
       

Флемоклав Солютаб 

 

Склад: 

Діюча речовина Флемоклава Солютаба - амоксицилин і клавуланова 

кислота. 

Фармакологічні властивості: 

Флемоклав Солютаб - антибіотик широкого спектру, групи пеніцилінів. 

Препарат активний відносно грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів. 

Флемоклав Солютаб активний щодо: Streptococcus faecalis, Streptococcus 

pyogenes, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Moraxella 

catarrhalis, Haemophilus influenzae, Proteus mirabilis, а також Bacteroides fragilis, 

Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Klebsiella spp., Escherichia coli, 

Salmonella spp., Shigella spp. 

Показання: 

Флемоклав Солютаб застосовують при таких захворюваннях: 

• бактеріальний синусит; 

• гострий середній отит; 

• хронічний бронхіт, пневмонія; 

• цистит, пієлонефрит; 

• ушкодження шкіри і м'яких тканин (укуси тварин), абсцес; інфекції кісток 

і суглобів. 

Форма випуску: 

таблетки, дисперговані по 125 мг / 31.25 мг №20 (4х5); 

таблетки, дисперговані по 250 мг / 62.5 мг №20 (4х5); 

таблетки, дисперговані по 500 мг / 125 мг №20 (4х5); 

Спосіб застосування: 

Таблетку ковтають цілими, запиваючи склянкою води або розчинити в 

невеликій кількості води. Приймати перед їжею. 

Курс прийому і дозування визначає лікар. 

Дорослим і підліткам з масою тіла більше 40 кг призначають по 500/125 мг 3 

рази на добу або по 875/125 мг 2 рази на добу. При хронічних формах і 

рецидивуючих інфекціях можна збільшити дозу до 875/125 мг 3 рази на добу. 



Діти з масою тіла менше 40 кг призначають від 20 мг / 5 мг / кг / добу до 60 

мг / 15 мг / кг / добу, розділивши на 3 прийоми. 

Діти 

Флемоклав Солютаб можна застосовувати дітям з масою тіла понад 9 кг. 

Застосування в період вагітності або годування груддю: 

Препарат може бути призначений в період вагітності після оцінки ризику для 

плода і користі для матері. 

Під час грудного вигодовування необхідно припинити вживання препарату. 

Особливості по застосуванню: 

Перед початком лікування необхідно точно визначити наявність в анамнезі 

реакцій гіперчутливості до пеніцилінів. При розвитку анафілактичних реакцій 

препарат потрібно терміново скасувати. 

При виникненні стійкої діареї може розвинутися псевдомембранозний коліт, 

в такому випадку препарат відміняють. 

У пацієнтів з порушенням функції нирок або при прийомі високих доз можуть 

виникати судоми. Пацієнтам з порушеннями функцій печінки слід призначати 

препарат з обережністю, під контролем лікаря. 

Протипоказання: 

Препарат протипоказаний пацієнтам: 

• з індивідуальною непереносимістю компонентів препарату; 

• з захворюваннями шлунково-кишкового тракту; 

• при інфекційному мононуклеозі і лімфолейкозі; 

• при бронхіальній астмі і з порушеннями функцій печінки і нирок; діти з 

вагою менше 9 кг. 

Побічні ефекти: 

Побічні дії можуть проявлятися у вигляді небажаних реакцій: 

• біль і дискомфорт в шлунку, нудота, метеоризм, блювання, діарея, 

диспепсія; 

• зміна кольору зубної емалі, сухість слизової оболонки рота, зміна смакових 

відчуттів; 

• підвищення рівня печінкових ферментів; 

• розвиток псевдомембранозного коліту, геморагічного коліту, кишкового 

кандидозу і важких порушень функції печінки; 

• гемолітична анемія, тромбоцитоз, гранулоцитопенія, лейкопенія, 

тромбоцитопенія, панцитопенія, анемія і мієлосупресія; 

• судоми, головний біль, запаморочення, тривога, підвищена стомлюваність, 

агресія; 

• кропив'янка, висип, свербіж шкіри, синдром Стівенса-Джонсона; 

• вагінальний кандидоз, вагініт; 



• інтерстиціальнийнефрит, кристалурія. 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії: 

Під час лікування препаратом Флемоклав Солютаб в комплексі можна 

призначати хіміотерапевтичні препарати, антибіотики. 

У комплексі з цефалоспоринами, рифампіцином, ванкоміцином, 

циклосерином, ефективність препарату знижується. 

У поєднанні з алопуринолом можливі шкірні алергічні реакції. 

Може знижуватися ефективність пероральних контрацептивів. 

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або 

іншими механізмами 

Дослідження впливу на здатність керувати автомобілем та іншими 

механізмами не проводилися, але під час застосування препарату можуть 

виникати побічні реакції, які можуть впливати на швидкість реакцій. 

Передозування: 

При недотриманні дозування можливі такі побічні прояви: 

порушення водно-електролітного балансу, судоми; порушення свідомості, 

гемолітичні реакції, ацидоз і ниркова недостатність. 

Лікування: 

Промивання шлунка, прийом ентеросорбентів. 

Умови зберігання: 

Зберігати в недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 ° С. 

Категорія відпуску: 

За рецептом. 

Виробник: Астеллас Фарма Юроп Б.В, Нідерланди  

Інструкція препарату представлена виключно з ознайомчою метою. 

Кваліфіковану допомогу в призначенні Флемоклава Солютаба з метою лікування, 

його дозування, схему лікування, протипоказання і сумісність з іншими 

медикаментами, може надати тільки ваш особистий лікар. Пам'ятайте, 

самолікування небезпечно для вашого здоров'я! 


