Листівка-вкладка
Додаток 2 до реєстраційного посвідчення АВ-04136-01-13

ЕнрОкСан-50
Розчин для ін'єкцій.
Опис

Склад
Фармакологічні
властивості

Застосування

Дозування

UA

Прозора світло-жовта рідина без видимих механічних
частинок.
100 мл препарату містить діючу речовину
енрофлоксацин – 5,0 г.
Допоміжні речовини: спирт бензиловий, калій гідроксид, вода для ін’єкцій.

Енрофлоксацин належить до групи фторхінолонів 2-го
покоління, він пригнічує синтез ДНК в ядрах клітин
мікроорганізмів, діє бактерицидно проти грампозитивних
і грамнегативних мікроорганізмів (Staphylococcus aureus,
Enterobacteriaceae spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp.,
Actinobacillas spp., Brucella spp., Bordetella bronchiseptica,
Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp. ma інші), a також
діє проти мікоплазм (Mycoplasma spp.) та хламідій
(Chlamydia spp.).

Лікування великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней,
собак, котів та кролів при захворюваннях органів дихання
та травного каналу, що спричинені мікроорганізмами,
чутливими до енрофлоксацину.

Препарат вводиться один раз на добу в дозах:
велика рогата худоба, вівці, кози – підшкірно у дозі 0,5 мл
препарату на 10 кг маси тіла;
свині – внутрішньом'язово у дозі 0,5 мл препарату на 10
кг маси тіла;
собаки і коти – внутрішньом'язово у дозі 0,1 мл препарату
на 1 кг маси тіла;
кролі – внутрішньом'язово у дозі 0,2-0,4 мл препарату на
1 кг маси тіла.
Курс лікування 3-5 діб, у важких випадках – до 10 діб.
Якщо об'єм дози перевищує 5 мл – для великої рогатої
худоби, овець та кіз та 2,5 мл – для ягнят, козенят та
свиней, її необхідно розділити та ввести в різні ділянки.

Протипоказання

Застереження

Форма випуску

UA

Підвищена чутливість до енрофлоксацину.
Не застосовувати для нецільових тварин.
Не використовувати тваринам із порушенням розвитку
хрящової та кісткової тканин, а також з ознаками захворювань центральної нервової системи.
Не застосовувати собакам та котам малих та середніх
порід у перші 12 місяців життя, великих порід - перші 18
місяців.
Не застосовувати супоросним свиноматкам, щенним
сукам та під час лактації. Не застосовувати одночасно з
нестероїдними протизапальними засобами, антибіотиками групи макролідів, тетрацикліном та хлорамфеніколом.
Забій тварин на м'ясо та споживання молока в їжу людям
дозволяється, відповідно, через 7 діб та 4 доби після
останнього застосування препарату. Отримане до
зазначеного терміну м'ясо та молоко утилізують або
згодовують непродуктивним тваринам, залежно від
висновку лікаря ветеринарної медицини.
Скляні ампули по 1,0 та 2,0 мл.
Флакони з темного скла, закриті гумовою пробкою під
алюмінієву обкатку по 10,0; 50,0 та 100,0 мл.

Умови зберігання В темному, недоступному для дітей місці при
та транспортування температурі від 5°С до 25°С.
Термін
придатності

назва та місцезнаходження
власника
реєстраційного
посвідчення
і виробника

2 роки. Після першого відбору препарату з флакону – 14
діб при температурі від 5°С до 25°С.

Для застосування у ветеринарній медицині!
ТОВ “БІОТЕСТЛАБ”
вул. Володимирська, буд. 57-А,
м. Васильків, Київська обл.,
08600, Україна

