
ЕнрОкСан-100
Розчин для ін’єкцій

Опис Прозорий розчин від світло-жовтого до жовтого кольору без ви-
димих механічних включень.

Склад 1 мл препарату містить діючу речовину:
енрофлоксацин – 100 мг.
Допоміжні речовини: калію гідроксид, спирт бензиловий, вода для
ін’єкцій.

Фармакологічні
властивості

АТС vet класифікаційний код QJ01 – антибактеріальні ветеринарні пре-
парати для системного застосування. QJ01MA90 – Енрофлоксацин.
Енрофлоксацин належить до хімічного класу фторхінолонів. Він при-
гнічує синтез бактеріальної ДНК-гірази в ядрах клітин мікроорганізмів.
Енрофлоксацин діє бактерицидно проти грампозитивних (Staphylo-
coccus aureus) та грамнегативних мікроорганізмів (Enterobacteriaceae,
в т. ч. Salmonella spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Actinobacillus
spp., Brucella spp., Bordetella bronchiseptica, Pseudomonas aeruginosa,
Pasteurella spp., та інші), а також діє проти мікоплазм (Mycoplasma
spp.) та хламідій (Chlamydia spp.).
Після підшкірного та внутрішньом’язового введення енрофлоксацин
дуже швидко абсорбується завдяки високій біодоступності. Його мак-
симальна концентрація в крові досягається у середньому через 6 год.,
терапевтична концентрація підтримується протягом 2- х діб. Енроф-
локсацин частково метаболізується в печінці і виводиться з організму
з сечею та жовчю.
Енрофлоксацин має високий рівень розподілу. Так, його концентрації
в тканинах та органах зазвичай значно вищі ніж у сироватці крові. Ор-
гани, в яких може спостерігатися найбільша концентрація, це – легені,
печінка, нирки, кишечник і м’язова тканина.

Застосування Лікування великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней  при захворю-
ваннях органів дихання та травного каналу, що спричинені мікро-
організмами, чутливими до енрофлоксацину.

Дозування Велика рогата худоба, вівці, кози – підшкірно у дозі 0,25 мл препа-
рату на 10 кг маси тіла (2,5 мг на 1 кг м.т.) один раз на добу.
Свині – внутрішньом'язово у дозі 0,25 мл препарату на 10 кг маси
тіла (2,5 мг на 1 кг м.т.) один раз на добу.
Для лікування частих респіраторних інфекцій та сальмонельозу
дозу збільшують удвічі, тобто до 0,5 мл препарату на 10 кг маси тіла
один раз на добу.
Тривалість лікування – 3 доби, у випадках при сальмонельозі –
5 діб.
Якщо об’єм дози перевищує для великої рогатої худоби, овець та
кіз 5 мл, для ягнят, козенят та свиней – 2,5 мл, її необхідно розді-
лити та ввести в різні ділянки. 
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Протипоказання Підвищена чутливість до енрофлоксацину та інших компонентів
препарату.
Не застосовувати для нецільових тварин.
Не застосовувати для профілактики.
Не застосовувати у випадках відомої резистентності мікроорганіз-
мів до хінолонів.
Не застосовувати тваринам із порушенням розвитку хрящової та кі-
сткової тканин, а також з ознаками захворювань центральної нер-
вової системи та нирковою недостатністю.
Не застосовувати одночасно з нестероїдними протизапальними за-
собами, антибіотиками групи макролідів, тетрациклінами та хло-
рамфеніколом, препаратами, що містять алюміній, магній, залізо
або кальцій, ненасиченими жирними кислотами та поліфосфатами.

Застереження При застосуванні за показаннями у рекомендованих дозах побічних
явищ та ускладнень, як правило, не спостерігається. Фторхінолони
можуть викликати атропатії та кульгавість у молодих тварин, яка ви-
никає внаслідок пошкодження суглобових хрящів. На місці ін’єкції
може виникнути незначна припухлість, яка не потребує лікування
Використання під час вагітності, лактації.
Доведено безпечність застосування енрофлоксацину тільним коро-
вам протягом 1-ї чверті тільності; застосування препарату на більш
пізніх термінах тільності має базуватися на оцінці ризику відповідаль-
ним ветеринарним лікарем.
Безпека застосування препарату вівцям, козам, та свиням під час ва-
гітності не вивчена, застосування під час вагітності має базуватися на
оцінці ризику відповідальним ветеринарним лікарем.
Препарат можна застосовувати під час лактації.
Забій тварин на м'ясо дозволяється через 12 діб (велика рогата ху-
доба), 10 діб (вівці, кози), 13 діб (свині) після останнього застосування
препарату. Споживання молока дозволяють через 4 доби (велика ро-
гата худоба та кози) і 5 діб (вівці, кози) після останнього застосування
препарату. Отримане до зазначеного терміну м'ясо та молоко утилі-
зують або згодовують непродуктивним тваринам, залежно від вис-
новку лікаря ветеринарної медицини.

Форма випуску Флакони зі скла, закриті гумовими пробками під алюмінієву об-
катку по 10, 50, 100 мл.

Зберігання Темне, недоступне для дітей місце при температурі від 5 °С до
25 °С. 
Термін придатності препарату – 2 роки. 
Після першого відбору з флакону – 28 діб за умови зберігання його
у темному місці при температурі від 5 °С до 25 °С.
Для застосування у ветеринарній медицині!
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