
KULLAI\MA TALiMATI

KLAVUNAT 625 mg Film Tablet
Afzdan ahmr.

o Elkin madde: Her tablette; 500 mg amoksisilin ve 125 mg klavulanik asit igerir.
o Yardtmcr maddeler: Povidon K-30, Kroskarmelloz Sodyum, Avicel pH 102,

MagnezS.um Stearat, Aerosil 200, Beyaz kaplama maddesi, Metanol, Metilen kloriir

Bu ilacr kullanmaya baglamadan Snce bu KULLAI{MA TALiMATINI dikkrtlice
okuyunuz, giinkii sizin iqin Snemli bilgiler igermektedir.

. Bu kullanma talimatmt saHaytnu. Daha sonra telaar okumoya ihtiyag duyabilirsiniz.

. E$er ilave sorularmrz olursa, l tfen doborunuza veya eczacmua daruSmtz.

. Bu ilag kisisel olarak sizin igin regete edilmistir, basknlanna vermeyiniz.

. Bu ilacm kullantmr srasmda, doktora veya hastaneye gitti{inizde doborunuza bu ilacr
kul I andt fi rua sdyl eyiniz.
. Bu talimatta yaalanlara aynen uyunuz. ilag hakhnda size \nerilen dozun drymda
yfiksek vqa dfiSfrk doz kullanmayruz.

Bu Kullanma Talimahnda:

1. KLAVUNAT nedir ve ne igin kullarulr?
2. KLAVUNAT\ kullanmadan 6nce di*kat edilmesi gerekenler

3. KLAVANAT nosrl kullan ,r?
1. Olan yan etkiler nelerdir?

5. KI-4,WNAT\n saklonmasr

Baghklan yer almaktadrr.

1. KLAVUNAT nedir ve ne igin kullan rr?

KLAWNAT, genig spektrumlu (bakteri ve mikroplann birgok gegidine kargr etkili) bir
antibakteriyel ilagtrr.

KLAVUNAT 625 mg film tablet, Altr/Alu blisterde, kutu iginde l0 ya da 15 adet, beyaza
yakrn renkte bir yiiziinde "KLAVIINAT" yazrh diler yiizii elips teklinde film kaplr
tabletler halindedir.

KLAVLINAT, a$aErdaki durumlarda KLAYUNAT'a duyarh bakterilerin neden oldulu
balteriyel enfeksiyonlann krsa siireli tedavisinde endikedir:
r Tekrarlayan bademcik iltihabr, siniizit, orta kulak iltihabr gibi iist solunum yolu
enfeksiyonlan
o Kronik brongitin akut alevlenmeleri, akci[er iltihabr gibi alt solunum yolu
enfeksiyonlan

. idrar yolu iltihabr, iiretra (idrar kesesi) iltihabr, btibreklerin bakteriyel iltihabr gibi
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iireme organlan ve idrar yollan ile ilgili enfeksiyonlar
o Qrbaq abse (irin kesesi), seltlit ve yara enfeksiyonlan gibi deri ve yumugak doku
enfeksiyonlan

o Dig abseleri gibi dig ve diqeti ile ilgili enfeksiyonlar

o Kan ve dokularda bulunan bakteri veya toksinlere bagh dti$Uk, lohusahk hummasr,
kann i9i kan ve dokularda bakteri veya toksinlerin bulunmasr.

2. KLAVLINAT'I kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

KLAVUNAT'I agalrdaki durumlarda KULLAIIMAYIMZ
EIer,

o Beta laktam antibiyotiklerine (penisilin ve sefalosporinler gibi) kargr aSrn duyarh
(alerjik) iseniz

o Gegmigte, KLAVIINAT veya penisilin tedavisine balh sanhk/karacifer yetrnedili
gegirdiyseniz.

KLAVUNAT'I egalrdaki durumlarda DrKKATLi KULLANINIZ

o Eler gegmigte, penisilin, sefalosporin ve diger alerjenlere kargr agrn duyarhhk hikayeniz
varsa bunu mutlaka doktorunuza s6ylemelisiniz,
o Eler enfeksiydz monontikleoza (bir enfeksiyon hastahfir) iligkin bir giipheniz vars4
(KIAVUNAT kullammrru takiben gdrillen krzamrk benzeri ddkiintii enfeksiydz
mononiikleoz ile iligkili olabilir),

' KLAVUNAT'r doktorunuzun tavsiye ettili siire boyunca kullarumz. Uzun siireli
kullanrmr zamanla KLAVLINAT'dan etkilenmeyen organizrnalann agrn golalmasrna
neden olur (0m; mantar),

t KLAVUNAT uygulanan bazr hastalarda kanama ve prhtilagma siiresinde uzama rapor
edilmigtir. Eler kanm prhtrlagmasrn 6nleyen bir ilag ile birlikte kullanacaksamz uygun
gekilde izlenmeniz gerekir,

t Eler karaci[er yetrnezli$iniz vars4

' Seyrek olarak giddetli olabilen, genellikle geriye ddntiqlti safra kanallanndan atrhm
bozuklu[una bath sanhk bildirilrniqtir. Tedavi sona ermesinden sonra 6 haftaya kadar
belirti ve semptomlan g6riinmeyebilir,

' Eler b6brek yefinediliniz vars4 alaca$rmz doz bdbrek yetnezlilinizin giddetine g6re
ayarlanmahdr,
t 

Qftan idrar miktan azalmrg hastalarda laistaliiri ftum ddkmek) gdrtllmtigtiir. Bu durumu
azaltnak igin uygun miktar srvr ahnmahdr.

Bu uyanlar, gegmigteki herhangi bir ddnemde dahi olsa gocugunuz igin gegerliyse
liitfen doltorunuza damgrmz.

KLAYIJNAT'In yiyecek ve igecek ile kullamlmasr

KLAVLJNAT mide ve balrnak rahatszl*Ian olasrh[rru en aza indirmek igin yemek

baglangrcrnda ahnmahdrr.
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Hamilelik

ilacr kullanmadan ance doktorunuza veya eczaaruza darusma.

Doktorunuz tarafrndan gerekli giiriilmedili takdirde, gebelik esnasrnda 6zellikle gebelipin ilk iig
ayrnda kullanmaytntz.

Tedaviniz srasmda hamile oldu$unuzu farkederseniz hemen doklorunuza veyd eczacmza
danrytruz.

Emzirme

ilacr kullanmadan dnce doHorunwa vqn eczactnrza darustruz.

KLAWNAT'rn iki etkin maddesi de anne siittine geger. Dolayrsryla emzirilen bebeklerde ishal
ve mukoz membranlarda mantar enfeksiyonu gdriilme olasrltlr vardrr, bu nedenle emzirmeyi
kesmeniz gerekebilir. Dollorunuz emzirme ddneminde amoksisilin/klavulanik asit'in sizin igin
dogu bir tercih olup olmadrlr konusunda karar verecektir.

Arag ve makine kulletrlmr

KLAVUNAT alerjik reaksiyonlar, sersemlik hali, havale gibi istenmeyen etkilere neden
olabilir. Bu etkiler sizde oluqursa" etkiler gegene kadar arag ve makine kullanmayrmz.

KLAVIINAT'In igerifinde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakkrnda inemli
bilgiler
Buldaya alerjisi olan hastalar bu trbbi iiriinii kullanmamaltdr.

Difer ilaglar ile birlikte kullanrmr

o KLAVUNAT'Ia birlikte allopurinol (gut igin kullamhr) ahyorsanrz; alerjik deri reaksiyonu
geligme olasrh!r artabilir.

' Probenesid ahyorsanrz (gut igin kullarulrr); doktorunuz KLAWNAT dozunu ayarlama karan
verebilir.

' KLAVUNAT'Ia birlikte prhtrla5mayr iinlemeye yardrm eden ilaqlar (varfarin gibi)
ahyorsanrz, fazladan kan testleri yaptrrmamz gerekebilir.

. KLAVUNAT, metotreksatrn (kanser ya da romatizrna hastahklanrun tedavisinde kullamlan bir
ilaq) etki gosterme bigimini etkileyebilir.

E[er regeteli ya da regetesiz herhangi bir ilacr kullaruyorsantz veya son zamonlarda
kullondrysaruz liitfen dohorunuza veya eczacmtza bunlar hakkmda bilgi veriniz.

3. KLAVUNAT nasrl kullan rr?
Uygun kullanrm ve doz,/uygulama srkhfr igin talimatlar:

Yetigkinler ve 12 ya1 itzeri Eocuklar igin;

Hafif ve orta giddetteki enfekiyonlar: Giinde iki kez 625 mg tablet

$iddetli enfekiyonlar: Gilnde iki kez I g tablet

Dig enfeksiyonlarda doz:

3



Yetigkinler ve 12 yag iizeri gocuklar: 5 giin giinde iki kez 625 mg tablet

Tedavi siiresi, tedavi giizden gegirilmeksizin 14 gtinii agmamatdr.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletler gilnenmeden bfltiin olarak yutulmahdr. E[er gerekirse, tabletler ikiye
bdltinebilir ve gilnenmeden yutulur.
Sindirim sistemi rahatszhklanm en ^ra indirmek igin yemek baSlangrcrnda ahnmahdrr.

Deligik yag gruplan:

o Qocuklarda kullanrm: KLAWNAT'rn tablet formlan 12 yaq ve altr gocuklan igin
uygun deEildir. Bu grup gocuklan igin I(LAVUNAT'rn siispansiyon formu mevcuttur.

r Yagl arda kullanrmr: Veri bulunmamaktadrr.

6zel kullanm durumlan:
Bdbrek/trfuraciler yetmezli$: Bdbrek ve karaciler bozuklupunuz varsa doz ayarlamanrz
dikkatli yaprlmah, gerekirs€ , zaltrlmahdn.

\
Eger KLAVLNAT'n etdsinin gok giiglil veya zay{ oldu{una dair bir izleniminiz var ise
doborunuz veya eczacmtz ile konuSurutz.

Kullanmanz gerekenden daha fazla KLAVUNAT kullandrysanz:

Sindirim sistemi gikayetleri ve srvr+lektrolit dengesinin bozulmasr goriilebilir. Sindirim
sistemi qikayetleri belirtilere ydnelik olarak ve su/elektrolit dengesine dikkat edilerek
tedavi edilebilir. KLAVIINAT ile baa olgularda bdbrek yetrnezliline yol agan kistaltiri
gdriilmilgtiir. Bol su igilmelidir.

I(LAVLINAT dola.grmdan hemodiyaliz ile uzaklagtmlabilir.

KI-4WNAT'dan hullanmana gerekcnden fazlasmr htllanmrysana bir dohor veyd ecz(rct

ile lonqunuz.

KLAVUNAT'I kullanmayr unutursanrz

Eler bir dozu almayr unutu$arxz, almayr hatrladrlrmz anda ahmz. Ancak unuttugunuzu
sonraki dozu alma zamanrnda hatrlarsamz, unuttugunuz dozu tamamlamak igin gift doz
almayrmz.

Unutulan dozlarr dengelemek igin qifi doz vermeyiniz.

KLAVT NAT ile tedavi sonlandrnldrgndeki olugabilecek etkiler

KLAWNAT'I, doktorunuzun size sdylediEi zaman mttddetince almamz gerekmektedir.

Kendinizi iyi hissetseniz bile KLAWNAT'r almayr brakmamahstruz.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Ttim ilaglar gibi ICAVLJNAT'rn igeri[inde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde
yan etkiler olabilir.

Agalrdakiterden biri olursa, KLAVUNAT'r kullanmayr durdurunuz ve DERIIAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakrn hastanenin acil bdltmilne balvurunuz:



Qok seyrek gdriilen yan etkiler:

o Yi.iz, dudaklar, a!2, dil ya da boga n giqerek lutkunma veya nefes alma gtglii[iine
neden olmasr (anj iyondrotik <idem)

' Deri iizerinde oluqan ddkiintii, kaqrnh ya da kurdegen, yiiz, dudak, dil ya da viicudun
diler bdlgelerinin $i$mesi, nefes darhgl, hnltrh soluk alma ya soluk almada zorlanma gibi
belirtilerle kendini g6steren agrn alerjik durum (anafilaksi)
o ilag ahndrktan 7-12 giin sonra ddktintii, ateg, eklem agrsr dzellikle kol altrndaki lenf

dii[iimlerinin gigmesi gibi belirtilerle kendini gdsteren alerjik durum (serum hastah[t

benzeri sendrom)

o Deri yiizeyinin altmda kiigiik noktalar halinde krrmra luvarlak beneklerin oluqmasr,
ditkiintii veya ciltte morluklann oluqmasr gibi alerjik reaksiyonlarla kendini gdsteren

damar iltihabr (a5rn duyarhhk vashiliti)
o Dudak, gdz, a$rz, burun ve genital bdlgede olugan giddetli kabartrlar ve kanamayla

belirgin seyrek gdriilen bir deri hastahg (Stevens-Johnson Sendromu)

. Deride iince alnh krzanklarla baSlayan, daha sonra biiyiik kabarfilarla devam eden ve
derinin tabaka halinde soyulmasr ile son bulan ciddi boyutlardaki deri reaksiyonu. Bu
hastalla ate$, ii$iime ndbeti, kas alnlan ve genel rahatsrzhk hissi eglik eder (Toksik
Epidermal Nekolizis).
. irin iqeren kiigiik kabarc*lar ile yaygrn krrmra deri ddkiintiisii @iilloz ddktintiilU
dermatit)

o Deri altrnda giglikler ve kabarcrklar ile krrmrzr, pullu dtiktintii (Akut generalize
ekzantemdz)

Seyrek gdriilen yan etkiler:

t Ozellikle ayak tabamnda veya avug iginde meydana gelen kagrntrh, krmra-mor renkte
lekeler, deri tizerinde kurdegen benzeri ti$likler, aSrz, gdz ve genital bdlgede a5tn
hassasiyet, atet ve a$rn yorgunluk gibi belirtilerle kendini gdsteren alerjik durum (eritema

multiforme)

Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir.

E[er bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin KLAWNAT'a kargr ciddi alerjiniz var
demektir. Acil trbbi miidahaleye veya hastaneye yatrnlmamza gerek olabilir.

Agafrdakiterden herhangi birini farkederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya
size en yelan hastanenin acil b6lflmfine bagvurunuz:

Qok seyrek gdriilen yan etkiler:
o Ateg, giddetli U$time ndbeti, bolaz alnsr ya da alrzda iilser gibi enfeksiyonlann s*
meydana gelmesi gibi belirtilerle kendini gtisteren hastahk (geri ddniistimlii
agraniilositoz)
o Halsizlik, ba9 alnlan, egzerciz yaparken solu[un kesilmesi, bag diinmesi, ciltte ve

giizlerde solgunluk ve sar.uma gibi belirtilerle kendini gosteren kansrzhk (hemolitik

anemi)

o ilag kullarumrna ba[h genellikle kanh, siiLrniiksii ishal

o Dilin renginin siyah renk olmasr 
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o Bdbrek hastahia (interstisyel nefrit)

. idrarda kristallerin gdriilmesi (kristaltiri)

o Mide bulanhsr, kusma" igah kaybr, genel rahatsrzhk hissi, atep, kaqmm4 deride ve
gdzlerde sararma ve idrar renginde ko1'ulagma ile belirgin karacifer hastah[r (hepatit)
o Deri velveya gOzlerde sararma ftolestatik sanhk)

Bunlan hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil trbbi miidahele gerektirebilir.
Ciddi yan etkiler gok seyrek giirfiltr.

Aga$dakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuza sSyleyiniz:

Qok seyrek giiriilen yan etkiler:

' Dig renginde defigikli(
Genellikle tugalama ile giderildilinden, iyi bir alrz temizlili ile dig rengi deSiqimi
engellenebilir.

' Aqrn hareketlilik

' Kasrlma, n6bet ya da grprnma

Yaygrn olmayan yan etkiler:

o Bag ddnmesi

o Bag a$rsr

o Sindirimgtigltilii
o Deride d6kiintii

o Kagmtr
o Kurdegen

Yaygrn g6riilen yan etkiler:

o Mukozalan ve cildi etkileyen bir tfir mantar enfeksiyonu (mukokutandz kandidiyazis)
o ishal
o Bulantr

. Kusma

Bunlar KLAYUNAT'In hafif yan etkileridir.

E[er bu kullanma talimaunda bahsi gegmeyen herhangi bir yan etd ile karylastsaruz
dol1orunuzu veya eczacmat bilgilendiriniz.

5. KLAVUNAT'In saklanmasr

KLAWINAT\ gocuklann giiremeyeceSi, erisemeyecedi yerlerde ve ambalaimda
saHaytna.

25"C'nin altrndfi oda srcakhlrnda ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmz
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Ambalajdah son htllanma tarihinden sonra KLAWNAT'r kullanmaymu.

Ruhsat sahibi : Atabay Kimya San. ve Tic. A.$.
Acrbadem Kdftiincii Sokak No: 1

347 I 8 Kadrkdy/iSTANBUL

Uretim veri : Atabay Kimya San. ve Tic. A.$.
Tavganh Kiiyii Esentepe Mevkii
Gebze/ KOCAELI
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