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AUGMENTIN DUO® & AUGMENTIN DUO FORTE® 
 

 ®و آگمنتين دعو فورته®آگمنتين دعو

 ®هو کورام دعو فورت®کورام دعو

 ®و و کالماکسيل دعو فورته®کالماکسيل دع

Amoxycillin and Clavulanic Acid

 کننده دارواطالعات مصرف 
 پاسخ ميدهد.  اين بروشور شامل تمام اطالعات نيست.اسيد کالوالنيک اين بروشور به بعضی از سئواالت رايج درباره آموکسی سيلين و 

 برای چه منظوری مورد استفاده قرار ميگيرند؟اسيد کالوالنيک سيلين و یآموکس
کالوالنيک اسيداين مواد پنی سيلين است که آموکسی سيلين ناميده ميشود و ديگریاين دارو شامل دو مواد تشکيل دهنده فعال است.  يکی از

ميباشد.

.اين دارو برای درمان کوتاه مدت عفونت های ناشی از باکتريها مورد استفاده قرار ميگيرد
ل سرما خوردگی و آنفوالنزا موثر نميباشد.مان عفونت های ناشی از ويروسها مثاين دارو برای در

 کالوالنيک را بخوريداسيدقبل از اينکه شما آموکسی سيلين و

 :، اگرنخوريددارو راااين 

 شما به پنی سيلين يا آنتی بيوتيک مشابه (مثل سفالوسپورين) حساسيت داريد•
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به دکترتان چی بايد بگوييد
 :در صورتيکه هريک از موارد زير در مورد شما صدق ميکند، به دکترتان بگوييد

 شما در گذشته به آنتی بيوتيک يا مواد ديگر واکنش حساسيتی (مثل جوش زدن پوست) داشته ايد.•
 

 شما به غذا، رنگ، مواد نگهدارنده، يا هر داروی ديگری حساسيت داريد.•
 

 يا هر داروی ديگری با مشکالت کبدی مواجه شده ايد.اسيد کالوالنيک شما بعداز خوردن آموکسی سيلين و •
 

 .غده ای (مونوناکلئوز) يا سرطان خون داريدشما تب•
 

دکترتان خطرات و فوايد خوردن قرص آموکسی �.شما حامله هستيد يا فکر ميکنيد که حامله هستيد و يا از سينه خودتان بچه شير ميدهيد•
دوران تغذيه بچه با شير مادر برايتان شرح خواهد داد.  اثرات اين قرصها ميتواند دررا در دوران بارداری و يااسيد کالوالنيک سيلين و 

 .از طريق شير مادر به بچه منتقل شوند
 

 اين دارو ممکنست تغيير داده شود يا يک داروی ديگر جايگزين آن بکنند.مصرف شما ناراحتی کليه يا کبد داريد.  مقدار •
 

 شايد در نتايج آزمايش شما تاثير بگذارند.اسيد کالوالنيک ادار بدهيد.  آموکسی سيلين و الزم باشد که شما برای قند آزمايش•
 

اگر داروی ديگری ميخوريد به دکتر يا داورساز خودتان بگوييد، شامل داروهايی که شما بدون نسخه از داروخانه، سوپر مارکت يا •
 زير را ميخوريد به دکتر يا داروساز خودتان بگوييد: داروهایفروشگاه مواد غذايی سالم ميخريد.  بخصوص اگر هريک از 

o،وارفارين يا هر داروی ديگری برای جلوگيری از لخته شدن خون 
o،(که برای پيوند استفاده ميشود) مايکوفنوالت 
o،(برای مثال: پروبنسيد يا آلوپرينول) داروهايی که برای درمان نقرس مورد استفاده قرار ميگيرند 
o بيوتيکهای ديگر،آنتی 
o اسيد قرص ضدبارداری. همانند آنتی بيوتيک های ديگر، شايد الزم باشد که شما تا زمانيکه قرص آموکسی سيلين و

 ميخوريد از روشهای ديگر جلوگيری از بارداری (مثل کاندوم) استفاده کنيد.کالوالنيک 

کتر يا داروساز شما خواهند توانست بشما بگويند که وقتی آموکسی سيلين بعضی داروها شايد به نحوه کار داروهای ديگر تاثير يگذارند.  د•
 را با داروهای ديگر ميخوريد، چکار بايد بکنيد. اسيد کالوالنيک و 
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 را به چه صورت بايد خورداسيد کالوالنيک آموکسی سيلين و 
 معمولی روزی دو قرص، هر دوازده ساعت يکبار ميباشد.مقدار مصرفطبق دستور دکتر يا داروساز مصرف کنيد.  

 به چه صورت بايد خورد

.ببلعيدديگر را با يک ليوان آب يا مايعات اسيد کالوالنيک آموکسی سيلين و 

 .خورده شوداين دارو بايد بالفاصله قبل از يا بهمراه اولين لفمه غذا خورده شود.  بهترين کارکرد اين دارو وفتی است که باينصورت 

 برای چه مدتی بايد آنرا خورد
 .که دکترتان گفته، ادامه دهيدمدتیتا زمان اتمام دارو يارا تا اسيد کالوالنيک مصرف آموکسی سيلين و 

 .آنرا تعيير ندهيد چون عفونت ميتواند برگرددمقدار مصرف شده، مصرف دارو را قطع نکنيد يا بهتربدليل اينکه احساس ميکنيد که حالتان

 اگر مصرف دارو را فراموش کرديد

، نوبتی را که فراموش کرده ايد در نظر نگيريد و دارو را در نوبت بعدی طبق دوز معمولی باشداگر نوبت بعدی دارو تا شش ساعت ديگر 
 قرصهايتان را طبق دستور دکتر مصرف کنيد.آنيادتان افتاد بخوريد و پس ازکهدرغيراينصورت، دوز فراموش شده  را وقتي��.بخوريد

 اگر بيشتر خورده باشيد (مصرف بيش از حد)

) تلفن کنيد، يا به اورژانس نزديکترين بيمارستان برويد.  اينکار را 261113فورا برای مشاوره به دکتر خود يا مرکز اطالعات سموم (تلفن 
 .جود هيچ عالمتی از ناراحتی يا مسموميت انجام دهيدحتی در صورت عدم و

 عالمتهای مصرف بيش از مصرف شامل احساس تهوع خفيف تا شديد، استفراغ، دل پيچه و اسهال ميباشند.

بسته بندیاگر مطمئن نيستيد که چکار بايد بکنيد با دکتر خود، داروساز، يا نزديکترين بيمارستان تماس بگيريد.  مطمئن باشيد که قوطی يا 
 را به دکتر نشان بدهيد.اسيد کالوالنيک آموکسی سيلين و 
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 را مصرف ميکنيداسيد کالوالنيک در طول مدتی که شما آموکسی سيلين و 
 کارهايی که شما بايد انجام بدهيد

دکترتان شايد فکر کند که دارو آنطور اگر بهر دليلی شما داروی خود را طبق دستور مصرف نکرده ايد، به دکتر بگوييد.  در غيراينصورت، 
 عوض کند.بدون دليلکه بايد کار نميکرده و درمان شما را 

 مصرف ميکنيد.اسيد کالوالنيک را درمان ميکنند بگوييد که شما آموکسی سيلين و به همه دکترها، دندانپزشکها و داروساز ها که شما

 يا رو به بهبود نباشند به دکترتان بگوييد.شوداگر عاليم عفونت شما پس از چند روز مصرف دارو بدتر

 کارهايی که شما نبايد انجام دهيد

بجز آنچه دکتر تجويز کرده است، مصرف نکنيد.موردیرا برای درمان هيچ اسيد کالوالنيک آموکسی سيلين و 
.خطر داشته باشدبرای موارد ديگر شايد اسيد کالوالنيک مصرف آموکسی سيلين و 

 .خطر داشته باشداين دارو را به کسان ديگر حتی اگر بيماريشان شبيه بيماری شما باشد، ندهيد.  مصرف اين دارو برای يک فرد ديگر شايد 

 بايد مراقب آنها باشيدچيزهايی که شما 

 درطول درمان و چند روز پس از آن نبايد مشروبات الکلی مصرف کرد.

هيچ مشکل موجببطورکلی اين قرصها تا زمانی که تاثير اين قرصها را روی خودتان نميدانيد مراقب رانندگی و کار با ماشين آالت باشيد.
 رانندگی يا کار با ماشين آالت نميشوند.  بهرحال، مثل خيلی داروهای ديگر، شايد باعث سرگيجه يا خستگی در بعضی افراد شوند.

اسهال شديد شويد، هر چه زودتر به ر طول چند هفته پس از درمان دچاريا داسيد کالوالنيک اگر شما در دوره مصرف آموکسی سيلين و 
) نخوريد.®يا ايموديوم®ليموتيلييد.  هيچ دارويی برای مداوای اسهال (مثل دکترتان بگو
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 اثرات جانبی
در صورت خوب نبودن حالتان يا احساس هرگونه اثر جانبی يا واکنش حساسيتی در طول مصرف اين دارو هر چه زودتر به دکتر يا 

 باشند يا در بروشور نوشته نشده باشند.داروسازتان بگوييد، حتی اگر اين مسايل به دارو ربطی نداشته 

 اثرات جانبی خفيف

 :د، به دکترتان بگوييدر که مساله ساز يا ادامه دار باشدر صورت مشاهده هر يک از موارد زي

زخمی ، دهان و زبان سفيد، خزدارو بيماریاسهال(روزانه چند بار اجابت مزاج شل)، ناراحتی گوارشی، درد معده، بيمار بودن يا احساس 
(برفک دهان)، طعم غيرطبيعی، درد يا خارش واژن يا ترشحات واژنی (برفک واژن)، سردرد، سرگيجه، خستگی، گرگرفتن، تغيير رنگ 

عادی (بيش فعالی) يردندان، احساس فعال بودن غ

تر اثرات جانبی جدی
 يا بعد از آن فورا به دکترتان بگوييداسيد کالوالنيک آموکسی سيلين و در صورت مشاهده هريک از موارد زير در دوره مصرف 

خارش، جوش زدن پوست، ادرار تيره رنگ يا مدفوع کمرنگ، زرد شدن پوست يا چشمها (يرقان)، دل پيچه شديد، اسهال خونی يا آبکی شديد، 
 کبودی يا خونريزی غيرعادی

 راقبت فوری پزشکی داشته باشند.اينها شايد عالئم نادر ولی جدی عوارض جانبی بوده و نياز به م

را قطع کرده و فورا با دکتر خود تماس بگيريد يا به اسيد کالوالنيک اتفاق افتادن هريک از موارد زير مصرف آموکسی سيلين و در صورت 
 بخش اورژانس نزديکترين بيمارستان مراجعه کنيد:

، لب ها، دهان يا گلو، اشکال در بلع يا تنفس، ناراحتی يا تورم خش خش سينه، کهير، واکنش شديد پوستی، غش، ورم اندامها، صورت•
مفاصل، تورم غدد لنفاوی، احساس تهوع و استفراغ و تب.  اينها ممنکست عالئم واکنشی حساسيتی يا واکنشی ديگر به آموکسی سيلين 

 باشند.  حساسيت به اين آنتی بيوتيک ها نادر است.اسيد کالوالنيک و 

 .غش و ضعف/تشنج•

 کالوالنيک گزارش شده اندو اسيدرويدادهای نادری که با آموکسی سيلين 

 التهاب روده ها(کوليت)، التهاب کبد(هپاتيت)، التهاب کليه (نفريت)، اختالالت خونی، کريستال در ادرار(کريستالوری)

اسيد بياد داشته باشيد که شما بايد در صورت مشاهده هريک از اينها يا هر مساله و رويدادی که در طول درمان با آموکسی سيلين و 
 يا بعد از آن، بايد هر چه زودتر به دکتر يا داروسازتان بگوييد.کالوالنيک 

در برخی مردم رخ دهند و همچنين شايد بعضی عوارض جانبی اين ليست کاملی از همه اثرات جانبی ممکن نيست. اثرات ديگری ممکنست 
 وجود داشته باشند که هنوز شناخته نشده اند.

 اگر اثر جانبی از دارويتان مشاهده کرديد که در اينجا ذکر نشده است، به دکتر يا داروساز خودتان بگوييد.

از اينها را تجربه نکنيد.از اين ليست اثرات جانبی ممکن نگران نشويد.  شما ممکنست است هيچيک
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 نگهداری
را در بسته بندی خودش نگهداری کنيد.  قرصها را در جای خنک، خشک و بدور از اسيد کالوالنيک تا زمان مصرف، آموکسی سيلين و 

 دسترس بچه ها نگهداری کنيد.  از داروساز خود بپرسيد که با داروهای مصرف نشده يا کهنه چکار بايد بکنيد.

 ولشرح محص
؟چی هستندمحتوی

 آموکسی سيلين و اسيد کالوالنيکمواد تشکيل دهنده فعال: 
 به بروشور کارخانه سازنده مراجعه کنيدمواد تشکيل دهنده ديگر: 

.يباشدروز هفته در دسترس م7در هساعت24و محرمانه، شامل زبان اشاره، رايگانخدمات ترجمه 
.بگيرندمترجم برايتانکه بخواهيداز کارمندان 

.ييدها باشند.  در صورت داشتن مراقب لطفا به کارکنان بگويههمساياخانواده، دوستان ی.  آنها ممکنست اعضايدهندارائه ميگرانبه دیمجانیمراقبت ها،مراقبين

بدنبال خواهد داشت.يمهجريگارسيدنممنوع است.کش100%مازمينهایو بهداشتیدر تمام مراکز سيگارکشيدن
يريدتماس بگwww.icanquit.com.auينترنتايتسايا849137با تلفن يگارترک سیبرا

.ميباشددر دسترس بيمارستاندر محوطه مجانیپارکينگ

.مميکنياستقبالخودمانسرويسمداومبهبودبرایراهیبعنوانبروشورايندربارهشمانظراتازما
:يدکنيميلايرزآدرسبهراخودتاننظريات

WSLHD-Get_Involved@health.nsw.gov.au 
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