
 

Synulox TAB  
(Синулокс таблетки) блистер от 10 броя 
Вкусни таблети клавуланово- потенциран 
амоксицилин  

Характеристика на продукта  
Уникален състав - двойно действие на клавуланово - потенцирания амоксицилин.  
Високо ефективен - уникалният състав на Синулокс увеличава лечебния ефект в сравнение с 
обикновения амоксицилин.  
Разширен спектър на действие - клавулановата киселина потенцира действието на 
амоксицилина, като го прави активен срещу резистентните ?-лактамаза продуциращи щамове 
на Staphylococci, E, coli, Васteroides, Sallmonellae, а също и видове Klebsiella  
Убива бързо бактериите - увеличава възможността за бърз клиничен ефект.  
Удобни за прилагане - изключителният вкус на таблетите дава възможност да бъдат 
възприемани с охота от кучета и котки.  
Описание  
Кръгли розови на цвят таблети с вдлъбна линия на едната страна и надпис Synulox на 
обратната страна. Всяка таблета съдържа клавуланова киселина - като калиева сол, 
амоксицилин - като амоксицилин трихидрат и овкусен ексципиент.  
Показания 
‘Synulox’ таблети има широк спектър на бактерицидна активност:  
а) In vitro е активен срещу широка гама клинично значими аеробни и анаеробни бактерии:  
Грам-позитивни: Staphylococci (вкл. ?-лактамаза продуциращи) Сlostridia, Corynebacteria, 
Streptococci, Peptostreptococcus spp.;  
Грам-негативни: Bacteroides spp., E. coli, Sallmonellae, Campylobacter spp., Fusobacterium 
necrophorum; Bordetella bronchiseptica; Klebsiellae; Pasreurellae; Proteus spp.  
б) клинично ефективен е срещу голям брой заболявания при кучета и котки като: болести на 
кожата вкл. повърхностен и дълбок пиодермит, заболявания на меките тъкани, абсцеси и 
възпаление на аналните жлези, инфекции на зъбите, вкл. и гингивит, инфекции на пикочните 
пътища, респираторни заболявания както на горните, така и на долните дихателни пътища, 
ентерити.  
Доза и приложение:  
За кучета и котки - перорално директно или смесен с малко храна  
Дневната доза за 1 кг/ж.т. е 25 mg разделена в два приема през 12 часа или 2 пъти дневно по 
12.5 мг/кг тегло.  
При по-упорити и тежки случаи дозата може да бъде удвоена!  
При хроничини и/или по-упорити случаи се препоръчва по-продължително лечение:  
Хронична болест на кожата 10-20 дни;  
Хроничен цистит 10-28 дни;  
Респираторни инфекции 8-10дни.  
 
Противопоказания: Да не се прилага на зайци, морски свинчета и хамстери.  
Опаковка: фолиеви блистери 5 х 2 таблети от 50 и 250 mg.  
50 мг - 40мг амоксицилин; 10 мг клавуланова киселина; 250 мг - 200 мг амоксицилин; 50 мг 
клавуланова киселина. Съхранение: при температура под 25°С на сухо място.  
Срок на годност: 18/24 месеца. Опаковка - флакони от 5 ml  
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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