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Амоксицилин и клавуланова киселина
произнася се като (a mox i sil' in) (klav' yoo lan ic)

защо е предписано това лекарство?

Комбинацията от амоксицилин и клавуланова киселина се използва за лечение на определени инфекции, причинени от 

бактерии, включително инфекции на ушите, белите дробове, синусите, кожата и пикочните пътища. Амоксицилинът е в клас 

лекарства, наречени пеницилиноподобни антибиотици. Действа като спира растежа на бактериите. Клавулановата киселина е в 

клас лекарства, наречени бета-лактамазни инхибитори. Действа, като не позволява на бактериите да унищожат амоксицилин.

Антибиотиците няма да работят при настинка, грип или други вирусни инфекции. Използването на антибиотици, когато те не са 

необходими, увеличава риска от получаване на инфекция по-късно, която се противопоставя на антибиотичното лечение.

как трябва да се използва това лекарство?

Комбинацията от амоксицилин и клавуланова киселина се предлага като таблетка, таблетка за дъвчене, таблетка с удължено 

освобождаване (продължително действие) и суспензия (течност), която се приема през устата. Таблетките, таблетките за дъвчене 

и суспензията обикновено се приемат в началото на хранене на всеки 8 часа (три пъти на ден) или на всеки 12 часа (два пъти на 

ден). Таблетките с удължено освобождаване обикновено се приемат с храна или лека закуска на всеки 12 часа (два пъти на ден). 

За да не забравяте да приемате амоксицилин и клавуланат, приемайте ги по едно и също време всеки ден. Следвайте 

внимателно указанията на етикета с рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. 

Приемайте амоксицилин и клавуланова киселина точно както е указано. Не приемайте повече или по-малко от него или го 

приемайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Поглъщайте таблетките с удължено освобождаване цели; не ги дъвчете и не ги смачквайте.

Разклатете добре течността преди всяка употреба, за да смесите лекарството равномерно.

Таблетките за дъвчене трябва да се дъвчат старателно, преди да бъдат погълнати. Останалите таблетки 

трябва да се приемат с пълна чаша вода.

Таблетките от 250 mg и 500 mg амоксицилин и клавуланова киселина съдържат същото количество клавуланова 

киселина. Не заменяйте две таблетки от 250 mg с една таблетка от 500 mg. Обикновената таблетка от 250 mg и 

таблетката за дъвчене от 250 mg съдържат различни количества клавуланова киселина. Те също не трябва да се 

заменят.
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Приемайте амоксицилин и клавуланова киселина, докато не приключите с рецептата, дори ако се чувствате по-добре. Ако 

спрете приема на амоксицилин и клавуланик твърде рано или пропуснете дози, инфекцията ви може да не бъде напълно 

лекувана и бактериите да станат резистентни към антибиотици.

други употреби на това лекарство

Амоксицилин и клавуланова киселина също се използват понякога за лечение на някои полово предавани болести (STD). 

Говорете с Вашия лекар за възможните рискове от употребата на това лекарство за Вашето състояние.

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете амоксицилин и клавуланова киселина,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към амоксицилин (Amoxil, Trimox, Wymox), клавуланова 
киселина, пеницилин, цефалоспорини, всякакви други лекарства или някоя от съставките на амоксицилин и 
клавуланова киселина. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни 
добавки и билкови продукти, които приемате. Не забравяйте да споменете едно от следните: алопуринол (Aloprim, 
Lopurin, Zyloprim), пробенецид (Probalan) и варфарин (Coumadin, Jantoven). Може да се наложи Вашият лекар да 
промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали бъбречно или чернодробно заболяване, алергии, астма, сенна хрема, копривна 

треска или мононуклеоза.

трябва да знаете, че амоксицилин и клавуланова киселина могат да намалят ефективността на оралните контрацептиви (хапчета за контрол 

на раждаемостта). Планирайте да използвате друга форма на контрол на раждаемостта, докато приемате амоксицилин и клавуланова 

киселина.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато 
приемате амоксицилин и клавуланова киселина, обадете се на Вашия лекар.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какво да правя, ако пропусна доза?

Вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете 

пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате 

пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Амоксицилин и клавуланова киселина могат да причинят нежелани реакции. Уведомете Вашия 

лекар, ако някой от тези симптоми е тежък или не изчезне:

диария

разстроен стомах
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повръщане

лек кожен обрив

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от следните симптоми, 
незабавно се обадете на Вашия лекар:

тежък кожен обрив

сърбеж

копривна треска

затруднено дишане или преглъщане

хрипове

вагинален сърбеж и течение

пожълтяване на кожата или очите

Амоксицилин и клавуланова киселина могат да причинят други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни 

проблеми, докато приемате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване на 

нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона (1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. Съхранявайте 

таблетките при стайна температура и далеч от излишна топлина и влага (не в банята). Съхранявайте течните 

лекарства в хладилника, плътно затворени, и изхвърлете всички неизползвани лекарства след 10 дни. Не 

замразявайте.

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като седмични 

хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките деца могат да 

ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните капачки и 

незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от погледа им и 

обсега.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата 

и други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо 

това, най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия 

фармацевт или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във 

вашата общност. Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/

c4Rm4p]) за повече информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

n случай на спешен случай/предозиране

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a685024.html 3/5

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p


14.04.22, 13:55 ч Амоксицилин и клавуланова киселина: Информация за лекарствата MedlinePlus

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

Симптомите на предозиране могат да включват следното:

стомашни болки

повръщане

диария

обрив

хиперактивност

сънливост

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар може да назначи определени лабораторни изследвания, за да 

провери реакцията на тялото ви към амоксицилин и клавуланова киселина.

Ако сте диабетик, използвайте Clinistix или TesTape (не Clinitest), за да тествате урината си за захар, докато приемате това 

лекарство.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Вашата рецепта вероятно не може да се презарежда. Ако все още имате 

симптоми на инфекция, след като приключите с амоксицилин и клавуланова киселина, обадете се на Вашия лекар.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без 

рецепта), които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. 

Трябва да носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също 

така е важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

ранни имена на комбинирани продукти

Амоклав®(съдържащи амоксицилин, 
клавуланат)¶

Аугментин®(съдържащи амоксицилин, 
клавуланат)

Аугментин®XR (съдържащ амоксицилин, 
клавуланат)

Клавамокс®(съдържащи амоксицилин, 
клавуланат)¶

¶ -Този марков продукт вече не е на пазара. Може да са налични общи алтернативи.
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