Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
VİLAMOKS 80
Oral Çözelti Tozu
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ
VİLAMOKS 80 Oral Çözelti Tozu, beyaz veya beyaza yakın renkli toz preparat olup, 1 g’ında 800 mg Amoksisilin trihidrat içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
VİLAMOKS 80 Oral Çözelti Tozu, Amoksisilin yarı sentetik, geniş spektrumlu amino-penisilin grubu bir antibiyotiktir. Amoksisilin etkisini, bakterilerin
gelişme ve çoğalma aşamasında hücre duvarının mukopeptid biyosentezini inhibe etmesi ve hücre duvarının geçirgenliğinin artması sonucunda bakterilerin
parçalanarak ölümüne yol açması şeklinde gerçekleştirir.
Amoksisiline duyarlı bakterilerin başlıcaları: Tüm beta hemolitik Streptococcus sp., Bacillus anthracis, Actinomyces sp., çoğu Corynebacterium sp., Erysipelothrix
rhuisiopathiae, çoğu anaerop bakteriler (Clostridium sp., Fusobacterium sp.ve bazı Bacteroides sp. dahil), L. monocytogenes, H. somnus, Borrelia sp., Leptospira
sp., Moraxella sp.
Amoksisiline orta derecede duyarlı bakterilerin başlıcaları: Campylobacter sp., Treponema sp., Enterococcus, Brucella sp., Haemophilus sp., Pasteurella sp.,
Actinobacillus sp. genelde orta derecede duyarlıdır.
Amoksisiline dirençli bakteriler: Citrobacter sp., Enterobacter sp., Bacteroides fragilis, B. bronchioseptica, Klebsiella sp., Ps. aeruginosa, Y. enterocolitica,
Proteus sp.(diğer) dirençlidir.
Amoksisilin oral uygulandığında sindirim kanalından çok iyi emilir. Öncelikle akciğer, karaciğer, böbrek ve üriner sistemde dağılır. Etkili yoğunluklarda deri,
yumuşak doku ve mukozalara geçer. Amoksisilinin büyük bir bölümü değişmeden tübüler salgılama mekanizması ile, böbrekler yoluyla atılır. İlacın küçük bir
miktarı metabolize olarak penisiloik aside metabolize olarak atılır.
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLAR
Vilamoks 80 Oral Çözelti Tozu, eti için yetiştirilen tavuk ve hindilerde amoksisiline duyarlı bakterilerin neden olduğu solunum ve sindirim enfeksiyonların
sağaltımında kullanılır. Etçi tavuk ve hindilerde, kolibasillozis, pullorum, tifo, paratifo, enfeksiyöz koriza, listeriozis ile viral kökenli hastalıklara karışan ikincil
bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Farmakolojik dozu: 20 mg Amoksisilin / kg canlı ağırlık/ gün dozunda hesaplanır ve uygulanacak toz miktarının tamamı 1 günde tüketilecek içme suyuna ilave
edilerek hayvanlara verilir.
Pratik doz tablosu:
Ortalama canlı ağırlık (gram)
250
500
1.000
1.500
2.000

10.000 Adet Broiler için gereken
Vilamoks 80 Oral Çözelti Tozu miktarı (gram)
62,5
125
250
375
500

Uygulamaya 3-5 gün süreyle devam edilir.
İlaçlı suyun her gün taze olarak hazırlanması ve 2-3 saat içinde tüketilecek suyu içinde çözdürülerek verilmelidir. Bu nedenle hayvanların birkaç saat önceden
susuz bırakılması tavsiye olunur. 12 saat içinde tüketilmeyen ilaçlı sular tekrar kullanılmaz.
İSTENMEYEN YAN ETKİLERİ
Amoksisilin, özellikle beta laktam antibiyotiklere duyarlılık durumunda aşırı duyarlılık reaksiyonlarına (ürtiker, ateş v.s.) neden olur. Bu gibi durumlarda ilacın
kullanımı durdurulmalıdır.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Amoksisilin ile aminoglikozidler ile beraber kullanıldığında bakteri hücre zarının penetrasyonu arttığından dolayı sinerjistik etki gösterirler. Tetrasiklinler,
sulfonamidler ve fenikoller gibi bakterisid etki gösteren diğer antibiyotiklerle birlikte kullanılmamalıdır. Ayrıca diüretikler, amoksisilinin atılımını hızlandırmaları
nedeniyle, antibiyotiğin yoğunluğunu düşürebilirler.
DOZ AŞIMI VE ALINACAK ÖNLEMLER:
Amoksisilin aşırı doz uygulamalarında çok iyi tolere edilebilen güvenli bir antibiyotiktir. Akut ve kronik toksisitesi düşüktür. Doz aşımı durumlarında
semptomatik tedavi uygulanmalıdır.
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.); Sağaltım süresince ve son ilaç uygulanmasından sonra eti için yetiştirilen tavuk ve hindiler 7 gün süreyle kesime
gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuk ve hindilere uygulanmaz.
KONTRENDIKASYONLARI:
Penisilinlere ve Sefalosporinlere duyarlılığı olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.
GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.
Tedavi sırasında önerilen dozlar aşılmamalıdır.
UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER
İlaçla temastan kaçınınız ve kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Penisiline duyarlı olduğu bilinen kişiler ilaca hiçbir şekilde temas etmemelidir. Temas halinde
göz bol su ile, deri bol sabunlu su ile yıkanmalıdır. Duyarlı kişilerin ilaca ağız, deri veya inhalasyon yoluyla maruz kalması sonrası yüz, göz veya dudaklarda
şişme, nefes almada zorluk gibi belirtilerin meydana gelmesi halinde acil tıbbi müdahale gerekir. Bu durumda ilaç ve prospektüsü ile birlikte doktora
başvurulmalıdır.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.
Işıktan koruyunuz.
Oda sıcaklığında (15-25ºC ’de) kuru yerde saklayınız.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Boş ambalajlar çöpe atılmalıdır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Kutusuz şekilde 1 kg beyaz renkli polietilen kavanozlarda satışa sunulmuştur.
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).
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