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Листок-вкладка до упаковки: інформація для користувача 
Тароментін 875 мг + 125 мг, таблетки, вкриті плівковою оболонкою 

Амоксицилін + клавуланова кислота 

Уважно прочитайте цю інструкцію, перш ніж приймати препарат, оскільки вона містить важливу 

для вас інформацію. 
- Зберігайте цей листок-вкладку, можливо, вам доведеться прочитати його ще раз. 
- Якщо у вас є додаткові запитання, зверніться до свого лікаря або фармацевта. 
- Цей препарат призначений для дорослого пацієнта (або для дитини). Його не слід передавати іншим 

людям. Препарат може завдати шкоди іншій людині, навіть якщо симптоми однакові. 
- Якщо у вас виникли будь-які побічні ефекти, зверніться до свого лікаря або фармацевта, також у разі 

будь-яких побічних ефектів, не зазначених в цій листівці. Див. пункт 4. 

Зміст вкладки 

1. Що таке Тароментін і для чого він використовується 
2. Що потрібно знати, перш ніж приймати Тароментін 
3. Як приймати Тароментін 
4. Можливі побічні ефекти 
5. Як зберігати Тароментін 
6. Вміст упаковки та інша інформація 

1. Що таке Тароментін і для чого він використовується 

Тароментін є антибіотиком і діє шляхом знищення бактерій, які викликають інфекції. Тароментін містить 

два різних препарати: амоксицилін і клавуланову кислоту. Амоксицилін належить до групи лікарських 
засобів, що називають «пеніцилінами», дія котрих іноді може припинятися (вони можуть бути 
неактивними). Інший активний компонент (клавуланова кислота) запобігає цьому. 

Тароментін використовується у дорослих і дітей для лікування таких інфекцій: 

• інфекції середнього вуха і придаткових пазух носа; 
• інфекції дихальних шляхів; 
• інфекції сечовивідних шляхів; 
• інфекції шкіри та м’яких тканин, включно з інфекціями зубів; 
• інфекції кісток і суглобів. 
 
2. Що потрібно знати, перш ніж приймати Тароментін 

Коли не слід приймати Тароментін 

• Якщо у пацієнта алергія на амоксицилін, клавуланову кислоту, пеніцилін або будь-які інші складники 
цього препарату (перелічені в розділі 6). 

• Якщо у пацієнта коли-небудь була важка алергічна реакція на будь-який інший антибіотик 
(гіперчутливість). Вони можуть включати висипання на шкірі або набряки обличчя або шиї. 

• Якщо у пацієнта коли-небудь були проблеми з печінкою або жовтяниця (пожовтіння шкіри) під час 
прийому антибіотика. 

Якщо вищеописане стосується пацієнта, не слід приймати Тароментін. Якщо є сумніви, слід 
проконсультуватися зі своїм лікарем або фармацевтом, перш ніж приймати Тароментін. 

Попередження та запобіжні заходи 
Перед застосуванням Тароментіну слід проконсультуватися з лікарем або фармацевтом, якщо пацієнт: 
• хворіє на інфекційний мононуклеоз; 
• лікується від захворювання печінки або нирок; 
• має нерегулярне сечовипускання. 

Якщо є сумніви щодо того, чи це стосується пацієнта, слід проконсультуватися з лікарем або 

фармацевтом, перш ніж приймати Тароментін. 

У деяких випадках лікар може дослідити тип бактерії, що викликала інфекцію. 

Залежно від результатів пацієнт може отримати Тароментін в іншій дозі або інший препарат. 
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Захворювання, на які слід звернути увагу 
Лікування Тароментіном може погіршити симптоми деяких захворювань або викликати серйозні побічні 
ефекти, включно з алергічними реакціями, судомами та колітом. Слід звернути увагу на певні симптоми, 
коли ви приймаєте Тароментін, щоб зменшити ризик виникнення будь-яких проблем. Див. 
«Захворювання, на які слід звернути увагу» в пункті 4. 

Аналізи крові та сечі 

Якщо пацієнт має здати аналізи крові (наприклад, аналіз на стан еритроцитів або функції печінки) або 
аналізи сечі (на глюкозу), слід повідомити лікаря або медсестру про прийом Тароментіну. Тароментін 
може вплинути на результати такого типу досліджень. 

Тароментін та інші лікарські засоби 

Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі ліки, які пацієнт приймав зараз або нещодавно, а також 
про препарати, які пацієнт збирається приймати. 

Якщо пацієнт приймає алопуринол (застосовується при подагрі) одночасно з Тароментіном, 
збільшується ймовірність розвитку алергічних шкірних реакцій. 

Якщо пацієнт приймає пробенецид (застосовується при подагрі), лікар може вирішити скоригувати дозу 
Тароментіну. 

Якщо ви приймаєте ліки, які гальмують процес згортання крові (наприклад, варфарин), одночасно з 
Тароментіном, вам, можливо, потрібно буде виконати додаткові аналізи крові. 

Тароментін може впливати на дію метотрексату (ліки, що використовуються для лікування раку або 
ревматичних захворювань). 

Тароментін може впливати на дію мофетилу мікофенолату (ліки, що використовуються для запобігання 
відторгненню трансплантата). 

Вагітність і годування груддю 
Якщо пацієнтка вагітна або годує груддю, а також припускає, що можете бути вагітною або плануєте мати 
дитину, повинна звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей препарат. 

Керування транспортними засобами та експлуатація машин 

Тароментін може мати побічні ефекти, і симптоми можуть призвести до нездатності керувати 
автомобілем. 
Не слід керувати автомобілем та машинами у разі поганого самопочуття. 

3. Як приймати препарат Тароментін 

Тароментін завжди слід приймати згідно з рекомендаціями лікаря. Якщо виникають сумніви, слід 
звернутися до свого лікаря або фармацевта, 

Дорослі та діти з масою тіла 40 кг і більше 
• Звичайна доза становить 1 таблетку двічі на добу. 
• Вища доза – по 1 таблетці тричі на добу. 

Діти з масою тіла менше 40 кг 

Дітей віком до 6 років бажано лікувати Тароментіном у вигляді пероральної суспензії. 

Слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж застосовувати таблетки Тароментіну у 

дітей з масою тіла менше 40 кг. Таблетки Тароментін не призначені для застосування дітям з масою тіла 
менше 25 кг. 

Пацієнти із захворюваннями нирок і печінки 
• Якщо у пацієнта є проблеми з нирками, дозу можна змінити. Ваш лікар може вибрати іншу дозу 

Тароментіну або інший препарат. 
• Якщо у пацієнта є захворювання печінки, може виникати необхідність частішої здачі аналізів крові з 

метою перевірки, як працює його печінка. 
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Як приймати Тароментін 
• Таблетки ковтайте цілими, запиваючи склянкою води перед вживанням їжі або на початку прийому 

їжі. 
• Між прийомами препарату протягом доби повинні бути рівні інтервали не менше 4 годин. Не слід 

приймати 2 дози протягом 1 години. 
• Не слід приймати Тароментін більше 2 тижнів. Якщо пацієнт продовжує відчувати нездужання, йому 

слід повторно звернутися до лікаря. 

Застосування більшої дози Тароментіну, ніж рекомендовано 

Якщо ви прийняли більше Тароментіну, ніж рекомендовано, можуть виникнути такі симптоми, як 
подразнення шлунка та кишечника (нудота, блювота або діарея) або судоми. В такому разі слід 
звернутися до лікаря якомога швидше. Слід взяти з собою картонну упаковку, в якій був препарат, щоб 
показати лікарю. 

Якщо пацієнт забув прийняти Тароментін 
Якщо пацієнт забув прийняти необхідну дозу, слід прийняти її, як тільки він про це згадає. Наступну дозу 
не слід приймати занадто рано, потрібно зачекати приблизно 4 години, перш ніж приймати наступну дозу. 
Не слід використовувати подвійну дозу, щоб компенсувати забуту. 

Припинення прийому Тароментіну 
Слід продовжувати приймати Тароментін до завершення лікування, навіть якщо пацієнту стане легше. 
Усі дози препарату необхідні для боротьби з інфекцією. Якщо деякі бактерії виживуть, вони можуть 
викликати рецидив інфекції. 

Якщо виникли додаткові запитання щодо застосування цього препарату, слід звернутися до свого лікаря 
або фармацевта. 

4. Можливі побічні ефекти 

Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони виникають не у всіх. 

Нижче наведено побічні ефекти, які можуть виникнути при застосуванні цього препарату. 

Симптоми, на які слід звернути увагу 

Реакції гіперчутливості: 
• шкірний висип 
• запалення кровоносних судин, яке може проявлятися у вигляді червоних або фіолетових випуклих 

точок на шкірі, але може вражати інші органи 
• лихоманка, біль у суглобах, набряк залоз в області шиї, під пахвами або в області паху 
• набряк, який іноді вражає обличчя або рот (ангіоневротичний набряк), що спричиняє утруднення 

дихання 
• непритомність. 

> Якщо у пацієнта з'явилися будь-які з цих симптомів, слід негайно звернутися до лікаря. Слід 
припинити прийом Тароментіну. 

Коліт (запалення стінки слизової оболонки товстого кишечника) 
Запалення товстої кишки, що викликає водянисту діарею, як правило, з кров’ю та слизом, біль у шлунку 
та/або лихоманку. 

> Якщо у пацієнта з’явилися будь-які з цих симптомів, слід якомога швидше звернутися до лікаря 

за консультацією. 

Найбільш поширені побічні ефекти 

Можуть виникати частіше ніж у 1 з 10 пацієнтів 
• діарея (у дорослих). 
 
Поширені побічні ефекти 
Можуть виникати рідше ніж у 1 з 10 пацієнтів 
• молочниця (кандидоз – дріжджова інфекція піхви, ротової порожнини або шкірних складок) 
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• нудота, особливо при прийомі високих доз 
> у разі виникнення слід приймати Тароментін перед прийомом їжі 

• блювота 
• діарея (у дітей). 

Нечасті побічні ефекти 
Можуть виникати не частіше ніж у 1 зі 100 пацієнтів 
•  шкірний висип, свербіж 
•  випуклий, сверблячий висип (кропив'янка) 
•  розлад травлення 
•  запаморочення 
•  головний біль. 

Нечасті побічні ефекти, які можуть виявлятися в аналізах крові: 

• збільшення активності деяких речовин (ферментів), що виробляються печінкою. 

Рідкісні побічні ефекти 

Можуть виникати не частіше ніж у 1 з 1000 пацієнтів 
• шкірний висип, який може проявлятися як пухирці і виглядати як невеликі мішені (темна пляма 

посередині, оточена більш блідою ділянкою, з темним кільцем навколо – мультиформна еритема) 
> якщо у пацієнта з'явилися будь-які з цих симптомів, слід негайно звернутися до лікаря. 

Рідкісні побічні ефекти, які можуть виявлятися в аналізах крові: 
• низька кількість клітин, які допомагають крові згортатися 
• низька кількість лейкоцитів. 

Побічні ефекти з невідомою частотою 

Частоту неможливо оцінити за наявними даними. 
• Реакції гіперчутливості (див. вище) 
• Коліт (див. вище) 
• Запалення захисних оболонок, що оточують мозок (асептичний менінгіт) 
• Тяжкі шкірні реакції: 

- дифузний висип з пухирцями та лущенням шкіри, особливо навколо рота, носа, очей та геніталій 
(синдром Стівенса-Джонсона), і більш тяжка форма, що викликає інтенсивне лущення шкіри 
(більше 30% поверхні тіла – токсичний епідермальний некроліз) 

- дифузний червоний висип на шкірі з дрібними пухирцями, заповненими гноєм (бульозний 
ексфоліативний дерматит) 

- червоний, лускатий висип з горбками під шкірою та пухирцями (гострий генералізований 
пустульозний висип) 

- грипоподібні симптоми з висипом, лихоманкою, збільшенням лімфатичних вузлів та 
відхиленнями в результатах аналізів крові [включно зі збільшенням лейкоцитів (еозинофілія) та 
підвищенням рівня печінкових ферментів]; реакція на ліки з еозинофілією і системними 
симптомами (анг. Drug Reaction with Eosinophilia and Systemie Symptoms, DRESS). 

> Якщо у пацієнта з'явилися будь-які з цих симптомів, слід негайно звернутися до лікаря. 
• Гепатит 
• Жовтяниця, спричинена підвищенням у крові білірубіну (речовини, що виробляється в печінці), що 

може призвести до жовтизни шкіри та білків очей 
• Запалення ниркових канальців 
• Збільшення часу згортання крові 
• Рухове збудження 
• Судоми (у людей, які приймають високі дози Тароментіну або мають проблеми з нирками) 
• Чорний язик, який виглядає волохатим 
• Зміна кольору зубів (у дітей), зазвичай усувається чищенням. 

Побічні ефекти, які можуть виявитися в аналізах крові або сечі: 
• різке зниження кількості лейкоцитів 
• низька кількість еритроцитів (гемолітична анемія) 
• кристали в сечі. 
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Повідомлення про побічні ефекти 
У разі виникнення будь-яких перерахованих побічних ефектів, а також будь-яких побічних ефектів, не 
зазначених в цьому листку-вкладці, слід звернутися до свого лікаря, фармацевта або медсестри, Про 
побічні реакції можна повідомити безпосередньо у Відділ моніторингу побічних ефектів лікарських 
засобів Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних 
препаратів Ал. Єрозолімське, 181C, 02-222 Варшава 
Тел.: + 48 22 49 21 301; факс: + 48 22 49 21 309 
e-mail: ndl@urpl.gov.pl 
Про побічні ефекти також можна повідомити відповідальному суб'єкту. 

Повідомляючи про побічні ефекти, ви можете допомогти надати більше інформації про безпеку цього 

препарату. 

5. Як зберігати Тароментін 

Препарат слід зберігати у недоступному для дітей місці. 

Зберігати при температурі нижче 25°С. 

Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від світла та вологи. 

Не слід використовувати цей препарат після закінчення терміну придатності (EXP), зазначеного на 

картонній упаковці. Термін придатності означає останній день вказаного місяця. 

Не слід використовувати препарат, якщо таблетки розламані або пошкоджені іншим чином. 

Ліки не слід викидати до каналізації або контейнерів для побутових відходів. Слід запитати свого 
фармацевта про те, як утилізувати ліки, які більше не потрібні. Така поведінка допоможе захистити 
довкілля. 

6. Вміст упаковки та інша інформація 

Що містить Тароментін 
Активними речовинами є амоксицилін і клавуланова кислота. 
1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить 875 мг амоксициліну у вигляді амоксициліну тригідрату 
i 125 мг клавуланової кислоти у вигляді клавуланату калію. 

Інші складники: 
ядро таблетки – повідон, кросповідон, кремнію діоксид колоїдний, магнію стеарат, целюлоза 
мікрокристалічна. 
оболонка таблетки – гіпромелоза, гідроксипропілцелюлоза, тальк, тригліцериди середньоланцюгових 
насичених жирних кислот, титану діоксид. 

Як виглядає препарат Тароментін та вміст упаковки 

Овальні двоопуклі таблетки від білого до злегка кремового кольору. 

Упаковка 

14 або 21 таблеток вкритих плівковою оболонкою. 

Власник реєстраційного посвідчення та виробник 

АТ Тархомінський фармацевтичний завод "Польфа" 
вул. А. Флемінга, 2 
03-176 Варшава 
Номер телефону: 22 811 -18-14 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зв’яжіться з представником відповідального 
суб'єкта. 

Дата останнього оновлення листка-вкладки: грудень 2018 
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Медичне інформування 

Антибіотики використовуються для лікування бактеріальних інфекцій. Вони малоефективні при лікуванні 

вірусних інфекцій. 

Іноді бактеріальні інфекції не піддаються лікуванню антибіотиками. 

Однією з найпоширеніших причин цього є стійкість бактерій до антибіотика, який застосовується. Це 
означає, що бактерії можуть виживати або розмножуватися, незважаючи на використання антибіотика. 

Бактерії можуть стати стійкими до антибіотиків з багатьох причин. Помірковане використання 
антибіотиків може допомогти знизити ймовірність розвитку стійкості бактерій до них. 

Призначений лікуючим лікарем антибіотик слід застосовувати тільки для лікування поточного 
захворювання. Слід звернути увагу на наступні поради, оскільки це допоможе запобігти появі стійких 
бактерій, які не піддаються дії антибіотика. 
1. Дуже важливо приймати антибіотик у правильній дозі, у потрібний час і протягом потрібної кількості 

днів. Слід ознайомитися з інформацією про препарат, і якщо щось є незрозумілим, необхідно 
звернутися за поясненнями до свого лікаря або фармацевта. 

2. Не слід приймати антибіотик, якщо він не був призначений лікарем. Його слід приймати тільки для 
лікування інфекції, для якої був призначений антибіотик. 

3. Не слід приймати антибіотик, який був призначений іншій людині, навіть якщо у пацієнта подібна 
інфекція. 

4. Не слід передавати іншим людям антибіотики, призначені для певного пацієнта. 
5. Якщо після завершення лікування за призначенням лікаря залишилися невикористані антибіотики, їх 

слід повернути в аптеку для належної утилізації. 
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