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PAKENDI INFOLEHT 
Amoxy-kel, 150 mg/ml süstesuspensioon veistele, sigadele ja koertele 

 
 
1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII 

VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS  
 
Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja: 
Kela N.V.,  
St. Lenaartseweg 48,  
2320 Hoogstraten,  
Belgia 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Amoxy-kel, 150 mg/ml süstesuspensioon veistele, sigadele ja koertele 
Amoksitsilliin 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
 
1 ml süstesuspensiooni sisaldab: 
Toimeaine:  
Amoksitsilliini (trihüdraadina) 150 mg  
 
Abiaine(d): 
Butüülhüdroksütolueen (E321)  1 mg 
 
Valge kuni helekollane süstesuspensioon. 
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Amoksitsilliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud infektsioonhaiguste ravi veistel, sigadel ja 
koertel.  

 
 

5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes. 
Mitte manustada jäneselistele, närilistele ja hobuslastele. 
Mitte manustada intravenoosselt. 
 
 
6. KÕRVALTOIMED 
 
Amoksitsilliin on poolsünteetiline penitsilliin ning võib põhjustada allergilisi reaktsioone ning 
lokaalset reaktsiooni süstekohas.  
 
Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes 
mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti. 
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7. LOOMALIIGID 
 
Veis, siga, koer.  
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD 
 
Veis, siga: intramuskulaarne manustamine. 
Koer: intramuskulaarne või subkutaane manustamine. 
Enne kasutamist loksutada. Kasutada kuiva steriilset nõela ja süstalt. 
 
Siga: intramuskulaarselt 15 mg amoksitsilliini kg kehamassi kohta ehk 1 ml ravimit 10 kg kehamassi 
kohta üks kord päevas kuni 3 päeva. 
 
Veis: intramuskulaarselt 11 mg amoksitsilliini kg kehamassi kohta ehk 1 ml ravimit 13...14 kg 
kehamassi kohta üks kord päevas kuni 3 päeva. 
 
Koer: intramuskulaarselt või subkutaanselt 7,5...15 mg amoksitsilliini kg kehamassi kohta ehk 1 ml 
ravimit 10...20 kg kehamassi kohta üks kord päevas 3...5 päeva. 
 
Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass, et vältida 
alaannustamist. 
Mitte manustada rohkem kui 20 ml ühte süstekohta. 
 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Vt lõik 8 „Annustamine loomaliigiti, manustamisviis(id) ja –meetod.“ 
 
 
10. KEELUAEG 
 
Siga: lihale ja söödavatele kudedele: 46 päeva. 
Veis: lihale ja söödavatele kudedele: 28 päeva. 
Piimale: 96 tundi. 
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C. 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil pärast „Kõlblik kuni“. 
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.  
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist 28 päeva. 
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel: 
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada 
ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe. 
Mitte manustada närilistele, sest amoksitsilliin võib põhjustada neil liikidel eluohtlikku koliiti. 
Mitte manustada rohkem kui 20 ml ühte süstekohta. 
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Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule: 
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte 
või pakendi etiketti. 
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või kontaktil 
nahaga põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Ülitundlikkus penitsilliinidele võib viia ristuva 
reaktsioonini tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid nendele 
ainetele olla tõsised. Mitte käsitseda seda preparaati, kui teate ennast olevat ülitundlik penitsilliinide 
ja tsefalosporiinide suhtes või kui teil on soovitatud mitte töötada selliste ravimitega. Käsitseda 
preparaati suure ettevaatusega, et vältida sellega kokkupuudet, võttes tarvitusele kõik soovitatud 
ettevaatusabinõud. Kui teil tekivad pärast preparaadiga kokkupuutumist sümptomid nagu nahalööve, 
pöörduda arsti poole ja näidata talle käesolevat hoiatust. Näo, huulte ja silmalaugude turse ning 
hingamishäired on tõsised sümptomid, mille korral on vajalik kohene meditsiiniline abi. 
Pärast kasutamist pesta käed. 
 
Tiinus ja laktatsioon: 
Puuduvad andmed amoksitsilliini negatiivse toime kohta sigivusele ja laktatsioonile.  
Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni ajal lubatud.  
 
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed: 
Mitte manustada koos bakteriostaatiliste kemoterapeutikumidega (potentsiaalne antagonism). 
 
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid): 
Ravi ülitundlikkusreaktsioonide korral: 
- anafülaksia: adrenaliin ja/või glükokortikosteroidid i.m. või i.v. 
- allergilised reaktsioonid: antihistamiinsed ained ja/või kortikostreoidid. 
 
Sobimatus: 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada. 
 
 
13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 

PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL 
 
Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos 
majapidamisprügiga.  
Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed 
aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
Märts 2015 
 
 
15. LISAINFO  
 
Pakendid: 50 ml, 100 ml või 250 ml. 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
AS Magnum Veterinaaria 
Vae 16 
76401 Laagri, Harjumaa  
Tel. +372 6 501 920 


