
Amoxicilina e Ácido Clavulânico
comprimidos para cães e gatos

CYLANIC



� Gram positivas:  
Staphylococci, Streptococci, 

Peptostreptococcus spp,  
Corynebacteria, Clostridia.

� Gram negativas:  
E. coli, Bacteroides spp., 

B. bronchiseptica, Campylobacter spp.,  
Fusobacterium necrophorum,  
Klebsiella spp., Proteus spp.,  

Pasteurella spp.

Amoxicilina e Ácido Clavulânico em comprimidos para cães e gatos
CYLANIC

LIVISTO apoia o uso prudente  
de antibióticos
Um uso inadequado de antibióticos pode aumentar 
a resistência bacteriana e diminuir a eficácia de 
tratamento. 

“O mínimo possível, tanto quanto necessário”

Antibiótico de amplo espectro indicado em:

A associação Amoxicilina +  
Ácido Clavulânico atua  
contra muitas bactérias  
aeróbias e anaeróbias,  
incluindo: 

Infeções cutâneas  (pioderma superficial e profunda)

Infeções de tecidos moles (abcessos e saculite anal)

Doença respiratória (trato respiratório superior e inferior)

Infeções dentárias  (gengivite)

Infeções do trato urinário

Enterites
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 COMPRIMIDOS PALATÁVEIS

Sabor a baunilha.

 ELEVADA CONCENTRAÇÃO

Comprimidos altamente 
concentrados sendo necessária 
uma menor quantidade para 
cada peso de animal.

CYLANIC é 25% mais concentrado 
nos seus princípios ativos 
comparativamente com a maioria dos 
comprimidos de Amoxicilina-Ácido 
Clavulânico. 

1 comprimido cobre 25% mais do peso corporal

 COMPRIMIDOS DIVISÍVEIS

Os comprimidos podem ser 
divididos em 2 ou 4 partes 
iguais, assegurando uma dose 
precisa.

 BLISTERS PERFURADOS

Simplificam a dispensa 
permitindo fornecer apenas 
o número de comprimidos 
necessário, sem necessidade de 
tesoura.

 HIPOALERGÉNICO

 3 APRESENTAÇÕES
Amoxicilina/Ácido Clavulânico.

 50/12,5 mg

 250/62,5 mg

 500/125 mg

Para diferentes pesos corporais.

Dose: 12,5mg/kg peso corporal,  
cada 12 horas  

A duração padrão de tratamento  
é de 5-7 dias

Em casos crónicos ou 
refratários, poderá ser 
necessário uma terapia 
mais prolongada

 Infeções cutâneas 
crónicas:  
10 - 20 dias

 Cistites crónicas:  
10 - 28 dias

 Doença respiratória:  
8 - 10 dias

50/12,5 mg

3,75-5 kg:  
1 comprimido

250/62,5 mg

18,75-25 kg:  
1 comprimido

500/125 mg

37,5-50 kg:  
1 comprimido

Não contém produtos de origem 
animal nem glúten.



Easy tab  
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CYLANIC
Amoxicilina (tri-hidrato) e Ácido Clavulânico 
em comprimidos 50+12,5mg; 250+62,5mg e 
500+125mg.

Espécies-alvo
Cães e gatos.

Indicações
Para tratamento de infeções causadas por 
bactérias suscetíveis à amoxicilina e ao ácido 
clavulânico, nomeadamente: doenças cutâneas 
(incluindo piodermites profundas e superficiais), 
infeções dos tecidos moles (abcessos e saculite 
anal), infeções dentárias (p.ex., gengivite), 
infeções do trato urinário, doenças respiratórias 
(envolvendo o trato respiratório superior e 
inferior); enterite.

Posologia e via de administração
Para administração oral. A dose recomendada é de 
12,5 mg/kg peso corporal (10 mg amoxicilina/2,5 mg 
ácido clavulânico por kg de peso corporal), duas 
vezes ao dia. Os comprimidos podem ser divididos 
em 2 ou 4 partes iguais para garantir uma 
dosagem precisa. O tratamento tem a duração 
mínima de 5 dias, sendo que a maioria dos casos 
de rotina respondem após terapia de 5-7 dias.  
Para casos crónicos ou refratários, poderá ser 
necessária uma terapia mais prolongada; p.ex., 
doença cutânea crónica, 10 a 20 dias; cistite 
crónica, 10 a 28 dias; doença respiratória, 8 a 10 
dias. Nestas circunstâncias, a duração total do 
tratamento fica ao critério do médico veterinário, 
devendo ser suficiente para garantir a resolução 
completa da doença bacteriana.

Prazo de validade
50+12,5mg: 30 meses. 
250+62,5mg: 30 meses. 
500+125mg: 36 meses.

Prazo de validade de comprimidos divididos
36 horas

Armazenamento
Conservar a temperatura inferior a 30 ºC.  Os 
comprimidos divididos deverão ser mantidos no 
compartimento do blister.
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