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Υδροδιαλυτή σκόνη για χορήγηση από το 
στόμα σε όρνιθες, ινδόρνιθες, πάπιες 

και χοίρους

Amoxicillin 
Gl o b A l Ve t  He A lt H

5 0 0  m g / g

Ευδιάλυτη στο πόσιμο νερό
•

Σταθερά υψηλή τιμή συγκέντρωσης 
στο φαρμακούχο νερό

•
Απλή και αποτελεσματική δοσολογία

ΛοιμώξΕιΣ τοΥ πΕπτικοΥ, 
τοΥ οΥροποιητικοΥ-
γΕννητικοΥ κΑι τοΥ 

ΑνΑπνΕΥΣτικοΥ ΣΥΣτημΑτοΣ 

ΛοιμώξΕιΣ τοΥ δΕρμΑτοΣ κΑι 
τών μΑΛΑκών ιΣτών



δοκιμή διαλυτότητας με βάση τη θερμοκρασία και την ποιότητα του νερού (τιμές API σε ppm)

AMOXICILLIN GLOBAL VET HEALTH 500 mg/g. 
Κάθε γραμμάριο περιέχει:
Amoxicillin (ισοδύναμη με 500g amoxicillin trihydrate) …436mg
Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: Αντιμικροβιακά της β-λακτάμης, πενικιλλίνες.

Ενδείξείς καί δοςολογία: 
Θεραπεία των λοιμώξεων των ορνίθων, ινδορνίθων και παπιών, 
που οφείλονται σε μικρόβια ευαίσθητα στην amoxicillin.
Χοίροι: Για τη θεραπεία της σαλμονέλλωσης και της παστεριδίασης 
(παστεριδιακής πνευμονίας)

Χορηγείταί ςτο ποςίμο νερο, ςτη δοςολογία: 
Όρνιθες: 15mg amoxicillin trihydrate (που αντιστοιχεί σε 30mg προϊόντος) / kg σωματικού βάρους / ημέρα επί 3-5 ημέρες.   
Ινδόρνιθες: 15-20mg amoxicillin trihydrate (που αντιστοιχεί σε 30-40mg προϊόντος) / kg σωματικού βάρους / ημέρα επί 3-5 ημέρες.   
Πάπιες: 20mg amoxicillin trihydrate (που αντιστοιχεί σε 40mg προϊόντος) / kg σωματικού βάρους / ημέρα επί 3-5 ημέρες.
Χοίροι: 20mg amoxicillin trihydrate (που αντιστοιχεί σε 40mg προϊόντος) / kg σωματικού βάρους /  ημέρα επί 3-5 ημέρες. Για τη θεραπεία των χοίρων, το 
προϊόν μπορεί να χορηγηθεί και σε ρευστή τροφή. 

Χρονος αναμονης:
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:
Όρνιθες: 1 ημέρα  Πάπιες: 9 ημέρες
Ινδόρνιθες: 5 ημέρες   Χοίροι: 2 ημέρες

Δεν επιτρέπεται η χρήση σε πτηνά, τα οποία παράγουν αυγά για ανθρώπινη κατανάλωση.
Να μη χρησιμοποιηθεί εντός 3 εβδομάδων από την έναρξη της ωοτοκίας.

δίαρκεία ζωης:
Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία πώλησης: 3 έτη.
Διάρκεια ζωής μετά την αραίωση ή την ανασύσταση στο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες: 24 ώρες.
Διάρκεια ζωής μετά την ενσωμάτωσή του στη ρευστή τροφή: 4 ώρες.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: άμεση χρήση.
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C. Φυλάσσεται σε ξηρό μέρος, προστατευμένο από το φως. 

Σακούλες του 1kg. 
MA: IE, EL, ES, IT, PL, RO, UK.          κώδ.ΕοΦ: 0212501
MAH: Global Vet Health              

Authorised manufacturer: S.P. Veterinaria SA

While the information contained in this leaflet has been reviewed by our Technical Staff, 
it is intended to complement the advice of the veterinary professional. For full SPC, contact 
our local distributor or ask for advice through our website www.spveterinaria.com

AMOXICILLIN 500 mg/g

Amoxicillin 500mg/g σε δοσολογία 0,4g/l νερού (0,36-0,44g/l)

Χρόνος (λεπτά) Σκληρό νερό 20οC Μαλακό νερό 20οC Σκληρό νερό 5οC Μαλακό νερό 5οC
 1 202 201 174 210
 5 205 204 185 210
 10 205 204 194 219
 15 205 204 195 220
Θεωρητική τιμή 205 204 196 220

DISTRIBUTOR FOR GREECE AND CYPRUS:

A.A. KARAVIAS S.A.
54 Proussis str., Athens-Greece
e-mail: karavias.sa@gmail.com

Tel: +30 2109322303 +302109311727
Fax: +30 210 9322389

www.karavias-sa.gr


