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АМОКСИЦИЛІНУ ТРИГІДРАТ 

(порошок для перорального застосування) 

листівка-вкладка 

 

Опис 
Порошок білого або майже білого кольору 

Склад 

1 кг препарату містить діючу речовину:  

амоксицилін тригідрат (у перерахуванні на амоксицилін)  - 500,0 г. 

Допоміжні речовини: кислота лимонна безводна. 

Фармакологічні властивості 

ATC vet класифікаційний код QJ01- антибактеріальні ветеринарні препарати для системного 

застосування. QJ01CA04 - Амоксицилін. 

Амоксицилін є напівсинтетичним представником бета-лактамів, що порушує синтез клітинної 

стінки бактерій в фазі активного росту та викликає загибель мікроорганізмів. Спектр активності 

амоксициліну щодо грампозитивних мікроорганізмів включає: Streptococcus spp., Enterococcus 

faecalis, Staphylococcus spp. (крім штамів, що продукують бета-лактамази), Corynebacterium 

diphtheriae, Bacillus anthracis, Clostridium spp., Listeria monocytogenes. Препарат активний також 

відносно грамнегативних мікроорганізмів (Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Bordetella 

pertussis, деяких штамів Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Shigella spp., Salmonella spp. і ін.), а 

також до деяких спiрохет (Leptospira spp., Borrelia spp.).  Амоксицилін руйнується бета-

лактамазами. Кислотостійкий. 

Амоксицилін добре всмоктується при пероральному прийомі, корм практично не впливає на 

його біодоступність. Стійкий у кислому середовищі. Препарат створює терапевтичні концентрації у 

добре васкуляризованих тканинах та рідинах організму. Екскреція амоксициліну відбувається в 

незміненому вигляді нирками. Концентрація препарату у жовчі, сечі та тканині нирки у десятки 

разів перевищують сироваткові, що дозволяє виконувати санацію жовчовивідних та сечовивідних 

шляхів. Фармакокінетика амоксициліну у ссавців та у птахів має відмінності. Так, розподіл та 

елімінація амоксициліну у птахів відбувається швидше, ніж у ссавців. Біотрансформація препарату 

у процесі його елімінації відіграє у птахів важливішу роль, ніж у ссавців. 

Амоксициліну тригідрат, так само як і інші пеніциліни має низьку токсичність, так як не має 

мішені дії в еукаріотичній клітині. 

Застосування 

Кури (окрім несучок, яйця яких призначені у споживання), курчата-бройлери, індички та 

качки: лікування птиці, хворої на пастерельоз та коліінфекцію (ешерихіоз), що спричинені 

мікроорганізмами ( E. сoli), які чутливі до амоксициліну. 

Телята до 3-х місячного віку: лікування тварин при захворюваннях органів дихання та 

травного каналу, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до амоксициліну. 

Свині: лікування тварин при захворюваннях органів дихання та травного каналу, що 

спричинені Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Salmonella 

choleraesuis, Streptococcus suis та Е. faecalis, E. сoli,  чутливими до амоксициліну. 

Дозування  

Перорально. 

Курчата-бройлери та кури (окрім несучок, яйця яких призначені у споживання): 15-20 мг 

діючої речовини на 1 кг маси тіла (30-40 мг препарату на 1 кг м.т.) на добу з питною водою 

протягом 3-5 діб; 

Качки: 20 мг діючої речовини на 1 кг маси тіла (40 мг препарату на1 кг м.т.) на добу з питною 

водою протягом 3-5 діб; 

Індички: 15-20 мг діючої речовини на 1 кг маси тіла (30-40 мг препарату на 1 кг м.т.) на добу з 

питною водою протягом 3-5 діб; 
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Свині: 20 мг діючої речовини на 1 кг маси тіла (40 мг препарату на 1 кг м.т.) на добу з питною 

водою або кормом протягом 5 діб. Добову дозу препарату рекомендується розділити на два 

прийоми з інтервалом в 12 годин;  

Телята до 3-х місячного віку: 10-20 мг діючої речовини на 1 кг маси тіла (20-40 мг препарату 

на 1 кг м.т.) на добу з питною водою або кормом протягом 5 діб. Добову дозу препарату 

рекомендується розділити на два прийоми з інтервалом в 12 годин. 

Протипоказання 

Не застосовувати тваринам з підвищеною чутливістю до амоксициліну, а також  кролям, 

хом’якам, мурчакам та іншим дрібним травоїдним тваринам. 

Не застосовувати тваринам із тяжкими порушеннями нирок. 

Не застосовувати курам-несучкам, яйця яких призначені для використання в їжу людям.  

Не застосовувати для телят з функціонально нерозвиненими передшлунками.  

Застереження 

Забій тварин та птиці на м'ясо дозволяють через 10 діб (свині, телята) та 5 діб (свійська птиця) 

після останнього застосування препарату. Отримане до зазначеного терміну м'ясо утилізують або 

згодовують непродуктивним тваринам, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.  

При роботі з ветеринарним препаратом та з водою, в яку додано цей препарат, слід уникати 

прямого контакту з очима, шкірою та слизовими оболонками та вдягати засоби індивідуального 

захисту. При випадковому потраплянні у очі промивати водою 15 хвилин. Після роботи з 

продуктом вимийте руки. Якщо після контакту з препаратом спостерігається алергічна реакція 

(наприклад, шкірний висип, кропив’янка, ускладненість дихання) слід негайно звернутись до 

лікаря. 

Форма випуску 

Поліетиленовий мішок по 1000,0 г. По 1 мішку у пластиковому відрі. 

Зберігання 

Сухе темне, недоступне для дітей місце за температури від 15 °С до 25 °С. 

Термін придатності препарату – 2 роки. Розчин препарату можна зберігати протягом 24 годин 

за температури від 15 °С до 25 °С. 

Для застосування у ветеринарній медицині! 

Власник реєстраційного посвідчення 

ПАТ “Київмедпрепарат” 

01032,  Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 139 

Виробник готового продукту 

ПАТ “Київмедпрепарат” 

01032,  Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 139 

  


