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Aneks I 

Wykaz nazw, postaci farmaceutycznych, mocy 
weterynaryjnych produktów leczniczych, gatunków zwierząt, 
dróg podania, podmiotów odpowiedzialnych posiadających 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w państwach 
członkowskich 
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Państwo 
członkowskie 
UE/EOG 

Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Międzynarodowa 
niezastrzeżona 
nazwa 

Moc Postać 
farmaceutyczna 

Gatunki 
zwierząt 

Droga 
podania 

Austria Norbrook Laboratories 
(Ireland) Limited 
Rossmore Industrial Estate 
H18 W620 Monaghan 
Ireland 

Betamox long acting-
Injektionssuspension 
für Tiere 

Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 

Austria Univet Ltd 
Tullyvin 
Cootehill 
Co. Cavan 
Ireland 

Trymox LA 150 mg/ml 
Injektionssuspension 
für Rinder, Schafe, 
Schweine, Hunde, 
Katzen 

Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 

Belgia Univet Ltd 
Tullyvin 
Cootehill 
Co. Cavan 
Ireland 

Trymox LA  Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 

Bułgaria Asklep-Farma OOD 
j.k. Lyulin 7,  
bl. 711A, shop 3  
Sofia 
Bulgaria 

Betamox LA Injection Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 

Bułgaria Univet Ltd 
Tullyvin 
Cootehill 
Co. Cavan 
Ireland 

Trymox LA 150 mg/ml 
suspension for 
injection for cattle, 
sheep, pigs, dogs and 
cats 

Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml  Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 
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Państwo 
członkowskie 
UE/EOG 

Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Międzynarodowa 
niezastrzeżona 
nazwa 

Moc Postać 
farmaceutyczna 

Gatunki 
zwierząt 

Droga 
podania 

Chorwacja Univet Ltd 
Tullyvin 
Cootehill 
Co. Cavan 
Ireland 

Trymox LA, 
150 mg/mL, 
suspenzija za injekciju, 
za goveda, ovce, 
svinje, pse i mačke  

Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 

Chorwacja GENERA d.d. 
Svetonedeljska cesta 2 
Kalinovica 
10436 Rakov Potok 
Croatia 

Simivet retard, 
150 mg/mL, 
suspenzija za injekciju, 
za goveda, ovce, 
svinje, pse i mačke 

Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 

Cypr Stavrinides Spyros 
Chemicals Ltd 
28A Stasinou Ave 
Nicosia 
Cyprus 

Betamox LA Injection, 
150 mg/ml Ενέσιμο 
Εναιώρημα 

Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 

Cypr Univet Ltd 
Tullyvin 
Cootehill 
Co. Cavan 
Ireland 

Trymox LA 150 mg/ml 
Ενέσιμο εναιώρημα για 
βοοειδή, πρόβατα, 
χοίρους, σκύλους, 
γάτες 

Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml  Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 

Republika 
Czeska 

Norbrook Laboratories 
(Ireland) Limited 
Rossmore Industrial Estate 
Monaghan 
Ireland 

Betamox LA 
150 mg/ml injekční 
suspenze 

Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 



4/22 

Państwo 
członkowskie 
UE/EOG 

Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Międzynarodowa 
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Droga 
podania 

Dania ScanVet Animal Health A/S 
Kongevejen 66 
3480 Fredensborg 
Denmark 

Betamox Vet. Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 

Dania Univet Ltd 
Tullyvin 
Cootehill 
Co. Cavan 
Ireland 

Trymox LA Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 

Estonia Univet Ltd 
Tullyvin 
Cootehill 
Co. Cavan 
Ireland 

Trymox LA  Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 

Finlandia Norbrook Laboratories 
Limited 
Station Works 
Camlough Road 
Newry, Co. Down BT35 6JP 
Northern Ireland 
United Kingdom 

Betamox vet  Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 

Finlandia Univet Ltd 
Tullyvin 
Cootehill 
Co. Cavan 
Ireland 

Trymox vet  Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 
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zwierząt 
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Francja Univet Ltd 
Tullyvin 
Cootehill 
Co. Cavan 
Ireland 

Trymox LA 150 mg/ml 
Suspension for 
Injection for Cattle, 
Sheep, Pigs, Dogs, 
Cats 

Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 

Niemcy Univet Ltd 
Tullyvin 
Cootehill 
Co. Cavan 
Ireland 

Trymox LA 150mg/ml 
suspension for 
injection 

Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 

Grecja Hellafarm A.E 
Fleming 15 
15123, Marousi 
Greece 

Betamox L.A Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 

Grecja Univet Ltd 
Tullyvin 
Cootehill 
Co. Cavan 
Ireland 

Trymox L.A Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 

Węgry Norbrook Laboratories 
Limited 
Station Works 
Camlough Road 
Newry, Co. Down 
BT35 6JP 
Northern Ireland 
United Kingdom 

Betamox LA 
150 mg/ml 
szuszpenziós injekció 
A.U.V. 

Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy  

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 
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Węgry Univet Ltd 
Tullyvin 
Cootehill 
Co. Cavan 
Ireland 

Trymox LA 150 mg/ml 
suspension for 
injection 

Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 

Węgry Bayer Hungária Kft. 
1123 Budapest 
Alkotás u. 50. 
Hungary 

Amoxysol LA 
150 mg/ml 
szuszpenziós injekció 
szarvasmarhák, 
sertések és juhok 
részére A.U.V.  

Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 

Irlandia Norbrook Laboratories 
(Ireland) Limited 
Rossmore Industrial Estate 
Monaghan 
Ireland 

Betamox LA 
150 mg/ml Suspension 
for Injection 

Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 

Irlandia Univet Ltd 
Tullyvin 
Cootehill 
Co. Cavan 
Ireland 

Trymox LA 150mg/ml 
suspension for 
injection 

Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 
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Włochy Norbrook Laboratories 
Limited 
Station Works 
Camlough Road 
Newry, Co. Down 
BT35 6JP 
Northern Ireland 
United Kingdom 

Betamox LA, 
150 mg/ml 
sospensione iniettabile 
per bovini, suini, cani e 
gatti 

Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 

Włochy Univet Ltd 
Tullyvin 
Cootehill 
Co. Cavan 
Ireland 

Trimox LA 150 mg/ml, 
sospensione iniettabile 
per bovini, ovini, suini, 
cani e gatti 

Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 

Łotwa Univet Ltd 
Tullyvin 
Cootehill 
Co. Cavan 
Ireland 

Trymox LA 150 mg/ml 
suspensija injekcijām 
liellopiem, aitām, 
cūkām, suņiem, 
kaķiem 

Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 

Łotwa Norbrook Laboratories 
Limited 
Station Works 
Camlough Road 
Newry, Co. Down 
BT35 6JP 
Northern Ireland 
United Kingdom 

Betamox LA 
150 mg/ml suspensija 
injekcijām liellopiem, 
aitām, cūkām, suņiem, 
kaķiem 

Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 
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podania 

Litwa Norbrook Laboratories 
Limited 
Station Works 
Camlough Road 
Newry, Co. Down 
BT35 6JP 
Northern Ireland 
United Kingdom 

Betamox LA, 
150 mg/ml, injekcinė 
suspensija galvijams, 
kiaulėms, avims, 
šunims ir katėms 

Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 

Litwa Univet Ltd 
Tullyvin 
Cootehill 
Co. Cavan 
Ireland 

Trymox LA 150 mg/ml 
Suspension for 
Injection for Cattle, 
Sheep, Pigs, Dogs, 
Cats 

Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 

Norwegia Univet Ltd 
Tullyvin 
Cootehill 
Co. Cavan 
Ireland 

Trymox Vet Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 

Holandia Univet Ltd 
Tullyvin 
Cootehill 
Co. Cavan 
Ireland 

Trymox LA 150 mg/ml 
suspensie voor injectie 
voor runderen, 
schapen, varkens, 
honden, katten 

Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 

Polska Scanvet Poland Sp. z o.o. 
ul. Kiszkowska 9 
Gniezno 62-200 
Poland 

Betamox L.A. Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 
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Polska Nordpharm Poland Sp. z 
o.o. 
Al. Jerozolimskie 99 lok. 39 
02-001 Warszawa 
Poland 

Amoxyvet LA  Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 

Polska Univet Ltd 
Tullyvin 
Cootehill 
Co. Cavan 
Ireland 

Trymox LA Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 

Portugalia Norbrook Laboratories 
(Ireland) Limited 
Rossmore Industrial Estate 
Monaghan 
Ireland 

Betamox LA 
150 mg/ml Suspension 
for Injection 

Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 

Portugalia Univet Ltd 
Tullyvin 
Cootehill 
Co. Cavan 
Ireland 

Trymox LA 150 mg/ml 
suspension for 
injection 

Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 

Rumunia Norbrook Laboratories 
Limited 
Station Works 
Camlough Road 
Newry, Co. Down 
BT35 6JP 
Northern Ireland 
United Kingdom 

Betamox LA, 
150 mg/ml  

Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 
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Rumunia Univet Ltd 
Tullyvin 
Cootehill 
Co. Cavan 
Ireland 

Trymox LA 150 mg/ml Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 

Republika 
Słowacka 

Norbrook Laboratories 
Limited 
Station Works 
Camlough Road 
Newry, Co. Down 
BT35 6JP 
Northern Ireland 
United Kingdom 

Betamox LA 
150 mg/ml injekčná 
suspenzia 

Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 

Republika 
Słowacka 

Zoetis Česká republika, 
s.r.o 
námestí 14. října 642/17 
150 00 Prague 5 
Czech Republic 

Duphamox LA 
150 mg/ml injekčná 
suspenzia 

Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 

Republika 
Słowacka 

Univet Ltd 
Tullyvin 
Cootehill 
Co. Cavan 
Ireland 

Trymox LA 150 mg/ml 
Suspension for 
Injection for Cattle, 
Sheep, Pigs, Dogs, 
Cats 

Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 

Słowenia Univet Ltd 
Tullyvin 
Cootehill 
Co. Cavan 
Ireland 

Trymox LA 150 mg/ml 
suspension for 
injection for cattle, 
sheep, pigs, dogs and 
cats 

Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 
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Słowenia GENERA SI d.o.o. 
Parmova ulica 53 
1000 Ljubljana 
Slovenia 

Simivet retard 
150 mg/ml suspenzija 
za injiciranje 

Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 

Hiszpania Norbrook Laboratories 
Limited 
Station Works 
Camlough Road 
Newry, Co. Down 
BT35 6JP 
Northern Ireland 
United Kingdom 

Betamox LA Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 

Szwecja Univet Ltd 
Tullyvin 
Cootehill 
Co. Cavan 
Ireland 

Trymox vet Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 

Zjednoczone 
Królestwo 

Norbrook Laboratories 
Limited 
Station Works 
Camlough Road 
Newry, Co. Down 
BT35 6JP 
Northern Ireland 
United Kingdom 

Betamox LA 
150 mg/ml Suspension 
for Injection 

Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 
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Zjednoczone 
Królestwo 

Norbrook Laboratories 
Limited 
Station Works 
Camlough Road 
Newry, Co. Down 
BT35 6JP 
Northern Ireland 
United Kingdom 

Amoxycare LA 
Suspension for 
Injection 15% w/v 

Amoksycyliny 
trójwodzian 

150 mg/ml Zawiesina do 
wstrzykiwań 

Bydło, 
owce, 
świnie, 
psy, koty 

Podanie 
domięśniowe 
lub 
podskórne 

Zjednoczone 
Królestwo 

Univet Ltd 
Tullyvin 
Cootehill 
Co. Cavan 
Ireland 

Trymox LA 150 mg/ml 
Suspension for 
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Aneks II 

Wnioski naukowe i uzasadnienie zmiany charakterystyki 
produktu leczniczego 
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Ogólne podsumowanie oceny naukowej produktu Betamox LA 
150 mg/ml zawiesina do wstrzykiwań i nazw produktów 
związanych oraz ich produktów generycznych (zob. Aneks I) 

1.  Wprowadzenie 

Amoksycylina to antybiotyk o szerokim spektrum działania, należący do rodziny β-laktamów z grupy 
aminopenicylin. Ta substancja czynna wykazuje czasozależną aktywność bakteriobójczą i oddziałuje na 
bakterie Gram-dodatnie oraz niektóre bakterie Gram-ujemne. 

Betamox LA 150 mg/ml zawiesina do wstrzykiwań (zwany dalej Betamox LA) i nazwy produktów 
związanych oraz ich produkty generyczne mają postać zawiesin do wstrzykiwań zawierających 150 mg 
amoksycyliny (w postaci amoksycyliny trójwodzianu) na ml i są przeznaczone do stosowania u bydła, 
owiec, świń, psów i kotów. Zalecana dawka wynosi 15 mg amoksycyliny na kg masy ciała i w razie 
konieczności jest powtórnie podawana po 48 godzinach. 

Na mocy art. 13 ust. 1 dyrektywy 2001/82/WE złożono wniosek (UK/V/0681/001/DC) o przyznanie 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu generycznego dla weterynaryjnego produktu 
leczniczego Trymox LA 150 mg/ml zawiesina do wstrzykiwań dla bydła, owiec, świń, psów i kotów; 
Zjednoczone Królestwo pełniło funkcję referencyjnego państwa członkowskiego. Produktem 
referencyjnym w Europie jest Betamox LA, który od dziesięcioleci znajduje się w obrocie w kilku 
państwach członkowskich UE (np. w Zjednoczonym Królestwie od 1986 r.). 

Na podstawie podobieństwa postaci użytkowej produktu referencyjnego Betamox LA i produktu 
generycznego Trymox LA zawiesina do wstrzykiwań w przypadku produktu generycznego zastosowano 
taki sam okres karencji jak w przypadku produktu referencyjnego. Nie przedstawiono danych o 
zanikaniu pozostałości produktu generycznego. Uznawszy, że produkty referencyjny i generyczny są 
jakościowo oraz ilościowo zbliżone w odniesieniu do substancji czynnej i substancji pomocniczych, 
zaakceptowano ich biorównoważność. 

Podczas oceny referencyjne państwo członkowskie przedstawiło podsumowania dotyczące danych o 
zanikaniu pozostałości, na podstawie których ustalono okresy karencji obowiązujące w przypadku 
produktu referencyjnego. Jednak w trakcie badań nad zanikaniem pozostałości żadne ze zwierząt nie 
otrzymało maksymalnej objętości wstrzyknięcia wynoszącej 20 ml w każdym miejscu wstrzyknięcia, 
wymienionej w drukach informacyjnych. 

W ramach procedury zdecentralizowanej referencyjne państwo członkowskie zweryfikowało okres 
karencji produktu referencyjnego i postanowiło, że w przypadku mięsa i podrobów pochodzących od 
wszystkich gatunków dodatkowy margines bezpieczeństwa zwiększono z 10% do 30% w celu 
skompensowania niskiej masy ciała zwierząt. 

Podanie objętości 20 ml w każdym miejscu wstrzyknięcia prowadzi do uzyskania 2–6 razy większej 
dawki weterynaryjnego produktu leczniczego w miejscu wstrzyknięcia od dawek testowanych w 
badaniach nad zanikaniem pozostałości. Ponadto produkt ma postać oleistą, co powoduje wolną 
resorpcję i ewentualne zatrzymanie pozostałości w miejscach wstrzyknięć. Dodatkowo większa dawka 
może prowadzić do wystąpienia reakcji w miejscu wstrzyknięcia (uszkodzenia tkanki) i do zmian w 
stosunku pola powierzchni do masy oraz przesunięcia kinetyki zanikania pozostałości w kierunku 
kinetyki zerowego rzędu — ze względu na wpływ dawki i objętości wstrzyknięcia na zanikanie 
pozostałości w miejscu wstrzyknięcia. Prowadzi to zwykle do wolniejszej resorpcji z miejsca 
wstrzyknięcia. Niemcy uznały więc, że dodatkowy margines bezpieczeństwa, związany z większą 
dawką/objętością w miejscu wstrzyknięcia, nie jest odpowiedni, a bez ograniczenia objętości 
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wstrzyknięcia do wartości testowanych w badaniach nad zanikaniem pozostałości nie można zapewnić 
konsumentom bezpieczeństwa. 

Ponadto zauważono, że w przypadku produktu Betamox LA w poszczególnych państwach 
członkowskich występowały różnice między ustalonymi okresami karencji dla bydła, owiec i świń. W 
związku z tym Niemcy uznały, że z punktu widzenia zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa konsumentów w 
UE konieczne jest skierowanie tej kwestii do CVMP. 

Niemcy zwróciły się do CVMP z prośbą o dokonanie przeglądu wszystkich dostępnych danych 
dotyczących zanikania pozostałości produktu Betamox LA 150 mg/ml zawiesina do wstrzykiwań i nazw 
produktów związanych oraz ich produktów generycznych, a także o ustalenie zalecanych okresów 
karencji dla leczonych bydła, owiec i świń. CVMP został też poproszony o rozważenie możliwości 
zastosowania innych środków zmniejszających ryzyko w przypadku weterynaryjnych produktów 
leczniczych objętych procedurą (np. ograniczenie objętości wstrzyknięcia w każdym miejscu 
wstrzyknięcia). 

2.  Omówienie dostępnych danych 

Skład jakościowy i ilościowy 

Otrzymano informacje dotyczące składu produktów objętych procedurą. Ich postacie użytkowe są 
prawie identyczne, dlatego też oczekuje się, że wszystkie postacie użytkowe będą zachowywały się tak 
samo w odniesieniu do wchłaniania w miejscu wstrzyknięcia. W związku z tym CVMP uznał, że w 
przypadku weterynaryjnych produktów leczniczych ujętych w tej procedurze arbitrażowej może być 
zastosowany wspólny okres karencji. 

Dane o zanikaniu pozostałości 

Zanikanie pozostałości w mięsie i podrobach bydlęcych 

Zbiór danych zawierał projekt złożony z trzech badań nad zanikaniem pozostałości, przeprowadzonych 
w 1995 r., który uznano za przestarzały i służący wyłącznie celom informacyjnym, oraz niedawne 
badanie, przeprowadzone w 2019 r., które było zgodne z aktualnymi wytycznymi i posłużyło do 
wyznaczenia okresu karencji. 

W tym zgodnym z dobrą praktyką laboratoryjną (DPL) badaniu nad zanikaniem pozostałości 20 sztuk 
bydła rasy mieszanej (10 samców i 10 samic) w wieku 9–13 miesięcy i o masie ciała 269–371 kg 
przydzielono do pięciu grup po 4 zwierząt w każdej (2 samce i 2 samice). Produkt Betamox LA 
podawano we wstrzyknięciu domięśniowym w szyję i mięsień zadu w zalecanej dawce 15 mg 
amoksycyliny na kg mc. (tj. 1 ml produktu na 10 kg mc.), wykonywanym dwukrotnie w odstępie 48 
godzin. Maksymalna dawkowana objętość wynosiła 15 ml na miejsce wstrzyknięcia, więc każde zwierzę 
otrzymało co najmniej dwa wstrzyknięcia. 

Ubój zwierząt przeprowadzono po 6, 12, 18, 24 i 30 dniach od podania ostatniego wstrzyknięcia 
domięśniowego. Próbki tkanek (mięśnia lędźwiowego, wątroby, tłuszczu okołonerkowego, nerek i 
tkanki z miejsca wstrzyknięcia [wałek i sąsiednie tkanki]) pobrano i przeanalizowano za pomocą 
zwalidowanego systemu chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS) przy 
dolnej granicy oznaczalności (LLoQ) wynoszącej 20 ng/g w przypadku wszystkich tkanek. 

Wszystkie próbki spoza miejsca wstrzyknięcia (mięśnia lędźwiowego, wątroby, tłuszczu 
okołonerkowego i nerek) pobrane podczas uboju zawierały amoksycylinę w stężeniu poniżej LLoQ (20 
ng/g). W przypadku próbek z miejsca wstrzyknięcia zawartość pozostałości przekraczała maksymalny 
limit pozostałości (MRL), wynoszący 50 µg/kg, w dniach 6, 12, 18 i 24 po podaniu, a w dniu 30 
wszystkie wartości znalazły się poniżej MRL. 
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Tkankę z miejsca wstrzyknięcia uznano za tkankę wyznaczającą okres karencji ze stężeniem 
pozostałości przekraczającym MRL do dnia 24 po podaniu. W dniach 12 i 24 jedna z próbek 
wykazywała znacznie wyższą zawartość pozostałości w tkankach otaczających niż w próbce wałkowej. 
Zgodnie z wytycznymi CVMP dotyczącymi pozostałości w miejscu wstrzyknięcia 
(EMEA/CVMP/542/2003)1 w takim przypadku punkt nie powinien być uwzględniany w wyliczeniach 
statystycznych i można skorzystać z alternatywnego podejścia. Na podstawie ogółu dostępnych danych 
CVMP uznał, że powinno być wykorzystane alternatywne podejście, opisane w wytycznych CVMP 
dotyczących wyznaczania okresów karencji dla tkanek jadalnych (EMA/CVMP/SWP/735325/2012),2 z 
zastosowaniem dodatkowego, 30-procentowego przedziału bezpieczeństwa, co daje 39-dniowy okres 
karencji dla mięsa i podrobów bydlęcych. 

Ponadto w przypadku podania domięśniowego CVMP ustalił, że maksymalna objętość wstrzyknięcia w 
każdym miejscu wstrzyknięcia u bydła powinna zostać ograniczona do 15 ml (tj. najwyższej testowanej 
objętości). 

Zanikanie pozostałości w mięsie i podrobach owczych 

Zbiór danych zawierał projekt złożony z trzech badań nad zanikaniem pozostałości, przeprowadzonych 
w 1995 r., który uznano za przestarzały i służący wyłącznie celom informacyjnym, oraz niedawne 
badanie, przeprowadzone w 2019 r., które było zgodne z aktualnymi wytycznymi i posłużyło do 
wyznaczenia okresu karencji. 

W tym zgodnym z DPL badaniu nad zanikaniem pozostałości 30 owiec rasy mieszanej (15 samców i 15 
samic) w wieku ok. 5 miesięcy i o masie ciała 36,0–47,4 kg przydzielono do pięciu grup po 6 zwierząt 
w każdej (3 samce i 3 samice). Produkt Betamox LA podawano we wstrzyknięciu domięśniowym w 
szyję i mięsień zadu w zalecanej dawce 15 mg amoksycyliny na kg mc. (tj. 1 ml produktu na 10 kg 
mc.), wykonywanym dwukrotnie w odstępie 48 godzin. Maksymalna dawkowana objętość wynosiła 4 
ml na miejsce wstrzyknięcia, więc każde zwierzę otrzymało co najmniej dwa wstrzyknięcia. 

Ubój zwierząt przeprowadzono po 8, 16, 24, 32 i 40 dniach od podania ostatniego wstrzyknięcia 
domięśniowego. Próbki tkanek (mięśnia lędźwiowego, wątroby, tłuszczu okołonerkowego, nerek i 
tkanki z miejsca wstrzyknięcia [wałek i sąsiednie tkanki]) pobrano i przeanalizowano za pomocą 
zwalidowanego systemu LC-MS/MS przy LLoQ wynoszącej 20 ng/g w przypadku wszystkich tkanek. 

Wszystkie próbki spoza miejsca wstrzyknięcia (mięśnia lędźwiowego, wątroby, tłuszczu 
okołonerkowego i nerek) oraz tkanki otaczające miejsce wstrzyknięcia pobrane podczas uboju 
zawierały amoksycylinę w stężeniu poniżej LLoQ (20 ng/g). W przypadku próbek z miejsca 
wstrzyknięcia zawartość pozostałości przekraczała MRL w dniach 8 i 16 po podaniu. Od dnia 24 
wszystkie wartości znajdowały się poniżej MRL. 

Tkankę z miejsca wstrzyknięcia uznano za tkankę wyznaczającą okres karencji ze stężeniem 
pozostałości przekraczającym MRL do dnia 16 po podaniu. Ponieważ liczba punktów czasowych z 
oznaczonymi pozostałościami była niewystarczająca, nie można było zastosować podejścia 
statystycznego, wobec czego zostanie wykorzystane podejście alternatywne, opisane we 
wspomnianych wytycznych CVMP (EMA/CVMP/SWP/735325/2012). Na podstawie ogółu dostępnych 
danych CVMP uznał, że powinno być wykorzystane alternatywne podejście z zastosowaniem 
dodatkowego, 20-procentowego przedziału bezpieczeństwa, co daje 29-dniowy okres karencji dla 
mięsa i podrobów owczych. 

 
1 CVMP guideline on injection site residues (EMEA/CVMP/542/2003) – link 
2 CVMP guideline on determination of withdrawal periods for edible tissues (EMA/CVMP/SWP/735325/2012 – Rev. 1) – link 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-injection-site-residues_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-determination-withdrawal-periods-edible-tissues-revision-1_en.pdf
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Ponadto w przypadku podania domięśniowego CVMP ustalił, że maksymalna objętość wstrzyknięcia w 
każdym miejscu wstrzyknięcia u owiec powinna zostać ograniczona do 4 ml (tj. najwyższej testowanej 
objętości). 

Zanikanie pozostałości w mięsie i podrobach wieprzowych 

Zbiór danych zawierał projekt złożony z trzech badań nad zanikaniem pozostałości, przeprowadzonych 
w 1995 r., który uznano za przestarzały i służący wyłącznie celom informacyjnym, oraz niedawne 
badanie, przeprowadzone w 2019 r., które było zgodne z aktualnymi wytycznymi i posłużyło do 
wyznaczenia okresu karencji. 

W tym zgodnym z DPL badaniu nad zanikaniem pozostałości 30 świń rasy mieszanej (15 samców i 15 
samic) w wieku ok. 3 miesięcy i o masie ciała 51,8–69,2 kg przydzielono do pięciu grup po 6 zwierząt 
w każdej (3 samce i 3 samice). Produkt Betamox LA podawano we wstrzyknięciu domięśniowym w 
szyję i mięsień zadu w zalecanej dawce 15 mg amoksycyliny na kg mc. (tj. 1 ml produktu na 10 kg 
mc.), wykonywanym dwukrotnie w odstępie 48 godzin. Maksymalna dawkowana objętość wynosiła 4 
ml na miejsce wstrzyknięcia, więc każde zwierzę otrzymało co najmniej dwa wstrzyknięcia. 

Ubój zwierząt przeprowadzono po 8, 16, 24, 32 i 40 dniach od podania ostatniego wstrzyknięcia 
domięśniowego. Próbki tkanek (mięśnia lędźwiowego, wątroby, tłuszczu ze skórą, nerek i tkanki z 
miejsca wstrzyknięcia [wałek i sąsiednie tkanki]) pobrano i przeanalizowano za pomocą zwalidowanego 
systemu LC-MS/MS przy LLoQ wynoszącej 20 ng/g w przypadku wszystkich tkanek. 

Wszystkie próbki spoza miejsca wstrzyknięcia (mięśnia lędźwiowego, wątroby, nerek i tłuszczu ze 
skórą) zawierały amoksycylinę w stężeniu poniżej LLoQ (20 ng/g) we wszystkich punktach czasowych. 
W przypadku próbek z miejsca wstrzyknięcia zawartość pozostałości przekraczała MRL w dniach 8 i 16 
po podaniu. Od dnia 24 wszystkie wartości znajdowały się poniżej MRL. 

Tkankę z miejsca wstrzyknięcia uznano za tkankę wyznaczającą okres karencji ze stężeniem 
pozostałości przekraczającym MRL do dnia 16 po podaniu. Jednak w dniu 8 trzy próbki otaczających 
tkanek wykazywały wyższe stężenie pozostałości w porównaniu z odpowiednimi próbkami wałkowymi, 
a w dniu 24 podobnej obserwacji dokonano w przypadku dwu próbek otaczających tkanek. Zgodnie z 
przytoczonymi powyżej wytycznymi CVMP dotyczącymi pozostałości w miejscu wstrzyknięcia 
(EMEA/CVMP/542/2003) w takim przypadku punkt nie powinien być uwzględniany w wyliczeniach 
statystycznych i można skorzystać z alternatywnego podejścia. Na podstawie ogółu dostępnych danych 
CVMP uznał, że powinno być wykorzystane alternatywne podejście, opisane we wspomnianych 
wcześniej wytycznych CVMP (EMA/CVMP/SWP/735325/2012), z zastosowaniem dodatkowego, 30-
procentowego przedziału bezpieczeństwa, co daje 42-dniowy okres karencji dla mięsa i podrobów 
wieprzowych. 

Ponadto w przypadku podania domięśniowego CVMP ustalił, że maksymalna objętość wstrzyknięcia w 
każdym miejscu wstrzyknięcia u świń powinna zostać ograniczona do 4 ml (tj. najwyższej testowanej 
objętości). 

Zanikanie pozostałości w mleku bydlęcym 

Przedstawiono wyniki badania nad zanikaniem pozostałości zgodnego z DPL / zapewnianiem jakości 
(QA), przeprowadzonego w 1993 r., w którym wykorzystano 8 krów rasy fryzyjskiej w wieku 3–8 lat i o 
masie ciała 480–620 kg. Produkt Betamox LA podawano domięśniowo w dawce 15 mg amoksycyliny na 
kg mc. (tj. 1 ml produktu na 10 kg mc.) dwukrotnie w odstępie 48 godzin. Maksymalna dawkowana 
objętość na miejsce wstrzyknięcia wynosiła 20 ml, a każdemu zwierzęciu produkt podawano w 3–4 
miejscach. Krowy dojono dwa razy dziennie w odstępie 10–14 godzin. Próbki mleka pobierano z całości 
mleka produkowanego przez każde zwierzę przez 5 dni i analizowano za pomocą testu 
mikrobiologicznego o LoQ wynoszącej 0,003 µg/ml. 
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Począwszy od punktu czasowego po upływie 72 godzin, stężenie pozostałości nie przekraczało LoQ. 
Zgodnie z metodą bazującą na czasie do uzyskania bezpiecznego stężenia (TTSC), opisaną w notatce 
CVMP do wytycznych dotyczących wyznaczania okresów karencji dla mleka (EMEA/CVMP/473/1998)3, 
zaproponowano okres karencji o długości 9 udojów, tj. 108 godzin (4,5 dnia), dla mleka od leczonego 
bydła. 

Badania nad zanikaniem pozostałości w mleku nie prowadzono zgodnie ze wspomnianymi wytycznymi 
CVMP (EMEA/CVMP/473/1998). Wykorzystano jedynie 8 zwierząt, a LoQ wynosząca 3 µg/kg jest 
zbliżona do wartości MRL (4 µg/kg). Zastosowane podejście TTSC uwzględnia jednak niepewności 
związane z małą wielkością próby, ponieważ bazuje ono na granicach tolerancji (mniejsza wielkość 
próby daje większe granice tolerancji). Ponadto w podejściu TTSC wykorzystuje się tylko informacje o 
tym, czy obserwowany parametr był wyższy bądź niższy od MRL, a nie konkretną wartość tego 
parametru. W konsekwencji w przypadku tego podejścia bliskość wartości LoQ i MRL nie jest uznawana 
za krytyczną. W związku z powyższym stwierdzono, że 108-godzinny (4,5-dniowy) okres karencji dla 
mleka bydlęcego jest akceptowalny. 

Zanikanie pozostałości w mleku owczym 

Nie przedstawiono danych o pozostałościach w mleku owczym i zaproponowano, by w drukach 
informacyjnych zawrzeć informację o wykluczeniu stosowania produktu u owiec dających mleko 
przeznaczone do spożycia przez ludzi. 

Wytyczne CVMP dotyczące bezpieczeństwa i wymogów związanych z danymi o pozostałościach 
weterynaryjnych produktów leczniczych przeznaczonych do rzadkich zastosowań i rzadkich gatunków 
(MUMS) / ograniczonego rynku (EMA/CVMP/SWP/66781/2005–Rev.1)4 zawierają możliwość 
ekstrapolowania okresów karencji dla mleka z gatunków częstych na gatunki rzadkie, tj. w tym 
przypadku z mleka bydlęcego na mleko owcze. Jednak poza brakiem danych o zanikaniu pozostałości 
w mleku owczym w przypadku weterynaryjnych produktów leczniczych objętych procedurą arbitrażową 
w raporcie podsumowującym CVMP dotyczącym MRL dla amoksycyliny5 nie znajdowały się dane 
farmakokinetyczne ani dane o zanikaniu pozostałości, które mogłyby pozwolić porównać 
farmakokinetykę lub pozostałości między różnymi gatunkami. Dlatego też CVMP uznał, że niemożliwe 
jest ustalenie bezpiecznego okresu karencji dla mleka owczego w przypadku weterynaryjnych 
produktów leczniczych objętych niniejszą procedurą arbitrażową. 

3.  Ocena stosunku korzyści do ryzyka 

Wprowadzenie 

CVMP został poproszony o dokonanie przeglądu wszystkich dostępnych danych dotyczących zanikania 
pozostałości produktu Betamox LA 150 mg/ml zawiesina do wstrzykiwań i nazw produktów związanych 
oraz ich produktów generycznych, a także o ustalenie zalecanych okresów karencji (dla mleka, mięsa i 
podrobów) w przypadku leczonych bydła, owiec i świń. 

Ocena korzyści 

Choć w ramach tej procedury arbitrażowej nie prowadzono szczególnej oceny skuteczności 
rozpatrywanych produktów u bydła, owiec i świń, to uznaje się, że oceniane produkty są skuteczne. 

Ocena ryzyka 

 
3 CVMP note for guidance on determination of withdrawal periods for milk (EMEA/CVMP/473/1998) – link 
4 CVMP guideline on safety and residue data requirements for pharmaceutical veterinary medicinal products intended for 
minor use or minor species (MUMS)/limited market (EMA/CVMP/SWP/66781/2005–Rev.1) – link 
5 CVMP MRL Summary report on penicillins – link 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/note-guidance-determination-withdrawal-periods-milk_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-safety-residue-data-requirements-pharmaceutical-veterinary-medicinal-products-intended/limited-market_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/mrl-report/penicillins-summary-report-committee-veterinary-medicinal-products_en.pdf
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W ramach tej procedury arbitrażowej nie dokonano oceny jakości, bezpieczeństwa stosowania u 
zwierząt docelowych, bezpieczeństwa dla użytkownika ani ryzyka środowiskowego w odniesieniu do 
rozpatrywanych weterynaryjnych produktów leczniczych. Ponadto w przypadku produktów 
generycznych nie oceniano biorównoważności, ponieważ dokonano tego w ramach odpowiednich 
procedur dotyczących przyznania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. 

Zidentyfikowano ryzyko dotyczące długości zatwierdzonych okresów karencji dla bydła, owiec i świń — 
w przypadku niektórych produktów mogą nie wystarczyć do spadku stężenia pozostałości amoksycyliny 
poniżej odpowiedniego MRL w tkankach jadalnych i mleku, co stanowi zagrożenie dla konsumentów. 

Zarządzanie ryzykiem lub środki ograniczające ryzyko 

Na podstawie dostępnych danych ustalono zmienione okresy karencji dotyczące produktu Betamox LA 
150 mg/ml zawiesina do wstrzykiwań, nazw produktów związanych oraz ich produktów generycznych 
po podaniu domięśniowym: 

Bydło 

Mięso i podroby: 39 dni 

Mleko:  108 godzin (4,5 dnia) 

Świnie 

Mięso i podroby: 42 dni 

Owce 

Mięso i podroby: 29 dni 

Mleko: Produkt niedopuszczony do stosowania u owiec dających mleko przeznaczone do spożycia przez 
ludzi. 

Nie przedstawiono danych na poparcie bezpiecznego okresu karencji po podaniu podskórnym ani żadną 
inną drogą podania. Dlatego w drukach informacyjnych należy jasno wskazać, że w przypadku 
gatunków zwierząt służących do produkcji żywności dopuszcza się wyłącznie podanie domięśniowe. 

Ponadto maksymalna objętość wstrzyknięcia w każdym miejscu wstrzyknięcia powinna zostać 
ograniczona do 15 ml u bydła oraz do 4 ml u owiec i świń. 

Takie środki uznano za odpowiednie do zapewnienia konsumentom bezpieczeństwa. 

Ocena i ustalenia dotyczące stosunku korzyści do ryzyka 

Uwzględniwszy uzasadnienie wszczęcia procedury arbitrażowej i dostępne dane, CVMP uznał, że okresy 
karencji w przypadku bydła, owiec i świń należy zmienić zgodnie z zaleceniami oraz że należy 
ograniczyć maksymalną objętość wstrzyknięcia, aby zapewnić konsumentom bezpieczeństwo. 

Ogólny stosunek korzyści do ryzyka w przypadku weterynaryjnego produktu leczniczego Betamox LA 
150 mg/ml zawiesina do wstrzykiwań, nazw produktów związanych oraz ich produktów generycznych 
pozostaje dodatni pod warunkiem wprowadzenia zalecanych zmian w drukach informacyjnych. 
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Podstawy zmiany charakterystyki produktu leczniczego, 
oznakowania opakowań i ulotki informacyjnej 

Mając na uwadze, co następuje: 

• na podstawie dostępnych danych dotyczących zanikania pozostałości CVMP uznał, że okresy 
karencji dla mleka, mięsa i podrobów pochodzących od leczonych bydła, owiec i świń powinny 
zostać zmienione w celu zapewnienia konsumentom bezpieczeństwa; 

• na podstawie dostępnych danych dotyczących zanikania pozostałości CVMP uznał, że niezbędne 
jest wprowadzenie ograniczenia maksymalnej objętości wstrzyknięcia; 

• CVMP uznał, że ogólny stosunek korzyści do ryzyka w przypadku produktów objętych niniejszą 
procedurą pozostaje dodatni pod warunkiem dokonania zmian w drukach informacyjnych; 

CVMP zalecił wprowadzenie zmiany w pozwoleniach na dopuszczenie do obrotu produktu Betamox LA 
150 mg/ml zawiesina do wstrzykiwań i nazw produktów związanych oraz ich produktów generycznych 
wymienionych w Aneksie I, których charakterystyki produktu leczniczego, oznakowania opakowań i 
ulotki informacyjne przedstawiono w Aneksie III. 
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Aneks III 

Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu 
leczniczego, oznakowania opakowań i ulotki informacyjnej 
W przypadku zatwierdzenia bydła, owiec lub świń jako gatunków docelowych należy zastosować 
poniższe zapisy dotyczące danego gatunku: 

Charakterystyka produktu leczniczego 

4.9  Dawkowanie i droga(i) podawania 

… 

Bydło, owce i świnie — wyłącznie podanie we wstrzyknięciu domięśniowym. 

… 

Dawkowana objętość odpowiada 1 ml na 10 kg mc. Jeśli dawkowana objętość przekracza 15 ml u bydła 
oraz 4 ml u owiec i świń, to należy ją podzielić i podać we wstrzyknięciu w dwa albo większą liczbę 
miejsc. 

… 

4.11  Okres(y) karencji 

Bydło: 

Mięso i podroby: 39 dni 

Mleko:  108 godzin (4,5 dnia) 

Świnie: 

Mięso i podroby: 42 dni 

Owce: 

Mięso i podroby: 29 dni 

Mleko: Produkt niedopuszczony do stosowania u owiec dających mleko przeznaczone do spożycia przez 
ludzi. 

Oznakowanie opakowań 

7. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA 

… 

Bydło, owce i świnie — wyłącznie podanie we wstrzyknięciu domięśniowym. 

… 

Dawkowana objętość odpowiada 1 ml na 10 kg mc. Jeśli dawkowana objętość przekracza 15 ml u bydła 
oraz 4 ml u owiec i świń, to należy ją podzielić i podać we wstrzyknięciu w dwa albo większą liczbę 
miejsc. 

… 
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8. OKRES(-Y) KARENCJI 

Bydło: 

Mięso i podroby: 39 dni 

Mleko:  108 godzin (4,5 dnia) 

Świnie: 

Mięso i podroby: 42 dni 

Owce: 

Mięso i podroby: 29 dni 

Mleko: Produkt niedopuszczony do stosowania u owiec dających mleko przeznaczone do spożycia przez 
ludzi. 

Ulotka informacyjna 

8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA 

… 

Bydło, owce i świnie — wyłącznie podanie we wstrzyknięciu domięśniowym. 

… 

Dawkowana objętość odpowiada 1 ml na 10 kg mc. Jeśli dawkowana objętość przekracza 15 ml u bydła 
oraz 4 ml u owiec i świń, to należy ją podzielić i podać we wstrzyknięciu w dwa albo większą liczbę 
miejsc. 

… 

10. OKRES(-Y) KARENCJI 

Bydło: 

Mięso i podroby: 39 dni 

Mleko: 108 godzin (4,5 dnia) 

Świnie: 

Mięso i podroby: 42 dni 

Owce: 

Mięso i podroby: 29 dni 

Mleko: Produkt niedopuszczony do stosowania u owiec dających mleko przeznaczone do spożycia przez 
ludzi. 
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