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Parijs, 5 april 2022. 

Mevrouw, Mijnheer, Geachte collega’s, 

Hierbij willen wij u informeren: 

Enerzijds: dat we, vanaf deze week, de specialiteit DELAMOXYLE 1 gr injecteerbaar (amoxicilline 
injecteerbaar) op de markt brengen. DELAMOXYLE is de merknaam van CLAMOXYL die ter vervanging 
komt in België en Luxemburg voor de injecteerbare amoxicilline vorm, en die op de markt gebracht wordt 
door de Laboratoria DELBERT. 
De distributie van deze presentatie, die uitsluitend voor deze markten bestemd is, nu definitief is en een 
einde maakt aan de invoer van Franse modellen. 

Anderzijds: dat de specialiteit LEVMENTIN injecteerbaar (amoxicilline/clavulaanzuur) in de volgende weken 
of maand (in functie van de presentaties) zullen op de markt gebracht worden door de Laboratoria 
DELBERT. 
In afwachting voorzien wij het Belgische medisch korps van onze voorraden van AUGMENTIN die in ons 
bezit zijn. Deze specialiteiten hebben een korte houdbaarheidsdatum (eind mei 2022). 
Echter in een periode van sterke spanningen in het aanbod van injecteerbare specialiteiten met name 
AMOXICILLINE injecteerbaar/ clavulaanzuur leggen de Laboratoria DELBERT zich toe om alle recent 
geleverde eenheden in de verschillende openbare - en privaat ziekenhuizen, en die op einddatum niet 
zouden opgebruikt zijn, 100 % terug te betalen.  
Wij hopen de specialiteiten LEVMENTIN 1 gr/200 mg en 2 gr/200 mg in de laatste weken van mei op de 
markt te brengen en de dosis 500 mg/50 mg tegen begin september.  
Wij zullen U op de hoogte houden van de terugkeer van deze specialiteiten zodra wij over een precieze 
datum van terugkeer beschikken.  

We herinneren u eraan dat bestellingen moeten worden geplaatst bij onze distributeur Movianto op 

Het volgende adres: cdeexportmovianto@csp-epl.com 
Voor het volgen van bestellingen: valeria.pignard@movianto.com 

Met de meeste hoogachting, 

Thierry Hoffmann 
Verantwoordelijk Apotheker 
Laboratoires DELBERT 


