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

Thông Tin Thuốc đến Người Dùng    
Tập tài liệu này trả lời một số câu hỏi thông thường về thuốc kháng sinh amoxycillin và clavulanic acid. 
Tập tài liệu này không bao gồm tất cả các thông tin hiện có. 

Thuốc kháng sinh Amoxycillin & clavulanic acid dùng cho những bệnh gì?
Thuốc này có hai hoạt chất. Một là penicillin có tên gọi amoxycillin và chất kia là clavularic acid.
Clavularic acid làm tăng tác dụng của amoxycillin.

Thuốc này được sử dụng để điều trị ngắn hạn nhiều bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn.

Thuốc không có tác dụng chống lại các bệnh nhiễm trùng do vi-rút như cảm hoặc cúm. 

Trước khi quý vị uống amoxycillin & clavulanic acid
Đừng uống thuốc này nếu:  

• Quý vị bị phản ứng dị ứng với penicillin hoặc các loại kháng sinh tương tự (chẳng hạn như 
cephalosporin)
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Những gì quý vị phải nói với bác sĩ 
Nói với bác sĩ nếu:  
• quý vị đã từng bị phản ứng dị ứng (chẳng hạn như nổi mẩn đỏ) đối với kháng sinh hoặc các chất 

khác trong quá khứ.  

• bị dị ứng với thực phẩm, thuốc nhuộm màu, chất bảo quản hoặc bất kỳ thuốc nào khác.

• đã từng có vấn đề về gan sau khi uống thuốc amoxycillin và clavulanic acid hoặc bất kỳ thuốc nào
khác.    

• bị bệnh sốt tuyến (tăng bạch cầu đơn nhân mononucleosis) hoặc ung thư máu. 

• đang mang thai hoặc nghĩ rằng có thể mang thai hoặc đang cho con bú.                                                                                
Bác sĩ sẽ thảo luận với quý vị những rủi ro có thể xảy ra và lợi ích của việc uống thuốc amoxycillin 
và clavulanic acid trong lúc mang thai hoặc trong khi cho con bú. Thuốc này có thể truyền qua em 
bé từ sữa mẹ.

• quý vị có vấn đề về thận hoặc gan. Liều lượng những viên thuốc này có thể cần phải được thay đổi 
hoặc cần một loại thuốc thay thế.

• phải thử độ đường trong nước tiểu. Thuốc Amoxycillin & clavulanic acid có thể ảnh hưởng đến kết 
quả xét nghiệm này.

• Nói với bác sĩ hoặc dược sĩ nếu quý vị đang dùng bất kỳ thuốc nào khác, kể cả các loại thuốc 
không kê toa mua từ các nhà thuốc tây, siêu thị hoặc cửa hàng thực phẩm sức khỏe. Đặc biệt, cho 
bác sĩ hoặc dược sĩ biết nếu quý vị đang dùng bất kỳ thuốc nào sau đây:    

o Thuốc Warfarin hoặc các loại thuốc được dùng để ngừa máu đóng cục;
o Thuốc Mycophenolate (được dùng cho cấy ghép nội tạng);
o Thuốc được dùng để điều trị bệnh gút (ví dụ như probenecid hoặc allopurinol);
o Các thuốc kháng sinh khác;
o Thuốc ngừa thai. Cũng như với các thuốc kháng sinh khác, quý vị có thể cần sử dụng 

các phương pháp ngừa thai thêm (thí dụ bao cao su) trong khi dùng amoxycillin &
clavulanic acid.

• Một số thuốc có thể ảnh hưởng đến tác dụng của các loại thuốc khác. Bác sĩ hoặc dược sĩ có thể
cho quý vị biết phải làm gì khi dùng amoxycillin & clavulanic acid cùng với các thuốc khác.
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Cách dùng amoxycillin & clavulanic acid
Dùng theo chỉ dẫn của bác sĩ hoặc dược sĩ. Liều lượng thông thường là mỗi lần một viên, hai lần một 
ngày, khoảng cách nhau là 12 giờ.

Cách uống thuốc  
Nuốt amoxycillin & clavulanic acid với một ly đầy nước hoặc chất lỏng khác. Viên thuốc có thể bẻ làm 
hai, nhưng không nên nhai.

Thuốc này nên uống ngay trước khi hoặc bắt đầu ăn. Đây là cách giúp thuốc có tác dụng tốt nhất.
Cách này cũng có thể giúp ngừa khó chịu bao tử. Tuy nhiên, thuốc vẫn có tác dụng nếu được uống 
không có thức ăn.

Thời gian dùng thuốc
Uống amoxycillin & clavulanic acid cho đến khi kết thúc xong đợt thuốc cho hoặc chừng nào bác sĩ còn 
bảo uống.   

Đừng ngưng uống thuốc hoặc thay đổi liều lượng do cảm thấy dễ chịu hơn, vì nhiễm trùng có thể tái 
diễn.

Nếu quên uống thuốc       
Nếu liều kế tiếp phải uống trong vòng sáu giờ, bỏ liều quý vị quên và uống liều kế tiếp đó theo giờ đã 
định. Nói cách khác, uống liều bị quên ngay khi quý vị nhớ và sau đó lại uống thuốc theo chỉ dẫn của 
bác sĩ.   

Không uống liều gấp đôi để bù cho liều bị quên. Uống quá liều quy định có thể tăng khả năng bị
phản ứng phụ ngoài ý muốn.

Nếu quý vị uống quá nhiều (quá liều)   
Lập tức điện thoại cho bác sĩ của quý vị hoặc Trung Tâm Thông Tin Độc Chất (điện thoại         
13 11 26) để được tư vấn, hoặc đến Khu Cấp Cứu ở bệnh viện gần nhất. Làm điều này ngay cả 
khi không có dấu hiệu khó chịu hoặc ngộ độc. 
Các triệu chứng quá liều từ nhẹ đến nặng gồm có buồn nôn, ói, chuột rút và tiêu chảy.

Nếu không biết chắc phải làm gì, hãy liên lạc bác sĩ, dược sĩ của quý vị hoặc đến bệnh viện gần nhất. 
Nhớ đưa bác sĩ xem hộp thuốc amoxycillin & clavulanic acid.



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

VIETNAMESE WSP-396   v1   Sept 2015      

 

Trong khi dùng thuốc kháng sinh amoxycillin & clavulanic acid
Những điều phải làm       
Nói với bác sĩ nếu vì bất cứ lý do gì quý vị không uống thuốc đúng như chỉ định. Nếu không, bác sĩ có 
thể nghĩ rằng thuốc không hiệu nghiệm và thay đổi cách điều trị không cần thiết.      

Nói với tất cả dược sĩ, nha sĩ và bác sĩ khácđang điều trị biết quý vị đang uống amoxycillin &
clavulanic acid.
Nói với bác sĩ nếu triệu chứng nhiễm trùng ngày càng tệ hơn, hoặc không cải thiện sau vài ngày dùng
thuốc này. 

Những điều không được làm 
Không dùng amoxycillin & clavulanic để điều trị bất cứ bệnh nào khác ngoài bệnh được bác sĩ
chỉ định dùng. Có thể không an toàn khi dùng amoxycillin & clavulanic acid cho một chứng bệnh 
khác. 

Không đưa thuốc này cho người khác, ngay cả khi họ dường như có cùng triệu chứng bệnh. Có thể 
không an toàn cho người khác dùng thuốc này.  

Những điều phải cẩn thận 
Nên tránh uống rượu suốt thời gian dùng thuốc và vài ngày sau khi bắt đầu điều trị với thuốc này. 

Cẩn thận khi lái xe hoặc điều khiển máy móc cho tới khi biết thuốc ảnh hưởng quý vị ra sao.
Thông thường, thuốc này không gây ra vấn đề gì về khả năng lái xe hoặc điều khiển máy móc. Tuy 
nhiên, như nhiều thuốc khác, thuốc này có thể gây chóng mặt hoặc mệt mỏi ở một số người.

Nếu bị tiêu chảy nghiêm trọng khi dùng amoxycillin & clavulanic acit hoặc trong vòng một vài tuần sau 
khi điều trị, nói với bác sĩ quý vị càng sớm càng tốt. Đừng dùng bất cứ thuốc gì khác để ngăn tiêu chảy 
(chẳng hạn như Lomotil ® hoặc Imodium ®)     
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Phản ứng phụ    
Cho bác sĩ hoặc dược sĩ biết càng sớm càng tốt nếu quý vị không thấy khỏe hoặc bị bất kỳ tác 
dụng phụ hoặc phản ứng dị ứng trong khi đang dùng thuốc này, ngay cả những vấn đề không 
liên hệ với thuốc hoặc không liệt kê trong tập thông tin này này.    
Các phản ứng phụ nhẹ   
Nói với bác sĩ nếu quý vị thấy bất kỳ điều gì sau đây đang gây rắc rối hoặc đang diễn ra:
Tiêu chảy (bị tiêu chảy nhiều lần mỗi ngày), khó tiêu, đau ở dạ dày, cảm thấy bệnh hoặc đang bệnh, 
miệng và lưỡi bị đau, trắng và có bợn (bệnh nấm ở miệng), có vị giác bất thường, đau hoặc ngứa âm 
đạo, có dịch tiết ở âm đạo (bệnh nấm ở âm đạo), nhức đầu, chóng mặt, mệt mỏi, mặt nóng bừng, răng 
ngã màu, và hành động khác thường (hiếu động).     

Các phản ứng phụ nghiêm trọng hơn  
Nói ngay bác sĩ nếu nhận thấy những điều sau đây trong khi hoặc sau khi dùng amoxycillin &
clavulanic acid:
Ngứa, nổi mẩn đỏ, nước tiểu sậm hoặc phân bị tái, vàng ở mắt và da (bệnh vàng da), co thắt bao tử 
nghiêm trọng, tiêu chảy nghiêm trọng có nhiều nước hoặc máu, chảy máu hoặc bầm tím bất thường.  

Đây có thể là triệu chứng thuộc các phản ứng phụ hiếm nhưng nghiêm trọng, cần lưu ý khẩn cấp về 
mặt y học.

Ngưng dùng amoxycillin & clavulanic acit và lập tức liên lạc với bác sĩ quý vị hoặc đến khu cấp 
cứu ở bệnh viện gần nhất nếu có bất kỳ điều nào sau đây:

• Thở khò khè, nổi mề đay, phản ứng da nghiêm trọng, ngất xỉu, sưng chân tay, mặt, môi, miệng 
hoặc cổ họng, nuốt hoặc thở khó khăn, khó chịu hoặc sưng khớp xương, sưng hạch bạch 
huyết, buồn nôn và ói hoặc sốt. Đây có thể là dấu hiệu phản ứng dị ứng hoặc phản ứng khác 
đối với Amoxycillin & clavulanic acid. Dị ứng với thuốc kháng sinh này thì hiếm.  

• Lên cơn/co giật.
Các sự kiện hiếm được báo cáo về amoxycillin & clavularic acid
Viêm ruột (viêm đại tràng), viêm gan, viêm thận, rối loạn máu, tinh thể pha lê trong nước tiểu (viêm 
thận).        

Nên nhớ, cho bác sĩ, dược sĩ biết càng sớm càng tốt nếu có bất kỳ những điều trên hoặc bất kỳ 
sự kiện hay vấn đề bất thường khác xảy ra trong suốt hoặc sau khi điều trị với amoxycillin &
clavulanic acid.
Đây không phải là danh sách đầy đủ các phản ứng phụ có thể có. Các phản ứng phụ khác có thể xảy 
ra ở một số người và có thể có một số phản ứng phụ chưa được biết.    

Nói với bác sĩ hoặc dược sĩ nếu quý vị nhận thấy bất kỳ tác dụng phụ nào từ thuốc không được đề cập 
ở đây.

Đừng lo sợ về danh sách các phản ứng phụ này, quý vị có thể không bị phản ứng phụ nào.
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Cất giữ  
Giữ thuốc kháng sinh amoxycillin & clavulanic acid trong hộp nguyên thủy cho tới khi sử dụng. 
Giữ thuốc ở nơi khô ráo, mát mẻ và xa trẻ em. Hỏi dược sĩ cần làm gì với thuốc không sử dụng 
hoặc hết hạn.  

Mô Tả Sản Phẩm 
Thuốc chứa những chất gì? 
Hoạt chất: Amoxycillin và Clavulanic Acid
Những chất khác: Tham khảo tài liệu của nhà sản xuất

Dịch vụ phiên dịch tin cẩn và miễn phí, kể cả bằng ngôn ngữ Auslan (ngôn ngữ dấu hiệu), 
sẵn có 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Liên lạc với nhân viên để sắp xếp người thông dịch giúp quý vị

Người chăm sóc là người chăm nom và trợ giúp người khác mà không nhận tiền. Họ có thể là thành viên gia đình, bạn bè hay 
hàng xóm. Xin báo với nhân viên nếu quý vị đã có người chăm sóc. 

Tất cả các khuôn viên và cơ sở y tế của chúng tôi đều không được phép hút thuốc. Có áp dụng phạt tiền.
Xin liên lạc đường dây Bỏ thuốc lá Quitline: 197 848 hay

www.icanquit.com.au

Có bãi đậu xe trong phạm vi bệnh viện và phải trả phí. 

Chúng tôi mong đón nhận phản hồi về tài liệu thông tin này hầu giúp chúng tôi liên tục cải thiện phục vụ.
Xin gửi phản hồi đến

WSLHD-Get_Involved@health.nsw.gov.au


