
КЛАМОКСАН
Суспензіядляін’єкцій
Опис Суспензія для ін’єкцій від білого до світло-жовтого кольору.
Склад 1млпрепаратуміститьдіючіречовини:

амоксицилін(уформіамоксицилінутригідрату)-140мг;
клавулановукислоту(уформіклавуланатукалію)-35мг.
Допоміжніречовини:спиртбензиловий,бутилгідроксито-
луол,бутилгідроксианізол,пропіленглікольдікаприлат/ді-
капрат.

Фармакологічні
властивості

ATC vet класифікаційний код QJ01 - антибактеріальні ветери-
нарні препарати для системного застосування. QJ01CR02 -
Амоксицилін та інгібітор ферменту.
Амоксицилін порушує синтез бактеріальної клітинної стінки
шляхом інгібування ензимів транспептидази та карбоксипеп-
тидази, що викликає осмотичний дисбаланс та загибель бак-
терії у фазі росту. Він володіє широким спектром антимікробної
дії проти грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів,
таких як: Staphylococcus spp., Streptococcus, spp. (S. agalactiae,
S. dysgalactiae, S. uberis), Arcanobacteria (включно A. pyogenes),
Corynebacteria spp., Clostridium spp., Bacillus anthracis, Actino-
myces bovis, Bacillus cereus, Bacteroides (включно β-лактамазо-
продукуючі штами), Campilobacter spp., Klebsiella spp,
Pasteurella spp., Escherichia coli, Salmonella spp., Proteus spp., Fu-
sobacterium necrophorum, Haemophilus spp., Moraxella spp., Acti-
nobacillus lignieresi.
Клавуланова кислота є одним із природних метаболітів стреп-
томіцету Streptomyces clavuligerus. Вона має схожість з пеніци-
ліном за структурно подібним ядром з β-лактамним кільцем.
Клавуланова кислота є інгібітором ензиму β-лактамази. Вона
проникає через клітинну стінку бактерій і зв’язує зовнішньо- і
внутрішньоклітинні β-лактамази.
Амоксицилін у комбінації з клавулановою кислотою суттєво
розширює спектр антимікробної дії препарату.
Після парентеральної ін’єкції препарат швидко всмоктується та
розподіляється по тканинах організму. 
Амоксицилін і клавуланова кислота в комбінації не впливають
на фармакокінетику один одного. Обидва компоненти харак-
теризуються добрим розподілом у рідинах і тканинах орга-
нізму. Амоксицилін і клавуланова кислота проникають крізь
запалені мозкові оболонки, крізь плацентарний бар’єр, та у
низьких концентраціях потрапляють у молоко. Пік концентрації
у тканинах і рідинах організму спостерігається через годину
після досягнення максимальної концентрації у сироватці крові.
Амоксицилін виводиться з сечею, в основному, у незміненому
вигляді, а клавуланова кислота піддається активним метабо-
лічним перетворенням у печінці та виводиться, в основному,
із сечею, а також частково з фекаліями та  з повітрям, що види-
хається.

Застосування Лікування великої рогатої худоби, свиней при захворюваннях ор-
ганів дихання (бронхіт, бронхопневмонія, риніт), сечостатевої си-
стеми (метрит, ендометрит, цистит, уретрит, пієлонефрит),
суглобів, шкіри та м'яких тканин (пупкові інфекції, рани, абсцеси,
запалення), а також лікування тварин, хворих на лептоспіроз, ма-
стит, агалактію у свиней, актиномікоз, бешиху свиней, парагрип
і паратиф, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до
амоксициліну та клавуланової кислоти.

Дозування Внутрішньом’язово у дозі 1 мл препарату на 20 кг маси тіла 1 раз на
добу протягом 3-5 діб.
Перед застосуванням флакон із препаратом необхідно ретельно
струсити. Для набирання використовувати тільки сухі шприци та
голки. Перед набиранням протерти ковпачок серветкою, зволоже-
ною у антисептичному розчині. Після введення зробити легкий
масаж у місці ін’єкції.
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Протипоказання Підвищена чутливість до амоксициліну та клавуланової кис-
лоти.
Препарат не застосовувати кролям, мурчакам, хом’якам чи
іншим дрібним гризунам. 
Не застосовувати тваринам із порушеною функцією нирок. 
Не застосовувати одночасно з антибіотиками групи цефалос-
поринів, тетрациклінів, макролідів. 
Препарат не призначений для лікування тварин при захво-
рюваннях, збудниками яких є бактерії роду Pseudomonas. 
Не вводити внутрішньовенно.

Застереження Застосовувати препарат тварині слід після проведення тесту
на чутливість мікроорганізмів до препарату в лабораторних
умовах. Якщо це неможливо, терапія має базуватися на ло-
кальній епізоотологічній інформації.
Не розводити препарат водою.
При проведенні маніпуляцій амоксицилін та клавуланова
кислота можуть викликати у персонала гіперчутливість при
самоін’єкції, у разі вдихання, заковтування або контакту зі
шкірою, тому слід уникати прямого контакту з препаратом.
Не можна працювати з препаратом, якщо вам відомо про
вашу гіперчутливість до складників препарату. У випадку ви-
никнення реакції гіперчутливості – необхідно негайно звер-
нутись до лікаря і показати листівку-вкладку або етикетку
препарату.
Не рекомендують застосовувати препарат тільним коровам
в останній місяць тільності та свиноматкам у першу третину
поросності.
Забій тварин на м’ясо дозволяють через 42 доби (велика ро-
гата худоба) та 31 добу (свині) після останнього застосування
препарату. Споживання молока дозволяють через 60 годин
після останнього застосування препарату. Отримане, до за-
значеного терміну, м'ясо та молоко утилізують або згодо-
вують непродуктивним тваринам, залежно від висновку
лікаря ветеринарної медицини.

Формавипуску Флакони зі скломаси або полімерних матеріалів, закриті гу-
мовими корками під алюмінієву обкатку по 10, 50, 100, 150,
200, 250, та 500 мл.

Умови
зберіганнята
транспортування

Темне, недоступне для дітей місце при температурі від 5 °С
до 25 °С.

Термін
придатності

Термін придатності – 2 роки. Після першого відбору з флакону
препарат необхідно використати протягом 28 діб, за умови
зберігання в темному місці при температурі від 5 °С до 25 °С. 

Длязастосуванняуветеринарніймедицині!
Власникреєст-
раційного
посвідчення:

ТОВ "БІОТЕСТЛАБ"
вул. Володимирська, 57-А, м. Васильків,
Київська обл., 08600, Україна

Виробник
готового
продукту:

ТОВ "БІОТЕСТЛАБ"
вул. Володимирська, 57-А, м. Васильків,
Київська обл., 08600, Україна

UA


