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Ειδικές συνθήκες 
διατήρησης:
Να φυλάσσεται σε θέση, την 
οποία δεν βλέπουν και δεν 
προσεγγίζουν τα παιδιά.
Διατηρείτε τον περιέκτη 
ερμητικά κλεισμένο μετά το 
πρώτο άνοιγμα για να το 
προφυλάσσετε από την 
υγρασία. Να μην 
χρησιμοποιείται αυτό το 
κτηνιατρικό φαρμακευτικό 
προϊόν μετά από την 
ημερομηνία λήξης που 
αναγράφεται στην ετικέτα μετά 
τη EXP. Η ημερομηνία λήξεως 
συμπίπτει με την τελευταία 
ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο 
άνοιγμα της συσκευασίας:
3 μήνες. Διάρκεια ζωής μετά 
την αραίωση ή ανασύσταση 
σύμφωνα με τις οδηγίες:
12 ώρες.
Ειδικές προειδοποιήσεις:
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη 
χρήση σε ζώα:
Επίσημες, εθνικές και 
περιφερειακές αντιμικροβιακές 
πολιτικές θα πρέπει να 
λαμβάνονται υτόψη κατά τη 
χρήση του προϊόντος. Η χρήση 
του προϊόντος πρέπει να 
βασίζεται στο αποτέλεσμα του 
ελέγχου ευαισθησίας των 
βακτηρίων που απομονώνονται 
από το ζώο. Εάν αυτό δεν είναι 
δυνατό, η θεραπευτική αγωγή 
πρέπει να βασίζεται στις 
τοπικές (περιφερειακές, σε 
επίπεδο αγρού) επιδημιολογικές 
πληροφορίες σχετικά με την 
ευαισθησία των βακτηρίων-
στόχων. Η χρήση του 
προϊόντος που παρεκκλίνει από 
τις οδηγίες που αναγράφονται 
στο φύλλο οδηγιών του 
προϊόντος μπορεί να αυξήσει 
την ανθεκτικότητα του 
βακτηρίου στην αμοξικιλλίνη και 
να μειώσει την 
αποτελεσματικότητά του.

Προειδοποιήσεις για το χρήστη:
Να αποφεύγεται η εισπνοή σκόνης.
Να φοράτε είτε αναπνευστήρα μισής 
μάσκας μίας χρήσεως σύμφωνα με το 
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN149 ή 
αναπνευστήρα πολλαπλών χρήσεων 
κατά το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN140
με φίλτρο κατά το EN143.
Οι πενικιλλίνες και οι κεφαλοσπορίνες 
ενδέχεται να προκαλέσουν αντιδράσεις 
υπερευαισθησίας που μπορεί 
περιστασιακά να είναι σοβαρές.
Η υπερευαισθησία στις πενικιλλίνες 
μπορεί να οδηγήσει σε διασταυρούμενες 
αντιδράσεις στις κεφαλοσπορίνες και το 
αντίστροφο.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή
το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με νερό.
Μην χειρίζεστε το προϊόν αυτό εάν 
γνωρίζετε ότι έχετε ευαισθησία ή σας 
έχουν συστήσει να μην εργάζεσθε με 
τέτοια σκευάσματα. Να χειρίζεστε το 
προϊόν αυτό με μεγάλη προσοχή για να 
αποφεύγετε την έκθεση, λαμβάνοντας 
όλες τις συνιστώμενες προφυλάξεις. 
Εάν εμφανίσετε συμπτώματα μετά την 
έκθεση όπως εξάνθημα, θα πρέπει να 
ζητήσετε ιατρική συμβουλή και να 
δείξετε στον ιατρό σας αυτή την 
προειδοποίηση. Το οίδημα του 
προσώπου, των χειλιών ή των ματιών
ή η δυσκολία στην αναπνοή είναι πιο 
σοβαρά συμπτώματα και απαιτούν 
επείγουσα ιατρική φροντίδα. Να 
πλένετε τα χέρια μετά από τη χρήση.
Xρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή 
την ωοτοκία:
Εργαστηριακές μελέτες σε επίμυς δεν 
έχουν δώσει ένδειξη τερατογενέσεως 
λόγω χορήγησης της αμοξικιλλίνης.
Να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με 
την αξιολόγηση της σχέσης 
οφέλους/κινδύνου από τον αρμόδιο 
κτηνίατρο.

1 kg

27
01
30

Solamocta®
 697 mg/g 

___ mg προϊόντος /
ανά λίτρο πόσιμου

νερού

x
=μέση ημερήσια κατανάλωση νερού (λίτρων)

ανά ζώο την ημέρα

μέσο σωματικό βάρος
(kg) των ζώων που

λαμβάνουν τη θεραπεία

Σκόνη για χρήση σε πόσιμο νερό 
Για όρνιθες, πάπιες και ινδόρνιθες
Αμοξικιλλίνη (τριυδρική)

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός
υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:
Eurovet Animal Health BV, Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Ολλανδία
Σύνθεση σε δραστικό συστατικό και άλλες ουσίες:
1 g περιέχει: 
Δραστική ουσία: Αμοξικιλλίνη 697 mg, που ισοδυναμούν με 800 mg 
τριυδρικής αμοξικιλλίνης
Λευκή έως υπόλευκη σκόνη.
Ενδείξεις:
Για θεραπεία των λοιμώξεων σε όρνιθες, ινδόρνιθες και πάπιες που 
προκαλούνται από βακτήρια που είναι ευαίσθητα στην αμοξικιλλίνη.
Αντενδείξεις:
Να μην χρησιμοποιείται σε άλογα, κουνέλια, ινδικά χοιρίδια, χάμστερ, 
γερβίλους και άλλα μικρά φυτοφάγα.
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με γνωστή υπερευαισθησία στην πενικιλλίνη 
ή άλλα αντιβιοτικά της β-λακτάμης ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα.
Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Οι πενικιλλίνες και οι κεφαλοσπορίνες ενδέχεται να προκαλέσουν 
αντιδράσεις υπερευαισθησίας που μπορεί περιστασιακά να είναι σοβαρές.
Αν παρατηρήσετε σοβαρές ενέργειες ή άλλες ενέργειες που δεν 
αναφέρονται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλούμε να 
ενημερώσετε τον κτηνίατρό σας.
Είδη ζώων:
Όρνιθες (κρεοπαραγωγής, πουλάδες, αναπαραγωγής), πάπιες 
(κρεοπαραγωγής, αναπαραγωγής), ινδόρνιθες. 
Δοσολογία για κάθε είδος, τρόπος και οδός χορήγησης:
Για χρήση σε πόσιμο νερό. Προετοιμάστε το διάλυμα σε φρέσκο τρεχούμενο 
νερό αμέσως πριν από τη χρήση. Το μη χρησιμοποιηθέν φαρμακούχο νερό 
πρέπει να απορρίπτεται έπειτα από 12 ώρες. Για να εξασφαλιστεί η 
κατανάλωση του νερού με το φάρμακο, τα ζώα δεν πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε άλλες πηγές νερού κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Η 
παρακάτω εξίσωση μπορεί να εφαρμοστεί για τον υπολογισμό της 
απαιτούμενης συγκέντρωσης του προϊόντος (σε χιλιοστόγραμμα (mg) 
προϊόντος ανά λίτρο πόσιμου νερού):
   

Για να εξασφαλιστεί η χορήγηση σωστής δόσης, το 
σωματικό βάρος πρέπει να καθορίζεται με τη μέγιστη 
ακρίβεια, προκειμένου να αποφεύγεται η υπoδοσολογία. 
Η λήψη του φαρμακούχου νερού εξαρτάται από την 
κλινική κατάσταση των πτηνών. Για να επιτευχθεί 
σωστή δοσολογία, πρέπει να ρυθμιστεί αντίστοιχα η 
συγκέντρωση της αμοξικιλλίνης λαμβάνοντας υπόψη 
την κατανάλωση νερού. Μετά το πέρας της περιόδου 
λήψης του φαρμάκου το σύστημα παροχής νερού 
πρέπει να καθαρίζεται με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να 
αποφεύγεται η κατανάλωση υπο-θεραπευτικών 
ποσοτήτων της δραστικής ουσίας. Η μέγιστη 
διαλυτότητα του προϊόντος σε νερό θερμοκρασίας 
τουλάχιστον 10°C είναι περίπου 6 g/l μέσα σε 10 λεπτά. 
Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες (4°C), η μέγιστη 
διαλυτότητα είναι περίπου 5 g/l μέσα σε 10 λεπτά.
Όρνιθες
Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 13,1 mg αμοξικιλλίνης 
(ισοδύναμης με 18,8 mg του κτηνιατρικού 
φαρμακευτικού προϊόντος) ανά kg σωματικού βάρους 
για 3 ημέρες ή σε σοβαρές περιπτώσεις για 5 ημέρες.
Πάπιες
Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 17,4 mg αμοξικιλλίνης 
(ισοδύναμης με 25 mg κτηνιατικού φαρμακευτικού 
προϊόντος) ανά kg σωματικού βάρους για 3 συνεχείς 
ημέρες.
Ινδόρνιθες
Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 13,1-17,4 mg 
αμοξικιλλίνης (ισοδύναμης με 18,8 έως 25 mg 
κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος) ανά kg 
σωματικού βάρους για 3 ημέρες ή σε σοβαρές 
περιπτώσεις για 5 ημέρες.
Οδηγίες για τη σωστή χορήγηση:
Δείτε την ενότητα ‘Δοσολογία για κάθε είδος, τρόπος και 
οδός χορήγησης’. 
Χρόνος αναμονής:
Όρνιθες (κρέας και εδώδιμοι ιστοί): 1 ημέρα
Πάπιες (κρέας και εδώδιμοι ιστοί:  9 ημέρες
Ινδόρνιθες (κρέας και εδώδιμοι ιστοί): 5 ημέρες
Το προϊόν δεν έχει εγκριθεί για χρήση σε πτηνά σε 
περίοδο ωοτοκίας που παράγουν αυγά για ανθρώπινη 
κατανάλωση και για διάστημα 3 εβδομάδων από την 
έναρξη της ωοτοκίας. 

Αλληλεπίδραση με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και 
άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:
Το προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται με αντιβιοτικά που 
έχουν βακτηριοστατική δράση, όπως οι τετρακυκλίνες, 
οι μακρολίδες και οι σουλφοναμίδες.
Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, 
αντίδοτα):
Καμία γνωστή.
Ασυμβατότητες:
Ελλείψει μελετών συμβατότητας, το κτηνιατρικό αυτό 
φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμιγνύεται με 
άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.
Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός 
χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού 
προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από 
τη χρήση του προϊόντος:
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό 
προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματα που 
προέρχονται από αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό 
προϊόν πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες τοπικές απαιτήσεις.
Ημερομηνία της τελευταίας έγκρισης του φύλλου 
οδηγιών χρήσεως: 15 Σεπτεμβρίου 2016
Άλλες πληροφορίες:
Συσκευασίες: 100 g, 250 g, 500 g και 1 kg.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν 
κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να 
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου 
της άδειας κυκλοφορίας.
Premier Shukuroglou Hellas SA,
Αγαμέμνονος 5, 
155 61 Χολαργός, Αθήνα - Ελλάδα
Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση.
Να διατίθεται μόνον με κτηνιατρική συνταγή.
Αρ. Αδείας Κυκλ.: 68404 / 15-09-2016
Μετά το πρώτο άνοιγμα της συσκευασίας, χρήση έως: 

GTIN: 08714225159659
Lot/EXP: βλέπε κάτω κουτί.

___ /___ /___

___ mg προϊόντος
ανά kg σωματικού
βάρους την ημέρα


