
 
PAKENDI INFOLEHT 

Biocillin-200 WS,  
200 mg/g, suukaudse lahuse pulber kanadele ja sigadele. 

 

1. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS JA PARTII 
VABASTAMISE EEST VASTUTAV MÜÜGILOAHOIDJA EMP-s, JUHUL 
KUI SEE ON ERINEV 

Müügiloa hoidja ja vabastaja: 
Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS 
Vanapere tee 14, Püünsi 
Viimsi vald,  
Harju maakond 74013  
Eesti 
 

2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 

Biocillin-200 WS, 200 mg/g, suukaudse lahuse pulber kanadele ja sigadele. 

Amoksitsilliintrihüdraat. 

 

3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 

1 g suukaudse lahuse pulbrit sisaldab:  
Toimeaine: 
amoksitsilliintrihüdraati 200 mg, mis vastab 174,2 mg amoksitsilliinile. 
Abiaine(d):  
Booraks, naatriumtsitraat, naatriumsulfaat, laktoosmonohüdraat. 
 

4. NÄIDUSTUS(ED) 

Amoksitsilliinile tundlike grampositiivsete ja gramnegatiivsete mikroorganismide 
põhjustatud mao-sooletrakti ja hingamisteede infektsioonide ravi. 
 

5. VASTUNÄIDUSTUSED 

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust amoksitsilliini/penitsilliinide või ravimi 
ükskõik millis(t)e abiaine(te) suhtes. 
Mitte kasutada loomadel, kellel esineb neerupuudulikkus. 
Mitte kasutada jäneselistel ja närilistel, näiteks küülikutel, merisigadel, hamstritel või 
liivahiirtel. 
Mitte kasutada aktiivse mikroobse seedimisega ehk vatsaseedega mäletsejatele. 
Mitte kasutada beeta-laktamaasi tootvate bakterite tekitatud infektsioonide korral. 
 

6. KÕRVALTOIMED 

Ülitundlikkusreaktsioonid.  



Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi 
infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti. 
 

7. LOOMALIIGID 

Kana (broilerid) ja siga. 
 

8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA -
MEETOD 
Suukaudne. 
1000 g Biocillin -200 WS pakend on üheannuseline ja mõeldud korraga kasutamiseks. 
 
Soovitatav ööpaevane annus on 20 mg amoksitsilliintrihüdraati kg kehamassi kohta, mis 
vastab 100 mg preparaadile 1 kg looma kehamassi kohta, 3…5 päeva jooksul. 
Pakendis sisalduv pulber (1000 g Biocillin-200 WS, mis vastab 200,0 g 
amoksitsilliintrihüdraadile) lahustada korraga 1000 liitris joogivees (pH mitte üle 7). 
Segada 10 minutit, et tagada preparaadi täielik lahustumine.  
Saadud ravimit sisaldava vee kogus on ettenähtud 10 000 kg kogumassiga loomade 
raviks.  
Ravimit sisaldavat vett manustatakse üks kord päevas, 3…5 päeva jooksul. 
Ravimit sisaldavat vett tuleb uuendada iga 24 tunni järel.  
 

9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Ravi ajal peab ravimit sisaldav vesi olema ainuke joogivesi. 
Ravimisel lähtutakse loomade või lindude kehamassist.  
Ravimit sisaldava vee tarbimine oleneb loomade kliinilisest seisundist. Õige annuse 
tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass, et vältida 
alaannustamist.  
Joogiveesüsteem (tank, torud, nippeljooturid jms) tuleb ravi lõpetamisel hoolikalt 
puhastada. 

 

10. KEELUAJAD 
Lihale ja söödavatele kudedele: 
Sead:   5 päeva. 
Kanad (broilerid): 5 päeva. 
Ei ole lubatud kasutada munevatel lindudel, kelle mune tarvitatakse inimtoiduks. 
 

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida temperatuuril kuni 25°C. 
Hoida originaalpakendis, niiskuse ja valguse eest kaitstult. 
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: koheselt kasutamiseks. 
Kõlblikkusaeg pärast joogivees lahustamist: 24 tundi. 
 



12. ERIHOIATUSED 

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 

Mitte kasutada samaaegselt tetratsükliinide, klooramfenikooli, makroliidide, 
linkosamiidide ja sulfoonamiididega. 
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning 
arvestada ametlikke ja kehtivaid antimikroobse ravi printsiipe. 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule  

Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad pärast süstimist, inhaleerimist, sissevõtmist või 
nahakontakti põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Ülitundlikkus penitsilliinidele võib 
tekitada ristuvat reaktsiooni tsefalosporiinidele ja vastupidi. Allergilised reaktsioonid 
nendele ainetele võivad mõnikord olla väga tõsised. 

Mitte käsitseda seda ravimit, kui teadaolevalt olete ülitundlik või kui teile on 
soovitatud selliste ravimitega mitte kokku puutuda. 

Näo, huulte või silmalaugude turse on väga tõsised sümptomid ja vajavad kohest 
meditsiinilist sekkumist. 

Selle preparaadiga töötades tuleb kasutada kõiki ettevaatusabinõusid. 

Preparaadiga töötades tuleb vältida ravimitolmu sissehingamist ning kontakti naha ja 
silmadega. 
Lahuse valmistamisel kanda maski, kaitseprille ja kaitsvaid kindaid. Pärast lahuse 
käsitsemist tuleb ravimiga kokku puutunud nahka pesta. 

Juhuslikul ravimi allaneelamisel või silma sattumisel pöörduda viivitamatult arsti 
poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. 
Juhuslikul ravimi sattumisel nahale pesta saastunud kohta rohke veega. 
Preparaati ei tohi käsitseda rasedad naised. 

Pärast veterinaarravimi käsitsemist pesta käed. 
Koostoimed teiste ravimitega 
Mitte kasutada koos bakteriostaatilise toimega ravimitega võimaliku toimete 
antagonismi tõttu. 
Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil  
Uuringud laborloomadel (rotid, küülikud) ei ole tõestanud teratogeenset, 
embrüotoksilist, maternotoksilist toimet. Preparaadi ohutust tiinetel ja lakteerivatel 
emistel ei ole tõestatud. Tiinetel ja aretuses kasutatavatel loomadel kasutada ravimit 
ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu/riski suhte hinnangule.  
Üleannustamine  
Üleannustamine võib põhjustada neerufunktsiooni häireid. 
Mitte ületada soovitatud annust.  
Sobimatus 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste 
veterinaarravimitega. 
 

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 
 
Detsember 2016 
 

15. LISAINFORMATSIOON 

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole. 

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS 
Vanapere tee 14, Püünsi 
Viimsi vald,  
Harju maakond 74013  
Eesti 

 
Pakend: 1000 g plastpurk, suletud kaane ja turvaribaga. 


