
 

Synulox RTU  
(Синулокс - готова инжективна суспензия) 
Потенциран с квалуланова к-на амоксицилин  
Нова оригинална формулировка - двойно действие.  
Разширен спектър на действие - клавулановата киселина потенцира действието на 
амоксицилина, като го прави активен срещу резистентните ?-лактамаза продуциращи 
щамове на стафилококи, коли бактерии, салмонели, щамове на кампилобактерии.  
-Убива бързо бактериите - увеличава възможността за бързо клинично лечение.  
-Отлична абсорбция и проникване - осигурява достатъчно високи нива на Синулокс за 
постигане на желания клиничен ефект.  
-Високо ефективен - новата формулировка увеличава във висока степен възможността за 

лечение само с амоксицилин.  
Описание  
Synulox RTU представлява мръсно - бяла суспензия, съдържаща 35 мг/мл клавуланова киселина като калиева 
сол Рh Eur, 140 мг/мл амоксицилин трихидрат Рh Eur и естествена олеозна основа до 100 ml.  
Начин на действие 
а) In vitro е активен срещу голям брой микроорганизми:  
Gram -  
Actinobacillus pleuropneumoniae; Actinobacillus lignieresi; Actinobacillus equuli; Bordetella bronchoseptica; 
E.coli; Haemophilus spp.; Fusiformis spp.; Moraxella spp.; Pasteurella spp.; Proteus mirabilis; Salmonella spp.  
Gram +  
Actinomyces bovis; Bacillus anthracis; Clostridum spp.; Corynebacterium spp.; Erysipelothrix rhusiopathiae; 
Streptococci; Staphylococci (включително ?-лактамаза продуциращи щамове)  
б) Показания 
говеда - респираторни инфекции, инфекции на меките тъкани, заболявания на ставите, абсцеси, метрити, 
мастити.  
прасета - респираторни бактериални инфекции при подрастващи, колибацилоза, ММА синдром при свине;  
кучета, котки - респираторни инфекции, инфекции на пикочните пътища, кожни инфекции (абсцеси, 
пиодерма, възпаление на аналните жлези), гингивит и др.  
Внимание: Да не се прилага на зайци, морски свинчета и хамстери  
Доза и начин на приложение  
8.75 мг/кг тегло = 1мл суспензия за 20 кг тегло в продължение на 3 до 5 дни.  
Хомогенизирайте съдържанието на флакона добре чрез разклащане и инжектирайте подкожно или мускулно 
на кучета и котки; мускулно на преживни и прасета.  
Карентен срок  
Mляко - 48 часа (пет млеконадоя при двукратно доене);  
Mесо - 14 дни след последното третиране.  
Специални указания: Винаги да се ползва суха стерилна игла при изтегляне на суспензията за инжектиране! 
Клавулановата киселина е чувствителна на влага. Съдържанието на флакона трябва да се оползотвори в 
рамките на 28 дни!  
Опаковка: флакони по 40 и 100 ml  
Съхранение: под 25°С  
Срок на годност: 18 месеца  
Начин на отпускане: по лекарско предписание  
Предпазни мерки при унищожаване на неизползван ВМП: съгласно действащото законодателство на Р 
България  
Само за ветеринарномедицинско приложение! 
 
 

Наименование или корпоративно име и адрес или регистрирано място на съдържателя на 
разрешителното на ветеринарномедицинския продукт 
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