
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIITE III 
 

VALMISTEYHTEENVETO,  
MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE 

 
 

Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste olivat ajantasaisia 
komission päätöstä annettaessa. 

 
Komission päätöksen jälkeen jäsenmaiden viranomaiset, yhteistyössä viitemaan kanssa, 

päivittävät tuoteinformaatiota tarvittaessa. Siksi tämä valmisteyhteenveto, 
myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste eivät välttämättä vastaa tämänhetkistä tekstiä. 
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1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 250 mg/125 mg kalvopäällysteinen tabletti  
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 250 mg/125 mg dispergoituva tabletti 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 125 mg/62,5 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 
 
[Täytetään kansallisesti] 
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 
 
 
3. LÄÄKEMUOTO 
 
250 mg/125 mg kalvopäällysteinen tabletti 
Kalvopäällysteinen tabletti 
[Täytetään kansallisesti] 
 
250 mg/125 mg dispergoituva tabletti 
Dispergoituva tabletti 
[Täytetään kansallisesti] 
  
125 mg/62,5 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
Jauhe oraalisuspensiota varten 
[Täytetään kansallisesti] 
 
 
4. KLIINISET TIEDOT 
 
4.1 Käyttöaiheet 
 
Augmentin on tarkoitettu seuraavien infektioiden hoitoon aikuisille ja lapsille (ks. kohdat 4.2, 4.4 ja 
5.1). 
 
 akuutti bakteerin aiheuttama sinuiitti (asianmukaisesti diagnosoitu) 
 kystiitti 
 pyelonefriitti 
 selluliitti 
 eläinten puremat 
 vaikeat hammasperäiset abskessit, joihin liittyy etenevä selluliitti. 
 
Antibioottihoidon toteutuksessa on huomioitava antimikrobisen lääkehoidon tarkoituksenmukaista 
käyttöä koskevat viralliset ja paikalliset ohjeet.  
 
4.2 Annostus ja antotapa 
 
Annokset ilmaistaan kauttaaltaan amoksisilliinina/klavulaanihappona paitsi silloin kun annokset 
ilmoitetaan yksittäisinä komponentteina. 
 
Seuraavat asiat on huomioitava valittaessa Augmentinin annosta tietyn infektion hoitoon: 
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 odotettavissa olevat patogeenit ja niiden todennäköinen herkkyys antibakteerisille lääkeaineille 
(ks. kohta 4.4) 

 infektion vakavuus ja paikka 
 potilaan ikä, paino ja munuaistoiminta, kuten alla on kuvattu 
 
Augmentinin vaihtoehtoisia lääkemuotoja (esim. sellaisia, joissa amoksisilliiniannos on korkeampi 
ja/tai amoksisilliinin ja klavulaanihapon suhde on erilainen) on harkittava tarpeen mukaan (ks. kohdat 
4.4 ja 5.1). 
 
250 mg/125 mg kalvopäällysteiset tabletit, 250 mg/125 mg dispergoituvat tabletit 
Aikuisten ja  40 kg painavien lasten kokonaisvuorokausiannos on tätä Augmentinin lääkemuotoa 
käytettäessä 750 mg amoksisilliinia / 375 mg klavulaanihappoa, kun lääke annetaan alla olevan 
suosituksen mukaisesti. Jos  tarvitaan suurempaa päivittäistä amoksisilliiniannosta, suositellaan toista 
Augmentin-valmistetta, jotta vältytään tarpeettoman suurilta päivittäisiltä klavulaanihappoannoksilta 
(ks. kohdat 4.4 ja 5.1). 
 
125 mg/62,5 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten  
Aikuisten ja  40 kg painavien lasten kokonaisvuorokausiannos on tätä Augmentinin lääkemuotoa 
käytettäessä 750 mg amoksisilliinia / 375 mg klavulaanihappoa, kun lääke annetaan alla olevan 
suosituksen mukaisesti. Alle 40 kg painavien lasten enimmäisannos vuorokaudessa on tätä 
Augmentinin lääkemuotoa käytettäessä 720 mg amoksisilliinia / 360 mg klavulaanihappoa, kun lääke 
annetaan alla olevan suosituksen mukaisesti. Jos tarvitaan suurempaa päivittäistä 
amoksisilliiniannosta, suositellaan toista Augmentin-valmistetta, jotta vältytään tarpeettoman suurilta 
päivittäisiltä klavulaanihappoannoksilta (ks. kohdat 4.4 ja  5.1). 
 
Hoitoa ei tule jatkaa yli 14 päivää ilman uudelleenarviointia. 
 
Aikuiset ja � 40 kg painavat lapset 
 
Yksi 250 mg/125 mg tabletti kolme kertaa päivässä 
 
Lapset < 40 kg 
 
250 mg/125 mg kalvopäällysteiset tabletit 
Augmentin 250 mg/125 mg kalvopäällysteisiä tabletteja ei suositella alle 40 kg painaville lapsille. 
 
250 mg/125 mg dispergoituvat tabletit 
Augmentin 250 mg/125 mg dispergoituvia tabletteja ei suositella alle 40 kg painaville lapsille. 
 
125 mg/62,5 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
9 mg/4,5 mg/kg/vrk – 18 mg/9 mg/kg/vrk jaettuna kolmeen annokseen. 
 
Augmentin 125 mg/62,5 mg/5 ml jauhetta oraalisuspensiota varten ei suositella alle 6-vuotiaille 
potilaille. 
 
Iäkkäät potilaat 
 
Annoksen muutos ei ole tarpeen. 
 
Munuaisten vajaatoiminta 
 
Annosten muutos perustuu amoksisilliinipitoisuuksien enimmäissuosituksiin. Annoksen muutos ei ole 
tarpeen potilaille, joiden kreatiniinipuhdistuma (CrCl) on yli 30 ml/min. 
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Aikuiset ja �  40 kg painavat lapset 
 
CrCl: 10-30 ml/min 250 mg/125 mg kahdesti päivässä 
CrCl < 10 ml/min 250 mg/125 mg kerran päivässä 
Hemodialyysi Kaksi 250 mg/125 mg:n annosta joka 24:s tunti, 

plus kaksi 250 mg/125 mg:n annosta dialyysin 
aikana. Annos toistetaan dialyysin lopussa (koska 
sekä amoksisilliinin että klavulaanihapon 
pitoisuudet seerumissa laskevat) 

 
Lapset < 40 kg 
Alle 40 kg:n painoisille lapsille, joilla kreatiniinipuhdistuma on alle 30 ml/min, Augmentin-
lääkemuotojen joiden amoksisilliini/klavulaanihappo-suhde on 2:1, antoa ei suositella, koska annosten 
muutos näillä ei ole mahdollista. Tällaisille potilaille suositellaan sellaisia Augmentin-valmisteita, 
joiden amoksisilliini/klavulaanihappo-suhde on 4:1. 
 
Maksan vajaatoiminta 
 
Annosteltava varoen. Maksan toimintaa tulee seurata säännöllisin väliajoin (ks. kohdat 4.3 ja 4.4). 
 
Antotapa 
 
Augmentin otetaan suun kautta. 
 
Annos tulee ottaa aterian alussa, jotta voidaan minimoida mahdollinen gastrointestinaalinen 
intoleranssi ja optimoida amoksisilliini-klavulaanihapon imeytyminen. 
 
250 mg/125 mg dispergoituvat tabletit 
Dispergoituvat tabletit tulee sekoittaa pieneen vesimäärään ennen ottamista. 
 
125 mg/62,5 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
Ravistetaan, jotta jauhe irtoaa, lisätään vesi ohjeen mukaan, käännetään ylösalaisin ja ravistetaan. 
Pulloa ravistetaan ennen jokaista annosta (ks. kohta 6.6). 
 
4.3 Vasta-aiheet  
 
Yliherkkyys vaikuttaville aineille, jollekin penisilliinille tai apuaineelle. 
 
Aiempi vakava välitön yliherkkyysreaktio (esim. anafylaksi) toiselle beetalaktaamivalmisteelle (esim. 
kefalosporiinille, karbapeneemille tai monobaktaamille. 
 
Aiempi amoksisilliini-klavulaanihaposta johtunut keltatauti/maksan vajaatoiminta (ks. kohta 4.8). 
 
4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet 
 
Ennen amoksisilliini-klavulaanihappohoidon aloittamista mahdolliset aiemmat penisilliinien, 
kefalosporiinien tai muiden beetalaktaamien aiheuttamat yliherkkyysreaktiot on selvitettävä tarkkaan. 
 
Penisilliinihoitoa saavilla potilailla on kuvattu vakavia ja joskus kuolemaan johtavia 
yliherkkyysreaktioita (anafylaksia). Nämä reaktiot ovat todennäköisempiä potilailla, joilla on aiemmin 
todettu penisilliiniyliherkkyys sekä atooppisilla henkilöillä. Jos potilas saa allergisen reaktion, 
amoksisilliini-klavulaanihappohoito on lopetettava ja aloitettava sopiva vaihtoehtoinen hoito. 
 
Jos infektion aiheuttajamikrobi(e)n on osoitettu olevan herkk(i)ä amoksisilliinille, on harkittava 
siirtymistä amoksisilliini-klavulaanihaposta amoksisilliiniin virallisia hoitosuosituksia noudattaen. 
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Tämä Augmentin-valmiste ei sovellu käytettäväksi silloin kun on olemassa suuri riski, että oletetuilla 
patogeeneilla on heikentynyt herkkyys tai resistenssi beetalaktaamivalmisteille, eikä tämä heikentynyt 
herkkyys tai resistenssi välity sellaisten beetalaktamaasien kautta, jotka ovat herkkiä 
klavulaanihappoinhibitiolle (esim. penisilliinille resistentti S. pneumoniae). 
 
Kouristuksia voi ilmetä munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla tai suuria annoksia saavilla potilailla 
(ks. kohta 4.8). 
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon käyttöä tulee välttää, jos epäillään mononukleoosi-infektiota, koska 
tämän yhteydessä on ilmennyt punoittavaa ihottumaa amoksisilliinia saaneilla potilailla. 
 
Allopurinolin samanaikainen käyttö amoksisilliinihoidon aikana voi lisätä allergisten ihoreaktioiden 
mahdollisuutta.  
 
Pitkäaikainen käyttö voi toisinaan aiheuttaa valmisteelle resistenttien mikrobien lisääntymistä. 
 
Hoidon aloitusvaiheessa esiintyvä kuumeinen yleistynyt eryteema, johon liittyy märkärakkuloita, 
saattaa olla oire akuutista yleistyneestä märkärakkulaisesta eksanteemasta (ks. kohta 4.8). Tämä 
reaktio vaatii Augmentin-hoidon keskeyttämistä ja on jatkossa amoksisilliinihoidon vasta-aihe.  
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon käytössä on noudatettava varovaisuutta, jos potilaalla on todettu 
merkkejä maksan vajaatoiminnasta (ks. kohdat 4.2, 4.3 ja 4.8). 
 
Maksaan kohdistuvia haittavaikutuksia on todettu pääasiassa miehillä ja iäkkäillä potilailla, ja ne 
saattavat liittyä pitkäaikaiseen hoitoon. Näitä tapahtumia on raportoitu hyvin harvoin lapsilla. Kaikissa 
väestöryhmissä oireet ja löydökset tulevat esiin yleensä hoidon aikana tai pian sen jälkeen, mutta 
joskus ne saattavat ilmaantua vasta useiden viikkojen kuluttua hoidon päättymisestä. 
Maksavaikutukset ovat yleensä korjaantuvia, mutta ne voivat olla vaikeita, ja erittäin harvoin on 
raportoitu kuolemantapauksia. Tällöin potilaalla on lähes aina ollut jokin vakava perussairaus tai muu 
samanaikainen lääkitys, jonka tiedetään voivan aiheuttaa maksavaikutuksia (ks. kohta 4.8). 
 
Antibiootteihin liittyvää koliittia on ilmoitettu melkein kaikkien antibakteeristen lääkkeiden käytön 
yhteydessä. Se voi vaihdella lievästä henkeä uhkaavaan (ks. kohta 4.8).. Sen vuoksi tätä diagnoosia on 
tarkeää harkita potilailla, joilla ilmenee ripulia minkä tahansa antibiootihoidon aikana tai sen jälkeen. 
Jos antibioottihoitoon liittyvää koliittia esiintyy, amoksisilliini-klavulaanihappohoito on lopetettava 
heti, neuvoteltava lääkärin kanssa ja aloitettava asianmukainen hoito. Suolen peristaltiikkaa 
heikentäviä lääkkeitä ei saa käyttää tässä tilanteessa. 
 
Pitkäkestoisen hoidon aikana on syytä seurata määräajoin elintoimintoja, mm. munuaisten, maksan ja 
hematopoieettisen systeemin toimintaa. 
 
Protrombiiniajan pidentymistä on havaittu harvoissa tapauksissa amoksisilliini-klavulaanihappoa 
saavilla potilailla. Samanaikaisesti antikoagulantteja käyttävien potilaiden tarpeellisesta seurannasta 
on huolehdittava. Oraalisten antikoagulanttien annoksen muutos saattaa olla tarpeen halutun 
antikoagulaatiotason säilyttämiseksi (ks. kohdat 4.5 ja 4.8). 
 
Munuaisten vajaatoiminnasta kärsivillä potilailla annostusta tulee muuttaa vajaatoiminnan asteen 
mukaiseksi (ks. kohta 4.2). 
 
Potilailla, joilla on pienentynyt virtsaneritys, on todettu hyvin harvoin kidevirtsaisuutta, pääasiallisesti 
parenteraalisen hoidon yhteydessä. Annettaessa suuria amoksisilliiniannoksia on syytä huolehtia 
riittävästä nesteen saannista ja virtsanerityksestä, jotta amoksisilliinin aiheuttamaa kidevirtsaisuuden 
mahdollisuutta voidaan vähentää. Potilailla, joilla on virtsakatetri, on säännöllisesti tarkistettava, ettei 
katetri ole tukkeutunut  (ks. kohta 4.9). 
 

46 



Kun amoksisilliinihoidon aikana tutkitaan virtsan glukoosia, tulisi käyttää entsymaattisia 
glukoosioksidaasimenetelmiä, koska vääriä positiivisia tuloksia saattaa esiintyä ei-entsymaattisilla 
menetelmillä. 
 
Augmentinissa oleva klavulaanihappo voi aiheuttaa IgG:n ja albumiinin ei-spesifisen sitoutumisen 
punasolujen kalvoille johtaen väärään positiiviseen Coombsin kokeeseen. 
 
Platelia Aspergillus EIA -menetelmällä (Bio-Rad Laboratories) on saatu positiivisia testituloksia 
amoksisilliini-klavulaanihappohoidon aikana, vaikka myöhemmin on todettu, ettei potilailla ole ollut 
Aspergillus -infektiota. Non-Aspergillus polysakkaridien ja polyfuranoosien ristireaktiota on raportoitu 
Platelia Aspergillus EIA -menetelmää (Bio-Rad Laboratories) käytettäessä. Siksi amoksisilliini-
klavulaanihappohoitoa saavien potilaiden positiivisiin testituloksiin on suhtauduttava varauksella, ja 
ne on vahvistettava muilla diagnostisilla menetelmillä. 
 
125 mg/62,5 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
Augmentin 125 mg/62,5 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten sisältää 2,5 mg/ml aspartaamia 
(E951), fenyylialaniinin lähdettä. Tätä lääkettä on käytettävä varoen potilaille, jotka sairastavat 
fenyyliketonuriaa. 
 
125 mg/62,5 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
Tämä lääke sisältää maltodekstriiniä (glukoosia). Potilaiden, joilla on harvinainen glukoosi-galaktoosi-
imeytymishäiriö, ei tule ottaa tätä lääkettä. 
 
4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset 
 
Oraaliset antikoagulantit 
 
Oraalisia antikoagulantteja ja penisilliiniantibiootteja on laajasti käytetty käytännössä ilman 
raportoituja interaktioita. Kuitenkin kirjallisuudesta löytyy tapauksia, joissa INR (International 
Normalized Ratio) on noussut potilailla, jotka käyttävät asenokumarolia tai varfariinia ja joille on 
määrätty amoksisilliinikuuri. Jos samanaikainen anto on välttämätöntä, protrombiiniaikaa tai INR-
arvoa on tarkoin seurattava, kun hoitoon lisätään tai siitä poistetaan amoksisilliini. Lisäksi oraalisten 
antikoagulanttien annoksen muutos saattaa olla tarpeen (ks. kohdat 4.4 ja 4.8).. 
 
Metotreksaatti 
 
Penisilliinit saattavat vähentää metotreksaatin erittymistä, mistä aiheutuu mahdollinen toksisuuden 
lisääntyminen. 
 
Probenesidi 
 
Probenesidin samanaikaista käyttöä ei suositella. Probenesidi vähentää amoksisilliinin erittymistä 
munuaistubulusten kautta. Amoksisilliinin, mutta ei klavulaanihapon, pitoisuus veressä voi suurentua 
ja pitkittyä probenesidin samanaikaisen käytön seurauksena.  
 
4.6 Raskaus ja imetys 
 
Raskaus 
 
Eläinkokeet eivät ole osoittaneet suoraa tai epäsuoraa vahingollista vaikutusta raskauteen, 
alkion/sikiönkehitykseen, synnytykseen eikä postnataaliseen kehitykseen (ks. kohta 5.3). Rajalliset 
tiedot amoksisilliini-klavulaanihapon raskaudenaikaisesta käytöstä eivät viittaa synnynnäisten 
epämuodostumien lisääntymiseen. Yhdessä tutkimuksessa raportoitiin naisilla, joilla todettiin 
ennennaikainen sikiökalvojen repeytyminen, että profylaktiseen amoksisilliini-
klavulaanihappohoitoon saattaa vastasyntyneillä liittyä lisääntynyt nekrotisoivan enterokoliitin vaara. 
Käyttöä tulee välttää raskauden aikana, ellei hoitava lääkäri pidä sitä välttämättömänä. 
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Imetys 
 
Molemmat aineosat erittyvät rintamaitoon (tietoa ei ole saatavilla, miten klavulaanihappo vaikuttaa 
imetettävään lapseen). Näin ollen ripuli ja limakalvojen sieni-infektio ovat mahdollisia, joten imetys 
täytyy mahdollisesti lopettaa. Herkistymismahdollisuus täytyy ottaa huomioon. Amoksisilliini-
klavulaanihappoa tulee antaa imetyksen aikana vasta sitten, kun hoitava lääkäri on tehnyt hyöty/riski–
arvion. 
 
4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn 
 
Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Kuitenkin 
haittavaikutuksia voi esiintyä (esim. allergisia reaktioita, huimausta, kouristuksia), jotka voivat 
vaikuttaa ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita (ks. kohta 4.8). 
 
4.8 Haittavaikutukset 
 
Yleisimmin raportoidut haittavaikutukset ovat ripuli, pahoinvointi ja oksentelu. 
 
Alla luetellaan Augmentinin kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoille tulon jälkeisessä seurannassa 
esiin tulleet haittavaikutukset elinryhmittäin MedDRA-luokituksen mukaan. 
 
Haitat on luokiteltu seuraavasti: 
hyvin yleinen (�1/10)  
yleinen (�1/100, <1/10)  
melko harvinainen (�1/1000, <1/100)  
harvinainen (�1/10 000, <1/1000)   
hyvin harvinainen (<1/10 000) 
tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin) 
 
Infektiot 
Mukokutaaninen kandidiaasi Yleinen 
Resistenttien mikrobien lisääntyminen Tuntematon 
Veri ja imukudos 
korjaantuva leukopenia (myös neutropenia) Harvinainen 
Trombosytopenia Harvinainen 
Korjaantuva agranulosytoosi Tuntematon 
Hemolyyttinen anemia Tuntematon 
Vuotoaikojen ja protrombiiniaikojen 
pidentyminen1 

 

Tuntematon 

Immuunijärjestelmä10 
Angioneuroottinen ödeema Tuntematon 
Anafylaksi Tuntematon 
Seerumisairauden kaltainen oireyhtymä Tuntematon 
Allerginen vaskuliitti 
 

Tuntematon 

Hermosto 
Huimaus Melko harvinainen 
Päänsärky Melko harvinainen 
Korjaantuva hyperaktiivisuus Tuntematon 
Kouristukset2 

 
Tuntematon 

Ruoansulatuselimistö 
250 mg/125 mg kalvopäällysteiset tabletit  
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250 mg/125 mg dispergoituvat tabletit 
Ripuli Hyvin yleinen 
Pahoinvointi3 Yleinen 
Oksentelu Yleinen 
Ruoansulatushäiriöt Melko harvinainen 
Antibioottihoidon yhteydessä esiintyvä 
suolitulehdus4 

Tuntematon 

Musta nukkainen kieli Tuntematon 
125 mg/62,5 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
Ripuli Yleinen 
Pahoinvointi3 Yleinen 
Oksentelu Yleinen 
Ruoansulatushäiriöt Melko harvinainen 
Antibioottihoidon yhteydessä esiintyvä 
suolitulehdus4 

Tuntematon 

Musta nukkainen kieli Tuntematon 
Hampaiden värjäytyminen11 Tuntematon 
Maksa ja sappi 
ASAT- ja/tai ALAT-arvojen nousu5 Melko harvinainen 
Hepatiitti6 Tuntematon 
Kolestaattinen keltaisuus6 Tuntematon 
Iho ja ihonalainen kudos 7  
Ihottuma Melko harvinainen 
Kutina Melko harvinainen 
Urtikaria Melko harvinainen 
Erythema multiforme Harvinainen 
Stevens-Johnsonin oireyhtymä Tuntematon 
Toksinen epidermaalinen nekrolyysi Tuntematon 
Rakkulainen kesivä ihottuma Tuntematon 
Akuutti yleistynyt märkärakkulainen eksanteema9 Tuntematon 
Munuaiset ja virtsatiet 
Interstitiaalinefriitti Tuntematon 
Kidevirtsaisuus8 Tuntematon 
1 Ks. kohta 4.4 
2 Ks. kohta 4.4 
3 Pahoinvointi liittyy useimmiten suuriin oraalisiin annoksiin. Mahdollisia ruoansulatuskanavan 
reaktioita voidaan vähentää ottamalla amoksisilliini-klavulaanihappo aterian alussa. 
4 Mukaan lukien pseudomembranoottinen suolitulehdus ja vuotava suolitulehdus (ks. kohta 4.4) 
5 Kohtalaista ASAT- ja/tai ALAT-arvojen nousua on todettu potilailla, joita on hoidettu 
beetalaktaamiantibiooteilla, mutta näiden löydösten merkitystä ei tunneta. 
6 Näitä tapahtumia on todettu muilla penisilliineillä ja kefalosporiineilla (ks. kohta 4.4).  
7 Jos yliherkkyyteen viittaavia ihoreaktioita esiintyy, hoito tulee lopettaa (ks. kohta 4.4). 
8 Ks. kohta 4.99 Ks. kohta 4.4 
10 Ks. kohdat 4.3 ja 4.4 
125 mg/62,5 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
11 Pinnallista hampaiden värjäytymistä lapsilla on raportoitu hyvin harvoin. Hyvä suuhygienia voi 
estää hampaiden värjäytymistä. Värjäymät voidaan yleensä poistaa harjaamalla. 
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4.9 Yliannostus 
 
Yliannostuksen oireet ja merkit 
 
Yliannostukseen voi liittyä ruoansulatuskanavan oireita sekä neste- ja elektrolyyttitasapainon häiriöitä. 
Amoksisilliinista johtuvaa kidevirtsaisuutta on todettu ja se voi joissakin tapauksissa johtaa 
munuaisten vajaatoimintaan (ks. kohta 4.4 ). 
 
Kouristuksia voi ilmetä munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla tai suuria annoksia saavilla potilailla. 
 
Amoksisilliinin on raportoitu saostuvan virtsakatetreihin, pääasiallisesti suurten laskimonsisäisten 
annosten jälkeen. On tarkistettava säännöllisesti, ettei katetri ole tukkeutunut (ks. kohta 4.4). 
 
Myrkytyksen hoito 
 
Gastrointestinaalioireet voidaan hoitaa oireenmukaisesti ja on kiinnitettävä huomiota neste- ja 
elektrolyttitasapainoon. Amoksisilliini-klavulaanihappo voidaan poistaa verenkierrosta 
hemodialyysillä. 
 
 
5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 
 
5.1 Farmakodynamiikka 
 
Farmakoterapeuttinen ryhmä: Penisilliinien yhdistelmävalmisteet, mukaan lukien beetalaktamaasi-
inhibiittorit; ATC-koodi: J01CR02. 
 
Vaikutusmekanismi 
 
Amoksisilliini on puolisynteettinen penisilliini (beetalaktaamiantibiootti), joka ehkäisee yhtä tai 
useampaa entsyymiä (kutsuttu usein penisilliiniä sitoviksi proteiineiksi, PBP) bakteerin 
peptidoglykaanin biosynteesin tiellä. Tämä peptidoglykaani on olennainen rakenteellinen komponentti 
bakteerin soluseinämässä. Peptidoglykaanin synteesin esto johtaa bakteerin soluseinämän 
heikkenemiseen, jota yleensä seuraa solun hajoaminen ja kuolema.  
 
Amoksisilliini on herkkä resistenttien bakteerien tuottamien beetalaktamaasien hajottavalle 
vaikutukselle, ja sen vuoksi amoksisilliinin vaikutuskirjo ei yksinään kata organismeja, jotka tuottavat 
näitä entsyymejä. 
 
Klavulaanihappo on beetalaktaami, joka on rakenteellisesti sukua penisilliinille. Se inaktivoi joitakin 
beetalaktamaasientsyymejä estäen siten amoksisilliinin inaktivaation. Klavulaanihapolla yksinään ei 
ole kliinisesti hyödyllistä antibakteerista tehoa.  
 
Farmakodynamiikan ja farmakokinetiikan suhde 
 
Aika, jona pitoisuus seerumissa  pysyy MIC-arvon yläpuolella (T > MIC), on tärkeimpiä 
amoksisilliinin tehon mittareita. 
 
Resistenssimekanismit 
 
Kaksi pääasiallista resistenssimekanismia amoksisilliini-klavulaanihapolle: 
 
 Sellaisten bakteeribeetalaktamaasien inaktivaatio, joita klavulaanihappo ei inhiboi, mukaan 

lukien luokat B, C ja D 
 Muutokset penisilliiniä sitovissa proteiineissa, jotka vähentävät antibakteerisen lääkeaineen 

affiniteettia kohdekudokseen. 
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Bakteerien läpäisemättömyys tai effluksipumppumekanismit voivat aiheuttaa tai myötävaikuttaa 
bakteerien resistenssiin, erityisesti gram-negatiivisilla bakteereilla. 
 
Raja-arvot 
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon MIC-raja-arvot ovat EUCAST:n (The European Committee on 
Antimicrobial Susceptibility Testing) antamia 
 
Mikro-organismi Raja-arvot (mikrog/ml) 

 
 Herkkä Kohtalaisen herkkä Resistentti 

 
Haemophilus influenzae1 � 1 - > 1 
Moxarella catarrhalis 1 � 1 - > 1 
Staphylococcus aureus 2 �2 - �2 
Koagulaasi-negatiiviset 
stafylokokit 2 

�0,25  >0,25 

Enterococcus 1 �4 8 � 8 
Streptococcus A, B, C, G 5 �0,25 - � 0,25 
Streptococcus pneumoniae 3 �0,5 1-2 � 2 
Enterobacteriaceae 1,4  - �8 
Gram-negatiiviset anaerobit 1 �4 8 �8 
Gram-positiiviset anaerobit 1 �4 8 � 8 
Lajeista riippumattomat raja-
arvot 1 
 

�2 4-8 �8 

Raportoidut arvot tarkoittavat amoksisilliinipitoisuuksia. Herkkyystestejä varten 
klavulaanihappopitoisuus on vakioitu tasolle 2 mg/l. 
2 Raportoidut arvot tarkoittavat oksasilliinipitoisuuksia 
3 Taulukon raja-arvot perustuvat ampisilliinin raja-arvoihin. 
4 Resistenttiyden raja-arvo R>8 mg/l varmistaa, että kaikki kannat, joilla on resistenssimekanismeja 
raportoidaan resistenteiksi. 
5 Taulukon raja-arvot perustuvat bentsyylipenisilliinin raja-arvoihin. 
 
 
Joidenkin lajien resistenssin esiintyvyys saattaa vaihdella maantieteellisesti ja ajallisesti, joten 
paikallinen tietous resistenssistä on toivottavaa, etenkin silloin kun hoidetaan vakavia infektioita. 
Tarpeen mukaan on syytä hakea asiantuntijan neuvoa silloin kun paikallinen resistenssi on sellainen, 
että lääkkeen käyttö on ainakin joihinkin infektioihin kyseenalainen.  
 
Yleisesti herkät lajit 
Gram-positiiviset aerobiset mikro-organismit 
Enterococcus faecalis  
Staphylococcus aureus (metisilliinille herkät)£ 
Streptococcus agalactiae 
Streptococcus pneumoniae1  
Streptococcus pyogenes ja muut beetahemolyyttiset streptokokit 
Streptococcus viridans –ryhmä 
 
Gram-negatiiviset aerobiset mikro-organismit 
Capnocytophaga spp. 
Eikenella corrodens 
Haemophilus influenzae2 
Moxarella catarrhalis 
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Pasteurella multocida 
 
Anaerobiset mikro-organismit 
Bacteroides fragilis 
Fusobacterium nucleatum 
Prevotella spp. 
 
Lajit, joiden hankittu resistenssi saattaa aiheuttaa ongelmia 
Gram-positiiviset aerobiset mikro-organismit 
Enterococcus faecium $ 
 
Gram-negatiiviset aerobiset mikro-organismit 
Escherichia coli 
Klebsiella oxytoca 
Klebsiella pneumoniae 
Proteus mirabilis 
Proteus vulgaris 
 
Luonnostaan resistentit mikro-organismit 
Gram-negatiiviset aerobiset mikro-organismit 
Acinetobacter sp. 
Citrobacter freundii 
Enterobacter sp. 
Morganella morganii 
Providencia spp. 
Pseudomonas sp. 
Serratia sp. 
Stenotrophomonas maltophilia 
 
 
$ Luonnostaan kohtalainen herkkyys ilman hankittua resistenssimekanismia 
£ Kaikki metisilliinille resistentit stafylokokit ovat resistenttejä amoksisilliini-klavulaanihapolle.  
1Streptococcus pneumoniae, joka on täysin herkkä penisilliinille, voidaan hoitaa tällä amoksisilliini-
klavulaanihappovalmisteella. Jos mikrobin herkkyys penisilliinille on vähänkin heikentynyt, sitä ei 
pidä hoitaa tällä valmisteella (ks. kohdat 4.2 ja 4.4).  
2Eräissä EU-maissa kantoja, joiden herkkyys on heikentynyt, on raportoitu esiintyvän yli 10 %. 
 
5.2 Farmakokinetiikka 
 
Imeytyminen 
 
Amoksisilliini ja klavulaanihappo liukenevat täydellisesti fysiologisen pH:n omaaviin liuoksiin. 
Molemmat imeytyvät nopeasti ja hyvin suun kautta annettaessa. Amoksisilliini-klavulaanihappo 
imeytyy parhaiten, kun se otetaan juuri ennen ateriaa. Suun kautta annettaessa amoksisilliinin ja 
klavulaanihapon hyötyosuus on noin 70 %. Molempien komponenttien plasmaprofiilit ovat 
samanlaiset ja huippupitoisuuden saavuttamiseen kuluva aika (tmax) on molempien kohdalla noin yksi 
tunti.  
 
Farmakokineettiset tulokset tutkimuksesta, jossa amoksisilliini-klavulaanihappoa (250 mg/125 mg 
tabletit kolme kertaa vuorokaudessa) annettiin paastotilanteessa terveille vapaaehtoisryhmille esitetään 
oheisessa taulukossa. 
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Farmakokineettiset parametrit, keskiarvo ( SD)  
Annos Cmax tmax  * AUC(0-24 h) t ½ Annettu 

vaikuttava 
aine 

(mg) (mikrog/ml) (h) (mikrog.h/ml) (h) 

Amoksisilliini 
AMX/CA 
250/125 mg 

250 3,3 
 1,12 

1,5 
(1,0–2,0) 

26,7  
 4,56 

1,36 
 0,56 

Klavulaanihappo 
AMX/CA 
250/125 mg 

125 1,5 
 0,70 

1,2 
(1,0–2,0) 

12,6 
 3,25 

1,01 
 0,11 

AMX – amoksisilliini, CA - klavulaanihappo 
* Mediaani (vaihteluväli) 
 
Amoksisilliini-klavulaanihappovalmisteella saavutetut amoksisilliini- ja klavulaanihappopitoisuudet 
seerumissa ovat samat kuin annettaessa pelkkää amoksisilliinia tai klavulaanihappoa suun kautta 
ekvivalentteina annoksina. 
 
Jakautuminen 
 
Noin 25 % plasman koko klavulaanihappopitoisuudesta ja 18 % plasman koko 
amoksisilliinipitoisuudesta on sitoutuneena proteiiniin. Amoksisilliinin laskettu jakautumistilavuus on 
noin 0,3–0,4 l/kg ja klavulaanihapon noin 0,2 l/kg.  
 
Laskimonsisäisen annon jälkeen sekä amoksisilliinia että klavulaanihappoa on mitattu sappirakosta, 
vatsan kudoksista, ihosta, rasva- ja lihaskudoksesta, nivel- ja peritoneaalinesteestä, sapesta ja 
märkäeritteestä. Amoksisilliini ei jakaudu aivo-selkäydinnesteeseen riittävässä määrin. 
 
Eläinkokeissa ei ole havaittu kummankaan yhdisteen kertyvän merkittävästi mihinkään elimeen. 
Amoksisilliinia, kuten useimpia penisilliinejä, voidaan todeta rintamaidossa. Myös klavulaanihappoa 
voi esiintyä rintamaidossa hyvin vähäisinä määrinä (ks. kohta 4.6).  
 
Sekä amoksisilliini että klavulaanihappo läpäisevät istukan (ks. kohta 4.6).  
 
Biotransformaatio 
 
Osa amoksisilliinista erittyy virtsaan inaktiivisena penisilloiinihappona määrinä, jotka vastaavat 
10 - 25 % alkuannoksesta. Suuri osa klavulaanihaposta metaboloituu ihmiselimistössä ja eliminoituu 
virtsan ja ulosteen mukana sekä uloshengityksen mukana hiilidioksidina.  
 
Eliminaatio 
 
Amoksisilliini eliminoituu pääasiassa munuaisten kautta, kun taas klavulaanihapon eliminoituminen 
noudattaa sekä munuaisista riippuvaa että riippumatonta mekanismia.  
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon kskimääräinen eliminaation puoliintumisaika on yksi tunti ja 
keskimääräinen kokonaispuhdistuma noin 25 l/h terveillä henkilöillä. Noin 60 - 70 % amoksisilliinista 
ja noin 40 - 65 % klavulaanihaposta erittyy muuttumattomana virtsaan ensimmäisten kuuden tunnin 
kuluessa yhden 250/125 mg:n tai 500/125 mg:n Augmentin-tabletin kerta-annoksen jälkeen. Eri 
tutkimuksissa on todettu, että virtsaan erittyy amoksisilliinia 50-85 % ja klavulaanihappoa 27-60 % 24 
tunnin aikana. Klavulaanihaposta suurin osa erittyy 2 ensimmäisen tunnin aikana lääkkeen annosta.  
 
Probenesidin samanaikainen anto pitkittää amoksisilliinin, mutta ei klavulaanihapon erittymistä 
munuaisten kautta (ks. kohta 4.5). 
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Ikä 
 
Amoksisilliinin eliminaation puoliintumisaika on noin 3 kuukauden – 2 vuoden ikäisillä lapsilla 
samanlainen kuin vanhemmilla lapsilla ja aikuisilla. Vastasyntyneiden lasten (myös ennenaikaisesti 
syntyneiden) ensimmäisen elinviikon aikana annosväli ei saisi ylittää kahta kertaa vuorokaudessa 
munuaisista riippuvan poistumisreitin kypsymättömyyden vuoksi. Koska iäkkäillä potilailla on 
todennäköisemmin heikentynyt munuaistoiminta, annoksen valinnassa on noudatettava varovaisuutta. 
Munuaistoiminnan seuranta saattaa myös olla hyödyllistä. 
 
Sukupuoli 
 
Annettaessa amoksisilliini-klavulaanihappoa suun kautta terveille miehille ja naisille sukupuolella ei 
ole vaikutusta amoksisilliinin eikä klavulaanihapon farmakokinetiikkaan. 
 
Munuaisten vajaatoiminta 
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon kokonaispuhdistuma seerumista pienenee samassa suhteessa kuin 
munuaistoiminta heikkenee. Lääkkeen puhdistuman pienentyminen on huomattavampaa 
amoksisilliinin kuin klavulaanihapon osalta, koska suurempi osa amoksisilliinista erittyy munuaisten 
kautta. Kun harkitaan annostusta potilaille, joiden munuaistoiminta on heikentynyt, on vältettävä 
amoksisilliinin kumuloitumista, mutta turvattava riittävät klavulaanihappopitoisuudet (ks. kohta 4.2). 
 
Maksan vajaatoiminta 
 
Maksan vajaatoimintapotilaille on annosteltava varoen, ja maksan toimintaa tulee seurata säännöllisin 
väliajoin. 
 
5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta 
 
Farmakologista turvallisuutta, geenitoksisuutta sekä reproduktiotoksisuutta koskevien 
konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille. 
 
Amoksisilliini-klavulaanihapolla tehdyt toistuvan annostelun toksisuutta tarkastelevat tutkimukset 
koirilla osoittivat mahaärsytystä ja oksentelua sekä kielen värjäytymistä. 
 
Karsinogeenisuustutkimuksia ei ole tehty amoksisilliini-klavulaanihappovalmisteella eikä sen 
komponenteilla. 
 
 
6. FARMASEUTTISET TIEDOT 
 
6.1 Apuaineet 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
6.2 Yhteensopimattomuudet 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
6.3 Kestoaika 
 
[täytetään kansallisesti] 
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6.4 Säilytys  
 
[täytetään kansallisesti] 
 
6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet 
 
Ei erityisvaatimuksia. 
 
125 mg/62,5 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
 
Tarkista, että korkin sinetti on ehjä ennen käyttöä. Ravista pulloa, jotta jauhe irtoaa. Lisää 91 ml vettä, 
käännä ylösalaisin ja ravista huolellisesti. 
 

Vahvuus Lisättävän veden määrä (ml) Lopullinen valmiin suspension 
tilavuus (ml) 

125 mg/62,5 mg/5 ml 91 100 
 
Ravista pulloa huolellisesti ennen jokaista annosta. 
 
 
7. MYYNTILUVAN HALTIJA 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
{Nimi ja osoite} 
<{tel}> 
<{fax}> 
<{e-mail}> 
 
 
8. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
{pvm} 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
{pvm} 
 
[täytetään kansallisesti] 
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1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 500 mg/125 mg kalvopäällysteinen tabletti 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 500 mg/125 mg dispergoituva tabletti 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 125 mg/31,25 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 250 mg/62,5 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 500 mg/125 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 50 mg/12,5 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 125 mg/31,25 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 250 mg/62,5 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 
 
[Täytetään kansallisesti] 
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 
 
 
3. LÄÄKEMUOTO 
 
500 mg/125 mg kalvopäällysteinen tabletti 
Kalvopäällysteinen tabletti 
[Täytetään kansallisesti] 
 
500 mg/125 mg dispergoituva tabletti 
Dispergoituva tabletti 
[Täytetään kansallisesti] 
 
125 mg/31,25 mg, 250 mg/62,5 mg, 500 mg/125 mg jauheet oraalisuspensiota varten annospussissa 
50 mg/12,5 mg/ml, 125 mg/31,25 mg/5 ml, 250 mg/62,5 mg/5 ml jauheet oraalisuspensiota varten 
Jauhe oraalisuspensiota varten 
[Täytetään kansallisesti] 
 
 
4. KLIINISET TIEDOT 
 
4.1 Käyttöaiheet 
 
Augmentin on tarkoitettu seuraavien infektioiden hoitoon aikuisille ja lapsille (ks. kohdat 4.2, 4.4 ja 
5.1): 
 
 akuutti bakteerin aiheuttama sinuiitti (asianmukaisesti diagnosoitu) 
 akuutti välikorvan tulehdus 
 akuutti kroonisen bronkiitin pahenemisvaihe (asianmukaisesti diagnosoitu) 
 avohoitopneumonia 
 kystiitti 
 pyelonefriitti 
 iho- ja pehmytkudosinfektiot, erityisesti selluliitti, eläinten puremat, vaikeat hammasperäiset 

abskessit, joihin liittyy etenevä selluliitti 
 luu- ja nivelinfektiot, erityisesti osteomyeliitti 
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Antibioottihoidon toteutuksessa on huomioitava antimikrobisen lääkehoidon tarkoituksenmukaista 
käyttöä koskevat viralliset ja paikalliset ohjeet.  
 
4.2 Annostus ja antotapa 
 
Annokset ilmaistaan kauttaaltaan amoksisilliinina/klavulaanihappona paitsi silloin kun annokset 
ilmoitetaan yksittäisinä komponentteina. 
 
Seuraavat asiat on huomioitava valittaessa Augmentinin annosta tietyn infektion hoitoon: 
 
 odotettavissa olevat patogeenit ja niiden todennäköinen herkkyys antibakteerisille lääkeaineille 

(ks. kohta 4.4) 
 infektion vakavuus ja paikka 
 potilaan ikä, paino ja munuaistoiminta, kuten alla on kuvattu 
 
Augmentinin vaihtoehtoisia lääkemuotoja (esim. sellaisia, joissa amoksisilliiniannos on korkeampi 
ja/tai amoksisilliinin ja klavulaanihapon suhde on erilainen) on harkittava tarpeen mukaan (ks. kohdat 
4.4 ja 5.1). 
 
Aikuisten ja  40 kg painavien lastenkokonaisvuorokausiannos on tätä Augmentinin lääkemuotoa 
käytettäessä 1500 mg amoksisilliinia / 375 mg klavulaanihappoa, kun lääke annetaan alla olevan 
suosituksen mukaisesti. Alle 40 kg painavien lasten enimmäisannos vuorokaudessa on tätä 
Augmentinin lääkemuotoa käytettäessä 2400 mg amoksisilliinia / 600 mg klavulaanihappoa, kun lääke 
annetaan alla olevan suosituksen mukaisesti. Jos tarvitaan suurempaa päivittäistä 
amoksisilliiniannosta, suositellaan toista Augmentin-valmistetta, jotta vältytään tarpeettoman suurilta 
päivittäisiltä klavulaanihappoannoksilta (ks. kohdat 4.4 ja 5.1). 
 
Hoidon keston tulee määräytyä potilaan vasteen mukaan. Jotkut infektiot (esim. osteomyeliitti) 
vaativat pitempiä hoitoaikoja. Hoitoa ei tule jatkaa yli 14 päivää ilman uudelleenarviointia (ks. kohta 
4.4 koskien pitkäkestoista hoitoa). 
 
Aikuiset ja � 40 kg painavat lapset 
 
Yksi 500 mg/125 mg annos kolme kertaa päivässä. 
 
Lapset < 40 kg 
 
20 mg/5 mg/kg/vrk – 60 mg/15 mg/kg/vrk jaettuna kolmeen annokseen. 
 
Lapsille Augmentin voidaan antaa tabletteina tai oraalisuspensiona. 6-vuotiaille ja sitä nuoremmille 
lapsille Augmentin tulisi antaa mieluiten oraalisuspensiona. 
 
Tutkimustuloksia ei ole saatavana Augmentin 4:1 koostumuksille koskien annostusta yli 
40 mg/10 mg/kg/vrk alle 2-vuotiaille lapsille. 
 
Iäkkäät potilaat 
 
Annoksen muutos ei ole tarpeen. 
 
Munuaisten vajaatoiminta 
 
Annosten muutos perustuu amoksisilliinipitoisuuksien enimmäissuosituksiin. Annoksen muutos ei ole 
tarpeen potilaille, joiden kreatiniinipuhdistuma (CrCl) on yli 30 ml/min. 
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Aikuiset ja �  40 kg painavat lapset 
 
CrCl: 10-30 ml/min 500 mg/125 mg kahdesti päivässä 
CrCl < 10 ml/min 500 mg/125 mg kerran päivässä 
Hemodialyysi 500 mg/125 mg joka 24:s tunti, plus 500 mg/125 mg  

dialyysin aikana. Annos toistetaan dialyysin lopussa (koska 
sekä amoksisilliinin että klavulaanihapon pitoisuudet 
seerumissa laskevat) 

 
Lapset < 40 kg 
 
CrCl: 10-30 ml/min 15 mg/3,75 mg/kg kahdesti päivässä (enintään 

500 mg/125 mg kahdesti päivässä) 
CrCl < 10 ml/min 15 mg/3,75 mg/kg kerta-annoksena (enintään 

500 mg/125 mg) 
Hemodialyysi 15 mg/3,75 mg/kg/vrk kerran päivässä. Ennen hemodialyysiä 

15 mg/3,75 mg/kg. Lääkeainepitoisuuden palauttamiseksi 
verenkiertoon 15 mg/3,75 mg/kg hemodialyysin jälkeen. 

 
Maksan vajaatoiminta 
 
Annosteltava varoen. Maksan toimintaa tulee seurata säännöllisin väliajoin (ks. kohdat 4.3 ja 4.4). 
 
Antotapa 
 
Augmentin otetaan suun kautta. 
 
Annos tulee ottaa aterian alussa, jotta voidaan minimoida mahdollinen gastrointestinaalinen 
intoleranssi ja optimoida amoksisilliini-klavulaanihapon imeytyminen. 
 
Hoito voidaan aloittaa parenteraalisesti noudattaen laskimoon annettavan valmisteen 
valmisteyhteenvedon ohjeita ja jatkaa suun kautta annettavalla valmisteella. 
 
500 mg/125 mg dispergoituvat tabletit 
Dispergoituvat tabletit tulee sekoittaa pieneen vesimäärään ennen ottamista. 
 
500 mg/125 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa 
Kerta-annospussin sisältö sekoitetaan puoleen lasilliseen vettä ennen ottamista. 
 
50 mg/12,5 mg/ml, 125 mg/31,25 mg/5 ml, 250 mg/62,5 mg/5 ml jauheet oraalisuspensiota varten 
Ravistetaan, jotta jauhe irtoaa, lisätään vesi ohjeen mukaan, käännetään ylösalaisin ja ravistetaan. 
Pulloa ravistetaan ennen jokaista annosta (ks. kohta 6.6). 
 
4.3 Vasta-aiheet  
 
Yliherkkyys vaikuttaville aineille, jollekin penisilliinille tai apuaineelle. 
 
Aiempi vakava välitön yliherkkyysreaktio (esim. anafylaksi) toiselle beetalaktaamivalmisteelle (esim. 
kefalosporiinille, karbapeneemille tai monobaktaamille). 
 
Aiempi amoksisilliini-klavulaanihaposta johtunut keltatauti/maksan vajaatoiminta (ks. kohta 4.8). 
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4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet 
 
Ennen amoksisilliini-klavulaanihappohoidon aloittamista mahdolliset aiemmat penisilliinien, 
kefalosporiinien tai muiden beetalaktaamien aiheuttamat yliherkkyysreaktiot on selvitettävä tarkkaan 
(ks. kohdat 4.3 ja 4.8). 
 
Penisilliinihoitoa saavilla potilailla on kuvattu vakavia ja joskus kuolemaan johtavia 
yliherkkyysreaktioita (anafylaksia). Nämä reaktiot ovat todennäköisempiä potilailla, joilla on aiemmin 
todettu penisilliiniyliherkkyys sekä atooppisilla henkilöillä. Jos potilas saa allergisen reaktion, 
amoksisilliini-klavulaanihappohoito on lopetettava ja aloitettava sopiva vaihtoehtoinen hoito.  
 
Jos infektion aiheuttajamikrobi(e)n on osoitettu olevan herkk(i)ä amoksisilliinille, on harkittava 
siirtymistä amoksisilliini-klavulaanihaposta amoksisilliiniin virallisia hoitosuosituksia noudattaen. 
 
Tämä Augmentin-valmiste ei sovellu käytettäväksi silloin kun on olemassa suuri riski, että oletetuilla 
patogeeneilla on heikentynyt herkkyys tai resistenssi beetalaktaamivalmisteille, eikä tämä heikentynyt 
herkkyys tai resistenssi välity sellaisten beetalaktamaasien kautta, jotka ovat herkkiä 
klavulaanihappoinhibitiolle. Tätä valmistetta ei pidä käyttää penisilliinille resistentin S. pneumoniaen 
aiheuttamissa infektioissa. 
 
Kouristuksia voi ilmetä munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla tai suuria annoksia saavilla potilailla 
(ks. kohta 4.8). 
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon käyttöä tulee välttää, jos epäillään mononukleoosi-infektiota, koska 
tämän yhteydessä on ilmennyt punoittavaa ihottumaa amoksisilliinia saaneilla potilailla. 
 
Allopurinolin samanaikainen käyttö amoksisilliinihoidon aikana voi lisätä allergisten ihoreaktioiden 
mahdollisuutta.  
 
Pitkäaikainen käyttö voi toisinaan aiheuttaa valmisteelle resistenttien mikrobien lisääntymistä. 
 
Hoidon aloitusvaiheessa esiintyvä kuumeinen yleistynyt eryteema, johon liittyy märkärakkuloita, 
saattaa olla oire akuutista yleistyneestä märkärakkulaisesta eksanteemasta (ks. kohta 4.8). Tämä 
reaktio vaatii Augmentin-hoidon keskeyttämistä ja on jatkossa amoksisilliinihoidon vasta-aihe.  
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon käytössä on noudatettava varovaisuutta, jos potilaalla on todettu 
merkkejä maksan vajaatoiminnasta (ks. kohta 4.2. 
 
Maksaan kohdistuvia haittavaikutuksia on todettu pääasiassa miehillä ja iäkkäillä potilailla, ja ne 
saattavat liittyä pitkäaikaiseen hoitoon. Näitä tapahtumia on raportoitu hyvin harvoin lapsilla. Kaikissa 
väestöryhmissä oireet ja löydökset tulevat esiin yleensä hoidon aikana tai pian sen jälkeen, mutta 
joskus ne saattavat ilmaantua vasta useiden viikkojen kuluttua hoidon päättymisestä. 
Maksavaikutukset ovat yleensä korjaantuvia, mutta ne voivat olla vaikeita, ja erittäin harvoin on 
raportoitu kuolemantapauksia. Tällöin potilaalla on lähes aina ollut jokin vakava perussairaus tai muu 
samanaikainen lääkitys, jonka tiedetään voivan aiheuttaa maksavaikutuksia (ks. kohta 4.8). 
 
Antibiootteihin liittyvää koliittia on ilmoitettu melkein kaikkien antibakteeristen lääkkeiden käytön 
yhteydessä. Se voi vaihdella lievästä henkeä uhkaavaan (ks. kohta 4.8). Sen vuoksi tätä diagnoosia on 
tarkeää harkita potilailla, joilla ilmenee ripulia minkä tahansa antibiootihoidon aikana tai sen jälkeen. 
Jos antibioottihoitoon liittyvää koliittia esiintyy, amoksisilliini-klavulaanihappohoito on lopetettava 
heti, neuvoteltava lääkärin kanssa ja aloitettava asianmukainen hoito. Suolen peristaltiikkaa 
heikentäviä lääkkeitä ei saa käyttää tässä tilanteessa. 
 
Pitkäkestoisen hoidon aikana on syytä seurata määräajoin elintoimintoja, mm. munuaisten, maksan ja 
hematopoieettisen systeemin toimintaa. 
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Protrombiiniajan pidentymistä on havaittu harvoissa tapauksissa amoksisilliini-klavulaanihappoa 
saavilla potilailla. Samanaikaisesti antikoagulantteja käyttävien potilaiden tarpeellisesta seurannasta 
on huolehdittava. Oraalisten antikoagulanttien annoksen muutos saattaa olla tarpeen halutun 
antikoagulaatiotason säilyttämiseksi (ks. kohdat 4.5 ja 4.8). 
 
Munuaisten vajaatoiminnasta kärsivillä potilailla annostusta tulee muuttaa vajaatoiminnan asteen 
mukaiseksi (ks. kohta 4.2). 
 
Potilailla, joilla on pienentynyt virtsaneritys, on todettu hyvin harvoin kidevirtsaisuutta, pääasiallisesti 
parenteraalisen hoidon yhteydessä. Annettaessa suuria amoksisilliiniannoksia on syytä huolehtia 
riittävästä nesteen saannista ja virtsanerityksestä, jotta amoksisilliinin aiheuttamaa kidevirtsaisuuden 
mahdollisuutta voidaan vähentää. Potilailla, joilla on virtsakatetri, on säännöllisesti tarkistettava, ettei 
katetri ole tukkeutunut  (ks. kohta 4.9). 
 
Kun amoksisilliinihoidon aikana tutkitaan virtsan glukoosia, tulisi käyttää entsymaattisia 
glukoosioksidaasimenetelmiä, koska vääriä positiivisia tuloksia saattaa esiintyä ei-entsymaattisilla 
menetelmillä. 
 
Augmentinissa oleva klavulaanihappo voi aiheuttaa IgG:n ja albumiinin ei-spesifisen sitoutumisen 
punasolujen kalvoille johtaen väärään positiiviseen Coombsin kokeeseen. 
 
Platelia Aspergillus EIA -menetelmällä (Bio-Rad Laboratories) on saatu positiivisia testituloksia 
amoksisilliini-klavulaanihappohoidon aikana, vaikka myöhemmin on todettu, ettei potilailla ole ollut 
Aspergillus -infektiota. Non-Aspergillus polysakkaridien ja polyfuranoosien ristireaktiota on raportoitu 
Platelia Aspergillus EIA -menetelmää (Bio-Rad Laboratories) käytettäessä. Siksi amoksisilliini-
klavulaanihappohoitoa saavien potilaiden positiivisiin testituloksiin on suhtauduttava varauksella, ja 
ne on vahvistettava muilla diagnostisilla menetelmillä. 
 
Augmentin 125 mg/31,25 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa sisältää annospussia kohti 
3,75 mg aspartaamia (E951), fenyylialaniinin lähdettä. Tätä lääkettä on käytettävä varoen potilaille, 
jotka sairastavat fenyyliketonuriaa. 
 
Augmentin 250 mg/62,5 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa sisältää annospussia kohti 
7,5 mg aspartaamia (E951), fenyylialaniinin lähdettä. Tätä lääkettä on käytettävä varoen potilaille, 
jotka sairastavat fenyyliketonuriaa. 
 
Augmentin 500 mg/125 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa sisältää annospussia kohti 
15 mg aspartaamia (E951), fenyylialaniinin lähdettä. Tätä lääkettä on käytettävä varoen potilaille, 
jotka sairastavat fenyyliketonuriaa. 
 
Augmentin 50 mg/12,5 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten sisältää 2,5 mg/ml aspartaamia (E951), 
fenyylialaniinin lähdettä. Tätä lääkettä on käytettävä varoen potilaille, jotka sairastavat 
fenyyliketonuriaa. 
 
Augmentin 125 mg/31,25 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten sisältää 2,5 mg/ml aspartaamia 
(E951), fenyylialaniinin lähdettä,. Tätä lääkettä on käytettävä varoen potilaille, jotka sairastavat 
fenyyliketonuriaa. 
 
Augmentin 250 mg/62,5 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten sisältää 2,5 mg/ml aspartaamia 
(E951), fenyylialaniinin lähdettä. Tätä lääkettä on käytettävä varoen potilaille, jotka sairastavat 
fenyyliketonuriaa. 
 
125 mg/31,25 mg, 250 mg/62,5 mg, 500 mg/125 mg jauheet oraalisuspensiota varten  annospussissa, 
50 mg/12,5 mg/ml, 125 mg/31,25 mg/5 ml, 250 mg/62,5 mg/5 ml jauheet oraalisuspensiota varten 
Tämä lääke sisältää maltodekstriiniä (glukoosia). Potilaiden, joilla on harvinainen glukoosi- 
galaktoosi-imeytymishäiriö, ei tule ottaa tätä lääkettä 
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4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset 
 
Oraaliset antikoagulantit 
 
Oraalisia antikoagulantteja ja penisilliiniantibiootteja on laajasti käytetty käytännössä ilman 
raportoituja interaktioita. Kuitenkin kirjallisuudesta löytyy tapauksia, joissa INR (International 
Normalized Ratio) on noussut potilailla, jotka käyttävät asenokumarolia tai varfariinia ja joille on 
määrätty amoksisilliinikuuri. Jos samanaikainen anto on välttämätöntä, protrombiiniaikaa tai INR-
arvoa on tarkoin seurattava, kun hoitoon lisätään tai siitä poistetaan amoksisilliini. Lisäksi oraalisten 
antikoagulanttien annoksen muutos saattaa olla tarpeen (ks. kohdat 4.4 ja 4.8). 
 
Metotreksaatti 
 
Penisilliinit saattavat vähentää metotreksaatin erittymistä, mistä aiheutuu mahdollinen toksisuuden 
lisääntyminen. 
 
Probenesidi 
 
Probenesidin samanaikaista käyttöä ei suositella. Probenesidi vähentää amoksisilliinin erittymistä 
munuaistubulusten kautta. Amoksisilliinin, mutta ei klavulaanihapon, pitoisuus veressä voi suurentua 
ja pitkittyä probenesidin samanaikaisen käytön seurauksena.  
 
4.6 Raskaus ja imetys 
 
Raskaus 
 
Eläinkokeet eivät ole osoittaneet suoraa tai epäsuoraa vahingollista vaikutusta raskauteen, 
alkion/sikiönkehitykseen, synnytykseen eikä postnataaliseen kehitykseen (ks. kohta 5.3). Rajalliset 
tiedot amoksisilliini-klavulaanihapon raskaudenaikaisesta käytöstä eivät viittaa synnynnäisten 
epämuodostumien lisääntymiseen. Yhdessä tutkimuksessa raportoitiin naisilla, joilla todettiin 
ennennaikainen sikiökalvojen repeytyminen (pPROM), että profylaktiseen amoksisilliini-
klavulaanihappohoitoon saattaa vastasyntyneillä liittyä lisääntynyt nekrotisoivan enterokoliitin vaara. 
Käyttöä tulee välttää raskauden aikana, ellei hoitava lääkäri pidä sitä välttämättömänä. 
 
Imetys 
 
Molemmat aineosat erittyvät rintamaitoon (tietoa ei ole saatavilla, miten klavulaanihappo vaikuttaa 
imetettävään lapseen). Näin ollen ripuli ja limakalvojen sieni-infektio ovat mahdollisia, joten imetys 
täytyy mahdollisesti lopettaa. Amoksisilliini-klavulaanihappoa tulee antaa imetyksen aikana vasta 
sitten, kun hoitava lääkäri on tehnyt hyöty/riski –arvion. 
 
4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn 
 
Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Kuitenkin 
haittavaikutuksia voi esiintyä (esim. allergisia reaktioita, huimausta, kouristuksia), jotka voivat 
vaikuttaa ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita (ks. kohta 4.8). 
 
4.8 Haittavaikutukset 
 
Yleisimmin raportoidut haittavaikutukset ovat ripuli, pahoinvointi ja oksentelu. 
 
Alla luetellaan Augmentinin kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoille tulon jälkeisessä seurannassa 
esiin tulleet haittavaikutukset elinryhmittäin MedDRA-luokituksen mukaan. 
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Haitat on luokiteltu seuraavasti: 
hyvin yleinen (�1/10)  
yleinen (�1/100, <1/10)  
melko harvinainen (�1/1000, <1/100)  
harvinainen (�1/10,000, <1/1000)   
hyvin harvinainen (<1/10,000) 
tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin) 
 
Infektiot 
Mukokutaaninen kandidiaasi Yleinen 
Resistenttien mikrobien lisääntyminen Tuntematon 
Veri ja imukudos 
korjaantuva leukopenia (myös neutropenia) Harvinainen 
Trombosytopenia Harvinainen 
Korjaantuva agranulosytoosi Tuntematon 
Hemolyyttinen anemia Tuntematon 
Vuotoaikojen ja protrombiiniaikojen 
pidentyminen1 

 

Tuntematon 

Immuunijärjestelmä10 

Angioneuroottinen ödeema Tuntematon 
Anafylaksi Tuntematon 
Seerumisairauden kaltainen oireyhtymä Tuntematon 
Allerginen vaskuliitti 
 

Tuntematon 

Hermosto 
Huimaus Melko harvinainen 
Päänsärky Melko harvinainen 
Korjaantuva hyperaktiivisuus Tuntematon 
Kouristukset2 

 
Tuntematon 

Ruoansulatuselimistö 
500 mg/125 mg kalvopäällysteiset tabletit 
500 mg/125 mg dispergoituvat tabletit 
500 mg/125 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa 
Ripuli Hyvin yleinen 
Pahoinvointi3 Yleinen 
Oksentelu Yleinen 
Ruoansulatushäiriöt Melko harvinainen 
Antibioottihoidon yhteydessä esiintyvä 
suolitulehdus4 

Tuntematon 

Musta nukkainen kieli Tuntematon 
125 mg/31,25 mg,250 mg/62,5 mg jauheet oraalisuspensiota varten annospussissa 
50 mg/12,5 mg/ml, 125 mg/31,25 mg/5 ml, 250 mg/62,5 mg/5 ml jauheet oraalisuspensiota varten 
Ripuli Yleinen 
Pahoinvointi3 Yleinen 
Oksentelu Yleinen 
Ruoansulatushäiriöt Melko harvinainen 
Antibioottihoidon yhteydessä esiintyvä 
suolitulehdus4 

Tuntematon 

Musta nukkainen kieli Tuntematon 
Hampaiden värjäytyminen11 
 

Tuntematon 

62 



Maksa ja sappi 
ASAT- ja/tai ALAT-arvojen nousu5 Melko harvinainen 
Hepatiitti6 Tuntematon 
Kolestaattinen keltaisuus6 Tuntematon 
Iho ja ihonalainen kudos7 

Ihottuma Melko harvinainen 
Kutina Melko harvinainen 
Urtikaria Melko harvinainen 
Erythema multiforme Harvinainen 
Stevens-Johnsonin oireyhtymä Tuntematon 
Toksinen epidermaalinen nekrolyysi Tuntematon 
Rakkulainen kesivä ihottuma Tuntematon 
Akuutti yleistynyt märkärakkulainen eksanteema9 
 

Tuntematon 

Munuaiset ja virtsatiet 
Interstitiaalinefriitti Tuntematon 
Kidevirtsaisuus8 Tuntematon 
1 Ks. kohta 4.4 
2 Ks. kohta 4.4 
3 Pahoinvointi liittyy useimmiten suuriin oraalisiin annoksiin. Mahdollisia ruoansulatuskanavan 
reaktioita voidaan vähentää ottamalla Augmentin aterian alussa. 
4 Mukaan lukien pseudomembranoottinen suolitulehdus ja vuotava suolitulehdus (ks. kohta 4.4) 
5 Kohtalaista ASAT- ja/tai ALAT-arvojen nousua on todettu potilailla, joita on hoidettu 
beetalaktaamiantibiooteilla, mutta näiden löydösten merkitystä ei tunneta. 
6 Näitä tapahtumia on todettu muilla penisilliineillä ja kefalosporiineilla (ks. kohta 4.4).  
7 Jos yliherkkyyteen viittaavia ihoreaktioita esiintyy, hoito tulee lopettaa (ks. kohta 4.4). 
8 Ks. kohta 4.9 
9 Ks. kohta 4.4 
10 Ks. kohdat 4.3 ja 4.4 
125 mg/31,25 mg ja 250 mg/62,5 mg jauheet oraalisuspensiota varten annospussissa 
50 mg/12,5 mg/ml, 125 mg/31,25 mg/5 ml 250 mg/62,5 mg/5 ml jauheet oraalisuspensiota varten 
11 Pinnallista hampaiden värjäytymistä lapsilla on raportoitu hyvin harvoin. Hyvä suuhygienia voi 
estää hampaiden värjäytymistä. Värjäymät voidaan yleensä poistaa harjaamalla. 
 
4.9 Yliannostus 
 
Yliannostuksen oireet ja merkit 
 
Yliannostukseen voi liittyä ruoansulatuskanavan oireita sekä neste- ja elektrolyyttitasapainon häiriöitä. 
Amoksisilliinista johtuvaa kidevirtsaisuutta on todettu ja se voi joissakin tapauksissa johtaa 
munuaisten vajaatoimintaan (ks. kohta 4.4 ). 
 
Kouristuksia voi ilmetä munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla tai suuria annoksia saavilla potilailla. 
 
Amoksisilliinin on raportoitu saostuvan virtsakatetreihin, pääasiallisesti suurten laskimonsisäisten 
annosten jälkeen. On tarkistettava säännöllisesti, ettei katetri ole tukkeutunut (ks. kohta 4.4). 
 
Myrkytyksen hoito 
 
Gastrointestinaalioireet voidaan hoitaa oireenmukaisesti ja on kiinnitettävä huomiota neste- ja 
elektrolyttitasapainoon.  
 
Amoksisilliini-klavulaanihappo voidaan poistaa verenkierrosta hemodialyysillä. 
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5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 
 
5.1 Farmakodynamiikka 
 
Farmakoterapeuttinen ryhmä: Penisilliinien yhdistelmävalmisteet, mukaan lukien beetalaktamaasi-
inhibiittorit; ATC-koodi: J01CR02. 
 
Vaikutusmekanismi 
 
Amoksisilliini on puolisynteettinen penisilliini (beetalaktaamiantibiootti), joka ehkäisee yhtä tai 
useampaa entsyymiä (kutsuttu usein penisilliiniä sitoviksi proteiineiksi, PBP) bakteerin 
peptidoglykaanin biosynteesin tiellä. Tämä peptidoglykaani on olennainen rakenteellinen komponentti 
bakteerin soluseinämässä. Peptidoglykaanin synteesin esto johtaa bakteerin soluseinämän 
heikkenemiseen, jota yleensä seuraa solun hajoaminen ja kuolema.  
 
Amoksisilliini on herkkä resistenttien bakteerien tuottamien beetalaktamaasien hajottavalle 
vaikutukselle, ja sen vuoksi amoksisilliinin vaikutuskirjo ei yksinään kata organismeja, jotka tuottavat 
näitä entsyymejä. 
 
Klavulaanihappo on beetalaktaami, joka on rakenteellisesti sukua penisilliinille. Se inaktivoi joitakin 
beetalaktamaasientsyymejä estäen siten amoksisilliinin inaktivaation. Klavulaanihapolla yksinään ei 
ole kliinisesti hyödyllistä antibakteerista tehoa. 
 
Farmakodynamiikan ja farmakokinetiikan suhde 
 
Aika, jona pitoisuus seerumissa  pysyy MIC-arvon yläpuolella (T > MIC), on tärkeimpiä 
amoksisilliinin tehon mittareita. 
 
Resistenssimekanismit 
 
Kaksi pääasiallista resistenssimekanismia amoksisilliini-klavulaanihapolle: 
 
 Sellaisten bakteeribeetalaktamaasien inaktivaatio, joita klavulaanihappo ei inhiboi, mukaan 

lukien luokat B, C ja D. 
 Muutokset penisilliiniä sitovissa proteiineissa, jotka vähentävät antibakteerisen lääkeaineen 

affiniteettia kohdekudokseen. 
 
Bakteerien läpäisemättömyys tai effluksipumppumekanismit voivat aiheuttaa tai myötävaikuttaa 
bakteerien resistenssiin, erityisesti gram-negatiivisilla bakteereilla. 
 
Raja-arvot 
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon MIC-raja-arvot ovat EUCAST:n (The European Committee on 
Antimicrobial Susceptibility Testing) antamia 
 
Mikro-organismi Raja-arvot (mikrog/ml) 

 
 Herkkä Kohtalaisen herkkä Resistentti 

 
Haemophilus influenzae1 � 1 - > 1 
Moxarella catarrhalis 1 � 1 - > 1 
Staphylococcus aureus 2 �2 - �2 
Koagulaasi-negatiiviset 
stafylokokit 2 

�0,25  �0,25 
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Enterococcus 1 �4 8 � 8 
Streptococcus A, B, C, G 5 �0,25 - �0,25 
Streptococcus pneumoniae 3 �0,5 1-2 � 2 
Enterobacteriaceae 1,4  - �8 
Gram-negatiiviset anaerobit 1 �4 8 � 8 
Gram-positiiviset anaerobit 1 �4 8 � 8 
Lajeista riippumattomat raja-
arvot 1 
 

�2 4-8 �8 

Raportoidut arvot tarkoittavat amoksisilliinipitoisuuksia. Herkkyystestejä varten 
klavulaanihappopitoisuus on vakioitu tasolle 2 mg/l. 
2 Raportoidut arvot tarkoittavat oksasilliinipitoisuuksia 
3 Taulukon raja-arvot perustuvat ampisilliinin raja-arvoihin. 
4 Resistenttiyden raja-arvo R>8 mg/l varmistaa, että kaikki kannat, joilla on resistenssimekanismeja 
raportoidaan resistenteiksi. 
5 Taulukon raja-arvot perustuvat bentsyylipenisilliinin raja-arvoihin. 
 
 
Joidenkin lajien resistenssin esiintyvyys saattaa vaihdella maantieteellisesti ja ajallisesti, joten 
paikallinen tietous resistenssistä on toivottavaa, etenkin silloin kun hoidetaan vakavia infektioita. 
Tarpeen mukaan on syytä hakea asiantuntijan neuvoa silloin kun paikallinen resistenssi on sellainen, 
että lääkkeen käyttö on ainakin joihinkin infektioihin kyseenalainen.  
 
Yleisesti herkät lajit 
Gram-positiiviset aerobiset mikro-organismit 
Enterococcus faecalis  
Gardnerella vaginalis 
Staphylococcus aureus (metisilliinille herkät)£ 
Koagulaasi-negatiiviset stafylokokit (metisilliinille herkät) 
Streptococcus agalactiae 
Streptococcus pneumoniae1 
Streptococcus pyogenes ja muut beetahemolyyttiset streptokokit 
Streptococcus viridans –ryhmä 
 
Gram-negatiiviset aerobiset mikro-organismit 
Capnocytophaga spp. 
Eikenella corrodens 
Haemophilus influenzae2 
Moxarella catarrhalis 
Pasteurella multocida 
 
Anaerobiset mikro-organismit 
Bacteroides fragilis 
Fusobacterium nucleatum 
Prevotella spp. 
 
Lajit, joiden hankittu resistenssi saattaa aiheuttaa ongelmia 
Gram-positiiviset aerobiset mikro-organismit 
Enterococcus faecium $ 
 
Gram-negatiiviset aerobiset mikro-organismit 
Escherichia coli 
Klebsiella oxytoca 
Klebsiella pneumoniae 
Proteus mirabilis 
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Proteus vulgaris 
 
Luonnostaan resistentit mikro-organismit 
Gram-negatiiviset aerobiset mikro-organismit 
Acinetobacter sp. 
Citrobacter freundii 
Enterobacter sp. 
Legionella pneumophila 
Morganella morganii 
Providencia spp. 
Pseudomonas sp. 
Serratia sp. 
Stenotrophomonas maltophilia 
 
Muut mikro-organismit 
Chlamydophila pneumoniae 
Chlamydophila psittaci 
Coxiella burnetti 
Mycoplasma pneumoniae 
 
$ Luonnostaan kohtalainen herkkyys ilman hankittua resistenssimekanismia 
£ Kaikki metisilliinille resistentit stafylokokit ovat resistenttejä amoksisilliini-klavulaanihapolle.  
1Streptococcus pneumoniae -kantoja, jotka ovat resistenttejä penisilliinille, ei pidä hoitaa tällä 
amoksisilliini-klavulaanihappovalmisteella (ks. kohdat 4.2 ja 4.4). 
2Eräissä EU-maissa kantoja, joiden herkkyys on heikentynyt, on raportoitu esiintyvän yli 10 %. 
 
5.2 Farmakokinetiikka 
 
Imeytyminen 
 
Amoksisilliini ja klavulaanihappo liukenevat täydellisesti fysiologisen pH:n omaaviin liuoksiin. 

Molemmat imeytyvät nopeasti ja hyvin suun kautta annettaessa. Amoksisilliini-klavulaanihappo 
imeytyy parhaiten, kun se otetaan juuri ennen ateriaa. Suun kautta annettaessa amoksisilliinin ja 
klavulaanihapon hyötyosuus on noin 70 %. Molempien komponenttien plasmaprofiilit ovat 
samanlaiset ja huippupitoisuuden saavuttamiseen kuluva aika (tmax)  on molempien kohdalla 
noin yksi tunti.  

 
Farmakokineettiset tulokset tutkimuksesta, jossa amoksisilliini-klavulaanihappoa (500 mg/125 mg 
tabletit kolme kertaa vuorokaudessa) annettiin paastotilanteessa terveille vapaaehtoisryhmille esitetään 
oheisessa taulukossa. 
 
Farmakokineettiset parametrit, keskiarvo ( SD) 

Annos Cmax tmax * AUC(0-24 h) t ½ Annettu 
vaikuttava 
aine 

(mg) (mikrog/ml) (h) (mikrog.h/ml) (h) 

Amoksisilliini 
AMX/CA 
500/125 mg 

500 7,19 
 2,26 

1,5 
(1,0–2,5) 

53,5 
 8,87 

1,15 
 0,20 

Klavulaanihappo 
AMX/CA 
500/125 mg 

125 2,40 
 0,83 

1,5 
(1,0–2,0) 

15,72 
 3,86 

0,98 
 0,12 

AMX – amoksisilliini, CA - klavulaanihappo 
* Mediaani (vaihteluväli) 
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Amoksisilliini-klavulaanihappovalmisteella saavutetut amoksisilliini- ja klavulaanihappopitoisuudet 
seerumissa ovat samat kuin annettaessa pelkkää amoksisilliinia tai klavulaanihappoa suun kautta 
ekvivalentteina annoksina. 
 
Jakautuminen 
 
Noin 25 % plasman koko klavulaanihappopitoisuudesta ja 18 % plasman koko 
amoksisilliinipitoisuudesta on sitoutuneena proteiiniin. Amoksisilliinin laskettu jakautumistilavuus on 
noin 0,3–0,4 l/kg ja klavulaanihapon noin 0,2 l/kg. 
 
Laskimonsisäisen annon jälkeen sekä amoksisilliinia että klavulaanihappoa on mitattu sappirakosta, 
vatsan kudoksista, ihosta, rasva- ja lihaskudoksesta, nivel- ja peritoneaalinesteestä, sapesta ja 
märkäeritteesstä. Amoksisilliini ei jakaudu aivo-selkäydinnesteeseen riittävässä määrin. 
 
Eläinkokeissa ei ole havaittu kummankaan yhdisteen kertyvän merkittävästi mihinkään elimeen. 
Amoksisilliinia, kuten useimpia penisilliinejä, voidaan todeta rintamaidossa. Myös klavulaanihappoa 
voi esiintyä rintamaidossa hyvin vähäisinä määrinä (ks. kohta 4.6). 
 
Sekä amoksisilliini että klavulaanihappo läpäisevät istukan (ks. kohta 4.6).  
 
Biotransformaatio 
 
Osa amoksisilliinista erittyy virtsaan inaktiivisena penisilloiinihappona määrinä, jotka vastaavat 
10 - 25 % alkuannoksesta. Suuri osa klavulaanihaposta metaboloituu ihmiselimistössä ja eliminoituu 
virtsan ja ulosteen mukana sekä uloshengityksen mukana hiilidioksidina.  
 
Eliminaatio 
 
Amoksisilliini eliminoituu pääasiassa munuaisten kautta, kun taas klavulaanihapon eliminoituminen 
noudattaa sekä munuaisista riippuvaa että riippumatonta mekanismia.  
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon keskimääräinen eliminaation puoliintumisaika on yksi tunti ja 
keskimääräinen kokonaispuhdistuma noin 25 l/h terveillä henkilöillä. Noin 60 - 70 % amoksisilliinista 
ja noin 40 - 65 % klavulaanihaposta erittyy muuttumattomana virtsaan ensimmäisten kuuden tunnin 
kuluessa yhden 250/125 mg:n tai 500/125 mg:n Augmentin-tabletin kerta-annoksen jälkeen. Eri 
tutkimuksissa on todettu, että virtsaan erittyy amoksisilliinia 50-85 % ja klavulaanihappoa 27-60 % 24 
tunnin aikana. Klavulaanihaposta suurin osa erittyy 2 ensimmäisen tunnin aikana lääkkeen annosta.  
 
Probenesidin samanaikainen anto pitkittää amoksisilliinin, mutta ei klavulaanihapon erittymistä 
munuaisten kautta (ks. kohta 4.5). 
 
Ikä 
 
Amoksisilliinin eliminaation puoliintumisaika on noin 3 kuukauden – 2 vuoden ikäisillä llapsilla 
samanlainen kuin vanhemmilla lapsilla ja aikuisilla. Vastasyntyneiden lasten (myös ennenaikaisesti 
syntyneiden) ensimmäisen elinviikon aikana annosväli ei saisi ylittää kahta kertaa vuorokaudessa 
munuaisista riippuvan poistumisreitin kypsymättömyyden vuoksi. Koska iäkkäilläpotilailla on 
todennäköisemmin heikentynyt munuaistoiminta, annoksen valinnassa on noudatettava varovaisuutta. 
Munuaistoiminnan seuranta saattaa myös olla hyödyllistä. 
 
Sukupuoli 
 
Annettaessa amoksisilliini-klavulaanihappoa suun kautta terveille miehille ja naisille sukupuolella ei 
ole merkittävää vaikutusta amoksisilliinin eikä klavulaanihapon farmakokinetiikkaan. 
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Munuaisten vajaatoiminta 
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon kokonaispuhdistuma seerumista pienenee samassa suhteessa kuin 
munuaistoiminta heikkenee. Lääkkeen puhdistuman pienentyminen on huomattavampaa 
amoksisilliinin kuin klavulaanihapon osalta, koska suurempi osa amoksisilliinista erittyy munuaisten 
kautta. Kun harkitaan annostusta potilaille, joiden munuaistoiminta on heikentynyt, on vältettävä 
amoksisilliinin kumuloitumista, mutta turvattava riittävät klavulaanihappopitoisuudet (ks. kohta 4.2). 
 
Maksan vajaatoiminta 
 
Maksan vajaatoimintapotilaille on annosteltava varoen ja maksan toimintaa tulee seurata säännöllisin 

väliajoin. 
 
5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta 
 
Farmakologista turvallisuutta, geenitoksisuutta sekä reproduktiotoksisuutta koskevien 
konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille. 
 
Amoksisilliini-klavulaanihapolla tehdyt toistuvan annostelun toksisuutta tarkastelevat tutkimukset 
koirilla osoittivat mahaärsytystä ja oksentelua sekä kielen värjäytymistä. 
 
Karsinogeenisuustutkimuksia ei ole tehty Augmentinilla eikä sen komponenteilla. 
 
 
6. FARMASEUTTISET TIEDOT 
 
6.1 Apuaineet 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
6.2 Yhteensopimattomuudet 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
6.3 Kestoaika 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
6.4 Säilytys  
 
[täytetään kansallisesti] 
 
6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoot 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet 
 
Ei erityisvaatimuksia. 
 
50 mg/12,5 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten 
 
Tarkista, että korkin sinetti on ehjä ennen käyttöä. Ravista pulloa, jotta jauhe irtoaa. Lisää 18 ml vettä, 
käännä ylösalaisin ja ravista huolellisesti. 
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Vahvuus Lisättävän veden määrä (ml) Lopullinen valmiin suspension 
tilavuus (ml) 

50 mg/12,5 mg/ml 18 20 
 
Ravista pulloa huolellisesti ennen jokaista annosta. 
 
125 mg/31,25 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
 
Tarkista, että korkin sinetti on ehjä ennen käyttöä. Ravista pulloa, jotta jauhe irtoaa. Lisää 74 tai 92 ml 
vettä, käännä ylösalaisin ja ravista huolellisesti. Vaihtoehtoisesti: lisää pulloon vettä hieman etiketissä 
olevan merkin alapuolelle asti (ei merkkiin saakka), käännä ylösalaisin ja ravista huolellisesti. Sitten 
lisää vettä tarkalleen merkkiin saakka, käännä ylösalasin ja ravista uudelleen huolellisesti. 
 

Vahvuus Lisättävän veden määrä (ml) Lopullinen valmiin suspension 
tilavuus (ml) 

125 mg/31,25 mg/5 ml merkkiin saakka 60 
 74 80 
 92 100 

 
Ravista pulloa huolellisesti ennen jokaista annosta. 
 
250 mg/62,5 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
 
Tarkista, että korkin sinetti on ehjä ennen käyttöä. Ravista pulloa, jotta jauhe irtoaa. Lisää 72 tai 90 ml 
vettä, käännä ylösalaisin ja ravista huolellisesti. Vaihtoehtoisesti: lisää pulloon vettä hieman etiketissä 
olevan merkin alapuolelle asti (ei merkkiin saakka), käännä ylösalaisin ja ravista huolellisesti. Sitten 
lisää vettä tarkalleen merkkiin saakka, käännä ylösalasin ja ravista uudelleen huolellisesti. 
 

Vahvuus Lisättävän veden määrä (ml) Lopullinen valmiin suspension 
tilavuus (ml) 

250 mg/62,5 mg/5 ml merkkiin saakka 60 
 72 80 
 90 100 

 
Ravista pulloa huolellisesti ennen jokaista annosta. 
 
 
7. MYYNTILUVAN HALTIJA 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
{Nimi ja osoite} 
<{tel}> 
<{fax}> 
<{e-mail}> 
 
 
8. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
{pvm} 
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[täytetään kansallisesti] 
 
 
10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
{pvm} 
 
[täytetään kansallisesti] 
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1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 875 mg/125 mg kalvopäällysteinen tabletti 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 875 mg/125 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 400 mg/57 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 200 mg/28,5 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 400 mg/57 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten (mansikka-
aromi) 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 400 mg/57 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
(hedelmäaromisekoitus) 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 
 
[Täytetään kansallisesti] 
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 
 
 
3. LÄÄKEMUOTO 
 
875 mg/125 mg kalvopäällysteinen tabletti 
Kalvopäällysteinen tabletti 
[Täytetään kansallisesti] 
 
400 mg/57 mg, 875 mg/125 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa 
200 mg/28,5 mg/5 ml, 400 mg/57 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten (mansikka-aromi ja 
hedelmäaromisekoitus) 
Jauhe oraalisuspensiota varten 
[Täytetään kansallisesti] 
 
 
4. KLIINISET TIEDOT 
 
4.1 Käyttöaiheet 
 
Augmentin on tarkoitettu seuraavien infektioiden hoitoon aikuisille ja lapsille (ks. kohdat 4.2, 4.4 ja 
5.1). 
 
 akuutti bakteerin aiheuttama sinuiitti (asianmukaisesti diagnosoitu) 
 akuutti välikorvan tulehdus 
 akuutti kroonisen bronkiitin pahenemisvaihe (asianmukaisesti diagnosoitu) 
 avohoitopneumonia 
 kystiitti 
 pyelonefriitti 
 iho- ja pehmytkudosinfektiot, erityisesti selluliitti, eläinten puremat, vaikeat hammasperäiset 

abskessit, joihin liittyy etenevä selluliitti 
 luu- ja nivelinfektiot, erityisesti osteomyeliitti. 
 
Antibioottihoidon toteutuksessa on huomioitava antibakteerisen lääkehoidon tarkoituksenmukaista 
käyttöä koskevat viralliset ohjeet. 
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4.2 Annostus ja antotapa 
 
Annokset ilmaistaan kauttaaltaan amoksisilliinina/klavulaanihappona paitsi silloin kun annokset 
ilmoitetaan yksittäisinä komponentteina. 
 
Seuraavat asiat on huomioitava valittaessa Augmentinin annosta tietyn infektion hoitoon: 
 
 oletetut patogeenit ja niiden todennäköinen herkkyys antibakteerisille lääkeaineille (ks. kohta 

4.4) 
 infektion vaikeus ja paikka 
 potilaan ikä, paino ja munuaistoiminta, kuten alla on kuvattu. 
 
Augmentinin vaihtoehtoisia lääkemuotoja (esim. sellaisia, joissa amoksisilliiniannos on korkeampi 
ja/tai amoksisilliinin ja klavulaanihapon suhde on erilainen) on harkittava tarpeen mukaan (ks. kohdat 
4.4 ja 5.1). 
 
Aikuisten ja  40 kg painavien lasten kokonaisvuorokausiannos on tätä Augmentinin lääkemuotoa 
käytettäessä 1750 mg amoksisilliinia/250 mg klavulaanihappoa kaksi kertaa vuorokaudessa 
annosteltuna ja 2625 mg amoksisilliinia/375 mg klavulaanihappoa kolme kertaa vuorokaudessa 
annosteltuna, kun lääke annetaan alla olevan suosituksen mukaisesti. Alle 40 kg painavien lasten 
enimmäisannos vuorokaudessa on tätä Augmentinin lääkemuotoa käytettäessä 1000–2800 mg 
amoksisilliinia/143–400 mg klavulaanihappoa, kun lääke annetaan alla olevan suosituksen mukaisesti. 
Jos tarvitaan suurempaa päivittäistä amoksisilliiniannosta, suositellaan toisen Augmentin-valmisteen 
valitsemista, jotta vältytään tarpeettoman suurilta päivittäisiltä klavulaanihappoannoksilta (ks. kohdat 
4.4 ja 5.1). 
 
Hoidon keston tulee määräytyä potilaan vasteen mukaan. Jotkut infektiot (esim. osteomyeliitti) 
vaativat pitempiä hoitoaikoja. Hoitoa ei tule jatkaa yli 14 päivää ilman uudelleenarviointia (ks. kohta 
4.4 koskien pitkäkestoista hoitoa). 
 
Aikuiset ja �  40 kg painavat lapset 
 
Suositeltu annos: 
 standardiannos (kaikki käyttöaiheet): 875 mg/125 mg kaksi kertaa päivässä 
 korotettu annos (erityisesti välikorvan-, poskiontelon-, alempien hengitysteiden ja 

virtsatietulehduksessa): 875 mg/125 mg kolme kertaa päivässä 
 
Alle 40 kg painavat lapset 
 
Lapsille Augmentin voidaan antaa tabletteina tai oraalisuspensiona. 
 
Suositeltu annos: 
 25 mg/3,6 mg/kg/vrk – 45 mg/6,4 mg/kg/vrk jaettuna kahteen annokseen 
 joissakin infektioissa (kuten välikorvan, poskiontelon ja alempien hengitysteiden infektioissa) 

annos voi olla enintään 70 mg/10 mg/kg/vrk jaettuna kahteen annokseen. 
 
Kliinistä tutkimustietoa ei ole saatavilla koskien Augmentinin 7:1 formulaatioiden käyttöä alle 
2-vuotiailla lapsilla, kun annos on yli 45 mg/6,4 mg/kg vuorokaudessa. 
 
Kliinistä tutkimustietoa ei ole saatavilla koskien Augmentinin 7:1 formulaatioiden käyttöä alle 
2 kuukauden ikäisillä lapsilla. Annossuosituksia ei sen vuoksi voida antaa tälle potilasryhmälle. 
 
Iäkkäät potilaat 
 
Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen. 
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Munuaisten vajaatoiminta 
 
Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen hoidettaessa potilaita, joiden kreatiniinipuhdistuma (CrCl) on 
yli 30 ml/min. 
 
Potilaille, joiden kreatiinipuhdistuma on alle 30 ml/min, ei suositella käytettäväksi Augmentin-
valmisteita, joissa amoksisilliinin ja klavulaanihapon suhde on 7:1, koska annoksen sovittamista 
koskevia suosituksia ei ole saatavilla.  
 
Maksan vajaatoiminta 
 
Annettava varoen. Maksan toimintaa tulee seurata säännöllisin väliajoin (ks. kohdat 4.3 ja 4.4). 
 
Antotapa 
 
Augmentin otetaan suun kautta. 
 
Annos tulee ottaa aterian alussa, jotta voidaan minimoida mahdollinen gastrointestinaalinen 
intoleranssi ja optimoida amoksisilliini-klavulaanihapon imeytyminen. 
 
Hoito voidaan aloittaa parenteraalisesti noudattaen laskimoon annettavan valmisteen 
valmisteyhteenvedon ohjeita, ja jatkaa suun kautta annettavalla valmisteella. 
 
875 mg/125 mg, 400 mg/57 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa 
Kerta-annospussin sisältö sekoitetaan puoleen lasilliseen vettä ennen lääkkeen ottamista. 
 
200 mg/28,5 mg/5 ml, 400 mg/57 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
Ravistetaan, kunnes jauhe on irtonaista. Lisätään vesi ohjeen mukaan, käännetään ylösalaisin ja 
ravistetaan. Pulloa ravistetaan ennen jokaista annosta (ks. kohta 6.6). 
 
4.3 Vasta-aiheet  
 
Yliherkkyys vaikuttaville aineille, jollekin penisilliinille tai apuaineelle. 
 
Aiempi vaikea välitön yliherkkyysreaktio (esim. anafylaksi) toiselle beetalaktaamivalmisteelle (esim. 
kefalosporiinille, karbapeneemille tai monobaktaamille). 
 
Aiempi amoksisilliini-klavulaanihaposta johtunut keltatauti/maksan vajaatoiminta (ks. kohta 4.8). 
 
4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet 
 
Ennen amoksisilliini-klavulaanihappohoidon aloittamista mahdolliset aiemmat penisilliinien, 
kefalosporiinien tai muiden beetalaktaamien aiheuttamat yliherkkyysreaktiot on selvitettävä tarkkaan 
(ks. kohdat 4.3 ja 4.8). 
 
Penisilliinihoitoa saavilla potilailla on kuvattu vakavia ja joskus kuolemaan johtavia 
yliherkkyysreaktioita (anafylaksin kaltaisia). Nämä reaktiot ovat todennäköisempiä potilailla, joilla on 
aiemmin todettu penisilliiniyliherkkyys sekä atooppisilla henkilöillä. Jos potilas saa allergisen 
reaktion, amoksisilliini-klavulaanihappohoito on lopetettava ja aloitettava sopiva vaihtoehtoinen hoito.  
 
Jos infektion aiheuttajamikrobi(e)n on osoitettu olevan herkk(i)ä amoksisilliinille, on harkittava 
siirtymistä amoksisilliini-klavulaanihaposta amoksisilliiniin virallisia hoitosuosituksia noudattaen. 
 
Tämä Augmentin-valmiste ei sovellu käytettäväksi silloin kun on olemassa suuri riski, että oletetut 
patogeenit ovat resistenttejä beetalaktaamivalmisteille, eikä tämä resistenssi välity sellaisten 
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beetalaktamaasien kautta, jotka ovat herkkiä klavulaanihappoinhibitiolle. Tätä valmistetta ei pidä 
käyttää penisilliinille resistentin S. pneumoniae -kannan aiheuttamissa infektioissa. 
 
Kouristuksia voi ilmetä munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla tai suuria annoksia saavilla potilailla 
(ks. kohta 4.8). 
 
Amoksisilliiini-klavulaanihapon käyttöä tulee välttää, jos epäillään mononukleoosi-infektiota, koska 
sen yhteydessä on ilmennyt tuhkarokkoa muistuttavaa ihottumaa amoksisilliinia saaneilla potilailla. 
 
Allopurinolin samanaikainen käyttö amoksisilliinihoidon aikana voi lisätä allergisten ihoreaktioiden 
mahdollisuutta.  
 
Pitkäaikainen käyttö voi toisinaan aiheuttaa valmisteelle resistenttien mikrobien lisääntymistä. 
 
Hoidon aloitusvaiheessa esiintyvä kuumeinen yleistynyt eryteema, johon liittyy märkärakkuloita, 
saattaa olla oire akuutista yleistyneestä märkärakkulaisesta eksanteemasta (ks. kohta 4.8). Tämä 
reaktio vaatii Augmentin-hoidon lopettamista ja on jatkossa amoksisilliinihoidon vasta-aihe.  
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon käytössä on noudatettava varovaisuutta, jos potilaalla on todettu 
merkkejä maksan vajaatoiminnasta (ks. kohdat 4.2, 4.3 ja 4.8). 
 
Maksaan kohdistuvia haittavaikutuksia on todettu pääasiassa miehillä ja iäkkäillä potilailla, ja ne 
saattavat liittyä pitkäaikaiseen hoitoon. Näitä tapahtumia on raportoitu hyvin harvoin lapsilla. Kaikissa 
väestöryhmissä oireet ja löydökset tulevat esiin yleensä hoidon aikana tai pian sen jälkeen, mutta 
joskus ne saattavat ilmaantua vasta useiden viikkojen kuluttua hoidon päättymisestä. 
Maksavaikutukset ovat yleensä korjaantuvia, mutta ne voivat olla vaikeita, ja erittäin harvoin on 
raportoitu kuolemantapauksia. Tällöin potilaalla on lähes aina ollut jokin vakava perussairaus tai muu 
samanaikainen lääkitys, jonka tiedetään voivan aiheuttaa maksavaikutuksia (ks. kohta 4.8). 
 
Antibiootteihin liittyvää koliittia on ilmoitettu melkein kaikkien antibakteeristen lääkkeiden, myös 
amoksisilliinin, käytön yhteydessä. Se voi vaihdella lievästä henkeä uhkaavaan (ks. kohta 4.8). Sen 
vuoksi tätä diagnoosia on tarkeää harkita potilailla, joilla ilmenee ripulia minkä tahansa 
antibiootihoidon aikana tai sen jälkeen. Jos antibioottihoitoon liittyvää koliittia esiintyy, Augmentin-
hoito on lopetettava heti, neuvoteltava lääkärin kanssa ja aloitettava asianmukainen hoito. Suolen 
peristaltiikkaa heikentäviä lääkkeitä ei saa käyttää tässä tilanteessa. 
 
Pitkäkestoisen hoidon aikana on syytä seurata määräajoin elintoimintoja, mm. munuaisten, maksan ja 
hematopoieettisen järjestelmän toimintaa. 
 
Protrombiiniajan pidentymistä on ilmoitettu harvoin amoksisilliini-klavulaanihappoa saavilla 
potilailla. Samanaikaisesti antikoagulantteja käyttävien potilaiden tarpeellisesta seurannasta on 
huolehdittava. Peroraalisten antikoagulanttien annoksen muuttaminen saattaa olla tarpeen halutun 
antikoagulaatiotason säilyttämiseksi (ks. kohdat 4.5 ja 4.8). 
 
Potilailla, joilla on munuaisten vajaatoiminta, tulee annosta muuttaa vajaatoiminnan asteen mukaisesti 
(ks. kohta 4.2). 
 
Potilailla, joilla on pienentynyt virtsaneritys, on todettu hyvin harvoin kidevirtsaisuutta, pääasiassa 
parenteraalisen hoidon yhteydessä. Annettaessa suuria amoksisilliiniannoksia on syytä huolehtia 
riittävästä nesteen saannista ja virtsanerityksestä, jotta amoksisilliinin aiheuttamaa kidevirtsaisuuden 
todennäköisyyttä voidaan pienentää. Potilailla, joilla on virtsakatetri, on säännöllisesti tarkistettava, 
ettei katetri ole tukkeutunut  (ks. kohta 4.9). 
 
Kun amoksisilliinihoidon aikana tutkitaan virtsan glukoosia, tulisi käyttää entsymaattisia 
glukoosioksidaasimenetelmiä, koska vääriä positiivisia tuloksia saattaa esiintyä ei-entsymaattisilla 
menetelmillä. 
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Augmentinissa oleva klavulaanihappo voi aiheuttaa IgG:n ja albumiinin ei-spesifisen sitoutumisen 
punasolujen kalvoille johtaen väärään positiiviseen Coombsin kokeeseen. 
 
Platelia Aspergillus EIA -menetelmällä (Bio-Rad Laboratories) on saatu positiivisia testituloksia 
amoksisilliini-klavulaanihappohoidon aikana, vaikka myöhemmin on todettu, ettei potilailla ole ollut 
Aspergillus -infektiota. Non-Aspergillus polysakkaridien ja polyfuranoosien ristireaktiota on raportoitu 
Platelia Aspergillus EIA -menetelmää (Bio-Rad Laboratories) käytettäessä. Siksi amoksisilliini-
klavulaanihappohoitoa saavien potilaiden positiivisiin testituloksiin on suhtauduttava varauksella, ja 
ne on vahvistettava muilla diagnostisilla menetelmillä. 
 
Augmentin 875 mg/125 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa sisältää annospussia kohti 
24,0 mg aspartaamia (E951), fenyylialaniinin lähdettä. Tätä lääkevalmistetta on käytettävä varoen 
potilaille, jotka sairastavat fenyyliketonuriaa. 
 
Augmentin 400 mg/57 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa sisältää annospussia kohti 
11,0 mg aspartaamia (E951), fenyylialaniinin lähdettä. Tätä lääkevalmistetta on käytettävä varoen 
potilaille, jotka sairastavat fenyyliketonuriaa. 
 
Augmentin 200 mg/28,5 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten sisältää 2,5 mg/ml aspartaamia 
(E951), fenyylialaniinin lähdettä. Tätä lääkevalmistetta on käytettävä varoen potilaille, jotka 
sairastavat fenyyliketonuriaa. 
 
400 mg/57 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten (mansikka-aromi) 
Augmentin 400 mg/57 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten sisältää 3,32 mg/ml aspartaamia 
(E951), fenyylialaniinin lähdettä. Tätä lääkevalmistetta on käytettävä varoen potilaille, jotka 
sairastavat fenyyliketonuriaa. 
 
400 mg/57 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten (hedelmäaromisekoitus) 
Augmentin 400 mg/57 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten sisältää 2,5 mg/ml aspartaamia (E951), 
fenyylialaniinin lähdettä. Tätä lääkevalmistetta on käytettävä varoen potilaille, jotka sairastavat 
fenyyliketonuriaa. 
 
875 mg/125 mg ja 400 mg/57 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa 
200 mg/28,5 mg/ml ja 400 mg/57 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
Tämä lääkevalmiste sisältää maltodekstriiniä (glukoosia). Potilaiden, joilla on harvinainen glukoosi- 
galaktoosi-imeytymishäiriö, ei tule ottaa tätä lääkevalmistetta. 
 
4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset 
 
Oraaliset antikoagulantit 
 
Oraalisia antikoagulantteja ja penisilliiniantibiootteja on laajasti käytetty käytännössä ilman 
raportoituja interaktioita. Kuitenkin kirjallisuudesta löytyy tapauksia, joissa INR (International 
Normalized Ratio) on noussut potilailla, jotka käyttävät asenokumarolia tai varfariinia ja joille on 
määrätty amoksisilliinikuuri. Jos samanaikainen anto on välttämätöntä, protrombiiniaikaa tai INR-
arvoa on tarkoin seurattava, kun hoitoon lisätään tai siitä poistetaan amoksisilliini. Lisäksi 
peroraalisten antikoagulanttien annoksen muuttaminen saattaa olla tarpeen (ks. kohdat 4.4 ja 4.8). 
 
Metotreksaatti 
 
Penisilliinit saattavat vähentää metotreksaatin erittymistä, mistä aiheutuu mahdollinen toksisuuden 
lisääntyminen. 
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Probenesidi 
 
Probenesidin samanaikaista käyttöä ei suositella. Probenesidi vähentää amoksisilliinin erittymistä 
munuaistubulusten kautta. Amoksisilliinin, mutta ei klavulaanihapon, pitoisuus veressä voi suurentua 
ja pitkittyä probenesidin samanaikaisen käytön seurauksena.  
 
4.6 Raskaus ja imetys 
 
Raskaus 
 
Eläinkokeet eivät ole osoittaneet suoraa tai epäsuoraa vahingollista vaikutusta raskauteen, 
alkion/sikiönkehitykseen, synnytykseen eikä postnataaliseen kehitykseen (ks. kohta 5.3). Rajalliset 
tiedot amoksisilliini-klavulaanihapon raskaudenaikaisesta käytöstä eivät viittaa synnynnäisten 
epämuodostumien vaaran suurenemiseen. Yhdessä tutkimuksessa naisilla, joilla oli todettu 
ennennaikainen sikiökalvojen repeytyminen raportoitiin, että profylaktiseen amoksisilliini-
klavulaanihappohoitoon saattaa vastasyntyneillä liittyä lisääntynyt nekrotisoivan enterokoliitin vaara. 
Käyttöä tulee välttää raskauden aikana, ellei hoitava lääkäri pidä sitä välttämättömänä. 
 
Imetys 
 
Molemmat vaikuttavat aineet erittyvät rintamaitoon (klavulaanihapon vaikutuksia imetettävään 
lapseen ei tunneta). Näin ollen imetettävän lapsen ripuli ja limakalvojen sieni-infektio ovat 
mahdollisia, joten imetys täytyy mahdollisesti lopettaa. Amoksisilliini-klavulaanihappoa tulee käyttää 
imetyksen aikana ainoastaan lääkärin tekemän hyöty/riski-arvion jälkeen. 
 
4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn 
 
Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Sellaisia 
haittavaikutuksia voi kuitenkin esiintyä (esim. allergisia reaktioita, huimausta, kouristuksia), jotka 
voivat vaikuttaa ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita (ks. kohta 4.8). 
 
4.8 Haittavaikutukset 
 
Yleisimmin raportoidut haittavaikutukset ovat ripuli, pahoinvointi ja oksentelu. 
 
Alla luetellaan Augmentinin kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoille tulon jälkeisessä seurannassa 
esiin tulleet haittavaikutukset elinryhmittäin MedDRA-luokituksen mukaan. 
 
Seuraavia termejä on käytetty haittavaikutusten esiintymistiheyden luokittelussa: 
hyvin yleinen (�1/10)  
yleinen (�1/100, <1/10)  
melko harvinainen (�1/1000, <1/100)  
harvinainen (�1/10,000, <1/1000)   
hyvin harvinainen (<1/10,000) 
tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin) 
 
Infektiot 
Mukokutaaninen kandidiaasi Yleinen 
Resistenttien mikrobien lisääntyminen 
 

Tuntematon 

Veri ja imukudos 
Korjautuva leukopenia (myös neutropenia) Harvinainen 
Trombosytopenia Harvinainen 
Korjautuva agranulosytoosi Tuntematon 
Hemolyyttinen anemia Tuntematon 
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Vuotoajan ja protrombiiniajan pidentyminen1 

 
Tuntematon 

Immuunijärjestelmä10 
Angioneuroottinen ödeema Tuntematon 
Anafylaksi Tuntematon 
Seerumisairauden kaltainen oireyhtymä Tuntematon 
Allerginen vaskuliitti 
 

Tuntematon 

Hermosto 
Huimaus Melko harvinainen 
Päänsärky Melko harvinainen 
Korjautuva hyperaktiivisuus Tuntematon 
Kouristukset2 

 
Tuntematon 

Ruoansulatuselimistö 
875 mg/125 mg kalvopäällysteiset tabletit 
875 mg/125 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa 
Ripuli Hyvin yleinen 
Pahoinvointi3 Yleinen 
Oksentelu Yleinen 
Ruoansulatushäiriöt Melko harvinainen 
Antibioottihoidon yhteydessä esiintyvä 
suolitulehdus4 

Tuntematon 

Musta nukkainen kieli Tuntematon 
400 mg/57 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa 
200 mg/28,5 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
400 mg/57 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
Ripuli Yleinen 
Pahoinvointi3 Yleinen 
Oksentelu Yleinen 
Ruoansulatushäiriöt Melko harvinainen 
Antibioottihoidon yhteydessä esiintyvä 
suolitulehdus4 

Tuntematon 

Musta nukkainen kieli Tuntematon 
Hampaiden värjäytyminen11 
 

Tuntematon 

Maksa ja sappi 
ASAT- ja/tai ALAT-arvojen nousu5 Melko harvinainen 
Hepatiitti6 Tuntematon 
Kolestaattinen keltaisuus6 
 

Tuntematon 

Iho ja ihonalainen kudos7 

Ihottuma Melko harvinainen 
Kutina Melko harvinainen 
Urtikaria Melko harvinainen 
Erythema multiforme Harvinainen 
Stevens-Johnsonin oireyhtymä Tuntematon 
Toksinen epidermaalinen nekrolyysi Tuntematon 
Rakkulainen kesivä ihottuma Tuntematon 
Akuutti yleistynyt märkärakkulainen eksanteema9 
 

Tuntematon 

Munuaiset ja virtsatiet 
Interstitiaalinefriitti Tuntematon 
Kidevirtsaisuus8 Tuntematon 
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1 Ks. kohta 4.4 
2 Ks. kohta 4.4 
3 Pahoinvointi liittyy useimmiten suuriin peroraalisiin annoksiin. Mahdollisia ruoansulatuskanavan 
reaktioita voidaan vähentää ottamalla Augmentin aterian alussa. 
4 Mukaan lukien pseudomembranoottinen suolitulehdus ja vuotava suolitulehdus (ks. kohta 4.4) 
5 Kohtalaista ASAT- ja/tai ALAT-arvojen nousua on todettu potilailla, joita on hoidettu 
beetalaktaamiantibiooteilla, mutta näiden löydösten merkitystä ei tunneta. 
6 Näitä tapahtumia on todettu muilla penisilliineillä ja kefalosporiineilla (ks. kohta 4.4).  
7 Jos yliherkkyyteen viittaavia ihoreaktioita esiintyy, hoito tulee lopettaa (ks. kohta 4.4). 
8 Ks. kohta 4.9 
9 Ks. kohta 4.3 
10 Ks. kohta 4.4 
400 mg/57 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa 
200 mg/28,5 mg/5ml jauhe oraalisuspensiota varten 
400 mg/57 mg/5ml jauhe oraalisuspensiota varten 
11 Pinnallista hampaiden värjäytymistä lapsilla on raportoitu hyvin harvoin. Hyvä suuhygienia voi 
estää hampaiden värjäytymistä. Värjäymät voidaan yleensä poistaa harjaamalla. 
 
4.9 Yliannostus 
 
Yliannostuksen oireet ja merkit 
 
Yliannostukseen voi liittyä ruoansulatuskanavan oireita sekä neste- ja elektrolyyttitasapainon häiriöitä. 
Amoksisilliinista johtuvaa kidevirtsaisuutta, joka on joissakin tapauksissa johtanut munuaisten 
vajaatoimintaan, on todettu (ks. kohta 4.4 ). 
 
Kouristuksia voi ilmetä munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla tai suuria annoksia saavilla potilailla. 
 
Amoksisilliinin on raportoitu saostuvan virtsakatetreihin, pääasiassa suurten laskimonsisäisten 
annosten jälkeen. On tarkistettava säännöllisesti, ettei katetri ole tukkeutunut (ks. kohta 4.4). 
 
Myrkytyksen hoito 
 
Gastrointestinaalioireet voidaan hoitaa oireenmukaisesti, kiinnittäen huomiota neste- ja 
elektrolyttitasapainoon. Amoksisilliini-klavulaanihappo voidaan poistaa verenkierrosta 
hemodialyysillä. 
 
 
5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 
 
5.1 Farmakodynamiikka 
 
Farmakoterapeuttinen ryhmä: Penisilliinien yhdistelmävalmisteet, mukaan lukien beetalaktamaasi-
inhibiittorit; ATC-koodi: J01CR02. 
 
Vaikutusmekanismi 
 
Amoksisilliini on puolisynteettinen penisilliini (beetalaktaamiantibiootti), joka ehkäisee yhtä tai 
useampaa entsyymiä (kutsutaan usein penisilliiniä sitoviksi proteiineiksi, PBP) bakteerin 
peptidoglykaanin biosynteesissä. Peptidoglykaani on bakteerin soluseinämän keskeinen rakenneosa. 
Peptidoglykaanin synteesin esto johtaa bakteerin soluseinämän heikkenemiseen, jota yleensä seuraa 
solun hajoaminen ja kuolema.  
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Amoksisilliini on herkkä resistenttien bakteerien tuottamien beetalaktamaasien hajottavalle 
vaikutukselle, ja sen vuoksi amoksisilliinin vaikutuskirjo ei yksinään kata organismeja, jotka tuottavat 
näitä entsyymejä. 
 
Klavulaanihappo on beetalaktaami, joka on rakenteellisesti sukua penisilliinille. Se inaktivoi joitakin 
beetalaktamaasientsyymejä estäen siten amoksisilliinin inaktivaation. Klavulaanihapolla yksinään ei 
ole kliinisesti hyödyllistä antibakteerista tehoa. 
 
Farmakokinetiikan ja farmakodynamiikan suhde 
 
Aika, jona pitoisuus seerumissa pysyy MIC-arvon yläpuolella (T>MIC), on tärkeimpiä amoksisilliinin 
tehon mittareita. 
 
Resistenssimekanismit 
 
Kaksi pääasiallista resistenssimekanismia amoksisilliini-klavulaanihapolle: 
 
 Inaktivaatio, jonka aiheuttaa sellaiset bakteeribeetalaktamaasit, joita klavulaanihappo ei inhiboi, 

mukaan lukien luokat B, C ja D. 
 Penisilliiniä sitovien proteiinien muutokset, jotka vähentävät antibakteerisen lääkeaineen 

affiniteettia kohdekudokseen. 
 
Bakteerien läpäisemättömyys tai effluksipumppumekanismit voivat aiheuttaa tai myötävaikuttaa 
bakteerien resistenssiin erityisesti gram-negatiivisilla bakteereilla. 
 
Raja-arvot 
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon MIC-raja-arvot ovat EUCAST:n (The European Committee on 
Antimicrobial Susceptibility Testing) antamia 
 
Mikro-organismi Raja-arvot (mikrog/ml) 

 
 Herkkä Kohtalaisen herkkä Resistentti 

 
Haemophilus influenzae1 � 1 - > 1 
Moxarella catarrhalis 1 � 1 - > 1 
Staphylococcus aureus 2 �2 - �2 
Koagulaasi-negatiiviset 
stafylokokit 2 

�0,25  �0,25 

Enterococcus 1 �4 8 � 8 
Streptococcus A, B, C, G 5 �0,25 - � 0,25 
Streptococcus pneumoniae 3 �0,5 1-2 � 2 
Enterobacteriaceae 1,4  - �8 
Gram-negatiiviset anaerobit 1 �4 8 � 8 
Gram-positiiviset anaerobit 1 �4 8 � 8 
Lajeista riippumattomat raja-
arvot 1 

�2 4-8 �8 

Raportoidut arvot tarkoittavat amoksisilliinipitoisuuksia. Herkkyystestejä varten 
klavulaanihappopitoisuus on vakioitu tasolle 2 mg/l. 
2 Raportoidut arvot tarkoittavat oksasilliinipitoisuuksia. 
3 Taulukon raja-arvot perustuvat ampisilliinin raja-arvoihin. 
4 Resistenttiyden raja-arvo R>8 mg/l varmistaa, että kaikki kannat, joilla on resistenssimekanismeja 
raportoidaan resistenteiksi. 
5 Taulukon raja-arvot perustuvat bentsyylipenisilliinin raja-arvoihin. 
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Joidenkin lajien resistenssin esiintyvyys saattaa vaihdella maantieteellisesti ja ajallisesti, joten 
paikallinen tietous resistenssistä on toivottavaa, etenkin silloin kun hoidetaan vaikeita infektioita. 
Tarpeen mukaan on syytä hakea asiantuntijan neuvoa silloin kun paikallinen resistenssi on sellainen, 
että lääkkeen teho on ainakin joihinkin infektioihin kyseenalainen.  
 
Yleisesti herkät lajit 
Gram-positiiviset aerobiset mikro-organismit 
Enterococcus faecalis  
Gardnerella vaginalis 
Staphylococcus aureus (metisilliinille herkkä) 
Streptococcus agalactiae 
Streptococcus pneumoniae1  
Streptococcus pyogenes ja muut beetahemolyyttiset streptokokit 
Streptococcus viridans –ryhmä 
 
Gram-negatiiviset aerobiset mikro-organismit 
Capnocytophaga spp. 
Eikenella corrodens 
Haemophilus influenzae2 
Moxarella catarrhalis 
Pasteurella multocida 
 
Anaerobiset mikro-organismit 
Bacteroides fragilis 
Fusobacterium nucleatum 
Prevotella spp. 
 
Lajit, joiden hankittu resistenssi saattaa aiheuttaa ongelmia 
Gram-positiiviset aerobiset mikro-organismit 
Enterococcus faecium $ 
 
Gram-negatiiviset aerobiset mikro-organismit 
Escherichia coli 
Klebsiella oxytoca 
Klebsiella pneumoniae 
Proteus mirabilis 
Proteus vulgaris 
 
Luonnostaan resistentit mikro-organismit 
Gram-negatiiviset aerobiset mikro-organismit 
Acinetobacter sp. 
Citrobacter freundii 
Enterobacter sp. 
Legionella pneumophila 
Morganella morganii 
Providencia spp. 
Pseudomonas sp. 
Serratia sp. 
Stenotrophomonas maltophilia 
 
Muut mikro-organismit 
Chlamydophila pneumoniae 
Chlamydophila psittaci 
Coxiella burnetti 
Mycoplasma pneumoniae 
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$ Luonnostaan kohtalainen herkkyys ilman hankittua resistenssimekanismia 
£ Kaikki metisilliinille resistentit stafylokokit ovat resistenttejä amoksisilliini-klavulaanihapolle. 
1 Streptococcus pneumoniae -kantoja, jotka ovat resistenttejä penisilliinille, ei pidä hoitaa tällä 
amoksisilliini-klavulaanihappovalmisteella (ks. kohdat 4.2 ja 4.4). 
2Eräissä EU-maissa kantoja, joiden herkkyys on heikentynyt, on raportoitu esiintyvän yli 10 %. 
 
5.2 Farmakokinetiikka 
 
Imeytyminen 
 
Amoksisilliini ja klavulaanihappo liukenevat täydellisesti vesiliuoksiin fysiologisessa pH:ssa. 
Molemmat aineet imeytyvät nopeasti ja hyvin suun kautta annettaessa. Amoksisilliini-klavulaanihappo 
imeytyy parhaiten, kun se otetaan aterian aluksi. Suun kautta annettaessa amoksisilliinin ja 
klavulaanihapon biologinen hyötyosuus on noin 70 %. Molempien komponenttien plasmaprofiilit ovat 
samanlaiset ja huippupitoisuuden saavuttamiseen kuluva aika (tmax)  on molempien kohdalla noin yksi 
tunti.  
 
Farmakokineettiset tulokset tutkimuksesta, jossa amoksisilliini-klavulaanihappoa (875 mg/125 mg 
tabletit kaksi kertaa vuorokaudessa) annettiin paastotilanteessa terveille vapaaehtoisille, esitetään 
oheisessa taulukossa. 
 
Farmakokineettiset parametrit, keskiarvo ( SD) 

Annos Cmax tmax * AUC(0-24 h) t ½ Annettu 
vaikuttava aine 

(mg) (mikrog/ml) (h) (mikrog.h/ml) (h) 

Amoksisilliini 
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 

Klavulaanihappo 
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 – amoksisilliini, CA - klavulaanihappo 
* Mediaani (vaihteluväli) 
 
Amoksisilliini-klavulaanihappovalmisteella saavutetut amoksisilliini- ja klavulaanihappopitoisuudet 
seerumissa ovat samat kuin annettaessa pelkkää amoksisilliinia tai klavulaanihappoa suun kautta 
vastaavina annoksina. 
 
Jakautuminen 
 
Noin 25 % plasman koko klavulaanihappopitoisuudesta ja 18 % plasman koko 
amoksisilliinipitoisuudesta on sitoutuneena proteiiniin. Amoksisilliinin laskettu jakautumistilavuus on 
noin 0,3–0,4 l/kg ja klavulaanihapon noin 0,2 l/kg. 
 
Laskimonsisäisen annon jälkeen sekä amoksisilliinia että klavulaanihappoa on mitattu sappirakosta, 
vatsan kudoksista, ihosta, rasva- ja lihaskudoksesta, nivel- ja peritoneaalinesteestä, sapesta ja 
märkäeritteestä. Amoksisilliini ei jakaudu aivo-selkäydinnesteeseen riittävässä määrin. 
 
Eläinkokeissa ei ole havaittu kummankaan yhdisteen kertyvän merkittävästi mihinkään elimeen. 
Amoksisilliinia, kuten useimpia penisilliinejä, voidaan todeta rintamaidossa. Myös klavulaanihappoa 
voi esiintyä rintamaidossa hyvin vähäisinä määrinä (ks. kohta 4.6). 
 
Sekä amoksisilliini että klavulaanihappo läpäisevät istukan (ks. kohta 4.6).  
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Biotransformaatio 
 
Osa amoksisilliinista erittyy virtsaan inaktiivisena penisilloiinihappona määrinä, jotka vastaavat 
10 - 25 % alkuannoksesta. Suuri osa klavulaanihaposta metaboloituu ihmiselimistössä ja eliminoituu 
virtsan ja ulosteen mukana sekä uloshengityksen mukana hiilidioksidina.  
 
Eliminaatio 
 
Amoksisilliini eliminoituu pääasiassa munuaisten kautta, kun taas klavulaanihapon eliminoituminen 
noudattaa sekä munuaisista riippuvaa että riippumatonta mekanismia.  
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon kskimääräinen eliminaation puoliintumisaika on yksi tunti ja 
keskimääräinen kokonaispuhdistuma noin 25 l/h terveillä henkilöillä. Noin 60 - 70 % amoksisilliinista 
ja noin 40 - 65 % klavulaanihaposta erittyy muuttumattomana virtsaan ensimmäisten kuuden tunnin 
kuluessa yhden 250/125 mg:n tai 500/125 mg:n Augmentin-tabletin kerta-annoksen jälkeen. Eri 
tutkimuksissa on todettu, että virtsaan erittyy 24 tunnin kuluessa 50-85 % amoksisilliinista ja 27-60 % 
klavulaanihaposta. Klavulaanihaposta suurin osa erittyy 2 ensimmäisen tunnin aikana lääkkeen 
annosta.  
 
Probenesidin samanaikainen anto pitkittää amoksisilliinin, mutta ei klavulaanihapon erittymistä 
munuaisten kautta (ks. kohta 4.5). 
 
Ikä 
 
Amoksisilliinin eliminaation puoliintumisaika on noin 3 kuukauden – 2 vuoden ikäisillä lapsilla 
samanlainen kuin vanhemmilla lapsilla ja aikuisilla. Vastasyntyneiden lasten (myös ennenaikaisesti 
syntyneiden) ensimmäisen elinviikon aikana annostiheys ei saisi ylittää kahta kertaa vuorokaudessa 
munuaisista riippuvan poistumisreitin kypsymättömyyden vuoksi. Koska iäkkäillä potilailla on 
todennäköisemmin heikentynyt munuaistoiminta, annoksen valinnassa on noudatettava varovaisuutta. 
Munuaistoiminnan seuranta saattaa myös olla hyödyllistä. 
 
Sukupuoli 
 
Annettaessa amoksisilliini-klavulaanihappoa suun kautta terveille miehille ja naisille sukupuolella ei 
ole merkittävää vaikutusta amoksisilliinin eikä klavulaanihapon farmakokinetiikkaan. 
 
Munuaisten vajaatoiminta 
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon kokonaispuhdistuma seerumista pienenee samassa suhteessa kuin 
munuaistoiminta heikkenee. Lääkkeen puhdistuman pienentyminen on huomattavampaa 
amoksisilliinin kuin klavulaanihapon osalta, koska suurempi osa amoksisilliinista erittyy munuaisten 
kautta. Kun harkitaan annosta potilaille, joiden munuaistoiminta on heikentynyt, on vältettävä 
amoksisilliinin kumuloitumista, mutta turvattava riittävät klavulaanihappopitoisuudet (ks. kohta 4.2). 
 
Maksan vajaatoiminta 
 
Maksan vajaatoimintaa sairastaville potilaille on annettava lääkevalmistetta varoen, ja maksan 
toimintaa tulee seurata säännöllisin väliajoin. 
 
5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta 
 
Farmakologista turvallisuutta, geenitoksisuutta sekä reproduktiotoksisuutta koskevien tutkimusten ei-
kliiniset tiedot eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille. 
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Amoksisilliini-klavulaanihapolla tehdyt toistuvan annostelun toksisuutta tarkastelevat tutkimukset 
koirilla osoittivat mahaärsytystä ja oksentelua sekä kielen värjäytymistä. 
 
Karsinogeenisuustutkimuksia ei ole tehty Augmentinilla eikä sen komponenteilla. 
 
 
6. FARMASEUTTISET TIEDOT 
 
6.1 Apuaineet 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
6.2 Yhteensopimattomuudet 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
6.3 Kestoaika 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
6.4 Säilytys  
 
[täytetään kansallisesti] 
 
6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet 
 
Ei erityisvaatimuksia. 
 
200 mg/28,5 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
 
Tarkista, että korkin sinetti on ehjä ennen käyttöä. Ravista pulloa, kunnes jauhe on irtonaista. Lisää 
sopiva vesimäärä (alla olevan ohjeen mukaan), käännä ylösalaisin ja ravista huolellisesti. 
Vaihtoehtoisesti: lisää pulloon vettä hieman etiketissä olevan merkin alapuolelle asti, käännä 
ylösalaisin ja ravista huolellisesti. Lisää sitten vettä tarkalleen merkkiin saakka, käännä ylösalasin ja 
ravista uudelleen huolellisesti.  
 

Vahvuus Lisättävän veden määrä (ml) Valmiin suspension lopullinen 
tilavuus (ml) 

200 mg/28,5 mg/5 ml 64 70 
 
Ravista pulloa huolellisesti ennen jokaista annosta. 
 
400 mg/57 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten (mansikka-aromi) 
Tarkista, että korkin sinetti on ehjä ennen käyttöä. Ravista pulloa, kunnes jauhe on irtonaista. Lisää 
sopiva vesimäärä (alla olevan ohjeen mukaan), käännä ylösalaisin ja ravista huolellisesti. 
Vaihtoehtoisesti: lisää pulloon vettä hieman etiketissä olevan merkin alapuolelle asti, käännä 
ylösalaisin ja ravista huolellisesti. Lisää sitten vettä tarkalleen merkkiin saakka, käännä ylösalasin ja 
ravista uudelleen huolellisesti. 
 

Vahvuus Lisättävän veden määrä (ml) Valmiin suspension lopullinen 
tilavuus (ml) 

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

 
Ravista pulloa huolellisesti ennen jokaista annosta. 
 
400 mg/57 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten (hedelmäaromisekoitus) 
Tarkista, että korkin sinetti on ehjä ennen käyttöä. Ravista pulloa, kunnes jauhe on irtonaista. Lisää 
sopiva vesimäärä (alla olevan ohjeen mukaan), käännä ylösalaisin ja ravista huolellisesti. 
Vaihtoehtoisesti: lisää pulloon vettä hieman etiketissä olevan merkin alapuolelle asti, käännä 
ylösalaisin ja ravista huolellisesti. Lisää sitten vettä tarkalleen merkkiin saakka, käännä ylösalasin ja 
ravista uudelleen huolellisesti. 
 

Vahvuus Lisättävän veden määrä (ml) Lopullinen valmiin suspension 
tilavuus (ml) 

400 mg/57 mg/5 ml 62 70 
 124 140 

 
Ravista pulloa huolellisesti ennen jokaista annosta. 
 
 
7. MYYNTILUVAN HALTIJA 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
{Nimi ja osoite} 
<{tel}> 
<{fax}> 
<{e-mail}> 
 
 
8. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
{pvm} 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
{pvm} 
 
[täytetään kansallisesti] 
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1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 500 mg/62,5 mg kalvopäällysteinen tabletti 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 1000 mg/125 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 250 mg/31,25 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 500 mg/62,5 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 100 mg/12,5 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 
 
[Täytetään kansallisesti] 
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 
 
 
3. LÄÄKEMUOTO 
 
500 mg/62,5 mg kalvopäällysteinen tabletti 
Kalvopäällysteinen tabletti 
[Täytetään kansallisesti] 
 
1000 mg/125 mg, 250 mg/31,25 mg, 500 mg/62,5 mg jauheet oraalisuspensiota varten annospussissa 
100 mg/12,5 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten 
Jauhe oraalisuspensiota varten 
[Täytetään kansallisesti] 
 
 
4. KLIINISET TIEDOT 
 
4.1 Käyttöaiheet 
 
Augmentin on tarkoitettu seuraavien infektioiden hoitoon aikuisille ja lapsille (ks. kohdat 4.2, 4.4 ja 
5.1). 
 
 akuutti bakteerin aiheuttama sinuiitti (asianmukaisesti diagnosoitu) 
 akuutti välikorvan tulehdus 
 akuutti kroonisen bronkiitin pahenemisvaihe (asianmukaisesti diagnosoitu) 
 avohoitopneumonia 
 kystiitti 
 pyelonefriitti 
 iho- ja pehmytkudosinfektiot, erityisesti selluliitti, eläinten puremat, vaikeat hammasperäiset 

abskessit, joihin liittyy etenevä selluliitti 
 luu- ja nivelinfektiot, erityisesti osteomyeliitti. 
 
Antibioottihoidon toteutuksessa on huomioitava antimikrobisen lääkehoidon tarkoituksenmukaista 
käyttöä koskevat viralliset ja paikalliset ohjeet. 
 
4.2 Annostus ja antotapa 
 
Annokset ilmaistaan kauttaaltaan amoksisilliinina/klavulaanihappona paitsi silloin kun annokset 
ilmoitetaan yksittäisinä komponentteina. 
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Seuraavat asiat on huomioitava valittaessa Augmentinin annosta tietyn infektion hoitoon: 
 
 odotettavissa olevat patogeenit ja niiden todennäköinen herkkyys antibakteerisille lääkeaineille 

(ks. kohta 4.4) 
 infektion vakavuus ja paikka 
 potilaan ikä, paino ja munuaistoiminta, kuten alla on kuvattu 
 
Augmentinin vaihtoehtoisia lääkemuotoja (esim. sellaisia, joissa amoksisilliiniannos on korkeampi 
ja/tai amoksisilliinin ja klavulaanihapon suhde on erilainen) on harkittava tarpeen mukaan (ks. kohdat 
4.4 ja 5.1). 
 
Aikuisten ja  40 kg painavien lasten kokonaisvuorokausiannos on tätä Augmentinin lääkemuotoa 
käytettäessä 2000 mg amoksisilliinia / 250 mg klavulaanihappoa kaksi kertaa vuorokaudessa 
annosteltuna ja 3000 mg amoksisilliinia / 375 mg klavulaanihappoa kolme kertaa vuorokaudessa 
annosteltuna, kun lääke annetaan alla olevan suosituksen mukaisesti. Alle 40 kg painavien lasten 
enimmäisannos vuorokaudessa on tätä Augmentinin lääkemuotoa käytettäessä 1600–3000 mg 
amoksisilliinia / 200–400 mg klavulaanihappoa, kun lääke annetaan alla olevan suosituksen 
mukaisesti. Jos tarvitaan suurempaa päivittäistä amoksisilliiniannosta, suositellaan toista Augmentin-
valmistetta, jotta vältytään tarpeettoman suurilta päivittäisiltä klavulaanihappoannoksilta (ks. kohdat 
4.4 ja 5.1). 
 
Hoidon keston tulee määräytyä potilaan vasteen mukaan. Jotkut infektiot (esim. osteomyeliitti) 
vaativat pitempiä hoitoaikoja. Hoitoa ei tule jatkaa yli 14 päivää ilman uudelleenarviointia (ks. kohta 
4.4 koskien pitkäkestoista hoitoa). 
 
Aikuiset ja � 40 kg painavat lapset 
 
Suositeltu annos: 
 standardiannos (kaikki käyttöaiheet): 1000 mg/125 mg kolme kertaa päivässä 
 
 pienempi annos (erityisesti iho- ja pehmytkudosinfektioissa sekä komplisoitumattomissa 

sinuiiteissa): 1000 mg/125 mg kaksi kertaa päivässä 
 
Lapset < 40 kg 
 
Lapsille Augmentin voidaan antaa tabletteina tai oraalisuspensiona. 
 
Suositeltu annos: 
 40 mg/5 mg/kg/vrk – 80 mg/10 mg/kg/vrk (ei saa ylittää 3000 mg/375 mg/vrk) jaettuna 

kolmeen annokseen, infektion vaikeusasteesta riippuen 
 
Iäkkäät potilaat 
 
Annoksen muutos ei ole tarpeen. 
 
Munuaisten vajaatoiminta 
 
Annoksen muutos ei ole tarpeen potilaille, joiden kreatiniinipuhdistuma (CrCl) on yli 30 ml/min. 
 
Potilaille, joiden kreatiinipuhdistuma on alle 30 ml/min, Augmentin-lääkemuotojen joiden 
amoksisilliini/klavulaanihappo-suhde on 8:1, antoa ei suositella, koska annoksen muuttamista 
koskevia suosituksia ei ole.  
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Maksan vajaatoiminta 
 
Annosteltava varoen. Maksan toimintaa tulee seurata säännöllisin väliajoin (ks. kohdat 4.3 ja 4.4). 
 
Antotapa 
 
Augmentin otetaan suun kautta. 
 
Annos tulee ottaa aterian alussa, jotta voidaan minimoida mahdollinen gastrointestinaalinen 
intoleranssi ja optimoida amoksisilliini-klavulaanihapon imeytyminen. 
 
Hoito voidaan aloittaa parenteraalisesti noudattaen laskimoon annettavan valmisteen 
valmisteyhteenvedon ohjeita ja jatkaa suun kautta annettavalla valmisteella 
 
250 mg/31,25 mg, 500 mg/62,5 mg, 1000 mg/125 mg jauheet oraalisuspensiota varten annospussissa 
Kerta-annospussin sisältö sekoitetaan puoleen lasilliseen vettä ennen ottamista. 
 
100 mg/12,5 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten 
Ravistetaan, jotta jauhe irtoaa, lisätään vesi ohjeen mukaan, käännetään ylösalaisin ja ravistetaan. 
Ravista pulloa ennen jokaista annosta (ks. kohta 6.6). 
 
4.3 Vasta-aiheet  
 
Yliherkkyys vaikuttaville aineille, jollekin penisilliinille tai apuaineelle. 
 
Aiempi vakava välitön yliherkkyysreaktio (esim. anafylaksi) toiselle beetalaktaamivalmisteelle (esim. 
kefalosporiinille, karbapeneemille tai monobaktaamille). 
 
Aiempi amoksisilliini-klavulaanihaposta johtunut keltatauti/maksan vajaatoiminta (ks, kohta 4.8). 
 
4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet 
 
Ennen amoksisilliini-klavulaanihappohoidon aloittamista mahdolliset aiemmat penisilliinien, 
kefalosporiinien  tai muiden beetalaktaamien aiheuttamat yliherkkyysreaktiot on selvitettävä tarkkaan 
(ks. kohdat 4.3 ja 4.8). 
 
Penisilliinihoitoa saavilla potilailla on kuvattu vakavia ja joskus kuolemaan johtavia 
yliherkkyysreaktioita (anafylaksia). Nämä reaktiot ovat todennäköisempiä potilailla, joilla on aiemmin 
todettu penisilliiniyliherkkyys sekä atooppisilla henkilöillä. Jos potilas saa allergisen reaktion, 
amoksisilliini-klavulaanihappohoito on lopetettava ja aloitettava sopiva vaihtoehtoinen hoito.  
 
Jos infektion aiheuttajamikrobi(e)n on osoitettu olevan herkk(i)ä amoksisilliinille, on harkittava 
siirtymistä amoksisilliini-klavulaanihaposta amoksisilliiniin virallisia hoitosuosituksia noudattaen. 
 
TämänAugmentin-valmiste ei ehkä sovellu käytettäväksi silloin kun on olemassa suuri riski, että 
oletetut patogeenit ovat resistenttejä beetalaktaamivalmisteille, eikä tämä resistenssi välity sellaisten 
beetalaktamaasien kautta, jotka ovat herkkiä klavulaanihappoinhibitiolle. Tämä valmiste ei ehkä 
sovellu penisilliinille resistentin S. pneumoniaen aiheuttamien infektioiden hoitoon. 
 
Kouristuksia voi ilmetä munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla tai suuria annoksia saavilla potilailla 
(ks. kohta 4.8). 
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon käyttöä tulee välttää, jos epäillään mononukleoosi-infektiota, koska 
tämän yhteydessä on ilmennyt punoittavaa ihottumaa amoksisilliinia saaneilla potilailla. 
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Allopurinolin samanaikainen käyttö amoksisilliinihoidon aikana voi lisätä allergisten ihoreaktioiden 
mahdollisuutta.  
 
Pitkäaikainen käyttö voi toisinaan aiheuttaa valmisteelle resistenttien organismien lisääntymistä. 
 
Hoidon aloitusvaiheessa esiintyvä kuumeinen yleistynyt eryteema, johon liittyy märkärakkuloita, 
saattaa olla oire akuutista yleistyneestä märkärakkulaisesta eksanteemasta (ks. kohta 4.8). Tämä 
reaktio vaatii Augmentin-hoidon keskeyttämistä ja on jatkossa amoksisilliinihoidon vasta-aihe.  
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon käytössä on noudatettava varovaisuutta, jos potilaalla on todettu 
merkkejä maksan vajaatoiminnasta (ks. kohdat 4.2, 4.3 ja 4.8). 
 
Maksaan kohdistuvia haittavaikutuksia on todettu pääasiassa miehillä ja iäkkäillä potilailla, ja ne 
saattavat liittyä pitkäaikaiseen hoitoon. Näitä tapahtumia on raportoitu hyvin harvoin lapsilla. Kaikissa 
väestöryhmissä oireet ja löydökset tulevat esiin yleensä hoidon aikana tai pian sen jälkeen, mutta 
joskus ne saattavat ilmaantua vasta useiden viikkojen kuluttua hoidon päättymisestä. 
Maksavaikutukset ovat yleensä korjaantuvia, mutta ne voivat olla vaikeita, ja erittäin harvoin on 
raportoitu kuolemantapauksia. Tällöin potilaalla on lähes aina ollut jokin vakava perussairaus tai muu 
samanaikainen lääkitys, jonka tiedetään voivan aiheuttaa maksavaikutuksia (ks. kohta 4.8). 
 
Antibiootteihin liittyvää koliittia on ilmoitettu melkein kaikkien antibakteeristen lääkkeiden, myös 
amoksisilliinin, käytön yhteydessä. Se voi vaihdella lievästä henkeä uhkaavaan (ks. kohta 4.8). Sen 
vuoksi tätä diagnoosia on tarkeää harkita potilailla, joilla ilmenee ripulia minkä tahansa 
antibiootihoidon aikana tai sen jälkeen. Jos antibioottihoitoon liittyvää koliittia esiintyy, Augmentin-
hoito on lopetettava heti, neuvoteltava lääkärin kanssa ja aloitettava asianmukainen hoito. Suolen 
peristaltiikkaa heikentäviä lääkkeitä ei saa käyttää tässä tilanteessa. 
 
Pitkäkestoisen hoidon aikana on syytä seurata määräajoin elintoimintoja, mm. munuaisten, maksan ja 
hematopoieettisen systeemin toimintaa. 
 
Protrombiiniajan pidentymistä on havaittu harvoissa tapauksissa amoksisilliini-klavulaanihappoa 
saavilla potilailla. Samanaikaisesti antikoagulantteja käyttävien potilaiden tarpeellisesta seurannasta 
on huolehdittava. Oraalisten antikoagulanttien annoksen muutos saattaa olla tarpeen halutun 
antikoagulaatiotason säilyttämiseksi (ks. kohdat 4.5 ja 4.8). 
 
Munuaisten vajaatoiminnasta kärsivillä potilailla annostusta tulee muuttaa vajaatoiminnan asteen 
mukaiseksi (ks. kohta 4.2). 
 
Potilailla, joilla on pienentynyt virtsaneritys, on todettu hyvin harvoin kidevirtsaisuutta, pääasiallisesti 
parenteraalisen hoidon yhteydessä. Annettaessa suuria amoksisilliiniannoksia on syytä huolehtia 
riittävästä nesteen saannista ja virtsanerityksestä, jotta amoksisilliinin aiheuttamaa kidevirtsaisuuden 
mahdollisuutta voidaan vähentää. Potilailla, joilla on virtsakatetri, on säännöllisesti tarkistettava, ettei 
katetri ole tukkeutunut  (ks. kohta 4.9). 
 
Kun amoksisilliinihoidon aikana tutkitaan virtsan glukoosia, tulisi käyttää entsymaattisia 
glukoosioksidaasimenetelmiä, koska vääriä positiivisia tuloksia saattaa esiintyä ei-entsymaattisilla 
menetelmillä. 
 
Augmentinissa oleva klavulaanihappo voi aiheuttaa IgG:n ja albumiinin ei-spesifisen sitoutumisen 
punasolujen kalvoille johtaen väärään positiiviseen Coombsin kokeeseen. 
 
Platelia Aspergillus EIA -menetelmällä (Bio-Rad Laboratories) on saatu positiivisia testituloksia 
amoksisilliini-klavulaanihappohoidon aikana, vaikka myöhemmin on todettu, ettei potilailla ole ollut 
Aspergillus -infektiota. Non-Aspergillus polysakkaridien ja polyfuranoosien ristireaktiota on raportoitu 
Platelia Aspergillus EIA -menetelmää (Bio-Rad Laboratories) käytettäessä. Siksi amoksisilliini-
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klavulaanihappohoitoa saavien potilaiden positiivisiin testituloksiin on suhtauduttava varauksella, ja 
ne on vahvistettava muilla diagnostisilla menetelmillä. 
 
Augmentin 1000 mg/125 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa sisältää annospussia kohti 
30 mg aspartaamia (E951), fenyylialaniinin lähdettä. Tätä lääkettä on käytettävä varoen potilaille, 
jotka sairastavat fenyyliketonuriaa. 
 
Augmentin 250 mg/31,25 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa sisältää annospussia kohti 
7,5 mg aspartaamia (E951), fenyylialaniinin lähdettä. Tätä lääkettä on käytettävä varoen potilaille, 
jotka sairastavat fenyyliketonuriaa. 
 
Augmentin 500 mg/62,5 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa sisältää annospussia kohti 
15 mg aspartaamia (E951), fenyylialaniinin lähdettä. Tätä lääkettä on käytettävä varoen potilaille, 
jotka sairastavat fenyyliketonuriaa. 
 
Augmentin 100 mg/12,5 mg/ml oraalisuspensio sisältää 3,2 mg/ml aspartaamia (E951),, 
fenyylialaniinin lähdettä. Tätä lääkettä on käytettävä varoen potilaille, jotka sairastavat 
fenyyliketonuriaa. 
 
1000 mg/125 mg, 250 mg/31,25 mg, 500 mg/62,5 mg jauheet oraalisuspensiota varten annospussissa, 
100 mg/12,5 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten 
Tämä lääke sisältää maltodekstriiniä (glukoosia). Potilaiden, joilla on harvinainen glukoosi- 
galaktoosi-imeytymishäiriö, ei tule ottaa tätä lääkettä. 
 
4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset 
 
Oraaliset antikoagulantit 
 
Oraalisia antikoagulantteja ja penisilliiniantibiootteja on laajasti käytetty käytännössä ilman 
raportoituja interaktioita. Kuitenkin kirjallisuudesta löytyy tapauksia, joissa INR (International 
Normalized Ratio) on noussut potilailla, jotka käyttävät asenokumarolia tai varfariinia ja joille on 
määrätty amoksisilliinikuuri. Jos samanaikainen anto on välttämätöntä, protrombiiniaikaa tai INR-
arvoa on tarkoin seurattava, kun hoitoon lisätään tai siitä poistetaan amoksisilliini. Lisäksi oraalisten 
antikoagulanttien annoksen muutos saattaa olla tarpeen (ks. kohdat 4.4 ja 4.8). 
 
Metotreksaatti 
 
Penisilliinit saattavat vähentää metotreksaatin erittymistä, mistä aiheutuu mahdollinen toksisuuden 
lisääntyminen. 
 
Probenesidi 
 
Probenesidin samanaikaista käyttöä ei suositella. Probenesidi vähentää amoksisilliinin erittymistä 
munuaistubulusten kautta. Amoksisilliinin, mutta ei klavulaanihapon, pitoisuus veressä voi suurentua 
ja pitkittyä probenesidin samanaikaisen käytön seurauksena.  
 
4.6 Raskaus ja imetys 
 
Raskaus 
 
Eläinkokeet eivät ole osoittaneet suoraa tai epäsuoraa vahingollista vaikutusta raskauteen, 
alkion/sikiönkehitykseen, synnytykseen eikä postnataaliseen kehitykseen (ks. kohta 5.3). Rajalliset 
tiedot amoksisilliini-klavulaanihapon raskaudenaikaisesta käytöstä eivät viittaa synnynnäisten 
epämuodostumien lisääntymiseen. Yhdessä tutkimuksessa raportoitiin naisilla, joilla todettiin 
ennennaikainen sikiökalvojen repeytyminen (pPROM), että profylaktiseen amoksisilliini-
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klavulaanihappohoitoon saattaa vastasyntyneillä liittyä lisääntynyt nekrotisoivan enterokoliitin vaara. 
Käyttöä tulee välttää raskauden aikana, ellei hoitava lääkäri pidä sitä välttämättömänä. 
 
Imetys 
 
Molemmat aineosat erittyvät rintamaitoon (tietoa ei ole saatavilla, miten klavulaanihappo vaikuttaa 
imetettävään lapseen). Näin ollen ripuli ja limakalvojen sieni-infektio ovat mahdollisia, joten imetys 
täytyy mahdollisesti lopettaa. Amoksisilliini-klavulaanihappoa tulee antaa imetyksen aikana vasta 
sitten, kun hoitava lääkäri on tehnyt hyöty/riski –arvion. 
 
4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn 
 
Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Kuitenkin 
haittavaikutuksia voi esiintyä (esim. allergisia reaktioita, huimausta, kouristuksia), jotka voivat 
vaikuttaa ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita (ks. kohta 4.8). 
 
4.8 Haittavaikutukset 
 
Yleisimmin raportoidut haittavaikutukset ovat ripuli, pahoinvointi ja oksentelu. 
 
Alla luetellaan Augmentinin kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoille tulon jälkeisessä seurannassa 
esiin tulleet haittavaikutukset elinryhmittäin MedDRA-luokituksen mukaan. 
 
Haitat on luokiteltu seuraavasti: 
hyvin yleinen (�1/10)  
yleinen (�1/100, <1/10)  
melko harvinainen (�1/1000, <1/100)  
harvinainen (�1/10,000, <1/1000)   
hyvin harvinainen (<1/10,000) 
tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin) 
 
Infektiot 
Mukokutaaninen kandidiaasi Yleinen 
Resistenttien mikrobien lisääntyminen 
 

Tuntematon 

Veri ja imukudos 
korjaantuva leukopenia (myös neutropenia) Harvinainen 
Trombosytopenia Harvinainen 
Korjaantuva agranulosytoosi Tuntematon 
Hemolyyttinen anemia Tuntematon 
Vuotoaikojen ja protrombiiniaikojen 
pidentyminen1 

 

Tuntematon 

Immuunijärjestelmä10 

Angioneuroottinen ödeema Tuntematon 
Anafylaksi Tuntematon 
Seerumisairauden kaltainen oireyhtymä Tuntematon 
Allerginen vaskuliitti 
 

Tuntematon 

Hermosto 
Huimaus Melko harvinainen 
Päänsärky Melko harvinainen 
Korjaantuva hyperaktiivisuus Tuntematon 
Kouristukset2 

 
Tuntematon 
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Ruoansulatuselimistö 
500 mg/62,5 mg kalvopäällysteiset tabletit 
1000 mg/125 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa 
Ripuli Hyvin yleinen 
Pahoinvointi3 Yleinen 
Oksentelu Yleinen 
Ruoansulatushäiriöt Melko harvinainen 
Antibioottihoidon yhteydessä esiintyvä 
suolitulehdus4 

Tuntematon 

Musta nukkainen kieli Tuntematon 
250 mg/31,25 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa 
500 mg/62,5 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa 
100 mg/12,5 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten 
Ripuli Yleinen 
Pahoinvointi3 Yleinen 
Oksentelu Yleinen 
Ruoansulatushäiriöt Melko harvinainen 
Antibioottihoidon yhteydessä esiintyvä 
suolitulehdus4 

Tuntematon 

Musta nukkainen kieli Tuntematon 
Hampaiden värjäytyminen11 
 

Tuntematon 

Maksa ja sappi 
ASAT- ja/tai ALAT-arvojen nousu5 Melko harvinainen 
Hepatiitti6 Tuntematon 
Kolestaattinen keltaisuus6 
 

Tuntematon 

Iho ja ihonalainen kudos7 

Ihottuma Melko harvinainen 
Kutina Melko harvinainen 
Urtikaria Melko harvinainen 
Erythema multiforme Harvinainen 
Stevens-Johnsonin oireyhtymä Tuntematon 
Toksinen epidermaalinen nekrolyysi Tuntematon 
Rakkulainen kesivä ihottuma Tuntematon 
Akuutti yleistynyt märkärakkulainen eksanteema9 
 

Tuntematon 

Munuaiset ja virtsatiet 
Interstitiaalinefriitti Tuntematon 
Kidevirtsaisuus8 Tuntematon 
1 Ks. kohta 4.4 
2 Ks. kohta 4.4 
3 Pahoinvointi liittyy useimmiten suuriin oraalisiin annoksiin. Mahdollisia ruoansulatuskanavan 
reaktioita voidaan vähentää ottamalla Augmentin aterian alussa. 
4 Mukaan lukien pseudomembranoottinen suolitulehdus ja vuotava suolitulehdus (ks. kohta 4.4) 
5 Kohtalaista ASAT- ja/tai ALAT-arvojen nousua on todettu potilailla, joita on hoidettu 
beetalaktaamiantibiooteilla, mutta näiden löydösten merkitystä ei tunneta. 
6 Näitä tapahtumia on todettu muilla penisilliineillä ja kefalosporiineilla (ks. kohta 4.4).  
7 Jos yliherkkyyteen viittaavia ihoreaktioita esiintyy, hoito tulee lopettaa (ks. kohta 4.4). 
8 Ks. kohta 4.9 
9 Ks. kohta 4.4 
10 Ks. kohdat 4.3 ja 4.4 
250 mg/31,25 mg, 500 mg/62,5 mg jauheet oraalisuspensiota varten annospussissa 
100 mg/12,5 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten 
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11 Pinnallista hampaiden värjäytymistä lapsilla on raportoitu hyvin harvoin. Hyvä suuhygienia voi 
estää hampaiden värjäytymistä. Värjäymät voidaan yleensä poistaa harjaamalla. 
 
4.9 Yliannostus 
 
Yliannostuksen oireet ja merkit 
 
Yliannostukseen voi liittyä ruoansulatuskanavan oireita sekä neste- ja elektrolyyttitasapainon häiriöitä. 
Amoksisilliinista johtuvaa kidevirtsaisuutta on todettu ja se voi joissakin tapauksissa johtaa 
munuaisten vajaatoimintaan (ks. kohta 4.4 ). 
 
Kouristuksia voi ilmetä munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla tai suuria annoksia saavilla potilailla. 
 
Amoksisilliinin on raportoitu saostuvan virtsakatetreihin, pääasiallisesti suurten laskimonsisäisten 
annosten jälkeen. On tarkistettava säännöllisesti, ettei katetri ole tukkeutunut (ks. kohta 4.4). 
 
Myrkytyksen hoito 
 
Gastrointestinaalioireet voidaan hoitaa oireenmukaisesti ja on kiinnitettävä huomiota neste- ja 
elektrolyttitasapainoon.  
 
Amoksisilliini-klavulaanihappo voidaan poistaa verenkierrosta hemodialyysillä. 
 
 
5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 
 
5.1 Farmakodynamiikka 
 
Farmakoterapeuttinen ryhmä: Penisilliinien yhdistelmävalmisteet, mukaan lukien beetalaktamaasi-
inhibiittorit;  ATC-koodi: J01CR02. 
 
Vaikutusmekanismi 
 
Amoksisilliini on puolisynteettinen penisilliini (beetalaktaamiantibiootti), joka ehkäisee yhtä tai 
useampaa entsyymiä (kutsuttu usein penisilliiniä sitoviksi proteiineiksi, PBP) bakteerin 
peptidoglykaanin biosynteesin tiellä. Tämä peptidoglykaani on olennainen rakenteellinen komponentti 
bakteerin soluseinämässä. Peptidoglykaanin synteesin esto johtaa bakteerin soluseinämän 
heikkenemiseen, jota yleensä seuraa solun hajoaminen ja kuolema.  
 
Amoksisilliini on herkkä resistenttien bakteerien tuottamien beetalaktamaasien hajottavalle 
vaikutukselle, ja sen vuoksi amoksisilliinin vaikutuskirjo ei yksinään kata organismeja, jotka tuottavat 
näitä entsyymejä. 
 
Klavulaanihappo on beetalaktaami, joka on rakenteellisesti sukua penisilliinille. Se inaktivoi joitakin 
beetalaktamaasientsyymejä estäen siten amoksisilliinin inaktivaation. Klavulaanihapolla yksinään ei 
ole kliinisesti hyödyllistä antibakteerista tehoa. 
 
Farmakodynamiikan ja farmakokinetiikan suhde 
 
Aika, jona pitoisuus seerumissa  pysyy MIC-arvon yläpuolella (T > MIC), on tärkeimpiä 
amoksisilliinin tehon mittareita. 
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Resistenssimekanismit 
 
Kaksi pääasiallista resistenssimekanismia amoksisilliini-klavulaanihapolle: 
 
 Sellaisten bakteeribeetalaktamaasien inaktivaatio, joita klavulaanihappo ei inhiboi, mukaan 

lukien luokat B, C ja D 
 Muutokset penisilliiniä sitovissa proteiineissa, jotka vähentävät antibakteerisen lääkeaineen 

affiniteettia kohdekudokseen. 
 
Bakteerien läpäisemättömyys tai effluksipumppumekanismit voivat aiheuttaa tai myötävaikuttaa 
bakteerien resistenssiin, erityisesti gram-negatiivisilla bakteereilla. 
 
Raja-arvot 
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon MIC-raja-arvot ovat EUCAST:n (The European Committee on 
Antimicrobial Susceptibility Testing) antamia 
 
Mikro-organismi Raja-arvot (mikrog/ml) 

 
 Herkkä Kohtalaisenherkkä Resistentti 

 
Haemophilus influenzae1 � 1 - > 1 
Moxarella catarrhalis 1 � 1 - > 1 
Staphylococcus aureus 2 �2 - �2 
Koagulaasi-negatiiviset 
stafylokokit 2 

� 0,25  �0,25 

Enterococcus 1 �4 8 � 8 
Streptococcus A, B, C, G 5 �0,25 - � 0,25 
Streptococcus pneumoniae 3 �0,5 1-2 � 2 
Enterobacteriaceae 1,4  - �8 
Gram-negatiiviset anaerobit 1 �4 8 � 8 
Gram-positiiviset anaerobit 1 �4 8 � 8 
Lajeista riippumattomat raja-
arvot 1 

� 2 4-8 �8 

Raportoidut arvot tarkoittavat amoksisilliinipitoisuuksia. Herkkyystestejä varten 
klavulaanihappopitoisuus on vakioitu tasolle 2 mg/l. 
2 Raportoidut arvot tarkoittavat oksasilliinipitoisuuksia 
3 Taulukon raja-arvot perustuvat ampisilliinin raja-arvoihin. 
4 Resistenttiyden raja-arvo R>8 mg/l varmistaa, että kaikki kannat, joilla on resistenssimekanismeja 
raportoidaan resistenteiksi. 
5 Taulukon raja-arvot perustuvat bentsyylipenisilliinin raja-arvoihin. 
 
 
Joidenkin lajien resistenssin esiintyvyys saattaa vaihdella maantieteellisesti ja ajallisesti, joten 
paikallinen tietous resistenssistä on toivottavaa, etenkin silloin kun hoidetaan vakavia infektioita. 
Tarpeen mukaan on syytä hakea asiantuntijan neuvoa silloin kun paikallinen resistenssi on sellainen, 
että lääkkeen käyttö on ainakin joihinkin infektioihin kyseenalainen. 
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Yleisesti herkät lajit: 
Gram-positiiviset aerobiset mikro-organismit: 
Enterococcus faecalis  
Gardnerella vaginalis 
Staphylococcus aureus (metisilliinille herkät)£ 

Streptococcus agalactiae 
Streptococcus pneumoniae1  
Streptococcus pyogenes ja muut beetahemolyyttiset streptokokit 
Streptococcus viridans –ryhmä 
 
Gram-negatiiviset aerobiset mikro-organismit: 
Capnocytophaga spp. 
Eikenella corrodens 
Haemophilus influenzae2 

Moxarella catarrhalis 
Pasteurella multocida 
 

Anaerobiset mikro-organismit 
Bacteroides fragilis 
Fusobacterium nucleatum 
Prevotella spp. 
 
Lajit, joiden hankittu resistenssi saattaa aiheuttaa ongelmia 
Gram-positiiiviset aerobiset mikro-organismit 
Enterococcus faecium $ 
 
Gram-negatiiviset aerobiset mikro-organismit 
Escherichia coli 
Klebsiella oxytoca 
Klebsiella pneumoniae 
Proteus mirabilis 
Proteus vulgaris 
 
Luonnostaan resistentit mikro-organismit 
Gram-negatiiviset aerobiset mikro-organismit 
Acinetobacter sp. 
Citrobacter freundii 
Enterobacter sp. 
Legionella pneumophila 
Morganella morganii 
Providencia spp. 
Pseudomonas sp. 
Serratia sp. 
Stenotrophomonas maltophilia 
 
Muut mikro-organismit 
Chlamydophila pneumoniae 
Chlamydophila psittaci 
Coxiella burnetti 
Mycoplasma pneumoniae 
 
$ Luonnostaan kohtalainen herkkyys ilman hankittua resistenssimekanismia. 
£ Kaikki metisilliinille resistentit stafylokokit ovat resistenttejä amoksisilliini-klavulaanihapolle. 
1 Tämä amoksisilliini-klavulaanihappovalmiste ei ehkä sovellu penisilliinille resistentin Streptococcus 
pneumoniaen aiheuttamien infektioiden hoitoon (ks. kohdat 4.2 ja 4.4) 
2Eräissä EU-maissa kantoja, joiden herkkyys on heikentynyt, on raportoitu esiintyvän yli 10 %.  
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5.2 Farmakokinetiikka 
 
Imeytyminen 
 
Amoksisilliini ja klavulaanihappo liukenevat täydellisesti fysiologisen pH:n omaaviin liuoksiin. 

Molemmat imeytyvät nopeasti ja hyvin suun kautta annettaessa. Amoksisilliini-klavulaanihappo 
imeytyy parhaiten, kun se otetaan juuri ennen ateriaa. Suun kautta annettaessa amoksisilliinin ja 
klavulaanihapon hyötyosuus on noin 70 %. Molempien komponenttien plasmaprofiilit ovat 
samanlaiset ja huippupitoisuuden saavuttamiseen kuluva aika (tmax)  on molempien kohdalla 
noin yksi tunti.  

 
Farmakokineettiset tulokset tutkimuksesta, jossa amoksisilliini-klavulaanihappoa (1000 mg/125 mg 
jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa kolme kertaa vuorokaudessa) annettiin paastotilanteessa 
terveille vapaaehtoisryhmille esitetään oheisessa taulukossa. 
 
Farmakokineettiset parametrit, keskiarvo ( SD)  

Annos Cmax tmax * AUC(0-) t ½ Annettu 
vaikuttava aine 

(mg) (mikrog/ml) (h) (mikrog.h/ml) (h) 

Amoksisilliini 
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 

Klavulaanihappo 
AMX/CA 
1000 mg/125 mg 

125 3,2 
 0,85 

1,0 
(0,75–1,0) 

6,3 
 1,8 

0,91 
 0,09 

AMX – amoksisilliini, CA - klavulaanihappo 
* Mediaani (vaihteluväli) 
 
Amoksisilliini-klavulaanihappovalmisteella saavutetut amoksisilliini- ja klavulaanihappopitoisuudet 
seerumissa ovat samat kuin annettaessa pelkkää amoksisilliinia tai klavulaanihappoa suun kautta 
ekvivalentteina annoksina. 
 
Jakautuminen 
 
Noin 25 % plasman koko klavulaanihappopitoisuudesta ja 18 % plasman koko 
amoksisilliinipitoisuudesta on sitoutuneena proteiiniin. Amoksisilliinin laskettu jakautumistilavuus on 
noin 0,3–0,4 l/kg ja klavulaanihapon noin 0,2 l/kg. 
 
Laskimonsisäisen annon jälkeen sekä amoksisilliinia että klavulaanihappoa on mitattu sappirakosta,  
vatsan kudoksista, ihosta, rasva- ja lihaskudoksesta, nivel- ja peritoneaalinesteestä, sapesta ja 
märkäeritteestä. Amoksisilliini ei jakaudu aivo-selkäydinnesteeseen riittävässä määrin. 
 
Eläinkokeissa ei ole havaittu kummankaan yhdisteen kertyvän merkittävästi mihinkään elimeen. 
Amoksisilliinia, kuten useimpia penisilliinejä, voidaan todeta rintamaidossa. Myös klavulaanihappoa 
voi esiintyä rintamaidossa hyvin vähäisinä määrinä (ks. kohta 4.6). 
 
Sekä amoksisilliini että klavulaanihappo läpäisevät istukan (ks. kohta 4.6).  
 
Biotransformaatio 
 
Osa amoksisilliinista erittyy virtsaan inaktiivisena penisilloiinihappona määrinä, jotka vastaavat 
10 - 25 % alkuannoksesta. Suuri osa klavulaanihaposta metaboloituu ihmiselimistössä ja eliminoituu 
virtsan ja ulosteen mukana sekä uloshengityksen mukana hiilidioksidina.  
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Eliminaatio 
 
Amoksisilliini eliminoituu pääasiassa munuaisten kautta, kun taas klavulaanihapon eliminoituminen 
noudattaa sekä munuaisista riippuvaa että riippumatonta mekanismia.  
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon kskimääräinen eliminaation puoliintumisaika on yksi tunti ja 
keskimääräinen kokonaispuhdistuma noin 25 l/h terveillä henkilöillä. Noin 60 - 70 % amoksisilliinista 
ja noin 40 - 65 % klavulaanihaposta erittyy muuttumattomana virtsaan ensimmäisten kuuden tunnin 
kuluessa yhden 250/125 mg:n tai 500/125 mg:n Augmentin-tabletin kerta-annoksen jälkeen. Eri 
tutkimuksissa on todettu, että virtsaan erittyy amoksisilliinia 50-85 % ja klavulaanihappoa 27-60 % 24 
tunnin aikana. Klavulaanihaposta suurin osa erittyy 2 ensimmäisen tunnin aikana lääkkeen annosta.  
 
Probenesidin samanaikainen anto pitkittää amoksisilliinin, mutta ei klavulaanihapon erittymistä 
munuaisten kautta (ks. kohta 4.5). 
 
Ikä 
 
Amoksisilliinin eliminaation puoliintumisaika on noin 3 kuukauden – 2 vuoden ikäisillä lapsilla 
samanlainen kuin vanhemmilla lapsilla ja aikuisilla. Vastasyntyneiden lasten (myös ennenaikaisesti 
syntyneiden) ensimmäisen elinviikon aikana annosväli ei saisi ylittää kahta kertaa vuorokaudessa 
munuaisista riippuvan poistumisreitin kypsymättömyyden vuoksi. Koska iäkkäillä potilailla on 
todennäköisemmin heikentynyt munuaistoiminta, annoksen valinnassa on noudatettava varovaisuutta. 
Munuaistoiminnan seuranta saattaa myös olla hyödyllistä. 
 
Sukupuoli 
 
Annettaessa amoksisilliini-klavulaanihappoa suun kautta terveille miehille ja naisille sukupuolella ei 
ole merkittävää vaikutusta amoksisilliinin  eikä klavulaanihapon farmakokinetiikkaan. 
 
Munuaisten vajaatoiminta 
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon kokonaispuhdistuma seerumista pienenee samassa suhteessa kuin 
munuaistoiminta heikkenee. Lääkkeen puhdistuman pienentyminen on huomattavampaa 
amoksisilliinin kuin klavulaanihapon osalta, koska suurempi osa amoksisilliinista erittyy munuaisten 
kautta. Kun harkitaan annostusta potilaille, joiden munuaistoiminta on heikentynyt, on vältettävä 
amoksisilliinin kumuloitumista, mutta turvattava riittävät klavulaanihappopitoisuudet (ks. kohta 4.2). 
 
Maksan vajaatoiminta 
 
Maksan vajaatoimintapotilaille on annosteltava varoen ja maksan toimintaa tulee seurata säännöllisin 
väliajoin. 
 
5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta 
 
Farmakologista turvallisuutta, geenitoksisuutta sekä reproduktiotoksisuutta koskevien 
konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille. 
 
Amoksisilliini-klavulaanihapolla tehdyt toistuvan annostelun toksisuutta tarkastelevat tutkimukset 
koirilla osoittivat mahaärsytystä ja oksentelua sekä kielen värjäytymistä. 
 
Karsinogeenisuustutkimuksia ei ole tehty Augmentinilla eikä sen komponenteilla. 
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6. FARMASEUTTISET TIEDOT 
 
6.1 Apuaineet 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
6.2 Yhteensopimattomuudet 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
6.3 Kestoaika 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
6.4 Säilytys  
 
[täytetään kansallisesti] 
 
6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet 
 
Ei erityisvaatimuksia. 
 
100 mg/12,5 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten 
 
Tarkista, että korkin sinetti on ehjä ennen käyttöä. Ravista pulloa, jotta jauhe irtoaa. Lisää pulloon 
vettä hieman etiketissä olevan merkin alapuolelle asti (ei merkkiin saakka), käännä ylösalaisin ja 
ravista huolellisesti. Sitten lisää vettä tarkalleen merkkiin saakka, käännä ylösalasin ja ravista 
uudelleen huolellisesti. 
 

Vahvuus Lisättävän veden määrä (ml) Lopullinen valmiin suspension 
tilavuus (ml) 

100 mg/12,5 mg/ml merkkiin saakka 30 
 merkkiin saakka 60 
 merkkiin saakka 120 

 
Ravista pulloa huolellisesti ennen jokaista annosta. 
 
 
7. MYYNTILUVAN HALTIJA 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
{Nimi ja osoite} 
<{tel}> 
<{fax}> 
<{e-mail}> 
 
 
8. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
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9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
{pvm} 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
{pvm} 
 
[täytetään kansallisesti] 
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1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 600 mg/42,9 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten  
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 
 
[Täytetään kansallisesti] 
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 
 
 
3. LÄÄKEMUOTO 
 
Jauhe oraalisuspensiota varten 
[Täytetään kansallisesti] 
 
 
4. KLIINISET TIEDOT 
 
4.1 Käyttöaiheet 
 
Augmentin on tarkoitettu vähintään 3 kuukauden ikäisille ja alle 40 kg painaville lapsille seuraavien 
infektioiden hoitoon, kun aiheuttajana on tai epäillään olevan penisilliinille resistentti Streptococcus 
pneumoniae -bakteeri (ks. kohdat 4.2, 4.4 ja 5.1): 
 
 akuutti välikorvan tulehdus 
 avohoitopneumonia 
 
Antibioottihoidon toteutuksessa on huomioitava antimikrobisen lääkehoidon tarkoituksenmukaista 
käyttöä koskevat viralliset ja paikalliset ohjeet.  
 
4.2 Annostus ja antotapa 
 
Annokset ilmaistaan kauttaaltaan amoksisilliinina/klavulaanihappona paitsi silloin kun annokset 
ilmoitetaan yksittäisinä komponentteina. 
 
Seuraavat asiat on huomioitava valittaessa Augmentinin annosta tietyn infektion hoitoon: 
 
 odotettavissa olevat patogeenit ja niiden todennäköinen herkkyys antibakteerisille lääkeaineille 

(ks. kohta 4.4) 
 infektion vakavuus ja paikka 
 potilaan ikä, paino ja munuaistoiminta, kuten alla on kuvattu 
 
Hoitoa ei tule jatkaa yli 14 päivää ilman uudelleenarviointia (ks. kohta 4.4 koskien pitkäkestoista 
hoitoa. 
 
Aikuiset ja � 40 kg painavat lapset 
 
Augmentin-suspension käytöstä ei ole kokemusta aikuisten eikä �40 kg painavien lasten hoidossa. 
Sen vuoksi annossuosituksia ei voida antaa. 
 
Lapset < 40 kg (iältään �3 kuukautta) 
 
Augmentin-suspension suositeltu annos on 90/6,4 mg/kg/vrk jaettuna kahteen annokseen. 
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Augmentinin käytöstä ei ole kliinistä tietoa alle 3 kuukauden ikäisten lasten hoidossa. 
 
Munuaisten vajaatoiminta 
 
Annoksen muutos ei ole tarpeen potilaille, joiden kreatiniinipuhdistuma (CrCl) on yli 30 ml/min. 
 
Potilaille, joiden kreatiniinipuhdistuma on alle 30 ml/min, Augmentin käyttöä ei suositella, koska 
annoksen muuttamista koskevia suosituksia ei ole.  
 
Maksan vajaatoiminta 
 
Annosteltava varoen. Maksan toimintaa tulee seurata säännöllisin väliajoin (ks. kohdat 4.3 ja 4.4). 
 
Antotapa 
 
Augmentin otetaan suun kautta. 
 
Annos tulee ottaa aterian alussa, jotta voidaan minimoida mahdollinen gastrointestinaalinen 
intoleranssi ja optimoida amoksisilliini-klavulaanihapon imeytyminen. 
 
Ravistetaan, jotta jauhe irtoaa, lisätään vesi ohjeen mukaan, käännetään ylösalaisin ja ravistetaan. 
Ravista pulloa ennen jokaista annosta (ks. kohta 6.6). 
 
4.3 Vasta-aiheet  
 
Yliherkkyys vaikuttaville aineille, jollekin penisilliinille tai apuaineelle. 
 
Aiempi vakava välitön yliherkkyysreaktio (esim. anafylaksi) toiselle beetalaktaamivalmisteelle (esim. 
kefalosporiinille, karbapeneemille tai monobaktaaamille). 
 
Aiempi amoksisilliini-klavulaanihaposta johtunut keltatauti/maksan vajaatoiminta (ks. kohta 4.8). 
 
4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet 
 
Ennen amoksisilliini-klavulaanihappohoidon aloittamista mahdolliset aiemmat penisilliinien, 
kefalosporiinien tai beetalaktaamivalmisteiden aiheuttamat yliherkkyysreaktiot on selvitettävä 
tarkkaan (ks. kohdat 4.3 ja 4.8). 
 
Penisilliinihoitoa saavilla potilailla on kuvattu vakavia ja joskus kuolemaan johtavia 
yliherkkyysreaktioita (anafylaksia). Nämä reaktiot ovat todennäköisempiä potilailla, joilla on aiemmin 
todettu penisilliiniyliherkkyys sekä atooppisilla henkilöillä. Jos potilas saa allergisen reaktion, 
amoksisilliini-klavulaanihappohoito on lopetettava ja aloitettava sopiva vaihtoehtoinen hoito.  
 
Jos infektion aiheuttajamikrobi(e)n on osoitettu olevan herkk(i)ä amoksisilliinille, on harkittava 
siirtymistä amoksisilliini-klavulaanihaposta amoksisilliiniin virallisia hoitosuosituksia noudattaen. 
 
Kouristuksia voi ilmetä munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla tai suuria annoksia saavilla potilailla 
(ks. kohta 4.8). 
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon käyttöä tulee välttää, jos epäillään mononukleoosi-infektiota, koska 
tämän yhteydessä on ilmennyt punoittavaa ihottumaa amoksisilliinia saaneilla potilailla. 
 
Allopurinolin samanaikainen käyttö amoksisilliinihoidon aikana voi lisätä allergisten ihoreaktioiden 
mahdollisuutta.  
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Pitkäaikainen käyttö voi toisinaan aiheuttaa valmisteelle resistenttien organismien lisääntymistä. 
 
Hoidon aloitusvaiheessa esiintyvä kuumeinen yleistynyt eryteema, johon liittyy märkärakkuloita, 
saattaa olla oire akuutista yleistyneestä märkärakkulaisesta eksanteemasta (ks. kohta 4.8). Tämä 
reaktio vaatii Augmentin-hoidon keskeyttämistä ja on jatkossa amoksisilliinihoidon vasta-aihe.  
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon käytössä on noudatettava varovaisuutta, jos potilaalla on todettu 
merkkejä maksan vajaatoiminnasta (ks. kohdat 4.2, 4.3 ja 4.8). 
 
Maksaan kohdistuvia haittavaikutuksia on todettu pääasiassa miehillä ja iäkkäillä potilailla, ja ne 
saattavat liittyä pitkäaikaiseen hoitoon. Näitä tapahtumia on raportoitu hyvin harvoin lapsilla. Kaikissa 
väestöryhmissä oireet ja löydökset tulevat esiin yleensä hoidon aikana tai pian sen jälkeen, mutta 
joskus ne saattavat ilmaantua vasta useiden viikkojen kuluttua hoidon päättymisestä. 
Maksavaikutukset ovat yleensä korjaantuvia, mutta ne voivat olla vaikeita, ja erittäin harvoin on 
raportoitu kuolemantapauksia. Tällöin potilaalla on lähes aina ollut jokin vakava perussairaus tai muu 
samanaikainen lääkitys, jonka tiedetään voivan aiheuttaa maksavaikutuksia (ks. kohta 4.8). 
 
Antibiootteihin liittyvää koliittia on ilmoitettu melkein kaikkien antibakteeristen lääkkeiden, myös 
amoksisilliinin, käytön yhteydessä. Se voi vaihdella lievästä henkeä uhkaavaan (ks. kohta 4.8). Sen 
vuoksi tätä diagnoosia on tarkeää harkita potilailla, joilla ilmenee ripulia minkä tahansa 
antibiootihoidon aikana tai sen jälkeen. Jos antibioottihoitoon liittyvää koliittia esiintyy, Augmentin-
hoito on lopetettava heti, neuvoteltava lääkärin kanssa ja aloitettava asianmukainen hoito. Suolen 
peristaltiikkaa heikentäviä lääkkeitä ei saa käyttää tässä tilanteessa. 
 
Pitkäkestoisen hoidon aikana on syytä seurata määräajoin elintoimintoja, mm. munuaisten, maksan ja 
hematopoieettisen systeemin toimintaa. 
 
Protrombiiniajan pidentymistä on havaittu harvoissa tapauksissa amoksisilliini-klavulaanihappoa 
saavilla potilailla. Samanaikaisesti antikoagulantteja käyttävien potilaiden tarpeellisesta seurannasta 
on huolehdittava. Oraalisten antikoagulanttien annoksen muutos saattaa olla tarpeen halutun 
antikoagulaatiotason säilyttämiseksi (ks. kohdat 4.5 ja 4.8). 
 
Potilailla, joilla on pienentynyt virtsaneritys, on todettu hyvin harvoin kidevirtsaisuutta, pääasiallisesti 
parenteraalisen hoidon yhteydessä. Annettaessa suuria amoksisilliiniannoksia on syytä huolehtia 
riittävästä nesteen saannista ja virtsanerityksestä, jotta amoksisilliinin aiheuttamaa kidevirtsaisuuden 
mahdollisuutta voidaan vähentää. Potilailla, joilla on virtsakatetri, on säännöllisesti tarkistettava, ettei 
katetri ole tukkeutunut  (ks. kohta 4.9). 
 
Kun amoksisilliinihoidon aikana tutkitaan virtsan glukoosia, tulisi käyttää entsymaattisia 
glukoosioksidaasimenetelmiä, koska vääriä positiivisia tuloksia saattaa esiintyä ei-entsymaattisilla 
menetelmillä. 
 
Augmentinissa oleva klavulaanihappo voi aiheuttaa IgG:n ja albumiinin ei-spesifisen sitoutumisen 
punasolujen kalvoille johtaen väärään positiiviseen Coombsin kokeeseen. 
 
Platelia Aspergillus EIA -menetelmällä (Bio-Rad Laboratories) on saatu positiivisia testituloksia 
amoksisilliini-klavulaanihappohoidon aikana, vaikka myöhemmin on todettu, ettei potilailla ole ollut 
Aspergillus -infektiota. Non-Aspergillus polysakkaridien ja polyfuranoosien ristireaktiota on raportoitu 
Platelia Aspergillus EIA -menetelmää (Bio-Rad Laboratories) käytettäessä. Siksi amoksisilliini-
klavulaanihappohoitoa saavien potilaiden positiivisiin testituloksiin on suhtauduttava varauksella, ja 
ne on vahvistettava muilla diagnostisilla menetelmillä. 
 
Augmentin jauhe oraalisuspensiota varten sisältää 2,72 mg/ml aspartaamia (E951), fenyylialaniinin 
lähdettä. Tätä lääkettä on käytettävä varoen potilaille, jotka sairastavat fenyyliketonuriaa. 
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Augmentin jauhe oraalisuspensiota varten sisältää maltodekstriiniä (glukoosia). Potilaiden, joilla on 
harvinainen glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei tule ottaa tätä lääkettä. 
 
4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset 
 
Oraaliset antikoagulantit 
 
Oraalisia antikoagulantteja ja penisilliiniantibiootteja on laajasti käytetty käytännössä ilman 
raportoituja interaktioita. Kuitenkin kirjallisuudesta löytyy tapauksia, joissa INR (International 
Normalized Ratio) on noussut potilailla, jotka käyttävät asenokumarolia tai varfariinia ja joille on 
määrätty amoksisilliinikuuri. Jos samanaikainen anto on välttämätöntä, protrombiiniaikaa tai INR-
arvoa on tarkoin seurattava, kun hoitoon lisätään tai siitä poistetaan amoksisilliini. Lisäksi oraalisten 
antikoagulanttien annoksen muutos saattaa olla tarpeen (ks. kohdat 4.4 ja 4.8). 
 
Metotreksaatti 
 
Penisilliinit saattavat vähentää metotreksaatin erittymistä, mistä aiheutuu mahdollinen toksisuuden 
lisääntyminen. 
 
Probenesidi 
 
Probenesidin samanaikaista käyttöä ei suositella. Probenesidi vähentää amoksisilliinin erittymistä 
munuaistubulusten kautta. Amoksisilliinin, mutta ei klavulaanihapon, pitoisuus veressä voi suurentua 
ja pitkittyä probenesidin samanaikaisen käytön seurauksena.  
 
4.6 Raskaus ja imetys 
 
Raskaus 
 
Eläinkokeet eivät ole osoittaneet suoraa tai epäsuoraa vahingollista vaikutusta raskauteen, 
alkion/sikiönkehitykseen, synnytykseen eikä postnataaliseen kehitykseen (ks. kohta 5.3). Rajalliset 
tiedot amoksisilliini-klavulaanihapon raskaudenaikaisesta käytöstä eivät viittaa synnynnäisten 
epämuodostumien lisääntymiseen. Yhdessä tutkimuksessa raportoitiin naisilla, joilla todettiin 
ennennaikainen sikiökalvojen repeytyminen, että profylaktiseen amoksisilliini-
klavulaanihappohoitoon saattaa vastasyntyneillä liittyä lisääntynyt nekrotisoivan enterokoliitin vaara. 
Käyttöä tulee välttää raskauden aikana, ellei hoitava lääkäri pidä sitä välttämättömänä. 
 
Imetys 
 
Molemmat aineosat erittyvät rintamaitoon (tietoa ei ole saatavilla, miten klavulaanihappo vaikuttaa 
imetettävään lapseen). Näin ollen ripuli ja limakalvojen sieni-infektio ovat mahdollisia, joten imetys 
täytyy mahdollisesti lopettaa. Amoksisilliini-klavulaanihappoa tulee antaa imetyksen aikana vasta 
sitten, kun hoitava lääkäri on tehnyt hyöty/riski –arvion. 
 
4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn 
 
Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Kuitenkin 
haittavaikutuksia voi esiintyä (esim. allergisia reaktioita, huimausta, kouristuksia), jotka voivat 
vaikuttaa ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita (ks. kohta 4.8). 
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4.8 Haittavaikutukset 
 
Yleisimmin raportoidut haittavaikutukset ovat ripuli, pahoinvointi ja oksentelu. 
 
Alla luetellaan Augmentinin kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoille tulon jälkeisessä seurannassa 
esiin tulleet haittavaikutukset elinryhmittäin MedDRA-luokituksen mukaan. 
 
Haitat on luokiteltu seuraavasti: 
hyvin yleinen (�1/10)  
yleinen (�1/100, <1/10)  
melko harvinainen (�1/1000, <1/100)  
harvinainen (�1/10,000, <1/1000)   
hyvin harvinainen (<1/10,000) 
tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin) 
 
Infektiot 
Mukokutaaninen kandidiaasi Yleinen 
Resistenttien mikrobien lisääntyminen 
 

Tuntematon 

Veri ja imukudos 
korjaantuva leukopenia (myös neutropenia) Harvinainen 
Trombosytopenia Harvinainen 
Korjaantuva agranulosytoosi Tuntematon 
Hemolyyttinen anemia Tuntematon 
Vuotoaikojen ja protrombiiniaikojen 
pidentyminen1 

 

Tuntematon 

Immuunijärjestelmä11 

Angioneuroottinen ödeema Tuntematon 
Anafylaksi Tuntematon 
Seerumisairauden kaltainen oireyhtymä Tuntematon 
Allerginen vaskuliitti 
 

Tuntematon 

Hermosto 
Huimaus Melko harvinainen 
Päänsärky Melko harvinainen 
Korjaantuva hyperaktiivisuus Tuntematon 
Kouristukset2 

 
Tuntematon 

Ruoansulatuselimistö 
Ripuli Yleinen 
Pahoinvointi3 Yleinen 
Oksentelu Yleinen 
Ruoansulatushäiriöt Melko harvinainen 
Antibioottihoidon yhteydessä esiintyvä 
suolitulehdus4 

Tuntematon 

Musta nukkainen kieli Tuntematon 
Hampaiden värjäytyminen5 
 

Tuntematon 

Maksa ja sappi 
ASAT- ja/tai ALAT-arvojen nousu6 Melko harvinainen 
Hepatiitti7 Tuntematon 
Kolestaattinen keltaisuus7 
 

Tuntematon 
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Iho ja ihonalainen kudos8 

Ihottuma Melko harvinainen 
Kutina Melko harvinainen 
Urtikaria Melko harvinainen 
Erythema multiforme Harvinainen 
Stevens-Johnsonin oireyhtymä Tuntematon 
Toksinen epidermaalinen nekrolyysi Tuntematon 
Rakkulainen kesivä ihottuma Tuntematon 
Akuutti yleistynyt märkärakkulainen 
eksanteema10 

Tuntematon 

Munuaiset ja virtsatiet 
Interstitiaalinefriitti Tuntematon 
Kidevirtsaisuus9 Tuntematon 
1 Ks. kohta 4.4 
2 Ks. kohta 4.4 
3 Pahoinvointi liittyy useimmiten suuriin oraalisiin annoksiin. Mahdollisia ruoansulatuskanavan 
reaktioita voidaan vähentää ottamalla Augmentin aterian alussa. 
4 Mukaan lukien pseudomembranoottinen suolitulehdus ja vuotava suolitulehdus (ks. kohta 4.4) 
5 Pinnallista hampaiden värjäytymistä lapsilla on raportoitu hyvin harvoin. Hyvä suuhygienia voi 
estää hampaiden värjäytymistä. Värjäymät voidaan yleensä poistaa harjaamalla. 
6 Kohtalaista ASAT- ja/tai ALAT-arvojen nousua on todettu potilailla, joita on hoidettu 
beetalaktaamiantibiooteilla, mutta näiden löydösten merkitystä ei tunneta. 
7 Näitä tapahtumia on todettu muilla penisilliineillä ja kefalosporiineilla (ks. kohta 4.4).  
8 Jos yliherkkyyteen viittaavia ihoreaktioita esiintyy, hoito tulee lopettaa (ks. kohta 4.4). 
9 Ks. kohta 4.9 
10 Ks. kohta 4.4 
11 Ks. kohdat 4.3 ja 4.4 
 
4.9 Yliannostus 
 
Yliannostuksen oireet ja merkit 
 
Yliannostukseen voi liittyä ruoansulatuskanavan oireita sekä neste- ja elektrolyyttitasapainon häiriöitä. 
Amoksisilliinista johtuvaa kidevirtsaisuutta on todettu ja se voi joissakin tapauksissa johtaa 
munuaisten vajaatoimintaan (ks. kohta 4.4 ). 
Kouristuksia voi ilmetä munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla tai suuria annoksia saavilla potilailla. 
Amoksisilliinin on raportoitu saostuvan virtsakatetreihin, pääasiallisesti suurten laskimonsisäisten 
annosten jälkeen. On tarkistettava säännöllisesti, ettei katetri ole tukkeutunut (ks. kohta 4.4). 
 
Myrkytyksen hoito 
 
Gastrointestinaalioireet voidaan hoitaa oireenmukaisesti ja on kiinnitettävä huomiota neste- ja 
elektrolyttitasapainoon. Amoksisilliini-klavulaanihappo voidaan poistaa verenkierrosta 
hemodialyysillä. 
 
 
5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 
 
5.1 Farmakodynamiikka 
 
Farmakoterapeuttinen ryhmä: Penisilliinien yhdistelmävalmisteet, mukaan lukien beetalaktamaasi-
inhibiittorit; ATC-koodi: J01CR02. 
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Vaikutusmekanismi 
 
Amoksisilliini on puolisynteettinen penisilliini (beetalaktaamiantibiootti), joka ehkäisee yhtä tai 
useampaa entsyymiä (kutsuttu usein penisilliiniä sitoviksi proteiineiksi, PBP) bakteerin 
peptidoglykaanin biosynteesin tiellä. Tämä peptidoglykaani on olennainen rakenteellinen komponentti 
bakteerin soluseinämässä. Peptidoglykaanin synteesin esto johtaa bakteerin soluseinämän 
heikkenemiseen, jota yleensä seuraa solun hajoaminen ja kuolema.  
 
Amoksisilliini on herkkä resistenttien bakteerien tuottamien beetalaktamaasien hajottavalle 
vaikutukselle, ja sen vuoksi amoksisilliinin vaikutuskirjo ei yksinään kata organismeja, jotka tuottavat 
näitä entsyymejä. 
 
Klavulaanihappo on beetalaktaami, joka on rakenteellisesti sukua penisilliinille. Se inaktivoi joitakin 
beetalaktamaasientsyymejä estäen siten amoksisilliinin inaktivaation. Klavulaanihapolla yksinään ei 
ole kliinisesti hyödyllistä antibakteerista tehoa. 
 
Farmakodynamiikan ja farmakokinetiikan suhde 
 
Aika, jona pitoisuus seerumissa  pysyy MIC-arvon yläpuolella (T > MIC), on tärkeimpiä 
amoksisilliinin tehon mittareita. 
 
Resistenssimekanismit 
 
Kaksi pääasiallista resistenssimekanismia amoksisilliini-klavulaanihapolle: 
 
 Sellaisten bakteeribeetalaktamaasien inaktivaatio, joita klavulaanihappo ei inhiboi, mukaan 

lukien luokat B, C ja D 
 Muutokset penisilliiniä sitovissa proteiineissa, jotka vähentävät antibakteerisen lääkeaineen 

affiniteettia kohdekudokseen. 
 
Bakteerien läpäisemättömyys tai effluksipumppumekanismit voivat aiheuttaa tai myötävaikuttaa 
bakteerien resistenssiin, erityisesti gram-negatiivisilla bakteereilla. 
 
Raja-arvot 
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon MIC-raja-arvot ovat EUCAST:n (The European Committee on 
Antimicrobial Susceptibility Testing) antamia 
 
Mikro-organismi Raja-arvot (mikrog/ml) 

 
 Herkkä Kohtalaisen herkkä Resistentti 

 
Haemophilus influenzae1 

 
� 1 - > 1 

Moxarella catarrhalis 1 � 1 - > 1 
Staphylococcus aureus 2 �2 - �2 
Streptococcus A, B, C, G4 �0,25  �0,25 
Streptococcus pneumoniae 3 �0,5 1-2 � 2 
Raportoidut arvot tarkoittavat amoksisilliinipitoisuuksia. Herkkyystestejä varten 
klavulaanihappopitoisuus on vakioitu tasolle 2 mg/l. 
2 Raportoidut arvot tarkoittavat oksasilliinipitoisuuksia 
3 Taulukon raja-arvot perustuvat ampisilliinin raja-arvoihin. 
4 Taulukon raja-arvot perustuvat bentsyylipenisilliinin raja-arvoihin. 
 

105 



Joidenkin lajien resistenssin esiintyvyys saattaa vaihdella maantieteellisesti ja ajallisesti, joten 
paikallinen tietous resistenssistä on toivottavaa, etenkin silloin kun hoidetaan vakavia infektioita. 
Tarpeen mukaan on syytä hakea asiantuntijan neuvoa silloin kun paikallinen resistenssi on sellainen, 
että lääkkeen käyttö on ainakin joihinkin infektioihin kyseenalainen.  
 
Yleisesti herkät lajit 
Gram-positiiviset aerobiset mikro-organismit 
Staphylococcus aureus (metisilliinille herkät)$ 
Streptococcus pneumoniae1 
Streptococcus pyogenes ja muut beetahemolyyttiset streptokokit 
 
Gram-negatiiviset aerobiset mikro-organismit 
Haemophilus influenzae2 
Moxarella catarrhalis 
 
Lajit, joiden hankittu resistenssi saattaa aiheuttaa ongelmia 
Gram-negatiiviset aerobiset mikro-organismit 
Klebsiella pneumoniae 
 
Luonnostaan resistentit mikro-organismit 
Gram-negatiiviset aerobiset mikro-organismit 
Legionella pneumophila 
 
Muut mikro-organismit 
Chlamydophila pneumoniae 
Chlamydophila psittaci 
Coxiella burnetti 
Mycoplasma pneumoniae 
 
$ Kaikki metisilliinille resistentit stafylokokit ovat resistenttejä amoksisilliini-klavulaanihapolle. 
1 Tämä amoksisilliini-klavulaanihappovalmiste soveltuu penisilliinille resistenttien Streptococcus 
pneumoniae –kantojen hoitoon vain hyväksytyissä käyttöaiheissa (ks. kohta 4.1) 
2Eräissä EU-maissa kantoja, joiden herkkyys on heikentynyt, on raportoitu esiintyvän yli 10 %.  
 
5.2 Farmakokinetiikka 
 
Imeytyminen 
 
Amoksisilliini ja klavulaanihappo liukenevat täydellisesti fysiologisen pH:n omaaviin liuoksiin. 

Molemmat imeytyvät nopeasti ja hyvin suun kautta annettaessa. Amoksisilliini-klavulaanihappo 
imeytyy parhaiten, kun se otetaan juuri ennen ateriaa. Suun kautta annettaessa amoksisilliinin ja 
klavulaanihapon hyötyosuus on noin 70 %. Molempien komponenttien plasmaprofiilit ovat 
samanlaiset ja huippupitoisuuden saavuttamiseen kuluva aika (tmax)  on molempien kohdalla 
noin yksi tunti.  

 
Farmakokineettisten parametrien keskiarvot (SD) lapsipotilailla, joille annettiin Augmentinia 45 
mg/3,2 mg/kg joka 12:s tunti esitetään oheisessa taulukossa. 
 
Annettu lääke Cmax  

(mikrog/ml) 
tmax * 
(h) 

AUC(0-t) 
(mikrog.h/ml) 

t ½  
(h) 

 Amoksisilliini 
15,7 
 7,7 

2,0 
(1,0–4,0) 

59,8 
 20,0 

1,4 
 0,35 

Augmentin 
annos: 
45 mg/kg Klavulaanihappo 
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AMX ja 3,2 
mg/kg CA 
joka 12:s tunti 

1,7 
 0,9 

1,1 
(1,0–4,0) 

4,0 
 1,9 

1,1 
 0,29 

AMX – amoksisilliini, CA - klavulaanihappo 
* Mediaani (vaihteluväli) 
 
Amoksisilliini-klavulaanihappovalmisteella saavutetut amoksisilliini- ja klavulaanihappopitoisuudet 
seerumissa ovat samat kuin annettaessa pelkkää amoksisilliinia tai klavulaanihappoa suun kautta 
ekvivalentteina annoksina. 
 
Jakautuminen 
 
Noin 25 % plasman koko klavulaanihappopitoisuudesta ja 18 % plasman koko 
amoksisilliinipitoisuudesta on sitoutuneena proteiiniin. Amoksisilliinin laskettu jakautumistilavuus on 
noin 0,3–0,4 l/kg ja klavulaanihapon noin 0,2 l/kg.  
 
Laskimonsisäisen annon jälkeen sekä amoksisilliinia että klavulaanihappoa on mitattu sappirakosta, 
vatsan kudoksista, ihosta, rasva- ja lihaskudoksesta, nivel- ja peritoneaalinesteestä, sapesta ja 
märkäeritteestä. Amoksisilliini ei jakaudu aivo-selkäydinnesteeseen riittävässä määrin. 
 
Eläinkokeissa ei ole havaittu kummankaan yhdisteen kertyvän merkittävästi mihinkään elimeen. 
Amoksisilliinia, kuten useimpia penisilliinejä, voidaan todeta rintamaidossa. Myös klavulaanihappoa 
voi esiintyä rintamaidossa hyvin vähäisinä määrinä (ks. kohta 4.6).  
 
Sekä amoksisilliini että klavulaanihappo läpäisevät istukan (ks. kohta 4.6).  
 
Biotransformaatio 
 
Osa amoksisilliinista erittyy virtsaan inaktiivisena penisilloiinihappona määrinä, jotka vastaavat 
10 - 25 % alkuannoksesta. Suuri osa klavulaanihaposta metaboloituu ihmiselimistössä ja eliminoituu 
virtsan ja ulosteen mukana sekä uloshengityksen mukana hiilidioksidina.  
 
Eliminaatio 
 
Amoksisilliini eliminoituu pääasiassa munuaisten kautta, kun taas klavulaanihapon eliminoituminen 
noudattaa sekä munuaisista riippuvaa että riippumatonta mekanismia.  
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon kskimääräinen eliminaation puoliintumisaika on yksi tunti ja 
keskimääräinen kokonaispuhdistuma noin 25 l/h terveillä henkilöillä. Noin 60 - 70 % amoksisilliinista 
ja noin 40 - 65 % klavulaanihaposta erittyy muuttumattomana virtsaan ensimmäisten kuuden tunnin 
kuluessa yhden 250/125 mg:n tai 500/125 mg:n Augmentin-tabletin kerta-annoksen jälkeen. Eri 
tutkimuksissa on todettu, että virtsaan erittyy amoksisilliinia 50-85 % ja klavulaanihappoa 27-60 % 24 
tunnin aikana. Klavulaanihaposta suurin osa erittyy 2 ensimmäisen tunnin aikana lääkkeen annosta.  
 
Probenesidin samanaikainen anto pitkittää amoksisilliinin, mutta ei klavulaanihapon erittymistä 
munuaisten kautta (ks. kohta 4.5). 
 
Ikä 
 
Amoksisilliinin eliminaation puoliintumisaika on noin 3 kuukauden – 2 vuoden ikäisillä lapsilla 
samanlainen kuin vanhemmilla lapsilla ja aikuisilla.  Vastasyntyneiden lasten (myös ennenaikaisesti 
syntyneiden) ensimmäisen elinviikon aikana annosväli ei saisi ylittää kahta kertaa vuorokaudessa 
munuaisista riippuvan poistumisreitin kypsymättömyyden vuoksi. Koska iäkkäillä potilailla on 
todennäköisemmin heikentynyt munuaistoiminta, annoksen valinnassa on noudatettava varovaisuutta. 
Munuaistoiminnan seuranta saattaa myös olla hyödyllistä. 
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Sukupuoli 
 
Annettaessa amoksisilliini-klavulaanihappoa suun kautta terveille miehille ja naisille sukupuolella ei 
ole merkittävää vaikutusta amoksisilliinin eikä klavulaanihapon farmakokinetiikkaan. 
 
Munuaisten vajaatoiminta 
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon kokonaispuhdistuma seerumista pienenee samassa suhteessa kuin 
munuaistoiminta heikkenee. Lääkkeen puhdistuman pienentyminen on huomattavampaa 
amoksisilliinin kuin klavulaanihapon osalta, koska suurempi osa amoksisilliinista erittyy munuaisten 
kautta. Kun harkitaan annostusta potilaille, joiden munuaistoiminta on heikentynyt, on vältettävä 
amoksisilliinin kumuloitumista, mutta turvattava riittävät klavulaanihappopitoisuudet (ks. kohta 4.2). 
 
Maksan vajaatoiminta 
 
Maksan vajaatoimintapotilaille on annosteltava varoen ja maksan toimintaa tulee seurata säännöllisin 

väliajoin. 
 
5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta 
 
Farmakologista turvallisuutta, geenitoksisuutta sekä reproduktiotoksisuutta koskevien 
konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille. 
 
Amoksisilliini-klavulaanihapolla tehdyt toistuvan annostelun toksisuutta tarkastelevat tutkimukset 
koirilla osoittivat mahaärsytystä ja oksentelua sekä kielen värjäytymistä. 
 
Karsinogeenisuustutkimuksia ei ole tehty Augmentinilla eikä sen komponenteilla. 
 
 
6. FARMASEUTTISET TIEDOT 
 
6.1 Apuaineet 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
6.2 Yhteensopimattomuudet 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
6.3 Kestoaika 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
6.4 Säilytys  
 
[täytetään kansallisesti] 
 
6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet 
 
Ei erityisvaatimuksia. 
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Tarkista, että korkin sinetti on ehjä ennen käyttöä. Ravista pulloa, jotta jauhe irtoaa. Lisää vettä alla 
olevan ohjeen mukaan, käännä ylösalaisin ja ravista huolellisesti. Vaihtoehtoisesti: lisää pulloon vettä 
hieman etiketissä olevan merkin alapuolelle asti (ei merkkiin saakka), käännä ylösalaisin ja ravista 
huolellisesti. Sitten lisää vettä tarkalleen merkkiin saakka, käännä ylösalasin ja ravista uudelleen 
huolellisesti. 
 

Vahvuus Lisättävän veden määrä (ml) Lopullinen valmiin suspension 
tilavuus (ml) 

600 mg/42,9 mg/ml 50 50 
 70 75 
 90 100 
 135 150 

 
Ravista pulloa huolellisesti ennen jokaista annosta. 
 
 
7. MYYNTILUVAN HALTIJA 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
{Nimi ja osoite} 
<{tel}> 
<{fax}> 
<{e-mail}> 
 
 
8. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
{pvm} 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
{pvm} 
 
[täytetään kansallisesti] 
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1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 1000 mg/62,5 mg depottabletit 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 
 
[Täytetään kansallisesti] 
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 
 
 
3. LÄÄKEMUOTO 
 
Depottabletti 
[Täytetään kansallisesti] 
 
 
4. KLIINISET TIEDOT 
 
4.1 Käyttöaiheet 
 
Augmentin depottabletit on tarkoitettu kotisyntyisen keuhkokuumeen hoitoon aikuisille ja vähintään 
16-vuotiaille nuorille, kun aiheuttajana on tai epäillään olevan penisilliinille resistentti Streptococcus 
pneumoniae -bakteeri (ks. kohta 5.1). 
 
Antibioottihoidon toteutuksessa on huomioitava antimikrobisen lääkehoidon tarkoituksenmukaista 
käyttöä koskevat viralliset ja paikalliset ohjeet.  
 
4.2 Annostus ja antotapa 
 
Annokset ilmaistaan kauttaaltaan amoksisilliinina/klavulaanihappona paitsi silloin kun annokset 
ilmoitetaan yksittäisinä komponentteina. 
 
Seuraavat asiat on huomioitava valittaessa Augmentinin annosta tietyn infektion hoitoon: 
 
 odotettavissa olevat patogeenit ja niiden todennäköinen herkkyys antibakteerisille lääkeaineille 

(ks. kohta 4.4) 
 infektion vakavuus ja paikka 
 potilaan ikä, paino ja munuaistoiminta, kuten alla on kuvattu 
 
Hoitoa ei tule jatkaa yli 14 päivää ilman uudelleenarviointia (ks. kohta 4.4 koskien pitkäkestoista 
hoitoa). 
 
Aikuiset ja �16-vuotiaat nuoret 
 
Suositeltu annostus: 
Kaksi tablettia kahdesti päivässä 7-10 päivän ajan. 
 
Alle 16-vuotiaat lapset 
 
Augmentinia ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaiden lasten hoitoon. 
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Iäkkäät potilaat 
 
Annoksen muutos ei ole tarpeen. 
 
Munuaisten vajaatoiminta 
 
Annoksen muutos ei ole tarpeen potilaille, joiden kreatiniinipuhdistuma (CrCl) on yli 30 ml/min. 
 
Potilaille, joiden kreatiniinipuhdistuma on alle 30 ml/min, Augmentinin käyttöä ei suositella, koska 
annoksen muuttamista koskevia suosituksia ei ole.  
 
Maksan vajaatoiminta 
 
Annosteltava varoen. Maksan toimintaa tulee seurata säännöllisin väliajoin (ks. kohdat 4.3 ja 4.4). 
 
Antotapa 
 
Augmentin otetaan suun kautta. 
 
Annos tulee ottaa aterian alussa, jotta voidaan minimoida mahdollinen gastrointestinaalinen 
intoleranssi ja optimoida amoksisilliini-klavulaanihapon imeytyminen. 
 
Augmentin-tableteissa on jakouurre, jotta tabletit voidaan jakaa kahteen osaan nielemisen 
helpottamiseksi. Se ei tarkoita sitä, että lääkeannosta voitaisiin pienentää; molemmat puoliskot on 
otettava samaan aikaan. Suositeltu Augmentin-annos on kaksi tablettia kahdesti päivässä. 
 
4.3 Vasta-aiheet  
 
Yliherkkyys vaikuttaville aineille, jollekin penisilliinille tai apuaineelle. 
 
Aiempi vakava välitön yliherkkyysreaktio (esim. anafylaksi) toiselle beetalaktaamivalmisteelle (esim. 
kefalosporiinille, karbapeneemille tai monobaktaamille). 
 
Aiempi amoksisilliini-klavulaanihaposta johtunut keltatauti/maksan vajaatoiminta (ks. kohta 4.8). 
 
4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet 
 
Ennen amoksisilliini-klavulaanihappohoidon aloittamista mahdolliset aiemmat penisilliinien, 
kefalosporiinien tai beetalaktaamivalmisteiden  aiheuttamat yliherkkyysreaktiot on selvitettävä 
tarkkaan (ks. kohdat 4.3 ja 4.8). 
 
Penisilliinihoitoa saavilla potilailla on kuvattu vakavia ja joskus kuolemaan johtavia 
yliherkkyysreaktioita (anafylaksia). Nämä reaktiot ovat todennäköisempiä potilailla, joilla on aiemmin 
todettu penisilliiniyliherkkyys sekä atooppisilla henkilöillä. Jos potilas saa allergisen reaktion, 
amoksisilliini-klavulaanihappohoito on lopetettava ja aloitettava sopiva vaihtoehtoinen hoito.  
 
Jos infektion aiheuttajamikrobi(e)n on osoitettu olevan herkk(i)ä amoksisilliinille, on harkittava 
siirtymistä amoksisilliini-klavulaanihaposta amoksisilliiniin virallisia hoitosuosituksia noudattaen. 
 
Kouristuksia voi ilmetä munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla tai suuria annoksia saavilla potilailla 
(ks. kohta 4.8). 
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon käyttöä tulee välttää, jos epäillään mononukleoosi-infektiota, koska 
tämän yhteydessä on ilmennyt punoittavaa ihottumaa amoksisilliinia saaneilla potilailla. 
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Allopurinolin samanaikainen käyttö amoksisilliinihoidon aikana voi lisätä allergisten ihoreaktioiden 
mahdollisuutta.  
 
Pitkäaikainen käyttö voi toisinaan aiheuttaa valmisteelle resistenttien organismien lisääntymistä. 
 
Hoidon aloitusvaiheessa esiintyvä kuumeinen yleistynyt eryteema, johon liittyy märkärakkuloita, 
saattaa olla oire akuutista yleistyneestä märkärakkulaisesta eksanteemasta (ks. kohta 4.8). Tämä 
reaktio vaatii Augmentin-hoidon keskeyttämistä ja on jatkossa amoksisilliinihoidon vasta-aihe.  
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon käytössä on noudatettava varovaisuutta, jos potilaalla on todettu 
merkkejä maksan vajaatoiminnasta (ks. kohdat 4.2, 4.3 ja 4.8). 
 
Maksaan kohdistuvia haittavaikutuksia on todettu pääasiassa miehillä ja iäkkäillä potilailla, ja ne 
saattavat liittyä pitkäaikaiseen hoitoon. Näitä tapahtumia on raportoitu hyvin harvoin lapsilla. Kaikissa 
väestöryhmissä oireet ja löydökset tulevat esiin yleensä hoidon aikana tai pian sen jälkeen, mutta 
joskus ne saattavat ilmaantua vasta useiden viikkojen kuluttua hoidon päättymisestä. 
Maksavaikutukset ovat yleensä korjaantuvia, mutta ne voivat olla vaikeita, ja erittäin harvoin on 
raportoitu kuolemantapauksia. Tällöin potilaalla on lähes aina ollut jokin vakava perussairaus tai muu 
samanaikainen lääkitys, jonka tiedetään voivan aiheuttaa maksavaikutuksia (ks. kohta 4.8). 
 
Antibiootteihin liittyvää koliittia on ilmoitettu melkein kaikkien antibakteeristen lääkkeiden, myös 
amoksisilliinin, käytön yhteydessä. Se voi vaihdella lievästä henkeä uhkaavaan (ks. kohta 4.8). Sen 
vuoksi tätä diagnoosia on tarkeää harkita potilailla, joilla ilmenee ripulia minkä tahansa 
antibiootihoidon aikana tai sen jälkeen. Jos antibioottihoitoon liittyvää koliittia esiintyy, Augmentin-
hoito on lopetettava heti, neuvoteltava lääkärin kanssa ja aloitettava asianmukainen hoito. Suolen 
peristaltiikkaa heikentäviä lääkkeitä ei saa käyttää tässä tilanteessa. 
 
Pitkäkestoisen hoidon aikana on syytä seurata määräajoin elintoimintoja, mm. munuaisten, maksan ja 
hematopoieettisen systeemin toimintaa. 
  
Protrombiiniajan pidentymistä on havaittu harvoissa tapauksissa amoksisilliini-klavulaanihappoa 
saavilla potilailla. Samanaikaisesti antikoagulantteja käyttävien potilaiden tarpeellisesta seurannasta 
on huolehdittava. Oraalisten antikoagulanttien annoksen muutos saattaa olla tarpeen halutun 
antikoagulaatiotason säilyttämiseksi (ks. kohdat 4.5 ja 4.8). 
 
Annoksen muutos ei ole tarpeen potilaille, joiden kreatiniinipuhdistuma (CrCl) on yli 30 ml/min. 
Augmentin-tabletteja ei suositella potilaille, joiden kretiniinipuhdistuma on alle 30 ml/min. 
 
Potilailla, joilla on pienentynyt virtsaneritys, on todettu hyvin harvoin kidevirtsaisuutta, pääasiallisesti 
parenteraalisen hoidon yhteydessä. Annettaessa suuria amoksisilliiniannoksia on syytä huolehtia 
riittävästä nesteen saannista ja virtsanerityksestä, jotta amoksisilliinin aiheuttamaa kidevirtsaisuuden 
mahdollisuutta voidaan vähentää. Potilailla, joilla on virtsakatetri, on säännöllisesti tarkistettava, ettei 
katetri ole tukkeutunut  (ks. kohta 4.9). 
 
Kun amoksisilliinihoidon aikana tutkitaan virtsan glukoosia, tulisi käyttää entsymaattisia 
glukoosioksidaasimenetelmiä, koska vääriä positiivisia tuloksia saattaa esiintyä ei-entsymaattisilla 
menetelmillä. 
 
Augmentinissa oleva klavulaanihappo voi aiheuttaa IgG:n ja albumiinin ei-spesifisen sitoutumisen 
punasolujen kalvoille johtaen väärään positiiviseen Coombsin kokeeseen. 
 
Platelia Aspergillus EIA -menetelmällä (Bio-Rad Laboratories) on saatu positiivisia testituloksia 
amoksisilliini-klavulaanihappohoidon aikana, vaikka myöhemmin on todettu, ettei potilailla ole ollut 
Aspergillus -infektiota. Non-Aspergillus polysakkaridien ja polyfuranoosien ristireaktiota on raportoitu 
Platelia Aspergillus EIA -menetelmää (Bio-Rad Laboratories) käytettäessä. Siksi amoksisilliini-

112 



klavulaanihappohoitoa saavien potilaiden positiivisiin testituloksiin on suhtauduttava varauksella, ja 
ne on vahvistettava muilla diagnostisilla menetelmillä. 
 
Tämä lääke sisältää 29,3 mg (1,3 mmol) natriumia per tabletti. Asia on syytä ottaa huomioon 
potilailla, joiden ruokavaliossa natriumin määrä on rajoitettu. 
 
4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset 
 
Oraaliset antikoagulantit 
 
Oraalisia antikoagulantteja ja penisilliiniantibiootteja on laajasti käytetty käytännössä ilman 
raportoituja interaktioita. Kuitenkin kirjallisuudesta löytyy tapauksia, joissa INR (International 
Normalized Ratio) on noussut potilailla, jotka käyttävät asenokumarolia tai varfariinia ja joille on 
määrätty amoksisilliinikuuri. Jos samanaikainen anto on välttämätöntä, protrombiiniaikaa tai INR-
arvoa on tarkoin seurattava, kun hoitoon lisätään tai siitä poistetaan amoksisilliini. Lisäksi oraalisten 
antikoagulanttien annoksen muutos saattaa olla tarpeen (ks. kohdat 4.4 ja 4.8). 
 
Metotreksaatti 
 
Penisilliinit saattavat vähentää metotreksaatin erittymistä, mistä aiheutuu mahdollinen toksisuuden 
lisääntyminen. 
 
Probenesidi 
 
Probenesidin samanaikaista käyttöä ei suositella. Probenesidi vähentää amoksisilliinin erittymistä 
munuaistubulusten kautta. Amoksisilliinin, mutta ei klavulaanihapon, pitoisuus veressä voi suurentua 
ja pitkittyä probenesidin samanaikaisen käytön seurauksena.  
 
4.6 Raskaus ja imetys 
 
Raskaus 
 
Eläinkokeet eivät ole osoittaneet suoraa tai epäsuoraa vahingollista vaikutusta raskauteen, 
alkion/sikiönkehitykseen, synnytykseen eikä postnataaliseen kehitykseen (ks. kohta 5.3). Rajalliset 
tiedot amoksisilliini-klavulaanihapon raskaudenaikaisesta käytöstä eivät viittaa synnynnäisten 
epämuodostumien lisääntymiseen. Yhdessä tutkimuksessa raportoitiin naisilla, joilla todettiin 
ennennaikainen sikiökalvojen repeytyminen, että profylaktiseen amoksisilliini-
klavulaanihappohoitoon saattaa vastasyntyneillä liittyä lisääntynyt nekrotisoivan enterokoliitin vaara. 
Käyttöä tulee välttää raskauden aikana, ellei hoitava lääkäri pidä sitä välttämättömänä. 
 
Imetys 
 
Molemmat aineosat erittyvät rintamaitoon (tietoa ei ole saatavilla, miten klavulaanihappo vaikuttaa 
imetettävään lapseen). Näin ollen ripuli ja limakalvojen sieni-infektio ovat mahdollisia, joten imetys 
täytyy mahdollisesti lopettaa. Amoksisilliini-klavulaanihappoa tulee antaa imetyksen aikana vasta 
sitten, kun hoitava lääkäri on tehnyt hyöty/riski –arvion. 
 
4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn 
 
Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Kuitenkin 
haittavaikutuksia voi esiintyä (esim. allergisia reaktioita, huimausta, kouristuksia), jotka voivat 
vaikuttaa ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita (ks. kohta 4.8). 
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4.8 Haittavaikutukset 
 
Yleisimmin raportoidut haittavaikutukset ovat ripuli, pahoinvointi ja oksentelu. 
 
Alla luetellaan Augmentinin kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoille tulon jälkeisessä seurannassa 
esiin tulleet haittavaikutukset elinryhmittäin MedDRA-luokituksen mukaan. 
 
Haitat on luokiteltu seuraavasti: 
hyvin yleinen (�1/10)  
yleinen (�1/100, <1/10)  
melko harvinainen (�1/1000, <1/100)  
harvinainen (�1/10,000, <1/1000)   
hyvin harvinainen (<1/10,000) 
tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin) 
 
Infektiot 
Mukokutaaninen kandidiaasi Yleinen 
Resistenttien mikrobien lisääntyminen 
 

Tuntematon 

Veri ja imukudos 
korjaantuva leukopenia (myös neutropenia) Harvinainen 
Trombosytopenia Harvinainen 
Korjaantuva agranulosytoosi Tuntematon 
Hemolyyttinen anemia Tuntematon 
Vuotoaikojen ja protrombiiniaikojen 
pidentyminen1 

 

Tuntematon 

Immuunijärjestelmä10 

Angioneuroottinen ödeema Tuntematon 
Anafylaksi Tuntematon 
Seerumisairauden kaltainen oireyhtymä Tuntematon 
Allerginen vaskuliitti 
 

Tuntematon 

Hermosto 
Huimaus Melko harvinainen 
Päänsärky Melko harvinainen 
Korjaantuva hyperaktiivisuus Tuntematon 
Kouristukset2 

 
Tuntematon 

Ruoansulatuselimistö 
Ripuli Hyvin yleinen 
Pahoinvointi3 Yleinen 
Mahakipu Yleinen 
Oksentelu Melko harvinainen 
Ruoansulatushäiriöt Melko harvinainen 
Antibioottihoidon yhteydessä esiintyvä 
suolitulehdus4 

Tuntematon 

Musta nukkainen kieli 
 

Tuntematon 

Maksa ja sappi 
ASAT- ja/tai ALAT-arvojen nousu5 Melko harvinainen 
Hepatiitti4 Tuntematon 
Kolestaattinen keltaisuus6 
 

Tuntematon 
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Iho ja ihonalainen kudos7 

Ihottuma Melko harvinainen 
Kutina Melko harvinainen 
Urtikaria Melko harvinainen 
Erythema multiforme Harvinainen 
Stevens-Johnsonin oireyhtymä Tuntematon 
Toksinen epidermaalinen nekrolyysi Tuntematon 
Rakkulainen kesivä ihottuma Tuntematon 
Akuutti yleistynyt märkärakkulainen eksanteema9 
 

Tuntematon 

Munuaiset ja virtsatiet 
Interstitiaalinefriitti Tuntematon 
Kidevirtsaisuus8 Tuntematon 
1 Ks. kohta 4.4 
2 Ks. kohta 4.4 
3 Pahoinvointi liittyy useimmiten suuriin oraalisiin annoksiin. Mahdollisia ruoansulatuskanavan 
reaktioita voidaan vähentää ottamalla Augmentin aterian alussa. 
4 Mukaan lukien pseudomembranoottinen suolitulehdus ja vuotava suolitulehdus (ks. kohta 4.4) 
5 Kohtalaista ASAT- ja/tai ALAT-arvojen nousua on todettu potilailla, joita on hoidettu 
beetalaktaamiantibiooteilla, mutta näiden löydösten merkitystä ei tunneta. 
6 Näitä tapahtumia on todettu muilla penisilliineillä ja kefalosporiineilla (ks. kohta 4.4).  
7 Jos yliherkkyyteen viittaavia ihoreaktioita esiintyy, hoito tulee lopettaa (ks. kohta 4.4). 
8 Ks. kohta 4.9 
9 Ks. kohta 4.4 
10 Ks. kohdat 4.3 ja 4.4 
 
4.9 Yliannostus 
 
Yliannostuksen oireet ja merkit 
 
Yliannostukseen voi liittyä ruoansulatuskanavan oireita sekä neste- ja elektrolyyttitasapainon häiriöitä. 
Amoksisilliinista johtuvaa kidevirtsaisuutta on todettu ja se voi joissakin tapauksissa johtaa 
munuaisten vajaatoimintaan (ks. kohta 4.4 ). 
 
Kouristuksia voi ilmetä munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla tai suuria annoksia saavilla potilailla. 
 
Amoksisilliinin on raportoitu saostuvan virtsakatetreihin, pääasiallisesti suurten laskimonsisäisten 
annosten jälkeen. On tarkistettava säännöllisesti, ettei katetri ole tukkeutunut (ks. kohta 4.4). 
 
Myrkytyksen hoito 
 
Gastrointestinaalioireet voidaan hoitaa oireenmukaisesti ja on kiinnitettävä huomiota neste- ja 
elektrolyttitasapainoon. Amoksisilliini-klavulaanihappo voidaan poistaa verenkierrosta 
hemodialyysillä. 
 
 
5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 
 
5.1 Farmakodynamiikka 
 
Farmakoterapeuttinen ryhmä: Penisilliinien yhdistelmävalmisteet, mukaan lukien beetalaktamaasi-
inhibiittorit; ATC-koodi: J01CR02. 
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Vaikutusmekanismi 
 
Amoksisilliini on puolisynteettinen penisilliini (beetalaktaamiantibiootti), joka ehkäisee yhtä tai 
useampaa entsyymiä (kutsuttu usein penisilliiniä sitoviksi proteiineiksi, PBP) bakteerin 
peptidoglykaanin biosynteesin tiellä. Tämä peptidoglykaani on olennainen rakenteellinen komponentti 
bakteerin soluseinämässä. Peptidoglykaanin synteesin esto johtaa bakteerin soluseinämän 
heikkenemiseen, jota yleensä seuraa solun hajoaminen ja kuolema.  
 
Amoksisilliini on herkkä resistenttien bakteerien tuottamien beetalaktamaasien hajottavalle 
vaikutukselle, ja sen vuoksi amoksisilliinin vaikutuskirjo ei yksinään kata organismeja, jotka tuottavat 
näitä entsyymejä. 
 
Klavulaanihappo on beetalaktaami, joka on rakenteellisesti sukua penisilliinille. Se inaktivoi joitakin 
beetalaktamaasientsyymejä estäen siten amoksisilliinin inaktivaation. Klavulaanihapolla yksinään ei 
ole kliinisesti hyödyllistä antibakteerista tehoa. 
 
Farmakodynamiikan ja farmakokinetiikan suhde 
 
Aika, jona pitoisuus seerumissa  pysyy MIC-arvon yläpuolella (T > MIC), on tärkeimpiä 
amoksisilliinin tehon mittareita. 
 
Resistenssimekanismit 
 
Kaksi pääasiallista resistenssimekanismia amoksisilliini-klavulaanihapolle: 
 
 Sellaisten bakteeribeetalaktamaasien inaktivaatio, joita klavulaanihappo ei inhiboi, mukaan 

lukien luokat B, C ja D 
 Muutokset penisilliiniä sitovissa proteiineissa, jotka vähentävät antibakteerisen lääkeaineen 

affiniteettia kohdekudokseen. 
 
Bakteerien läpäisemättömyys tai effluksipumppumekanismit voivat aiheuttaa tai myötävaikuttaa 
bakteerien resistenssiin, erityisesti gram-negatiivisilla bakteereilla. 
 
Raja-arvot 
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon MIC-raja-arvot ovat EUCAST:n (The European Committee on 
Antimicrobial Susceptibility Testing) antamia 
 
Mikro-organismi Raja-arvot (mikrog/ml) 

 
 Herkkä Kohtalaisen herkkä Resistentti 

 
Haemophilus influenzae1 � 1 - > 1 
Moxarella catarrhalis 1 � 1 - > 1 
Staphylococcus aureus 2 �2 - �2 
Streptococcus pneumoniae 3 �0,5  �2 
Raportoidut arvot tarkoittavat amoksisilliinipitoisuuksia. Herkkyystestejä varten 
klavulaanihappopitoisuus on vakioitu tasolle 2 mg/l. 
2 Raportoidut arvot tarkoittavat oksasilliinipitoisuuksia 
3 Taulukon raja-arvot perustuvat ampisilliinin raja-arvoihin. 
 
Joidenkin lajien resistenssin esiintyvyys saattaa vaihdella maantieteellisesti ja ajallisesti, joten 
paikallinen tietous resistenssistä on toivottavaa, etenkin silloin kun hoidetaan vakavia infektioita. 
Tarpeen mukaan on syytä hakea asiantuntijan neuvoa silloin kun paikallinen resistenssi on sellainen, 
että lääkkeen käyttö on ainakin joihinkin infektioihin kyseenalainen.  
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Yleisesti herkät lajit 
Gram-positiiviset aerobiset mikro-organismit 
Staphylococcus aureus (metisilliinille herkät)$ 
Streptococcus pneumoniae1  
 
Gram-negatiiviset aerobiset mikro-organismit 
Haemophilus influenzae2 
Moxarella catarrhalis 
 
Lajit, joiden hankittu resistenssi saattaa aiheuttaa ongelmia 
Gram-negatiiviset aerobiset mikro-organismit 
Klebsiella pneumoniae 
 
Luonnostaan resistentit mikro-organismit 
Gram-negatiiviset aerobiset mikro-organismit 
Legionella pneumophila 
 
Muut mikro-organismit 
Chlamydophila pneumoniae 
Chlamydophila psittaci 
Coxiella burnetti 
Mycoplasma pneumoniae 
 
$ Kaikki metisilliinille resistentit stafylokokit ovat resistenttejä amoksisilliini-klavulaanihapolle. 
1 Tämä amoksisilliini-klavulaanihappovalmiste soveltuu penisilliinille resistenttien Streptococcus 
pneumoniae –kantojen hoitoon vain hyväksytyissä käyttöaiheissa (ks. kohta 4.1) 
2Eräissä EU-maissa kantoja, joiden herkkyys on heikentynyt, on raportoitu esiintyvän yli 10 %.  
 
5.2 Farmakokinetiikka 
 
Imeytyminen 
 
Amoksisilliini ja klavulaanihappo liukenevat täydellisesti fysiologisen pH:n omaaviin liuoksiin. 
Molemmat imeytyvät nopeasti ja hyvin suun kautta annettaessa. Amoksisilliini-klavulaanihappo 
imeytyy parhaiten, kun se otetaan juuri ennen ateriaa. Suun kautta annettaessa amoksisilliinin ja 
klavulaanihapon hyötyosuus on noin 70 %. Molempien komponenttien plasmaprofiilit ovat 
samanlaiset ja huippupitoisuuden saavuttamiseen kuluva aika (tmax)  on molempien kohdalla noin yksi 
tunti.  
 
Amoksisilliinin ja klavulaanihapon farmakokineettiset parametrit, kun Augmentinia annettiin terveille 
aikuisille 2 x 1000 mg/62,5 mg kerta-annoksena ennen ateriaa, esitetään oheisessa taulukossa. 
 

Farmakokineettiset parametrit, keskiarvo  (SD) 
Annettu lääke Annos 

(mg) 
T>MIC^ 

h (%) 
Cmax 
(mg/l) 

tmax  * 
(h) 

AUC(0-) 
(mikrog.h/ml) 

t½ 
(h) 

Amoksisilliini 
Augmentin 
1000/62,5 mgx2 

2000 5,9  1.2 
(49  10) 

17,0 
 4 

1,50 
(1,0–6,0) 

71,6 
 16,5 

1,27 
 0,2 

Klavulaanihappo 
Augmentin 
1000/62,5 mgx2 

125 ND 2,05 
 0,8 

1,03 
(0,75-3,0) 

5,29 
 1,55 

1,03 
 0,17 

ND – Ei määritelty 
* Mediaani (vaihteluväli) 
^ MIC-arvoon 4 mg/l 
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Augmentin-depottabletilla on erityinen farmakokineettis-farmakodynaaminen profiili. Depottabletilla 
saavutettavaa T>MIC-arvoa ei saavuteta tavallisella tabletilla samalla annoksella. 
 
Jakautuminen 
 
Noin 25 % plasman koko klavulaanihappopitoisuudesta ja 18 % plasman koko 
amoksisilliinipitoisuudesta on sitoutuneena proteiiniin. Amoksisilliinin laskettu jakautumistilavuus on 
noin 0,3–0,4 l/kg ja klavulaanihapon noin 0,2 l/kg.  
 
Laskimonsisäisen annon jälkeen sekä amoksisilliinia että klavulaanihappoa on mitattu sappirakosta, 
vatsan kudoksista, ihosta, rasva- ja lihaskudoksesta, nivel- ja peritoneaalinesteestä, sapesta ja 
märkäeritteestä. Amoksisilliini ei jakaudu aivo-selkäydinnesteeseen riittävässä määrin. 
 
Eläinkokeissa ei ole havaittu kummankaan yhdisteen kertyvän merkittävästi mihinkään elimeen. 
Amoksisilliinia, kuten useimpia penisilliinejä, voidaan todeta rintamaidossa. Myös klavulaanihappoa 
voi esiintyä rintamaidossa hyvin vähäisinä määrinä (ks. kohta 4.6).  
 
Biotransformaatio 
 
Osa amoksisilliinista erittyy virtsaan inaktiivisena penisilloiinihappona määrinä, jotka vastaavat 
10 - 25 % alkuannoksesta. Suuri osa klavulaanihaposta metaboloituu ihmiselimistössä ja eliminoituu 
virtsan ja ulosteen mukana sekä uloshengityksen mukana hiilidioksidina.  
 
Eliminaatio 
 
Amoksisilliini eliminoituu pääasiassa munuaisten kautta, kun taas klavulaanihapon eliminoituminen 
noudattaa sekä munuaisista riippuvaa että riippumatonta mekanismia.  
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon kskimääräinen eliminaation puoliintumisaika on yksi tunti ja 
keskimääräinen kokonaispuhdistuma noin 25 l/h terveillä henkilöillä. Noin 60 - 70 % amoksisilliinista 
ja noin 40 - 65 % klavulaanihaposta erittyy muuttumattomana virtsaan ensimmäisten kuuden tunnin 
kuluessa yhden 250/125 mg:n tai 500/125 mg:n amoksisilliini-klavulaanihappotabletin kerta-annoksen 
jälkeen. Eri tutkimuksissa on todettu, että virtsaan erittyy amoksisilliinia 50-85 % ja klavulaanihappoa 
27-60 % 24 tunnin aikana. Klavulaanihaposta suurin osa erittyy 2 ensimmäisen tunnin aikana lääkkeen 
annosta.  
 
Probenesidin samanaikainen anto pitkittää amoksisilliinin, mutta ei klavulaanihapon erittymistä 
munuaisten kautta (ks. kohta 4.5). 
 
Ikä 
 
Amoksisilliinin eliminaation puoliintumisaika on noin 3 kuukauden – 2 vuoden ikäisillä lapsilla 
samanlainen kuin vanhemmilla lapsilla ja aikuisilla. Vastasyntyneiden lasten (myös ennenaikaisesti 
syntyneiden) ensimmäisen elinviikon aikana annosväli ei saisi ylittää kahta kertaa vuorokaudessa 
munuaisista riippuvan poistumisreitin kypsymättömyyden vuoksi. Koska iäkkäillä potilailla on 
todennäköisemmin heikentynyt munuaistoiminta, annoksen valinnassa on noudatettava 
varovaisuutta. Munuaistoiminnan seuranta saattaa myös olla hyödyllistä. 
 
Munuaisten vajaatoiminta 
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon kokonaispuhdistuma seerumista pienenee samassa suhteessa kuin 

munuaistoiminta heikkenee. Lääkkeen puhdistuman pienentyminen on huomattavampaa 
amoksisilliinin kuin klavulaanihapon osalta, koska suurempi osa amoksisilliinista erittyy 
munuaisten kautta. Kun harkitaan annostusta potilaille, joiden munuaistoiminta on heikentynyt, 
on vältettävä amoksisilliinin kumuloitumista, mutta turvattava riittävät 
klavulaanihappopitoisuudet (ks. kohta 4.2). 
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Maksan vajaatoiminta 
 
Maksan vajaatoimintapotilaille on annosteltava varoen ja maksan toimintaa tulee seurata säännöllisin 
väliajoin. 
 
5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta 
 
Farmakologista turvallisuutta, geenitoksisuutta sekä reproduktiotoksisuutta koskevien 
konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille. 
 
Amoksisilliini-klavulaanihapolla tehdyt toistuvan annostelun toksisuutta tarkastelevat tutkimukset 
koirilla osoittivat mahaärsytystä ja oksentelua sekä kielen värjäytymistä. 
 
Karsinogeenisuustutkimuksia ei ole tehty Augmentinilla eikä sen komponenteilla. 
 
 
6. FARMASEUTTISET TIEDOT 
 
6.1 Apuaineet 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
6.2 Yhteensopimattomuudet 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
6.3 Kestoaika 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
6.4 Säilytys  
 
[täytetään kansallisesti] 
 
6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoot 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet 
 
Ei erityisvaatimuksia. 
 
 
7. MYYNTILUVAN HALTIJA 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
{Nimi ja osoite} 
<{tel}> 
<{fax}> 
<{e-mail}> 
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8. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
{pvm} 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
{pvm} 
 
[täytetään kansallisesti] 
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1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 500 mg/100 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 1000 mg/200 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 
 
[Täytetään kansallisesti] 
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 
 
 
3. LÄÄKEMUOTO 
 
500 mg/100 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
Injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
 
[Täytetään kansallisesti] 
1000 mg/200 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
Injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
 
[Täytetään kansallisesti] 
 
 
4. KLIINISET TIEDOT 
 
4.1 Käyttöaiheet 
 
Augmentin on tarkoitettu seuraavien infektioiden hoitoon aikuisille ja lapsille (ks. kohdat 4.2, 4.4 ja 
5.1): 
 
 vakavat korva-, nenä- ja kurkkuinfektiot (kuten mastoidiitti, nielurisan infektiot, epiglottiitti ja 

sinuiitti kun siihen liittyy vakavia systeemisiä merkkejä ja oireita) 
 akuutti kroonisen bronkiitin pahenemisvaihe (asianmukaisesti diagnosoitu) 
 avohoitopneumonia 
 kystiitti 
 pyelonefriitti 
 iho- ja pehmytkudosinfektiot, erityisesti selluliitti, eläinten puremat, vaikeat hammasperäiset 

abskessit, joihin liittyy etenevä selluliitti 
 luu- ja nivelinfektiot, erityisesti osteomyeliitti 
 intra-abdominaali-infektiot 
 naisten genitaali-infektiot. 
 
Infektioiden ehkäisyyn aikuispotilaille suurten kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä, kun 
toimenpiteen kohteena on: 
 mahalaukun ja suoliston alue 
 lantion alue 
 pään ja kaulan alue 
 sappiteiden ja sappirakon alue. 
 
Antibioottihoidon toteutuksessa on huomioitava antimikrobisen lääkehoidon tarkoituksenmukaista 
käyttöä koskevat viralliset ja paikalliset ohjeet.  
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4.2 Annostus ja antotapa 
 
Annokset ilmaistaan kauttaaltaan amoksisilliinina/klavulaanihappona paitsi silloin kun annokset 
ilmoitetaan yksittäisinä komponentteina. 
 
Seuraavat asiat on huomioitava valittaessa Augmentinin annosta tietyn infektion hoitoon: 
 
 odotettavissa olevat patogeenit ja niiden todennäköinen herkkyys antibakteerisille lääkeaineille 

(ks. kohta 4.4) 
 infektion vakavuus ja paikka 
 potilaan ikä, paino ja munuaistoiminta, kuten alla on kuvattu 
 
Augmentinin vaihtoehtoisia lääkemuotoja (esim. sellaisia, joissa amoksisilliiniannos on korkeampi 
ja/tai amoksisilliinin ja klavulaanihapon suhde on erilainen) on harkittava tarpeen mukaan (ks. kohdat 
4.4 ja 5.1). 
 
Tällä Augmentinin lääkemuodolla päivittäinen kokonaisannos on 3000 mg amoksisilliinia ja 600 mg 
klavulaanihappoa, kun lääke annetaan alla olevan suosituksen mukaisesti. Jos tarvitaan suurempaa 
päivittäistä amoksisilliiniannosta, suositellaan vaihtoehtoista Augmentinin laskimoon annettavaa 
lääkemuotoa, jotta vältytään tarpeettoman suurilta päivittäisiltä klavulaanihappoannoksilta. 
 
Hoidon keston tulee määräytyä potilaan vasteen mukaan. Jotkut infektiot (esim. osteomyeliitti) 
vaativat pitempiä hoitoaikoja. Hoitoa ei tule jatkaa yli 14 päivää ilman uudelleenarviointia (ks. kohta 
4.4 koskien pitkäkestoista hoitoa). 
 
Hoidon toteutuksessa on huomioitava amoksisilliini-klavulaanihapon asianmukaista annostelutiheyttä 
koskevat paikalliset ohjeet.  
 
Aikuiset ja� 40 kg painavat lapset 
 
Kohdassa 4.1 lueteltujen infektioiden hoidossa: 1000 mg/ 200 mg 8 tunnin välein 
 
Infektioiden ehkäisy kirurgisten 
toimenpiteiden yhteydessä 
 
 

Alle tunnin kestävissä toimenpiteissä 
suositeltava Augmentin-annos on 
1000 mg/200 mg – 2000 mg/200 mg 
anestesian induktion yhteydessä. (Annos 
2000 mg/200 mg voidaan toteuttaa 
Augmentinin toisella laskimoon annettavalla 
lääkemuodolla.) 
 
Yli tunnin kestävissä toimenpiteissä 
suositeltava Augmentin-annos on 
1000 mg/200 mg – 2000 mg/200 mg 
anestesian induktion yhteydessä ja sen jälkeen 
1000 mg/200 mg enintään 3 kertaa 24 tunnin 
aikana. 
 
Selvät kliiniset infektion merkit leikkauksen 
aikana vaativat normaalin suonensisäisen tai 
oraalisen hoitojakson leikkauksen jälkeen. 
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Lapset < 40 kg 
 
Suositellut annokset: 
 �3 kuukauden ikäiset lapset: 25 mg/5 mg/kg joka 8:s tunti 
 
 Alle 3 kuukauden ikäiset tai alle 4 kg painavat lapset: 25 mg/5 mg/kg joka 12:s tunti. 
 
Iäkkäät potilaat 
 
Annoksen muutos ei ole tarpeen. 
 
Munuaisten vajaatoiminta 
 
Annosten muutos perustuu amoksisilliinipitoisuuksien enimmäissuosituksiin. Annoksen muutos ei ole 
tarpeen potilaille, joiden kreatiniinipuhdistuma (CrCl) on yli 30 ml/min. 
 
Aikuiset ja � 40 kg painavat lapset 
 
CrCl: 10-30 ml/min Aloitusannos 1000 mg/200 mg, sen jälkeen 

500 mg/100 mg kahdesti vuorokaudessa 
CrCl < 10 ml/min Aloitusannos 1000 mg/200 mg, sen jälkeen 

500 mg/100 mg joka 24:s tunti 
Hemodialyysi Aloitusannos 1000 mg/200 mg, sen jälkeen 

500 mg/100 mg joka 24:s tunti. Dialyysin lopussa 
vielä 500 mg/100 mg (koska sekä amoksisilliinin 
että klavulaanihapon seerumikonsentraatiot 
laskevat). 

 
Lapset < 40 kg 
 
CrCl: 10-30 ml/min 25 mg/5 mg/kg joka 12:s tunti 
CrCl < 10 ml/min 25 mg/5 mg/kg joka 24:s tunti 
Hemodialyysi 25 mg/5 mg/kg joka 24:s tunti. Dialyysin lopussa 

vielä 12,5 mg/2,5 mg/kg (koska sekä 
amoksisilliinin että klavulaanihapon 
seerumikonsentraatiot laskevat). 

 
Maksan vajaatoiminta 
 
Annosteltava varoen. Maksan toimintaa tulee seurata säännöllisin väliajoin (ks. kohdat 4.3 ja 4.4). 
 
Antotapa 
 
Augmentin annetaan laskimonsisäisesti. 
 
Augmentin voidaan antaa joko hitaana laskimonsisäisenä injektiona 3-4 min kuluessa suoraan 
laskimoon tai tippaletkun kautta tai 30-40 min kestävänä infuusiona. Augmentin ei sovellu 
annettavaksi lihakseen. 
 
Alle 3 kuukauden ikäisille lapsille Augmentin tulee antaa vain infuusiona. 
 
Augmentin-hoito voidaan aloittaa laskimonsisäisellä valmisteella ja jatkaa kyseiselle potilaalle 
sopivalla suun kautta annettavalla valmisteella. 
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4.3 Vasta-aiheet  
 
Yliherkkyys vaikuttaville aineille, jollekin penisilliinille tai apuaineelle. 
 
Aiempi vakava välitön yliherkkyysreaktio (esim. anafylaksi) toiselle beetalaktaamivalmisteelle (esim. 
kefalosporiinille, karbapeneemille tai monobaktaamille). 
 
Aiempi amoksisilliini-klavulaanihaposta johtunut keltatauti/maksan vajaatoiminta (ks. kohta 4.8). 
 
4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet 
 
Ennen amoksisilliini-klavulaanihappohoidon aloittamista mahdolliset aiemmat penisilliinien, 
kefalosporiinien tai muiden beetalaktaamien  aiheuttamat yliherkkyysreaktiot on selvitettävä tarkkaan 
(ks. kohdat 4.3 ja 4.8). 
 
Penisilliinihoitoa saavilla potilailla on kuvattu vakavia ja joskus kuolemaan johtavia 
yliherkkyysreaktioita (anafylaksia). Nämä reaktiot ovat todennäköisempiä potilailla, joilla on aiemmin 
todettu penisilliiniyliherkkyys sekä atooppisilla henkilöillä. Jos potilas saa allergisen reaktion, 
amoksisilliini-klavulaanihappohoito on lopetettava ja aloitettava sopiva vaihtoehtoinen hoito.  
 
Jos infektion aiheuttajamikrobi(e)n on osoitettu olevan herkk(i)ä amoksisilliinille, on harkittava 
siirtymistä amoksisilliini-klavulaanihaposta amoksisilliiniin virallisia hoitosuosituksia noudattaen. 
 
Tämä Augmentin-valmiste ei ehkä sovellu käytettäväksi silloin kun on olemassa suuri riski, että 
oletetut patogeenit ovat resistenttejä beetalaktaamivalmisteille, eikä tämä resistenssi välity sellaisten 
beetalaktamaasien kautta, jotka ovat herkkiä klavulaanihappoinhibitiolle. Koska käytettävissä ei ole 
spesifisiä T>MIC-tuloksia ja vastaavien suun kautta annettavien lääkemuotojen arvot ovat raja-
alueella, tämä lääkemuoto (ilman ylimääräistä amoksisilliinia) ei ehkä sovellu penisilliinille resistentin 
S. pneumoniaen aiheuttamien infektioiden hoitoon. 
 
Kouristuksia voi ilmetä munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla tai suuria annoksia saavilla potilailla 
(ks. kohta 4.8). 
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon käyttöä tulee välttää, jos epäillään mononukleoosi-infektiota, koska 
tämän yhteydessä on ilmennyt punoittavaa ihottumaa amoksisilliinia saaneilla potilailla. 
 
Allopurinolin samanaikainen käyttö amoksisilliinihoidon aikana voi lisätä allergisten ihoreaktioiden 
mahdollisuutta.  
 
Pitkäaikainen käyttö voi toisinaan aiheuttaa valmisteelle resistenttien organismien lisääntymistä. 
 
Hoidon aloitusvaiheessa esiintyvä kuumeinen yleistynyt eryteema, johon liittyy märkärakkuloita, 
saattaa olla oire akuutista yleistyneestä märkärakkulaisesta eksanteemasta (ks. kohta 4.8). Tämä 
reaktio vaatii Augmentin-hoidon keskeyttämistä ja on jatkossa amoksisilliinihoidon vasta-aihe.  
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon käytössä on noudatettava varovaisuutta, jos potilaalla on todettu 
merkkejä maksan vajaatoiminnasta (ks. kohdat 4.2, 4.3 ja 4.8). 
 
Maksaan kohdistuvia haittavaikutuksia on todettu pääasiassa miehillä ja iäkkäillä potilailla, ja ne 
saattavat liittyä pitkäaikaiseen hoitoon. Näitä tapahtumia on raportoitu hyvin harvoin lapsilla. Kaikissa 
väestöryhmissä oireet ja löydökset tulevat esiin yleensä hoidon aikana tai pian sen jälkeen, mutta 
joskus ne saattavat ilmaantua vasta useiden viikkojen kuluttua hoidon päättymisestä. 
Maksavaikutukset ovat yleensä korjaantuvia, mutta ne voivat olla vaikeita, ja erittäin harvoin on 
raportoitu kuolemantapauksia. Tällöin potilaalla on lähes aina ollut jokin vakava perussairaus tai muu 
samanaikainen lääkitys, jonka tiedetään voivan aiheuttaa maksavaikutuksia (ks. kohta 4.8). 
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Antibiootteihin liittyvää koliittia on ilmoitettu melkein kaikkien antibakteeristen lääkkeiden, myös 
amoksisilliinin, käytön yhteydessä. Se voi vaihdella lievästä henkeä uhkaavaan (ks. kohta 4.8). Sen 
vuoksi tätä diagnoosia on tarkeää harkita potilailla, joilla ilmenee ripulia minkä tahansa 
antibiootihoidon aikana tai sen jälkeen. Jos antibioottihoitoon liittyvää koliittia esiintyy, Augmentin-
hoito on lopetettava heti, neuvoteltava lääkärin kanssa ja aloitettava asianmukainen hoito. Suolen 
peristaltiikkaa heikentäviä lääkkeitä ei saa käyttää tässä tilanteessa. 
 
Pitkäkestoisen hoidon aikana on syytä seurata määräajoin elintoimintoja, mm. munuaisten, maksan ja 
hematopoieettisen systeemin toimintaa. 
 
Protrombiiniajan pidentymistä on havaittu harvoissa tapauksissa amoksisilliini-klavulaanihappoa 
saavilla potilailla. Samanaikaisesti antikoagulantteja käyttävien potilaiden tarpeellisesta seurannasta 
on huolehdittava. Oraalisten antikoagulanttien annoksen muutos saattaa olla tarpeen halutun 
antikoagulaatiotason säilyttämiseksi (ks. kohdat 4.5 ja 4.8). 
 
Munuaisten vajaatoiminnasta kärsivillä potilailla annostusta tulee muuttaa vajaatoiminnan asteen 
mukaiseksi (ks. kohta 4.2). 
 
Potilailla, joilla on pienentynyt virtsaneritys, on todettu hyvin harvoin kidevirtsaisuutta, pääasiallisesti 
parenteraalisen hoidon yhteydessä. Annettaessa suuria amoksisilliiniannoksia on syytä huolehtia 
riittävästä nesteen saannista ja virtsanerityksestä, jotta amoksisilliinin aiheuttamaa kidevirtsaisuuden 
mahdollisuutta voidaan vähentää. Potilailla, joilla on virtsakatetri, on säännöllisesti tarkistettava, ettei 
katetri ole tukkeutunut  (ks. kohta 4.9). 
 
Kun amoksisilliinihoidon aikana tutkitaan virtsan glukoosia, tulisi käyttää entsymaattisia 
glukoosioksidaasimenetelmiä, koska vääriä positiivisia tuloksia saattaa esiintyä ei-entsymaattisilla 
menetelmillä. 
 
Augmentinissa oleva klavulaanihappo voi aiheuttaa IgG:n ja albumiinin ei-spesifisen sitoutumisen 
punasolujen kalvoille johtaen väärään positiiviseen Coombsin kokeeseen. 
 
Platelia Aspergillus EIA -menetelmällä (Bio-Rad Laboratories) on saatu positiivisia testituloksia 
amoksisilliini-klavulaanihappohoidon aikana, vaikka myöhemmin on todettu, ettei potilailla ole ollut 
Aspergillus -infektiota. Non-Aspergillus polysakkaridien ja polyfuranoosien ristireaktiota on raportoitu 
Platelia Aspergillus EIA -menetelmää (Bio-Rad Laboratories) käytettäessä. Siksi amoksisilliini-
klavulaanihappohoitoa saavien potilaiden positiivisiin testituloksiin on suhtauduttava varauksella, ja 
ne on vahvistettava muilla diagnostisilla menetelmillä. 
 
500 mg/100 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
Tämä valmiste sisältää 31,4 mg (1,4 mmol) natriumia per injektiopullo. Asia on syytä ottaa huomioon 
potilailla, joiden ruokavaliossa natriumin  määrä on rajoitettu. 
 
500 mg/100 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
Tämä valmiste sisältää 19,6 mg (0,5 mmol) kaliumia per injektiopullo. Asia on syytä ottaa huomioon 
potilailla, joiden munuaistoiminta on heikentynyt tai joiden ruokavaliossa kaliumin määrä on 
rajoitettu. 
 
1000 mg/200 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
Tämä valmiste sisältää 62,9 mg (2,7 mmol) natriumia per injektiopullo. Asia on syytä ottaa huomioon 
potilailla, joiden ruokavaliossa natriumin  määrä on rajoitettu. 
 
1000 mg/200 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
Tämä valmiste sisältää 39,3 mg (1,0 mmol) kaliumia per injektiopullo. Asia on syytä ottaa huomioon 
potilailla, joiden munuaistoiminta on heikentynyt tai joiden ruokavaliossa kaliumin määrä on 
rajoitettu. 
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4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset 
 
Oraaliset antikoagulantit 
 
Oraalisia antikoagulantteja ja penisilliiniantibiootteja on laajasti käytetty käytännössä ilman 
raportoituja interaktioita. Kuitenkin kirjallisuudesta löytyy tapauksia, joissa INR (International 
Normalized Ratio) on noussut potilailla, jotka käyttävät asenokumarolia tai varfariinia ja joille on 
määrätty amoksisilliinikuuri. Jos samanaikainen anto on välttämätöntä, protrombiiniaikaa tai INR-
arvoa on tarkoin seurattava, kun hoitoon lisätään tai siitä poistetaan amoksisilliini. Lisäksi oraalisten 
antikoagulanttien annoksen muutos saattaa olla tarpeen (ks. kohdat 4.4 ja 4.8). 
 
Metotreksaatti 
 
Penisilliinit saattavat vähentää metotreksaatin erittymistä, mistä aiheutuu mahdollinen toksisuuden 
lisääntyminen. 
 
Probenesidi 
 
Probenesidin samanaikaista käyttöä ei suositella. Probenesidi vähentää amoksisilliinin erittymistä 
munuaistubulusten kautta. Amoksisilliinin, mutta ei klavulaanihapon, pitoisuus veressä voi suurentua 
ja pitkittyä probenesidin samanaikaisen käytön seurauksena.  
 
4.6 Raskaus ja imetys 
 
Raskaus 
 
Eläinkokeet eivät ole osoittaneet suoraa tai epäsuoraa vahingollista vaikutusta raskauteen, 
alkion/sikiönkehitykseen, synnytykseen eikä postnataaliseen kehitykseen (ks. kohta 5.3). Rajalliset 
tiedot amoksisilliini-klavulaanihapon raskaudenaikaisesta käytöstä eivät viittaa synnynnäisten 
epämuodostumien lisääntymiseen. Yhdessä tutkimuksessa raportoitiin naisilla, joilla todettiin 
ennennaikainen sikiökalvojen repeytyminen, että profylaktiseen amoksisilliini-
klavulaanihappohoitoon saattaa vastasyntyneillä liittyä lisääntynyt nekrotisoivan enterokoliitin vaara. 
Käyttöä tulee välttää raskauden aikana, ellei hoitava lääkäri pidä sitä välttämättömänä. 
 
Imetys 
 
Molemmat aineosat erittyvät rintamaitoon (tietoa ei ole saatavilla, miten klavulaanihappo vaikuttaa 
imetettävään lapseen). Näin ollen ripuli ja limakalvojen sieni-infektio ovat mahdollisia, joten imetys 
täytyy mahdollisesti lopettaa. Amoksisilliini-klavulaanihappoa tulee antaa imetyksen aikana vasta 
sitten, kun hoitava lääkäri on tehnyt hyöty/riski –arvion. 
 
4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn 
 
Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Kuitenkin 
haittavaikutuksia voi esiintyä (esim. allergisia reaktioita, huimausta, kouristuksia), jotka voivat 
vaikuttaa ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita (ks. kohta 4.8). 
 
4.8 Haittavaikutukset 
 
Yleisimmin raportoidut haittavaikutukset ovat ripuli, pahoinvointi ja oksentelu. 
 
Alla luetellaan Augmentinin kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoille tulon jälkeisessä seurannassa 
esiin tulleet haittavaikutukset elinryhmittäin MedDRA-luokituksen mukaan. 
 
Haitat on luokiteltu seuraavasti: 
hyvin yleinen (�1/10)  
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yleinen (�1/100, <1/10)  
melko harvinainen (�1/1000, <1/100)  
harvinainen (�1/10,000, <1/1000)   
hyvin harvinainen (<1/10,000) 
tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin) 
 
Infektiot 
Mukokutaaninen kandidiaasi Yleinen 
Resistenttien mikrobien lisääntyminen 
 

Tuntematon 

Veri ja imukudos 
Korjaantuva leukopenia (myös neutropenia) Harvinainen 
Trombosytopenia Harvinainen 
Korjaantuva agranulosytoosi Tuntematon 
Hemolyyttinen anemia Tuntematon 
Vuotoaikojen ja protrombiiniaikojen 
pidentyminen1 

 

Tuntematon 

Immuunijärjestelmä10 

Angioneuroottinen ödeema Tuntematon 
Anafylaksi Tuntematon 
Seerumisairauden kaltainen oireyhtymä Tuntematon 
Allerginen vaskuliitti 
 

Tuntematon 

Hermosto 
Huimaus Melko harvinainen 
Päänsärky Melko harvinainen 
Kouristukset2 

 
Tuntematon 

Verisuonisto 
Tromboflebiitti3 Harvinainen 

 
Ruoansulatuselimistö 
Ripuli Yleinen 
Pahoinvointi Melko harvinainen 
Oksentelu Melko harvinainen 
Ruoansulatushäiriöt Melko harvinainen 
Antibioottihoidon yhteydessä esiintyvä 
suolitulehdus4 
 

Tuntematon 

Maksa ja sappi 
ASAT- ja/tai ALAT-arvojen nousu5 Melko harvinainen 
Hepatiitti6 Tuntematon 
Kolestaattinen keltaisuus6 
 

Tuntematon 

Iho ja ihonalainen kudos7 

Ihottuma Melko harvinainen 
Kutina Melko harvinainen 
Urtikaria Melko harvinainen 
Erythema multiforme Harvinainen 
Stevens-Johnsonin oireyhtymä Tuntematon 
Toksinen epidermaalinen nekrolyysi Tuntematon 
Rakkulainen kesivä ihottuma Tuntematon 
Akuutti yleistynyt märkärakkulainen eksanteema9 Tuntematon 
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Munuaiset ja virtsatiet 
Interstitiaalinefriitti Tuntematon 
Kidevirtsaisuus8 Tuntematon 
1 Ks. kohta 4.4 
2 Ks. kohta 4.4 
3 Injektiopaikassa 
4 Mukaan lukien pseudomembranoottinen suolitulehdus ja vuotava suolitulehdus (ks. kohta 4.4) 
5 Kohtalaista ASAT- ja/tai ALAT-arvojen nousua on todettu potilailla, joita on hoidettu 
beetalaktaamiantibiooteilla, mutta näiden löydösten merkitystä ei tunneta. 
6 Näitä tapahtumia on todettu muilla penisilliineillä ja kefalosporiineilla (ks. kohta 4.4).  
7 Jos yliherkkyyteen viittaavia ihoreaktioita esiintyy, hoito tulee lopettaa (ks. kohta 4.4). 
8 Ks. kohta 4.9 
9 Ks. kohta 4.4 
10 Ks. kohdat 4.3 ja 4.4 
 
4.9 Yliannostus 
 
Yliannostuksen oireet ja merkit 
 
Yliannostukseen voi liittyä ruoansulatuskanavan oireita sekä neste- ja elektrolyyttitasapainon häiriöitä. 
Amoksisilliinista johtuvaa kidevirtsaisuutta on todettu ja se voi joissakin tapauksissa johtaa 
munuaisten vajaatoimintaan (ks. kohta 4.4 ). 
 
Kouristuksia voi ilmetä munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla tai suuria annoksia saavilla potilailla. 
 
Amoksisilliinin on raportoitu saostuvan virtsakatetreihin, pääasiallisesti suurten laskimonsisäisten 
annosten jälkeen. On tarkistettava säännöllisesti, ettei katetri ole tukkeutunut (ks. kohta 4.4). 
 
Myrkytyksen hoito 
 
Gastrointestinaalioireet voidaan hoitaa oireenmukaisesti ja on kiinnitettävä huomiota neste- ja 
elektrolyttitasapainoon. Amoksisilliini-klavulaanihappo voidaan poistaa verenkierrosta 
hemodialyysillä. 
 
 
5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 
 
5.1 Farmakodynamiikka 
 
Farmakoterapeuttinen ryhmä: Penisilliinien yhdistelmävalmisteet, mukaan lukien beetalaktamaasi-
inhibiittorit; ATC-koodi: J01CR02. 
 
Vaikutusmekanismi 
 
Amoksisilliini on puolisynteettinen penisilliini (beetalaktaamiantibiootti), joka ehkäisee yhtä tai 
useampaa entsyymiä (kutsuttu usein penisilliiniä sitoviksi proteiineiksi, PBP) bakteerin 
peptidoglykaanin biosynteesin tiellä. Tämä peptidoglykaani on olennainen rakenteellinen komponentti 
bakteerin soluseinämässä. Peptidoglykaanin synteesin esto johtaa bakteerin soluseinämän 
heikkenemiseen, jota yleensä seuraa solun hajoaminen ja kuolema.  
 
Amoksisilliini on herkkä resistenttien bakteerien tuottamien beetalaktamaasien hajottavalle 
vaikutukselle, ja sen vuoksi amoksisilliinin vaikutuskirjo ei yksinään kata organismeja, jotka tuottavat 
näitä entsyymejä. 
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Klavulaanihappo on beetalaktaami, joka on rakenteellisesti sukua penisilliinille. Se inaktivoi joitakin 
beetalaktamaasientsyymejä estäen siten amoksisilliinin inaktivaation. Klavulaanihapolla yksinään ei 
ole kliinisesti hyödyllistä antibakteerista tehoa. 
 
Farmakodynamiikan ja farmakokinetiikan suhde 
 
Aika, jona pitoisuus seerumissa  pysyy MIC-arvon yläpuolella (T > MIC), on tärkeimpiä 
amoksisilliinin tehon mittareita. 
 
Resistenssimekanismit 
 
Kaksi pääasiallista resistenssimekanismia amoksisilliini-klavulaanihapolle: 
 
 Sellaisten bakteeribeetalaktamaasien inaktivaatio, joita klavulaanihappo ei inhiboi, mukaan 

lukien luokat B, C ja D 
 Muutokset penisilliiniä sitovissa proteiineissa, jotka vähentävät antibakteerisen lääkeaineen 

affiniteettia kohdekudokseen. 
 
Bakteerien läpäisemättömyys tai effluksipumppumekanismit voivat aiheuttaa tai myötävaikuttaa 
bakteerien resistenssiin, erityisesti gram-negatiivisilla bakteereilla. 
 
Raja-arvot 
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon MIC-raja-arvot ovat EUCAST:n (The European Committee on 
Antimicrobial Susceptibility Testing) antamia 
 
Mikro-organismi Raja-arvot (mikrog/ml) 

 
 Herkkä Kohtalaisen herkkä Resistentti 

 
Haemophilus influenzae1 � 1 - > 1 
Moxarella catarrhalis 1 � 1 - > 1 
Staphylococcus aureus 2 �2 - �2 
Koagulaasi-negatiiviset 
stafylokokit 2 

�0,25  �0,25 

Enterococcus 1 �4 8 � 8 
Streptococcus A, B, C, G 5 �0,25 - � 0,25 
Streptococcus pneumoniae 3 �0,5 1-2 � 2 
Enterobacteriaceae 1,4  - �8 
Gram-negatiiviset anaerobit 1 �4 8 � 8 
Gram-positiiviset anaerobit 1 �4 8 � 8 
Lajeista riippumattomat raja-
arvot 1 

�2 4-8 �8 

Raportoidut arvot tarkoittavat amoksisilliinipitoisuuksia. Herkkyystestejä varten 
klavulaanihappopitoisuus on vakioitu tasolle 2 mg/l. 
2 Raportoidut arvot tarkoittavat oksasilliinipitoisuuksia 
3 Taulukon raja-arvot perustuvat ampisilliinin raja-arvoihin. 
4 Resistenttiyden raja-arvo R>8 mg/l varmistaa, että kaikki kannat, joilla on resistenssimekanismeja 
raportoidaan resistenteiksi. 
5 Taulukon raja-arvot perustuvat bentsyylipenisilliinin raja-arvoihin. 
 
 
Joidenkin lajien resistenssin esiintyvyys saattaa vaihdella maantieteellisesti ja ajallisesti, joten 
paikallinen tietous resistenssistä on toivottavaa, etenkin silloin kun hoidetaan vakavia infektioita. 
Tarpeen mukaan on syytä hakea asiantuntijan neuvoa silloin kun paikallinen resistenssi on sellainen, 
että lääkkeen käyttö on ainakin joihinkin infektioihin kyseenalainen.  
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Yleisesti herkät lajit 
Gram-positiiviset aerobiset mikro-organismit 
Enterococcus faecalis  
Gardnerella vaginalis 
Staphylococcus aureus (metisilliinille herkät)£ 
Streptococcus agalactiae 
Streptococcus pneumoniae1  
Streptococcus pyogenes ja muut beetahemolyyttiset streptokokit 
Streptococcus viridans -ryhmä 
 
Gram-negatiiviset aerobiset mikro-organismit 
Actinobacillus actinomycetemcomitans 
Capnocytophaga spp. 
Eikenella corrodens 
Haemophilus influenzae2 

Moxarella catarrhalis 
Neisseria gonorroeae§ 
Pasteurella multocida 
 
Anaerobiset mikro-organismit 
Bacteroides fragilis 
Fusobacterium nucleatum 
Prevotella spp. 
 
Lajit, joiden hankittu resistenssi saattaa aiheuttaa ongelmia 
Gram-positiiviset aerobiset mikro-organismit 
Enterococcus faecium $ 
 
Gram-negatiiviset aerobiset mikro-organismit 
Escherichia coli 
Klebsiella oxytoca 
Klebsiella pneumoniae 
Proteus mirabilis 
Proteus vulgaris. 
 
Luonnostaan resistentit mikro-organismit 
Gram-negatiiviset aerobiset mikro-organismit 
Acinetobacter sp. 
Citrobacter freundii 
Enterobacter sp. 
Legionella pneumophila 
Morganella morganii 
Providencia spp. 
Pseudomonas sp. 
Serratia sp. 
Stenotrophomonas maltophilia 
 
Muut mikro-organismit 
Chlamydia trachomatis 
Chlamydophila pneumoniae 
Chlamydophila psittaci 
Coxiella burnetti 
Mycoplasma pneumoniae 
 
$ Luonnostaan kohtalainen herkkyys ilman hankittua resistenssimekanismia 
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£ Kaikki metisilliinille resistentit stafylokokit ovat resistenttejä amoksisilliini-klavulaanihapolle. 
§ Kaikki amoksisilliinille resistentit kannat, joiden resistenssi ei ole beetalaktamaasivälitteinen, ovat 
resistenttejä amoksisilliini-klavulaanihapolle. 
1 Tämä amoksisilliini-klavulaanihappovalmiste ei ehkä sovellu penisilliinille resistentin Streptococcus 
pneumoniae -kannan aiheuttamien infektioiden hoitoon (ks. kohdat 4.2 ja 4.4). 
2Eräissä EU-maissa kantoja, joiden herkkyys on heikentynyt, on raportoitu esiintyvän yli 10 %.  
 
5.2 Farmakokinetiikka 
 
Imeytyminen 
 
Farmakokineettiset tulokset tutkimuksista, joissa amoksisilliini-klavulaanihappoa annettiin terveille 
vapaaehtoisryhmille joko 500 mg/100 mg tai 1000 mg/200 mg laskimonsisäisenä bolusinjektiona 
esitetään oheisessa taulukossa. 
 
Farmakokineettiset parametrit, keskiarvo (SD) 
 
Laskimonsisäinen bolusinjektio 

Amoksisilliini Annettu lääke 
Annos (mg) Cmax  

(mikrog/ml) 
t½ (h) AUC (h.mg/l) Erittyminen 

virtsaan 
(%, 0-6 h) 

AMX/CA 
500/100 mg 

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

AMX/CA 
1000/200 mg 

1000 105,4 0,9 76,3 77,4 

Klavulaanihappo 
AMX/CA 
500/100 mg 

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

AMX/CA 
1000/200 mg 

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

AMX – amoksisilliini, CA - klavulaanihappo 
 
Jakautuminen 
 
Noin 25 % plasman koko klavulaanihappopitoisuudesta ja 18 % plasman koko 
amoksisilliinipitoisuudesta on sitoutuneena proteiiniin. Amoksisilliinin laskettu jakautumistilavuus on 
noin 0,3–0,4 l/kg ja klavulaanihapon noin 0,2 l/kg.  
 
Laskimonsisäisen annon jälkeen sekä amoksisilliinia että klavulaanihappoa on mitattu sappirakosta, 
vatsan kudoksista, ihosta, rasva- ja lihaskudoksesta, nivel- ja peritoneaalinesteestä, sapesta ja 
märkäeritteestä. Amoksisilliini ei jakaudu aivo-selkäydinnesteeseen riittävässä määrin.  
 
Eläinkokeissa ei ole havaittu kummankaan yhdisteen kertyvän merkittävästi mihinkään elimeen. 
Amoksisilliinia, kuten useimpia penisilliinejä, voidaan todeta rintamaidossa. Myös klavulaanihappoa 
voi esiintyä rintamaidossa hyvin vähäisinä määrinä (ks. kohta 4.6).  
 
Biotransformaatio 
 
Osa amoksisilliinista erittyy virtsaan inaktiivisena penisilloiinihappona määrinä, jotka vastaavat 
10 - 25 % alkuannoksesta. Suuri osa klavulaanihaposta metaboloituu ihmiselimistössä ja eliminoituu 
virtsan ja ulosteen mukana sekä uloshengityksen mukana hiilidioksidina.  
 
Eliminaatio 
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Amoksisilliini eliminoituu pääasiassa munuaisten kautta, kun taas klavulaanihapon eliminoituminen 
noudattaa sekä munuaisista riippuvaa että riippumatonta mekanismia.  
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon keskimääräinen eliminaation puoliintumisaika on yksi tunti ja 
keskimääräinen kokonaispuhdistuma noin 25 l/h terveillä henkilöillä. Noin 60 - 70 % amoksisilliinista 
ja noin 40 - 65 % klavulaanihaposta erittyy muuttumattomana virtsaan ensimmäisten kuuden tunnin 
kuluessa 500/125 mg:n tai 1000/200 mg:n laskimonsisäisen boluskerta-annoksen jälkeen. Eri 
tutkimuksissa on todettu, että virtsaan erittyy amoksisilliinia 50-85 % ja klavulaanihappoa 27-60 % 24 
tunnin aikana. Klavulaanihaposta suurin osa erittyy 2 ensimmäisen tunnin aikana lääkkeen annosta.  
 
Probenesidin samanaikainen anto pitkittää amoksisilliinin, mutta ei klavulaanihapon erittymistä 
munuaisten kautta (ks. kohta 4.5). 
 
Ikä 
 
Amoksisilliinin eliminaation puoliintumisaika on noin 3 kuukauden – 2 vuoden ikäisillä lapsilla 
samanlainen kuin vanhemmilla lapsilla ja aikuisilla. Vastasyntyneiden lasten (myös ennenaikaisesti 
syntyneiden) ensimmäisen elinviikon aikana annosväli ei saisi ylittää kahta kertaa vuorokaudessa 
munuaisista riippuvan poistumisreitin kypsymättömyyden vuoksi. Koska iäkkäillä potilailla on 
todennäköisemmin heikentynyt munuaistoiminta, annoksen valinnassa on noudatettava varovaisuutta. 
Munuaistoiminnan seuranta saattaa myös olla hyödyllistä. 
 
Munuaisten vajaatoiminta 
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon kokonaispuhdistuma seerumista pienenee samassa suhteessa kuin 
munuaistoiminta heikkenee. Lääkkeen puhdistuman pienentyminen on huomattavampaa 
amoksisilliinin kuin klavulaanihapon osalta, koska suurempi osa amoksisilliinista erittyy munuaisten 
kautta. Kun harkitaan annostusta potilaille, joiden munuaistoiminta on heikentynyt, on vältettävä 
amoksisilliinin kumuloitumista, mutta turvattava riittävät klavulaanihappopitoisuudet (ks. kohta 4.2). 
 
Maksan vajaatoiminta 
 
Maksan vajaatoimintapotilaille on annosteltava varoen ja maksan toimintaa tulee seurata säännöllisin 
väliajoin. 
 
5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta 
 
Farmakologista turvallisuutta, geenitoksisuutta sekä reproduktiotoksisuutta koskevien 
konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille. 
 
Amoksisilliini-klavulaanihapolla tehdyt toistuvan annostelun toksisuutta tarkastelevat tutkimukset 
koirilla osoittivat mahaärsytystä ja oksentelua sekä kielen värjäytymistä. 
 
Karsinogeenisuustutkimuksia ei ole tehty Augmentinilla eikä sen komponenteilla. 
 
 
6. FARMASEUTTISET TIEDOT 
 
6.1 Apuaineet 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
6.2 Yhteensopimattomuudet 
 
[täytetään kansallisesti] 
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6.3 Kestoaika 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
6.4 Säilytys  
 
[täytetään kansallisesti] 
 
6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoot 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet 
 
Ei erityisvaatimuksia. 
 
Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti. 
 
Laskimonsisäisen injektioliuoksen valmistus 
 
500 mg/100 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
Injektionesteisiin käytettävä vesi on tavallisin liuotin. Augmentin 500/100 mg tulee liuottaa 10 ml:aan 
liuotinta.Tästä saadaan noin 10,5 ml liuosta kerta-annoskäyttöä varten. Valmistuksen aikana liuos 
saattaa ohimenevästi värjäytyä vaaleanpunaiseksi. Valmiit liuokset ovat yleensä värittömiä tai vaalean 
oljen värisiä. 
 
Augmentin tulee antaa 20 min kuluessa valmistuksesta. 
 
1000 mg/200 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
Injektionesteisiin käytettävä vesi on tavallisin liuotin. Augmentin 1000/200 mg tulee liuottaa 
20 ml:aan liuotinta. Tästä saadaan noin 20,9 ml liuosta kerta-annoskäyttöä varten. Valmistuksen 
aikana liuos saattaa ohimenevästi värjäytyä vaaleanpunaiseksi. Valmiit liuokset ovat yleensä 
värittömiä tai vaalean oljen värisiä. 
 
Augmentin tulee antaa 20 min kuluessa valmistuksesta. 
 
Laskimonsisäisen infuusioliuoksen valmistus 
 
Augmentin-injektiopullot eivät sovellu käytettäväksi moneen annokseen. 
 
500 mg/100 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
Augmentin tulee valmistaa kuten yllä on kuvattu injektioliuosta varten. Näin valmistettu liuos tulee 
viipymättä lisätä 50 ml:aan infuusionestettä käyttäen minipussia tai infuusiolaitteistoon liitettävää 
byrettiä. 
 
1000 mg/200 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
Augmentin tulee valmistaa kuten yllä on kuvattu injektioliuosta varten. Näin valmistettu liuos tulee 
viipymättä lisätä 100 ml:aan infuusionestettä käyttäen minipussia tai infuusiolaitteistoon liitettävää 
byrettiä. 
 
 
7. MYYNTILUVAN HALTIJA 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
{Nimi ja osoite} 
<{tel}> 
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<{fax}> 
<{e-mail}> 
 
 
8. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
{pvm} 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
{pvm} 
 
[täytetään kansallisesti] 
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1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 250 mg/25 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 500 mg/50 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 1000 mg/100 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 2000 mg/200 mg  infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 
 
[Täytetään kansallisesti] 
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 
 
 
3. LÄÄKEMUOTO 
 
250 mg/25 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
Injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
[Täytetään kansallisesti] 
 
500 mg/50 mg, 1000 mg/100 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
Injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
[Täytetään kansallisesti] 
 
2000 mg/200 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
Infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
[Täytetään kansallisesti] 
 
4. KLIINISET TIEDOT 
 
4.1 Käyttöaiheet 
 
Augmentin on tarkoitettu seuraavien infektioiden hoitoon aikuisille ja lapsille (ks. kohdat 4.2, 4.4 ja 
5.1): 
 
 vakavat korva-, nenä- ja kurkkuinfektiot (kuten mastoidiitti, nielurisan infektiot, epiglottiitti ja 

sinuiitti kun siihen liittyy vakavia systeemisiä merkkejä ja oireita) 
 akuutti kroonisen bronkiitin pahenemisvaihe (asianmukaisesti diagnosoitu) 
 avohoitopneumonia 
 kystiitti 
 pyelonefriitti 
 iho- ja pehmytkudosinfektiot, erityisesti selluliitti, eläinten puremat, vaikeat hammasperäiset 

abskessit, joihin liittyy etenevä selluliitti 
 luu- ja nivelinfektiot, erityisesti osteomyeliitti 
 intra-abdominaali-infektiot 
 naisten genitaali-infektiot. 
 
Infektioiden ehkäisyyn aikuispotilaille suurten kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä, kun 
toimenpiteen kohteena on: 
 mahalaukun ja suoliston alue 
 lantion alue 
 pään ja kaulan alue 
 sappiteiden ja sappirakon alue. 
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Antibioottihoidon toteutuksessa on huomioitava antimikrobisen lääkehoidon tarkoituksenmukaista 
käyttöä koskevat viralliset ja paikalliset ohjeet.  
 
4.2 Annostus ja antotapa 
 
Annokset ilmaistaan kauttaaltaan amoksisilliinina/klavulaanihappona paitsi silloin kun annokset 
ilmoitetaan yksittäisinä komponentteina. 
 
Seuraavat asiat on huomioitava valittaessa Augmentinin annosta tietyn infektion hoitoon: 
 
 odotettavissa olevat patogeenit ja niiden todennäköinen herkkyys antibakteerisille lääkeaineille 

(ks. kohta 4.4) 
 infektion vakavuus ja paikka 
 potilaan ikä, paino ja munuaistoiminta, kuten alla on kuvattu 
 
Augmentinin vaihtoehtoisia lääkemuotoja (esim. sellaisia, joissa amoksisilliiniannos on korkeampi 
ja/tai amoksisilliinin ja klavulaanihapon suhde on erilainen) on harkittava tarpeen mukaan (ks. kohta 
5.1). 
 
Tällä Augmentinin lääkemuodolla päivittäinen kokonaisannos on 6000 mg amoksisilliinia ja 600 mg 
klavulaanihappoa, kun lääke annetaan alla olevan suosituksen mukaisesti. Jos tarvitaan suurempaa 
päivittäistä amoksisilliiniannosta, sitä ei tule aikaansaada käyttäen tätä lääkevalmistetta. Näin 
vältytään tarpeettoman suurilta päivittäisiltä klavulaanihappoannoksilta. 
 
Hoidon keston tulee määräytyä potilaan vasteen mukaan. Jotkut infektiot (esim. osteomyeliitti) 
vaativat pitempiä hoitoaikoja. Hoitoa ei tule jatkaa yli 14 päivää ilman uudelleenarviointia (ks. kohta 
4.4 koskien pitkäkestoista hoitoa). 
 
Hoidon toteutuksessa on huomioitava amoksisilliini-klavulaanihapon asiannmukaista annostelutiheyttä 
koskevat paikalliset ohjeet.  
 
Aikuiset ja �40 kg painavat lapset 
 
Suositellut annokset kohdassa 4.1 lueteltujen infektioiden hoidossa: 
 1000 mg/100 mg 8–12 tunnin välein tai  
 2000 mg/200 mg 12 tunnin välein.  
 
Erittäin vaikeissa infektioissa annos voidaan nostaa enintään tasolle 2000 mg/200 mg 8 tunnin välein.  
 
Infektioiden ehkäisy kirurgisten toimenpiteiden 
yhteydessä 
 
 

Alle tunnin kestävissä toimenpiteissä 
suositeltava annos on 1000 mg/100 mg – 
2000 mg/200 mg anestesian induktion 
yhteydessä.  
 
Yli tunnin kestävissä toimenpiteissä suositeltava 
annos on 1000 mg/100 mg – 2000 mg/200 mg 
anestesian induktion yhteydessä ja sen jälkeen 
1000 mg/100 mg enintään 3 kertaa 24 tunnin 
aikana. 
 
Selvät kliiniset infektion merkit leikkauksen 
aikana vaativat normaalin suonensisäisen tai 
oraalisen hoitojakson leikkauksen jälkeen. 
 

136 



 
Lapset < 40 kg 
 
Suositellut annokset: 
 �3 kuukauden ikäiset lapset: 50 mg/5 mg/kg joka 8:s tunti  
 Alle 3 kuukauden ikäiset tai alle 4 kg painavat lapset: 50 mg/5 mg/kg joka 12:s tunti. 
 
Iäkkäät potilaat 
 
Annoksen muutos ei ole tarpeen. 
 
Munuaisten vajaatoiminta 
 
Annosten muutos perustuu amoksisilliinipitoisuuksien enimmäissuosituksiin. Annoksen muutos ei ole 
tarpeen potilaille, joiden kreatiniinipuhdistuma (CrCl) on yli 30 ml/min. 
 
250 mg/25 mg; 500 mg/50 mg; 1000 mg/100 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
Potilaille, joiden kreatiniinipuhdistuma on alle 30 ml/min, sellaisten Augmentin-valmisteiden käyttöä 
ei suositella, joissa amoksisilliinin ja klavulaanihapon suhde on 10:1 koska annoksen muutos ei ole 
mahdollinen. Tällaisille potilaille suositellaan sellaisia Augmentin-valmisteita, joiden 
amoksisilliini/klavulaanihappo-suhde on 5:1. 
 
2000 mg/200 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
Augmentin 2000 mg/200 mg –valmistetta tulisi käyttää vain potilaille, joiden kreatiniinipuhdistuma on 
alle 30 ml/min, kirurgian profylaksiin, jolloin se tulee antaa yhtenä infuusiona. 
 
Maksan vajaatoiminta 
 
Annosteltava varoen. Maksan toimintaa tulee seurata säännöllisin väliajoin (ks. kohdat 4.3 ja 4.4). 
 
Antotapa 
 
Augmentin annetaan laskimonsisäisesti. 
 
250 mg/25 mg: 500 mg/50 mg; 1000 mg/100 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
Augmentin voidaan antaa joko hitaana laskimonsisäisenä injektiona 3-4 min kuluessa suoraan 
laskimoon tai tippaletkun kautta tai 30-40 min kestävänä infuusiona. Augmentin ei sovellu 
annettavaksi lihakseen. 
 
Alle 3 kuukauden ikäisille lapsille Augmentin tulee antaa vain infuusiona. 
 
Augmentin-hoito voidaan aloittaa laskimonsisäisellä valmisteella ja jatkaa kyseiselle potilaalle 
sopivalla suun kautta annettavalla valmisteella. 
 
2000 mg/200 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
Augmentin 2000 mg/200 mg tulee antaa 30-40 min kestävänä laskimonsisäisenä infuusiona. 
Augmentin ei sovellu annettavaksi lihakseen. 
 
4.3 Vasta-aiheet  
 
Yliherkkyys vaikuttaville aineille, jollekin penisilliinille tai apuaineelle. 
 
Aiempi vakava välitön yliherkkyysreaktio (esim. anafylaksi) toiselle beetalaktaamivalmisteelle (esim. 
kefalosporiinille, karbapeneemille tai monobaktaamille). 
 
Aiempi amoksisilliini-klavulaanihaposta johtunut keltatauti/maksan vajaatoiminta (ks. kohta 4.8). 
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4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet 
 
Ennen amoksisilliini-klavulaanihappohoidon aloittamista mahdolliset aiemmat penisilliinien, 
kefalosporiinien tai muiden beetalaktaamien aiheuttamat yliherkkyysreaktiot on selvitettävä tarkkaan 
(ks. kohdat 4.3 ja 4.8). 
 
Penisilliinihoitoa saavilla potilailla on kuvattu vakavia ja joskus kuolemaan johtavia 
yliherkkyysreaktioita (anafylaksia). Nämä reaktiot ovat todennäköisempiä potilailla, joilla on aiemmin 
todettu penisilliiniyliherkkyys sekä atooppisilla henkilöillä. Jos potilas saa allergisen reaktion, 
amoksisilliini-klavulaanihappohoito on lopetettava ja aloitettava sopiva vaihtoehtoinen hoito.  
 
Jos infektion aiheuttajamikrobi(e)n on osoitettu olevan herkk(i)ä amoksisilliinille, on harkittava 
siirtymistä amoksisilliini-klavulaanihaposta amoksisilliiniin virallisia hoitosuosituksia noudattaen. 
 
Tämä Augmentin-valmiste ei ehkä sovellu käytettäväksi silloin kun on olemassa suuri riski, että 
oletetut patogeenit ovat resistenttejä beetalaktaamivalmisteille eikä tämä resistenssi välity sellaisten 
beetalaktamaasien kautta, jotka ovat herkkiä klavulaanihappoinhibitiolle. Suositeltuina annoksina 
(enintään 1000 mg/100 mg 8 tunnin välein) tämä lääkemuoto ei ehkä sovellu penisilliinille resistentin 
S. pneumoniaen aiheuttamien infektioiden hoitoon. Jotta hoito tehoaisi myös tähän patogeeniin, 
annostuksen on oltava vähintään 2000 mg/200 mg 12 tunnin välein. 
 
Kouristuksia voi ilmetä munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla tai suuria annoksia saavilla potilailla 
(ks. kohta 4.8). 
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon käyttöä tulee välttää, jos epäillään mononukleoosi-infektiota, koska 
tämän yhteydessä on ilmennyt punoittavaa ihottumaa amoksisilliinia saaneilla potilailla. 
 
Allopurinolin samanaikainen käyttö amoksisilliinihoidon aikana voi lisätä allergisten ihoreaktioiden 
mahdollisuutta.  
 
Pitkäaikainen käyttö voi toisinaan aiheuttaa valmisteelle resistenttien organismien lisääntymistä. 
 
Hoidon aloitusvaiheessa esiintyvä kuumeinen yleistynyt eryteema, johon liittyy märkärakkuloita, 
saattaa olla oire akuutista yleistyneestä märkärakkulaisesta eksanteemasta (ks. kohta 4.8). Tämä 
reaktio vaatii Augmentin-hoidon keskeyttämistä ja on jatkossa amoksisilliinihoidon vasta-aihe.  
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon käytössä on noudatettava varovaisuutta, jos potilaalla on todettu 
merkkejä maksan vajaatoiminnasta (ks. kohdat 4.2, 4.3 ja 4.8). 
 
Maksaan kohdistuvia haittavaikutuksia on todettu pääasiassa miehillä ja iäkkäillä potilailla, ja ne 
saattavat liittyä pitkäaikaiseen hoitoon. Näitä tapahtumia on raportoitu hyvin harvoin lapsilla. Kaikissa 
väestöryhmissä oireet ja löydökset tulevat esiin yleensä hoidon aikana tai pian sen jälkeen, mutta 
joskus ne saattavat ilmaantua vasta useiden viikkojen kuluttua hoidon päättymisestä. 
Maksavaikutukset ovat yleensä korjaantuvia, mutta ne voivat olla vaikeita, ja erittäin harvoin on 
raportoitu kuolemantapauksia. Tällöin potilaalla on lähes aina ollut jokin vakava perussairaus tai muu 
samanaikainen lääkitys, jonka tiedetään voivan aiheuttaa maksavaikutuksia (ks. kohta 4.8). 
 
Antibiootteihin liittyvää koliittia on ilmoitettu melkein kaikkien antibakteeristen lääkkeiden, myös 
amoksisilliinin, käytön yhteydessä. Se voi vaihdella lievästä henkeä uhkaavaan (ks. kohta 4.8). Sen 
vuoksi tätä diagnoosia on tarkeää harkita potilailla, joilla ilmenee ripulia minkä tahansa 
antibiootihoidon aikana tai sen jälkeen. Jos antibioottihoitoon liittyvää koliittia esiintyy, Augmentin-
hoito on lopetettava heti, neuvoteltava lääkärin kanssa ja aloitettava asianmukainen hoito. Suolen 
peristaltiikkaa heikentäviä lääkkeitä ei saa käyttää tässä tilanteessa. 
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Pitkäkestoisen hoidon aikana on syytä seurata määräajoin elintoimintoja, mm. munuaisten, maksan ja 
hematopoieettisen systeemin toimintaa. 
 
Protrombiiniajan pidentymistä on havaittu harvoissa tapauksissa amoksisilliini-klavulaanihappoa 
saavilla potilailla. Samanaikaisesti antikoagulantteja käyttävien potilaiden tarpeellisesta seurannasta 
on huolehdittava. Oraalisten antikoagulanttien annoksen muutos saattaa olla tarpeen halutun 
antikoagulaatiotason säilyttämiseksi (ks. kohdat 4.5 ja 4.8). 
 
Munuaisten vajaatoiminnasta kärsivillä potilailla annostusta tulee muuttaa vajaatoiminnan asteen 
mukaiseksi (ks. kohta 4.2). 
 
Potilailla, joilla on pienentynyt virtsaneritys, on todettu hyvin harvoin kidevirtsaisuutta, pääasiallisesti 
parenteraalisen hoidon yhteydessä. Annettaessa suuria amoksisilliiniannoksia on syytä huolehtia 
riittävästä nesteen saannista ja virtsanerityksestä, jotta amoksisilliinin aiheuttamaa kidevirtsaisuuden 
mahdollisuutta voidaan vähentää. Potilailla, joilla on virtsakatetri, on säännöllisesti tarkistettava, ettei 
katetri ole tukkeutunut  (ks. kohta 4.9). 
 
Kun amoksisilliinihoidon aikana tutkitaan virtsan glukoosia, tulisi käyttää entsymaattisia 
glukoosioksidaasimenetelmiä, koska vääriä positiivisia tuloksia saattaa esiintyä ei-entsymaattisilla 
menetelmillä. 
 
Augmentinissa oleva klavulaanihappo voi aiheuttaa IgG:n ja albumiinin ei-spesifisen sitoutumisen 
punasolujen kalvoille johtaen väärään positiiviseen Coombsin kokeeseen. 
 
Platelia Aspergillus EIA -menetelmällä (Bio-Rad Laboratories) on saatu positiivisia testituloksia 
amoksisilliini-klavulaanihappohoidon aikana, vaikka myöhemmin on todettu, ettei potilailla ole ollut 
Aspergillus -infektiota. Non-Aspergillus polysakkaridien ja polyfuranoosien ristireaktiota on raportoitu 
Platelia Aspergillus EIA -menetelmää (Bio-Rad Laboratories) käytettäessä. Siksi amoksisilliini-
klavulaanihappohoitoa saavien potilaiden positiivisiin testituloksiin on suhtauduttava varauksella, ja 
ne on vahvistettava muilla diagnostisilla menetelmillä. 
 
250 mg/25 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
Tämä valmiste sisältää 15,7 mg (0,7 mmol) natriumia per injektiopullo. Asia on syytä ottaa huomioon 
potilailla, joiden ruokavaliossa natriumin  määrä on rajoitettu. 
 
250 mg/25 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
Tämä valmiste sisältää 4,9 mg (0,1 mmol) kaliumia per injektiopullo. Asia on syytä ottaa huomioon 
potilailla, joiden munuaistoiminta on heikentynyt tai joiden ruokavaliossa kaliumin määrä on 
rajoitettu. 
 
500 mg/50 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
Tämä valmiste sisältää 31,5 mg (1,4 mmol) natriumia per injektio/infuusiopullo. Asia on syytä ottaa 
huomioon potilailla, joiden ruokavaliossa natriumin  määrä on rajoitettu. 
 
500 mg/50 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
Tämä valmiste sisältää 9,8 mg (0,3 mmol) kaliumia per injektio/infuusiopullo. Asia on syytä ottaa 
huomioon potilailla, joiden munuaistoiminta on heikentynyt tai joiden ruokavaliossa kaliumin määrä 
on rajoitettu. 
 
1000 mg/100 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
Tämä valmiste sisältää 62,9 mg (2,7 mmol) natriumia per injektio/infuusiopullo. Asia on syytä ottaa 
huomioon potilailla, joiden ruokavaliossa natriumin  määrä on rajoitettu. 
 
1000 mg/100 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
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Tämä valmiste sisältää 19,6 mg (0,5 mmol) kaliumia per injektio/infuusiopullo. Asia on syytä ottaa 
huomioon potilailla, joiden munuaistoiminta on heikentynyt tai joiden ruokavaliossa kaliumin määrä 
on rajoitettu. 
 
2000 mg/200 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
Tämä valmiste sisältää 125,9 mg (5,5 mmol) natriumia per injektio/infuusiopullo. Asia on syytä ottaa 
huomioon potilailla, joiden ruokavaliossa natriumin  määrä on rajoitettu. 
 
2000 mg/200 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
Tämä valmiste sisältää 39,3 mg (1,0 mmol) kaliumia per injektio/infuusiopullo. Asia on syytä ottaa 
huomioon potilailla, joiden munuaistoiminta on heikentynyt tai joiden ruokavaliossa kaliumin määrä 
on rajoitettu. 
 
4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset 
 
Oraaliset antikoagulantit 
 
Oraalisia antikoagulantteja ja penisilliiniantibiootteja on laajasti käytetty käytännössä ilman 
raportoituja interaktioita. Kuitenkin kirjallisuudesta löytyy tapauksia, joissa INR (International 
Normalized Ratio) on noussut potilailla, jotka käyttävät asenokumarolia tai varfariinia ja joille on 
määrätty amoksisilliinikuuri. Jos samanaikainen anto on välttämätöntä, protrombiiniaikaa tai INR-
arvoa on tarkoin seurattava, kun hoitoon lisätään tai siitä poistetaan amoksisilliini. Lisäksi oraalisten 
antikoagulanttien annoksen muutos saattaa olla tarpeen (ks. kohdat 4.4 ja 4.8). 
 
Metotreksaatti 
 
Penisilliinit saattavat vähentää metotreksaatin erittymistä, mistä aiheutuu mahdollinen toksisuuden 
lisääntyminen. 
 
Probenesidi 
 
Probenesidin samanaikaista käyttöä ei suositella. Probenesidi vähentää amoksisilliinin erittymistä 
munuaistubulusten kautta. Amoksisilliinin, mutta ei klavulaanihapon, pitoisuus veressä voi suurentua 
ja pitkittyä probenesidin samanaikaisen käytön seurauksena.  
 
4.6 Raskaus ja imetys 
 
Raskaus 
 
Eläinkokeet eivät ole osoittaneet suoraa tai epäsuoraa vahingollista vaikutusta raskauteen, 
alkion/sikiönkehitykseen, synnytykseen eikä postnataaliseen kehitykseen (ks. kohta 5.3). Rajalliset 
tiedot amoksisilliini-klavulaanihapon raskaudenaikaisesta käytöstä eivät viittaa synnynnäisten 
epämuodostumien lisääntymiseen. Yhdessä tutkimuksessa raportoitiin naisilla, joilla todettiin 
ennennaikainen sikiökalvojen repeytyminen, että profylaktiseen amoksisilliini-
klavulaanihappohoitoon saattaa vastasyntyneillä liittyä lisääntynyt nekrotisoivan enterokoliitin vaara. 
Käyttöä tulee välttää raskauden aikana, ellei hoitava lääkäri pidä sitä välttämättömänä. 
 
Imetys 
 
Molemmat aineosat erittyvät rintamaitoon (tietoa ei ole saatavilla, miten klavulaanihappo vaikuttaa 
imetettävään lapseen). Näin ollen ripuli ja limakalvojen sieni-infektio ovat mahdollisia, joten imetys 
täytyy mahdollisesti lopettaa. Amoksisilliini-klavulaanihappoa tulee antaa imetyksen aikana vasta 
sitten, kun hoitava lääkäri on tehnyt hyöty/riski –arvion. 
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4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn 
 
Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Kuitenkin 
haittavaikutuksia voi esiintyä (esim. allergisia reaktioita, huimausta, kouristuksia), jotka voivat 
vaikuttaa ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita (ks. kohta 4.8). 
 
4.8 Haittavaikutukset 
 
Yleisimmin raportoidut haittavaikutukset ovat ripuli, pahoinvointi ja oksentelu. 
 
Alla luetellaan Augmentinin kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoille tulon jälkeisessä seurannassa 
esiin tulleet haittavaikutukset elinryhmittäin MedDRA-luokituksen mukaan. 
 
Haitat on luokiteltu seuraavasti: 
hyvin yleinen (�1/10)  
yleinen (�1/100, <1/10)  
melko harvinainen (�1/1000, <1/100)  
harvinainen (�1/10,000, <1/1000)   
hyvin harvinainen (<1/10,000) 
tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin) 
 
Infektiot 
Mukokutaaninen kandidiaasi Yleinen 
Resistenttien organismien lisääntyminen 
 

Tuntematon 

Veri ja imukudos 
Korjaantuva leukopenia (myös neutropenia) Harvinainen 
Trombosytopenia Harvinainen 
Korjaantuva agranulosytoosi Tuntematon 
Hemolyyttinen anemia Tuntematon 
Vuotoaikojen ja protrombiiniaikojen 
pidentyminen1 

 

Tuntematon 

Immuunijärjestelmä10 

Angioneuroottinen ödeema Tuntematon 
Anafylaksi Tuntematon 
Seerumisairauden kaltainen oireyhtymä Tuntematon 
Allerginen vaskuliitti 
 

Tuntematon 

Hermosto 
Huimaus Melko harvinainen 
Päänsärky Melko harvinainen 
Kouristukset2 

 
Tuntematon 

Verisuonisto 
Tromboflebiitti3 Harvinainen 

 
Ruoansulatuselimistö 
Ripuli Yleinen 
Pahoinvointi Melko harvinainen 
Oksentelu Melko harvinainen 
Ruoansulatushäiriöt Melko harvinainen 
Antibioottihoidon yhteydessä esiintyvä 
suolitulehdus4 
 

Tuntematon 
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Maksa ja sappi 
ASAT- ja/tai ALAT-arvojen nousu5 Melko harvinainen 
Hepatiitti6 Tuntematon 
Kolestaattinen keltaisuus6 
 

Tuntematon 

Iho ja ihonalainen kudos7 

Ihottuma Melko harvinainen 
Kutina Melko harvinainen 
Urtikaria Melko harvinainen 
Erythema multiforme Harvinainen 
Stevens-Johnsonin oireyhtymä Tuntematon 
Toksinen epidermaalinen nekrolyysi Tuntematon 
Rakkulainen kesivä ihottuma Tuntematon 
Akuutti yleistynyt märkärakkulainen eksanteema9 
 

Tuntematon 

Munuaiset ja virtsatiet 
Interstitiaalinefriitti Tuntematon 
Kidevirtsaisuus8 Tuntematon 
1 Ks. kohta 4.4 
2 Ks. kohta 4.4 
3 Injektiopaikassa 
4 Mukaan lukien pseudomembranoottinen suolitulehdus ja vuotava suolitulehdus (ks. kohta 4.4) 
5 Kohtalaista ASAT- ja/tai ALAT-arvojen nousua on todettu potilailla, joita on hoidettu 
beetalaktaamiantibiooteilla, mutta näiden löydösten merkitystä ei tunneta. 
6 Näitä tapahtumia on todettu muilla penisilliineillä ja kefalosporiineilla (ks. kohta 4.4).  
7 Jos yliherkkyyteen viittaavia ihoreaktioita esiintyy, hoito tulee lopettaa (ks. kohta 4.4). 
8 Ks. kohta 4.9 
9 Ks. kohta 4.4 
10 Ks. kohdat 4.3 ja 4.4 
 
4.9 Yliannostus 
 
Yliannostuksen oireet ja merkit 
 
Yliannostukseen voi liittyä ruoansulatuskanavan oireita sekä neste- ja elektrolyyttitasapainon häiriöitä. 
Amoksisilliinista johtuvaa kidevirtsaisuutta on todettu ja se voi joissakin tapauksissa johtaa 
munuaisten vajaatoimintaan (ks. kohta 4.4 ). 
 
Kouristuksia voi ilmetä munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla tai suuria annoksia saavilla potilailla. 
 
Amoksisilliinin on raportoitu saostuvan virtsakatetreihin, pääasiallisesti suurten laskimonsisäisten 
annosten jälkeen. On tarkistettava säännöllisesti, ettei katetri ole tukkeutunut (ks. kohta 4.4). 
 
Myrkytyksen hoito 
 
Gastrointestinaalioireet voidaan hoitaa oireenmukaisesti ja on kiinnitettävä huomiota neste- ja 
elektrolyttitasapainoon.  
 
Amoksisilliini-klavulaanihappo voidaan poistaa verenkierrosta hemodialyysillä. 
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5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 
 
5.1 Farmakodynamiikka 
 
Farmakoterapeuttinen ryhmä: Penisilliinien yhdistelmävalmisteet, mukaan lukien beetalaktamaasi-
inhibiittorit; ATC-koodi: J01CR02. 
 
Vaikutusmekanismi 
 
Amoksisilliini on puolisynteettinen penisilliini (beetalaktaamiantibiootti), joka ehkäisee yhtä tai 
useampaa entsyymiä (kutsuttu usein penisilliiniä sitoviksi proteiineiksi, PBP) bakteerin 
peptidoglykaanin biosynteesin tiellä. Tämä peptidoglykaani on olennainen rakenteellinen komponentti 
bakteerin soluseinämässä. Peptidoglykaanin synteesin esto johtaa bakteerin soluseinämän 
heikkenemiseen, jota yleensä seuraa solun hajoaminen ja kuolema.  
 
Amoksisilliini on herkkä resistenttien bakteerien tuottamien beetalaktamaasien hajottavalle 
vaikutukselle, ja sen vuoksi amoksisilliinin vaikutuskirjo ei yksinään kata organismeja, jotka tuottavat 
näitä entsyymejä. 
 
Klavulaanihappo on beetalaktaami, joka on rakenteellisesti sukua penisilliinille. Se inaktivoi joitakin 
beetalaktamaasientsyymejä estäen siten amoksisilliinin inaktivaation. Klavulaanihapolla yksinään ei 
ole kliinisesti hyödyllistä antibakteerista tehoa. 
 
Farmakodynamiikan ja farmakokinetiikan suhde 
 
Aika, jona pitoisuus seerumissa  pysyy MIC-arvon yläpuolella (T > MIC), on tärkeimpiä 
amoksisilliinin tehon mittareita. 
 
Resistenssimekanismit 
 
Kaksi pääasiallista resistenssimekanismia amoksisilliini-klavulaanihapolle: 
 
 Sellaisten bakteeribeetalaktamaasien inaktivaatio, joita klavulaanihappo ei inhiboi, mukaan 

lukien luokat B, C ja D 
 Muutokset penisilliiniä sitovissa proteiineissa, jotka vähentävät antibakteerisen lääkeaineen 

affiniteettia kohdekudokseen. 
 
Bakteerien läpäisemättömyys tai effluksipumppumekanismit voivat aiheuttaa tai myötävaikuttaa 
bakteerien resistenssiin, erityisesti gram-negatiivisilla bakteereilla. 
 
Raja-arvot 
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon MIC-raja-arvot ovat EUCAST:n (The European Committee on 
Antimicrobial Susceptibility Testing) antamia 
 
Mikro-organismi Raja-arvot (mikrog/ml) 

 
 Herkkä Kohtalaisen herkkä Resistentti 

 
Haemophilus influenzae1 � 1 - > 1 
Moxarella catarrhalis 1 � 1 - > 1 
Staphylococcus aureus 2 �2 - �2 
Koagulaasi-negatiiviset 
stafylokokit 2 

�0,25  �0,25 
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Enterococcus 1 �4 8 � 8 
Streptococcus A, B, C, G 5 �0,25 - � 0,25 
Streptococcus pneumoniae 3 �0,5 1-2 � 2 
Enterobacteriaceae 1,4  - �8 
Gram-negatiiviset anaerobit 1 �4 8 �8 
Gram-positiiviset anaerobit 1 �4 8 � 8 
Lajeista riippumattomat raja-
arvot 1 

�2 4-8 �8 

Raportoidut arvot tarkoittavat amoksisilliinipitoisuuksia. Herkkyystestejä varten 
klavulaanihappopitoisuus on vakioitu tasolle 2 mg/l. 
2 Raportoidut arvot tarkoittavat oksasilliinipitoisuuksia 
3 Taulukon raja-arvot perustuvat ampisilliinin raja-arvoihin. 
4 Resistenttiyden raja-arvo R>8 mg/l varmistaa, että kaikki kannat, joilla on resistenssimekanismeja 
raportoidaan resistenteiksi. 
5 Taulukon raja-arvot perustuvat bentsyylipenisilliinin raja-arvoihin. 
 
 
Joidenkin lajien resistenssin esiintyvyys saattaa vaihdella maantieteellisesti ja ajallisesti, joten 
paikallinen tietous resistenssistä on toivottavaa, etenkin silloin kun hoidetaan vakavia infektioita. 
Tarpeen mukaan on syytä hakea asiantuntijan neuvoa silloin kun paikallinen resistenssi on sellainen, 
että lääkkeen käyttö on ainakin joihinkin infektioihin kyseenalainen.  
 
Yleisesti herkät lajit 
Gram-positiiviset aerobiset mikro-organismit 
Enterococcus faecalis  
Gardnerella vaginalis 
Staphylococcus aureus (metisilliinille herkät)£ 
Streptococcus agalactiae 
Streptococcus pneumoniae1  
Streptococcus pyogenes ja muut beetahemolyyttiset streptokokit 
Streptococcus viridans –ryhmä 
 
Gram-negatiiviset aerobiset mikro-organismit 
Actinobacillus actinomycetemcomitans 
Capnocytophaga spp. 
Eikenella corrodens 
Haemophilus influenzae2 
Moxarella catarrhalis 
Neisseria gonorrhoeae§ 
Pasteurella multocida 
 
Anaerobiset mikro-organismit 
Bacteroides fragilis 
Fusobacterium nucleatum 
Prevotella spp. 
 
Lajit, joiden hankittu resistenssi saattaa aiheuttaa ongelmia 
Gram-positiiviset aerobiset mikro-organismit 
Enterococcus faecium $ 
 
Gram-negatiiviset aerobiset mikro-organismit 
Escherichia coli 
Klebsiella oxytoca 
Klebsiella pneumoniae 
Proteus mirabilis 
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Proteus vulgaris 
 
Luonnostaan resistentit mikro-organismit 
Gram-negatiiviset aerobiset mikro-organismit 
Acinetobacter sp. 
Citrobacter freundii 
Enterobacter sp. 
Legionella pneumophila 
Morganella morganii 
Providencia spp. 
Pseudomonas sp. 
Serratia sp. 
Stenotrophomonas maltophilia 
 
Muut mikro-organismit 
Chlamydia trachomatis 
Chlamydophila pneumoniae 
Chlamydophila psittaci 
Coxiella burnetti 
Mycoplasma pneumoniae 
 
$ Luonnostaan kohtalainen herkkyys ilman hankittua resistenssimekanismia. 
£ Kaikki metisilliinille resistentit stafylokokit ovat resistenttejä amoksisilliini-klavulaanihapolle. 
§ Kaikki amoksisilliinille resistentit kannat, joiden resistenssi ei ole beetalaktamaasivälitteinen, ovat 
resistenttejä amoksisilliini-klavulaanihapolle. 
1 Tämä amoksisilliini-klavulaanihappovalmiste ei ehkä sovellu penisilliinille resistentin Streptococcus 
pneumoniaen aiheuttamien infektioiden hoitoon (ks. kohdat 4.2 ja 4.4) 
2Eräissä EU-maissa kantoja, joiden herkkyys on heikentynyt, on raportoitu esiintyvän yli 10 %. 
 
5.2 Farmakokinetiikka 
 
Imeytyminen 
 
Farmakokineettiset tulokset tutkimuksista, joissa amoksisilliini-klavulaanihappoa annettiin terveille 
vapaaehtoisryhmille 2000 mg/200 mg laskimonsisäisenä infuusiona 30 min kuluessa esitetään 
oheisessa taulukossa. 
 
Farmakokineettiset parametrit, keskiarvo (SD)  
 
Laskimonsisäinen infuusio 30 min kuluessa 

Amoksisilliini Annettu lääke 
Annos (mg) Cmax  

(mikrog/ml) 
t½ (h) AUC (h.mg/l) Erittyminen 

virtsaan 
(%, 0-6 h) 

Amoksisilliini 
AMX/CA 
2000/200 mg 

2000 108 
 21 

- 119 
 10,6 

74,4 

Klavulaanihappo 
AMX/CA 
2000/200 mg 

200 13,9 
 2,8 

- 18,2 
 3,0 

51,4 

AMX – amoksisilliini, CA - klavulaanihappo 
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Jakautuminen 
 
Noin 25 % plasman koko klavulaanihappopitoisuudesta ja 18 % plasman koko 
amoksisilliinipitoisuudesta on sitoutuneena proteiiniin. Amoksisilliinin laskettu jakautumistilavuus on 
noin 0,3–0,4 l/kg ja klavulaanihapon noin 0,2 l/kg. 
 
Laskimonsisäisen annon jälkeen sekä amoksisilliinia että klavulaanihappoa on mitattu sappirakosta, 
vatsan kudoksista, ihosta, rasva- ja lihaskudoksesta, nivel- ja peritoneaalinesteestä, sapesta ja 
märkäeritteestä. Amoksisilliini ei jakaudu aivo-selkäydinnesteeseen riittävässä määrin.  
 
Eläinkokeissa ei ole havaittu kummankaan yhdisteen kertyvän merkittävästi mihinkään elimeen. 
Amoksisilliinia, kuten useimpia penisilliinejä, voidaan todeta rintamaidossa. Myös klavulaanihappoa 
voi esiintyä rintamaidossa hyvin vähäisinä määrinä (ks. kohta 4.6).  
 
Biotransformaatio 
 
Osa smoksisilliinista erittyy virtsaan inaktiivisena penisilloiinihappona määrinä, jotka vastaavat 
10 - 25 % alkuannoksesta. Suuri osa klavulaanihaposta metaboloituu ihmiselimistössä ja eliminoituu 
virtsan ja ulosteen mukana sekä uloshengityksen mukana hiilidioksidina.  
 
Eliminaatio 
 
Amoksisilliini eliminoituu pääasiassa munuaisten kautta, kun taas klavulaanihapon eliminoituminen 
noudattaa sekä munuaisista riippuvaa että riippumatonta mekanismia.  
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon keskimääräinen eliminaation puoliintumisaika on yksi tunti ja 
keskimääräinen kokonaispuhdistuma noin 25 l/h terveillä henkilöillä. Noin 60 - 70 % amoksisilliinista 
ja noin 40 - 65 % klavulaanihaposta erittyy muuttumattomana virtsaan ensimmäisten kuuden tunnin 
kuluessa laskimonsisäisen 500/100 mg:n tai 1000/200 mg:n boluskerta-annoksen jälkeen. Eri 
tutkimuksissa on todettu, että virtsaan erittyy amoksisilliinia 50-85 % ja klavulaanihappoa 27-60 % 24 
tunnin aikana. Klavulaanihaposta suurin osa erittyy 2 ensimmäisen tunnin aikana lääkkeen annosta.  
 
Probenesidin samanaikainen anto pitkittää amoksisilliinin, mutta ei klavulaanihapon erittymistä 
munuaisten kautta (ks. kohta 4.5). 
 
Ikä 
 
Amoksisilliinin eliminaation puoliintumisaika on noin 3 kuukauden – 2 vuoden ikäisillä lapsilla 
samanlainen kuin vanhemmilla lapsilla ja aikuisilla. Vastasyntyneiden lasten (myös ennenaikaisesti 
syntyneiden) ensimmäisen elinviikon aikana annosväli ei saisi ylittää kahta kertaa vuorokaudessa 
munuaisista riippuvan poistumisreitin kypsymättömyyden vuoksi. Koska iäkkäillä potilailla on 
todennäköisemmin heikentynyt munuaistoiminta, annoksen valinnassa on noudatettava varovaisuutta. 
Munuaistoiminnan seuranta saattaa myös olla hyödyllistä. 
 
Munuaisten vajaatoiminta 
 
Amoksisilliini-klavulaanihapon kokonaispuhdistuma seerumista pienenee samassa suhteessa kuin 
munuaistoiminta heikkenee. Lääkkeen puhdistuman pienentyminen on huomattavampaa 
amoksisilliinin kuin klavulaanihapon osalta, koska suurempi osa amoksisilliinista erittyy munuaisten 
kautta. Kun harkitaan annostusta potilaille, joiden munuaistoiminta on heikentynyt, on vältettävä 
amoksisilliinin kumuloitumista, mutta turvattava riittävät klavulaanihappopitoisuudet (ks. kohta 4.2). 
 
Maksan vajaatoiminta 
 
Maksan vajaatoimintapotilaille on annosteltava varoen ja maksan toimintaa tulee seurata säännöllisin 
väliajoin. 
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5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta 
 
Farmakologista turvallisuutta, geenitoksisuutta sekä reproduktiotoksisuutta koskevien 
konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille. 
 
Amoksisilliini-klavulaanihapolla tehdyt toistuvan annostelun toksisuutta tarkastelevat tutkimukset 
koirilla osoittivat mahaärsytystä ja oksentelua sekä kielen värjäytymistä. 
 
Karsinogeenisuustutkimuksia ei ole tehty Augmentinilla eikä sen komponenteilla. 
 
 
6. FARMASEUTTISET TIEDOT 
 
6.1 Apuaineet 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
6.2 Yhteensopimattomuudet 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
6.3 Kestoaika 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
6.4 Säilytys  
 
[täytetään kansallisesti] 
 
6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoot 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet 
 
Ei erityisvaatimuksia. 
 
Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti. 
 
Laskimonsisäisen injektioliuoksen valmistus 
 
250 mg/25 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
Injektionesteisiin käytettävä vesi Ph. Eur. on tavallisin liuotin. Augmentin 250/25 mg tulee liuottaa 
5 ml:aan liuotinta. Tästä saadaan noin 5,2 ml liuosta kerta-annoskäyttöä varten. Valmistuksen aikana 
liuos saattaa ohimenevästi värjäytyä vaaleanpunaiseksi. Valmiit liuokset ovat yleensä värittömiä tai 
vaalean oljen värisiä. 
 
Augmentin tulee antaa 20 min kuluessa valmistuksesta. 
 
500 mg/50 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
Injektionesteisiin käytettävä vesi Ph. Eur. on tavallisin liuotin. Augmentin 500/50 mg tulee liuottaa 
10 ml:aan liuotinta. Tästä saadaan noin 10,5 ml liuosta kerta-annoskäyttöä varten. Valmistuksen 
aikana liuos saattaa ohimenevästi värjäytyä vaaleanpunaiseksi. Valmiit liuokset ovat yleensä 
värittömiä tai vaalean oljen värisiä. 
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Augmentin tulee antaa 20 min kuluessa valmistuksesta. 
 
1000 mg/100 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
Injektionesteisiin käytettävä vesi Ph. Eur. on tavallisin liuotin. Augmentin 1000/100 mg tulee liuottaa 
20 ml:aan liuotinta. Tästä saadaan noin 20,9 ml liuosta kerta-annoskäyttöä varten. Valmistuksen 
aikana liuos saattaa ohimenevästi värjäytyä vaaleanpunaiseksi. Valmiit liuokset ovat yleensä 
värittömiä tai vaalean oljen värisiä. 
 
Augmentin tulee antaa 20 min kuluessa valmistuksesta. 
 
2000 mg/200 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
Augmentin 2000 mg/200 mg ei sovellu annettavaksi bolusinjektiona. Se tulee antaa laskimonsisäisenä 
infuusiona. 
 
Laskimonsisäisen infuusioliuoksen valmistus 
 
250 mg/25 mg, 500 mg/50 mg, 1000 mg/100 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
Augmentin tulee valmistaa kuten yllä on kuvattu injektioliuosta varten. Näin valmistettu liuos tulee 
viipymättä lisätä 50 ml:aan infuusionestettä käyttäen minipussia tai infuusiolaitteistoon liitettävää 
byrettiä. 
 
2000 mg/200 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
Augmentin 2000 mg/200 mg tulee liuottaa 20 ml:aan injektionesteisiin käytettävää vettä Ph. Eur. 
(tämä on minimitilavuus). Valmistuksen aikana liuos saattaa ohimenevästi värjäytyä 
vaaleanpunaiseksi. Valmiit liuokset ovat yleensä värittömiä tai vaalean oljen värisiä. Näin valmistettu 
liuos tulee viipymättä lisätä 100 ml:aan infuusionestettä käyttäen minipussia tai infuusiolaitteistoon 
liitettävää byrettiä. 
 
Augmentin-injektiopullot eivät sovellu käytettäväksi moneen annokseen. 
 
 
7. MYYNTILUVAN HALTIJA 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
{Nimi ja osoite} 
<{tel}> 
<{fax}> 
<{e-mail}> 
 
 
8. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
{pvm} 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
{pvm} 
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[täytetään kansallisesti] 
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MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT 
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
KOTELO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 250 mg/125 mg kalvopäällysteiset tabletit 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Suun kautta. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT 
MERKINNÄT 
 
LÄPIPAINOPAKKAUS JA KUIVATTU PUSSI 
 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 250 mg/125 mg kalvopäällysteiset tabletit 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
4. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
5. MUUTA 
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ULKO- JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
TABLETTIPURKKI 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 250 mg/125 mg kalvopäällysteiset tabletit 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Suun kautta. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
KOTELO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 250 mg/125 mg dispergoituvat tabletit 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Suun kautta. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT 
MERKINNÄT 
 
LÄPIPAINOPAKKAUS 
 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 250 mg/125 mg dispergoituvat tabletit 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
4. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
5. MUUTA 
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
KOTELO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 500 mg/125 mg kalvopäällysteiset tabletit 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Suun kautta. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT 
MERKINNÄT 
 
LÄPIPAINOPAKKAUS JA KUIVATTU PUSSI 
 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 500 mg/125 mg kalvopäällysteiset tabletit 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
4. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
5. MUUTA 
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ULKO- JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
TABLETTIPURKKI 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 500 mg/125 mg kalvopäällysteiset tabletit 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Suun kautta. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
KOTELO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 500 mg/125 mg dispergoituvat tabletit 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Suun kautta. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT 
MERKINNÄT 
 
LÄPIPAINOPAKKAUS 
 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 500 mg/125 mg dispergoituvat tabletit 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
4. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
5. MUUTA 
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
KOTELO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 500 mg/62,5 mg kalvopäällysteiset tabletit 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Suun kautta. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT 
MERKINNÄT 
 
LÄPIPAINOPAKKAUS 
 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 500 mg/62,5 mg kalvopäällysteiset tabletit 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
4. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
5. MUUTA 
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
KOTELO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 875 mg/125 mg kalvopäällysteiset tabletit 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Suun kautta. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT 
MERKINNÄT 
 
LÄPIPAINOPAKKAUS JA KUIVATTU PUSSI 
 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 875 mg/125 mg kalvopäällysteiset tabletit 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
4. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
5. MUUTA 
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ULKO- JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
TABLETTIPURKKI 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 875 mg/125 mg kalvopäällysteiset tabletit 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Suun kautta. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
KOTELO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 1000 mg/62,5 mg depottabletit 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Suun kautta. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT 
MERKINNÄT 
 
LÄPIPAINOPAKKAUS 
 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 1000 mg/62,5 mg depottabletit 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
4. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
5. MUUTA 
 

177 



 
ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
KOTELO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 125 mg/31,25 mg jauhe oraalisuspensiota varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Suun kautta. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
ANNOSPUSSI 
 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 125 mg/31,25 mg jauhe oraalisuspensiota varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
4. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
5. MUUTA 
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
KOTELO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 250 mg/62,5 mg jauhe oraalisuspensiota varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Suun kautta. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
ANNOSPUSSI 
 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 250 mg/62,5 mg jauhe oraalisuspensiota varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
4. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
5. MUUTA 
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
KOTELO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 400 mg/57 mg jauhe oraalisuspensiota varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Suun kautta. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
Säilytä alle 25 oC. 
Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle. 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
ANNOSPUSSI 
 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 400 mg/57 mg jauhe oraalisuspensiota varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
4. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
5. MUUTA 
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
KOTELO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 500 mg/125 mg jauhe oraalisuspensiota varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Suun kautta. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
 

188 



 
SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
ANNOSPUSSI 
 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 500 mg/125 mg jauhe oraalisuspensiota varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
4. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
5. MUUTA 
 

189 



 
ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
KOTELO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 875 mg/125 mg jauhe oraalisuspensiota varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Suun kautta. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
ANNOSPUSSI 
 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 875 mg/125 mg jauhe oraalisuspensiota varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
4. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
5. MUUTA 
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
KOTELO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 250 mg/31,25 mg jauhe oraalisuspensiota varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Suun kautta. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 

193 



10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
ANNOSPUSSI 
 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 250 mg/31,25 mg jauhe oraalisuspensiota varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
4. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
5. MUUTA 
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
KOTELO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 500 mg/62,5 mg jauhe oraalisuspensiota varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Suun kautta. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
ANNOSPUSSI 
 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 500 mg/62,5 mg jauhe oraalisuspensiota varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
4. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
5. MUUTA 
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
KOTELO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 1000 mg/125 mg jauhe oraalisuspensiota varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Suun kautta. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
ANNOSPUSSI 
 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 1000 mg/125 mg jauhe oraalisuspensiota varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
4. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
5. MUUTA 
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
KOTELO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 50 mg/12,5 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Suun kautta 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä 
Ravista hyvin ennen käyttöä 
 
Tarkista, että korkin sinettirengas ei ole rikkoutunut 
Lisää 18 millilitraa vettä 
Käännä ylösalaisin ja ravista hyvin 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
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9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 

203 



 
SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
PULLO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 50 mg/12,5 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Suun kautta  
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
Ravista hyvin ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
KOTELO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 100 mg/12,5 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Suun kautta. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
Ravista hyvin ennen käyttöä. 
 
Tarkista, että korkin sinettirengas ei ole rikkoutunut. 
Lisää vesi 2 osassa etiketissä olevaan merkkiin saakka. 
Käännä ylösalaisin ja ravista hyvin. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
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9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
PULLO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 100 mg/12,5 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Suun kautta. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
Ravista hyvin ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
KOTELO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 125 mg/62,5 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Suun kautta. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
Ravista hyvin ennen käyttöä. 
 
Tarkista, että korkin sinettirengas ei ole rikkoutunut. 
Lisää 91 ml vettä. 
Käännä ylösalaisin ja ravista hyvin. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
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9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
PULLO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 125 mg/62,5 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Suun kautta. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
Ravista hyvin ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
KOTELO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 125 mg/31,25 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Suun kautta. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
Ravista hyvin ennen käyttöä. 
 
Tarkista, että korkin sinettirengas ei ole rikkoutunut. 
Lisää vesi 2 osassa etiketissä olevaan merkkiin saakka. (60 ml) 
Lisää 74 ml vettä (tai lisää vesi 2 osassa merkkiin saakka). (80 ml) 
Lisää 92 ml vettä (tai lisää vesi 2 osassa merkkiin saakka). (100 ml) 
Käännä ylösalaisin ja ravista hyvin. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
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9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
PULLO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 125 mg/31,25 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Suun kautta. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
Ravista hyvin ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
KOTELO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 200 mg/28,5 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Suun kautta. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
Ravista hyvin ennen käyttöä. 
 
Tarkista, että korkin sinettirengas ei ole rikkoutunut. 
Lisää 64 ml vettä (tai lisää vesi 2 osassa merkkiin saakka). 
Käännä ylösalaisin ja ravista hyvin. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
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9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
PULLO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 200 mg/28,5 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Suun kautta. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
Ravista hyvin ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
KOTELO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 250 mg/62,5 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Suun kautta. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
Ravista hyvin ennen käyttöä. 
 
Tarkista, että korkin sinettirengas ei ole rikkoutunut. 
Lisää vesi 2 osassa etiketissä olevaan merkkiin saakka. (60 ml) 
Lisää 72 ml vettä (tai lisää vesi 2 osassa merkkiin saakka). (80 ml) 
Lisää 90 ml vettä (tai lisää vesi 2 osassa merkkiin saakka). (100 ml) 
Käännä ylösalaisin ja ravista hyvin. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 

222 



9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
PULLO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 250 mg/62,5 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Suun kautta. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
Ravista hyvin ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
KOTELO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 400 mg/57 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten (mansikka-
aromi) 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Suun kautta. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
Ravista hyvin ennen käyttöä. 
 
Tarkista, että korkin sinettirengas ei ole rikkoutunut. 
Lisää 19 ml vettä (tai lisää vesi 2 osassa merkkiin saakka). (20 ml) 
Lisää 32 ml vettä (tai lisää vesi 2 osassa merkkiin saakka). (35 ml) 
Lisää 64 ml vettä (tai lisää vesi 2 osassa merkkiin saakka). (70 ml) 
Lisää 127 ml vettä (tai lisää vesi 2 osassa merkkiin saakka). (140 ml) 
Käännä ylösalaisin ja ravista hyvin. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
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9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
PULLO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 400 mg/57 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten (mansikka-
aromi) 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Suun kautta. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
Ravista hyvin ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
Reseptilääke. 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
KOTELO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 400 mg/57 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
(hedelmäaromisekoitus) 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Suun kautta. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
Ravista hyvin ennen käyttöä. 
 
Tarkista, että korkin sinettirengas ei ole rikkoutunut. 
Lisää 62 ml vettä (tai lisää vesi 2 osassa merkkiin saakka). (70 ml) 
Lisää 124 ml vettä (tai lisää vesi 2 osassa merkkiin saakka). (140 ml) 
Käännä ylösalaisin ja ravista hyvin. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
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9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
PULLO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 400 mg/57 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
(hedelmäaromisekoitus) 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Suun kautta. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
Ravista hyvin ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
KOTELO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 600 mg/42,9 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Suun kautta. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
Ravista hyvin ennen käyttöä. 
 
Tarkista, että korkin sinettirengas ei ole rikkoutunut. 
Lisää 50 ml vettä (tai lisää vesi 2 osassa merkkiin saakka). (50 ml) 
Lisää 70 ml vettä (tai lisää vesi 2 osassa merkkiin saakka). (75 ml) 
Lisää 90 ml vettä (tai lisää vesi 2 osassa merkkiin saakka). (100 ml) 
Lisää 135 ml vettä (tai lisää vesi 2 osassa merkkiin saakka). (150 ml) 
Käännä ylösalaisin ja ravista hyvin. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
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9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
PULLO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 600 mg/42,9 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Suun kautta. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
Ravista hyvin ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 

236 



10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
KOTELO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 250 mg/25 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Laskimoon. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
INJEKTIOPULLON ETIKETTI 
 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 250 mg/25 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
IV 
 
 
2. ANTOTAPA 
 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
4. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ 
 
 
 
6. MUUTA 
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
KOTELO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 500 mg/50 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Laskimoon. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
INJEKTIOPULLON TAI INFUUSIOPULLON ETIKETTI 
 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 500 mg/50 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
IV 
 
 
2. ANTOTAPA 
 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
4. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ 
 
 
6. MUUTA 
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
KOTELO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 500 mg/100 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Laskimoon. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
INJEKTIOPULLON ETIKETTI 
 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 500 mg/100 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
IV 
 
 
2. ANTOTAPA 
 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
4. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ 
 
 
6. MUUTA 
 

246 



 
ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
KOTELO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 1000 mg/100 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Laskimoon. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
INFUUSIOPULLON ETIKETTI 
 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 1000 mg/100 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
IV 
 
 
2. ANTOTAPA 
 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
4. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ 
 
 
6. MUUTA 
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
KOTELO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 1000 mg/200 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Laskimoon. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
INJEKTIOPULLON TAI INFUUSIOPULLON ETIKETTI 
 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 1000 mg/200 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
IV 
 
 
2. ANTOTAPA 
 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
4. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ 
 
 
6. MUUTA 
 

252 



 
ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
KOTELO 

 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 2000 mg/200 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Laskimoon. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
13.  ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA    
 
[täytetään kansallisesti] 
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ULKOPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
INJEKTIO/INFUUSIOPULLON ETIKETTI 
 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 2000 mg/200 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 
IV  
 
 
2. ANTOTAPA 
 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
4. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ 
 
 
6. MUUTA 
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PAKKAUSSELOSTE 
 

Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 250 mg/125 mg kalvopäällysteiset tabletit 
Augmentin ja muut nimet (ks.Liite I) 500 mg/125 mg kalvopäällysteiset tabletit  
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 875 mg/125 mg kalvopäällysteiset tabletit 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 500 mg/62,5 mg kalvopäällysteiset tabletit 

 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 

 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 

 
Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. 
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. 
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle (tai lapsellesi), eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi 

aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. 
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi 

haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 
 
Tässä pakkausselosteessa esitetään:  
1. Mitä Augmentin on ja mihin sitä käytetään 
2. Ennen kuin käytät Augmentinia 
3. Miten Augmentinia käytetään 
4. Mahdolliset haittavaikutukset 
5. Augmentinin säilyttäminen 
6. Muuta tietoa 
 
 
1. MITÄ AUGMENTIN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 
 
Augmentin on antibiootti, joka tuhoaa tulehduksia aiheuttavia bakteereita. Se sisältää kahta erilaista 
lääkeainetta nimeltään amoksisilliini ja klavulaanihappo. Amoksisilliini kuuluu ”penisilliinien” 
lääkeaineryhmään. Joskus ne voivat menettää tehonsa. Toinen vaikuttava aine (klavulaanihappo) estää 
tehon menetyksen. 
 
Augmentinia käytetään aikuisille ja lapsille seuraavien tulehdusten hoitoon: 
 
250 mg/125 mg kalvopäällysteiset tabletit 
 poskiontelotulehdukset 
 virtsatietulehdukset 
 ihotulehdukset 
 hammastulehdukset 

 
500 mg/125 mg, 875 mg/125 mg, 500 mg/62,5 mg kalvopäällysteiset tabletit 
 välikorva- ja poskiontelotulehdukset 
 hengitystietulehdukset 
 virtsatietulehdukset 
 iho- ja pehmytkudostulehdukset, mukaan lukien hammastulehdukset 
 luu- ja niveltulehdukset 

 
 
2. ENNEN KUIN KÄYTÄT AUGMENTINIA 
 
Älä käytä Augmentinia 
 jos olet allerginen (yliherkkä) amoksisilliinille, klavulaanihapolle, penisilliinille tai 

Augmentinin jollekin muulle aineelle (ks. kohta 6) 
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 jos jokin aikaisempi antibioottihoito on aiheuttanut vaikean allergisen (yliherkkyys-) reaktion. 
Tällaisia voivat olla ihottuma, tai kasvojen tai kaulan turvotus 

 jos sinulla on ollut maksaoireita tai keltaisuutta (iholla) käyttäessäsi antibioottia 
 
 Älä käytä Augmentinia, jos jokin edellä mainituista koskee sinua. Jos olet epävarma, kerro 

asiasta lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle ennen Augmentin-hoidon aloittamista. 
 
Ole erityisen varovainen Augmentinin suhteen 
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käytön jos: 
 sairastat rauhaskuumetta 
 olet saanut hoitoa maksa- tai munuaissairauteen 
 virtsaaminen ei ole säännöllistä 
 
Jos olet epävarma, koskeeko jokin edellä mainituista seikoista sinua, kerro asiasta lääkärille tai 
apteekkihenkilökunnalle ennen Augmentin-hoidon aloittamista. 
 
Joissakin tapauksissa lääkäri saattaa määrätä tutkimuksia, joilla selvitetään, minkä tyyppinen bakteeri 
on aiheuttanut infektion. Tutkimusten tuloksista riippuen sinulle saatetaan määrätä Augmentinin 
jotakin muuta vahvuutta tai eri lääkettä. 
 
Kiinnitä erityistä huomiota 
Augmentin voi pahentaa joitakin jo olemassa olevia sairauksia tai aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia. 
Näitä ovat esimerkiksi allergiset reaktiot, kouristuskohtaukset ja paksusuolitulehdus. Ongelmien 
välttämiseksi sinun tulee kiinnittää erityistä huomiota tiettyihin oireisiin Augmentin-hoidon aikana. 
Ks. Kohta 4: Kiinnitä erityistä huomiota. 
 
Veri- ja virtsakokeet 
Jos sinulta otetaan verikokeita (esim. punasolujen tai maksan toiminnan tutkimiseksi) tai virtsanäyte 
(glukoosin määrittämiseksi), kerro lääkärille tai hoitohenkilökunnalle, että käytät Augmentinia. Tämä 
sen vuoksi, että Augmentin voi vaikuttaa näiden kokeiden tuloksiin. 
 
Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö 
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita 
lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt, tai luontaistuotteita. 
 
Jos käytät allopurinolia (kihtilääke) yhtaikaa Augmentinin kanssa, voi allergisten ihoreaktioiden vaara 
suurentua. 
 
Jos käytät probenesidiä (kihtilääke), lääkäri saattaa muuttaa Augmentinin annosta. 
 
Jos Augmentinia käytetään yhdessä verta ohentavien lääkkeiden (kuten varfariinin) kanssa, saattavat 
ylimääräiset verikokeet olla tarpeen. 
 
Augmentin voi muuttaa metotreksaatin (lääke syövän ja reuman hoitoon) vaikutusta. 
 
Raskaus ja imetys 
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos olet tai epäilet olevasi raskaana tai jos imetät. 
 
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana. 
 
Ajaminen ja koneiden käyttö 
Augmentin voi aiheuttaa haittavaikutuksia ja oireita, jotka saattavat heikentää ajokykyäsi. 
Älä aja tai käytä mitään työvälineitä tai koneita, jos et voi hyvin. 
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3. MITEN AUGMENTINIA KÄYTETÄÄN 
 
Käytä Augmentinia juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai 
apteekista, jos olet epävarma. 
 
Aikuiset ja vähintään 40 kiloa painavat lapset  
 
250 mg/125 mg kalvopäällysteiset tabletit 
Tavanomainen annos on: 
 1 tabletti 3 kertaa päivässä 
 
500 mg/125 mg kalvopäällysteiset tabletit 
Tavanomainen annos on: 
 1 tabletti 3 kertaa päivässä 
 
875 mg/125 mg kalvopäällysteiset tabletit 
 tavallinen annos – 1 tabletti 2 kertaa päivässä 
 korotettu annos – 1 tabletti 3 kertaa päivässä 
 
500 mg/62,5 mg kalvopäällysteiset tabletit 
 tavallinen annos – 2 tablettia 3 kertaa päivässä 
 pienempi annos – 2 tablettia 2 kertaa päivässä 
 
Alle 40 kiloa painavat lapset 
6-vuotiaille ja sitä nuoremmille lapsille Augmentin tulisi antaa mieluiten oraalisuspensiona. 
 
250 mg/125 mg kalvopäällysteiset tabletit 
Augmentin-tabletteja ei suositella. 
 
500 mg/125 mg kalvopäällysteiset tabletit 
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa, ennen kuin annat Augmentin-tabletteja alle 40 kg painaville 
lapsille. 
 
875 mg/125 mg kalvopäällysteiset tabletit 
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa, ennen kuin annat Augmentin-tabletteja alle 40 kg painaville 
lapsille. 
 
500 mg/62,5 mg kalvopäällysteiset tabletit 
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa, ennen kuin annat Augmentin-tabletteja alle 40 kg painaville 
lapsille. 
 
Potilaat, joilla on ongelmia munuaisten tai maksan toiminnassa 
 jos sinulla on ongelmia munuaisten toiminnassa, lääkkeen annosta mahdollisesti muutetaan. 

Lääkäri saattaa valita toisen vahvuuden tai toisen lääkkeen. 
 jos sinulla on ongelmia maksan toiminnassa, sinulle tehdään mahdollisesti tiheämmin 

verikokeita maksan moitteettoman toiminnan varmistamiseksi 
 
Miten Augmentinia otetaan 
 Niele tabletti kokonaisena nesteen kera aterian aluksi tai hieman ennen ateriaa. 
 Ota annokset tasaisesti päivän aikana siten, että annosten välinen aika on vähintäään 4 tuntia. 

Älä ota kahta annosta saman tunnin sisällä. 
 Älä käytä Augmentinia yhtäjaksoisesti yli 2 viikon ajan. Jos tämän jälkeen yhä tunnet itsesi 

huonovointiseksi, ota uudelleen yhteys lääkäriin. 
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Jos otat enemmän Augmentinia kuin sinun pitäisi 
Liian suuri annos Augmentinia voi aiheuttaa mahaärsytystä (pahoinvointia, oksentelua tai ripulia) tai 
kouristuksia. Ota yhteys lääkäriin mahdollisimman pian. Näytä lääkärille lääkepakkauksen kotelo tai 
purkki. 
 
Jos unohdat ottaa Augmentinin 
Jos unohdat ottaa tabletin ajallaan, ota se heti muistaessasi. Älä ota seuraavaa annosta liian pian, vaan 
odota kunnes edellisen annoksen ottamisesta on kulunut vähintään 4 tuntia.  
 
Jos lopetat Augmentinin käytön 
Jatka Augmentinin käyttöä lääkekuurin loppuun asti, vaikka olosi tuntuisi paremmalta. Tarvitset 
jokaisen annoksen, jotta tulehduksesi paranee. Elimistöön lääkekuurin jälkeen mahdollisesti jäävät 
bakteerit saattavat aiheuttaa tulehduksen uudelleen. 
 
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan 
puoleen. 
 
 
4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET 
 
Kuten kaikki lääkkeet, myös Augmentin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä 
saa. 
 
Kiinnitä erityistä huomiota 
 
Allergiset reaktiot 
 ihottuma 
 verisuonitulehdus (vaskuliitti), joka voi näkyä punaisina tai purppuran värisinä kohonneina 

näppyinä iholla, mutta voi vaikuttaa myös elimistön muihin osiin 
 kuume, nivelkipu, turvonneet rauhaset kaulalla, kainaloissa tai nivustaipeissa 
 turvotus, joskus kasvoilla tai suussa (angioedeema), aiheuttaen hengitysvaikeuksia 
 pyörtyminen 
 
  Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulla esiintyy edellä mainittuja oireita. Lopeta 

Augmentinin käyttö. 
 
Paksusuolitulehdus 
Paksusuolitulehdus, joka aiheuttaa usein veristä ja limaista vesiripulia, mahakipua ja/tai kuumetta. 
 
  Ota yhteys lääkäriin niin pian kuin mahdollista saadaksesi neuvoa. 
 
Hyvin yleiset haittavaikutukset 
Saattaa esiintyä useammalla kuin yhdellä 10 henkilöstä 
 ripuli (aikuisilla) 
 
Yleiset haittavaikutukset 
Saattaa esiintyä korkeintaan yhdellä 10 henkilöstä 
 sammas (candida – hiivatulehdus emättimessä, suussa tai ihopoimuissa) 
 pahoinvointi, etenkin suuria annoksia käytettäessä 
→ jos tällaista esiintyy, ota Augmentin ennen ateriaa 
 oksentelu 
 ripuli (lapsilla) 
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Melko harvinaiset haittavaikutukset 
Saattaa esiintyä korkeintaan yhdellä 100 henkilöstä 
 ihottuma, kutina 
 kutiseva kohonnut ihottuma (nokkosihottuma) 
 ruuansulatushäiriöt 
 huimaus 
 päänsärky 
 
Melko harvinainen haittavaikutus, joka voi ilmetä verinäytteestä 
 maksa-arvojen kohoaminen 
 
Harvinaiset haittavaikutukset 
Saattaa esiintyä korkeintaan yhdellä 1000 henkilöstä 
 ihottuma, jossa voi esiintyä rakkuloita, jotka muistuttavat pieniä maalitauluja (mustat pisteet, 

joita ympäröi vaaleampi alue ja kehystää sen jälkeen musta rengas – erythema multiforme)  
  jos havaitset tällaisia oireita, ota kiireellisesti yhteys lääkäriin  
 
Harvinainen haittavaikutus, joka voi ilmetä verinäytteestä 
 veren hyytymistekijöiden määrän vähäisyys 
 valkosolujen määrän vähäisyys 
 
Muut haittavaikutukset 
Muita haittavaikutuksia on esiintynyt hyvin hyvin pienellä joukolla henkilöitä, mutta niiden 
esiintymistiheyttä ei tarkkaan tunneta. 
 
 allergiset reaktiot (ks. edellä) 
 paksusuolitulehdus (ks. edellä) 
 vakavat ihoreaktiot: 

- laaja-alainen, rakkulainen ihottuma ja ihon hilseily etenkin suun, nenän, silmien ja 
sukupuolielinten ympärillä (Stevens-Johnsonin oireyhtymä), sekä vaikeampi muoto, joka 
aiheuttaa ihon laaja-alaista kuoriutumista (yli 30 % kehon pinta-alasta – toksinen 
epidermaalinen nekrolyysi) 

- laaja-alainen punainen ihottuma, johon liittyy pieniä märkiviä rakkuloita (rakkulainen 
hilseilevä dermatiitti) 

- punainen, kesivä ihottuma, johon liittyy ihon alaisia muhkuroita ja rakkuloita 
(märkärakkulainen eksanteema) 

 Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos saat joitakin näistä oireista. 
 
 maksatulehdus (hepatiitti) 
 keltaisuus, jonka aiheuttaa veren bilirubiinin määrän kohoaminen (maksan tuottama aine), joka 

voi aiheuttaa ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuutta 
 tulehdus munuaistiehyissä 
 veren hyytymisen hidastuminen 
 yliaktiivisuus 
 kouristukset (henkilöt, jotka ovat käyttäneet suuria Augmentin-annoksia tai joilla on 

munuaissairaus) 
 karvaiselta näyttävä musta kieli 
 hampaiden värjäytyminen (lapsilla), joka tavallisesti poistuu harjattessa 
 
Haittavaikutukset, jotka saattavat ilmetä veri- tai virtsakokeissa: 
 valkosolujen määrän merkittävä väheneminen 
 punasolujen määrän vähyys (hemolyyttinen anemia) 
 kidevirtsaisuus 
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Jos saat haittavaikutuksia 
 Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai 

kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 
 
 
5. AUGMENTININ SÄILYTTÄMINEN 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä 
tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. 
 
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien 
lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 
 
 
6. MUUTA TIETOA 
 
Mitä Augmentin sisältää 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
Augmentinin kuvaus ja pakkauskoot 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
Myyntiluvan haltija ja valmistaja 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa 
seuraavilla kauppanimillä: 
 
250 mg/125 mg kalvopäällysteiset tabletit 
Bulgaria – Augmentin 
Tšekin tasavalta – Augmentin 
Tanska – Spektramox 
Unkari – Augmentin 
Irlanti – Augmentin, Clavamel 
Malta – Augmentin 
Puola – Augmentin 
Slovakia – Augmentin 
Ruotsi – Spektramox 
Iso-Britannia – Augmentin 
 
500 mg/125 mg kalvopäällysteiset tabletit 
Itävalta – Augmentin, Clavamox 
Belgia – Augmentin 
Bulgaria – Augmentin 
Kypros – Augmentin, Noprilam 
Tšekin tasavalta –Augmentin 
Tanska –Spektramox 
Viro – Augmentin 
Kreikka – Augmentin 
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Unkari – Augmentin, Augmentin Duo 
Islanti – Augmentin 
Irlanti – Augmentin Duo, Augmentin 
Latvia – Augmentin 
Liettua – Augmentin 
Luxemburg – Augmentin 
Malta – Augmentin, Noprilam 
Alankomaat – Augmentin, Amoxicilline/clavulaanzuur 
Puola – Augmentin 
Portugali – Augmentin, Clavamox, Noprilam, Penilan  
Romania – Augmentin 
Slovakia – Augmentin 
Slovenia –Augmentin 
Espanja – Augmentine, Clavumox 
Ruotsi – Spektramox 
Iso-Britannia – Augmentin 
 
875 mg/125 mg kalvopäällysteiset tabletit 
Itävalta – Augmentin, Clavamox 
Belgia - Augmentin 
Bulgaria - Augmentin 
Kypros – Augmentin, Noprilam DT 
Tšekin tasavalta  – Augmentin 
Tanska -  Spektraforte 
Viro - Augmentin 
Suomi – Augmentin, Clavurion 
Saksa – Augmentan 
Kreikka - Augmentin 
Unkari – Augmentin Duo 
Islanti - Augmentin 
Irlanti – Augmentin 
Italia – Augmentin, Neoduplamox, Clavulin 
Latvia - Augmentin 
Liettua – Augmentin  
Luxemburg - Augmentin 
Malta – Augmentin, Noprilam DT 
Alankomaat - Augmentin 
Puola - Augmentin 
Portugali – Augmentin Duo, Clavamox DT, Noprilam DT, Penilan DT 
Romania – Augmentin 
Slovakia – Augmentin 
Slovenia - Augmentin 
Espanja – Augmentine, Clavumox 
Ruotsi - Spektramox 
Iso-Britannia – Augmentin 
 
500 mg/62,5 mg kalvopäällysteiset tabletit 
Ranska – Augmentin 
 
Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi {pvm} 
 
[täytetään kansallisesti] 
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Lääketieteellisiä ohjeita 
 
Antibiootit on tarkoitettu parantamaan bakteeritulehduksia. Ne eivät tehoa virusinfektioihin.  
 
Joskus bakteerin aiheuttama tulehdus ei parane antibioottikuurilla. Yksi yleisimmistä syistä tähän on, 
että tulehduksen aiheuttava bakteeri on resistentti käytettävälle antibiootille. Tällöin bakteeri selviytyy 
ja jopa lisääntyy antibioottihoidosta huolimatta.  
 
Bakteerit voivat tulla resistenteiksi antibiooteille useista eri syistä. Antibioottien käyttäminen 
huolellisesti annettujen ohjeiden mukaisesti voi auttaa pienentämään resistenssin kehittymisen 
mahdollisuutta.  
 
Kun lääkäri määrää sinulle antibiootin, se on tarkoitettu ainoastaan tämänhetkisen sairautesi hoitoon. 
Kiinnittämällä huomiota seuraaviin ohjeisiin voit auttaa ehkäisemään resistenttien bakteerien 
syntymisen, ja antibiootin tehon menetyksen. 
1. On hyvin tärkeää, että otat antibioottia oikean annoksen, oikeaan aikaan ja niin kauan kuin 

lääkäri on määrännyt. Lue pakkauksessa olevat ohjeet ja jos et ymmärrä jotain, kysy neuvoa 
lääkäriltä tai apteekista. 

2. Sinun ei pidä käyttää antibioottia, jollei sitä ole määrätty nimenomaan sinulle. Käytä 
antibioottia vain sen tulehduksen hoitoon, johon antibiootti on määrätty. 

3. Sinun ei pidä käyttää antibioottia, joka on määrätty toiselle henkilölle, vaikka heidän 
tulehduksensa olisi samankaltainen kuin sinun. 

4. Älä anna sinulle määrättyä antibioottia muiden käyttöön. 
5. Otettuasi lääkekuurin lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti palauta mahdolliset käyttämättä 

jääneet lääkkeet apteekkiin varmistaaksesi, että ne hävitetään asianmukaisesti. 
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PAKKAUSSELOSTE 
 

Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 1000 mg/62,5 mg depottabletit 
 

[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 

Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. 
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. 
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle, eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa 

haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. 
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi 

haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 
 
Tässä pakkausselosteessa esitetään:  
1. Mitä Augmentin on ja mihin sitä käytetään 
2. Ennen kuin otat Augmentin-depottabletteja 
3. Miten Augmentin-depottabletteja käytetään 
4. Mahdolliset haittavaikutukset 
5. Augmentin-depottablettien säilyttäminen 
6. Muuta tietoa 
 
 
1. MITÄ AUGMENTIN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 
 
Augmentin on antibiootti, joka tuhoaa tulehduksia aiheuttavia bakteereita. Se sisältää kahta erilaista 
lääkeainetta nimeltään amoksisilliini ja klavulaanihappo. Amoksisilliini kuuluu ”penisilliinien” 
lääkeaineryhmään. Joskus ne voivat menettää tehonsa. Toinen vaikuttava aine (klavulaanihappo) estää 
tehon menetyksen. 
 
Augmentinia käytetään aikuisille ja yli 16-vuotiaille lapsille seuraavien tulehdusten hoitoon: 
 keuhkojen tulehdukset 
 
2. ENNEN KUIN OTAT AUGMENTIN-DEPOTTABLETTEJA 
 
Älä ota Augmentin-tabletteja 
 jos olet allerginen (yliherkkä) amoksisilliinille, klavulaanihapolle, penisilliinille tai jollekin 

muulle Augmentin-tablettien sisältämälle aineelle (ks. kohta 6) 
 jos jokin aikaisempi antibioottihoito on aiheuttanut vaikean allergisen (yliherkkyys) reaktion. 

Tällaisia voivat olla ihottuma tai turvotus kasvoilla tai kaulalla 
 jos sinulla on ollut maksaoireita tai keltatauti (keltaisuutta iholla) käyttäessäsi antibioottia 
 
 Älä ota Augmentin-tabletteja, jos jokin edellä mainituista koskee sinua. Jos olet epävarma, 

kerro asiasta lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle ennen Augmentin-hoidon aloittamista. 
 
Ole erityisen varovainen Augmentin tablettien suhteen 
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käytön jos: 
 sairastat rauhaskuumetta 
 olet saanut hoitoa maksan tai munuaisten toimintahäiriöön 
 virtsaaminen ei ole säännöllistä 
 
Jos olet epävarma, koskeeko jokin edellä mainituista seikoista sinua, kerro asiasta lääkärille tai 
apteekkihenkilökunnalle ennen Augmentin-hoidon aloittamista. 
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Joissakin tapauksissa lääkäri saattaa määrätä tutkimuksia, joilla selvitetään, minkä tyyppinen bakteeri 
on aiheuttanut infektion. Tutkimusten tuloksista riippuen sinulle saatetaan määrätä Augmentinin 
jotakin muuta vahvuutta tai jotakin muuta lääkettä. 
 
Kiinnitä erityistä huomiota 
Augmentin voi pahentaa joitakin jo olemassa olevia sairauksia tai aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia. 
Näitä ovat esimerkiksi allergiset reaktiot, kouristuskohtaukset ja paksusuolitulehdus. Ongelmien 
välttämiseksi sinun tulee kiinnittää erityistä huomiota tiettyihin oireisiin Augmentin-hoidon aikana. 
Ks. Kohta 4: Kiinnitä erityistä huomiota. 
 
Veri- ja virtsakokeet 
Jos sinulta otetaan verikokeita (esim. punasolujen tai maksan toiminnan tutkimiseksi) tai virtsanäyte 
(glukoosin määrittämiseksi), kerro lääkärille tai hoitohenkilökunnalle, että käytät Augmentinia. Tämä 
sen vuoksi, että Augmentin voi vaikuttaa näiden kokeiden tuloksiin. 
 
Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö 
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita 
lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt tai luontaistuotteita. 
 
Jos käytät allopurinolia (kihtilääke) yhtaikaa Augmentinin kanssa, se voi lisätä allergisten 
ihoreaktioiden vaaraa. 
 
Jos käytät probenesidiä (kihtilääke) lääkärisi saattaa muuttaa Augmentinin annosta. 
 
Ylimääräisiä verikokeita tarvitaan, jos Augmentin-tabletteja käytetään yhdessä verta ohentavien 
lääkkeiden (kuten varfariinin) kanssa. 
 
Augmentin voi muuttaa metotreksaatin (lääke syövän ja reumataudin hoitoon) vaikutusta. 
 
Raskaus ja imetys 
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos olet tai epäilet olevasi raskaana tai jos imetät. 
 
Kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta ennen minkään lääkkeen käyttöä. 
 
Ajaminen ja koneiden käyttö 
Augmentin voi aiheuttaa haittavaikutuksia ja oireita, jotka saattavat heikentää ajokykyäsi. 
Älä aja tai käytä mitään koneita tai laitteita, jos et voi hyvin. 
 
Tärkeää tietoa Augmentin-tablettien sisältämistä aineista 
Augmentin sisältää noin 2,5 mmol tai 58,6 mg natriumia kerta-annoksessa (kahdessa tabletissa). Tämä 
on syytä ottaa huomioon, jos sinulla on ruokavalio, jossa natriumin määrä on rajoitettu. 
 
 
3. MITEN AUGMENTIN-DEPOTTABLETTEJA KÄYTETÄÄN 
 
Ota Augmentin-tabletteja aina juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista asia lääkäriltä tai 
apteekista, jos olet epävarma. 
 
Aikuiset ja yli 16-vuotiaat lapset 
Tavanomainen annos on: 
 2 tablettia 2 kertaa päivässä, 7 – 10 päivän ajan. 
 
 Alle 16-vuotiaat lapset 
Augmentin-tabletteja ei suositella. 
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Potilaat, joilla on ongelmia munuaisten tai maksan toiminnassa 
 jos sinulla on ongelmia munuaisten toiminnassa, lääkkeen annosta mahdollisesti muutetaan. 

Lääkäri saattaa valita toisen vahvuuden tai toisen lääkkeen. 
 jos sinulla on ongelmia maksan toiminnassa, sinulle tehdään mahdollisesti tiheämmin 

verikokeita maksan moitteettoman toiminnan varmistamiseksi 
 
Miten Augmentin-tabletteja otetaan 
 Augmentin-tabletit voidaan puolittaa jakouurteen kohdalta, mikä helpottaa tablettien nielemistä. 

Molemmat tablettipuolikkaat täytyy ottaa samanaikaisesti. 
 Tabletti niellään veden kera aterian aluksi tai hieman ennen ateriaa. 
 Ota annokset tasaisesti päivän aikana, ei useammin kuin 4 tunnin välein. Älä ota kahta annosta 

saman tunnin sisällä. 
 Älä käytä Augmentin-tabletteja pitempään kuin 10 päivää yhtäjaksoisesti. Jos tämän jälkeen yhä 

tunnet itsesi huonovointiseksi, ota uudelleen yhteys lääkäriin. 
 
Jos otat enemmän Augmentin-tabletteja kuin sinun pitäisi 
Liian suuri annos Augmentin-tabletteja voi aiheuttaa mahaärsytystä (pahoinvointia, ripulia) tai 
kouristuksia. Ota yhteys lääkäriin mahdollisimman pian. Näytä lääkärille lääkepakkaus. 
 
Jos unohdat ottaa Augmentin-tabletin 
Jos unohdat ottaa Augmentin-tabletin ajallaan, ota se heti kun muistat. Jatka sitten tavalliseen tapaan, 
mutta älä koskaan ota annoksia liian lähekkäin. Annosten välin tulee olla vähintään 4 tuntia. 
 
Jos lopetat Augmentin-tablettien käytön 
Lääkekuuria ei tule lopettaa kesken, vaikka olo tuntuisi paremmalta. Jokainen lääkeannos täytyy ottaa, 
koska elimistöön lääkekuurin jälkeen mahdollisesti jäävät bakteerit aiheuttavat tulehduksen uudelleen. 
 
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan 
puoleen. 
 
 
4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET 
 
Kuten kaikki lääkkeet, Augmentinkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä 
saa. 
 
Kiinnitä erityistä huomiota 
 
Allergisiin reaktioihin 
 ihottuma 
 verisuonitulehdus (vaskuliitti), joka voi näkyä punoituksena tai punertavina näppyinä iholla, 

mutta voi esiintyä myös muualla kehossa 
 kuume, nivelkivut, turvonneet rauhaset kaulalla, kainaloissa tai nivustaipeissa 
 turvotus, joskus kasvoissa tai suussa (angioedeema), aiheuttaa hengitysvaikeuksia 
 pyörtyminen 
 
 Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulla esiintyy edellä mainittuja oireita. Lopeta 

Augmentin-tablettien käyttö. 
 
Paksusuolitulehdus 
Paksusuolitulehdus, joka aiheuttaa usein veristä ja limaista vesiripulia, mahakipua ja/tai kuumetta. 
 
 Ota yhteys lääkäriin niin pian kuin mahdollista saadaksesi neuvoa. 
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Hyvin yleiset haittavaikutukset 
Näitä saattaa esiintyä useammalla kuin yhdellä 10 henkilöstä 
 ripuli (aikuisten) 
 
Yleiset haittavaikutukset 
Näitä saattaa esiintyä korkeintaan yhdellä 10 henkilöstä 
 sammas (candida – hiivatulehdus emättimessä, suussa tai ihopoimuissa) 
 pahoinvointi, etenkin korkeilla lääkeannoksilla 
→ jos tällaista esiintyy, ota Augmentin SR ennen ateriaa 
 oksentelu 
 ripuli (lasten) 
 
Melko harvinaiset haittavaikutukset 
Näitä saattaa esiintyä korkeintaan yhdellä 100 henkilöstä 
 ihottuma, kutina 
 kutiseva näppyläinen ihottuma (paukamat) 
 ruuansulatushäiriöt 
 huimaus 
 päänsärky 
 
Melko harvinainen haittavaikutus, joka voi ilmetä verinäytteestä 
 koholla olevat maksa-arvot (entsyymit) 
 
Harvinaiset haittavaikutukset 
Näitä saattaa esiintyä korkeintaan yhdellä 1000 henkilöstä 
 ihottuma; voi esiintyä rakkuloita, jotka muistuttavat pieniä maalitauluja (keskellä musta piste, 

jota ympäröi ensin vaalea alue ja sen jälkeen musta rengas – erythema multiforme)  
 
 jos tälläistä iho-oiretta esiintyy, ota kiireesti yhteys lääkäriin  
 
Harvinainen haittavaikutus, joka voi ilmetä verinäytteestä 
 verenhyytymistekijöiden määrän väheneminen 
 valkosolujen määrän väheneminen 
 
Muita haittavaikutuksia 
 
Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä hyvin pienellä määrällä henkilöitä, mutta niiden 
esiintymistiheyttä ei tarkkaan tunneta. 
 
 allergisia reaktioita (ks. edellä) 
 paksusuolitulehdus (ks. edellä) 
 vakavia ihoreaktioita: 

- laaja-alainen, rakkulainen ihottuma ja ihon hilseily etenkin suun, nenän, silmien ja 
sukupuolielinten ympärillä (Stevens-Johnsonin oireyhtymä), sekä yhä pahempia muotoja, 
jotka aiheuttavat laajaa ihon kuoriutumista (enemmän kuin 30 % ihon pinta-alasta – 
toksinen epidermaalinen nekrolyysi) 

- laaja-alainen punoittava ihottuma, jossa on pieniä märkiviä rakkuloita (rakkulainen 
hilseilevä dermatiitti) 

- punoittava, hilseilevä ihottuma, jossa esiintyy kyhmyjä ihon alla ja rakkuloita 
(märkärakkulainen eksanteema) 

 Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos saat joitakin näistä oireista. 
 
 maksatulehdus (hepatiitti) 
 keltatauti, jonka aiheuttaa kohonnut veren bilirubiini (maksan erittämä aine), joka saattaa tehdä 

ihon ja silmävalkuaiset kellertäviksi 
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 tulehdus munuaistiehyissä 
 veren hyytymisen hidastuminen 
 yliaktiivisuus 
 kouristukset (henkilöt, jotka ovat ottaneet suuria Augmentin SR-annoksia sekä ne, joilla on 

ongelmia munuaisten toiminnassa) 
 karvaiselta näyttävä musta kieli 
 hampaiden värjäytymistä (lapsilla), joka tavallisesti poistuu harjatessa 
 
Haittavaikutukset, jotka saattavat ilmetä veri- tai virtsakokeissa: 
 valkosolujen määrän merkittävä väheneminen 
 matala punasolujen määrä (hemolyyttinen anemia) 
 kiteisyyttä virtsassa  
 
Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi 
haittavaikutus on vakava 
 kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 
 
 
5. AUGMENTIN-DEPOTTABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä 
tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. 
 
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien 
lääkkeiden hävittämisestä  apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 
 
 
6. MUUTA TIETOA 
 
Mitä Augmentin sisältää 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
Augmentin-depottablettien kuvaus ja pakkauskoot 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
Myyntiluvan haltija ja valmistaja 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa 
seuraavilla kauppanimillä: 
 
Belgia – Augmentin Retard 
Bulgaria – Augmentin SR 
Tšekin tasavalta – Augmentin SR 
Ranska – Duamentin 
Kreikka – Augmentin SR 
Unkari – Augmentin Extra 
Latvia – Augmentin SR 
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Luxemburg – Augmentin Retard 
Puola – Augmentin SR 
Romania – Augmentin SR 
Slovakia – Augmentin SR 
Slovenia – Augmentin SR 
Espanja – Augmentine Plus 
 
 
Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi {pvm} 
 
[täytetään kansallisesti] 
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Lääketieteellisiä ohjeita 
 
Antibiootit on tarkoitettu parantamaan bakteeritulehduksia. Ne eivät tehoa virusinfektioihin.  
 
Joskus bakteerin aiheuttama tulehdus ei parane antibioottikuurilla. Yksi yleisimmistä syistä tähän on, 
että tulehduksen aiheuttava bakteeri on resistentti käytettävälle antibiootille. Tällöin bakteeri selviytyy 
ja jopa lisääntyy antibioottihoidosta huolimatta.  
 
Bakteerit voivat tulla resistenteiksi antibiooteille useista eri syistä. Antibioottien käyttäminen 
huolellisesti annettujen ohjeiden mukaisesti voi auttaa pienentämään resistenssin kehittymisen 
mahdollisuutta. 
 
Kun lääkäri määrää sinulle antibiootin, se on tarkoitettu ainoastaan tämänhetkisen sairautesi hoitoon. 
Kiinnittämällä huomiota seuraaviin ohjeisiin voit auttaa ehkäisemään resistenttien bakteerien 
syntymisen, ja antibiootin tehon menetyksen. 
 
1. On hyvin tärkeää, että otat antibioottia oikean annoksen, oikeaan aikaan ja niin kauan kuin 

lääkäri on määrännyt. Lue pakkauksessa olevat ohjeet ja jos et ymmärrä jotain, kysy neuvoa 
lääkäriltä tai apteekista. 

2. Sinun ei pidä käyttää antibioottia, jollei sitä ole määrätty nimenomaan sinulle. Käytä 
antibioottia vain sen tulehduksen hoitoon, johon antibiootti on määrätty. 

3. Sinun ei pidä käyttää antibioottia, joka on määrätty toiselle henkilölle, vaikka heidän 
tulehduksensa olisi samankaltainen kuin sinun. 

4. Älä anna sinulle määrättyä antibioottia muiden käyttöön. 
5. Otettuasi lääkekuurin lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti palauta mahdolliset käyttämättä 

jääneet lääkkeet apteekkiin varmistaaksesi, että ne hävitetään asianmukaisesti. 
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PAKKAUSSELOSTE 
 

Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 250 mg/125 mg dispergoituvat tabletit 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 500 mg/125 mg dispergoituvat tabletit 

 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 

 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 

 
Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. 
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. 
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle (tai lapsellesi), eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi 

aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. 
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi 

haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 
 
Tässä pakkausselosteessa esitetään:  
1. Mitä Augmentin on ja mihin sitä käytetään 
2. Ennen kuin otat Augmentinia 
3. Miten Augmentinia käytetään 
4. Mahdolliset haittavaikutukset 
5. Augmentinin säilyttäminen 
6. Muuta tietoa 
 
 
1. MITÄ AUGMENTIN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 
 
Augmentin on antibiootti, joka tuhoaa tulehduksia aiheuttavia bakteereita. Se sisältää kahta erilaista 
lääkeainetta nimeltään amoksisilliini ja klavulaanihappo. Amoksisilliini kuuluu ”penisilliinien” 
lääkeaineryhmään. Joskus ne voivat menettää tehonsa. Toinen vaikuttava aine (klavulaanihappo) estää 
tehon menetyksen. 
 
Augmentinia käytetään aikuisille ja yli 16-vuotiaille lapsille seuraavien tulehdusten hoitoon: 
 
250 mg/125 mg dispergoituvat tabletit 
 poskiontelotulehdukset 
 virtsatietulehdukset 
 ihotulehdukset 
 hammastulehdukset 
 
500 mg/125 mg dispergoituvat tabletit 
 välikorva- ja poskiontelotulehdukset 
 hengitystietulehdukset 
 virtsatietulehdukset 
 iho- ja pehmytkudostulehdukset, mukaan lukien hammastulehdukset 
 luu- ja niveltulehdukset 

 
 
2. ENNEN KUIN OTAT AUGMENTINIA 
 
Älä ota Augmentinia 
 jos olet allerginen (yliherkkä) amoksisilliinille, klavulaanihapolle, penisilliinille tai jollekin 

muulle Augmentinin sisältämälle aineelle (ks. kohta 6) 
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 jos jokin aikaisempi antibioottihoito on aiheuttanut vaikean allergisen (yliherkkyys) reaktion. 
Tällaisia voivat olla ihottuma tai turvotus kasvoilla tai kaulalla 

 jos sinulla on ollut maksaoireita tai keltatauti (keltaisuutta iholla) käyttäessäsi antibioottia 
 
 Älä ota Augmentinia, jos jokin edellä mainituista koskee sinua. Jos olet epävarma, kerro 

asiasta lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle ennen Augmentin-hoidon aloittamista. 
 
Ole erityisen varovainen Augmentinin suhteen 
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käytön jos: 
 sairastat rauhaskuumetta 
 olet saanut hoitoa maksan tai munuaisten toimintahäiriöön 
 virtsaaminen ei ole säännöllistä 
 
Jos olet epävarma, koskeeko jokin edellä mainituista seikoista sinua, kerro asiasta lääkärille tai 
apteekkihenkilökunnalle ennen Augmentin-hoidon aloittamista. 
 
Joissakin tapauksissa lääkäri saattaa määrätä tutkimuksia, joilla selvitetään, minkä tyyppinen bakteeri 
on aiheuttanut infektion. Tutkimusten tuloksista riippuen sinulle saatetaan määrätä Augmentinin 
jotakin muuta vahvuutta tai jotakin muuta lääkettä. 
 
Kiinnitä erityistä huomiota 
Augmentin voi pahentaa joitakin jo olemassa olevia sairauksia tai aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia. 
Näitä ovat esimerkiksi allergiset reaktiot, kouristuskohtaukset ja paksusuolitulehdus. Ongelmien 
välttämiseksi sinun tulee kiinnittää erityistä huomiota tiettyihin oireisiin Augmentin-hoidon aikana. 
Ks. Kohta 4: Kiinnitä erityistä huomiota. 
 
Veri- ja virtsakokeet 
Jos sinulta otetaan verikokeita (esim. punasolujen tai maksan toiminnan tutkimiseksi) tai virtsanäyte 
(glukoosin määrittämiseksi), kerro lääkärille tai hoitohenkilökunnalle, että käytät Augmentinia. Tämä 
sen vuoksi, että Augmentin voi vaikuttaa näiden kokeiden tuloksiin. 
 
Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö 
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita 
lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt tai luontaistuotteita. 
 
Jos käytät allopurinolia (kihtilääke) yhtaikaa Augmentinin kanssa, se voi lisätä allergisten 
ihoreaktioiden vaaraa. 
 
Jos käytät probenesidiä (kihtilääke) lääkärisi saattaa muuttaa Augmentinin annosta. 
 
Ylimääräisiä verikokeita tarvitaan, jos Augmentinia käytetään yhdessä verta ohentavien lääkkeiden 
(kuten varfariinin) kanssa. 
 
Augmentin voi muuttaa metotreksaatin (lääke syövän ja reumataudin hoitoon) vaikutusta. 
 
Raskaus ja imetys 
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos olet tai epäilet olevasi raskaana tai jos imetät. 
 
Kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta ennen minkään lääkkeen käyttöä. 
 
Ajaminen ja koneiden käyttö 
Augmentin voi aiheuttaa haittavaikutuksia ja oireita, jotka saattavat heikentää ajokykyäsi. 
Älä aja tai käytä mitään koneita tai laitteita, jos et voi hyvin. 
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3. MITEN AUGMENTINIA KÄYTETÄÄN 
 
Ota Augmentinia aina juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista asia lääkäriltä tai 
apteekista, jos olet epävarma. 
 
Aikuiset ja vähintään 40 kiloa painavat lapset  
 
Tavanomainen annos on: 
 
250 mg/125 mg dispergoituva tabletti 
 1 tabletti 3 kertaa päivässä 
 
500 mg/125 mg dispergoituva tabletti 
 1 tabletti 3 kertaa päivässä 
 
Alle 40 kiloa painavat lapset 
Augmentin-tabletteja ei suositella alle 40 kg painaville lapsille. Kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekista. 
 
Potilaat, joilla on ongelmia munuaisten tai maksan toiminnassa 
 jos sinulla on ongelmia munuaisten toiminnassa, lääkkeen annosta mahdollisesti muutetaan. 

Lääkäri saattaa valita toisen vahvuuden tai toisen lääkkeen. 
 jos sinulla on ongelmia maksan toiminnassa, sinulle tehdään mahdollisesti tiheämmin 

verikokeita maksan moitteettoman toiminnan varmistamiseksi 
 
Miten Augmentinia otetaan 
 Juuri ennen kuin otat tabletin sekoita se lasilliseen vettä ja anna liueta 
 Ota juoma aterian aluksi tai hieman ennen ateriaa. 
 Ota annokset tasaisesti päivän aikana, ei useammin kuin 4 tunnin välein. Älä ota kahta annosta 

saman tunnin sisällä. 
 Älä käytä Augmentinia pitempään kuin 2 viikkoa yhtäjaksoisesti. Jos tämän jälkeen yhä tunnet 

itsesi huonovointiseksi, ota uudelleen yhteys lääkäriin. 
 
Jos otat enemmän Augmentinia kuin sinun pitäisi 
Liian suuri annos Augmentinia voi aiheuttaa mahaärsytystä (pahoinvointia, ripulia) tai kouristuksia. 
Ota yhteys lääkäriin mahdollisimman pian. Näytä lääkärille lääkepakkauksen kotelo. 
 
Jos unohdat ottaa Augmentinia 
Jos unohdat ottaa tabletin ajallaan, ota se heti kun muistat. Jatka sitten tavalliseen tapaan, mutta älä 
koskaan ota annoksia liian lähekkäin. Annosten välin tulee olla vähintään 4 tuntia. 
 
Jos lopetat Augmentinin käytön 
Lääkekuuria ei tule lopettaa kesken, vaikka olo tuntuisi paremmalta. Jokainen tabletti täytyy ottaa, 
koska elimistöön lääkekuurin jälkeen mahdollisesti jäävät bakteerit aiheuttavat tulehduksen uudelleen. 
 
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan 
puoleen. 
 
 
4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET 
 
Kuten kaikki lääkkeet, Augmentinkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä 
saa. 
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Kiinnitä erityistä huomiota 
 
Allergisiin reaktioihin 
 ihottuma 
 verisuonitulehdus (vaskuliitti), joka voi näkyä punoituksena tai punertavina näppyinä iholla, 

mutta voi esiintyä myös muualla kehossa 
 kuume, nivelkivut, turvonneet rauhaset kaulalla, kainaloissa tai nivustaipeissa 
 turvotus, joskus kasvoissa tai suussa (angioedeema), aiheuttaa hengitysvaikeuksia 
 pyörtyminen 
 
  Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulla esiintyy edellä mainittuja oireita. Lopeta 

Augmentinin käyttö. 
 
Paksusuolitulehdus 
Paksusuolitulehdus, joka aiheuttaa usein veristä ja limaista vesiripulia, mahakipua ja/tai kuumetta. 
 
 Ota yhteys lääkäriin niin pian kuin mahdollista saadaksesi neuvoa. 
 
Hyvin yleiset haittavaikutukset 
Näitä saattaa esiintyä useammalla kuin yhdellä 10 henkilöstä 
 ripuli (aikuisten) 
 
Yleiset haittavaikutukset 
Näitä saattaa esiintyä korkeintaan yhdellä 10 henkilöstä 
 sammas (candida – hiivatulehdus emättimessä, suussa tai ihopoimuissa) 
 pahoinvointi, etenkin korkeilla lääkeannoksilla 
→ jos tällaista esiintyy, ota Augmentin ennen ateriaa 
 oksentelu 
 ripuli (lasten) 
 
Melko harvinaiset haittavaikutukset 
Näitä saattaa esiintyä korkeintaan yhdellä 100 henkilöstä 
 ihottuma, kutina 
 kutiseva näppyläinen ihottuma (paukamat) 
 ruuansulatushäiriöt 
 huimaus 
 päänsärky 
 
Melko harvinainen haittavaikutus, joka voi ilmetä verinäytteestä 
 koholla olevat maksa-arvot (entsyymit) 
 
Harvinaiset haittavaikutukset 
Näitä saattaa esiintyä korkeintaan yhdellä 1000 henkilöstä 
 ihottuma; voi esiintyä rakkuloita, jotka muistuttavat pieniä maalitauluja (keskellä musta piste, 

jota ympäröi ensin vaalea alue ja sen jälkeen musta rengas – erythema multiforme)  
 
 jos tälläistä iho-oiretta esiintyy, ota kiireellisesti yhteys lääkäriin  
 
Harvinainen haittavaikutus, joka voi ilmetä verinäytteestä 
 verenhyytymistekijöiden määrän väheneminen 
 valkosolujen määrän väheneminen 
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Muita haittavaikutuksia 
Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä hyvin pienellä määrällä henkilöitä, mutta niiden 
esiintymistiheyttä ei tarkkaan tunneta. 
 
 allergisia reaktioita (ks. edellä ) 
 paksusuolitulehdus (ks. edellä) 
 vakavia ihoreaktioita: 

- laaja-alainen, rakkulainen ihottuma ja ihon hilseily etenkin suun, nenän, silmien ja 
sukupuolielinten ympärillä (Stevens-Johnsonin oireyhtymä), sekä yhä pahempia muotoja, 
jotka aiheuttavat laajaa ihon kuoriutumista (enemmän kuin 30 % ihon pinta-alasta – 
toksinen epidermaalinen nekrolyysi) 

- laaja-alainen punoittava ihottuma, jossa on pieniä märkiviä rakkuloita (rakkulainen 
hilseilevä dermatiitti) 

- punoittava, hilseilevä ihottuma, jossa esiintyy kyhmyjä ihon alla ja rakkuloita 
(märkärakkulainen eksanteema) 

 Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos saat joitakin näistä oireista. 
 
 maksatulehdus (hepatiitti) 
 keltatauti, jonka aiheuttaa kohonnut veren bilirubiini (maksan erittämä aine), joka saattaa tehdä 

ihon ja silmävalkuaiset kellertäviksi 
 tulehdus munuaistiehyissä 
 veren hyytymisen hidastuminen 
 yliaktiivisuus 
 kouristukset (henkilöt, jotka ovat ottaneet suuria Augmentin-annoksia sekä ne, joilla on 

ongelmia munuaisten toiminnassa) 
 karvaiselta näyttävä musta kieli 
 hampaiden värjäytymistä (lapsilla), joka tavallisesti poistuu harjatessa 
 
Haittavaikutukset, jotka saattavat ilmetä veri- tai virtsakokeissa: 
 valkosolujen määrän merkittävä väheneminen 
 matala punasolujen määrä (hemolyyttinen anemia) 
 kiteisyyttä virtsassa  
 
Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi 
haittavaikutus on vakava 
 kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 
 
 
5. AUGMENTININ SÄILYTTÄMINEN 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä 
tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. 
 
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien 
lääkkeiden hävittämisestä  apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 
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6. MUUTA TIETOA 
 
Mitä Augmentin sisältää 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
Augmentinin kuvaus ja pakkauskoot 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
Myyntiluvan haltija ja valmistaja 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa 
seuraavilla kauppanimillä: 
 
250 mg/125 mg dispergoituvat tabletit 
Irlanti – Augmentin 
Iso-Britannia – Augmentin 
 
500 mg/125 mg dispergoituvat tabletit 
Itävalta - Augmentin, Clavamox 
Saksa - Augmentan 
Kreikka – Augmentin 
 
Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi {pvm} 
 
[täytetään kansallisesti] 
 

277 



Lääketieteellisiä ohjeita 
 
Antibiootit on tarkoitettu parantamaan bakteeritulehduksia. Ne eivät tehoa virusinfektioihin.  
 
Joskus bakteerin aiheuttama tulehdus ei parane antibioottikuurilla. Yksi yleisimmistä syistä tähän on, 
että tulehduksen aiheuttava bakteeri on resistentti käytettävälle antibiootille. Tällöin bakteeri selviytyy 
ja jopa lisääntyy antibioottihoidosta huolimatta.  
 
Bakteerit voivat tulla resistenteiksi antibiooteille useista eri syistä. Antibioottien käyttäminen 
huolellisesti annettujen ohjeiden mukaisesti voi auttaa pienentämään resistenssin kehittymisen 
mahdollisuutta. 
 
Kun lääkäri määrää sinulle antibiootin, se on tarkoitettu ainoastaan tämänhetkisen sairautesi hoitoon. 
Kiinnittämällä huomiota seuraaviin ohjeisiin voit auttaa ehkäisemään resistenttien bakteerien 
syntymisen, ja antibiootin tehon menetyksen. 
 
1. On hyvin tärkeää, että otat antibioottia oikean annoksen, oikeaan aikaan ja niin kauan kuin 

lääkäri on määrännyt. Lue pakkauksessa olevat ohjeet ja jos et ymmärrä jotain, kysy neuvoa 
lääkäriltä tai apteekista. 

2. Sinun ei pidä käyttää antibioottia, jollei sitä ole määrätty nimenomaan sinulle. Käytä 
antibioottia vain sen tulehduksen hoitoon, johon antibiootti on määrätty. 

3. Sinun ei pidä käyttää antibioottia, joka on määrätty toiselle henkilölle, vaikka heidän 
tulehduksensa olisi samankaltainen kuin sinun. 

4. Älä anna sinulle määrättyä antibioottia muiden käyttöön. 
5. Otettuasi lääkekuurin lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti palauta mahdolliset käyttämättä 

jääneet lääkkeet apteekkiin varmistaaksesi, että ne hävitetään asianmukaisesti. 
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PAKKAUSSELOSTE 
 

Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 500 mg/125 mg jauhe oraalisuspensiota varten 
annospussissa 

Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 875 mg/125 mg jauhe oraalisuspensiota varten 
annospussissa  

Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 1000 mg/125 mg jauhe oraalisuspensiota varten 
annospussissa 

 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 

 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 

 
Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. 
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. 
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle (tai lapsellesi), eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi 

aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. 
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi 

haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 
 
Tässä pakkausselosteessa esitetään:  
1. Mitä Augmentin on ja mihin sitä käytetään 
2. Ennen kuin otat Augmentinia 
3. Miten Augmentinia käytetään 
4. Mahdolliset haittavaikutukset 
5. Augmentinin säilyttäminen 
6. Muuta tietoa 
 
 
1. MITÄ AUGMENTIN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 
 
Augmentin on antibiootti, joka tuhoaa tulehduksia aiheuttavia bakteereita. Se sisältää kahta erilaista 
lääkeainetta nimeltään amoksisilliini ja klavulaanihappo. Amoksisilliini kuuluu ”penisilliinien” 
lääkeaineryhmään. Joskus ne voivat menettää tehonsa. Toinen vaikuttava aine (klavulaanihappo) estää 
tehon menetyksen. 
 
Augmentinia käytetään aikuisille ja lapsille seuraavien tulehdusten hoitoon: 
 välikorva- ja poskiontelotulehdukset 
 hengitystietulehdukset 
 virtsatietulehdukset 
 iho- ja pehmytkudostulehdukset, mukaan lukien hammastulehdukset 
 luu- ja niveltulehdukset 
 
 
2. ENNEN KUIN OTAT AUGMENTINIA 
 
Älä ota Augmentinia 
 jos olet allerginen (yliherkkä) amoksisilliinille, klavulaanihapolle, penisilliinille tai jollekin 

muulle Augmentinin sisältämälle aineelle (ks. kohta 6) 
 jos jokin aikaisempi antibioottihoito on aiheuttanut vaikean allergisen (yliherkkyys) reaktion. 

Tällaisia voivat olla ihottuma tai turvotus kasvoilla tai kaulalla 
 jos sinulla on ollut maksaoireita tai keltatauti (keltaisuutta iholla) käyttäessäsi antibioottia 
 
 Älä ota Augmentinia, jos jokin edellä mainituista koskee sinua. Jos olet epävarma, kerro 

asiasta lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle ennen Augmentin-hoidon aloittamista. 
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Ole erityisen varovainen Augmentinin suhteen 
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käytön jos: 
 sairastat rauhaskuumetta 
 olet saanut hoitoa maksan tai munuaisten toimintahäiriöön 
 virtsaaminen ei ole säännöllistä 
 
Jos olet epävarma, koskeeko jokin edellä mainituista seikoista sinua, kerro asiasta lääkärille tai 
apteekkihenkilökunnalle ennen Augmentin-hoidon aloittamista. 
 
Joissakin tapauksissa lääkäri saattaa määrätä tutkimuksia, joilla selvitetään, minkä tyyppinen bakteeri 
on aiheuttanut infektion. Tutkimusten tuloksista riippuen sinulle saatetaan määrätä Augmentinin 
jotakin muuta vahvuutta tai jotakin muuta lääkettä. 
 
Kiinnitä erityistä huomiota 
Augmentin voi pahentaa joitakin jo olemassa olevia sairauksia tai aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia. 
Näitä ovat esimerkiksi allergiset reaktiot, kouristuskohtaukset ja paksusuolitulehdus. Ongelmien 
välttämiseksi sinun tulee kiinnittää erityistä huomiota tiettyihin oireisiin Augmentin-hoidon aikana. 
Ks. Kohta 4: Kiinnitä erityistä huomiota. 
 
Veri- ja virtsakokeet 
Jos sinulta otetaan verikokeita (esim. punasolujen tai maksan toiminnan tutkimiseksi) tai virtsanäyte 
(glukoosin määrittämiseksi), kerro lääkärille tai hoitohenkilökunnalle, että käytät Augmentinia. Tämä 
sen vuoksi, että Augmentin voi vaikuttaa näiden kokeiden tuloksiin. 
 
Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö 
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita 
lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt tai luontaistuotteita. 
 
Jos käytät allopurinolia (kihtilääke) yhtaikaa Augmentinin kanssa, se voi lisätä allergisten 
ihoreaktioiden vaaraa. 
 
Jos käytät probenesidiä (kihtilääke) lääkärisi saattaa muuttaa Augmentinin annosta. 
 
Ylimääräisiä verikokeita tarvitaan, jos Augmentinia käytetään yhdessä verta ohentavien lääkkeiden 
(kuten varfariinin) kanssa. 
 
Augmentin voi muuttaa metotreksaatin (lääke syövän ja reumataudin hoitoon) vaikutusta. 
 
Raskaus ja imetys 
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos olet tai epäilet olevasi raskaana tai jos imetät. 
 
Kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta ennen minkään lääkkeen käyttöä. 
 
Ajaminen ja koneiden käyttö 
Augmentin voi aiheuttaa haittavaikutuksia ja oireita, jotka saattavat heikentää ajokykyäsi. 
Älä aja tai käytä mitään koneita tai laitteita, jos et voi hyvin. 
 
Tärkeää tietoa Augmentinin sisältämistä aineista 
 Augmentin sisältää aspartaamia (E951), fenyylialaniinin lähdettä. Tätä lääkettä on käytettävä 

varoen potilaille, jotka sairastavat fenyyliketonuriaa. 
 Augmentin sisältää maltodekstriiniä (glukoosia). Jos lääkärisi on kertonut sinulle, ettet siedä 

joitakin sokereita, ota yhteys lääkäriin ennen kuin otat tätä lääkettä. 
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3. MITEN AUGMENTINIA KÄYTETÄÄN 
 
Ota Augmentinia aina juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista asia lääkäriltä tai 
apteekista, jos olet epävarma. 
 
Aikuiset ja vähintään 40 kiloa painavat lapset  
 
500 mg/125 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa 
Tavanomainen annos on: 
 1 annospussi 3 kertaa päivässä 
 
875 mg/125 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa 
 tavallinen annos – 1 annospussi 2 kertaa päivässä 
 korotettu annos – 1 annospussi 3 kertaa päivässä 
 
1000 mg/125 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa  
 tavallinen annos – 1 annospussi 3 kertaa päivässä 
 pienempi annos – 1 annospussi 2 kertaa päivässä 
 
Alle 40 kiloa painavat lapset 
Augmentin 500 mg/125 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa ei suositella. 
Augmentin 875 mg/125 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa ei suositella. 
Augmentin 1000 mg/125 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa ei suositella. 
 
Potilaat, joilla on ongelmia munuaisten tai maksan toiminnassa 
 jos sinulla on ongelmia munuaisten toiminnassa, lääkkeen annosta mahdollisesti muutetaan. 

Lääkäri saattaa valita toisen vahvuuden tai toisen lääkkeen. 
 jos sinulla on ongelmia maksan toiminnassa, sinulle tehdään mahdollisesti tiheämmin 

verikokeita maksan moitteettoman toiminnan varmistamiseksi 
 
Miten Augmentinia otetaan 
 Juuri ennen kuin otat Augmentinin avaa annospussi ja sekoita sen sisältö puoleen lasilliseen 

vettä. 
 Ota lääke aterian aluksi tai hieman ennen ateriaa. 
 Ota annokset tasaisesti päivän aikana, ei useammin kuin 4 tunnin välein. Älä ota kahta annosta 

saman tunnin sisällä. 
 Älä käytä Augmentinia pitempään kuin 2 viikkoa yhtäjaksoisesti. Jos tämän jälkeen yhä tunnet 

itsesi huonovointiseksi, ota uudelleen yhteys lääkäriin. 
 
Jos otat enemmän Augmentinia kuin sinun pitäisi 
Liian suuri annos Augmentinia voi aiheuttaa mahaärsytystä (pahoinvointia, ripulia) tai kouristuksia. 
Ota yhteys lääkäriin mahdollisimman pian. Näytä lääkärille lääkepakkauksen kotelo. 
 
Jos unohdat ottaa Augmentinia 
Jos unohdat ottaa tabletin ajallaan, ota se heti kun muistat. Jatka sitten tavalliseen tapaan, mutta 
älä koskaan ota annoksia liian lähekkäin. Annosten välin tulee olla vähintään 4 tuntia. 
 
Jos lopetat Augmentinin käytön 
Lääkekuuria ei tule lopettaa kesken, vaikka olo tuntuisi paremmalta. Jokainen tabletti täytyy ottaa, 
koska elimistöön lääkekuurin jälkeen mahdollisesti jäävät bakteerit aiheuttavat tulehduksen uudelleen. 
 
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan 
puoleen. 
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4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET 
 
Kuten kaikki lääkkeet, Augmentinkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä 
saa. 
 
Kiinnitä erityistä huomiota 
 
Allergisiin reaktioihin 
 ihottuma 
 verisuonitulehdus (vaskuliitti), joka voi näkyä punoituksena tai punertavina näppyinä iholla, 

mutta voi esiintyä myös muualla kehossa 
 kuume, nivelkivut, turvonneet rauhaset kaulalla, kainaloissa tai nivustaipeissa 
 turvotus, joskus kasvoissa tai suussa (angioedeema), aiheuttaa hengitysvaikeuksia 
 pyörtyminen 
 
 Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulla esiintyy edellä mainittuja oireita. Lopeta 

Augmentinin käyttö. 
 
Paksusuolitulehdus 
Paksusuolitulehdus, joka aiheuttaa usein veristä ja limaista vesiripulia, mahakipua ja/tai kuumetta. 
 
 Ota yhteys lääkäriin niin pian kuin mahdollista saadaksesi neuvoa. 
 
Hyvin yleiset haittavaikutukset 
Näitä saattaa esiintyä useammalla kuin yhdellä 10 henkilöstä 
 ripuli (aikuisten) 
 
Yleiset haittavaikutukset 
Näitä saattaa esiintyä korkeintaan yhdellä 10 henkilöstä 
 sammas (candida – hiivatulehdus emättimessä, suussa tai ihopoimuissa) 
 pahoinvointi, etenkin korkeilla lääkeannoksilla 
→ jos tällaista esiintyy, ota Augmentin ennen ateriaa 
 oksentelu 
 ripuli (lasten) 
 
Melko harvinaiset haittavaikutukset 
Näitä saattaa esiintyä korkeintaan yhdellä 100 henkilöstä 
 ihottuma, kutina 
 kutiseva näppyläinen ihottuma (paukamat) 
 ruuansulatushäiriöt 
 huimaus 
 päänsärky 
 
Melko harvinainen haittavaikutus, joka voi ilmetä verinäytteestä 
 koholla olevat maksa-arvot (entsyymit) 
 
Harvinaiset haittavaikutukset 
Näitä saattaa esiintyä korkeintaan yhdellä 1000 henkilöstä 
 ihottuma; voi esiintyä rakkuloita, jotka muistuttavat pieniä maalitauluja (keskellä musta piste, 

jota ympäröi ensin vaalea alue ja sen jälkeen musta rengas – erythema multiforme)  
 
 jos tälläistä iho-oiretta esiintyy, ota kiireellisesti yhteys lääkäriin  
 
Harvinainen haittavaikutus, joka voi ilmetä verinäytteestä 
 verenhyytymistekijöiden määrän väheneminen 
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 valkosolujen määrän väheneminen 
 
Muita haittavaikutuksia 
 
Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä hyvin pienellä määrällä henkilöitä, mutta niiden 
esiintymistiheyttä ei tarkkaan tunneta. 
 allergisia reaktioita (ks. edellä ) 
 paksusuolitulehdus (ks. edellä) 
 vakavia ihoreaktioita: 

- laaja-alainen, rakkulainen ihottuma ja ihon hilseily etenkin suun, nenän, silmien ja 
sukupuolielinten ympärillä (Stevens-Johnsonin oireyhtymä), sekä yhä pahempia muotoja, 
jotka aiheuttavat laajaa ihon kuoriutumista (enemmän kuin 30 % ihon pinta-alasta – 
toksinen epidermaalinen nekrolyysi) 

- laaja-alainen punoittava ihottuma, jossa on pieniä märkiviä rakkuloita (rakkulainen 
hilseilevä dermatiitti) 

- punoittava, hilseilevä ihottuma, jossa esiintyy kyhmyjä ihon alla ja rakkuloita 
(märkärakkulainen eksanteema) 

 Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos saat joitakin näistä oireista. 
 
 maksatulehdus (hepatiitti) 
 keltatauti, jonka aiheuttaa kohonnut veren bilirubiini (maksan erittämä aine), joka saattaa tehdä 

ihon ja silmävalkuaiset kellertäviksi 
 tulehdus munuaistiehyissä 
 veren hyytymisen hidastuminen 
 yliaktiivisuus 
 kouristukset (henkilöt, jotka ovat ottaneet suuria Augmentin-annoksia sekä ne, joilla on 

ongelmia munuaisten toiminnassa) 
 karvaiselta näyttävä musta kieli 
 hampaiden värjäytymistä (lapsilla), joka tavallisesti poistuu harjatessa 
 
Haittavaikutukset, jotka saattavat ilmetä veri- tai virtsakokeissa: 
 valkosolujen määrän merkittävä väheneminen 
 matala punasolujen määrä (hemolyyttinen anemia) 
 kiteisyyttä virtsassa  
 
Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi 
haittavaikutus on vakava 
  kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 
 
 
5. AUGMENTININ SÄILYTTÄMINEN 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä 
tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. 
 
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien 
lääkkeiden hävittämisestä  apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 
 
 
6. MUUTA TIETOA 
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Mitä Augmentin sisältää 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
Augmentinin kuvaus ja pakkauskoot 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
Myyntiluvan haltija ja valmistaja 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa 
seuraavilla kauppanimillä: 
 
500 mg/125 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa 
Belgia – Augmentin 
Luxemburg – Augmentin 
Espanja – Augmentine, Clavumox 
 
875 mg/125 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa 
Italia – Augmentin, Neoduplamox, Clavulin 
Espanja – Augmentine, Clavumox 
 
1000 mg/125 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa 
Ranska – Augmentin 
 
 
Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi {pvm} 
 
[täytetään kansallisesti] 
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Lääketieteellisiä ohjeita 
 
Antibiootit on tarkoitettu parantamaan bakteeritulehduksia. Ne eivät tehoa virusinfektioihin.  
 
Joskus bakteerin aiheuttama tulehdus ei parane antibioottikuurilla. Yksi yleisimmistä syistä tähän on, 
että tulehduksen aiheuttava bakteeri on resistentti käytettävälle antibiootille. Tällöin bakteeri selviytyy 
ja jopa lisääntyy antibioottihoidosta huolimatta.  
 
Bakteerit voivat tulla resistenteiksi antibiooteille useista eri syistä. Antibioottien käyttäminen 
huolellisesti annettujen ohjeiden mukaisesti voi auttaa pienentämään resistenssin kehittymisen 
mahdollisuutta. 
 
Kun lääkäri määrää sinulle antibiootin, se on tarkoitettu ainoastaan tämänhetkisen sairautesi hoitoon. 
Kiinnittämällä huomiota seuraaviin ohjeisiin voit auttaa ehkäisemään resistenttien bakteerien 
syntymisen, ja antibiootin tehon menetyksen. 
 
1. On hyvin tärkeää, että otat antibioottia oikean annoksen, oikeaan aikaan ja niin kauan kuin 

lääkäri on määrännyt. Lue pakkauksessa olevat ohjeet ja jos et ymmärrä jotain, kysy neuvoa 
lääkäriltä tai apteekista. 

2. Sinun ei pidä käyttää antibioottia, jollei sitä ole määrätty nimenomaan sinulle. Käytä 
antibioottia vain sen tulehduksen hoitoon, johon antibiootti on määrätty. 

3. Sinun ei pidä käyttää antibioottia, joka on määrätty toiselle henkilölle, vaikka heidän 
tulehduksensa olisi samankaltainen kuin sinun. 

4. Älä anna sinulle määrättyä antibioottia muiden käyttöön. 
5. Otettuasi lääkekuurin lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti palauta mahdolliset käyttämättä 

jääneet lääkkeet apteekkiin varmistaaksesi, että ne hävitetään asianmukaisesti. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Suspension valmistaminen 
 
[täytetään kansallisesti] 
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PAKKAUSSELOSTE 

 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 125 mg/31,25 mg jauhe oraalisuspensiota varten 

annospussissa 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 250 mg/62,5 mg jauhe oraalisuspensiota varten 

annospussissa  
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 400 mg/57 mg jauhe oraalisuspensiota varten 

annospussissa 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 250 mg/31,25 mg jauhe oraalisuspensiota varten 

annospussissa 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 500 mg/62,5 mg jauhe oraalisuspensiota varten 

annospussissa 
 

[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 

Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. 
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. 
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 
- Tämä lääke yleensä määrätään vauvalle tai lapselle, eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi 

aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin lapsellasi. 
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai haittavaikutus 

on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 
 
Tässä pakkausselosteessa esitetään:  
1. Mitä Augmentin on ja mihin sitä käytetään 
2. Ennen kuin annat Augmentinia 
3. Miten Augmentinia käytetään 
4. Mahdolliset haittavaikutukset 
5. Augmentinin säilyttäminen 
6. Muuta tietoa 
 
 
1. MITÄ AUGMENTIN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 
 
Augmentin on antibiootti, joka tuhoaa tulehduksia aiheuttavia bakteereita. Se sisältää kahta erilaista 
lääkeainetta nimeltään amoksisilliini ja klavulaanihappo. Amoksisilliini kuuluu ”penisilliinien” 
lääkeaineryhmään. Joskus ne voivat menettää tehonsa. Toinen vaikuttava aine (klavulaanihappo) estää 
tehon menetyksen. 
 
Augmentinia käytetään lapsille seuraavien tulehdusten hoitoon: 
 välikorva- ja poskiontelotulehdukset 
 hengitystietulehdukset 
 virtsatietulehdukset 
 iho- ja pehmytkudostulehdukset, mukaan lukien hammastulehdukset 
 luu- ja niveltulehdukset 
 
 
2. ENNEN KUIN ANNAT AUGMENTINIA 
 
Älä anna lapsellesi Augmentinia 
 jos hän on allerginen (yliherkkä) amoksisilliinille, klavulaanihapolle, penisilliinille tai jollekin 

muulle Augmentinin sisältämälle aineelle (ks. kohta 6) 
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 jos jokin aikaisempi antibioottihoito on aiheuttanut vaikean allergisen (yliherkkyys) reaktion. 
Tällaisia voivat olla ihottuma tai turvotus kasvoilla tai kaulalla 

 jos hänellä on aiemmin ollut maksaoireita tai keltatauti (keltaisuutta iholla) käyttäessään 
antibioottia 

 
 Älä anna Augmentinia lapsellesi, jos jokin edellä mainituista koskee lastasi. Jos olet 

epävarma, kerro asiasta lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle ennen Augmentin-hoidon 
aloittamista. 

 
Ole erityisen varovainen Augmentinin suhteen 
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin annat tätä lääkettä lapsellesi jos: 
 hän sairastaa rauhaskuumetta 
 hän on saanut hoitoa maksan tai munuaisten toimintahäiriöön 
 virtsaaminen ei ole säännöllistä 
 
Jos olet epävarma, koskeeko jokin edellä mainituista seikoista lastasi, kerro asiasta lääkärille tai 
apteekkihenkilökunnalle ennen Augmentin-hoidon aloittamista. 
 
Joissakin tapauksissa lääkäri saattaa määrätä tutkimuksia, joilla selvitetään, minkä tyyppinen bakteeri 
on aiheuttanut lapsesi infektion. Tutkimusten tuloksista riippuen lapsellesi saatetaan määrätä 
Augmentinin jotakin muuta vahvuutta tai jotakin muuta lääkettä. 
 
Kiinnitä erityistä huomiota 
Augmentin voi pahentaa joitakin jo olemassa olevia sairauksia tai aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia. 
Näitä ovat esimerkiksi allergiset reaktiot, kouristuskohtaukset ja paksusuolitulehdus. Ongelmien 
välttämiseksi sinun tulee kiinnittää erityistä huomiota tiettyihin oireisiin lapsesi Augmentin-hoidon 
aikana. Ks. Kohta 4: Kiinnitä erityistä huomiota. 
 
Veri- ja virtsakokeet 
Jos lapseltasi otetaan verikokeita (esim. punasolujen tai maksan toiminnan tutkimiseksi) tai virtsanäyte 
(glukoosin määrittämiseksi), kerro lääkärille tai hoitohenkilökunnalle, että hän käyttää Augmentinia. 
Tämä sen vuoksi, että Augmentin voi vaikuttaa näiden kokeiden tuloksiin. 
 
Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö 
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos lapsesi parhaillaan käyttää tai on äskettäin käyttänyt 
muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt tai luontaistuotteita. 
 
Jos lapsesi käyttää allopurinolia (kihtilääke) yhtaikaa Augmentinin kanssa, se voi lisätä allergisten 
ihoreaktioiden vaaraa. 
 
Jos lapsesi käyttää probenesidiä (kihtilääke) lääkärisi saattaa muuttaa Augmentinin annosta. 
 
Ylimääräisiä verikokeita tarvitaan, jos Augmentinia käytetään yhdessä verta ohentavien lääkkeiden 
(kuten varfariinin) kanssa. 
 
Augmentin voi muuttaa metotreksaatin (lääke syövän ja reumataudin hoitoon) vaikutusta. 
 
Raskaus ja imetys 
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos lapsesi on raskaana tai jos hän imettää. 
 
Kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta ennen minkään lääkkeen käyttöä. 
 
Tärkeää tietoa Augmentinin sisältämistä aineista 
 Augmentin sisältää aspartaamia (E951), fenyylialaniinin lähdettä. Tätä lääkettä on käytettävä 

varoen potilaille, jotka sairastavat fenyyliketonuriaa. 
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 Augmentin sisältää maltodekstriiniä (glukoosia). Jos lääkärisi on kertonut sinulle, että lapsesi ei 
siedä joitakin sokereita, ota yhteys lääkäriin ennen kuin annat tätä lääkettä lapsellesi. 

 
 
3. MITEN AUGMENTINIA KÄYTETÄÄN 
 
Anna lapsellesi Augmentinia aina juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista asia lääkäriltä 
tai apteekista, jos olet epävarma. 
 
Aikuiset ja vähintään 40 kiloa painavat lapset  
 Tätä lääkettä ei yleensä suositella aikuisille eikä 40 kiloa tai sitä enemmän painaville lapsille. 

Kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta. 
 
Alle 40 kiloa painavat lapset 
Annostus määrätään lapsen painon mukaan. 
 Lääkäri määrää vauvallesi tai lapsellesi sopivan annostuksen. 
 
125 mg/31,25 mg ja 250 mg/62,5 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa 
 tavallinen annos - 20 mg/5 mg – 60 mg/15 mg/kg/vrk jaettuna kolmeen annokseen 
 
400 mg/57 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa 
 tavallinen annos - 25 mg/3,6 mg – 45 mg/6,4 mg/kg/vrk jaettuna kahteen annokseen 
 korotettu annos - 70 mg/10 mg/kg/vrk asti jaettuna kahteen annokseen 
 
250 mg/31,25 mg ja 500 mg/62,5 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa 
 tavallinen annos - 40 mg/5 mg – 80 mg/10 mg/kg/vrk jaettuna kolmeen annokseen 
 
Potilaat, joilla on ongelmia munuaisten tai maksan toiminnassa 
 jos lapsellasi on ongelmia munuaisten toiminnassa, lääkkeen annosta mahdollisesti muutetaan. 

Lääkäri saattaa valita toisen vahvuuden tai toisen lääkkeen. 
 jos lapsellasi on ongelmia maksan toiminnassa, hänelle tehdään mahdollisesti tiheämmin 

verikokeita maksan moitteettoman toiminnan varmistamiseksi 
 
Miten Augmentinia annetaan lapselle 
 Juuri ennen kuin annat Augmentinia lapselle avaa annospussi ja sekoita sen sisältö lasilliseen 

vettä. 
 Anna lääke lapselle aterian aluksi tai hieman ennen ateriaa. 
 Anna annokset tasaisesti päivän aikana, ei useammin kuin 4 tunnin välein. Älä anna kahta 

annosta saman tunnin sisällä. 
 Älä anna lapselle Augmentinia pitempään kuin 2 viikkoa yhtäjaksoisesti. Jos lapsi tämän 

jälkeen yhä tuntee olonsa huonovointiseksi, ota uudelleen yhteys lääkäriin. 
 
Jos annat lapsellesi enemmän Augmentinia kuin sinun pitäisi 
Liian suuri annos Augmentinia voi aiheuttaa mahaärsytystä (pahoinvointia, ripulia) tai kouristuksia. 
Ota yhteys lääkäriin mahdollisimman pian. Näytä lääkärille lääkepakkauksen kotelo. 
 
Jos unohdat antaa Augmentinia 
Jos unohdat antaa annoksen ajallaan, anna se heti kun muistat. Jatka sitten tavalliseen tapaan, mutta 
älä koskaan anna annoksia liian lähekkäin. Annosten välin tulee olla vähintään 4 tuntia. 
 
Jos lapsesi lopettaa Augmentinin käytön 
Lääkekuuria ei tule lopettaa kesken, vaikka olo tuntuisi paremmalta. Jokainen annos täytyy ottaa, 
koska elimistöön lääkekuurin jälkeen mahdollisesti jäävät bakteerit aiheuttavat tulehduksen uudelleen. 
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Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan 
puoleen. 
 
 
4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET 
 
Kuten kaikki lääkkeet, Augmentinkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä 
saa. 
 
Kiinnitä erityistä huomiota 
 
Allergisiin reaktioihin 
 ihottuma 
 verisuonitulehdus (vaskuliitti), joka voi näkyä punoituksena tai punertavina näppyinä iholla, 

mutta voi esiintyä myös muualla kehossa 
 kuume, nivelkivut, turvonneet rauhaset kaulalla, kainaloissa tai nivustaipeissa 
 turvotus, joskus kasvoissa tai suussa (angioedeema), aiheuttaa hengitysvaikeuksia 
 pyörtyminen 
 
 Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos lapsellasi esiintyy edellä mainittuja oireita. Lopeta 

Augmentinin käyttö. 
 
Paksusuolitulehdus 
Paksusuolitulehdus, joka aiheuttaa usein veristä ja limaista vesiripulia, mahakipua ja/tai kuumetta. 
 
 Ota yhteys lääkäriin niin pian kuin mahdollista saadaksesi neuvoa. 
 
Hyvin yleiset haittavaikutukset 
Näitä saattaa esiintyä useammalla kuin yhdellä 10 henkilöstä 
 ripuli (aikuisten) 
 
Yleiset haittavaikutukset 
Näitä saattaa esiintyä korkeintaan yhdellä 10 henkilöstä 
 sammas (candida – hiivatulehdus emättimessä, suussa tai ihopoimuissa) 
 pahoinvointi, etenkin korkeilla lääkeannoksilla 
→ jos tällaista esiintyy, anna Augmentin lapsellesi ennen ateriaa 
 oksentelu 
 ripuli (lasten) 
 
Melko harvinaiset haittavaikutukset 
Näitä saattaa esiintyä korkeintaan yhdellä 100 henkilöstä 
 ihottuma, kutina 
 kutiseva näppyläinen ihottuma (paukamat) 
 ruuansulatushäiriöt 
 huimaus 
 päänsärky 
 
Melko harvinainen haittavaikutus, joka voi ilmetä verinäytteestä 
 koholla olevat maksa-arvot (entsyymit) 
 
Harvinaiset haittavaikutukset 
Näitä saattaa esiintyä korkeintaan yhdellä 1000 henkilöstä 
 ihottuma; voi esiintyä rakkuloita, jotka muistuttavat pieniä maalitauluja (keskellä musta piste, 

jota ympäröi ensin vaalea alue ja sen jälkeen musta rengas – erythema multiforme)  
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 jos tälläistä iho-oiretta esiintyy, ota kiireellisesti yhteys lääkäriin  
 
Harvinainen haittavaikutus, joka voi ilmetä verinäytteestä 
 verenhyytymistekijöiden määrän väheneminen 
 valkosolujen määrän väheneminen 
 
Muita haittavaikutuksia 
 
Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä hyvin pienellä määrällä henkilöitä, mutta niiden 
esiintymistiheyttä ei tarkkaan tunneta. 
 allergisia reaktioita (ks. edellä ) 
 paksusuolitulehdus (ks. edellä) 
 vakavia ihoreaktioita: 

- laaja-alainen, rakkulainen ihottuma ja ihon hilseily etenkin suun, nenän, silmien ja 
sukupuolielinten ympärillä (Stevens-Johnsonin oireyhtymä), sekä yhä pahempia muotoja, 
jotka aiheuttavat laajaa ihon kuoriutumista (enemmän kuin 30 % ihon pinta-alasta – 
toksinen epidermaalinen nekrolyysi) 

- laaja-alainen punoittava ihottuma, jossa on pieniä märkiviä rakkuloita (rakkulainen 
hilseilevä dermatiitti) 

- punoittava, hilseilevä ihottuma, jossa esiintyy kyhmyjä ihon alla ja rakkuloita 
(märkärakkulainen eksanteema) 

  Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos lapsesi saa joitakin näistä oireista. 
 
 maksatulehdus (hepatiitti) 
 keltatauti, jonka aiheuttaa kohonnut veren bilirubiini (maksan erittämä aine), joka saattaa tehdä 

ihon ja silmävalkuaiset kellertäviksi 
 tulehdus munuaistiehyissä 
 veren hyytymisen hidastuminen 
 yliaktiivisuus 
 kouristukset (lapset, joille on annettu suuria Augmentin-annoksia sekä ne, joilla on ongelmia 

munuaisten toiminnassa) 
 karvaiselta näyttävä musta kieli 
 hampaiden värjäytymistä (lapsilla), joka tavallisesti poistuu harjatessa 
 
Haittavaikutukset, jotka saattavat ilmetä veri- tai virtsakokeissa: 
 valkosolujen määrän merkittävä väheneminen 
 matala punasolujen määrä (hemolyyttinen anemia) 
 kiteisyyttä virtsassa  
 
Jos lapsesi saa sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai 
haittavaikutus on vakava 
 kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 
 
 
5. AUGMENTININ SÄILYTTÄMINEN 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
Lääkettä ei saa käyttää pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen 
käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. 
 
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien 
lääkkeiden hävittämisestä  apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 
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6. MUUTA TIETOA 
 
Mitä Augmentin sisältää 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
Augmentinin kuvaus ja pakkauskoot 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
Myyntiluvan haltija ja valmistaja 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa 
seuraavilla kauppanimillä: 
 
125 mg/31,25 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa 
Ruotsi – Spektramox 
Iso-Britannia – Augmentin 
 
250 mg/62,5 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa 
Espanja – Clavumox 
 
400 mg/57 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa 
Italia - Augmentin, Neoduplamox, Clavulin 
 
250 mg/31,25 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa 
Ranska – Augmentin 
 
500 mg/62,5 mg jauhe oraalisuspensiota varten annospussissa 
Ranska – Augmentin 
 
 
Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi {pvm} 
 
[täytetään kansallisesti] 
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Lääketieteellisiä ohjeita 
 
Antibiootit on tarkoitettu parantamaan bakteeritulehduksia. Ne eivät tehoa virusinfektioihin.  
 
Joskus bakteerin aiheuttama tulehdus ei parane antibioottikuurilla. Yksi yleisimmistä syistä tähän on, 
että tulehduksen aiheuttava bakteeri on resistentti käytettävälle antibiootille. Tällöin bakteeri selviytyy 
ja jopa lisääntyy antibioottihoidosta huolimatta.  
 
Bakteerit voivat tulla resistenteiksi antibiooteille useista eri syistä. Antibioottien käyttäminen 
huolellisesti annettujen ohjeiden mukaisesti voi auttaa pienentämään resistenssin kehittymisen 
mahdollisuutta. 
 
Kun lääkäri määrää sinulle antibiootin, se on tarkoitettu ainoastaan tämänhetkisen sairautesi hoitoon. 
Kiinnittämällä huomiota seuraaviin ohjeisiin voit auttaa ehkäisemään resistenttien bakteerien 
syntymisen, ja antibiootin tehon menetyksen. 
 
1. On hyvin tärkeää, että otat antibioottia oikean annoksen, oikeaan aikaan ja niin kauan kuin 

lääkäri on määrännyt. Lue pakkauksessa olevat ohjeet ja jos et ymmärrä jotain, kysy neuvoa 
lääkäriltä tai apteekista. 

2. Sinun ei pidä käyttää antibioottia, jollei sitä ole määrätty nimenomaan sinulle. Käytä 
antibioottia vain sen tulehduksen hoitoon, johon antibiootti on määrätty. 

3. Sinun ei pidä käyttää antibioottia, joka on määrätty toiselle henkilölle, vaikka heidän 
tulehduksensa olisi samankaltainen kuin sinun. 

4. Älä anna sinulle määrättyä antibioottia muiden käyttöön. 
5. Otettuasi lääkekuurin lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti palauta mahdolliset käyttämättä 

jääneet lääkkeet apteekkiin varmistaaksesi, että ne hävitetään asianmukaisesti. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Suspension valmistaminen 
 
[täytetään kansallisesti] 
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PAKKAUSSELOSTE 
 

Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 125 mg/62,5 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 50 mg/12,5 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten  

Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 125 mg/31,25 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 250 mg/62,5 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 200 mg/28,5 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 400 mg/57 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 

(mansikka-aromi) 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 400 mg/57 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 

(hedelmäaromisekoitus) 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 100 mg/12,5 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten 

Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 600 mg/42,9 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
 

[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 

Amoksisilliini/klavulaanihappo 
 
Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin annat lapsellesi tätä lääkkettä. 
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. 
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 
- Tämä lääke yleensä määrätään vauvalle tai lapselle, eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi 

aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin lapsellasi. 
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai haittavaikutus 

on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 
 
Tässä pakkausselosteessa esitetään:  
1. Mitä Augmentin on ja mihin sitä käytetään 
2. Ennen kuin annat Augmentinia 
3. Miten Augmentinia käytetään 
4. Mahdolliset haittavaikutukset 
5. Augmentinin säilyttäminen 
6. Muuta tietoa 
 
 
1. MITÄ AUGMENTIN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 
 
Augmentin on antibiootti, joka tuhoaa tulehduksia aiheuttavia bakteereita. Se sisältää kahta erilaista 
lääkeainetta nimeltään amoksisilliini ja klavulaanihappo. Amoksisilliini kuuluu ”penisilliinien” 
lääkeaineryhmään. Joskus ne voivat menettää tehonsa. Toinen vaikuttava aine (klavulaanihappo) estää 
tehon menetyksen. 
 
Augmentinia käytetään vauvoille ja lapsille seuraavien tulehdusten hoitoon: 
125 mg/62,5 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
 poskiontelotulehdukset  
 virtsatietulehdukset 
 iho- ja pehmytkudostulehdukset 
 hammastulehdukset 
 
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 (mansikka-aromi), 400 mg/57 mg/5 ml (hedelmäaromisekoitus), 
100 mg/12,5 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten 
 välikorva- ja poskiontelotulehdukset 
 hengitystietulehdukset 
 virtsatietulehdukset 
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 iho- ja pehmytkudostulehdukset, mukaan lukien hammastulehdukset 
 luu- ja niveltulehdukset 
 
600 mg/42,9 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
 välikorvatulehdukset 
 keuhkojen tulehdukset 
 
 
2. ENNEN KUIN ANNAT AUGMENTINIA 
 
Älä anna lapsellesi Augmentinia 
 jos hän on allerginen (yliherkkä) amoksisilliinille, klavulaanihapolle tai Augmentinin jollekin 

muulle aineelle (ks. kohta 6) 
 jos jokin aikaisempi antibioottihoito on aiheuttanut lapsellesi vaikean allergisen (yliherkkyys-) 

reaktion. Tällaisia voivat olla ihottuma, tai kasvojen tai kaulan turvotus 
 jos hänellä on aiemmin ollut maksaoireita tai keltaisuutta (iholla) antibioottihoidon aikana 
 
 Älä anna Augmentinia lapsellesi, jos jokin edellä mainituista koskee lastasi. Jos olet 

epävarma, kerro asiasta lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle ennen Augmentin-hoidon 
aloittamista. 

 
Ole erityisen varovainen Augmentinin suhteen 
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin annat tätä lääkettä lapsellesi jos: 
 hän sairastaa rauhaskuumetta 
 hän on saanut hoitoa maksa- tai munuaissairauteen 
 virtsaaminen ei ole säännöllistä 
 
Jos olet epävarma, koskeeko jokin edellä mainituista seikoista lastasi, kerro asiasta lääkärille tai 
apteekkihenkilökunnalle ennen Augmentin-hoidon aloittamista. 
 
Joissakin tapauksissa lääkäri saattaa määrätä tutkimuksia, joilla selvitetään, minkä tyyppinen bakteeri 
on aiheuttanut lapsesi infektion. Tutkimusten tuloksista riippuen lapsellesi saatetaan määrätä 
Augmentinin jotakin muuta vahvuutta tai eri lääkettä. 
 
Kiinnitä erityistä huomiota 
Augmentin voi pahentaa joitakin jo olemassa olevia sairauksia tai aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia. 
Näitä ovat esimerkiksi allergiset reaktiot, kouristuskohtaukset ja paksusuolitulehdus. Ongelmien 
välttämiseksi sinun tulee kiinnittää erityistä huomiota tiettyihin oireisiin lapsesi Augmentin-hoidon 
aikana. Ks. Kohta 4: Kiinnitä erityistä huomiota. 
 
Veri- ja virtsakokeet 
Jos lapseltasi otetaan verikokeita (esim. punasolujen tai maksan toiminnan tutkimiseksi) tai virtsanäyte 
(glukoosin määrittämiseksi), kerro lääkärille tai hoitohenkilökunnalle, että hän käyttää Augmentinia. 
Tämä sen vuoksi, että Augmentin voi vaikuttaa näiden kokeiden tuloksiin. 
 
Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö 
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos lapsesi parhaillaan käyttää tai on äskettäin käyttänyt 
muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt, tai luontaistuotteita. 
 
Jos lapsesi käyttää allopurinolia (kihtilääke) yhtaikaa Augmentinin kanssa, voi allergisten 
ihoreaktioiden vaara suurentua. 
 
Jos lapsesi käyttää probenesidiä (kihtilääke) lääkäri saattaa muuttaa Augmentinin annosta. 
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Jos Augmentinia käytetään yhdessä verta ohentavien lääkkeiden (kuten varfariinin) kanssa, saattavat 
ylimääräiset verikokeet olla tarpeen. 
 
Augmentin voi muuttaa metotreksaatin (lääke syövän ja reuman hoitoon) vaikutusta. 
 
Raskaus ja imetys 
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos lapsesi on raskaana tai jos hän imettää. 
 
Kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta ennen minkään lääkkeen käyttöä. 
 
Tärkeää tietoa Augmentinin sisältämistä aineista 
 Augmentin sisältää aspartaamia (E951), fenyylialaniinin lähdettä. Tätä lääkettä on käytettävä 

varoen potilaille, jotka sairastavat fenyyliketonuriaksi kutsuttua sairautta. 
 Augmentin sisältää maltodekstriiniä (glukoosia). Jos lääkärisi on kertonut sinulle, että lapsesi ei 

siedä joitakin sokereita, ota yhteys lääkäriin ennen kuin annat lapsellesi tätä lääkettä. 
 
 
3. MITEN AUGMENTINIA KÄYTETÄÄN 
 
Anna lapsellesi Augmentinia juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet 
lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. 
 
Aikuiset ja vähintään 40 kiloa painavat lapset 
Tätä lääkettä ei yleensä suositella aikuisille, eikä 40 kiloa tai sitä enemmän painaville lapsille. Kysy 
neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta. 
 
Alle 40 kiloa painavat lapset 
Annostus määrätään lapsen painon mukaan. 
 Lääkäri määrää vauvallesi tai lapsellesi sopivan annostuksen. 
 
125 mg/62,5 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
 Tavanomainen annos - 9 mg/4,5 mg – 18 mg/9 mg/kg/vrk jaettuna kolmeen annokseen 
 
Augmentin 125 mg/62,5 mg/5 ml oraalisuspensiota ei yleensä suositella alle 6-vuotiaille lapsille. 
 
50 mg/12,5 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten 
 Mukana voi olla muovinen mittaruisku. Käytä sitä, jotta annat oikean annoksen vauvallesi tai 

lapsellesi 
 tavanomainen annos – 20 mg/5 mg – 60 mg/15 mg/kg/vrk jaettuna kolmeen annokseen 
 
125 mg/31,25 mg/5 ml ja 250 mg/62,5 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
 Pakkauksessa saattaa olla muovinen mittalusikka tai lääkemitta. Käytä sitä, jotta voit antaa 

oikean annoksen vauvallesi tai lapsellesi. 
 tavanomainen annos - 20 mg/5 mg – 60 mg/15 mg/kg/vrk jaettuna kolmeen annokseen 
 
200 mg/28,5 mg/5 ml ja 400 mg/57 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten (hedelmäaromisekoitus) 
 Pakkauksessa saattaa olla muovinen mittalusikka tai lääkemitta. Käytä sitä, jotta voit antaa 

oikean annoksen vauvallesi tai lapsellesi. 
 tavanomainen annos - 25 mg/3,6 mg – 45 mg/6,4 mg/kg/vrk jaettuna kahteen annokseen 
 korotettu annos – 70 mg/10 mg/kg/vrk asti jaettuna kahteen annokseen 
 
400 mg/57 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten (mansikka-aromi) 
 Pakkauksessa saattaa olla muovinen mittaruisku, mittalusikka tai lääkemitta. Käytä sitä, jotta 

voit antaa oikean annoksen vauvallesi tai lapsellesi. 
 tavanomainen annos - 25 mg/3,6 mg – 45 mg/6,4 mg/kg/vrk jaettuna kahteen annokseen 
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 korotettu annos – 70 mg/10 mg/kg/vrk asti jaettuna kahteen annokseen 
 
100 mg/12,5 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten 
 Pakkauksessa saattaa olla muovinen mittaruisku. Käytä sitä, jotta voit antaa oikean annoksen 

vauvallesi tai lapsellesi. 
 tavanomainen annos - 40 mg/5 mg – 80 mg/10 mg/kg/vrk jaettuna kolmeen annokseen 
 
600 mg/42,9 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
 Pakkauksessa saattaa olla muovinen mittalusikka tai lääkemitta. Käytä sitä, jotta voit antaa 

oikean annoksen vauvallesi tai lapsellesi. 
 tavanomainen annos - 90 mg/6,4 mg/kg/vrk asti jaettuna kahteen annokseen 
Augmentin-valmistetta ei suositella alle 3 kuukauden ikäisille lapsille. 
 
Potilaat, joilla on ongelmia munuaisten tai maksan toiminnassa 
 jos lapsellasi on ongelmia munuaisten toiminnassa, lääkkeen annosta mahdollisesti 

pienennetään. Lääkäri saattaa valita toisen vahvuuden tai toisen lääkkeen. 
 jos lapsellasi on ongelmia maksan toiminnassa, hänelle tehdään mahdollisesti tiheämmin 

verikokeita maksan moitteettoman toiminnan varmistamiseksi 
 
Miten Augmentinia annetaan lapselle 
 Ravista pulloa hyvin ennen jokaista annosta. 
 Anna lääke lapselle aterian aluksi tai hieman ennen ateriaa. 
 Anna annokset tasaisesti päivän aikana siten, että annosten välinen aika on vähintään 4 tuntia. 

Älä anna kahta annosta saman tunnin sisällä. 
 Älä anna lapselle Augmentinia yhtäjaksoisesti yli 2 viikon ajan. Jos lapsi tämän jälkeen yhä 

tuntee olonsa huonovointiseksi, ota uudelleen yhteys lääkäriin. 
 
Jos annat lapsellesi enemmän Augmentinia kuin sinun pitäisi 
Liian suuri annos Augmentinia voi aiheuttaa mahaärsytystä (pahoinvointia, oksentelua, ripulia) tai 
kouristuksia. Ota yhteys lääkäriin mahdollisimman pian. Näytä lääkärille lääkepullo. 
 
Jos unohdat antaa Augmentinia 
Jos unohdat antaa annoksen ajallaan, anna se heti muistaessasi. Älä anna seuraavaa annosta liian pian, 
vaan odota kunnes edellisen annoksen antamisesta on kulunut vähintäään 4 tuntia. 
 
Jos lapsesi lopettaa Augmentinin käytön 
Jatka Augmentinin antamista lääkekuurin loppuun asti, vaikka lapsesi olo tuntuisi paremmalta. 
Lapsesi tarvitsee jokaisen annoksen, jotta tulehdus paranee. Elimistöön lääkekuurin jälkeen 
mahdollisesti jäävät bakteerit saattavat aiheuttaa tulehduksen uudelleen. 
 
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan 
puoleen. 
 
 
4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET 
 
Kuten kaikki lääkkeet, myös Augmentin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä 
saa. 
 
Kiinnitä erityistä huomiota 
 
Allergiset reaktiot 
 ihottuma 
 verisuonitulehdus (vaskuliitti), joka voi näkyä punaisina tai purppuran värisinä kohonneina 

näppyinä iholla, mutta voi vaikuttaa myös elimistön muihin osiin 
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 kuume, nivelkipu, turvonneet rauhaset kaulalla, kainaloissa tai nivustaipeissa 
 turvotus, joskus kasvoilla tai suussa (angioedeema), aiheuttaa hengitysvaikeuksia 
 pyörtyminen 
 
 Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos lapsellasi esiintyy edellä mainittuja oireita. Lopeta 

Augmentinin käyttö. 
 
Paksusuolitulehdus 
Paksusuolitulehdus, joka aiheuttaa usein veristä ja limaista vesiripulia, mahakipua ja/tai kuumetta. 
 
 Ota yhteys lääkäriin niin pian kuin mahdollista saadaksesi neuvoa. 
 
Hyvin yleiset haittavaikutukset 
Saattaa esiintyä useammalla kuin yhdellä 10 henkilöstä 
 ripuli (aikuisten) 
 
Yleiset haittavaikutukset 
Saattaa esiintyä korkeintaan yhdellä 10 henkilöstä 
 sammas (candida – hiivatulehdus emättimessä, suussa tai ihopoimuissa) 
 pahoinvointi, etenkin suuria annoksia käytettäessä 
→ jos tällaista esiintyy, ota Augmentin ennen ateriaa 
 oksentelu 
 ripuli (lasten) 
 
Melko harvinaiset haittavaikutukset 
Saattaa esiintyä korkeintaan yhdellä 100 henkilöstä 
 ihottuma, kutina 
 kutiseva kohonnut ihottuma (nokkosihottuma) 
 ruuansulatushäiriöt 
 huimaus 
 päänsärky 
 
Melko harvinainen haittavaikutus, joka voi ilmetä verinäytteestä 
 maksa-arvojen kohoaminen 
 
Harvinaiset haittavaikutukset 
Saattaa esiintyä korkeintaan yhdellä 1000 henkilöstä 
 ihottuma; voi esiintyä rakkuloita, jotka muistuttavat pieniä maalitauluja (mustat pisteet, joita 

ympäröi vaaleampi alue ja kehystää sen jälkeen musta rengas – erythema multiforme)  
 jos havaitset tällaisia iho-oireita, ota kiireellisesti yhteys lääkäriin  
 
Harvinainen haittavaikutus, joka voi ilmetä verinäytteestä 
 verenhyytymistekijöiden määrän vähäisyys 
 valkosolujen määrän vähäisyys 
 
Muut haittavaikutukset 
Muita haittavaikutuksia on esiintynyt hyvin pienellä joukolla henkilöitä, mutta niiden 
esiintymistiheyttä ei tarkkaan tunneta. 
 
 allergiset reaktiot (ks. edellä) 
 paksusuolitulehdus (ks. edellä) 
 vakavat ihoreaktiot: 

- laaja-alainen, rakkulainen ihottuma ja ihon hilseily etenkin suun, nenän, silmien ja 
sukupuolielinten ympärillä (Stevens-Johnsonin oireyhtymä), sekä vaikeampi muoto, joka 
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aiheuttaa ihon laaja-alaista kuoriutumista (yli 30 % ihon pinta-alasta – toksinen 
epidermaalinen nekrolyysi) 

- laaja-alainen punainen ihottuma, johon liittyy pieniä märkiviä rakkuloita (rakkulainen 
hilseilevä dermatiitti) 

- punainen, kesivä ihottuma, johon liittyy ihon alaisia muhkuroita ja rakkuloita 
(märkärakkulainen eksanteema) 

 Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos lapsesi saa joitakin näistä oireista. 
 
 maksatulehdus (hepatiitti) 
 keltaisuus, jonka aiheuttaa veren bilirubiinin määrän kohoaminen (maksan tuottama aine), joka 

voi aiheuttaa ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuutta 
 tulehdus munuaistiehyissä 
 veren hyytymisen hidastuminen 
 yliaktiivisuus 
 kouristukset (henkilöt, jotka ovat ottaneet suuria Augmentin-annoksia tai joilla on 

munuaissairaus) 
 karvaiselta näyttävä musta kieli 
 hampaiden värjäytymistä (lapsilla), joka tavallisesti poistuu harjattessa 
 
Haittavaikutukset, jotka saattavat ilmetä veri- tai virtsakokeissa: 
 valkosolujen määrän merkittävä väheneminen 
 punasolujen määrän vähyys (hemolyyttinen anemia) 
 kidevirtsaisuus 
 
Jos lapsesi saa haittavaikutuksia 
Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai 
haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 
 
 
5. AUGMENTININ SÄILYTTÄMINEN 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä 
tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. 
 
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien 
lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 
 
 
6. MUUTA TIETOA 
 
Mitä Augmentin sisältää 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
Augmentinin kuvaus ja pakkauskoot 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
Myyntiluvan haltija ja valmistaja 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 

298 



 
Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa 
seuraavilla kauppanimillä: 
 
125 mg/62,5 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten  
Irlanti – Augmentin, Clavamel 
 
50 mg/12,5 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten 
Saksa - Augmentan 
  
125 mg/31,25 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
Itävalta – Clavamox 
Belgia- Augmentin 
Bulgaria- Augmentin 
Kypros –Noprilam 
Tšekin tasavalta - Augmentin 
Tanska - Spektramox 
Saksa – Augmentan 
Kreikka – Augmentin 
Unkari - Augmentin 
Irlanti – Augmentin, Clavamel 
Luxemburg – Augmentin 
Alankomaat – Augmentin, Amoxicilline/clavulaanzuur 
Puola – Augmentin 
Portugali – Augmentin, Clavamox, Noprilam, Penilan 
Espanja – Clavumox 
Ruotsi – Spektramox 
Iso-Britannia – Augmentin 
 
250 mg/62,5 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
Itävalta – Clavamox 
Belgia- Augmentin 
Bulgaria- Augmentin 
Kypros – Augmentin, Noprilam 
Tšekin tasavalta - Augmentin 
Tanska - Spektramox 
Saksa – Augmentan 
Kreikka – Augmentin 
Unkari - Augmentin 
Islanti – Augmentin 
Luxemburg – Augmentin 
Alankomaat – Augmentin, Amoxicilline/clavulaanzuur 
Puola – Augmentin 
Portugali – Augmentin Forte, Clavamox, Noprilam, Penilan Forte 
Ruotsi – Spektramox 
Iso-Britannia - Augmentin 
 
200 mg/28,5 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
Suomi – Clavurion 
Liettua – Augmentin 
Iso-Britannia – Augmentin Duo 
 
400 mg/57 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten (hedelmäaromisekoitus) 
Bulgaria – Augmentin 
Saksa – Augmentan 
Liettua - Augmentin 
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400 mg/57 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten (mansikka-aromi) 
Itävalta – Augmentin, Clavamox Duo 
Kypros – Augmentin, Noprilam DT 
Tšekin tasavalta - Augmentin Duo 
Viro – Augmentin 
Suomi – Augmentin, Clavurion 
Kreikka – Augmentin 
Unkari - Augmentin Duo 
Islanti – Augmentin 
Irlanti – Augmentin Duo 
Italia – Augmentin, Neoduplamox, Clavulin 
Latvia – Augmentin 
Malta – Augmentin, Noprilam DT 
Puola – Augmentin 
Portugali – Augmentin Duo, Clavamox DT 
Romania – Augmentin BIS 
Slovakia- Augmentin DUO 
Slovenia – Augmentin 
Ruotsi – Spektramox 
Iso-Britannia – Augmentin Duo 
 
100 mg/12,5 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten 
Ranska – Augmentin 
Alankomaat – Augmentin 
Espanja - Augmentine 
 
600 mg/42,9 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten 
Bulgaria – Augmentin ES 
Kypros – Augmentin ES 
Kreikka – Augmentin ES 
Unkari – Augmentin Extra 
Latvia – Augmentin ES 
Liettua – Augmentin ES 
Puola – Augmentin ES 
Portugali – Augmentin ES, Clavamox ES 
Romania-  Augmentin ES 
Slovakia - Augmentin ES 
 
 
Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi {pvm} 
 
[täytetään kansallisesti] 
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Lääketieteellisiä ohjeita 
 
Antibiootit on tarkoitettu parantamaan bakteeritulehduksia. Ne eivät tehoa virusinfektioihin.  
 
Joskus bakteerin aiheuttama tulehdus ei parane antibioottikuurilla. Yksi yleisimmistä syistä tähän on, 
että tulehduksen aiheuttava bakteeri on resistentti käytettävälle antibiootille. Tällöin bakteeri selviytyy 
ja jopa lisääntyy antibioottihoidosta huolimatta.  
 
Bakteerit voivat tulla resistenteiksi antibiooteille useista eri syistä. Antibioottien käyttäminen 
huolellisesti annettujen ohjeiden mukaisesti voi auttaa pienentämään resistenssin kehittymisen 
mahdollisuutta. 
 
Kun lääkäri määrää sinulle antibiootin, se on tarkoitettu ainoastaan tämänhetkisen sairautesi hoitoon. 
Kiinnittämällä huomiota seuraaviin ohjeisiin voit auttaa ehkäisemään resistenttien bakteerien 
syntymisen, ja antibiootin tehon menetyksen. 
 
1. On hyvin tärkeää, että otat antibioottia oikean annoksen, oikeaan aikaan ja niin kauan kuin 

lääkäri on määrännyt. Lue pakkauksessa olevat ohjeet ja jos et ymmärrä jotain, kysy neuvoa 
lääkäriltä tai apteekista. 

2. Sinun ei pidä käyttää antibioottia, jollei sitä ole määrätty nimenomaan sinulle. Käytä 
antibioottia vain sen tulehduksen hoitoon, johon antibiootti on määrätty. 

3. Sinun ei pidä käyttää antibioottia, joka on määrätty toiselle henkilölle, vaikka heidän 
tulehduksensa olisi samankaltainen kuin sinun. 

4. Älä anna sinulle määrättyä antibioottia muiden käyttöön. 
5. Otettuasi lääkekuurin lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti palauta mahdolliset käyttämättä 

jääneet lääkkeet apteekkiin varmistaaksesi, että ne hävitetään asianmukaisesti. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Suspension valmistaminen 
 
[täytetään kansallisesti] 
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PAKKAUSSELOSTE 
 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 250 mg/25 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 500 mg/50 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten  

Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 500 mg/100 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 1000 mg/100 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta 

varten 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 1000 mg/200 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta 

varten 
Augmentin ja muut nimet (ks. Liite I) 2000 mg/200 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten 

 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 

 
Amoksisilliini/klavulaanihappo 

 
Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. 
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. 
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, sairaala- tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi 

haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille, sairaala- tai apteekkihenkilökunnalle. 
 
Tässä pakkausselosteessa esitetään:  
1. Mitä Augmentin on ja mihin sitä käytetään 
2. Ennen kuin käytät Augmentinia 
3. Miten Augmentinia käytetään 
4. Mahdolliset haittavaikutukset 
5. Augmentinin säilyttäminen 
6. Muuta tietoa 
 
 
1. MITÄ AUGMENTIN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 
 
Augmentin on antibiootti, joka tuhoaa tulehduksia aiheuttavia bakteereita. Se sisältää kahta erilaista 
lääkeainetta nimeltään amoksisilliini ja klavulaanihappo. Amoksisilliini kuuluu ”penisilliinien” 
lääkeaineryhmään. Joskus ne voivat menettää tehonsa. Toinen vaikuttava aine (klavulaanihappo) estää 
tehon menetyksen. 
 
Augmentinia käytetään aikuisille ja lapsille seuraavien tulehdusten hoitoon: 
 vaikeat korva-, nenä- ja nielutulehdukset 
 hengitystietulehdukset 
 virtsatietulehdukset 
 iho- ja pehmytkudostulehdukset, mukaan lukien hammastulehdukset 
 luu- ja niveltulehdukset 
 vatsaontelon sisäiset tulehdukset 
 sukupuolielinten tulehdukset naisilla 
 
Augmentinia käytetään aikuisille ja lapsille ehkäisemään suuriin kirurgisiin toimenpiteisiin liittyviä 
tulehduksia. 
 
 
2. ENNEN KUIN KÄYTÄT AUGMENTINIA 
 
Älä käytä Augmentinia 
 jos olet allerginen (yliherkkiä) amoksisilliinille, klavulaanihapolle, penisilliinille tai jollekin 

muulle Augmentinin sisältämälle aineelle (ks. kohta 6) 
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 jos jokin aikaisempi antibioottihoito on aiheuttanut vaikean allergisen (yliherkkyys) reaktion. 
Tällaisia voivat olla ihottuma tai turvotus kasvoilla tai kaulalla 

 jos sinulla on ollut maksaoireita tai keltatauti (keltaisuutta iholla) käyttäessäsi antibioottia 
 
 Älä käytä Augmentinia, jos jokin edellä mainituista koskee sinua. Jos olet epävarma, kerro 

asiasta lääkärille, sairaala- tai apteekkihenkilökunnalle ennen Augmentin-hoidon aloittamista. 
 
Ole erityisen varovainen Augmentinin suhteen 
Keskustele lääkärin, sairaala- tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät tätä lääkettä jos: 
 sairastat rauhaskuumetta 
 olet saanut hoitoa maksan tai munuaisten toimintahäiriöön 
 virtsaaminen ei ole säännöllistä 
 
Jos olet epävarma, koskeeko jokin edellä mainituista seikoista sinua, kerro asiasta lääkärille, sairaala- 
tai apteekkihenkilökunnalle ennen Augmentin-hoidon aloittamista. 
 
Joissakin tapauksissa lääkäri saattaa määrätä tutkimuksia, joilla selvitetään, minkä tyyppinen bakteeri 
on aiheuttanut infektion. Tutkimusten tuloksista riippuen sinulle saatetaan määrätä Augmentinin 
jotakin muuta vahvuutta tai jotakin muuta lääkettä. 
 
Kiinnitä erityistä huomiota 
Augmentin voi pahentaa joitakin jo olemassa olevia sairauksia tai aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia. 
Näitä ovat esimerkiksi allergiset reaktiot, kouristuskohtaukset ja paksusuolitulehdus. Ongelmien 
välttämiseksi sinun tulee kiinnittää erityistä huomiota tiettyihin oireisiin Augmentin-hoidon aikana. 
Ks. Kohta 4: Kiinnitä erityistä huomiota. 
 
Veri- ja virtsakokeet 
Jos sinulta otetaan verikokeita (esim. punasolujen tai maksan toiminnan tutkimiseksi) tai virtsanäyte 
(glukoosin määrittämiseksi), kerro lääkärille tai hoitohenkilökunnalle, että käytät Augmentinia. Tämä 
sen vuoksi, että Augmentin voi vaikuttaa näiden kokeiden tuloksiin.  
 
Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö 
Kerro lääkärille, sairaala- tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin 
käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt tai luontaistuotteita. 
 
Jos käytät allopurinolia (kihtilääke) yhtaikaa Augmentinin kanssa, se voi lisätä allergisten 
ihoreaktioiden vaaraa. 
 
Jos käytät probenesidiä (kihtilääke) lääkärisi saattaa muuttaa Augmentinin annosta. 
 
Ylimääräisiä verikokeita tarvitaan, jos Augmentinia käytetään yhdessä verta ohentavien lääkkeiden 
(kuten varfariinin) kanssa. 
 
Augmentin voi muuttaa metotreksaatin (lääke syövän ja reumataudin hoitoon) vaikutusta. 
 
Raskaus ja imetys 
Kerro lääkärille, sairaala- tai apteekkihenkilökunnalle, jos olet raskaana tai jos imetät. 
 
Tärkeää tietoa Augmentinin sisältämistä aineista 
250 mg/25 mg injektio/infuusiokuiva-aine 
 Augmentin 250 mg/25 mg sisältää noin 15,7 mg (0,7 mmol) natriumia. Asia on syytä ottaa 

huomioon potilailla, joiden ruokavaliossa natriumin määrä on rajoitettu. 
 Augmentin 250 mg/25 mg sisältää noin 4,9 mg (0,1 mmol) kaliumia. Asia on syytä ottaa 

huomioon potilailla, joiden munuaistoiminta on heikentynyt tai joiden ruokavaliossa kaliumin 
määrä on rajoitettu. 
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500 mg/50 mg injektio/infuusiokuiva-aine 
 Augmentin 500 mg/50 mg sisältää noin 31,5 mg (1,4 mmol) natriumia. Asia on syytä ottaa 

huomioon potilailla, joiden ruokavaliossa natriumin määrä on rajoitettu. 
 Augmentin 500 mg/50 mg sisältää noin 9,8 mg (0,3 mmol) kaliumia. Asia on syytä ottaa 

huomioon potilailla, joiden munuaistoiminta on heikentynyt tai joiden ruokavaliossa kaliumin 
määrä on rajoitettu. 

 
500 mg/100 mg injektio/infuusiokuiva-aine 
 Augmentin 500 mg/100 mg sisältää noin 31,4 mg (1,4 mmol) natriumia. Asia on syytä ottaa 

huomioon potilailla, joiden ruokavaliossa natriumin määrä on rajoitettu. 
 Augmentin 500 mg/100 mg sisältää noin 19,6 mg (0,5 mmol) kaliumia. Asia on syytä ottaa 

huomioon potilailla, joiden munuaistoiminta on heikentynyt tai joiden ruokavaliossa kaliumin 
määrä on rajoitettu. 

 
1000 mg/100 mg injektio/infuusiokuiva-aine 
 Augmentin 1000 mg/100 mg sisältää noin 62,9 mg (2,7 mmol) natriumia. Asia on syytä ottaa 

huomioon potilailla, joiden ruokavaliossa natriumin määrä on rajoitettu. 
 Augmentin 1000 mg/100 mg sisältää noin 19,6 mg (0,5 mmol) kaliumia. Asia on syytä ottaa 

huomioon potilailla, joiden munuaistoiminta on heikentynyt tai joiden ruokavaliossa kaliumin 
määrä on rajoitettu. 

 
1000 mg/200 mg injektio/infuusiokuiva-aine 
 Augmentin 1000 mg/200 mg sisältää noin 62,9 mg (2,7 mmol) natriumia. Asia on syytä ottaa 

huomioon potilailla, joiden ruokavaliossa natriumin määrä on rajoitettu. 
 Augmentin 1000 mg/200 mg sisältää noin 39,3 mg (1,0 mmol) kaliumia. Asia on syytä ottaa 

huomioon potilailla, joiden munuaistoiminta on heikentynyt tai joiden ruokavaliossa kaliumin 
määrä on rajoitettu. 

 
2000 mg/200 mg infuusiokuiva-aine 
 Augmentin 2000 mg/200 mg sisältää noin 125,9 mg (5,5 mmol) natriumia. Asia on syytä ottaa 

huomioon potilailla, joiden ruokavaliossa natriumin määrä on rajoitettu. 
 Augmentin 2000 mg/200 mg sisältää noin 39,3 mg (1,0 mmol) kaliumia. Asia on syytä ottaa 

huomioon potilailla, joiden munuaistoiminta on heikentynyt tai joiden ruokavaliossa kaliumin 
määrä on rajoitettu. 

 
 
3. MITEN AUGMENTINIA KÄYTETÄÄN 
 
Et saa itse koskaan antaa itsellesi tätä lääkettä. Käyttöön perehtynyt henkilö kuten lääkäri tai 
sairaanhoitaja antaa sinulle tämän lääkkeen. 
 
Tavanomainen annostus on: 
 
250 mg/25 mg, 500 mg/50 mg, 1000 mg/100 mg, 2000 mg/200 mg injektio/infuusiokuiva-aine 
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Aikuiset ja vähintään 40 kg painavat lapset 
Tavanomainen annos 1000 mg/100 mg joka 8:s–12:s tunti 

 
Korotettu annos 1000 mg/100 mg joka 8:s tunti tai 

2000 mg/200 mg joka 12:s tunti 
 
Hyvin hankalissa infektioissa annosta voidaan 
nostaa aina 2000 mg/200 mg:aan joka 8:s tunti 

Infektioiden ehkäisy leikkauksen aikana ja sen 
jälkeen 

1000 mg/100 mg – 2000 mg/200 mg ennen 
leikkausta nukutuslääkkeen kanssa 
 
Annos vaihtelee sen mukaan millainen leikkaus 
on kyseessä. Annos voidaan toistaa, jos leikkaus 
kestää yli tunnin. 

 
Alle 40 kg painavat lapset 
 Annostus määräytyy lapsen painon mukaan. 
 
Vähintään 3 kuukauden ikäiset lapset: 
 

50 mg/5 mg/kg joka 8:s tunti 

Alle 3 kuukauden ikäiset tai alle 4 kg painavat 
lapset 

50 mg/5 mg/kg joka 12:s tunti 

 
500 mg/100 mg, 1000 mg/200 mg injektio/infuusiokuiva-aine 
Aikuiset ja vähintään 40 kg painavat lapset 
 
Alle 40 kg painavat lapset 
 Annostus määräytyy lapsen painon mukaan. 
 
Vähintään 3 kuukauden ikäiset lapset: 25 mg/5 mg/kg joka 8:s tunti 
Alle 3 kuukauden ikäiset tai alle 4 kg painavat 
lapset 

25 mg/5 mg/kg joka 12:s tunti 

 
 
Potilaat, joilla on ongelmia munuaisten tai maksan toiminnassa 
 jos sinulla on ongelmia munuaisten toiminnassa, lääkkeen annosta mahdollisesti muutetaan. 

Lääkäri saattaa valita toisen vahvuuden tai toisen lääkkeen. 
 jos sinulla on ongelmia maksan toiminnassa, sinulle tehdään mahdollisesti tiheämmin 

verikokeita maksan moitteettoman toiminnan varmistamiseksi 
 
Miten Augmentinia annetaan 
 Augmentin annetaan injektiona tai infuusiona laskimoon 
 Augmentin-hoidon aikana täytyy varmistaa riittävä nesteen saanti 
 Tavallisesti Augmentinia ei tule antaa pitempään kuin 2 viikon ajan ilman että lääkäri  

tarkistaisi hoitoasi 
 
Jos sinulle annetaan enemmän Augmentinia kuin on suositeltavaa 
On epätodennäköistä, että sinulle annetaan liikaa Augmentinia, mutta jos epäilet saaneesi lääkettä 
liikaa, kerro siitä välittömästi lääkärille, sairaala- tai apteekkihenkilökunnalle. Liian suuri annos 
Augmentinia voi aiheuttaa mahaärsytystä (pahoinvointia, ripulia) tai kouristuksia. 
 
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, sairaala- tai 
apteekkihenkilökunnan puoleen. 
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4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET 
 
Kuten kaikki lääkkeet, Augmentinkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä 
saa. 
 
Kiinnitä erityistä huomiota 
 
Allergisiin reaktioihin 
 ihottuma 
 verisuonitulehdus (vaskuliitti), joka voi näkyä punoituksena tai punertavina näppyinä iholla, 

mutta voi esiintyä myös muualla kehossa 
 kuume, nivelkivut, turvonneet rauhaset kaulalla, kainaloissa tai nivustaipeissa 
 turvotus, joskus kasvoissa tai suussa (angioedeema), aiheuttaa hengitysvaikeuksia 
 pyörtyminen 
 
 Kerro välittömästi lääkärille, jos sinulla esiintyy edellä mainittuja oireita. Augmentinin 

käyttö lopetetaan. 
 
Paksusuolitulehdus 
Paksusuolitulehdus, joka aiheuttaa usein veristä ja limaista vesiripulia, mahakipua ja/tai kuumetta. 
 
 Kerro lääkärille niin pian kuin mahdollista saadaksesi neuvoa. 
 
Yleiset haittavaikutukset 
Näitä saattaa esiintyä korkeintaan yhdellä 10 henkilöstä 
 sammas (candida – hiivatulehdus emättimessä, suussa tai ihopoimuissa) 
 ripuli  
 
Melko harvinaiset haittavaikutukset 
Näitä saattaa esiintyä korkeintaan yhdellä 100 henkilöstä 
 ihottuma, kutina 
 kutiseva näppyläinen ihottuma (paukamat) 
 pahoinvointi, etenkin korkeilla lääkeannoksilla 
→ jos tällaista esiintyy, Augmentin annetaan ennen ateriaa 
 oksentelu 
 ruuansulatushäiriöt 
 huimaus 
 päänsärky 
 
Melko harvinainen haittavaikutus, joka voi ilmetä verinäytteestä 
 koholla olevat maksa-arvot (entsyymit) 
 
Harvinaiset haittavaikutukset 
Näitä saattaa esiintyä korkeintaan yhdellä 1000 henkilöstä 
 ihottuma; voi esiintyä rakkuloita, jotka muistuttavat pieniä maalitauluja (keskellä musta piste, 

jota ympäröi ensin vaalea alue ja sen jälkeen musta rengas – erythema multiforme)  
 
 jos tälläistä iho-oiretta esiintyy, ota kiireesti yhteys lääkäriin 
 
 turvotus ja punoitus laskimoissa, jotka ovat erittäin kosketusarkoja 
 
Harvinaiset haittavaikutukset, jotka voivat ilmetä verinäytteestä 
 verenhyytymistekijöiden määrän väheneminen 
 valkosolujen määrän väheneminen 
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Muita haittavaikutuksia 
 
Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä hyvin pienellä määrällä henkilöitä, mutta niiden 
esiintymistiheyttä ei tarkkaan tunneta. 
 
 allergisia reaktioita (ks. edellä ) 
 paksusuolitulehdus (ks. edellä) 
 vakavia ihoreaktioita: 

- laaja-alainen, rakkulainen ihottuma ja ihon hilseily etenkin suun, nenän, silmien ja 
sukupuolielinten ympärillä (Stevens-Johnsonin oireyhtymä), sekä yhä pahempia muotoja, 
jotka aiheuttavat laajaa ihon kuoriutumista (enemmän kuin 30 % ihon pinta-alasta – 
toksinen epidermaalinen nekrolyysi) 

- laaja-alainen punoittava ihottuma, jossa on pieniä märkiviä rakkuloita (rakkulainen 
hilseilevä dermatiitti) 

- punoittava, hilseilevä ihottuma, jossa esiintyy kyhmyjä ihon alla ja rakkuloita 
(märkärakkulainen eksanteema) 

 Kerro välittömästi lääkärille, jos saat joitakin näistä oireista. 
 
 maksatulehdus (hepatiitti) 
 keltatauti, jonka aiheuttaa kohonnut veren bilirubiini (maksan erittämä aine), joka saattaa tehdä 

ihon ja silmävalkuaiset kellertäviksi 
 tulehdus munuaistiehyissä 
 veren hyytymisen hidastuminen 
 kouristukset (henkilöt, jotka ovat saaneet suuria Augmentin-annoksia sekä ne, joilla on 

ongelmia munuaisten toiminnassa) 
 
Haittavaikutukset, jotka saattavat ilmetä veri- tai virtsakokeissa: 
 valkosolujen määrän merkittävä väheneminen 
 matala punasolujen määrä (hemolyyttinen anemia) 
 kiteisyyttä virtsassa  
 
Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai 
haittavaikutus on vakava 
 kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 
 
 
5. AUGMENTININ SÄILYTTÄMINEN 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
Älä käytä Augmentinia pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen 
käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. 
 
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien 
lääkkeiden hävittämisestä  apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 
 
 
6. MUUTA TIETOA 
 
Mitä Augmentin sisältää 
 
[täytetään kansallisesti] 
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Augmentinin kuvaus ja pakkauskoot 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
Myyntiluvan haltija ja valmistaja 
 
[Ks. Liite I - täytetään kansallisesti] 
 
Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa 
seuraavilla kauppanimillä: 
 
250 mg/25 mg injektio/infuusiokuiva-aine 
Saksa – Augmentan 
Alankomaat - Augmentin 
 
500 mg/50 mg injektio/infuusiokuiva-aine 
Itävalta – Augmentin intravenös, Clavamox intravenös 
Belgia – Augmentin 
Ranska – Augmentin IV 
Luxemburg – Augmentin  
Alankomaat – Augmentin 
Espanja – Augmentine Intravenoso 
 
500 mg/100 mg injektio/infuusiokuiva-aine 
Kypros – Augmentin 
Tšekin tasavalta  – Augmentin 
Ranska – Augmentin IV 
Saksa – Augmentan IV 
Kreikka – Augmentin 
Unkari – Augmentin 
Islanti – Augmentin IV 
Irlanti – Augmentin Intravenous 
Malta – Augmentin Intravenous 
Alankomaat – Augmentin 
Puola – Augmentin 
Slovenia – Augmentin 
Iso-Britannia - Augmentin Intravenous 
 
1000 mg/100 mg injektio/infuusiokuiva-aine 
Itävalta – Augmentin intravenös, Clavamox intravenös 
Belgia – Augmentin 
Ranska – Augmentin IV 
Luxemburg – Augmentin 
Alankomaat – Augmentin 
 
1000 mg/200 mg injektio/infuusiokuiva-aine 
Belgia – Augmentin 
Kypros – Augmentin  
Tšekin tasavalta  – Augmentin 
Viro – Augmentin 
Ranska – Augmentin IV 
Saksa – Augmentan IV 
Kreikka – Augmentin 
Unkari - Augmentin 
Islanti- Augmentin IV 
Irlanti - Augmentin Intravenous 
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Italia - Augmentin 
Latvia – Augmentin 
Luxemburg – Augmentin 
Malta – Augmentin Intravenous 
Alankomaat – Augmentin 
Puola – Augmentin 
Romania – Augmentin Intravenos 
Slovenia – Augmentin 
Espanja – Augmentine Intravenoso 
Iso-Britannia – Augmentin Intravenous 
 
2000 mg/200 mg injektio/infuusiokuiva-aine 
Itävalta – Augmentin intravenös, Clavamox intravenös 
Belgia – Augmentin 
Ranska – Augmentin IV 
Saksa – Augmentan IV 
Italia - Augmentin 
Luxemburg – Augmentin 
Alankomaat – Augmentin 
Puola – Augmentin 
Romania – Augmentin Intravenos 
Espanja – Augmentine Intravenoso 
 
 
Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi {pvm} 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Seuraavat ohjeet on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille: 
 
Valmisteyhteenvedossa on lisätietoa tästä tuotteesta. 
 
Injektion/infuusion antaminen 
 
Augmentin annetaan joko hitaana laskimonsisäisenä injektiona 3 – 4 minuutin kuluessa suoraan 
suoneen tai tippaletkun kautta tai 30 – 40 minuutin kestoisena infuusiona. Augmentin ei sovellu 
annettavaksi lihakseen. 
 
Injektio/infuusioliuoksen valmistaminen 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
Valmiin liuoksen säilyvyys 
 
[täytetään kansallisesti] 
 
 


