
АмОкСАн-150
Суспензія для ін'єкцій.

Опис Суспензія біло-кремового кольору.
Склад 1 мл препарату містить діючу речовину

амоксициліну тригідрат – 150,0 мг.
Допоміжні речовини: полівінілпіролідон, пропілен -
гліколь, вода для ін'єкцій, парабени.

Фармакологічні
властивості

Амоксицилін – це антибіотик широкої бактерицидної дії
з групи амінопеніцилінів. Biн перешкоджає синтезу
клітинної стінки, гальмуючи ферменти транспептидази
і карбоксипептидази, викликаючи порушення
осмотичного балансу, що призводить до загибелі бакте-
рій на етапі їх росту. Препарат активний по відношенню
до грампозитивиих та грамнегативних мікроорганізмів
(Streptococcus spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp.,
Bacillus anthracis, Actynomyces spp., Clostridium spp.,
Corynebacterium spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria
monocytogenes, Actinobacillus spp., Bordetella bronchisep-
tica, Fusobacterium spp., Moraxella spp., Proteus mirabilis,
Salmonella spp.). Більшість штамів, таких як
Klebsiella spp. i Enterobacter spp., а також Pseudomonas
spp. проявляють резистентність до амоксициліну.

Застосування Лікування великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней,
собак і котів при захворюваннях травного каналу
(ентерит, гастроентерит, гастроентероколіт), органів
дихання (бронхіт, бронхопневмонія, риніт) та сечо -
статевої системи (метрит, ендометрит, цистит, уретрит,
пієлонефрит), суглобів, шкіри та м'яких тканин ( пупкові
інфекції, рани, абсцеси, запалення), а також тварин,
хворих на лептоспіроз, мастит, агалактію у свиней,
актиномікоз, бешиху свиней, парагрип і паратиф, що
спричинені мікроорганізмами, чутливими до амоксициліну.

Дозування Велика рогата худоба, вівці, кози: одноразово
внутрішньом'язово або підшкірно – у дозі 1,0 мл
препарату на 10 кг маси тіла в ділянку лопатки.
Свині: одноразово внутрішньом'язово – у дозі 1,0 мл
препарату на 10 кг маси тіла.
При необхідності ін'єкцію повторюють через 48 годин.
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Дозування Якщо об'єм препарату для однієї ін'єкції більший
за 10 мл, рекомендується розділити дозу на два місця
введення.
Коти, собаки: одноразово внутрішньом'язово – у дозі 2,0
мл препарату на 10 кг маси тіла. 2-3 ін'єкції з інтервалом
в 48 год.

Протипоказання Не вводити тваринам з підвищеною чутливістю до
амоксициліну.
Не застосовувати кролям, мурчакам та хом'якам.
Не застосовувати ослабленим, виснаженим тваринам та
тваринам з важкою формою ниркової недостатності.
Не застосовувати одночасно з антибіотиками групи
цефало споринів, тетрациклінів, макролідів.

Застереження Забій тварин на м'ясо дозволяється через 14 діб після
останнього застосування препарату. Споживання молока
в їжу людям дозволяється через 3 доби після останнього
застосування препарату. Отримане до зазначеного терміну
м'ясо та молоко утилізують або згодовують непродуктив-
ним тваринам, залежно від висновку лікаря ветеринарної
медицини.
Перед введенням препарат необхідно ретельно струсити.
Використовувати сухі стерильні шприці. Зробити легкий
масаж у місці введення. Не вводити внутрішньовенно.

Форма випуску Флакони з темного скла, закриті гумовим корком під
алюмінієву обкатку по 10; 50; 100; 200 мл.

Умови зберігання
та транспортування

В темному, недоступному для дітей місці при температурі
від 5°С до 25°С.

Термін
придатності

2 роки. Після першого відбору з флакону препарат не-
обхідно використати протягом 28 діб за умови зберігання
в темному місці при температурі від 5°С до 25°С.

Для застосування у ветеринарній медицині!
Назва та місце-
знаходження
власника
реєстраційного
посвідчення
і виробника:

ТОВ «БІОТЕСТЛАБ»,
08600, Київська обл., м. Васильків, 
вул. Володимирська, 57А,
тел./факс: (044) 241-11-39.
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