
Fenntartható megoldás
az infekciók kezelésére

Miért előnyösebb napi 2x 875/125 mg amoxicillin+klavulánsav napi 3x 500/125 mg-nál? 
Az amoxicillin+klavulánsav terápia sikeressége szempontjából a napi bevitt amoxicillin mennyisége 

meghatározó! 
Az amoxicillin+klavulánsav időfüggő terápiás hatása miatt a bevitt napi mennyiség egyenletes 
időbeli eloszlása is lényeges!

Adható-e vesebetegeknek 875/125 mg amoxicillin+klavulánsav?
875/125 mg hatáserősségű kiszerelés alkalmazható vesebetegeknél is,  
sőt mérsékelt veseelégtelenség esetén is, 30 ml/perc kreatinin clearance-ig. 
Csak ez alatti  kreatinin clearance, azaz súlyos vagy végstádiumú 
vesebetegség esetén van szükség kisebb hatáserősségű kiszerelés 
választására. 

Az Aksolin fenntartható, enzimatikus, PureActives® technológiával készül.
A  gyártás során felhasznált vizet speciális kezelésnek vetjük alá: a felszíni vizekbe 
jutó antibiotikum szennyezés csökkentése a bakteriális rezisztencia kialakulása ellen 
hat, így e gyártási technológia nemcsak a környezetet óvja, de antibiotikumaink 
hatékonyságának megőrzését is szolgálja.

Kedves Doktornő! Kedves Doktor úr!

• A napi 2x-i adagolású amoxicillin+klavulánsav filmtabletta vagy tasakos por 875/125 mg 
alkalmazása során több amoxicillint és kevesebb klavulánsavat ad betegének, mint a napi 3x-i 
adagolású 500/125 mg-os amoxicillin+klavulánsav tablettákkal.

• Emellett, a beteg compliance is jobb a napi 2x-i 
szedés esetén. (2)

Richter Gedeon Nyrt., székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., www.gedeonrichter.com; Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!
Mellékhatás / Nemkívánatos esemény bejelentése és orvosszakmai kérdés esetén elérhetőség: +36 1 505 7032; medinfo@richter.hu.

A termék alkalmazásával kapcsolatos információkról a termekinformacio@richter.hu címen érdeklődhet.; Document ID: KEDP/DAD8JY, Lezárás dátuma: 2021.05.20.

A Richter Gedeon Aksolin® nevű amoxicillin klavulánsav antibiotikuma 
a felnőttek számára filmtabletta és tasakos por formában is elérhető 875/125 mg hatáserősségben.
Gyermekeknek a 400/57mg/5ml hatáserősségű szuszpenziók adhatók.

Valamennyi kiszerelés napi 2x alkalmazható!

Köszönjük megtisztelő figyelmét!

Gyógyító munkájához további sok sikert kíván 
a Richter Gedeon!
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Amoxicillin 
2x 875 mg= 1750 mg
3x 500 mg= 1500 mg

Aksolin® 875/125 mg 
tabletta és por tasakban
Vesebetegeknek is adható
30 ml/perc kreatinin 
clearance-ig 

Klavulánsav 
2x 125 mg= 250 mg
3x 125 mg= 375 mg

A PureActives® egy bejegyzett védjegy.

Aksolin® 400 mg/57 mg/5 ml por belsőleges szuszpenzióhoz
https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=151093

A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2020.11.19.
Teljes ár/TB támogatás/Térítési díj:  

(1x35ml üvegben): 662 Ft/ 158 Ft/ 504 Ft; Eü. 50%: 662 Ft/ 316 Ft/ 346 Ft,  
(1x70ml üvegben): 1264 Ft/ 316 Ft/ 948 Ft;  

Eü. 50%: 1264 Ft/ 632 Ft/ 632 Ft

Aksolin® 875 mg/125 mg filmtabletta
https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=143120

A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2020.11.15.
Teljes ár/TB támogatás/Térítési díj: 1948 Ft/ 487 Ft/ 1461 Ft

Aksolin® 875 mg/125 mg por belsőleges szuszpenzióhoz tasakban
https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=143122

A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2020.11.29.
Teljes ár/TB támogatás/Térítési díj: 1948 Ft/ 487 Ft/ 1461 Ft

504 Ft

A képen a termékek normatív támogatás melletti árát tüntettük fel.


