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 : 1נספח 

 : של תכשיר הפסקת שיווק זמניתהודעה על 

AUGMENTIN SUSPENTION 250 MG/5 ML 

 2202/10/60תאריך ההודעה: 

 של:  הפסקת שיווק זמניתמודיע על  GLAXO SMITH KLINE (ISRAEL) LTDבעל הרישום 

 026-28-25050 מספר רישום 

 מ''ל 5מ''ג/  250אוגמנטין תרחיף   שם התכשיר בעברית 

 AUGMENTIN SUSPENTION 250 MG/5 ML שם התכשיר באנגלית 

 

 POWDER FOR SUSPENSION צורת מינון                                                   

 PER OS דרך מתן

 AMOXICILLIN (AS TRIHYDRATE) 250 MG / 5 ML מרכיב פעיל                                           
CLAVULANIC ACID (AS POTASSIUM SALT) 62.5 MG / 5 ML 

 ראה סעיף "מרכיב פעיל"  חוזק

 Augmentin is indicated for the treatment of the following התוויה
infections in adults and children : 
 •Acute bacterial sinusitis (adequately diagnosed) 
 •Acute otitis media 
 •Acute exacerbations of chronic bronchitis (adequately 
diagnosed) 
 •Community acquired pneumonia 
 •Cystitis 
 •Pyelonephritis 
 •Skin and soft tissue infections in particular cellulitis, 
animal bites, severe dental abscess with spreading 
cellulitis. 
• Bone and joint infections, in particular osteomyelitis. 

 25/01/2022 תאריך תחילת הפסקת השיווק                      

 30/04/2022 תאריך צפי לסיום הפסקת השיווק

תאריך חזרה לשיווק (יש למלא 
משבצת זאת עם חזרת התכשיר 

 ) בפועללשיווק 
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 כן הכללה בסל הבריאות: כן / לא 

 סיבת הפסקת השיווק: 
 סיבות תפעוליות / סיבות מסחריות

 סיבות תפעוליות 

גודל/י אריזה (נא לרשום את כל 
 הגדלים הרלוונטיים להודעה זאת) 

100 ml bottle 

זמינות של גודל אריזה אחר או  
 חוזק אחר של התכשיר 

 .קיימים גדלי אריזה אחרים לתכשיר לא •
 אוגמנטין תרחיף זמין בחוזקים הבאים:   •

  מ''ל: 5מ''ג/  400אוגמנטין תרחיף 
AMOXICILLIN (AS TRIHYDRATE) 400 MG / 5 ML 
CLAVULANIC ACID (AS POTASSIUM SALT) 57 MG / 5 ML 
 

 מ''ל:   5מ''ג/ ES  600אוגמנטין 
AMOXICILLIN (AS TRIHYDRATE) 600 MG / 5 ML 
CLAVULANIC ACID (AS POTASSIUM SALT) 42.9 MG / 5 ML 

 


