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PAKENDI INFOLEHT 
Synulox 500 mg, tabletid koertele 

 
 
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. 
Strada Statale 156 Km 47, 600 
04100 Borgo San Michele (Latina) 
Itaalia 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Synulox 500 mg, tabletid koertele 
amoksitsilliin/klavulaanhape 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
1 tablett sisaldab: 
 
Toimeained: 
Amoksitsilliin 400 mg (amaoksitsilliintrihüdraadina 460 mg) 
Klavulaanhape 100 mg (kaaliumklavulanaadina 119,2 mg) 
 
Abiained:  
Värvaine erütrosiin (E 127)  35 mg 
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Amoksitsilliini ja klavulaanhappe kombinatsioonile tundlike mikroorganismide põhjustatud 
infektsioonide ravi koertel: nahahaigused (sh süva ja pindmine püoderma), pehmete kudede 
infektsioonid (abstsessid ja pärakupauna põletik), hambainfektsioonid (nt gingviit), kuseteede 
infektsioonid, hingamisteede infektsioonid (sh ülemised ja alumised hingamisteed), enteriit. 
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust penitsilliini või teiste beetalaktaamide suhtes. 
Mitte kasutada amoksitsilliini ja klavulaanhappe kombinatsiooni suhtes teadaolevalt resistentsetest 
mikroorganismidest põhjustatud haiguste korral. 
Mitte kasutada küülikutel, merisigadel, hamstritel ja liivahiirtel. Kasutada ettevaatusega teistel 
taimtoidulistel väikeloomadel. 
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6. KÕRVALTOIMED 
 
Ei ole teada. 
 

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 
 
Koer. 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID)  JA –MEETOD 
 
Suukaudseks manustamiseks. 
Õige annustamise tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata looma kehamass, et vältida 
alaannustamist. 
 
Annustamine  
12,5 mg/kg kehamassi kohta. 
 
Ravi kestus  
Haiged koerad võtavad neid tablette enamasti otse käest. Alternatiivina võib tabletid purustada ja 
segada toiduga. 
 
Enamike näidustuste korral on ravi pikkuseks 5...7 päeva. Ravim on madalala toksilisusega, seetõttu 
võib raskete juhtude korral annust vajadusel kahekordistada. 
 
Selline annustamisskeem toimib enamike infektsioonide, sealhulgas naha-, kuseteede- ja seedetrakti 
infektsioonide korral. Raskematel juhtudel, eriti just hingamisteede infektsioonide korral, on saadud 
paremad paranemisprotsendid annuse kahekordistamisel kuni 25 mg/kg kehamassi kohta kaks korda 
ööpäevas. 
 
Mõnede näidustuste, näiteks koerte püoderma ja kroonilise tsüstiidi korral võib bakteriaalne 
infektsioon olla sekundaarne. Sellistel juhtudel võib lisaks esmase probleemi diagnoosimisele ja ravile 
vajalik olla pikaajalisem antibakteriaalne ravi. Sellisel juhul määrab ravi kestuse loomaarst, kuid ravi 
peab olema piisavalt pikk, et tagada täielik paranemine bakteriaalsest infektsioonist. 
 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
10. KEELUAEG 
 
Ei rakendata. 
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida temperatuuril kuni 25 °C. 
Hoida kuivas kohas. 
Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. 
Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: kohe kasutamiseks. 
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12. ERIHOIATUSED 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
Ravimi kasutamine peab põhinema loomalt isoleeritud bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringutel. 
Ravimi kasutamine, mis erineb ravimi omaduste kokkuvõttes kirjeldatust, võib suurendada 
amoksitsilliini ja klavulaanhappe suhtes resistentsete bakterite levimust ja võib väheneda ravi 
efektiivsus võimaliku ristresistentsuste tõttu teiste beetalaktaamantibiootikumidega. Ravimi 
kasutamisel tuleb arvesse võtta antibiootikumide kasutamise üldiseid printsiipe. Mitte kasutada, kui 
haigustekitajaks on bakterid, mis on tundlikud kitsa toimespektriga penitsilliinidele või 
amoksitsilliinile ainsa toimeainena. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või kontaktil nahaga 
põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Ülitundlikkus penitsilliinidele võib viia ristuva reaktsioonini 
tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid nendele ainetele olla 
tõsised. 
1) Mitte käsitseda preparaati, kui teate ennast olevat ülitundlik või kui teil on soovitatud mitte töötada 
selliste ravimitega. 
2) Käsitseda preparaati suure ettevaatusega, et vältida sellega kokkupuudet, võttes tarvitusele kõik 
soovitatud ettevaatusabinõud. 
3) Kui teil tekivad pärast preparaadiga kokkupuutumist sümptomid nagu nahalööve, pöörduda arsti 
poole ja näidata talle käesolevat hoiatust. Näo, huulte, silmalaugude turse või hingamisraskused on 
tõsised sümptomid ning nõuavad viivitamatut arstiabi. 
4) Pärast kasutamist pesta käed. 
 
Tiinus ja laktatsioon 
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal. 
 
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid) 
Ravim on sihtloomaliikidele madala toksilisusega. Juhuslikul üleannustamisel ei ole kõrvaltoimeid 
oodata. 
 
Sobimatus 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada. 
 
 
13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 

PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL 
 
Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed 
aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
Mai 2019 
 
 
15. LISAINFO  
 
In vitro toimib Synulox mitmete kliiniliselt oluliste aeroobsete ja anaeroobsete bakterite vastu, 
sealhulgas:  
- grampositiivsed: Staphylococcus spp (sh beetalaktamaasi tootvad tüved), Clostridia spp, 
Arcanobacteria (Corynebacteria) spp, Peptostreptococcus spp, Streptococcus spp, Enterococcus spp; 
- gramnegatiivsed: Bacteroides spp (sh beetalaktamaasi tootvad tüved), Escherichia coli (sh 
beetalaktamaasi tootvad tüved), Salmonellae spp (sh beetalaktamaasi tootvad tüved), Bordetella 
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bronchiseptia, Campylobacter spp, Fusobacterium necrophorum, Klebsiellae spp, Pasteurellae spp, 
Proteus spp. 
 
Pakend 
Ühes blistris 2 tabletti.  
N2, N10, N20, N50, N100, N160 Synulox 500 mg. 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole. 


