
CLAVUBACTIN® 

Αντιβιοτικό ευρζοσ φάςματοσ 

 

Αρικμόσ άδειασ κυκλοφορίασ: 63371/1-12-2003 

Κάτοχοσ δικαιωμάτων  

LeVet B.V., Willeskop 212,  3421 GW Oudewater 

Σφνθεςη  

Ανά διςκίο: 

50 / 12,5 mgαμοξικιλλίνθ (ωσ τριυδρικιαμοξικιλλίνθ) - κλαβουλανικό οξφ (ωσ κλαβουλανικό 

κάλιο). 

250 / 62,5 mgαμοξικιλλίνθ (ωσ τριυδρικιαμοξικιλλίνθ) - κλαβουλανικό οξφ (ωσ 

κλαβουλανικό κάλιο). 

500 / 125 mgαμοξικιλλίνθ (ωσ τριυδρικιαμοξικιλλίνθ) - κλαβουλανικό οξφ (ωσ 

κλαβουλανικό κάλιο). 

Περιγραφή  

Η αμοξικιλλίνθ είναι μια θμιςυνκετικιπενικιλλίνθ με βακτθριοκτόνο δράςθ, θ οποία ανικει 

ςτθν ομάδα των αντιβιοτικών τθσ β-λακτάμθσ.  Το κλαβουλανικό οξφ είναι ζνασ αναςτολζασ 

τθσ β-λακταμάςθσ, με δομι παρόμοια με αυτιν του πυρινα τθσ πενικιλλίνθσ. Η αντοχι ςτα 

αντιβιοτικά τθσ ομάδασ τθσ πενικιλλίνθσ προκαλείται ςυχνά από τα β-λακταμάςθ ζνηυμα.  

Αυτά τα ζνηυμα καταςτρζφουν το αντιβιοτικό προτοφ αυτό δράςει πάνω ςτα βακτιρια . 

Το κλαβουλανικό οξφ καταςτρζφει τον αμυντικό μθχανιςμό των βακτθρίων 

απενεργοποιώντασ τθ β-λακταμάςθ. Βακτιρια που ςχθματίηουν εξωχρωμοςωματικά β-

λακταμάςθ και για αυτό το λόγο είναι ανκεκτικά ςτθν αμοξικιλλίνθ, παρουςιάηουν in vitro 

ευαιςκθςία ςτο αντιβιοτικό παρουςία κλαβουλανικοφ οξζοσ.  Στθν κτθνιατρικι πράξθ 

αποδείχκθκε ότι ο ςυνδυαςμόσ 1 μζροσ κλαβουλανικό οξφ προσ 4 μζρθ αμοξικιλλίνθ ζχει 

καλι κλινικι αποτελεςματικότθτα. 

Ενδείξεισ  

Θεραπεία λοιμώξεων ςε ςκφλουσ που προκαλοφνται από βακτιρια ευαίςκθτα ςτθν 

αμοξικιλλίνθ ςε ςυνδυαςμό με κλαβουλανικό οξφ, ςυγκεκριμζνα: 

-    Λοιμώξεισ του δζρματοσ (περιλαμβάνονται οι επιφανειακζσ και εν τω βάκει πυώδεισ 

δερματίτιδεσ), που προκαλοφνται από Staphylococci (περιλαμβάνονται τα ςτελζχθ που 

παράγουν β-λακταμάςθ) και Streptococci. 

- Λοιμώξεισ του ουροποιθτικοφ ςυςτιματοσ, οι οποίεσ προκαλοφνται από Staphylococci 

(περιλαμβάνονται τα ςτελζχθ που παράγουν β-λακταμάςθ), Streptococci, Escherichiacoli 

(περιλαμβάνονται τα ςτελζχθ που παράγουν β-λακταμάςθ), Fusobacteriumnecrophorum 

και Proteusspp.. 

-   Λοιμώξεισ του αναπνευςτικοφ, που προκαλοφνται από Staphylococci (περιλαμβάνονται 

τα ςτελζχθ που παράγουν β-λακταμάςθ), Streptococci, Pasteurellae και τθν 

Bordetellabronchiseptica. 

-  Εντερίτιδεσ που προκαλοφνται από Escherichiacoli (περιλαμβάνονται τα ςτελζχθ που 

παράγουν β-λακταμάςθ), και Proteusspp.  

-  Λοιμώξεισ τθσ ςτοματικισ κοιλότθτασ (βλεννογόνοσ υμζνασ) που προκαλοφνται από 

Clostridia, Corynebacteria, Staphylococci (περιλαμβάνονται τα ςτελζχθ που παράγουν β-

λακταμάςθ), Streptococci, Bacteroidesspp (περιλαμβάνονται τα ςτελζχθ που παράγουν β-

λακταμάςθ), Fusobacteriumnecrophorum και Pasteurellae. 



Συνιςτάται πριν τθν ζναρξθ τθσ κεραπείασ να γίνεται δοκιμι ευαιςκθςίασ και θ κεραπεία 

να ςυνεχίηεται αφοφ θ ευαιςκθςία ςτο ςυνδυαςμό ζχει αποδειχκεί. 

 

Αντενδείξεισ 

Να μθ χρθςιμοποιείται ςε ηώα με γνωςτι υπερευαιςκθςία ςτισ πενικιλλίνεσ ι ςε άλλα μζλθ 

τθσ ομάδασ των β-λακταμών.  

Να μθ χρθςιμοποιείται ςε ςοβαρι δυςλειτουργία των νεφρών ςυνοδευόμενθ από 

ολιγουρία και ανουρία. 

Να μθ χρθςιμοποιείται  ςε κουνζλια, ινδικά χοιρίδια, κρικθτοφσ και γερβίλουσ 

Τρόποσ χοριγθςθσ και δοςολογία  

Αποκλειςτικά για χοριγθςθ από το ςτόμα ςε ςκφλουσ και γάτεσ. Για να εξαςφαλιςτεί θ 

ςωςτι δοςολογία πρζπει να κακοριςτεί το ςωματικό βάροσ ώςτε να αποφευχκεί θ 

υπερδοςολόγθςθ. 

Η προτεινόμενθ δόςθ είναι 12,5 mg ςυνδυαςμζνου ενεργοφ ςυςτατικοφ (=10 

mgαμοξικιλλίνθ + 2,5 mgκλαβουλανικό οξφ) ανά κιλό ςωματικοφ βάρουσ 2 φορζσ τθν 

θμζρα.    

Βάροσ ηώου         Δοςολογία 

Ωσ 2,5 kg    ½ διςκίο   Clavubactin®   50   / 12,5 

2,5-5   kg    1 διςκίο    Clavubactin®  50   / 12,5 

5-7,5   kg    1½ διςκίο Clavubactin®    50  /  12,5 

7,5-10 kg    2 διςκία    Clavubactin®  50   /  12,5 

10-12,5 kg       2 ½ διςκία Clavubactin® 50   /  12,5 ι  

½ διςκίο    Clavubactin® 250  / 62,5 

12,5-25 kg    1 διςκίο     Clavubactin® 50   / 62,5 

25-37,5 kg    1 ½ διςκίο Clavubactin® 250 /  62,5 

37,5-50 kg    2 διςκία     Clavubactin® 250  /  62,5 ι  

1 διςκίο     Clavubactin® 500 / 125 

Σε επίμονεσ δερματικζσ λοιμώξεισ προτείνεται  ο διπλαςιαςμόσ τθσ δοςολογίασ (25 mg ανά 

κιλό ςωματικοφ βάρουσ 2 φορζσ  τθν θμζρα). 

Η πλειονότθτα των ςυνθκιςμζνων λοιμώξεων ανταποκρίνεται ςε 5-10 θμζρεσ κεραπείασ. 

Σε χρόνιεσ περιπτώςεισ, προτείνεται μακρότεροσ χρόνοσ κεραπείασ ςφμφωνα με τον 

πίνακα: 

Χρόνιεσ λοιμώξεισ του δζρματοσ: 10-30 θμζρεσ ι περιςςότερο ςε κλινικά επίμονεσ 

περιπτώςεισ ι ςε εν τω βάκει πυώδθ δερματίτιδα (ωσ 6-8 εβδομάδεσ) ανάλογα με τθν 

κλινικι ανταπόκριςθ. 

Χρόνια κυςτίτιδα: 10-28 θμζρεσ 

Αποθήκευςη   

Μθν αποκθκεφετε ςε κερμοκραςίεσ πάνω από 25°C. 

Αποκθκεφςτε ςτθν αρχικι ςυςκευαςία. 

Να αποκθκεφεται μακριά από τα παιδιά. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ κεραπείασ τα μιςά χάπια πρζπει να αποκθκεφονται ςε ζνα ξθρό μζροσ 

(κατά προτίμθςθ ςτο φφλλο αλουμινίου).  Μιςά χάπια αχρθςιμοποίθτα μετά το τζλοσ τθσ 

κεραπείασ κα πρζπει να απορρίπτονται. 

Κακεςτώσ 04.2003 

 



 


