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prosím koláž kravy, prasatá, psy mačky + foto výrobku 

CLAMOX RTU  

injekčná suspenzia pre hovädzí dobytok, ošípané, psy a mačky 

(Amoxycilín, Kyselina klavulánová) 

Jednoducho komplexný 

 

SPC prípravku: QR kód 

Logo: CRIDA, Cymedica 

 

2. strana 

prosím text do „blokov“ vždy k nadpisu v bolde patrí blok 

CLAMOX RTU 

injekčná suspenzia pre hovädzí dobytok, ošípané, psy a mačky 

1x 100 ml 

Osvedčené účinné zloženie 

1 ml obsahuje: 

Účinné látky:  

Amoxycillinum (ut Amoxicillinum trihydricum)    140 mg 

Acidum clavulanicum (ut Kalii clavulanas)   35 mg 

 

Jednoducho komplexný účinok 

Tento liek má baktericídne účinky proti širokému spektru klinicky významných baktérií 
identifikovaných u veľkých a malých zvierat. In vitro je liek účinný proti širokému spektru baktérií, 
vrátane kmeňov rezistentných voči samotnému amoxicilínu v dôsledku produkcie beta-laktamázy: 

Hovädzí dobytok:  

Infekcie dýchacích ciest, mäkkých tkanív (napr. ochorenie kĺbov/pupka, abscesy atď.), metritída a 
mastitída. 

Ošípané:  

Respiračné bakteriálne infekcie u rastúcich ošípaných; kolibacilóza, popôrodné infekcie u prasníc 
(napr. mastitis, metritis,agalactiae). 

Psy a mačky:  



Infekcie dýchacích ciest, močových ciest, kože a mäkkých tkanív (napr. abscesy, pyodermia, zápaly 
análnych žliaz, gingivitída). 

Jednoduché podanie a dávkovanie 

Spôsob podania: 

Psy a mačky: intramuskulárne alebo subkutánne, 

Hovädzí dobytok a ošípané: len intramuskulárne.  

 

1 ml lieku/20 kg ž.hm. denne, po dobu 3 - 5 po sebe nasledujúcich dní. Pred použitím liekovku dobre 
pretrepať. Po aplikácii miesto vpichu masírovať. Použiť sterilnú suchú ihlu a injekčnú striekačku. Pred 
použitím zátku vždy dezinfikovať.  

 

Kombinovaná liečba pri liečbe bovinnej mastitídy 

V prípadoch, keď je nevyhnutná systémová aj intramamálna liečba, je možné použiť Clamox RTU 
injekčnú suspenziu v kombinácii s Clamox LC intramamálna suspenzia.  

Pri kombinovanej liečbe sa odporúča dodržiavať nasledujúci minimálny liečebný režim: 

8,75 mg/kg ž.hm. 
(7,0 mg amoxicilínu, 1,75 mg kyseliny 

klavulánovej), tzn. 1 ml lieku/20 kg ž.hm. 
24 hodín 

 
 
 

8,75 mg/kg ž. hm. 
(7,0 mg amoxicilínu, 1,75 mg kyseliny 

klavulánovej) 
tzn. 1 ml lieku/20 kg ž.hm. 

24 hodín 
 
 
 

8,75 mg/kg ž.hm. 
(7,0 mg amoxicilínu, 1,75 mg kyseliny 

klavulánovej), tzn. 1 ml lieku/20 kg ž.hm. 
Ak je to nutné, CLAMOX RTU sa môže 

podávať ďalšie 2 dni, čo znamená 5 dňovú 
liečbu 5 injekciami. 

1 striekačka/1 infikovanú štvrtku 
 

12 hodín 
 
 

1 striekačka/1 infikovanú štvrtku 
 

12 hodín 
 
 
 

1 striekačka/1 infikovanú štvrtku 

 

Krátke ochranné doby 

Hovädzí dobytok: 

Mäso a vnútornosti: 42 dní 

Mlieko: 60 hodín 



V prípade kombinovanej liečby môže byť mlieko spotrebované do 60 hodín po poslednom ošetrení (po 
5 dojeniach, ak sú kravy dojené dvakrát denne). 

 

Ošípané: 

Mäso a vnútornosti: 31 dní 

 

Upozornenie 

Kyselina klavulánová je citlivá na vlhkosť. Je preto veľmi dôležité, aby sa pri odoberaní suspenzie z 
liekovky použila suchá ihla a striekačka, aby sa zabránilo kontaminácii zvyšného obsahu liekovky 
kvapkami vody. Kontaminácia môže mať za následok výskyt tmavohnedých guľôčok, ktoré súvisia so 
zanesením kvapiek vody do liekovky. Takto zmenená látka by sa nemala byť používať, pretože môže 
mať významne znížený účinok. 

Kontakty Cymedica SK 

Logo Cymedica 

 

 

 


