησιµοποιείσετε για 

να χορηγήσετε τη σωστή δόση στο µωρό ή στο παιδί σας. 
• Συνήθης δόση – 20 mg/5 mg έως 60 mg/15 mg για κάθε χιλιόγραµµο βάρους σώµατος την 

ηµέρα, χορηγούµενο σε τρεις διηρηµένες δόσεις. 
 
125 mg/31.25 mg/5 ml και 250 mg/62.5 mg/5 ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
• Μπορεί να παρέχεται πλαστικό κουτάλι ή κύπελο µέτρησης. Θα πρέπει να το χρησιµοποιείσετε 

για να χορηγήσετε τη σωστή δόση στο µωρό ή στο παιδί σας. 
• Συνήθης δόση – 20 mg/5 mg έως 60 mg/15 mg για κάθε χιλιόγραµµο βάρους σώµατος την 

ηµέρα, χορηγούµενο σε τρεις διηρηµένες δόσεις. 
 
200 mg/28.5 mg/5 ml; 400 mg/57 mg/5 ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα (γεύση φρούτων) 
• Μπορεί να παρέχεται πλαστικό κουτάλι ή κύπελο µέτρησης. Θα πρέπει να το χρησιµοποιείσετε 

για να χορηγήσετε τη σωστή δόση στο µωρό ή στο παιδί σας. 
• Συνήθης δόση – 25 mg/3,6 mg έως 45 mg/6.4 mg για κάθε χιλιόγραµµο βάρους σώµατος την 

ηµέρα, χορηγούµενο σε τρεις διηρηµένες δόσεις. 
• Υψηλότερη δόση – έως 70 mg/10 mg για κάθε χιλιόγραµµο βάρους σώµατος την ηµέρα, 

χορηγούµενο σε τρεις διηρηµένες δόσεις. 
 
400 mg/57 mg/5 ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα (γεύση φράουλα) 
• Μπορεί να παρέχεται πλαστική δοσοµετρική σύριγγα ή πλαστικό κουτάλι ή κύπελο µέτρησης. 

Θα πρέπει να το χρησιµοποιείσετε για να χορηγήσετε τη σωστή δόση στο µωρό ή στο παιδί 
σας. 

• Συνήθης δόση – 25 mg/3,6 mg έως 45 mg/6.4 mg για κάθε χιλιόγραµµο βάρους σώµατος την 
ηµέρα, χορηγούµενο σε δύο διηρηµένες δόσεις. 

• Υψηλότερη δόση – έως 70 mg/10 mg για κάθε χιλιόγραµµο βάρους σώµατος την ηµέρα, 
χορηγούµενο σε δύο διηρηµένες δόσεις. 

 
100 mg/12.5 mg/ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
• Μπορεί να παρέχεται πλαστική δοσοµετρική σύριγγα. Θα πρέπει να την χρησιµοποιείσετε για 

να χορηγήσετε τη σωστή δόση στο µωρό ή στο παιδί σας. 
• Συνήθης δόση – 40 mg/5 mg έως 80 mg/10 mg για κάθε χιλιόγραµµο βάρους σώµατος την 

ηµέρα, χορηγούµενο σε τρεις διηρηµένες δόσεις. 
 
600 mg/42.9 mg/5 ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 
• Μπορεί να παρέχεται πλαστικό δοσοµετρικό κουταλάκι ή κύπελο. Θα πρέπει να το 

χρησιµοποιείσετε για να χορηγήσετε τη σωστή δόση στο µωρό ή στο παιδί σας. 
• Συνήθης δόση – 90 mg/6.4 mg για κάθε χιλιόγραµµο βάρους σώµατος την ηµέρα, χορηγούµενο 

σε δύο διηρηµένες δόσεις. 
Το Augmentin δεν συνιστάται για παιδιά ηλικίας µικρότερης των 3 µηνών. 
 
Ασθενείς µε ηπατικά και νεφρικά προβλήµατα 
• Εάν το παιδί σας έχει νεφρικά προβλήµατα, η δόση µπορεί να µειωθεί. Ο γατρός σας µπορεί να 

επιλέξει µία διαφορετική περιεκτικότητα ή διαφορετικό φάρµακο. 
• Εάν το παιδί σας έχει ηπατικά προβλήµατα µπορεί να χρειασθούν συχνότερες εξετάσεις 

αίµατος για τον έλεγχο της ηπατικής λειτουργίας. 
  
Πως να χορηγήσετε το Augmentin 
• Πάντοτε να ανακινήτε καλά τη φιάλη πριν από κάθε δόση 
• Χορηγήστε το φάρµακο στην αρχή ενός γεύµατος ή αµέσως πριν 
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• ∆ιαχωρήστε τις δόσεις ισοδύναµα κατά τη διάρκεια της ηµέρας µε τουλάχιστον 4ωρα 
διαστήµατα.  Μην πάρετε 2 δόσεις σε 1 ώρα. 

• Μην χορηγήσετε στο παιδί σας το Augmentin για περισσότερο από 2 εβδοµάδες. Εάν το παιδί 
σας εξακολουθεί να αισθάνεται άρρωστο πρέπει να ξαναεπισκεφτείτε το γιατρό σας 

 
Εάν χορηγήσετε µεγαλύτερη δόση Augmentin από την κανονική 
Εάν χορηγήσετε µεγαλύτερη ποσότητα Augmentin, τα συµπτώµατα µπορεί να περιλαµβάνουν 
διαταραχή στο στοµάχι (αίσθηµα αδιαθεσίας ή διάρροια) ή σπασµούς. Μιλήστε µε το γιατρό σας το 
συντοµότερο δυνατόν. ∆είξτε στο γιατρό την φιάλη του φαρµάκου. 
 
Εάν ξεχάσετε να χορηγήσετε το Augmentin  
Εάν ξεχάσετε να χορηγήσετε στο παιδί σας µία δόση, χορηγήστε την αµέσως µόλις το θυµηθείτε. ∆εν 
πρέπει να χορηγήσετε στο παιδί σας την επόµενη δόση πολύ κοντά, αλλά να περιµένετε  περίπου 4 
ώρες πριν χορηγήσετε την επόµενη δόση. 
 
Εάν το παιδί σας σταµατήσει να παίρνει το Augmentin 
Συνεχίστε να χορηγείτε στο παιδί σας το Augmentin µέχρι να τελειώσει η θεραπευτική αγωγή, ακόµα 
και αν αισθάνεται καλύτερα. Το παιδί σας χρειάζεται όλες τις δόσεις ώστε να αντιµετωπίσει την 
λοίµωξη. Εάν επιζήσουν κάποια βακτηρίδια µπορεί να επαναφέρουν τη λοίµωξη. 
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε το γιατρό ή τον 
φαρµακοποιό σας. 
 
 
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και το Augmentin µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες αν και 
δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Με αυτό το φάρµακο µπορεί να εµφανισθούν οι 
παρακάτω ανεπιθύµητες ενέργειες. 
  
Καταστάσεις που χρειάζεται να προσέξετε  

Αλλεργικές αντιδράσεις:  
• δερµατικό εξάνθηµα 
• φλεγµονη των αιµοφόρων αγγείων (αγγειίτιδα) που µπορεί να είναι φαίνεται σαν κόκκινες ή 

µωβ εξογκωµένες κηλίδες στο δέρµα, αλλά µπορεί να προσβληθούν και άλλα µέρη του 
σώµατος 

• πυρετός, πόνος στις αρθρώσεις, πρήξιµο στους αδένες του λαιµού, της µασχάλης ή της 
βουβωνικής χώρας  

• οίδηµα, ορισµένες φορές στο πρόσωπο ή στο στόµα (αγγειοοίδηµα), που προκαλεί δυσκολία 
στην αναπνοή 

• κατάρρευση. 

 Επικοινωνήστε αµέσως µε το γιατρό σας εάν το παιδί σας εµφανήσει κάποιο από αυτά τα 
συµπτώµατα. Σταµατήστε τη λήψη του Augmentin. 

 
Φλεγµονή του παχέος εντέρου 
Φλεγµονή του παχέος εντέρου, που προκαλεί υδαρή διάρροια συνήθως µε αίµα και βλένη, πόνο στο 
στοµάχι και/ή πυρετό. 

 Συµβουλευτείτε το γιατρό σας το συντοµότερο δυνατόν εάν το παιδί σας εµφανήσει αυτά τα  
συµπτώµατα. 

 
Πολύ συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες 
Αυτές µπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10 άτοµα  
• διάρροια (στους ενήλικες). 
  
Συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες 
Αυτές µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτοµα  
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• άφθα (κάντιντα - µυκητιασική λοίµωξη του κόλπου, του στόµατος ή των δερµατικών πτυχών) 
• αίσθηµα αδιαθεσίας (ναυτία), ιδιαίτερα όταν λαµβάνονται υψηλές δόσεις 
→ εάν σας επηρεάσει πάρτε το Augmentin πριν από το φαγητό 
• έµετος 
• διάρροια (στα παιδιά).  
  
Όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες 
Αυτές µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτοµα  
• δερµατικό εξάνθηµα, φαγούρα  
• εξογκωµένο κνησµώδες εξάνθηµα (κνίδωση) 
• δυσπεψία 
• ζάλη 
• πονοκέφαλος. 

Όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες που µπορεί να φανούν στις εξετάσεις αίµατος: 
• αύξηση ορισµένων ουσιών (ένζυµα) που παράγονται από το ήπαρ. 
 
Σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες 
Αυτές µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1000 άτοµα  
• δερµατικό εξάνθηµα, που µπορεί να έχει φουσκάλες και να µοιάζει µε µικρούς στόχους 

(σκουρόχρωµες κεντρικές κηλίδες που περιβάλονται από µία ανοιχτόχρωµη περιοχή µε µαύρο 
δακτύλιο γύρω από τις άκρες – πολύµορφο ερύθηµα) 

 εάν παρατηρήσετε κάποιο από αυτά τα συµπτώµατα επικοινωνήστε µε ένα γιατρό επειγόντως 

Σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες που µπορεί να φανούν στις εξετάσεις αίµατος: 
• χαµηλός αριθµός κυττάρων που εµπλέκονται στην πήξη του αίµατος  
• χαµηλός αριθµός λευκοκυττάρων 
 
Άλλες ανεπιθύµητες ενέργειες 

Άλλες ανεπιθύµητες ενέργειες έχουν φανεί σε ένα πολύ µικρό αριθµό ατόµων αλλά η ακριβής 
συχνότητα τους είναι άγνωστη. 

• Αλλεργικές αντιδράσεις (βλέπε παραπάνω) 
• Φλεγµονή του παχέος εντέρου (βλέπε παραπάνω) 
 
• Σοβαρές δερµατικές αντιδράσεις: 

- εκτεταµένο εξάνθηµα µε φουσκάλες και αποφλοιωµένο δέρµα, ιδιαίτερα γύρω από το 
στόµα τη  µύτη, τα µάτια και τα γεννητικά όργανα (σύνδροµο Stevens-Johnson) και µία 
σοβαρότερη µορφή που προκαλεί εκτεταµένη αποφλοίωση του δέρµατος (περισσότερο 
από 30% της επιφάνειας του σώµατος – τοξική επιδερµική νεκρόλυση) 

- εκτεταµένο κόκκινο δερµατικό εξάνθηµα µε µικρές φουσκάλες που περιέχουν πύον 
(αποφολιδωτική δερµατίτιδα) 

- κόκκινο µε απολέπιση εξάνθηµα, µε σβώλους κάτω από το δέρµα και φουσκάλες 
(βλατιδώδες εξάνθηµα). 

 Επικοινωνήστε µε ένα γιατρό αµέσως εάν το παιδί σας εµφανήσει κάποια από αυτά τα 
συµπτώµατα.   

• φλεγµονή του ήπατος (ηπατίτιδα) 
• ίκτερος, που προκαλείται από αύξηση της χολερυθρίνης στο αίµα (µιας ουσίας που παράγεται 

στο ήπαρ) που µπορεί να κάνει το δέρµα και το λευκό των µατιών του παιδιού σας να φαίνονται 
κίτρινα  

• φλεγµονή των νεφρικών σωληναρίων 
• το αίµαι αργεί να πήξει 
• υπερκινητικότητα 
• σπασµοί (σε άτοµα που παίρνουν υψηλές δόσεις Augmentin ή έχουν νεφρικά προβλήµατα) 
• µελανή γλώσσα που µοιάζει τριχωτή  
• κηλίδες στα δόντια (στα παιδιά), συνήθως αποµακκρίνονται µε το βούρτσισµα. 
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Ανεπιθύµητες ενέργειες που φαίνονται στις εξετάσεις αίµατος ή ούρων: 
• σοβαρή µείωση του αριθµού των λευκοκυττάρων 
• χαµηλός αριθµός ερυθρών αιµοσφαιρίων (αιµολυτική αναιµία) 
• κρύσταλλοι στα ούρα. 

Εάν το παιδί σας εµφανίσει ανεπιθύµητες ενέργειες 
 Ενηµερώστε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται 

σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν 
φύλλο οδηγιών. 

 
 
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ  AUGMENTIN 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
Να φυλάσσεται σε µέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά. 
 
Να µη χρησιµοποιείτε το Augmentin µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί. Η 
ηµεροµηνία  λήξης είναι η τελευταία ηµέρα του µήνα που αναφέρεται  
 
Τα φάρµακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτείστε το 
φαρµακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρµακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα µέτρα θα 
βοηθήσουν στην  προστασία του περιβάλλοντος. 
 
 
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
  
Τι περιέχει το Augmentin 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
Εµφάνιση του Augmentin και  περιεχόµενο της συσκευασίας 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου (ΕΟΧ) µε τις ακόλουθες ονοµασίες: 
 
Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 125 mg/62.5 mg/5 ml  
Ireland – Augmentin, Clavamel 
 
Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 50 mg/12.5 mg/5 ml 
Γερµανία - Augmentan 
  
Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 125 mg/31.25 mg/5 ml 
Αυστρία – Clavamox 
Βέλγιο - Augmentin 
Βουλγαρία - Augmentin 
Κύπρος  –Noprilam 
∆ηµοκρατία της Τσεχίας- Augmentin 
∆ανία - Spektramox 
Γερµανία – Augmentan 
Ελλάδα – Augmentin 
Ουγγαρία - Augmentin 
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Ιρλανία – Augmentin, Clavamel 
Λουξεµβούργο – Augmentin 
Ολλανδία – Augmentin, Amoxicilline/clavulaanzuur 
Πολωνία – Augmentin 
Πορτογαλία – Augmentin, Clavamox, Noprilam, Penilan 
Ισπανία – Clavumox 
Σουηδία – Spektramox 
Ηνωµένο Βασίλειο – Augmentin 
 
Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 250 mg/62.5 mg/5 ml 
Αυστρία – Clavamox 
Βέλγιο- Augmentin 
Βουλγαρία- Augmentin 
Κύπρος – Augmentin, Noprilam 
∆ηµοκρατία της Τσεχία- Augmentin 
∆ανία- Spektramox 
Γερµανία – Augmentan 
Ελλαδα – Augmentin 
Ουγγαρία- Augmentin 
Ισλανδία – Augmentin 
Λουξεµβούργο – Augmentin 
Ολλανδία – Augmentin, Amoxicilline/clavulaanzuur 
Πολωνία – Augmentin 
Πορτογαλία – Augmentin Forte, Clavamox, Noprilam, Penilan Forte 
Σουηδία – Spektramox 
Ηνωµένο Βασίλειο - Augmentin 
 
Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 200 mg/28.5 mg/5 ml 
Φινλανδία  – Clavurion 
Λιθουανία  – Augmentin 
Ηνωµένο Βασίλειο – Augmentin Duo 
 
Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα (γεύση φρούτων) 400 mg/57 mg/5 ml 
Βουλγαρία – Augmentin 
Γερµανία – Augmentan 
Λιθουανία - Augmentin 
 
Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα (γεύση φράουλα) 400 mg/57 mg/5 ml 
Αυστρία – Augmentin, Clavamox Duo 
Κύπρος – Augmentin, Noprilam DT 
∆ηµοκρατία της Τσεχίας- Augmentin Duo 
Εσθονία – Augmentin 
Φινλανδία – Augmentin, Clavurion 
Ελλάδα – Augmentin 
Ουγγαρία- Augmentin Duo 
Ισλανδία – Augmentin 
Ιρλανδία – Augmentin Duo 
Ιταλία – Augmentin, Neoduplamox, Clavulin 
Λεττονία – Augmentin 
Μάλτα – Augmentin, Noprilam DT 
Πολωνία – Augmentin 
Πορτογαλία – Augmentin Duo, Clavamox DT 
Ρουµανία – Augmentin BIS 
∆ηµοκρατία της Σλοβακίας- Augmentin DUO 
Σλοβενία – Augmentin 
Σουηδία – Spektramox 
Ηνωµένο Βασίλειο – Augmentin Duo 
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Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 100 mg/12.5 mg/5 ml 
Γαλλία – Augmentin 
Ολλανδία – Augmentin 
Ισπανία - Augmentine 
 
Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα 600 mg/42.9 mg/5 ml 
Βουλγαρία – Augmentin ES 
Κύπρος – Augmentin ES 
Ελλάδα – Augmentin ES 
Ουγγαρία – Augmentin Extra 
Λεττονία – Augmentin ES 
Λιθουανία – Augmentin ES 
Πολωνία – Augmentin ES 
Πορτογαλία – Augmentin ES, Clavamox ES 
Ρουµανία -  Augmentin ES 
∆ηµοκρατία της Τσεχίας- Augmentin ES 
 
 
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 

 
Οδηγίες για την ανασύσταση 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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Συµβουλή/ιατρική εκπαίδευση 
 
Τα αντιβιοτικά χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση των λοιµώξεων που προκαλούνται από 
βακτηρίδια. ∆εν είναι αποτελεσµατικά έναντι των λοιµώξεων που προκαλούνται από ιούς.  
 
Ορισµένες φορές µία λοίµωξη που προκαλείται από βακτηρίδια δεν ανταποκρίνεται σε ένα σχήµα 
αντιβιοτικού. Ένας από τους συνηθέστερους λόγους γι αυτό είναι επειδή τα βακτηρίδια που 
προκαλούν τη λοίµωξη είναι ανθεκτικά στο λαµβανόµενο αντιβιοτικό. Αυτό σηµαίνει ότι µπορούν να 
επιζήσουν και ακόµα να πολλαπλασιαστούν παρά το αντιβιοτικό. 
 
Όταν ο γιατρός σας χορηγήσει ένα σχήµα αντιβιοτικού, αυτό προτίθεται να θεραπεύσει µόνο την 
τρέχουσα πάθηση σας. Η εφαρµογή των παρακάτω συµβουλών θα βοηθήσει στην πρόληψη 
εµφάνισης ανθετκτικών βακτηριδίων που µπορούν να εµποδίσουν τη δράση του αντιβιοτικού. 
 
1. Είναι πολύ σηµαντικό να παίρνετε το αντιβιοτικό στη σωστή δόση, τη σωστή ώρα και για τον 

σωστό αριθµό ηµερών. ∆ιαβάστε τις οδηγίες στην επισήµανση και εάν δεν καταλαβαίνετε κάτι, 
ρωτήστε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό να σας το εξηγήσει. 

2. ∆εν πρέπει να πάρετε ένα αντιβιοτικό εκτός εάν έχει συνταγογραφηθεί ειδικά για σας και θα 
πρέπει να το χρησιµοποιήσετε µόνο για την αντιµετώπιση της λοίµωξης για την οποία σας 
χορηγήθηκε.  

3. ∆εν πρέπει να πάρετε αντιβιοτικά που χορηγήθηκαν σε άλλα άτοµα ακόµα κι αν είχαν λοίµωξη 
που ήταν παρόµοια µε τη δική σας.  

4. ∆εν πρέπει να δίνετε αντιβιοτικά που χορηγήθηκαν σε σας σε άλλα άτοµα. 
5. Εάν έχετε κάποιο αντιβιοτικό που έµεινε µετά τη λήψη του σχήµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

γιατρού σας, θα πρέπει να επιστρέψετε το υπόλοιπο στο φαρκαµείο για να απορριφθεί 
καταλλήλως. 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Οδηγίες για ανασύσταση 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 
 

 
{Augmentin IV και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 250 mg/25 mg κόνις για ενέσιµο 

διάλυµα/διάλυµα προς έγχυση} 
{Augmentin IV και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 500 mg/50 mg κόνις για ενέσιµο 

διάλυµα/διάλυµα προς έγχυση} 
{Augmentin IV και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 500 mg/100 mg κόνις για ενέσιµο 

διάλυµα/διάλυµα προς έγχυση} 
{Augmentin IV και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 1000 mg/100 mg κόνις για ενέσιµο 

διάλυµα/διάλυµα προς έγχυση} 
{Augmentin IV και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 1000 mg/200 mg κόνις για ενέσιµο 

διάλυµα/διάλυµα προς έγχυση} 
{Augmentin IV και σχετικές ονοµασίες (βλέπε Παράρτηµα I) 2000 mg/200 mg κόνις για διάλυµα 

προς έγχυση} 
 

[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 

Αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
 

∆ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε  αυτό το 
φάρµακο. 
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. 
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό, το φαρµακοποιό ή την/ον νοσηλεύτρια/τή 

σας. 
- Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη 

ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το 
γιατρό, το φαρµακοποιό ή την/τον νοσηλεύτρια/τή σας. 

 
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει: 
1 Τι είναι το Augmentin και ποια είναι η χρήση του 
2 Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Augmentin 
3 Πώς να πάρετε το Augmentin 
4 Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 
5 Πώς να φυλάσσεται το Augmentin 
6. Λοιπές πληροφορίες 
 
 
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ AUGMENTIN ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
 
Το Augmentin είναι ένα αντιβιοτικό και δρα σκοτώνοντας τα βακτηρίδια που προκαλούν τις 
λοιµώξεις. Περιέχει δύο διαφορετικά φάρµακα που ονοµάζονται αµοξικιλλίνη και κλαβουλανικό οξύ. 
Η αµοξικιλλίνη ανήκει σε µία οµάδα φαρµάκων που ονοµάζονται “πενικιλλίνες” η δράση των οποίων 
µερικές φορές µπορεί να εµποδισθεί (αδρανοποιείται). Το άλλο δραστικό συστατικό (κλαβουλανικό 
οξύ) δεν επιτρέπει να συµβεί αυτό. 
 
Το Augmentin χρησιµοποιείται σε ενήλικες και παιδιά για την θεραπεία των παρακάτω λοιµώξεων: 
 
• σοβαρές λοιµώξεις του ωτός της µύτης ή του φάρυγγα 
• λοιµώξεις του αναπνευστικού 
• λοιµώξεις του ουροποιητικού 
• λοιµώξεις του δέρµατος και των µαλακών µορίων περιλαµβανοµένων των οδοντιατρικών 

λοιµώξεων 
• λοιµώξεις των οστών και των αρθρώσεων. 
• ενδο κοιλιακές λοιµώξεις 
• γυναικολογικές λοιµώξεις. 
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Το Augmentin χρησιµοποιείται σε ενήλικες και παιδιά για την πρόληψη λοιµώξεων που σχετίζονται 
µε  µείζονες χειρουργικές επεµβάσεις. 
 
 
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ AUGMENTIN 
 
Μην πάρετε το Augmentin: 
• σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στην αµοξικιλλίνη, το κλαβουλανικό οξύ, την 

πενικιλλίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του Augmentin (αναφέρονται στην παράγραφο 
6) 

• σε περίπτωση που είχατε ποτέ σοβαρή αλλεργική αντίδραση (υπερευαισθησία) σε οποιοδήποτε 
άλλο αντιβιοτικό. Αυτή µπορεί να περιλαµβάνει δερµατική αντίδραση ή πρήξιµο του προσώπου 
ή του λαιµού 

• σε περίπτωση που είχατε ποτέ ηπατικά προβλήµατα ή ίκτερο (κιτρίνισµα του δέρµατος) όταν 
παίρνατε κάποιο αντιβιοτικό. 

 
 Μην πάρετε το Augmentin εάν κάποιο από τα παραπάνω σας αφορά. Εάν δεν είστε 

σίγουροι, µιλήστε µε το γιατρό, το φαρµακοποιό ή την/τον νοσηλεύτρια/τή σας πριν κάνετε το 
Augmentin. 

 
Προσέξτε ιδιαίτερα  µε το Augmentin 
Μιλήστε µε το γιατρό, το φαρµακοποιό ή την/τον νοσηλεύτρια/τή σας πριν πάρετε αυτό το φάρµακο, 
εάν 
• έχετε πυρετό µε διογκωµένους λεµφαδένες 
• κάνετε θεραπεία για νεφρικά ή ηπατικά προβλήµατα 
• δεν ουρείτε τακτικά. 
 
Εάν δεν είστε σίγουροι, εάν κάποιο από τα παραπάνω σας αφορά, µιλήστε µε το γιατρό, το 
φαρµακοποιό ή την/τον νοσηλεύτρια/τή σας πριν πάρετε το Augmentin. 
 
Σε ορισµένες περιπτώσεις ο γιατρός σας µπορεί να διερευνήσει το είδος του βακτηριδίου που 
προκαλεί την λοίµωξη. Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα, µπορεί να σας χορηγηθεί διαφορετική 
περιεκτικότητα Augmentin ή διαφορετικό φάρµακο. 
 
Καταστάσεις που µπορεί να χρειαστεί να προσέξετε  
Το Augmentin µπορεί να επιδεινώσει ορισµένες καταστάσεις, ή να προκαλέσει σηµαντικές 
ανεπιθύµητες ενέργειες. Αυτές περιλαµβάνουν αλλεργικές αντιδράσεις, επιληπτικές κρίσεις (σπασµοί) 
και φλεγµονή του παχέος εντέρου. Πρέπει να κοιτάξετε για συγκεκριµένα συµπτώµατα κατά τη 
διάρκεια λήψης του Augmentin, για να µειώσετε τον κίνδυνο οποιωνδήποτε προβληµάτων. Βλέπε 
‘Καταστάσεις που χρειάζεται να προσέξετε’ στην Παράγραφο 4. 
 
Εξετάσεις αίµατος και ούρων 
Εάν κάνετε εξετάσεις αίµατος (όπως εξετάσεις για την κατάσταση των ερυθρών αιµοσφαιρίων ή 
εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας) ή εξέταση ούρων (για γλυκόζη) ενηµερώστε το γιατρό ή τον 
νοσηλευτή ότι παίρνετε το Augmentin. Αυτό γιατί το Augmentin µπορεί να επηρεάσει τα 
αποτελέσµατα αυτών των τύπων των εξετάσεων. 
 
Χρήση άλλων φαρµάκων 
Παρακαλείσθε να ενηµερώσετε τον γιατρό, το φαρµακοποιό ή την/τον νοσηλεύτρια/τή σας εάν 
παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρµακα. Αυτά περιλαµβάνουν και φάρµακα που µπορούν να 
αγοραστούν χωρίς συνταγή και φάρµακα φυτικής προέλευσης. 
 
Εάν λαµβάνετε αλλοπουρινόλη (χρησιµοποιείται για την ουρική αρθρίτιδα) µε Augmentin, µπορεί να 
αυξηθεί η πιθανότητα να έχετε αλλεργική δερµατική αντίδραση. 
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Εάν λαµβάνετε προβενεσίδη (χρησιµοποιείται για την ουρική αρθρίτιδα) ο γιατρός σας µπορεί να 
αποφασίσει τη ρύθµιση της δόσης του Augmentin.  
 
Εάν λαµβάνονται αντιπηκτικά φάρµακα (όπως η βαρφαρίνη) µαζί µε Augmentin τότε µπορεί να 
χρειαστούν επιπλέον εξετάσεις αίµατος. 
 
Το Augmentin µπορεί να επηρεάσει τον τρόπο δράσης της µεθοτρεξάτης (φάρµακο που 
χρησιµοποιείται για την θεραπεία του καρκίνου ή των ρευµατικών παθήσεων). 
 
Κύηση και θηλασµός 
Ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού, του φαρµακοποιού ή της/του νοσηλεύτριας/τή σας εάν είστε 
έγκυος ή θηλάζετε. 
 
Σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε ορισµένα συστατικά του Augmentin  
250 mg/25 mg κόνις για ένεση ή ενδοφλέβια έγχυση 
• Το Augmentin 250 mg/25 mg περιέχει περίπου 15.7 mg (0.7 mmol) νατρίου. Αυτό πρέπει να 

ληφθεί υπόψη εάν βρίσκεστε σε ελεγχόµενη δίαιτα νατρίου. 
• Το Augmentin 250 mg/25 mg περιέχει περίπου 4.9 mg (0.1 mmol) καλίου. Αυτό πρέπει να 

ληφθεί υπόψη από ασθενείς µε νεφρικά προβλήµατα ή ασθενείς που βρίσκονται σε ελεγχόµενη 
δίαιτα καλίου. 

 
500 mg/50 mg κόνις για ένεση ή ενδοφλέβια έγχυση 
• Το Augmentin 500 mg/50 mg περιέχει περίπου 31.4 mg (1.4 mmol) νατρίου. Αυτό πρέπει να 

ληφθεί υπόψη εάν βρίσκεστε σε ελεγχόµενη δίαιτα νατρίου. 
• Το Augmentin 500 mg/50 mg περιέχει περίπου 9.8 mg (0.3 mmol) καλίου. Αυτό πρέπει να 

ληφθεί υπόψη από ασθενείς µε νεφρικά προβλήµατα ή ασθενείς που βρίσκονται σε ελεγχόµενη 
δίαιτα καλίου. 

 
500 mg/100 mg κόνις για ένεση ή ενδοφλέβια έγχυση 
• Το Augmentin 500 mg/100 mg περιέχει περίπου 31.4 mg (1.4 mmol) νατρίου. Αυτό πρέπει να 

ληφθεί υπόψη εάν βρίσκεστε σε ελεγχόµενη δίαιτα νατρίου. 
• Το Augmentin 500 mg/100 mg περιέχει περίπου 19.6 mg (0.5 mmol) καλίου. Αυτό πρέπει να 

ληφθεί υπόψη από ασθενείς µε νεφρικά προβλήµατα ή ασθενείς που βρίσκονται σε ελεγχόµενη 
δίαιτα καλίου. 

 
1000 mg/100 mg κόνις για ένεση ή ενδοφλέβια έγχυση 
• Το Augmentin 1000 mg/100 mg περιέχει περίπου 62.9 mg (2.7 mmol) νατρίου. Αυτό πρέπει να 

ληφθεί υπόψη εάν βρίσκεστε σε ελεγχόµενη δίαιτα νατρίου. 
• Το Augmentin 1000 mg/100 mg περιέχει περίπου 19.6 mg (0.5 mmol) καλίου. Αυτό πρέπει να 

ληφθεί υπόψη από ασθενείς µε νεφρικά προβλήµατα ή ασθενείς που βρίσκονται σε ελεγχόµενη 
δίαιτα καλίου. 

 
1000 mg/200 mg κόνις για ένεση ή ενδοφλέβια έγχυση 
• Το Augmentin 1000 mg/200 mg περιέχει περίπου 62.9 mg (2.7 mmol) νατρίου. Αυτό πρέπει να 

ληφθεί υπόψη εάν βρίσκεστε σε ελεγχόµενη δίαιτα νατρίου. 
• Το Augmentin 1000 mg/200 mg περιέχει περίπου 39.3 mg (1.0 mmol) καλίου. Αυτό πρέπει να 

ληφθεί υπόψη από ασθενείς µε νεφρικά προβλήµατα ή ασθενείς που βρίσκονται σε ελεγχόµενη 
δίαιτα καλίου. 

 
2000 mg/200 mg κόνις για ενδοφλέβια έγχυση 
• Το Augmentin 2000 mg/200 mg περιέχει περίπου 125.9 mg (5.5 mmol) νατρίου. Αυτό πρέπει 

να ληφθεί υπόψη εάν βρίσκεστε σε ελεγχόµενη δίαιτα νατρίου. 
• Το Augmentin 2000 mg/200 mg περιέχει περίπου 39.3 mg (1.0 mmol) καλίου. Αυτό πρέπει να 

ληφθεί υπόψη από ασθενείς µε νεφρικά προβλήµατα ή ασθενείς που βρίσκονται σε ελεγχόµενη 
δίαιτα καλίου. 
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3. ΠΩΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟ AUGMENTIN 
 
∆εν θα χορηγείσετε ποτέ αυτό το φάρµακο στον εαυτό σας. Ένα εκπαιδευµένο άτοµο όπως γιατρός ή 
νοσηλεύτρια/τής θα σας χορηγήσει αυτό το φάρµακο.  
 
Οι συνήθεις δόσεις είναι: 
 
250 mg/25 mg, 500 mg/50 mg, 1000 mg/100 mg, 2000 mg/200 mg κόνις για ένεση ή ενδοφλέβια 
έγχυση 
Ενήλικοι και παιδία βάρους 40 kg και άνω 
Κανονική δόση 
 

1000 mg/100 mg κάθε 8 έως 12 ώρες. 
 

Υψηλότερη δόση 1000 mg/100 mg κάθε 8 ώρες ή 
2000 mg/200 mg κάθε 12 ώρες 
 
Σε πολύ σοβαρές λοιµώξεις, η δόση µπορεί να 
αυξηθεί µέχρι 2000 mg/200 mg κάθε 4 ώρες. 

Για τον έλεγχο των λοιµώξεων κατά τη διάρκεια 
και µετά από χειρουργική επέµβαση 

1000 mg/100 mg έως 2000 mg/200 mg πριν από 
την επέµβαση, όταν σας χορηγείται η αναισθησία. 
 
Η δόση µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε το είδος 
της επέµβασης που κάνετε. Ο γιατρός σας µπορεί 
να επαναλάβει τη δόση εάν η επέµβαση διαρκέσει 
περισσότερο από 1 ώρα. 

 
Παιδιά βάρους µικρότερου των 40 kg 
• Όλες οι δόσεις έχουν υπολογιστεί σύµφωνα µε το βάρος σώµατος του παιδιού σε χιλίογραµµα. 
 
Παιδιά ηλικίας 3 µηνών και άνω: 50 mg/5 mg για κάθε χιλιόγραµµο βάρους 

σώµατος κάθε 8 ώρες. 
Παιδιά ηλικίας µικρότερης των 3 µηνών ή βάρους 
µεγαλύτερου των 4 kg 

50 mg/5 mg χιλιόγραµµο βάρους σώµατος κάθε 
12 ώρες. 

  
 
500 mg/100 mg, 1000 mg/200 mg κόνις για ένεση ή ενδοφλέβια έγχυση 
Ενήλικοι και παιδία βάρους 40 kg και άνω 
 
Συνήθης δόση 1000 mg/200 mg κάθε 8 ώρες. 
Για την διακοπή της λοίµωξης κατά τη διάρκεια 
και µετά από χειρουργική επέµβαση  
 

1000 mg/200 mg πριν την επέµβαση όταν σας 
χορηγείται η αναισθησία. 
 
Η δόση µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε το είδος 
της επέµβασης που κάνετε. Ο γιατρός σας µπορεί 
να επαναλάβει τη δόση εάν η επέµβαση διαρκέσει 
περισσότερο από 1 ώρα. 

 
Παιδιά βάρους µικρότερου των 40 kg 
• Όλες οι δόσεις έχουν υπολογιστεί σύµφωνα µε το βάρος σώµατος του παιδιού σε χιλίογραµµα. 
 
Παιδιά ηλικίας 3 µηνών και άνω: 25 mg/5 mg για κάθε χιλιόγραµµο βάρους 

σώµατος κάθε 8 ώρες. 
Παιδιά ηλικίας µικρότερης των 3 µηνών ή βάρους 
µεγαλύτερου των 4 kg 

25 mg/5 mg χιλιόγραµµο βάρους σώµατος κάθε 
12 ώρες. 

  
 
Ασθενείς µε ηπατικά και νεφρικά προβλήµατα 
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• Εάν έχετε νεφρικά προβλήµατα, µπορεί να σας χορηγηθεί διαφορέτική δόση. Ο γατρός σας 
µπορεί να επιλέξει µία διαφορετική περιεκτικότητα ή διαφορετικό φάρµακο. 

• Εάν έχετε ηπατικά προβλήµατα ο γιατρός θα σας παρακολουθεί στενά και µπορεί να 
χρειασθούν συχνότερες εξετάσεις για τον έλεγχο της ηπατικής λειτουργίας. 

 
Πως θα σας χορηγηθεί το Augmentin 
 
• Το Augmentin θα σας χορηγηθεί µε ένεση στη φλέβα ή µε ενδοφλέβια έγχυση. 
• Βεβαιωθείτε ότι πίνετε πολλά υγρά κατά τη διάρκεια λήψης του Augmentin. 
• Κανονικά το Augmentin δεν θα σας χορηγηθεί για περισσότερο από 2 εβδοµάδες, χωρίς 

παρακολούθηση της θεραπείας από τον γιατρό 
 
Εάν σας χορηγηθεί µεγαλύτερη δόση Augmentin από την κανονική 
Είναι απίθανο να σας χορηγηθεί µεγαλύτερη ποσότητα, αλλά εάν νοµίζετε ότι σας χορηγήθηκε 
µεγαλύτερη ποσότητα Augmentin, ενηµερώστε το γιατρό, το φαρµακοποιό ή την/τον νοσηλεύτρια/τή 
αµέσως.Τα συµπτώµατα µπορεί να περιλαµβάνουν διαταραχή στο στοµάχι (αίσθηµα αδιαθεσίας ή 
διάρροια) ή σπασµούς.  
 
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε το γιατρό, το 
φαρµακοποιό ή την/τον νοσηλεύτρια/τή σας. 
 
 
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και το Augmentin µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες αν και 
δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. 
 
Καταστάσεις που χρειάζεται να προσέξετε  

Αλλεργικές αντιδράσεις:  
• δερµατικό εξάνθηµα 
• φλεγµονη των αιµοφόρων αγγείων (αγγειίτιδα) που µπορεί να είναι φαίνεται σαν κόκκινες ή 

µωβ εξογκωµένες κηλίδες στο δέρµα, αλλά µπορεί να προσβληθούν και άλλα µέρη του 
σώµατος 

• πυρετός, πόνος στις αρθρώσεις, πρήξιµο στους αδένες του λαιµού, της µασχάλης ή της 
βουβωνικής χώρας  

• οίδηµα, ορισµένες φορές στο πρόσωπο ή στο στόµα (αγγειοοίδηµα), που προκαλεί δυσκολία 
στην αναπνοή 

• κατάρρευση. 

 Επικοινωνήστε αµέσως µε το γιατρό σας εάν εµφανήσετε κάποιο από αυτά τα συµπτώµατα. 
Σταµατήστε τη λήψη του Augmentin. 

 
Φλεγµονή του παχέος εντέρου 
Φλεγµονή του παχέος εντέρου, που προκαλεί υδαρή διάρροια συνήθως µε αίµα και βλένη, πόνο στο 
στοµάχι και/ή πυρετό. 

 Συµβουλευτείτε το γιατρό σας το συντοµότερο δυνατόν εάν εµφανήσετε αυτά τα  
συµπτώµατα. 

 
Συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες 
Αυτές µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτοµα  
• άφθα (κάντιντα - µυκητιασική λοίµωξη του κόλπου, του στόµατος ή των δερµατικών πτυχών) 
• διάρροια  

 
Όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες 
Αυτές µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτοµα  
• δερµατικό εξάνθηµα, φαγούρα  
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• εξογκωµένο κνησµώδες εξάνθηµα (κνίδωση) 
• αίσθηµα αδιαθεσίας (ναυτία), ιδιαίτερα όταν λαµβάνονται υψηλές δόσεις 
→ εάν σας επηρεάσει πάρτε το Augmentin πριν από το φαγητό 
• έµετος 
• δυσπεψία 
• ζάλη 
• πονοκέφαλος. 

Όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες που µπορεί να φανούν στις εξετάσεις αίµατος: 
• αύξηση ορισµένων ουσιών (ένζυµα) που παράγονται από το ήπαρ. 
 
Σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες 
Αυτές µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1000 άτοµα  
• δερµατικό εξάνθηµα, που µπορεί να έχει φουσκάλες και να µοιάζει µε µικρούς στόχους 

(σκουρόχρωµες κεντρικές κηλίδες που περιβάλονται από µία ανοιχτόχρωµη περιοχή µε µαύρο 
δακτύλιο γύρω από τις άκρες – πολύµορφο ερύθηµα) 

 εάν παρατηρήσετε κάποιο από αυτά τα συµπτώµατα επικοινωνήστε µε ένα γιατρό επειγόντως 

• οίδηµα και ερυθρότητα κατά µήκος της φλέβας που είναι εξαιρετικά ευπαθές στο άγγιγµα. 

Σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες που µπορεί να φανούν στις εξετάσεις αίµατος: 

• χαµηλός αριθµός κυττάρων που εµπλέκονται στην πήξη του αίµατος  
• χαµηλός αριθµός λευκοκυττάρων 
 
Άλλες ανεπιθύµητες ενέργειες 

Άλλες ανεπιθύµητες ενέργειες έχουν φανεί σε ένα πολύ µικρό αριθµό ατόµων αλλά η ακριβής 
συχνότητα τους είναι άγνωστη. 

• Αλλεργικές αντιδράσεις (βλέπε παραπάνω) 
• Φλεγµονή του παχέος εντέρου (βλέπε παραπάνω) 
• Σοβαρές δερµατικές αντιδράσεις: 

- εκτεταµένο εξάνθηµα µε φουσκάλες και αποφλοιωµένο δέρµα, ιδιαίτερα γύρω από το 
στόµα τη  µύτη, τα µάτια και τα γεννητικά όργανα (σύνδροµο Stevens-Johnson) και µία 
σοβαρότερη µορφή που προκαλεί εκτεταµένη αποφλοίωση του δέρµατος (περισσότερο 
από 30% της επιφάνειας του σώµατος – τοξική επιδερµική νεκρόλυση) 

- εκτεταµένο κόκκινο δερµατικό εξάνθηµα µε µικρές φουσκάλες που περιέχουν πύον 
(αποφολιδωτική δερµατίτιδα) 

- κόκκινο µε απολέπιση εξάνθηµα, µε σβώλους κάτω από το δέρµα και φουσκάλες 
(βλατιδώδες εξάνθηµα). 

 Επικοινωνήστε µε ένα γιατρό αµέσως εάν εµφανήσετε κάποια από αυτά τα συµπτώµατα.   

• φλεγµονή του ήπατος (ηπατίτιδα) 
• ίκτερος, που προκαλείται από αύξηση της χολερυθρίνης στο αίµα (µιας ουσίας που παράγεται 

στο ήπαρ) που µπορεί να κάνει το δέρµα και το λευκό των µατιών να φαίνονται κίτρινα  
• φλεγµονή των νεφρικών σωληναρίων 
• το αίµαι αργεί να πήξει 
• σπασµοί (σε άτοµα που παίρνουν υψηλές δόσεις Augmentin ή έχουν νεφρικά προβλήµατα) 

Ανεπιθύµητες ενέργειες που φαίνονται στις εξετάσεις αίµατος ή ούρων: 
• σοβαρή µείωση του αριθµού των λευκοκυττάρων 
• χαµηλός αριθµός ερυθρών αιµοσφαιρίων (αιµολυτική αναιµία) 
• κρύσταλλοι στα ούρα. 

Εάν εµφανήσετε ανεπιθύµητες ενέργειες 
 Ενηµερώστε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται 

σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν 
φύλλο οδηγιών. 
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5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ  AUGMENTIN 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
Να φυλάσσεται σε µέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά. 
 
Να µη χρησιµοποιείτε το Augmentin µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί. Η 
ηµεροµηνία  λήξης είναι η τελευταία ηµέρα του µήνα που αναφέρεται. 
 
Τα φάρµακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτείστε το 
φαρµακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρµακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα µέτρα θα 
βοηθήσουν στην  προστασία του περιβάλλοντος. 
 
 
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Τι περιέχει το Augmentin 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
Εµφάνιση του Augmentin και  περιεχόµενο της συσκευασίας 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός 
 
[Βλέπε Παράρτηµα I – Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου (ΕΟΧ) µε τις ακόλουθες ονοµασίες: 
 
Κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή διάλυµα προς έγχυση 250 mg/25 mg 
Γερµανία – Augmentan 
Ολλανδία - Augmentin 
 
Κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή διάλυµα προς έγχυση 500 mg/50 mg 
Αυστρία – Augmentin intravenös, Clavamox intravenös 
Βέλγιο – Augmentin 
Γαλλία – Augmentin IV 
Λουξεµβούργο – Augmentin  
Ολλανδία – Augmentin 
Ισπανία – Augmentine Intravenoso 
 
Κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή διάλυµα προς έγχυση 500 mg/100 mg 
Κύπρος – Augmentin 
∆ηµοκρατία της Τσεχίας – Augmentin 
Γαλλία – Augmentin IV 
Γερµανία – Augmentan IV 
Ελλάδα – Augmentin 
Ουγγαρία – Augmentin 
Ισλανδία – Augmentin IV 
Ιρλανδία – Augmentin Intravenous 
Μάλτα – Augmentin Intravenous 
Ολλανδία – Augmentin 
Πολωνία – Augmentin 
Σλοβενία – Augmentin 
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Ηνωµένο Βασίλειο- Augmentin Intravenous 
 
Κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή διάλυµα προς έγχυση 1000 mg/100 mg 
Αυστρία – Augmentin intravenös, Clavamox intravenös 
Βέλγιο – Augmentin 
Γαλλία – Augmentin IV 
Λουξεµβούργο – Augmentin 
Ολλανδία – Augmentin 
 
Κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή διάλυµα προς έγχυση 1000 mg/200 mg 
Βέλγιο – Augmentin 
Κύπρος – Augmentin  
∆ηµοκρατία της Τσεχίας – Augmentin 
Εσθνονία – Augmentin 
Γαλλία – Augmentin IV 
Γερµανία – Augmentan IV 
Ελλάδα – Augmentin 
Ουγγαρία- Augmentin 
Ισλανδία - Augmentin IV 
Ιρλανδία - Augmentin Intravenous 
Ιταλία - Augmentin 
Λεττονία – Augmentin 
Λουξεµβούργο – Augmentin 
Μάλτα – Augmentin Intravenous 
Ολλανδία – Augmentin 
Πολωνία – Augmentin 
Ρουµανία – Augmentin Intravenos 
Σλοβενία – Augmentin 
Ισπανία – Augmentine Intravenoso 
Ηνωµένο Βασίλειο – Augmentin Intravenous 
 
Κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή διάλυµα προς έγχυση 2000 mg/200 mg 
Αυστρία – Augmentin intravenös, Clavamox intravenös 
Βέλγιο – Augmentin 
Γαλλία – Augmentin IV 
Γερµανία – Augmentan IV 
Ιταλία - Augmentin 
Λουξεµβούργο – Augmentin 
Ολλανδία – Augmentin 
Πολωνία – Augmentin 
Ρουµανία – Augmentin Intravenos 
Ισπανία – Augmentine Intravenoso 
 
 
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις  
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται µόνο σε γιατρούς ή επαγγελµατίες του τοµέα υγειονοµικής 
περίθαλψης: 
 
Παρακαλείσθε να αναφερθήτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος για 
περισσότερες πληροφορίες 
 
Χορήγηση 
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Το Augmentin µπορεί να χορηγηθεί είτε ως αργή ενδοφλέβια ένεση σε µία περίοδο 3 έως 4 λεπτών  
κατευθείαν στη φλέβα µέσω σωλήνος για στάγδην έγχυση ή µε έγχυση σε διάστηµα 30 έως 40 
λεπτών. Το Augmentin δεν είναι κατάλληλο για ενδοµυϊκή χορήγηση. 
 
Ανασύσταση 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
Σταθερότητα των παρασκευασθέντων διαλυµάτων 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]  
 
 
 
 


