
PAKENDI INFOLEHT 
Amoxycillin 20% LA, 200 mg/ml süstesuspensioon veistele, sigadele, koertele ja kassidele 

 
 
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:  
Alfasan International BV  
P.O. Box 78  
3440 AB Woerden  
Holland  
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS  
 
Amoxycillin 20% LA, 200 mg/ml süstesuspensioon veistele, sigadele, koertele ja kassidele  
Amoksitsilliintrihüdraat 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS  
 
1 ml süstesuspensiooni sisaldab:  
 
Toimeaine: 
Amoksitsilliintrihüdraati 200 mg, mis vastab 174,2 mg amoksitsilliinile  
 
Abiained:  
Butüülhüdroksütolueen (E321)  
Bensüülalkohol (E1519) 
Fraktsioneeritud kookoseõli  
 
Valge õline süstesuspensioon. 
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED)  
 
Amoksitsilliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud infektsioonide ravi veistel, sigadel, koertel ja 
kassidel.  
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED  
 
Mitte manustada loomadele, kellel on teadaolev ülitundlikkus penitsilliinide suhtes.  
Mitte manustada küülikutele, hamstritele, liivahiirtele, merisigadele.  
 
 
6. KÕRVALTOIMED  
 
Amoksitsilliin võib põhjustada allergilisi reaktsioone. Allergilise reaktsiooni ilmnemisel manustada  
epinefriini (adrenaliini) ja/või steroide. Süstekohal võib esineda lokaalseid reaktsioone. 
 
Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes  
mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti. 
 
 
 



7. LOOMALIIGID  
 
Veis, siga, koer ja kass.  
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD  
 
Intramuskulaarne või subkutaane manustamine. 
 
Veised ja sead: intramuskulaarselt 20 mg amoksitsilliintrihüdraati kg kehamassi kohta ehk 1 ml  
preparaati 10 kg kehamassi kohta. Annust võib korrata 48 tunni pärast. Mitte manustada ühte 
süstekohta rohkem kui 20 ml.  
 
Koerad ja kassid: intramuskulaarselt või subkutaanselt 20 mg amoksitsilliintrihüdraati kg kehamassi  
kohta ehk 1 ml preparaati 10 kg kehamassi kohta. Annust võib korrata 48 tunni pärast.  
 

 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS  
 
Enne kasutamist hoolikalt loksutada. 
Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass, et vältida 
alaannustamist. 
 
 
10. KEELUAEG 
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 14 päeva. 
Piimale: 4 päeva.  
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED  
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Hoida temperatuuril kuni 25ºC.  
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.  
Pärast vahetu pakendi esmast avamist:  
- hoida külmkapis (2°C - 8°C);  
- hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.  
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „Kõlblik kuni“.  
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.  
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.  
 
 
12. ERIHOIATUSED  
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel: 
Ravimi kasutamine peab põhinema bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringul, arvesse tuleb võtta 
ametlikke ja kohalikke antibiootikumide kasutamise printsiipe. 
Preparaadi kasutamine erinevalt ravimi omaduste kokkuvõttes kirjeldatud juhistest võib suurendada 
bakterite resistentsust amoksitsilliinile. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule: 
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, silmalaugude turse või 
hingamisraskused on tõsised sümptomid ning nõuavad viivitamatut arstiabi. 
Pärast kasutamist pesta käed. 
 
Tiinus ja laktatsioon: 
Lubatud kasutada tiinetel ja lakteerivatel loomadel.  
 
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed: 
Antagonism bakteriostaatiliste toimeainetega nagu tetratsükliinid, makroliidid, linkomütsiin, tiamuliin. 
 
Üleannustamine: 
Üleannustamisel ei ole täheldatud muid kõrvaltoimeid, kui need mida on mainitud lõigus 6. 
 
 
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  
 
September 2014 
 
 
15. LISAINFO  
 
Pakend: 100 ml 
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


