
AUBURN Hospital
& Community Health Centre

 

 

This fact sheet has been adapted from the Augmentin Duo & Augmentin Duo Forte tablet medicines information published by MIMS June 2015 on: www.mimsonline.com.au. 
(Sponsor: Aspen Pharmacare Australia Pty Ltd). It has been reviewed by Auburn Hospital Medical Services, Pharmacy, and the WS LHD Translation Service. 

It has been translated by the WS LHD Translation Service.

Document Name: Medicine Information Sheet – Amoxycillin & Clavulanic acid     Document Owner: DMS, Auburn Hospital Version: 1           Date of Issue: June 2015

TURKISH WSP-396   v1   Sept 2015      

 

Augmentin Duo® & Augmentin Duo Forte®
Curam Duo® & Curam Duo Forte® 
Clamoxyl  Duo® & Clamoxyl Duo Forte®
Amoxycillin and Clavulanic Acid

Tüketiciler için İlâç Bilgileri
Bu broşürde amoksisilin ve klavulanik asit hakkında çok sorulan soruların yanıtları vardır. Mevcut tüm 
bilgileri içermemektedir. 

Amoksisilin ve klavulanik asit ne için kullanılır?
Bu ilâcın içinde iki etkin bileşen bulunmaktadır. Bunlardan birisi amoksisilin adı verilen bir penisilin, 
öteki de klavulanik asittir. Klavulanik asit amoksisilinin etkisini artırır.

Bu ilâç bakterilerin neden olduğu çok çeşitli enfeksiyonların kısa dönem tedavisi için kullanılır. 

Bu ilâç virüslerin neden olduğu nezle ve grip gibi enfeksiyonlara karşı etkili değildir.

Amoksisilin ve klavulanik asit almadan önce
Şu durumlarda bu ilâcı almayın:

• Geçmişte penisilin veya benzeri (sefalosporin gibi) antibiyotiklere alerjik tepki göstermişseniz
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Doktorunuza neleri anlatmalısınız
Şunlar olmuşsa doktorunuza anlatın:
• geçmişte antibiyotiklere veya başka herhangi bir maddeye (kızarıklık gibi) alerjik tepki 

göstermişseniz.

• bazı besinlere, boyalara, koruyucu maddelere veya başka ilâçlara alerjiniz varsa.

• amoksisilin ve klavulanik asit tableti ya da başka herhangi bir ilâcı aldığınızda karaciğer sorunları 
yaşamışsanız. 

• lenf hastalığınız (mononükleosis) veya löseminiz varsa. 

• hamile iseniz veya hamile olduğunuzu sanıyorsanız ya da emziriyorsanız.                                                                             
Doktorunuz hamileyken veya emzirmekteyken amoksisilin ve klavulanik asit tabletleri almanın olası 
riskleri ve yararlarını sizinle konuşacaktır. Bu tabletler anne sütünden bebeğe geçebilir.

• böbrek veya karaciğer sorunlarınız varsa. Bu tabletlerin dozajının değiştirilmesi veya size bunun 
yerine bir başka ilâç verilmesi gerekebilir.

• şeker için idrar tahlili yaptırmanız gerekiyorsa. Amoksisilin ve klavulanik asit tabletleri bu tahlillerin 
sonuçlarını etkileyebilir.

• Eczaneden, marketlerden veya sağlıklı besin dükkânlarından reçetesiz aldığınız ilâçlar dâhil, başka 
herhangi bir ilâç alıyorsanız bunları doktorunuza veya eczacınıza söyleyin. Özellikle 
aşağıdakilerden herhangi birisini alıyorsanız bunu doktorunuza veya eczacınıza söylemelisiniz.

o Warfarin veya kan pıhtılaşmasını önlemek için alınan başka ilâçlar;
o Mycophenolate (organ nakli için kullanılır);
o Gut (damla hastalığı) tedavisi için kullanılan ilâçlar (probenecid veya allopurinol gibi);
o Başka antibiyotikler;
o Doğum kontrol hapı. Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi, amoksisilin ve klavulanik asit 

tabletleri aldığınız sürece (prezervatif gibi) başka doğum kontrol yöntemleri kullanmanız 
gerekebilir.

• Bazı ilâçlar diğer ilâçların işlemesini etkileyebilir. Doktorunuz veya eczacınız amoksisilin ve 
klavulanik asiti başka ilâçlarla birlikte aldığınızda ne yapmanız gerektiğini söyleyebilecektir. 
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Amoksisilin ve klavulanik asit nasıl alınmalıdır
Doktorunuzun veya eczacınızın belirttiği şekilde alın. Dozu genellikle 12 saat arayla günde iki kez birer 
tablettir.

Nasıl alınmalı
Amoksisilin ve klavulanik asiti bir bardak dolusu su ya da bir başka sıvıyla yutun. Tabletler ortadan 
yarıya bölünebilir ama çiğnenmemelidir.

Bu ilâç bir şey yemeden hemen önce veya ilk lokmayla birlikte alınmalıdır. Bu ilâç bu şekilde 
alındığında en etkili olur. Ayrıca, böyle alındığında midenin rahatsız olmamasına yardımcı olur. Ama bu
ilâç yiyecekle birlikte alınmasa da etkili olur.

Ne kadar süreyle alınmalı
Amoksisilin ve klavulanik asiti hepsi bitinceye, ya da doktorunuz kesmenizi söyleyinceye kadar almaya 
devam edin.

Kendinizi daha iyi hissettiğiniz için ilâcı kesmeyin veya dozunu değiştirmeyin; bunu yaparsanız 
enfeksiyon geri dönebilir.

Almayı unutursanız
Altı saat içinde bir sonraki tableti almanız gerekiyorsa, atladığınız dozu almayın ve bir sonraki dozu 
normal zamanında alın. Aksi halde, hatırlar hatırlamaz atladığınız dozu alın ve sonra da tabletlerinizi 
doktorunuzun belirttiği şekilde almaya devam edin.

Atladığınız dozu telâfi etmek için iki dozu birden almayın. Belirtilen dozdan fazlasını almak,
istenmeyen yan etkilerin ortaya çıkma olasılığını artırır.

Fazla alırsanız (doz aşımı)
Derhal ne yapmanız gerektiğini öğrenmek için doktorunuza veya Poisons Information Centre’a
(Zehir Bilgi Merkezi - telefon 13 11 26) telefon edin ya da size en yakın hastanenin Ȃcil Servisine 
gidin. Herhangi bir rahatsızlık veya zehirlenme belirtisi olmasa bile bunu yapın.
Doz aşımı belirtileri arasında hafif veya ciddi bulantı, kusma, kramp ve ishal vardır.

Ne yapacağınızdan emin değilseniz doktorunuz, eczacınız veya en yakın hastanenizle ilişkiye geçin. 
Doktora mutlaka amoksisilin ve klavulanik asit paketini gösterin.
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Amoksisilin ve klavulanik asit kullandığınız sürece
Yapmanız gereken şeyler
Herhangi bir nedenle ilâcınızı tam da belirtildiği şekilde almamışsanız, doktorunuza söyleyin. Aksi halde 
doktorunuz ilâcın gereken etkiyi göstermediğini düşünüp tedavinizi gereksiz yere değiştirebilir.

Sizi tedavi eden diğer bütün doktor, dişçi ve eczacılara amoksisilin ve klavulanik asit almakta 
olduğunuzu söyleyin.
Enfeksiyonunuzun belirtileri daha kötüye gider ya da ilâcı almaya başladıktan sonraki birkaç gün içinde 
daha iyiye gitmezse bunu doktorunuza söyleyin.

Yapmamanız gereken şeyler
Amoksisilin ve klavulanik asiti doktorunuzun belirttiğinin dışında başka herhangi bir şikâyet için 
kullanmayın. Amoksisilin ve klavulanik asiti başka bir şikâyet için kullanmak güvenli olmayabilir.

Belirtileri sizinkilere benzer gibi olsa da, bu ilâcı bir başkasına vermeyin. Bir başka kişinin bu ilâcı 
alması güvenli olmayabilir.

Dikkat edilmesi gereken şeyler
Bu ilâçla tedavi uygulandığı sürece ve birkaç gün sonrasında alkolden kaçınılmalıdır.

Bu tabletlerin sizi nasıl etkilediğini görünceye kadar araç ya da makine kullanırken dikkatli olun.
Genellikle bu tabletler araç ya da makine kullanma yeteneğinizi etkilemez. Ama yine de, başka ilâçlarla 
olduğu gibi bazı kişilerde baş dönmesi veya yorgunluğa neden olabilir.

Ya amoksisilin ve klavulanik asit aldığınız süre içinde veya tedaviden sonraki birkaç hafta içinde ciddî 
düzeyde ishal olursanız bunu en kısa zamanda doktorunuza bildirin. İshali kesmek için ( Lomotil® veya 
Imodium®gibi) herhangi bir ilâç almayın.
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Yan Etkileri
Bu ilâcı alırken, sorunlar ilâçla bağlantılı olmasa ya da bu broşürde belirtilmiş olmasa bile 
kendinizi iyi hissetmezseniz veya herhangi bir yan etki veya alerjik tepki görüyorsanız en kısa 
zamanda bunu doktorunuza veya eczacınıza bildirin. 
Hafif yan etkiler
Aşağıdakilerden sizi rahatsız eden veya süregiden bir şey dikkatinizi çekiyorsa doktorunuza 
söyleyin:
İshal (günde birkaç kez sulu dışkı çıkarmak), hazımsızlık, mide ağrısı, bulantı veya kusma, dilin ve 
ağzın beyaz, paslı veya ağrılı olması (ağız iltihabı), anormal tat, vajinada ağrı veya kaşıntı veya 
vajinadan akıntı gelmesi (vajina iltihabı), baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, ateş basması, diş 
renklerinin bozulması ve aşırı hareketlilik (hiperaktivite)

Daha ciddi yan etkiler
Amoksisilin ve klavulanik asit aldığınız sürece veya sonrasında aşağıdakilerden 
herhangi biri dikkatinizi çekiyorsa doktorunuza söyleyin:
Kaşıntı, kızarıklık, koyu renk idrar veya açık renk dışkı, cilttde veya gözlerde sararma (sarılık), ciddi 
mide krampları, ciddi ölçüde sulu veya kanlı ishal, sıra dışı kanama veya morarma.

Bunlar ender ama ciddi yan etkilerin belirtileri olabilir ve âcil tıbbî müdahale gerektirebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birisi olursa derhal amoksilin & klavulanik asit almayı kesin ve 
doktorunuza ya da size en yakın hastanenin âcil servisine gidin:

• Hırıltı, kurdeşen, ciddi cilt tepkisi, bayılma, kol, bacak, yüz, dudak, ağız veya boğazın şişmesi, 
yutkunma veya soluk almada güçlük çekme, eklemlerde rahatsızlık veya şişme, lenf bezlerinde 
şişme, bulantı ve kusma ya da yüksek ateş. Bunlar alerjik bir tepkinin veya amoksisilin ve 
klavulanik asite olan bir tepkinin belirtileri olabilir. Bu antibiyotiklere alerji duyulması enderdir.

• Kriz/nöbet.
Amoksisilin ve klavulanik asit ile bağlantılı olarak bildirilen ender olaylar
Barsak iltihabı (kolit), karaciğer iltihabı (hepatit), böbrek iltihabı (nefrit), kan bozuklukları, idrarda 
kristaller (kristalüri)
Amoksisilin ve klavulanik asitle tedaviniz süresince veya sonrasında bunlardan herhangi birisi 
veya başka alışılmadık şeyler ya da sorunlar olursa en kısa zamanda doktorunuza veya 
eczacınıza söylemeyi unutmayın:
Bu, olası yan etkilerin eksiksiz bir listesi değildir. Bazı kişilerde başka yan etkiler de ortaya çıkabilir veya 
henüz bilinmeyen yan etkiler de olabilir.

İlâcınızın burada belirtilmeyen başka herhangi bir yan etkisi dikkatinizi çekerse doktorunuza veya 
eczacınıza bunu söyleyin.

Bu olası yan etkiler listesinden endişeye kapılmayın. Sizde bunlardan hiç biri olmayabilir.
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Saklama
Amoksisilin ve klavulanik asit tabletlerini kullanma zamanı gelinceye kadar orijinal paketinde 
saklayın. Tabletleri serin ve kuru bir yerde ve çocuklardan uzak tutun. Kullanılmamış veya 
süresi geçmiş ilâçları ne yapacağınızı eczacınıza sorun  

Ürünün Tanımı 
İçinde ne vardır?
Etkin bileşenler: Amoksisilin ve klavulanik asit 
Diğer bileşenler: İmalâtçının broşürüne bakın

Auslan dâhil, ücretsiz ve saklılık içinde çalışan bir tercümanlık servisi 
haftanın 7 günü, günün 24 saati mevcuttur.

Görevlilerden sizin için bir tercüman ayarlamalarını isteyin.

Bakıcılar başkaları için bakım ve ücretsiz yardım sağlarlar. Bunlar aile fertleri, arkadaşlar veya komşular olabilir. Bakıcınız 
varsa lütfen bunu görevlilere söyleyin.

Sağlık tesislerimiz ve açık alanlarında sigara içilmesi %100 yasaktır. Cezası vardır.
Sigara bırakma hattını (Quitline) arayın: 137 848 veya www.icanquit.com.au

Hastane yerleşkesinde ücretli park yerleri vardır.

Hizmetlerimizi sürekli olarak geliştirmenin bir yöntemi olarak bu broşür hakkında geri bildirimlerinizi hoşnutlukla karşılarız. 
Geri bildiriminizi şuraya gönderebilirsiniz:

WSLHD-Get_Involved@health.nsw.gov.au


