
VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BETAMOX LA, 150 mg/ml, injekcinė suspensija galvijams, kiaulėms, avims, šunims ir katėms

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 ml suspensijos yra:

veikliosios medžiagos:
amoksicilino (trihidrato) 150 mg;

pagalbinių medžiagų:
butilhidroksitolueno 0,08 mg,
butilhidroksianizolo 0,08 mg.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Balzgana injekcinė suspensija švirkšti į raumenis arba po oda.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Galvijai, kiaulės, avys, šunys, katės.

4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Galvijams, kiaulėms, avims, šunims ir katėms, sergančioms virškinimo trakto, kvėpavimo, šlapimo ir 
lyties organų, odos bei minkštųjų audinių infekcinėmis ligomis, kurių sukėlėjai jautrūs amoksicilinui,
gydyti bei profilaktiškai nuo pooperacinių ar antrinių bakterinių infekcijų.

4.3. Kontraindikacijos

Suspensijos negalima švirkšti į veną ar stuburo kanalą.
Negalima naudoti triušiams, žiurkėnams, smiltpelėms ir jūrų kiaulytėms.
Negalima naudoti avims, kurių pienas skirtas žmonių maistui.
Negalima naudoti, padidėjus jautrumui penicilinams ar cefalosporinams.

4.4. Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Nėra.

4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemonės

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Nėra.



Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Įšvirkšti, praryti, įkvėpti ar patekę ant odos penicilinai ir cefalosporinai gali sukelti alergiją. Jautrumas 
penicilinams gali kelti kryžmines reakcijas cefalosporinams ir atvirkščiai. Alerginės reakcijos gali būti 
labai stiprios.
Žmonės, kuriems nustatytas jautrumas penicilinams, turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu.
Naudojant veterinarinį vaistą, būtinos asmeninės apsaugos priemonės.
Atsiradus odos paraudimui, būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti vaisto informacinį lapelį. 
Veido, lūpų ar akių tynis, pasunkėjęs kvėpavimas yra sunkesni simptomai, todėl būtina nedelsiant 
kreiptis medicininės pagalbos.
Naudojus vaistą, būtina plauti rankas.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Kartais gali pasireikšti injekcijos vietos audinių reakcija.

4.7. Naudojimas vaikingoms patelėms, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nerekomenduotina vienu metu naudoti baktericidinių ir bakteriostatinių antibiotikų.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Galvijams, avims ir kiaulėms preparatą reikia švirkšti tik į raumenis, šunims ir katėms – po oda arba į 
raumenis.
Rekomenduotina vidutinė dozė – 15 mg amoksicilino 1 kg kūno svorio arba 1 ml suspensijos 10 kg 
kūno svorio. Prireikus pakartotinai galima gydyti po 48 val. Injekcijos vietą reikia pamasažuoti.
Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.
Produkto sudėtyje nėra antimikrobinių konservantų. Prieš traukiant suspensiją iš buteliuko, būtina 
tamponu nuvalyti kamštelį. Patartina naudoti tik sausą sterilų švirkštą ir adatą. Jeigu vaisto dozė yra 
daugiau kaip 20 ml, ją būtina švirkšti keliose vietose.
Rekomenduotinos dozės:

kūno svoris vaisto dozė
galvijui 450 kg 45 ml
aviai 65 kg 6,5 ml
kiaulei 150 kg 15 ml
šuniui 20 kg 2 ml
katei 5 kg 0,5 ml

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Nežinomas.

4.11. Išlauka

Pienui – 79 val. (7 melž imai), galvijienai – 23 paros, avienai ir kiaulienai – 16 parų.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: sisteminio poveikio antimikrobinės medžiagos, beta laktaminiai antibiotikai.
ATCvet kodas: QJ01CA04.



Amoksicilinas slopina jautrių bakterijų ląstelių sienelių sintezę. Jis tiesiogiai ir negrįžtamai nutraukia
jau susiformavusių peptidoglikanų, esančių bakterijų sienelėse, pertvaras, o naujų gamybos neslopina.
In vitro amoksicilinas efektyviai veikia gramteigiamas ir gramneigiamas bakterijas: Escherichia coli, 
Klebsiella pneumoniae, Proteus spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp.
Preparatas neveikia beta laktamazę gaminančių mikroorganizmų.
Preparatas veikia ilgai ir efektyviai, todėl pakanka vienos injekcijos.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Butilhidroksitoluenas, butilhidroksianizolas, aliuminio stearatas, frakcionuotas kokosų aliejus.

6.2. Nesuderinamumai

Nėra.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 2 metai.
Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 28 d.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Saugoti nuo šviesos.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

II tipo stiklo buteliukai po 50 ir 100 ml arba skaidrūs polietileno tereftalato buteliukai po 50, 100, 250 
ir 500 ml, kartoninėse dėžutėse.
Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo 
nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies 
reikalavimus.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Norbrook Laboratories Ltd.,
Station Works,
Camlough Road, Newry,
Co. Down, BT35 6JP,
Jungtinė Karalystė

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT/2/97/0431/001-004



9. REGISTRACIJOS / PERREGISTRACIJOS DATA

Registracijos data: 1997-02-28
Paskutinės perregistracijos data: 2007-05-31

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2012-10-23

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.



Ž ENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS
DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ
BUTELIUKAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BETAMOX LA, 150 mg/ml, injekcinė suspensija galvijams, kiaulėms, avims, šunims ir katėms

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽ IAGOS

1 ml suspensijos yra:
Veikliosios medžiagos:
amoksicilino (trihidrato) 150 mg.

3. VAISTO FORMA

Injekcinė suspensija.

4. PAKUOTĖS DYDIS

50 ml
100 ml
250 ml
500 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai, kiaulės, avys, šunys, katės.

6. INDIKACIJA (-OS)

Galvijams, kiaulėms, avims, šunims ir katėms, sergančioms virškinimo trakto, kvėpavimo, šlapimo ir 
lyties organų, odos bei minkštųjų audinių infekcinėmis ligomis, kurių sukėlėjai jautrūs amoksicilinui,
gydyti bei profilaktiškai nuo pooperacinių ar antrinių bakterinių infekcijų.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Galvijams, avims ir kiaulėms preparatą reikia švirkšti tik į raumenis, šunims ir katėms – po oda arba į 
raumenis.

8. IŠLAUKA

Išlauka: pienui – 79 val. (7 melžimai), galvijienai – 23 paros, avienai ir kiaulienai – 16 parų.



9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki .....
Atidarius tinka naudoti 28 d.

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Saugoti nuo šviesos.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO  AR ATLIEKŲ 
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies 
reikalavimus.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI 
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui.
Parduodama su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Norbrook Laboratories Ltd.,
Station Works,
Camlough Road, Newry,
Co. Down, BT35 6JP,
Jungtinė Karalystė

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT/2/97/0431/001
LT/2/97/0431/002
LT/2/97/0431/003
LT/2/97/0431/004

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija



INFORMACINIS LAPELIS
BETAMOX LA, 150 mg/ml, injekcinė suspensija galvijams, kiaulėms, avims, šunims ir katėms

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ  VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE 
ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:
Norbrook Laboratories Ltd.,
Station Works,
Camlough Road, Newry,
Co. Down, BT35 6JP,
Jungtinė Karalystė

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BETAMOX LA, 150 mg/ml, injekcinė suspensija galvijams, kiaulėms, avims, šunims ir katėms

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽ IAGOS

1 ml suspensijos yra:
veikliosios medžiagos:
amoksicilino (trihidrato) 150 mg;
pagalbinių medžiagų:
butilhidroksitolueno 0,08 mg,
butilhidroksianizolo 0,08 mg,
aliuminio stearato, frakcionuoto kokosų aliejaus iki 1 ml.

4. INDIKACIJA (-OS)

Galvijams, kiaulėms, avims, šunims ir katėms, sergantiems virškinimo trakto, kvėpavimo, šlapimo ir 
lyties organų, odos bei minkštųjų audinių infekcinėmis ligomis, kurių sukėlėjai jautrūs amoksicilinui,
gydyti bei profilaktiškai nuo pooperacinių ar antrinių bakterinių infekcijų.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Suspensijos negalima švirkšti į veną ar stuburo kanalą.
Negalima naudoti triušiams, žiurkėnams, smiltpelėms ir jūrų kiaulytėms.
Negalima naudoti avims, kurių pienas skirtas žmonių maistui.
Negalima naudoti, padidėjus jautrumui penicilinams ar cefalosporinams.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Kartais gali pasireikšti injekcijos vietos audinių reakcija.
Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina 
informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Galvijai, kiaulės, avys, šunys, katės.



8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Galvijams, avims ir kiaulėms preparatą reikia švirkšti tik į raumenis, šunims ir katėms – po oda arba į 
raumenis.
Rekomenduotina vidutinė dozė – 15 mg amoksicilino 1 kg kūno svorio arba 1 ml suspensijos 10 kg 
kūno svorio. Prireikus pakartotinai galima gydyti po 48 val. Injekcijos vietą reikia pamasažuoti.
Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.
Produkto sudėtyje nėra antimikrobinių konservantų. Prieš traukiant suspensiją iš buteliuko, būtina 
tamponu nuvalyti kamštelį. Patartina naudoti tik sausą sterilų švirkštą ir adatą. Jeigu vaisto dozė yra 
daugiau kaip 20 ml, ją būtina švirkšti keliose vietose.
Rekomenduotinos dozės:

kūno svoris vaisto dozė
galvijui 450 kg 45 ml
aviai 65 kg 6,5 ml
kiaulei 150 kg 15 ml
šuniui 20 kg 2 ml
katei 5 kg 0,5 ml

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.
Nerekomenduotina vienu metu naudoti baktericidinių ir bakteriostatinių antibiotikų.

10. IŠLAUKA

Pienui – 79 val. (7 melž imai), galvijienai – 23 paros, avienai ir kiaulienai – 16 parų.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.
Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Saugoti nuo šviesos.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Įšvirkšti, praryti, įkvėpti ar patekę ant odos penicilinai ir cefalosporinai gali sukelti alergiją. Jautrumas 
penicilinams gali kelti kryžmines reakcijas cefalosporinams ir atvirkščiai. Alerginės reakcijos gali būti 
labai stiprios.
Žmonės, kuriems nustatytas jautrumas penicilinams, turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu.
Naudojant veterinarinį vaistą, būtinos asmeninės apsaugos priemonės.
Atsiradus odos paraudimui, būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti vaisto informacinį lapelį. 
Veido, lūpų ar akių tynis, pasunkėjęs kvėpavimas yra sunkesni simptomai, todėl būtina nedelsiant 
kreiptis medicininės pagalbos.
Naudojus vaistą, būtina plauti rankas.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ 
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.
Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.



Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies 
reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2012-10-23

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.
Parduodama su veterinariniu receptu.

Farmakoterapinė grupė: sisteminio poveikio antimikrobinės medžiagos, beta laktaminiai antibiotikai.
ATCvet kodas: QJ01CA04.
Amoksicilinas slopina jautrių bakterijų ląstelių sienelių sintezę. Jis tiesiogiai ir negrįžtamai nutraukia 
jau susiformavusių peptidoglikanų, esančių bakterijų sienelėse, pertvaras, o naujų gamybos neslopina.
In vitro amoksicilinas efektyviai veikia gramteigiamas ir gramneigiamas bakterijas: Escherichia coli, 
Klebsiella pneumoniae, Proteus spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp.
Preparatas neveikia beta laktamazę gaminančių mikroorganizmų.
Preparatas veikia ilgai ir efektyviai, todėl pakanka vienos injekcijos.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo
vietiniu atstovu.


