B-LACMOX
Pó Solúvel
DESCRIÇÃO: B-LACMOX é um produto cujas concentrações de Amoxicilina e
excipientes estão balanceadas de forma que mantenha a estabilidade deste antibiótico,
quando solubilizado na água de bebida, por mais tempo. Esta característica é
importante pois a amoxicilina quando solubilizada, se não estiver em um pH adequado
perde teor rapidamente o que pode prejudicar o tratamento preconizado. Para uso na
ração, o produto está formulado em uma concentração que permite sua utilização nas
mais diversas condições de mistura, grandes e pequenas quantidades, garantindo uma
completa dispersão e com isto aumentando a eﬁcácia do tratamento.
A amoxicilina é um antibiótico beta-lactâmico, bactericida, que a exemplo dos demais
antibióticos do grupo das penicilinas, tem o seu modo de ação na bactéria, durante a
fase de divisão celular, impedindo a formação da parede celular através da inibição da
sua síntese. Como a parede celular é uma estrutura fundamental, pois é a sua base de sustentação estrutural,
a inibição da sua síntese conduz a morte da célula.

COMPOSIÇÃO:
Cada 100 g do produto contém:
Amoxicilina (trihidratada)
Excipientes q.s.p.

20,00 g
100,00 g

INDICAÇÕES:
Aves: B-LACMOX é indicado no tratamento das infecções respiratórias e gastrointestinais causadas por:
Haemophillus spp, Bordetella spp, Salmonella spp, Clostridium spp e Escherichia coli.

Suínos: B-LACMOX é indicado no tratamento das infecções respiratórias, articulares, gastrointestinais, e
urogenitais causadas por: Staphylococcus spp, Salmonella spp, Shiguella spp, Escherichia coli, Bordetella
spp, Haemophyllus spp, Streptococcus spp, Corynebacterium spp, Clostridium spp e Proteus spp.

MODO DE USAR E POSOLOGIA: Produto pó solúvel para uso na água de bebida e ração. Pré diluir o
produto antes do preparo da solução ﬁnal. Diluir 50 gramas de produto em no máximo 1 litro de água.
Aves - A dosagem curativa básica é de 10 - 20 mg de amoxicilina por quilo de peso vivo ao dia na ração ou
água de bebida, ou 5 a 10 gramas de produto em 20 litros de água para medicar 100 kg peso vivo por 3 a
5 dias ou adaptada pelo Médico Veterinário de acordo com a necessidade e sensibilidade do agente patogênico
a ser tratado.
Suínos - A dosagem curativa básica é de 10 - 20 mg de amoxicilina por quilo de peso vivo ao dia na ração ou
água de bebida, ou 50 gramas de produto em 50 litros de água para medicar 1.000 kg peso vivo por 3 a 5
dias ou adaptada pelo Médico Veterinário de acordo com a necessidade e a sensibilidade do agente patogênico
a ser tratado.

PERÍODO DE CARÊNCIA: Aves e Suínos - 10 dias antes do abate.
APRESENTAÇÃO: Caixas contendo 10 kg (fracionados em sachês metalizados de 200 g) e 25 kg de
produto.
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