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PAKENDI INFOLEHT 
Ampiclox LC, intramammaarsuspensioon lakteerivatele lehmadele 

 
 
1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII 

VABASTAMISE  EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS  
 
Müügiloa hoidja: 
Zoetis Belgium SA 
Rue Laid Burniat 1 
1348 Louvain-la-Neuve 
Belgia 
 
Partii vabastamise eest vastutav tootja: 
Haupt Pharma Latina S.r.l. 
SS 156 Km 47, 600 
04100 Borgo San Michele 
Itaalia 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Ampiclox LC, intramammaarsuspensioon lakteerivatele lehmadele 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
1 intramammaarsüstal sisaldab: 
Toimeained: 
Ampitsilliini (ampitsilliinnaatriumina)   75 mg 
Kloksatsilliini (kloksatsilliinnaatriumina)  200 mg 
 
Abiained: 
Butüülhüdroksüanisool, 112- hüdroksüsteariin, arahhiseõli kuni 3 g. 
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Ampitsilliinile ja kloksatsilliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud kliiniliste mastiitide raviks 
lakteerivatel lehmadel. 
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Mitte kasutada loomadel, kellel esineb teadaolevalt ülitundlikkus penitsilliinide suhtes. 
 
 
6. KÕRVALTOIMED 
 
Ei ole täheldatud. 
 
Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes 
mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti. 
Võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. 
 
 
7. LOOMALIIGID 
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Veis (lakteerivad lehmad). 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD 
 
Intramammaarseks kasutamiseks. 
Manustada 1 intramammaarsüstla sisu udaraveerandi kohta iga 12 tunni järel, 3 korda.  
 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Pärast lüpsi puhastada ja desinfitseerida nisa meditsiinilise piiritusega. Intramammaarsüstla otsik viia 
nisaavasse ja kerge survega kolvile surudes manustada süstla sisu udaraveerandisse. Ravitud 
udaraveerandit/veerandeid võib lüpsta juba järgmisel lüpsikorral. 
 
 
10. KEELUAEG 
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 7 päeva. 
Piimale: 60 tundi. 
Kui lehmi lüpstakse kaks korda päevas, võib hakata piima inimtoiduks koguma siis, kui ravimi 
viimasest manustamisest on möödunud 60 tundi (st 5. lüpsikorral). 
Ka teiste lüpsirežiimide puhul peab veterinaararsti otsus piima inimtoiduks kogumise kohta põhinema 
samal perioodil viimasest ravimi manustamisest (näiteks kolm korda päevas lüpstes ja ravimit kaks 
korda päevas manustades võib piima inimtoiduks koguda alates 8. lüpsikorrast). 
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida temperatuuril kuni 25°C. 
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Erihoiatused iga loomaliigi kohta 
Mitte manustada kinnislehmadele. 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada 
ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe. 
Ravimit võib kasutada ainult kliinilise mastiidi raviks. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstituna, sisse hingamisel, suu kaudu organismi või nahale 
sattumisel põhjustada allergiat. Ülitundlikkus penitsilliinide suhtes võib põhjustada ristreaktsioone 
tsefalosporiinidega ja vastupidi. Allergilised reaktsioonid nendele ainetele võivad mõnikord olla väga 
tõsised. Pärast kasutamist pesta käed. 
 
Tiinus ja laktatsioon 
Ampiclox LC on ette nähtud kliiniliste mastiitide raviks lakteerivatel lehmadel. 
 
 
13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 

PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL 
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. 
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14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
Veebruar 2019 
 
 
15. LISAINFO  
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 


