
AMOXYCILLIN 15 % Σκόνη για πόσιμο διάλυμα 

Αμοξικιλίνη 

 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 Δραστικό συστατικό 

Amoxycillin (as amoxycillin trihydrate) ……………………..  150 mg 

 

Έκδοχα 

N-Methylglucamine………………………………………………100 mg 

Lactose q.s up to ………………………………………………..1 gr 

 

 

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

Μόσχοι, χοίροι και κρεοπαραγωγά ορνίθια. 

 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

Μόσχοι:  Λοιμώξεις της αναπνευστικής οδού προκαλούμενες από Pasteurella spp. και 

Salmonella dublin. Γαστρεντερικές λοιμώξεις προκαλούμενες από E.coli. Λοιμώξεις 

προκαλούμενες από Salmonella dublin. 

Χοίροι: Αναπνευστικές λοιμώξεις προκαλούμενες από Pasteurella multocida, Actinobacillus 

pleuropneumoniae και Streptococcus suis type II. Γαστρεντερικές λοιμώξεις 

προκαλούμενες από E.coli. 

Kρεοπαραγωγά ορνίθια: Αναπνευστικές λοιμώξεις προκαλούμενες από E.coli, Haemophilus 

spp, Pasteurella spp και Salmonella spp. Γαστρεντερικές λοιμώξεις προκαλούμενες από 

Salmonella spp. 

 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Οι συνιστώμενες δόσεις είναι : 

Μόσχοι: 75 g ανά 100 λίτρα νερού ή υποκατάστατου γάλακτος, δύο φορές την  ημέρα, 

για 5 διαδοχικές ημέρες (δηλ. 10 mg αμοξυκιλλίνης /kgΣ.Β/ 12ωρο). 

Χοίροι: 350 g ανά 100 λίτρα πόσιμου νερού, για 5 διαδοχικές ημέρες (δηλ. 40 

mg  αμοξυκιλλίνης / kg Σ.Β/24ωρο). 

Kρεοπαραγωγά ορνίθια:  150 - 300 g ανά 150 λίτρα πόσιμου νερού, για 6 διαδοχικές 

ημέρες (δηλ. 20mg αμοξυκιλλίνης/kgΣ.Β/24ωρο) 

Το χορηγούμενο νερό πρέπει να ανανεώνεται κάθε 12 ώρες. Το χορηγούμενο 

υποκατάστατο γάλακτος πρέπει να καταναλώνεται μέσα σε 6 ώρες. 

 

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

Να μη χορηγείται σε ζώα με ιστορικό υπερευαισθησίας στις πενικιλίνες και 

κεφαλοσπορίνες και σε ζώα με σοβαρές νεφρικές διαταραχές (ανουρία και ολιγουρία). Να 

μη χορηγείται σε ωοτόκες όρνιθες, τα αυγά των οποίων προορίζονται για ανθρώπινη 



κατανάλωση. 

 

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Μπορεί να προκληθεί καταστροφή 

της φυσιολογικής μικροχλωρίδας και γαστρεντερικές  διαταραχές. 

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλείσθε να 

ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

Εδώδιμοι ιστοί : 

Χοίροι:    24h 

Mόσχοι:  48h 

Κρεοπαραγωγά ορνίθια:    24h 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Να φυλάσσεται το προϊόν σε χώρο ξηρό και σκοτεινό. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Καμία. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών 

αποβλήτων.Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των 

χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του 

περιβάλλοντος 


