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CONCLUZII ŞTIINŢIFICE 
 
REZUMATUL GENERAL AL EVALUĂRII ŞTIINŢIFICE A AUGMENTIN ŞI DENUMIRILE 
ASOCIATE (A SE VEDEA ANEXA I) 
 
Augmentin este un produs antibacterian de combinaţie, bine-cunoscut şi utilizat la scară largă, care 
constă din produsul semi-sintetic amoxicilină (sub formă de trihidrat de amoxicilină) şi din acid 
clavulanic, un inhibitor al beta-lactamazei (sub formă de sare de potasiu). Combinaţia amoxicilină/acid 
clavulanic a fost dezvoltată iniţial ca răspuns la necesitatea unui antibiotic oral cu spectru larg care să 
acopere patogenii producători de beta-lactamază. Formulele orale ale Augmentin sunt disponibile în 
toată lumea din 1981, iar formula intravenoasă din 1984. În timp, proporţia de amoxicilină faţă de 
acidul clavulanic a fost modificată pentru a reflecta necesităţile de prescriere, pentru îmbunătăţirea 
uşurinţei dozării şi ca răspuns la recomandările pentru tratamentul infecţiilor mai severe sau al acelora 
cauzate de organisme rezistente. Amoxicilina acţionează prin inhibarea enzimei transpeptidază care 
este responsabilă pentru legarea încrucişată a peptidoglicanului la peretele celulei bacteriei, slăbind 
astfel peretele celular şi determinând umflarea şi ruperea celulei. Deoarece amoxicilina este hidrolizată 
imediat de beta-lactamază, Augmentin conţine şi un inhibitor de beta-lactamază, acidul clavulanic, 
care protejează amoxicilina de degradare şi extinde spectrul antibacterian al acesteia la multe bacterii 
care în mod normal sunt rezistente la peniciline şi cefalosporine. 
 
O gamă largă de diferite formule de Augmentin cu un raport crescut de amoxicilină faţă de acidul 
clavulanic sunt aprobate pentru utilizare orală (2:1, 4:1, 7:1, 8:1, 14:1 şi 16:1) şi parenterală (5:1 şi 
10:1) la adulţi şi la copii. Toate aprobările din Uniunea Europeană (UE) au fost obţinute prin 
intermediul înregistrării naţionale, conducând la o serie de diferenţe în informaţiile referitoare la 
produs, în special la punctele privind indicaţiile şi dozele şi, prin urmare, a fost declanşată o procedură 
de sesizare pentru soluţionarea divergenţelor dintre RCP-urile autorizate la nivel naţional şi, deci, 
pentru armonizarea RCP-urilor de pe întreg teritoriul UE. Titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă 
a discutat şi analizat mai multe indicaţii având în vedere fişele globale de date (GSD) ale titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă, datele publicate, literatura de specialitate, studiile relevante şi 
actualele practici clinice. Evaluarea raportului beneficiu-risc pentru seria de formule aprobate în 
diferite state membre a fost efectuată cu referire la tiparele de rezistenţă existente în acele state 
membre în care se comercializează produsul. Evaluarea raportului beneficiu-risc efectuată de către 
CHMP nu a abordat utilizarea acestor produse pe alte pieţe, în care se pot aplica tipare de rezistenţă 
diferite. 
 
Titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă a furnizat justificări pentru diversele formule grupate în 
funcţie de raportul amoxicilină/acid clavulanic, indiferent de concentraţiile şi formele farmaceutice din 
cadrul fiecăreia dintre aceste grupări de formule. Pentru punctele 4.1 şi 4.2 din RCP, textul propus 
pentru formulele cu acelaşi raport amoxicilină/acid clavulanic este discutat în secvenţe, începând cu 
cel mai mic raport 2:1, urmat de cel mai mare raport pentru administrare orală 16:1 şi încheind cu 
raportul intravenos 10:1. Pentru alte puncte ale RCP-ului şi ale prospectului, textul propus este 
aplicabil tuturor formulelor, indiferent de proporţie, cu excepţia cazurilor în care acestea sunt 
specificate cu claritate. În timpul evaluării au fost identificate chestiuni nesoluţionate care au fost 
înaintate titularului autorizaţiei de introducere pe piaţă pentru a fi rezolvate. 
 
2.1 Evaluare critică 
 
Punctul 4.1 –Indicaţii terapeutice 
 
Înainte de armonizare, la începutul procedurii, indicaţiile pentru diversele formule erau grupate după 
cum urmează: 
 

 Formule orale cu raport scăzut (2:1, 4:1 şi 7:1), autorizate în general pentru acelaşi set de 
indicaţii. 

 Două formule intravenoase (5:1 şi 10:1), autorizate pentru acelaşi set de indicaţii. 
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 Augmentin ES (concentraţie puternică) şi eliberare prelungită (SR), dezvoltat pentru a 
îndeplini necesităţi clinice specifice legate de apariţia patogenilor rezistenţi. Acest set de 
indicaţii diferă de acela pentru formulele cu raport scăzut. 

 Formule cu raport 8:1, pentru utilizare generală la populaţia fără probleme renale, aprobate 
numai în Franţa şi asociate propriului lor set de indicaţii. 

 
INDICAŢII TERAPEUTICE COMUNE MAI MULTOR FORMULE DE AUGMENTIN: 
 
Tonsilită 
Titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă a recunoscut că Augmentin nu este prima opţiune ca 
medicament pentru tratamentul tonsilitei streptococice acute, însă este recomandat ca posibilă 
alternativă pentru tratarea pacienţilor care suferă episoade recurente multiple de tonsilită streptococică, 
deoarece s-a demonstrat că Augmentin prezintă rate ridicate de eradicare a streptococilor de la nivelul 
nazofaringelui. Prin urmare, titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă a considerat că Augmentin 
este un tratament eficient pentru tonsilita recurentă, deoarece este eficace şi utilizat la scară largă 
pentru infecţiile de la nivelul căilor respiratorii superioare în general şi, în plus, acţionează împotriva 
cocobacteriilor şi a germenilor anaerobi Gram pozitivi şi Gram negativi. În plus, acidul clavulanic 
protejează amoxicilina împotriva inactivării în cazurile în care infecţiile pot fi polimicrobiene sau 
atunci când pot fi prezenţi agenţi non-patogeni producători de beta-lactamază. CHMP a observat că 
tonsilita/faringita şi sinuzita fără complicaţii au de multe ori origine virală şi, atunci când sunt 
provocate de bacterii, cel mai frecvent patogen este S. pyogenes, care este întotdeauna sensibil la 
penicilină, tratându-se doar cu amoxicilină sau cu penicilină. Tratamentul tonsilitei recurente cu 
Augmentin se bazează pe prezumţia că beta-lactamazele altor bacterii din cavitatea bucală sunt 
excretate în mediu şi astfel inactivează penicilinele neprotejate. CHMP a convenit că datele 
disponibile pentru această indicaţie nu sunt suficiente dacă nu sunt sprijinite de date clinice şi a 
eliminat această indicaţie pentru toate formulele. 
 
Septicemie 
CHMP a solicitat retragerea indicaţiei referitoare la septicemie în general, deoarece focarul septicemiei 
trebuie să fie tratat suficient şi, prin urmare, această indicaţie nu este acceptabilă. Titularul autorizaţiei 
de introducere pe piaţă a fost de acord cu retragerea septicemiei din RCP-uri pentru toate formulele 
orale şi parenterale. 
 
INDICAŢII TERAPEUTICE COMUNE PENTRU AUGMENTIN FORMULELE 2:1, 4:1, 7:1 ŞI 8:1 (ORAL) 
 
Titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă a propus aceleaşi indicaţii pentru formulele 2:1, 4:1, 7:1 şi 
8:1 şi acestea sunt discutate în comun. Echivalenţa diferitelor scheme de dozare a fost confirmată de 
studiile clinice randomizate la adulţi în cazul mai multor infecţii dobândite în comunitate şi la pacienţii 
pediatrici. 
 
Infecţii ale tractului genito-urinar 
CHMP a concluzionat că această indicaţie generală nu este acceptabilă deoarece nici combinaţia 
amoxicilină/acid clavulanic şi nici amoxicilina individual nu sunt în prezent indicate pentru 
tratamentul bolilor cauzate de N. gonorrhoeae. După analizarea răspunsurilor titularului autorizaţiei de 
introducere pe piaţă, CHMP a convenit că Augmentin este un medicament adecvat pentru indicaţiile 
solicitate cistită şi pielonefrită. Deşi mulţi patogeni importanţi pentru infecţiile de la nivelul tractului 
urinar prezintă rate de rezistenţă > 10% la Augmentin, acesta este considerat o alternativă adecvată, 
deoarece toţi agenţii antimicrobieni cu această indicaţie prezintă aceeaşi problemă, iar alegerea 
agentului depinde de pacient şi de situaţia epidemiologică. CHMP a adoptat indicaţiile „Cistită”şi 
„Pielonefrită”. 
 
Sepsie intra-abdominală 
Combinaţia amoxicilină/acid clavulanic nu este recomandată pentru sepsia intra-abdominală. 
Tratamentul antibacterian empiric trebuie să ofere acoperirea unui spectru larg de patogeni aerobi şi 
anaerobi. Augmentin prezintă date PK/PD adecvate care ar indica eficacitatea clinică împotriva 
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patogenilor Gram-pozitivi şi a multor patogeni Gram-negativi, inclusiv patogeni anaerobi, şi 
penetrează eficient peritoneul. Datorită acestor caracteristici, este un antibiotic adecvat pentru 
infecţiile intra-abdominale. CHMP a avizat favorabil datele şi motivaţia titularului autorizaţiei de 
introducere pe piaţă, în special natura polimicrobiană a infecţiilor intra-abdominale, iar recenta 
utilizare a Augmentin în studiile controlate vine în sprijinul utilizării Augmentin atât pentru 
tratamentul empiric iniţial intravenos, cât şi pentru cel oral de continuare după trecerea de la 
tratamentul intravenos. Aceasta este sprijinită şi de mai multe documente de orientare, iar CHMP a 
adoptat indicaţia: „Infecţii intra-abdominale” pentru formulele intravenoase de Augmentin. 
 
Infecţii la nivelul căilor respiratorii superioare 
CHMP a analizat studiile clinice care compară eficacitatea diferitelor scheme de dozare ale 
combinaţiei amoxicilină/acid clavulanic în tonsilita recurentă şi faptul că o serie de orientări naţionale 
recomandă Augmentin sau penicilină + inhibitor betalactamic ca tratament de primă linie pentru otita 
medie acută (OMA), de obicei o suprainfecţie bacteriană cu fluid purulent sau micropurulent în 
urechea medie. La adulţi, OMA este rară, însă bacteriile implicate sunt aceleaşi ca în cazul copiilor, iar 
opţiunile terapeutice nu sunt diferite. Un tratament recomandat este combinaţia amoxicilină/acid 
clavulanic, în special dacă nu sunt disponibili markeri bacteriologici. Pentru alte infecţii decât otita 
medie, tratamentul iniţial cu antibiotice nu este de obicei recomandat. În general, indicaţia este bine 
stabilită, iar CHMP a concluzionat că indicaţia trebuie limitată la „otită medie acută”. 
 
Infecţii la nivelul căilor respiratorii inferioare şi bronşita acută 
În conformitate cu orientările, tratamentul cu antibiotice trebuie avut în vedere la pacienţii cu infecţii 
ale căilor respiratorii inferioare în următoarele situaţii: pneumonie suspectată sau definitivă, exacerbări 
selectate ale bolii pulmonare obstructive cronice, pacienţi cu vârste > 75 ani şi febră, insuficienţă 
cardiacă, diabet zaharat şi tulburări neurologice grave. Aceste indicaţii sunt aprobate în toate ţările din 
Uniunea Europeană, iar Augmentin este acceptat ca tratament eficace în mai multe orientări naţionale. 
Pentru bronşita acută la copii, orientările prevăd că, la pacienţii medii cu infecţii ale căilor respiratorii 
inferioare necomplicate în îngrijire primară, care nu sunt suspectaţi de pneumonie, tratamentul cu 
antibiotice nu s-a dovedit a avea un beneficiu faţă de placebo. O analiză Cochrane a stabilit că 
tratamentul cu antibiotice la pacienţii cu bronşită acută are un efect benefic modest care nu este mai 
mare decât efectele secundare ale tratamentului. CHMP a considerat că cele mai multe bronşite acute 
prezintă etiologie virală, iar necesitatea sistematică a unui tratament cu antibiotice este îndoielnică. 
Titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă a fost de acord să retragă indicaţia bronşită acută, 
deoarece formularea „exacerbări acute ale bronşitei cronice (diagnosticate în mod adecvat)” reflectă 
indicaţia mai adecvat. 
 
Infecţii cutanate şi ale ţesuturilor moi 
CHMP a observat evaluarea combinaţiei amoxicilină/acid clavulanic în cazul infecţiilor cutanate şi ale 
ţesuturilor moi necomplicate, inclusiv afecţiuni precum infectarea rănilor, abcesul, celulita, 
furunculoza şi impetigo. Mai multe studii comparative şi non-comparative au fost efectuate cu privire 
la infecţiile cutanate şi ale ţesuturilor moi, incluzând adulţi şi copii. În ceea ce priveşte celulita, CHMP 
a considerat că tratamentul pentru cazul tipic de erisipel sau celulită trebuie să includă un antibiotic 
activ împotriva streptococilor şi, prin urmare, a considerat combinaţia amoxicilină/acid clavulanic ca o 
potenţială alternativă pentru tratamentul infecţiilor cutanate şi ale ţesuturilor moi necomplicate. Pentru 
muşcăturile de animale, administrarea de antibiotice orale sau parenterale depinde de adâncimea şi 
severitatea rănii şi de intervalul scurs de la momentul muşcăturii. CHMP este de acord că combinaţia 
amoxicilină/acid clavulanic este utilizată la scară largă ca tratament de primă linie pentru muşcăturile 
de animale şi, prin urmare, a adoptat următoarea formulare: „Infecţii cutanate şi ale ţesuturilor moi, în 
special celulită, muşcături de animale şi abces dentar sever cu celulită răspândită” 
 
Infecţii osoase şi articulare 
Infecţiile osoase reprezintă o provocare din punct de vedere al diagnosticului şi al tratamentului 
deoarece la declanşarea infecţiilor osoase/articulare contribuie numeroşi factori exogeni şi endogeni. 
Titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă nu a prezentat niciun fel de date care să vină în sprijinul 
aceste indicaţii, însă a propus reclasificarea acestei indicaţii ca osteomielită, furnizând o justificare 
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extinsă, împreună cu o discuţie privind farmacocinetica/farmacodinamica (PK/PD). Au fost prezentate 
date privind câteva sute de pacienţi şi un rezumat al datelor clinice în sprijinul tratamentului 
osteomielitei. Datele privind siguranţa indică faptul că administrarea prelungită nu duce la creşterea 
incidenţei şi severităţii efectelor secundare în comparaţie cu cicluri mai scurte de tratament. Nu există 
un consens privind durata adecvată a tratamentului, deoarece alţi factori precum amploarea infecţiei, 
tipul de patogen, răspunsul clinic şi prezenţa factorilor esenţiali de risc reprezintă considerente 
importante, însă actualele RCP-uri stipulează doar că pacienţii care urmează un tratament prelungit 
peste 14 zile trebuie monitorizaţi îndeaproape. Titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă a 
concluzionat că tratamentul cu Augmentin pentru osteomielită trebuie să fie iniţial parenteral, urmat de 
o trecere la administrarea pe cale orală. Augmentin este considerat adecvat pentru tratamentul 
osteomielitei deoarece prezintă caracteristicile PK/PD adecvate, este eficace împotriva MSSA şi 
acoperă organismele Gram-negative (culturi microbiene sensibile) şi anaerobe în infecţiile 
polimicrobiene. Formulele intravenoase şi orale facilitează trecerea sau tratamentul secvenţial de la 
tratamentul iniţial intravenos la tratamentul oral ulterior. CHMP a confirmat argumentele şi a convenit 
că Augmentin este adecvat pentru această indicaţie. CHMP a adoptat următoarea indicaţie: 
 
„Infecţii osoase şi articulare, în special osteomielita.” 
 
Discuţia a vizat, de asemenea, durata tratamentului, iar CHMP a convenit asupra modificării punctului 
4.2 din RCP. CHMP a adoptat următorul text: 
 
„Durata tratamentului trebuie să fie determinată de răspunsul pacientului. Anumite infecţii (de 
exemplu, osteomielita) necesită perioade mai lungi de tratament. Tratamentul nu trebuie să 
depăşească 14 zile fără o analiză prealabilă. A se vedea şi punctul 4.4 privind tratamentul prelungit.” 
 
INDICAŢII TERAPEUTICE PENTRU AUGMENTIN FORMULA 2:1 (ORAL) 
 
Formula 2:1 a devenit o schemă de dozare bine-stabilită în multe ţări şi a făcut obiectul multor studii 
clinice, multe dintre acestea efectuate de către persoane şi grupuri de cercetare independente. Datele 
provin în mare parte din cantitatea mare de literatură de specialitate publicată şi includ date 
comparative cu alţi agenţi antibacterieni într-o serie de infecţii pentru care Augmentin este indicat. 
Titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă a furnizat o analiză a indicaţiilor autorizate în prezent şi a 
discutat fiecare grup de indicaţii, făcând referire la dezvoltarea clinică, studii şi orientări. Principalele 
indicaţii discutate pentru Augmentin 2:1 au inclus infecţiile tractului genito-urinar, infecţiile căilor 
respiratorii şi infecţiile cutanate şi ale ţesuturilor moi. Titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă a 
discutat şi datele PK/PD pentru formula 2:1, afirmând că timpul peste concentraţia inhibitoare minimă 
(T>MIC) este un indicator al eficacităţii pentru agenţii antibacterieni betalactamici. 
 
CHMP a analizat indicaţiile pentru formula 2:1 în lumina spectrului de rezistenţă din ce în ce mai mare 
al agenţilor cauzatori şi riscul de subdozare în tratamentul bacteriilor cu valori mai mari ale MIC şi 
care dezvoltă rezistenţă. Tiparul evoluţiei tulpinilor care nu sunt sensibile la penicilină şi ratele actuale 
de rezistenţă diferă foarte mult pe teritoriul Europei, iar ratele de rezistenţă s-au modificat şi în timp. 
În plus, numărul de tulpini cu sensibilitate intermediară la penicilină trebuie, de asemenea, luat în 
considerare, ceea ce creează o nevoie de concentraţii mai mari de amoxicilină. Prin contrast, în 
anumite ţări, nivelul de PRSP nu s-a modificat în timp, caz în care tendinţele de insensibilitate ale S. 
pneumoniae din infecţiile căilor respiratorii dobândite în comunitate şi din bacteremii nu au prezentat 
nicio dovadă a creşterii insensibilităţii în timp. Aceasta sugerează că dozele mai mici de amoxicilină, 
astfel cum sunt utilizate în anumite tratamente aprobate în prezent sunt adecvate. Titularul autorizaţiei 
de introducere pe piaţă a concluzionat că datele PK/PD sprijină continuarea utilizării formulei orale 
2:1 şi faptul că aceasta continuă să fie activă pentru mulţi patogeni. 
 
Pentru a propune o serie de indicaţii armonizate care pot fi tratate prin utilizarea formulelor 2:1 şi 4:1, 
titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă a luat în considerare datele clinice, valorile T>MIC, 
orientările locale şi naţionale şi publicaţiile din jurnalele de evaluare de către colegii din domeniu. 
Diversele formule oferă medicilor prescriptori o anumită varietate de opţiuni pentru tratarea infecţiilor, 
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în funcţie de natura infecţiei, factorii care ţin de pacientul relevant şi susceptibilitatea locală sau 
regională a patogenilor probabili. Timpul peste concentraţia inhibitoare minimă (T>MIC) este unul 
dintre indicatorii importanţi ai eficacităţii antibacterienilor betalactamici. Acest aspect a fost 
demonstrat prin studii in-vitro, in-vivo la numeroase modele animale şi a fost confirmat de date 
provenind din studii clinice. Rezistenţa S. pneumoniae la amoxicilină este în prezent scăzută în mai 
multe state membre, majoritatea MIC fiind ≤ 1 μg/mL. În urma analizelor PK/PD se preconizează că 
formula orală Augmentin 2:1 (250/125mg) de trei ori pe zi ar obţine o eradicare maximă a tulpinilor de 
S. pneumoniae cu amoxicilină sau combinaţie amoxicilină/acid clavulanic MIC ≤1μg/mL în timp ce 
formula 4:1 (500/125mg) de trei ori pe zi ar fi eficace împotriva tulpinilor cu MIC ≤ 2μg/mL. Datele 
PK/PD publicate privind amoxicilina sprijină, prin urmare, eficacitatea continuă împotriva multor 
patogeni a formulelor orale de Augmentin 250/125mg (2:1) de trei ori pe zi şi 500/125mg (4:1) de trei 
ori pe zi. 
 
În plus, doar o concentraţie foarte mică de acid clavulanic (0,12mg/l) este necesară pentru restabilirea 
susceptibilităţii acestor culturi microbiene la amoxicilină. Unitatea de dozaj a acidului clavulanic (125 
mg) pentru formulele 2:1 şi 4:1 este aceeaşi ca în cazul altor formule orale de Augmentin, această 
concentraţie fiind suficientă pentru inhibarea beta-lactamazelor ţintă. Astfel, doza zilnică de acid 
clavulanic va depinde de frecvenţa administrării şi nu de formulă. Titularul autorizaţiei de introducere 
pe piaţă a concluzionat că toate dovezile ştiinţifice, datele clinice, valorile T>MIC, orientările şi 
publicaţiile demonstrează că formulele 2:1 şi 4:1 de Augmentin sunt eficace într-o gamă largă de 
indicaţii şi oferă acoperirea clinică adecvată împotriva patogenilor cheie implicaţi în aceste infecţii. 
Disponibilitatea formulei 2:1 continuă să ofere medicilor un antibiotic valoros cu spectru larg, adecvat 
pentru tratamentul unei varietăţi de infecţii bacteriene la adulţi şi la copii, în special în zonele cu 
niveluri de rezistenţă redusă în care organismele ţintă rămân sensibile la această formulă. În mod 
similar, formula 4:1 este o schemă de tratament bine-stabilită, oferind o opţiune valoroasă de tratament 
pentru infecţiile uşoare până la moderate, precum şi pentru infecţiile mai grave. în zonele în care 
rezistenţa bacteriană nu reprezintă un motiv semnificativ de îngrijorare. 
 
CHMP a considerat că datorită efectelor adverse cunoscute ale acidului clavulanic şi datorită profilului 
PK/PD al acestui inhibitor de beta-lactamază, nu ar trebui depăşită o doză de 125 mg de trei ori pe zi. 
Astfel, doza zilnică maximă de amoxicilină în cadrul formulei 2:1 este 750 mg. Potrivit datelor, 
această doză zilnică este adecvată numai pentru patogenii cu MIC90 < 1 µg/mL, respectiv patogenii în 
cazul cărora timpul peste MIC este > 40%. Prin urmare, formula 2:1 este adecvată pentru zonele care 
nu au în prezent probleme majore cu pneumococii insensibili la penicilină. CHMP şi-a exprimat 
preocuparea în legătură cu potenţialul pentru viitoare proceduri DCP/MRP în care statelor membre 
care nu au formula 2:1 şi care au probleme cu pneumococi insensibili la penicilină li se poate solicita 
să le aprobe. Pentru a preveni o astfel de situaţie, CHMP a precizat că: 
 
„Nu toate formulele posibile de Augmentin sunt adecvate pentru utilizare în toate ţările din Uniunea 
Europeană. Opţiunea în privinţa formulelor utilizate în oricare dintre statele membre ale Uniunii 
Europene trebuie să fie compatibilă cu prevalenţa anumitor tipuri de rezistenţă bacteriană, care este 
foarte variabilă între ţările Uniunii Europene şi, în mod inevitabil, se va modifica în timp. Prin 
urmare, orice cereri ulterioare de acordare a autorizaţiei de introducere pe piaţă pentru formule de 
Augmentin trebuie să fie justificate de o discuţie a adecvării acelor formule specifice pentru statele 
membre în cauză selectate. În special, trebuie să se discute prevalenţa pneumococilor insensibili la 
penicilină în SMC şi adecvarea dozei de amoxicilină din formulele care fac obiectul cererilor pentru 
tratarea acestor organisme. De exemplu, comprimatele de 250/125mg nu sunt adecvate pentru a fi 
utilizate în niciun stat membru în care apare frecvent Streptococcus pneumoniae insensibil la 
penicilină sau rezistent la penicilină. Motivul este acela că doza zilnică de amoxicilină administrată 
prin această formulă (750mg) este insuficientă pentru tratarea acestei bacterii. De asemenea, 
obţinerea unei doze zilnice mai mari de amoxicilină prin dublarea numărului de comprimate 
250/125mg administrate zilnic nu este recomandată deoarece ar avea ca rezultat administrarea unei 
doze mari de acid clavulanic, fără ca acest lucru să fie necesar. Prin urmare, trebuie selectată o 
formulă alternativă de Augmentin.” 
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CHMP a avut, de asemenea, în vedere discuţia privind indicaţiile comune formulelor 2:1, 4:1, 7:1 şi 
8:1 şi următorul text armonizat pentru RCP-urile armonizate a fost convenit şi adoptat de către CHMP: 
 
 Sinuzită bacteriană acută (diagnosticată în mod adecvat) 
 Cistită 
 Pielonefrită 
 Celulită 
 Muşcături de animale 
 Abces dentar sever cu celulită răspândită. 
 
INDICAŢII TERAPEUTICE PENTRU AUGMENTIN FORMULA 4:1 (ORAL) 
 
Până în prezent, formula 4:1 a fost aprobată la scară largă în Europa, iar aprobarea în 1984 a dozării de 
trei ori pe zi a fost sprijinită de studii clinice la care au participat pacienţi pediatrici şi adulţi. Titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă a prezentat indicaţiile aprobate în momentul de faţă şi a discutat în 
special indicaţiile referitoare la infecţiile la nivelul tractului genito-urinar, abdominale, infecţiile căilor 
respiratorii şi infecţiile cutanate şi ale ţesuturilor moi, făcând referire la numeroase studii clinice şi 
orientări care recomandă utilizarea formulei 4:1. Titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă a 
concluzionat că tratamentul cu Augmentin 4:1 este justificat pentru indicaţiile solicitate, oferindu-le 
pacienţilor şi medicilor prescriptori o opţiune valoroasă pentru tratamentul infecţiilor uşoare până la 
moderate, precum şi pentru infecţiile mai severe, în zonele în care rezistenţa bacteriană nu este 
considerată a reprezenta un motiv semnificativ de îngrijorare. Titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă a discutat argumentele prezentate pentru formula 2:1, considerând că formula orală 4:1 este 
activă pentru mulţi patogeni şi că utilizarea sa este justificată. 
 
CHMP a fost de acord cu principala concluzie formulată de către titularul autorizaţiei de introducere 
pe piaţă, însă noi studii care compară eficacitatea formulelor 4:1 şi 8:1 au arătat o clară inferioritate a 
formulei 4:1 atunci când agenţii cauzatori au fost reprezentaţi de bacterii cu valori MIC mai mari. 
Pentru indicaţiile deja discutate pentru formula 2:1, singura diferenţă este o doză mai mare de 
amoxicilină de 0,5g de trei ori pe zi (adulţi). Această creştere a dozei de amoxicilină face această 
formulă în mod clar mai adecvată decât formula 2:1 şi această formulă ar putea fi adecvată pentru 
anumite indicaţii cel puţin în unele zone. Cea mai mare problemă este reprezentată de diferenţele 
uriaşe la nivel regional şi chiar local pe teritoriul Europei şi în interiorul ţărilor. Titularul autorizaţiei 
de introducere pe piaţă a discutat în comun motivaţia pentru utilizarea Augmentin 2:1 şi 4:1. Formula 
4:1 a făcut şi obiectul unei discuţii ulterioare în cadrul CHMP, observându-se că doza zilnică maximă 
de amoxicilină administrată este 1 500mg. Potrivit datelor prezentate de către titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă, această doză zilnică este adecvată numai pentru patogeni cu MIC90 < 2µg/mL, 
respectiv numai acei patogeni pentru care timpul necesar peste MIC este > 40%. Astfel, formula 4:1 
este considerată ineficace împotriva S. pneumoniae rezistent la penicilină. 
 
CHMP a analizat, de asemenea, discuţia privind indicaţiile comune pentru formulele 2:1, 4:1, 7:1 şi 
8:1 şi a convenit şi aprobat următorul text armonizat pentru RCP-urile armonizate: 
 

 Sinuzită bacteriană acută (diagnosticată în mod adecvat) 
 Otită medie acută 
 Exacerbări acute ale bronşitei cronice (diagnosticate în mod adecvat) 
 Pneumonie dobândită în comunitate 
 Cistită 
 Pielonefrită 
 Infecţii cutanate şi ale ţesuturilor moi, în special celulită, muşcături de animale, abces dentar 

cu celulită răspândită. 
 Infecţii osoase şi articulare, în special osteomielită. 

 
INDICAŢII TERAPEUTICE PENTRU AUGMENTIN FORMULA 7:1 (ORAL) 
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Formula 7:1 a fost dezvoltată pentru dozarea de două ori pe zi în vederea îmbunătăţirii uşurinţei de 
utilizare şi, astfel, în vederea conformităţii cu schemele originale de tratament de trei ori pe zi cu 
raport scăzut, datorită inconvenienţelor asociate cu doza din mijlocul zilei şi, de asemenea, deoarece 
dozarea de două ori pe zi devenise o schemă de tratament standard în mai mare măsură decât dozarea 
de trei ori pe zi. Formula a fost aprobată în anii ’90. Atât pentru suspensia pentru pacienţii adulţi, cât şi 
pentru cei pediatrici, unitatea de dozaj a acidului clavulanic rămâne nemodificată, însă acum este 
administrată de două ori pe zi în loc de trei ori; această doză rămâne suficientă pentru a proteja 
amoxicilina de acţiunea beta-lactamazelor. Titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă a enumerat 
indicaţiile aprobate în prezent, discutând în special utilizarea în cazul infecţiilor cutanate şi ale 
ţesuturilor moi şi în cazul tonsilitei recurente, otitei medii, sinuzitei, infecţiilor la nivelul căilor 
respiratorii inferioare, la nivelul tractului urinar, precum şi în cazul infecţiilor la nivelul căilor 
respiratorii superioare şi ale tractului genito-urinar şi a discutat caracteristicile PK/PD, demonstrând 
echivalenţa bacteriologică a formulelor administrate de două ori pe zi şi a celor administrate de trei ori 
pe zi. Titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă a considerat că formula 7:1 este bine stabilită în 
practicile clinice şi a prezentat o listă a orientărilor în care se recomandă Augmentin, concluzionând că 
disponibilitatea formulei 7:1 oferă medicilor un antibiotic valoros cu spectru larg, adecvat utilizării în 
tratamentul unei varietăţi de infecţii bacteriene la adulţi şi copii. Indicaţiile sunt sprijinite de datele 
clinice, valorile T>MIC şi publicaţiile din jurnalele de evaluare de către colegii din domeniu. 
 
CHMP a analizat, de asemenea, discuţia privind indicaţiile comune pentru formulele 2:1, 4:1, 7:1 şi 
8:1 şi următorul text armonizat pentru RCP-urile armonizate a fost convenit şi adoptat de către CHMP: 
 
 Sinuzită bacteriană acută (diagnosticată în mod adecvat) 
 Otită medie acută 
 Exacerbării acute ale bronşitei cronice (diagnosticate în mod adecvat) 
 Pneumonie dobândită în comunitate 
 Cistită 
 Pielonefrită 
 Infecţii cutanate şi ale ţesuturilor moi, în special celulită, muşcături de animale, abces dentar 

sever cu celulită răspândită. 
 Infecţii osoase şi articulare, în special osteomielită. 
 
INDICAŢII TERAPEUTICE PENTRU AUGMENTIN FORMULA 8:1 (ORAL) 
 
Formula de Augmentin 8:1 a fost autorizată în 1990, dezvoltată ca răspuns la preocupările legate de 
creşterea prevalenţei tulpinilor de S. pneumoniae rezistente în Franţa, în special în rândul copiilor mici 
cu otită medie acută. La momentul respectiv, formula de Augmentin 4:1 era utilizată la scară largă 
pentru tratamentul infecţiilor la copii. Doza mai mică de amoxicilină conţinută în formula 4:1 a fost 
considerată insuficientă pentru atingerea nivelurilor MIC ale amoxicilinei necesare pentru eradicarea 
tulpinilor de S. pneumoniae cu sensibilitate redusă la penicilină. Titularul autorizaţiei de introducere 
pe piaţă a enumerat indicaţiile aprobate în prezent şi a discutat datele provenind din studiile clinice la 
care au participat pacienţi pediatrici şi adulţi pentru tratamentul otitei medii şi al infecţiilor tractului 
urinar, demonstrând bioechivalenţa schemei de tratament 8:1 pentru adulţi cu cea pentru copii şi 
eficacitatea formulei 8:1 administrată de două ori pe zi la adulţi; în consecinţă, această schemă de 
tratament a devenit în prezent bine stabilită în Franţa pentru tratamentul infecţiilor căilor respiratorii la 
adulţi, inclusiv pneumonia dobândită în comunitate, exacerbările acute ale bronşitei cronice, OMA şi 
sinuzita. De asemenea, titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă a enumerat o serie de studii 
publicate şi a discutat alte indicaţii, precum infecţiile cutanate şi ale ţesuturilor moi, infecţiile osoase şi 
articulare, infecţiile abdominale, boala inflamatoare pelvină, infecţiile tractului urinar şi infecţiile 
dentare. În cele din urmă, titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă a discutat 
farmacocinetica/farmacodinamica formulei 8:1, afirmând că valorile medii T>MIC în stare de 
echilibru înseamnă că această formulă administrată de trei ori pe zi obţine eradicarea maximă a 
tulpinilor de S. pneumoniae cu amoxicilină sau combinaţie de amoxicilină/acid clavulanic MIC 
≤2g/mL şi va avea o anumită eficacitate împotriva tulpinilor cu MIC de 4g/mL. Pentru infecţiile 
severe şi pentru patogeni cu MIC mai ridicate, formula 8:1 este activă pentru mulţi dintre patogenii 
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vizaţi. Titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă a concluzionat că formula 8:1 este mai adecvată 
decât formula 4:1 pentru tratamentul anumitor infecţii, iar rezultatele in vivo sprijină predicţia PK/PD 
potrivit căreia Augmentin 8:1 va fi eficace împotriva infecţiilor cauzate de S. pneumoniae cu 
amoxicilină cu MIC ridicată (2-4g/mL). 
 
CHMP a concluzionat că formula 8:1 este comparabilă cu formula 7:1 în termeni de eficacitate şi date 
privind siguranţa. CHMP a analizat discuţia privind indicaţiile comune formulelor 2:1, 4:1, 7:1 şi 8:1 
şi următorul text armonizat pentru RCP-urile armonizate a fost convenit şi adoptat de către CHMP: 
 

 Sinuzită bacteriană acută (diagnosticată în mod adecvat) 
 Otită medie acută 
 Exacerbări acute ale bronşitei cronice (diagnosticate în mod adecvat) 
 Pneumonie dobândită în comunitate 
 Cistită 
 Pielonefrită 
 Infecţii cutanate şi ale ţesuturilor moi, în special celulită, muşcături de animale, abces dentar 

sever cu celulită răspândită. 
 Infecţii osoase şi articulare, în special osteomielită. 

 
INDICAŢII TERAPEUTICĂ PENTRU AUGMENTIN FORMULA 14:1 (ORAL - ES) 
 
Augmentin ES (concentraţie puternică), suspensia de uz pediatric a fost dezvoltată prin utilizarea de 
studii clinice privind OMA (otită medie acută) şi date PK/PD provenind de la modele animale, în 
vederea îmbunătăţirii eradicării S. pneumoniae rezistent la penicilină (SPRP) cu penicilină cu MIC 
până la şi inclusiv 4g/mL. Această formulă a îndeplinit o necesitate medicală stabilită în orientările 
de tratament care recomandau creşterea dozelor de amoxicilină pentru tratamentul infecţiilor căilor 
respiratorii, în special în zonele cu o prevalenţă ridicată a tulpinilor S. pneumoniae rezistente, în 
special SPRP. Titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă a enumerat indicaţiile aprobate în prezent şi 
a discuta infecţiile căilor respiratorii, OMA, pneumonia dobândită în comunitate, tonsilo-faringita şi 
sinuzita, infecţiile cutanate şi ale ţesuturilor moi şi infecţiile tractului urinar. Titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă a fost de acord să retragă indicaţia privind infecţiile cutanate şi ale ţesuturilor moi 
şi tonsilo-faringita, precum şi indicaţia propusă iniţial privind infecţiile tractului urinar. 
 
Dezvoltarea Augmentin ES (14:1) s-a bazat pe date PK/PD, precum şi pe studii privind eficacitatea 
clinică şi siguranţa, administrându-se o doză mai mare de amoxicilină de două ori pe zi, în timp ce se 
reţine aceeaşi doză de acid clavulanic ca în cazul formulei existente de Augmentin 7:1. Titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă a considerat că indicaţiile sunt sprijinite de datele clinice şi PK/PD 
şi de publicaţii şi, astfel, sunt adecvate pentru această formulă. CHMP a observat că Augmentin ES a 
fost studiat în privinţa utilizării la pacienţii pediatrici în cazul otitei medii acute, atunci când există 
factori de risc pentru implicarea tulpinilor producătoare de beta-lactamază sau a S. pneumoniae cu 
sensibilitate redusă la penicilină. Datorită acestor patogeni rezistenţi la medicamente, această formulă 
cu doză ridicată poate fi acceptabilă pentru tratamentul pneumoniei dobândite în comunitate. Cu toate 
acestea, deoarece nu au fost oferite documente justificative în sprijinul altor indicaţii în afara OMA şi 
pneumoniei dobândite în comunitate, celelalte indicaţii trebuie eliminate. Titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă a recunoscut că programul faza III a studiat doar OMA şi că alte indicaţii, inclusiv 
pneumonia dobândită în comunitate, sinuzita bacteriană acută şi infecţiile cutanate şi ale ţesuturilor 
moi au fost extrapolate pe baza principiilor PK/PD, deoarece rezultatele studiile OMA au arătat că 
rezultatele clinice pot fi preconizate de conceptul PK/PD. Titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă 
a oferit justificări extinse pentru reţinerea indicaţiei sinuzită bacteriană acută. 
 
CHMP a concluzionat că datorită lipsei datelor privind eficacitatea, aplicarea concluziilor privind 
OMA la sinuzita bacteriană acută nu este susţinută. În ceea ce priveşte pneumonia dobândită în 
comunitate, formula 14:1 este considerată a acoperi în mod adecvat SPRP. Deşi nu există date clinice 
privind eficacitatea în cazul pneumoniei dobândite în comunitate la copii, se consideră că este posibilă 
extrapolarea din experienţa în ceea ce priveşte adulţii. De asemenea, s-a considerat că utilizarea 
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Augmentin trebuie restricţionată la indicaţiile în cazul cărora sunt necesare ambele componente. 
Deoarece Augmentin ES a fost studiat în tratamentul S. pneumoniae rezistent la penicilină, s-a reţinut 
o declaraţie care atenţionează medicii prescriptori că această formulă este adecvată pentru utilizare în 
tratamentul infecţiilor cauzate sau suspectate a fi cauzate de S. pneumoniae rezistent la penicilină. Pe 
scurt, următorul text armonizat pentru a fi inclus în RCP-urile armonizate a fost convenit şi adoptat de 
către CHMP: 
 
„Augmentin este indicat pentru tratamentul următoarelor infecţii la copii cu vârste de cel puţin 3 luni 
şi cu o greutate corporală mai mică de 40 kg, cauzate sau probabil cauzate de Streptococcus 
pneumoniae rezistent la penicilină (a se vedea punctele 4.2, 4.4 şi 5.1): 
 
 Otită medie acută 
 Pneumonie dobândită în comunitate. 
 
INDICAŢII TERAPEUTICE PENTRU AUGMENTIN FORMULA 16:1 (ORAL - SR) 
 
În urma lansării schemelor de tratament cu Augmentin de trei ori pe zi şi de două ori pe zi, rezistenţa 
la peniciline a patogenilor căilor respiratorii a crescut în general în mod semnificativ. Multe orientări 
pentru indicaţii cum ar fi pneumonia dobândită în comunitate şi rinosinuzita bacteriană acută au 
recomandat, prin urmare, doze mai mari de amoxicilină pentru a se asigura continuarea eradicării 
infecţiilor cauzate de patogenii rezistenţi şi reducerea potenţialelor răspândiri. Augmentin SR 
(eliberare prelungită) a fost, prin urmare, dezvoltat pentru a îndeplini această nouă nevoie de ordin 
medical. Augmentin SR este o formulă a cărei farmacocinetică este sporită, dezvoltată pentru 
maximizarea PK/PD şi pentru a oferi un tratament mai eficace împotriva patogenilor cu sensibilitate 
redusă la amoxicilină şi penicilină, în special S. pneumoniae. Comprimatul are un strat de trihidrat de 
amoxicilină (562,5mg) şi acid clavulanic (62,5mg) cu eliberare imediată şi un strat de amoxicilină 
sodică (437,5mg) cu eliberare prelungită. Din punct de vedere farmacocinetic, componentele de acid 
clavulanic sunt la fel ca în formulele convenţionale de Augmentin. Titularul autorizaţiei de introducere 
pe piaţă a enumerat indicaţiile aprobate în prezent pentru Augmentin SR şi a discutat o serie de 
indicaţii în detaliu, precum şi PK/PD, afirmând că datele in vivo sprijină eficacitatea Augmentin SR 
împotriva infecţiilor cauzate de S. pneumoniae cu amoxicilină cu MIC ridicate (4-8g/mL). Titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă a considerat că rezultatele din faza III confirmă eficacitatea 
estimată a Augmentin SR în tratamentul clinic şi a făcut referire la o serie de orientări care stabilesc 
utilizarea Augmentin SR în practica clinică. 
 
CHMP a observat că principiile PK/PD au fost aplicate în dezvoltarea acestei formule, însă nu a fost 
efectuată nicio analiză efectivă PK/PD în baza de date clinice. Titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă a răspuns că Augmentin SR a fost dezvoltat pentru abordarea unei nevoi nesoluţionate de ordin 
medical (eradicarea S. pneumoniae rezistent la penicilină cu MIC ≥2 μg/ml în infecţiile căilor 
respiratorii) şi că programul de dezvoltare clinică a inclus studii de farmacocinetică pentru evaluarea 
proprietăţilor farmacodinamice sporite. Datele analizate demonstrează beneficiile clinice ale formulei 
SR, stând la baza pentru autorizării actualelor licenţe naţionale pentru Augmentin SR. Titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă a furnizat un rezumat cuprinzător al principalelor studii evaluate, 
precum şi justificări şi date suplimentare în sprijinul indicaţiei privind pneumonia dobândită în 
comunitate, sinuzita bacteriană acută şi exacerbările acute ale bronşitei cronice. Titularul autorizaţiei 
de introducere pe piaţă a concluzionat că Augmentin SR demonstrează eficacitate bacteriologică şi 
clinică împotriva patogenilor respiratorii principali sensibili şi rezistenţi, atunci când este utilizat 
empiric. S-a demonstrat că medicamentul este extrem de util în zone cu o incidenţă ridicată a S. 
pneumoniae rezistent la amoxicilină sau la mai multe medicamente şi în cazul pacienţilor selectaţi 
(respectiv cu culturi microbiene de S. pneumoniae cu MIC până la 4μg/mL inclusiv ale amoxicilinei 
+/- acid clavulanic). 
 
CHMP a confirmat motivaţia ştiinţifică şi considerentele teoretice PK/PD ale dezvoltării acestei 
formule şi faptul că aceasta are ca scop exclusiv tratamentul infecţiilor cauzate de SPRP. Indicaţia 
privind pneumonia dobândită în comunitate este justificată, însă indicaţiile pentru sinuzită bacteriană 
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acută şi exacerbările acute ale bronşitei cronice necesită discuţii suplimentare. S-a observat că 
posologia recomandată pentru formula 16:1 este o doză zilnică de 4 g de amoxicilină şi 250mg de acid 
clavulanic, având ca rezultat concentraţii serice eficace chiar şi împotriva SPRP. Astfel, formula 16:1 
ar trebui să fie eficace în cazul tuturor indicaţiilor pentru care s-a demonstrat eficacitatea altor formule. 
Cu toate acestea, deoarece datele provenind din studiile clinice sunt limitate în principal la date privind 
pacienţii cu pneumonie dobândită în comunitate în prezenţa co-morbidităţilor, CHMP a restricţionat 
indicaţia privind pneumonia dobândită în comunitate. În plus, utilizarea Augmentin trebuie să fie 
limitată la indicaţii în cazul cărora sunt necesare ambele componente. Deoarece Augmentin SR a fost 
dezvoltat, testat clinic şi aprobat pentru tratamentul SPRP, a fost reţinută o precizare în vederea 
atenţionării medicilor prescriptori cu privire la faptul că aceste formule sunt adecvate pentru utilizare 
în tratarea infecţiilor cauzate sau suspectate a fi cauzate de S. pneumoniae rezistent la penicilină. Pe 
scurt, următorul text armonizat care va fi inclus în RCP-urile armonizate a fost convenit şi adoptat de 
către CHMP: 
 
„Augmentin este indicat pentru tratamentul pneumoniei dobândite în comunitate la adulţi şi 
adolescenţi cu vârste de cel puţin 16 ani, cauzate sau suspectate a fi cauzate de Streptococcus 
pneumoniae rezistent la penicilină (a se vedea punctul 5.1). 
 
Trebuie luată în considerare orientarea oficială privind utilizarea adecvată a agenţilor 
antibacterieni.” 
 
INDICAŢII TERAPEUTICE PENTRU AUGMENTIN INTRAVENOS FORMULELE 5:1 ŞI 10:1 
 
Augmentin intravenos este indicat pentru tratamentul infecţiilor cu privire la care se consideră că 
necesită tratament parenteral datorită gravităţii infecţiei sau atunci când pacientul nu poate tolera 
tratamentul administrat pe cale orală. Au fost dezvoltate două formule intravenoase: o formulă 5:1 şi o 
formulă 10:1. Aceste două formule permit flexibilitatea dozării amoxicilinei, în acelaşi timp furnizând 
o unitate de dozaj de acid clavulanic. Titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă a furnizat studii 
clinice comparative şi necomparative care stabilesc siguranţa şi eficacitatea şi a enumerat indicaţiile 
studiate. Studiile au sugerat că o doză de 1,2g (1 000/200 mg; formula 5:1) de trei ori pe zi a fost în 
general adecvată pentru tratament şi că, în multe cazuri, tratamentul intravenos a fost urmat de 
tratamentul pe cale orală. Titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă a furnizat o mare cantitate de 
date în sprijinul utilizării Augmentin intravenos, inclusiv studii şi articole de specialitate confirmând 
eficacitatea atât a tratamentului intravenos cât şi a celui secvenţial intravenos/oral cu Augmentin 
pentru tratarea infecţiilor de la nivelul căilor respiratorii inferioare. 
 
CHMP a fost în general de acord cu titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă, însă a discutat în mai 
mare detaliu indicaţiile privind infecţiile căilor respiratorii inferioare, infecţiile căilor respiratorii 
superioare, infecţiile tractului urinar, infecţiile ginecologice, infecţiile cutanate şi ale ţesuturilor moi, 
infecţiile osoase şi articulare şi profilaxia infecţiilor chirurgicale şi a convenit şi adoptat următorul text 
armonizat care va fi inclus în RCP-urile armonizate: 
 
 Infecţii otorinolaringologice severe (precum mastoidita, infecţiile peritonsilare, epiglotita şi 

sinuzita atunci când este însoţită de indicii şi simptome sistemice) 
 Exacerbări acute ale bronşitei cronice (diagnosticate în mod adecvat) 
 Pneumonie dobândită în comunitate 
 Cistită 
 Pielonefrită 
 Infecţii cutanate şi ale ţesuturilor moi, în special celulita, muşcăturile de animale, abcesul 

dentar cu celulită răspândită 
 Infecţii osoase şi articulare, în special osteomielită 
 Infecţii intra-abdominale 
 Infecţii genitale feminine. 
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Tratamentul profilactic împotriva infecţiilor asociate cu proceduri chirurgicale majore, precum cele 
care implică: 
 
 Tractul gastrointestinal 
 Cavitatea pelviană 
 Capul şi gâtul 
 Intervenţii chirurgicale asupra tractului biliar. 
 
Punctul 4.2 – Doze şi mod de administrare 
 
Diversele formule de Augmentin care diferă în termeni de proporţie a amoxicilinei în raport cu acidul 
clavulanic permit medicului prescriptor să modifice doza fiecărui component în mod independent şi 
oferă avantajul unei injecţii sau a unui comprimat combinat. Motivaţia a fost aceea de a menţine o 
doză fixă de acid clavulanic pentru fiecare doză de Augmentin, variind în acelaşi timp cantitatea de 
amoxicilină în funcţie de severitatea infecţiei, locul infecţiei (şi, prin urmare, gama probabilă de 
patogeni) şi tiparul local al sensibilităţii patogenilor probabili la amoxicilină/acid clavulanic. Pentru a 
oferi recomandări armonizate de dozare pentru toate ţările, pentru fiecare formulă se propune o doză 
standard şi o doză mai mare, atât pentru adulţi, cât şi pentru copii. Pentru anumite indicaţii şi în zonele 
cu o prevalenţă mai mare a organismelor rezistente, chiar dacă infecţia nu este clasificată ca „severă”, 
poate fi adecvată o schemă de tratament cu doză mai mare. Prin urmare, atunci când se ia în 
considerare doza zilnică totală de amoxicilină pentru diverse grade de severitate a infecţiei, există o 
oarecare suprapunere a recomandărilor, ceea ce permite medicului prescriptor să aleagă cea mai 
adecvată schemă de dozare pentru nevoile pacientului individual (inclusiv vârsta, greutatea şi funcţia 
renală). Recomandările pediatrice au fost armonizate în funcţie de intervale de greutate mai degrabă 
decât în funcţie de vârstă, singura excepţie fiind o limită de vârstă mai scăzută pentru pacienţii foarte 
tineri. Recomandările privind dozele pentru pacienţii cu funcţie renală sau hepatică redusă au fost, de 
asemenea, simplificate şi armonizate. 
 
Au fost adăugate şi precizări pentru formulele care conţin 125 mg de acid clavulanic pe doză, 
menţionându-se că dacă este necesară o doză zilnică mai mare de amoxicilină, se recomandă utilizarea 
unei alte formule de Augmentin pentru a se evita administrarea dozelor zilnice mari de acid clavulanic 
în mod nenecesar. Toate discuţiile specifice unei anumite formule de Augmentin sunt prezentate mai 
jos. 
 
DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE PENTRU AUGMENTIN FORMULA 2:1 (ORAL) 
 
Această formulă nu este recomandată pentru utilizare la copii cu vârste sub şase ani. La adulţi, doza 
mai mare este recomandată pentru infecţii severe, inclusiv infecţii cronice şi recurente ale tractului 
urinar şi ale căilor respiratorii inferioare. La copii, cea mai mare doză este recomandată pentru infecţii 
precum otita medie, sinuzită, infecţii ale căilor respiratorii inferioare şi ale tractului urinar. CHMP a 
fost de acord asupra recomandărilor privind posologia pe baza intervalelor de greutate la populaţia 
pediatrică, precum şi asupra propunerii privind diferite scheme de dozaj luând în considerare 
argumentul că „alegerea schemei de dozaj este determinată de nivelul de context predominant al 
rezistenţei şi de factori precum severitatea infecţiei”. Cu toate acestea, având în vedere rezultatele 
celor mai recente studii, CHMP a inclus o precizare potrivit căreia schemele de tratament cu doze 
scăzute (2:1 şi 4:1) nu sunt adecvate pentru utilizare atunci când există un risc ridicat ca probabilii 
patogeni să aibă o sensibilitate redusă sau rezistenţă la agenţii betalactamici care nu este mediată de 
beta-lactamazele care pot fi inhibate de acidul clavulanic. Secţiunea referitoare la doza zilnică a fost 
revizuită şi a fost îmbunătăţită accesibilitatea textului. Textul referitor la posologie a fost revizuit, 
oferind orientări privind dozele pentru utilizarea suspensiei de Augmentin la copii cu vârste peste 6 ani 
şi cu o greutate sub 40 kg. CHMP a efectuat, de asemenea, o diferenţiere între comprimatele 2:1 (şi 
comprimatele cu dispersie) şi pulberea pentru suspensie orală. Limita inferioară pentru comprimate 
este 40 kg greutate corporală pe baza dozei minime (250/125 mg de trei ori pe zi) în timp ce limita 
inferioară pentru vârstă este limitată la 6 ani, pe baza formulelor 2:1 aprobate în prezent. 
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DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE PENTRU AUGMENTIN FORMULA 4:1 (ORAL) 
 
Nu sunt disponibile date clinice referitoare la dozele mai mari de 40/10 mg/kg/zi la copii cu vârste sub 
2 ani. La adulţi doza mai mare este recomandată pentru infecţii severe, inclusiv infecţii cronice şi 
recurente ale tractului urinar şi infecţiile de la nivelul căilor respiratorii inferioare. La copii, doza mai 
mare este recomandată pentru infecţii precum otita medie, sinuzita, infecţiile căilor respiratorii 
inferioare şi infecţiile tractului urinar. În ansamblu, CHMP a fost de acord cu recomandările privind 
dozajul în funcţie de intervale de greutate la populaţia pediatrică, precum şi cu propunerea privind 
diferitele scheme de dozaj luând în considerare argumentul că „alegerea schemei de dozaj este 
determinată de nivelul prevalent de context al rezistenţei şi (în anumite state membre) de factori 
precum severitatea infecţiei”. Cu toate acestea, având în vedere rezultatele celor mai recente studii, 
CHMP a inclus o precizare potrivit căreia schemele de tratament cu doze mai mici (2:1 şi 4:1) nu sunt 
adecvate pentru utilizare atunci când există un risc ridicat ca patogenii probabili să prezinte o 
sensibilitate redusă sau rezistenţă la agenţii betalactamici care nu este mediată de beta-lactamaza care 
poate fi inhibată de acidul clavulanic. Secţiunea referitoare la doza zilnică a fost revizuită şi a fost 
îmbunătăţită accesibilitatea textului. 
 
DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE PENTRU AUGMENTIN FORMULA 7:1 (ORAL) 
 
Nu sunt disponibile date clinice referitoare la doze mai mari de 45/6,4 mg/kg/zi la copii cu vârste sub 2 
ani şi, prin urmare, nu pot fi făcute recomandări privind dozele pentru această populaţie. La adulţi, 
doza mai mare este recomandată pentru infecţii severe, inclusiv infecţii cronice şi recurente ale 
tractului urinar şi infecţii ale căilor respiratorii inferioare. La copii, doza mai mare este recomandată 
pentru infecţii precum otita medie, sinuzita, infecţii ale căilor respiratorii inferioare şi infecţii ale 
tractului urinar. În ansamblu, CHMP a convenit şi a adăugat o precizare care reflectă schema de 
tratament propusă în termeni de raţionament PK/PD şi prevalenţa rezistenţei pe teritoriul Europei. 
 
Textul referitor la doza zilnică a fost revizuit şi a fost îmbunătăţită accesibilitatea acestuia. Datele 
disponibile în sprijinul schemelor de tratament cu administrare de două ori pe zi şi de trei ori pe zi au 
fost reflectate, iar schema de tratament de două ori pe zi a fost menţionată ca doză standard, în timp ce 
schema de tratament de trei ori pe zi a fost menţionată ca doza mai mare în special pentru infecţii 
precum otita medie, sinuzita, infecţiile căilor respiratorii inferioare şi infecţiile tractului urinar, 
oferind medicului prescriptor flexibilitatea de a alege cea mai adecvată schemă de dozaj pe baza 
factorilor clinici şi locali/regionali. 
 
DOZE ŞI METODE DE ADMINISTRARE PENTRU AUGMENTIN FORMULA 8:1 (ORAL) 
 
Nu există date clinice pentru copii cu vârste sun o lună. Prin urmare, nu pot fi făcute recomandări 
privind dozajul la această populaţie. La adulţi, doza mai mare este recomandată pentru infecţii severe, 
inclusiv infecţii cronice şi recurente ale tractului urinar şi infecţii ale căilor respiratorii inferioare. La 
copiii cu vârste peste o lună, doza mai mare este recomandată pentru infecţii mai severe. CHMP a 
recomandat retragerea recomandării privind dublarea schemelor de tratament 2:1 şi 4:1, preferându-se 
utilizarea formulei cu proporţie mai mare de amoxicilină faţă de acidul clavulanic, respectiv formulele 
7:1 şi 8:1. 
 
Nu există date care să vină în sprijinul menţiunii referitoare la o doză maximă zilnică acceptabilă de 
acid clavulanic. Deoarece se consideră că o doză zilnică de 375 mg inhibă suficient beta-lactamazele 
sensibile, menţiunea propusă a fost considerată a reflecta mai bine situaţia decât specificarea unei doze 
zilnice maxime. CHMP a fost de acord, deoarece aceasta ar trebui să aibă ca rezultat o doză zilnică 
standard de acid clavulanic pentru toate formulele cu 125 mg de acid clavulanic per doză. Această 
doză zilnică standard nu trebuie depăşită şi reprezintă în realitate o doză zilnică maximă, contribuind 
la utilizarea în siguranţă a Augmentin. Doza standard este de trei ori pe zi, iar CHMP a limitat doza 
mai mică la infecţii cutanate şi ale ţesuturilor moi şi la sinuzita non-severă. 
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DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE PENTRU AUGMENTIN FORMULA 14:1 (ORAL - ES) 
 
Formula de Augmentin 14:1 a fost dezvoltată în mod specific pentru utilizare la copii (care cântăresc 
mai puţin de 40 kg) atunci când sunt necesare concentraţii mai mari de amoxicilină, însă cu aceeaşi 
unitate de dozaj pentru acidul clavulanic. Recomandările referitoare la doze pentru Augmentin ES sunt 
justificate de siguranţa clinică şi datele referitoare la eficacitate în cazul OMA. Doza recomandată a 
suspensiei de Augmentin ES este 90/6,4 mg/kg/zi în două doze separate la interval de 12 ore timp de 
10 zile. Nu existe date privind combinaţia amoxicilină/acid clavulanic la copii cu vârste sub 3 luni. 
 
DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE PENTRU AUGMENTIN FORMULA 16:1 (ORAL - SR) 
 
Formula Augmentin 16:1 a fost dezvoltată şi studiată pentru indicaţii specifice la adulţi şi adolescenţi 
cu vârsta de 16 ani şi mai mari, atunci când sunt necesare concentraţii mai mari de amoxicilină în 
raport cu acidul clavulanic. Recomandările privind dozele pentru Augmentin SR sunt sprijinite de o 
mare cantitate de date clinice privind siguranţa şi eficacitatea. Augmentin SR joacă un rol important în 
tratamentul infecţiilor, în special în ţări şi zone cu niveluri ridicate ale rezistenţei S. pneumoniae. 
Titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă a discutat schema de dozaj şi a afirmat că mecanismul 
inhibării beta-lactamazelor de către acidul clavulanic acid este diferit de cel al amoxicilinei: în timp ce 
amoxicilina este un agent bactericid puternic care acţionează legându-se la una sau mai multe proteine 
care se leagă de penicilină (PBP) implicate în sinteza peretelui celular, acidul clavulanic este un 
inhibitor ireversibil competitiv al anumitor beta-lactamaze bacteriene intracelulare şi previne 
inactivarea amoxicilinei de către aceste enzime. Astfel, eradicarea eficientă a organismelor care produc 
beta-lactamază de către combinaţia amoxicilină/acid clavulanic se bazează pe inhibarea iniţială eficace 
a beta-lactamazei de către acidul clavulanic. De asemenea, un efect inhibitor post-beta-lactamază 
(PLIE) reprezintă o altă justificare pentru concluzia potrivit căreia efectele inhibitoare ale acidului 
clavulanic împotriva beta-lactamazelor persistă în mare măsură odată ce acidul clavulanic în sine 
dispare efectiv din ser. Studiile clinice privind pneumonia dobândită în comunitate şi exacerbările 
acute ale bronşitei cronice confirmă, de asemenea, eficacitatea Augmentin SR în tratamentul infecţiilor 
datorate H. influenzae şi M. catarrhalis care produc beta-lactamază. Titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă a considerat că datele disponibile confirmă faptul că schema de tratament cu 
Augmentin SR conţine suficient acid clavulanic pentru a oferi o protecţie completă împotriva beta-
lactamazei produse de H. influenzae şi M. catarrhalis. CHMP a fost de acord că doza de 125 mg de 
acid clavulanic de două ori pe zi este considerată adecvată pentru inhibarea beta-lactamazelor produse 
de H. influenzae şi M. catarrhalis. 
 
DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE PENTRU AUGMENTIN FORMULA 5:1 (INTRAVENOS) 
 
Tratamentul profilactic în urma intervenţiilor chirurgicale cu Augmentin intravenos trebuie să aibă ca 
scop protejarea pacientului în perioada în care este expus riscului de infecţie. Indiciile clinice clare de 
infecţie în cazul operaţiilor necesită un ciclu normal de tratament intravenos sau oral postoperator. 
CHMP a convenit asupra eliminării menţiunii privind adăugarea de amoxicilină pentru formula 5:1, 
deoarece formulele 10:1 reprezintă o alternativă adecvată. Titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă 
a propus că o frecvenţă de administrare mai mare decât de trei ori pe zi (la fiecare 8 ore) este adecvată 
în anumite state membre, în funcţie de tipul de infecţie sau de procedura chirurgicală. CHMP nu a fost 
de acord, deoarece limitarea la administrarea de trei ori pe zi se bazează pe doza maximă de acid 
clavulanic care nu trebuie depăşită în lipsa unor dovezi clare. 
 
Dozajul la 12 ore pentru formula 5:1 a fost analizată pentru tratamentul infecţiilor, majoritatea 
studiilor clinice evaluând o schemă de administrare de trei ori pe zi. În plus, o schemă de administrare 
de două ori pe zi pentru formula 5:1 la adulţi (≥40kg) nu ar oferi caracteristicile PK/PD adecvate, iar 
parametrii farmacocinetici pentru o doză de 1,2 g administrată intravenos nu au fost determinaţi. Cu 
toate acestea, pentru 1,1 g de combinaţie amoxicilină/acid clavulanic administrată de trei ori pe zi, 
T>MIC a fost prezent pentru 40% din intervalul de dozare pentru patogeni cu MIC de până la 4 
μg/mL. Astfel, o schemă de administrare de două ori pe zi nu ar atinge obiectivul PK/PD impus 
necesar pentru eradicarea patogenilor cu MIC mai mare. Patogenii cu MIC mai mare tind să aibă o 
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prevalenţă mai mare la pacienţii cu infecţii mai grave, iar o schemă de tratament de două ori pe zi 
intravenos ar putea eventual să conducă la rezultate mai puţin corespunzătoare. În cele din urmă, 
posologia pediatrică pentru formula 5:1 a fost revizuită, deoarece dozele intravenoase de acid mai mari 
de 5 mg/kg nu sunt recomandate, iar punctul 4.2 conţine deja texte care recomandă utilizarea unor 
concentraţii diferite atunci când sunt necesare doze mai mari de amoxicilină. 
 
DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE PENTRU AUGMENTIN FORMULA 10:1 (INTRAVENOS) 
 
Tratamentul profilactic în urma intervenţiilor chirurgicale cu Augmentin intravenos trebuie să aibă ca 
scop protejarea pacienţilor pe perioada în care sunt expuşi riscului de infecţie. Indiciile clare de 
infecţie în urma operaţiei vor necesita un ciclu normal de tratament intravenos sau oral postoperator. 
Pe baza argumentului privind eliminarea adaosului de amoxicilină pentru formula 5:1, au fost 
adăugate informaţii privind creşterea dozei de acid clavulanic. Frecvenţa administrării a fost revizuită, 
deoarece nu ar trebui să fie mai mare decât de trei ori pe zi (la fiecare 8 ore), pe baza dozei maxime de 
acid clavulanic care nu trebuie depăşită în absenţa unor dovezi ştiinţifice clare. În concordanţă cu 
discuţia anterioară privind dozajul la 12 ore, CHMP a modificat posologia pentru formula intravenoasă 
10:1 în consecinţă. 
 
TRECEREA LA TRATAMENTUL PE CALE ORALĂ 
 
CHMP a fost de acord cu propunerea titularului autorizaţiei de introducere pe piaţă de a include un 
text în RCP-ul mai multor formule de Augmentin cu privire la posibilitatea de a se trece de la 
tratamentul intravenos la cel oral pentru o serie de indicaţii, însă a formulat un aviz potrivit căruia 
trecerea de la tratamentul intravenos la cel oral nu este restricţionată la anumite indicaţii şi trebuie să 
fie o opţiune pentru toate indicaţiile. În plus, trecerea de la tratamentul intravenos la cel oral pentru 
Augmentin 14:1 (ES) şi 16:1 (SR) a fost considerată o opţiune importantă pentru trecerea de la 
tratamentul intravenos în cazul infecţiilor în care SPRP sunt, sau sunt considerate a fi agentul cauzator 
şi atunci când continuarea tratamentului pe cale orală cu Augmentin este necesară. Prin urmare, 
următorul text a fost adoptat pentru toate formulele de Augmentin intravenos de către CHMP: 
 
„Tratamentul cu Augmentin poate fi început printr-o formulă intravenoasă şi completat cu o formulă 
orală corespunzătoare, astfel cum se consideră adecvat pentru pacientul în cauză.” 
 
DOZE ÎN CAZUL POPULAŢIILOR SPECIALE DE PACIENŢI 
 
Pentru insuficienţa renală, literatura de specialitate privind farmacocinetica amoxicilinei şi a acidului 
clavulanic atunci când sunt administrate pacienţilor cu insuficienţă renală indică o scădere a clearance-
ului renal al ambelor medicamente şi că scăderea funcţiei renale are o mai mare influenţă asupra 
clearance-ului amoxicilinei decât asupra clearance-ului acidului clavulanic. Titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă consideră că pentru schemele de tratament care utilizează formulele 7:1 şi 8:1 şi 
formula intravenoasă 10:1 nu există suficiente care să stea la baza recomandării referitoare la doze 
pentru pacienţii cu insuficienţă renală severă (<30 mL/min). În schimb, medicii prescriptori sunt 
îndrumaţi să utilizeze formula 4:1, pentru care nivelurile terapeutice de acid clavulanic în aceste cazuri 
au fost detaliate în literatura de specialitate. Titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă a confirmat, 
de asemenea, că posologia pentru formula 4:1 la pacienţii cu insuficienţă renală este recomandată la 
scară largă pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Pentru insuficienţa hepatică nu există date suficiente 
privind recomandările de dozaj; medicilor prescriptori li se recomandă să stabilească dozele cu 
precauţie şi să monitorizeze funcţia hepatică la intervale regulate. La punctul 4.4 a fost inclus un text 
pentru toate formulele pentru a se reafirma că Augmentin trebuie utilizat cu precauţie în cazul 
pacienţilor cu insuficienţă hepatică. 
 
Punctul 4.3 – Contraindicaţii 
 
Punctul referitor la contraindicaţii din RCP defineşte acele situaţii în care medicamentul nu trebuie 
administrat pacientului din motive de siguranţă. Contraindicaţiile discutate se aplică tuturor formulelor 
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de Augmentin. În special, au fost discutate contraindicaţiile privind mononucleoza, insuficienţa 
hepatică severă sau disfuncţia hepatică, prezenţa aspartamului în suspensia orală şi hipersensibilitatea 
la amoxicilină, acid clavulanic sau la oricare dintre excipienţi. CHMP a considerat că o contraindicaţie 
pentru toţi agenţii betalactamici este inadecvată şi restrictivă în mod nenecesar, putând exclude 
utilizarea mai multor agenţi betalactamici la pacienţi cărora li s-ar putea administra în siguranţă. 
Următoarele afirmaţii au fost convenite pentru RCP-ul armonizat în vederea abordării acestui aspect: 
 
„Hipersensibilitate la substanţele active, la orice peniciline sau la oricare dintre excipienţi. 
 
Antecedente de reacţii hipersensibile severe imediate (de exemplu, anafilaxie) la oricare alt agent 
betalactamic (de exemplu, o cefalosporină, carbapenem sau monobactam). 
 
Antecedente de icter/insuficienţă hepatică datorită combinaţiei amoxicilină/acid clavulanic (a se 
vedea punctul 4.8).” 
 
Punctul 4.4 – Atenţionări şi precauţii speciale de utilizare 
 
Acest punct conţine informaţii detaliate privind condiţiile şi grupele speciale de pacienţi în cazul 
cărora Augmentin trebuie utilizat cu precauţie. Pentru toate formulele de Augmentin se aplică aceleaşi 
atenţionări şi precauţii, în afara unui număr de precizări specifice formulelor, precum precizările 
specifice formulelor intravenoase care se referă la conţinutul de sodiu şi potasiu al Augmentin. În 
special, au fost analizate datele privind insuficienţa renală, cristaluria şi proliferarea excesivă a 
infecţiilor fungice şi pustuloza exantematică generalizată acută (PEAG) şi s-au făcut propuneri privind 
un text armonizat. Titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă a analizat, de asemenea, precizările 
suplimentare existente în cadrul RCP-urilor din mai multe state membre. Majoritatea precizărilor fie 
erau deja acoperite de textul armonizat, fie nu dispuneau de dovezi justificative. Au fost discutate 
precizările privind tratamentul pacienţilor în vârstă (>60 ani), posibilul efect al amoxicilinei asupra 
analizelor privind glucoza, malabsorbţia de glucoză-galactoză şi rezultatele fals-pozitive la testele cu 
antigen Aspergillus Platelia în timpul tratamentului. Pe scurt, a fost convenit şi adoptat de către CHMP 
un text armonizat pentru a fi inclus în RCP-ul armonizat. 
 
Punctul 4.5 – Interacţiunea cu alte produse medicamentoase şi alte forme de interacţiune 
 
Interacţiunile se aplică tuturor formulelor de Augmentin. Amoxicilina, la fel ca alte antibiotice 
betalactamice, este în mare parte excretată pe cale renală şi nu este metabolizată de enzimele CYP450; 
acidul clavulanic este parţial metabolizat de ficat şi în mare parte excretat nemodificat în urină. În 
concordanţă, este improbabil ca interacţiunile cu medicamentele metabolice care afectează nivelurile 
oricăruia dintre componente într-o măsură semnificativă să fie importante din punct de vedere clinic. 
CHMP a analizat cercetarea detaliată a literaturii de specialitate şi analizele datelor disponibile 
efectuate de titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă şi a fost de acord cu textul referitor la 
anticoagulanţii orali, însă a solicitat titularului autorizaţiei de introducere pe piaţă să includă o 
menţiune privind interacţiunea cu metotrexatul. CHMP a convenit asupra unui text care precizează 
clar că utilizarea concomitentă a probenecidului şi a Augmentin nu este recomandată. Temeiul 
ştiinţific pentru includerea unei precizări privind interacţiunea cu contraceptivele orale a fost evaluat şi 
nu există dovezi privind interacţiunea dintre Augmentin şi contraceptivele orale. 
 
Punctul 4.6 – Sarcina şi alăptarea 
 
Informaţiile furnizate pentru acest punct se aplică tuturor formulelor de Augmentin. CHMP a evaluat 
analizele detaliate ale textelor autorizate şi textul propus şi, pe scurt, CHMP a considerat că utilizarea 
Augmentin trebuie evitată în timpul sarcinii, în afara cazului în care medicul consideră acest lucru 
esenţial, iar combinaţia amoxicilină/acid clavulanic trebuie utilizată în timpul alăptării numai după 
analizarea de către medicului curant a raportului beneficiu-risc. CHMP a convenit asupra unui text 
armonizat care va fin inclus în RCP-urile armonizate. 
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Punctul 4.7 – Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje 
 
Pentru toate formulele de Augmentin, CHMP a considerat că pot apărea reacţii adverse şi a inclus 
recomandări în RCP-ul armonizat. 

 
Punctul 4.8 – Reacţii adverse 
 
În ultimii ani, titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă a dezvoltat un proces proactiv de 
identificare a semnalelor de siguranţă, constând în analiza permanentă a cazurilor individuale 
importante, analizarea datelor agregate privind evenimentele adverse prin utilizarea analizelor 
disproporţionate şi a analizei literaturii medicale de specialitate publicate. CHMP a cerut ca datele 
privind frecvenţa să fie utilizate în conformitate cu recomandările din orientarea privind RCP şi a 
recomandat utilizarea unei introduceri pentru descrierea frecvenţelor. Precizarea verbală a frecvenţelor 
trebuie să fie conformă cu modelele actualizate QRD, iar frecvenţele trebuie să fie enumerate într-un 
tabel. CHMP a adoptat un text armonizat pentru acest punct. 
 
Punctul 4.9 - Supradozaj 
 
CHMP a recomandat includerea următorului text în RCP-ul armonizat: 
 
„Simptome şi indicii de supradozaj 
 
Pot apărea simptome gastrointestinale şi tulburarea echilibrului fluidelor şi al electroliţilor. A fost 
observată cristalurie provocată de amoxicilină, în anumite cazuri conducând la insuficienţă renală. (a 
se vedea punctul 4.4). 
 
Pot apărea convulsii la pacienţii cu disfuncţii renale sau la cei cărora li se administrează doze mari. 
 
Au fost raportate cazuri în care amoxicilina s-a precipitat în cateterele urinare, în special după 
administrarea intravenoasă a unor doze mari. Permeabilitatea trebuie verificată cu regularitate (a se 
vedea punctul 4.4). 
 
Tratamentul intoxicaţiilor 
 
Simptomele gastrointestinale pot fi tratate simptomatic, acordându-se atenţie echilibrului apă-
electroliţi. 
 
Combinaţia amoxicilină/acid clavulanic poate fi îndepărtată din circulaţie prin hemodializă.” 
 
5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE 
 
Punctul 5.1 – Proprietăţi farmacodinamice 
 
Acest punct este deosebit de important pentru medicamente antibacteriene. Titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă a actualizat RCP-urile pentru Augmentin în conformitate cu orientarea CHMP 
privind dezvoltarea agenţilor antibacterieni. Au fost făcute propuneri pentru fiecare subpunct („Mod 
de acţiune” şi „Mecanisme de rezistenţă”, „Raportul PK/PD” şi „Praguri de absorbţie”). Pragurile de 
absorbţie EUCAST trebuie utilizate exact aşa cum au fost scrise de EUCAST, iar listele de patogeni 
pentru toate formulele au fost, de asemenea, limitate la patogenii importanţi pentru indicaţiile 
armonizate. CHMP a adoptat următoarea teză pentru a preciza că formulele Augmentin ES (14:1) şi 
SR (16:1) pot fi utilizate pentru tratamentul S. pneumoniae cu sensibilitate scăzută la penicilină în 
indicaţiile aprobate: 
 
„Această formulă de amoxicilină/acid clavulanic este adecvată pentru tratamentul Streptococcus 
pneumoniae rezistent la penicilină doar în indicaţiile autorizate (a se vedea punctul 4.1).” 
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Punctul 5.2 – Proprietăţi farmacocinetice 
 
Titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă a discutat datele farmacocinetice pentru toate formulele 
existente de Augmentin, grupate în funcţie de concentraţiile respective. Datele stau la baza punctelor 
corespunzătoare din RCP-urile autorizate propuse. Proprietăţile ADME ale amoxicilinei şi ale acidului 
clavulanic, individual şi în combinaţie, au fost, de asemenea, expuse pe scurt. CHMP a fost de acord 
cu propunerea titularului autorizaţiei de introducere pe piaţă. În sumar, CHMP a convenit şi adoptat un 
text armonizat pentru a fi inclus în RCP-urile armonizate. 
 
Punctul 5.3 – Date preclinice de siguranţă 
 
CHMP a luat în considerare prezentarea titularului autorizaţiei de introducere pe piaţă şi rezumatul 
diferitelor date disponibile ale acestei secţiuni şi a convenit şi adoptat un text armonizat. 
 
6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE 
 
Punctele 1, 2 şi 3 vor fi completate la nivel naţional. În mod similar, punctele 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 şi 6.5 
vor fi, de asemenea, completate la nivel naţional. Pentru punctul 6.6 se menţionează „fără cerinţe 
speciale” privind eliminarea materialelor în exces. 
 
PROSPECTUL ŞI TESTAREA DIN PERSPECTIVA UTILIZATORILOR 
 
Modificările propuse menţionate pentru RCP au fost reflectate în mod adecvat în prospecte, dacă 
acestea sunt relevante pentru pacienţi. De asemenea, a fost realizată o analiză PIQ completă, iar 
prospectul a fost revizuit în consecinţă. Opţiunea privind divizarea comprimatelor de Augmentin SR 
pentru uşurinţa ingerării a fost evaluată şi adoptată. A fost efectuată o testare cuprinzătoare şi completă 
a prospectului de către utilizatori, iar CHMP a considerat că cele două rapoarte privind accesibilitatea, 
împreună cu rapoartele privind coerenţa sunt acceptabile. 
 
 
MOTIVE PENTRU MODIFICAREA REZUMATULUI CARACTERISTICILOR 
PRODUSULUI, ETICHETĂRII ŞI PROSPECTULUI 
 
Întrucât 
 
- domeniul de aplicare al sesizării a fost armonizarea rezumatelor caracteristicilor produsului, a 
etichetării şi a prospectului. 
 
- rezumatele caracteristicilor produsului, etichetarea şi prospectul propuse de titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă au fost evaluate pe baza documentaţiei depuse şi a dezbaterii ştiinţifice din cadrul 
Comitetului, 
 
CHMP a recomandat modificarea autorizaţiilor de introducere pe piaţă pentru care rezumatul 
caracteristicilor produsului, etichetarea şi prospectul sunt prezentate în anexa III pentru Augmentin şi 
denumirile asociate (a se vedea anexa I). 
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