
 
 

 
 

 

 

 

 
 

Amoxicillină 22.5% + Flumechină 15% 
pulbere solubilă pentru adminstrare orală pentru porci, broileri şi curcani 

 
Compoziţia 

Trihidrat de amoxicilină 258.2 mg, 
(egal cu 22.50 g amoxicilină) 

Flumequina 150.0 mg. 
Excipienţi: 

excipienţi solubili 1.0 g. 
 

Indicaţii 
Combinaţia  de amoxicilina şi flumequină este recomandată la cele trei specii ţintă în tratamentul bolilor  bacteriene determinate de 
microorganisme sensibile la cele două principii active: 
Porci: 

infecţii ale tractului respirator (bronsită, bronhopneumonie, pneumonie, pleurezie disfuncţii pulmonare asociate cu infecţii virale); 
infecţii ale tractului gastroenteric (enterită, colangiohepatită ); 
infecţii urinare (nefrite, cistite); 
infecţii ale pielii şi ţesuturilor moi (infecţii podale şi abcese); 
infecţii articulare (poliartrită); 
infecţii streptococice; 
colibaciloză, salmoneloză şi pasteureloză. 

Broileri şi curcani: produsul se administrează în tratamentul: 
Salmonelozei; 
Colibacilozei; 
Infecţiilor Stafilococice; 
Pasteurelozei; 
Infecţii bacteriene secundare infecţiilor virale (C.D.R.). 

 
Contraindicaţii 
A nu se administra la animale care sunt hipersensibile la peniciline: iepuri, rozătoare mici, animale poligastrice cu rumen funcţionabil şi găini 
ouătoare. A nu se asocia cu tratamente cu sulfonamide şi trimetoprim sistemic. 

 
Reacţii adverse 
Disfuncţii gastrointestinale şi reacţii de sensibilitate, variind între urticarii uşoare şi şocuri anafilactice fatale. Pot apărea alergii încrucişate la 
toate celelalte peniciline. 

 
Specii ţintă 
Porci, broileri şi curcani. 

 
Posologie pentru fiecare specie, căi de administrare şi mod de administrare 
Porci, broileri şi curcani: 8 g de Amoxicillina 22.5% + Flumechina 15% la fiecare 100 kg greutate corporală (egal cu 18mg amoxicilină şi 
12 mg de fluemequină per greutate corporală). 
A se utiliza după cum urmează: broileri 40 – 80 g în 100 litri apă, curcani 40 – 160 g în 100 litri apă, porci 55 – 160 g în 100 litri apă sau 110 
– 320 g în 100 kg hrană lichidă. 
Produsul trebuie administrat în apă de băut sau hrană lichidă conform instrucţiunilor medicului veterinar. A se avea grijă a nu se depăşi doza 
zilnică de principii active permise (exprimati în mg/kg greutate corporală). 
Concentraţia în apa de băut trebuie calculată conform greutăţii corporale a animalului şi conform consumului de apă. Se recomandă a nu se da 
apă animalelor în orele imediat anterioare tratamentului. 
Durata tratamentului este de 5 zile . 

 
Recomandări privind administrarea corectă 

Produsul se admnistrează oral dizolvat corespunzător în apa de băut sau hrana lichidă. 
 

Timp de aşteptare 
Porci: 5 zile; 
Broileri: 3 zile; 
Curcani: 3 zile. 

 
Precauţii speciale pentru depozitare 

A  nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se păstra la temperatură mai mare de 25°C .Perioada de  valabilitate a produsului medicinal 
veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 24 luni. Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar după pri ma deschidere a 
ambalajului primar: 6 luni. Perioada de valabilitate a soluţiei gata preparată este de: 12 ore. 

 
Atenţionări speciale 

A nu se amesteca produsul în hrana solidă. 
Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă: a nu se administra la găini ouătoare. 
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale: la manipularea produsului 
medicinal veterinar trebuie purtat echipament de protecţie personal. 
Utilizarea în perioada de gestaţie şi lactaţie: nu a fost observat vreun efect serios. 
Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune: administrarea simultană a amoxicilinei cu antiobiotic e bacteriostatice ca 
tetraciclinele şi macrolidele, trebuie evitată, pe măsură ce activitatea antibacteriană a amoxicilinei este redusă. Sinergismul acţiunii apare când 
amoxicilina este administrată împreună cu cloxacilina, polimixine (colistin) şi aminoglicozide (streptomicina, neomicina, gentamicina şi kanamicina 
). Rezistenţa încrucişată cu penicilinele se dezvoltă repede, în special cu ampicilina. Combinaţia cu acid clavulanic cauzează acţiune 
intensificată. Administrarea flumequinei nu este compatibilă cu cea a sulfonamidelor şi trimetoprimului. 



 
 

 
 

 

 

 

Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz: a nu se depăşi doza recomandată. 
Incompatibilităţi: vezi contraindicaţiile şi interacţiunile. 

 
Ambalaj 

- plic de 100 g. 
- saci de 1kg şi 5 kg. 

 
Producator: Ascor Chimici 

 
 

Numai pentru uz veterinar. 
Se eliberează pe bază de prescripţie medicală. 


