
Fenntartható megoldás
az infekciók kezelésére

Szíves figyelmébe ajánljuk új amoxicillin+klavulánsav hatóanyagú antibiotikumunkat, az Aksolin®-t.
A laktózmentes Aksolin® termékcsalád valamennyi kiszerelése adagolható naponta 2-szer.

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!

Miért előnyösebb a napi 2x-i adagolású gyógyszer a napi 3x-i adagolásúnál?

• A napi 2x-i adagolású Aksolin® 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.

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

Teljes ár/TB támogatás/Térítési díj:  
(1x35ml üvegben): 662 Ft/ 166 Ft/ 496 Ft; Eü. 50%: 662 Ft/ 331 Ft/ 331 Ft,  

(1x70ml üvegben): 1264 Ft/ 316 Ft/ 948 Ft; Eü. 50%: 1264 Ft/ 632 Ft/ 632 Ft
A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2019.10.13. 

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

Teljes ár/TB támogatás/Térítési díj: 1948 Ft/ 487 Ft/ 1461 Ft
A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2019.07.16.

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

Ajánlott fogyasztói ár: 1948 Ft
A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2019.07.16.

*Az Aksolin® 875mg/125mg por belsőleges szuszpenzióhoz tasakban (14x) 
kiszerelése ártámogatásban nem részesül.
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* A képen a támogatott kiszerelések mellett a normatív támogatás esetén fizetendő árakat tüntettük 
fel, a szabadáras tasakos por mellett pedig az ajánlott fogyasztói árat.

Az Aksolin® vízben oldható tasakos por gyógyszerformában is elérhető.
A tasak a felnőttek számára ajánlott hatóanyag mennyiséget tartalmazza.
12 év /40 kg alatt a 400/57 mg/5 ml-s Aksolin® szuszpenziók javasoltak.

Az anaerob kórokozókkal szemben is hatékony Aksolin® terápiás javallatai között 
a csont-és lágyrész fertőzések is szerepelnek (fogtályog, cellulitis, osteomyelitis).

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

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


