PROSPECT
COFAMOX 20, 200 mg/g, pulbere pentru păsări (pui de carne - broileri)
Declararea substanțelor active și a altor ingredienți
Substanţa activă:
Amoxicilină (sub formă de trihidrat) 0,2 g.
Excipienţi
q.s. 1,0 g.
Indicaţii
Infecţii determinate sau asociate cu microorganisme sensibile la amoxicilină, în special în infecţii
respiratorii determinate de Escherichia coli spp. la puii de carne (broileri).
Contraindicații
Nu se va administra la animale care sunt hipersensibile la peniciline sau cefalosporine.
Nu se va administra la iepuri, cobai, hamsteri, gerbili.
Întrucât o perioadă de aşteptare pentru ouă nu a fost stabilită, nu utilizaţi la găini ouătoare când
ouăle sunt sunt destinate consumului uman.
Reacții adverse
Nu există.
Specii țintă
Păsări (pui de carne - broileri)
Mod şi cale de administrare
Oral în apa de băut. 20 mg de amoxicilină /kg/zi echivalent cu 1g COFAMOX 20/10 kg greutate
vie/zi pentru 5 zile consecutive.
Timp de aşteptare
Carne şi organe: 8 zile.
Întrucât o perioadă de aşteptare pentru ouă nu a fost stabilită, nu utilizaţi la găini ouătoare când
ouăle sunt sunt destinate consumului uman.
Precauții speciale pentru depozitare
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.
Acest produs nu necesită condiţii speciale de depozitare.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni.
Perioada de valabilitate după diluare sau reconstituire conform indicaţiilor: 24 de ore.
A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă sau pe cutie după {Exp}.
Atenţionări speciale
Nu se va utiliza la găini ouătoare când ouăle sunt destinate consumului uman.
Precauţii care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la
animale
Penicilinele şi cefalosporinele pot cauza hipersensibilitate (alergie) ca urmare a injectării, inhalării,
ingestiei sau contactului cu pielea. Hipersensibilitatea la peniciline poate conduce la o reacţie
încrucişată cu cefalosporinele şi vice versa. Reacţiile alergice la aceste substanţe pot fi uneori
grave.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la peniciline trebuie să evite contactul cu produsul
medicinal veterinar.
Dacă apare reacţie cutanată, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi prospectul produsului.
Umflarea feţei, buzelor, ochilor sau dificultate în respiraţie sunt simptome grave şi necesită
îngrijire medicală de urgenţă.
Spălaţi-vă mâinile după utilizare.
Eliminarea produsului neutilizat
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse
trebuie eliminate în conformitate cu cerințele legale.
Numai pentru uz veterinar. Se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară.
Deţinătorul autorizaţiei de comercializare
COOPHAVET S.A.S., Saint Herblon 44150 Ancenis, Franţa.
Pentru orice informaţii despre acest produs medicinal veterinar, vă rugăm contactaţi reprezentantul
local al deţinătorului autorizaţiei de comercializare. S.C. VETECO INTERSERVICES.S.R.L.
www.veteco.com, tel 021 3170381.

