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ЕнрОкСан-100
Антибіотик для перорального застосування.
Опис
Склад
Фармакологічні
властивості

Застосування

Дозування

Прозора світло-жовта рідина без видимих механічних
частинок.
100 мл препарату містить діючу речовину
енрофлоксацин – 10,0 г
Інші інгредієнти.
Енрофлоксацин належить до групи фторхінолонів нового
покоління, він перешкоджає синтезу ДНК в ядрах клітин
мікроорганізмів, діє бактерицидно проти грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів (Staphylococcus
aureus, Enterobacteriaceae spp., Pasteurella spp.,
Haemophilus spp., Actinobacillus spp., Brucella spp., Bordelella bronchispelica, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella
spp., Pasteurella spp. та інші), а також діє проти мікоплазм
(Mycoplasma spp.) та хламідій (Chlamydia spp.).
Лікування свиней, телят (до 3-х місячного віку), хворих на
мікоплазмоз, раневу та вторинну інфекції, а також при
захворюваннях травного каналу, органів дихання та
сечостатевої системи, шкіри, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до енрофлоксацину.
Лікування свійської птиці (кури-бройлери, племінні кури,
ремонтний молодняк та індики), хворої на колібацильоз,
мікоплазмоз, сальмонельоз, пастерельоз, стафілококову
та стрептококову інфекції, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до енрофлоксацину.
Вид тварин, в Доза
по Доза Енроксану-100 для
тому числі птиці д і ю ч і й перорального застосур е ч о в и н і вання
(мг/кг м.т.) мл/10 кг
мл/1 л
м.т.
води
Велика рогата
худоба (телята
до 3-х місячного
віку)
Поросята

2,5 - 5,0

0,25 - 0,5

-

2,5 - 5,0

0,25 - 0,5

-
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Протипоказання

Застереження

Форма випуску

Свійська
птиця
5,0-10
0,5-1,0
(кури-бройлери,
племінні кури, ремонтний молодняк
та індики)
Курс лікування - 3-5 діб, а при сальмонельозі, пастерельозі та змішаних інфекціях - 5-10 діб. На час лікування
тварини повинні отримувати воду з препаратом; кожні 24
години слід готувати свіжий розчин препарату.
Підвищена індивідуальна чутливість до енрофлоксацину.
Не застосовувати для нецільових тварин.
Не застосовувати одночасно разом з нестероїдними протизапальними засобами, антибіотиками групи макролідів, тетрацикліном та хлорамфеніколом.
Не застосовувати супоросним свиноматкам, а також тваринам з ознаками захворювань центральної нервової системи. Не застосовувані тваринам із порушенням
розвитку хрящової і кісткової тканин.
Забій тварин та птиці на м'ясо дозволяється через 12 (телята, свині) та 11 (свійська птиця) діб після останнього застосування препарату. Отримане, до зазначеного терміну,
м'ясо утилізують або згодовують непродуктивним тваринам, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.
Ампули по 1 та 2 мл; флакони зі скла або полімерних
матеріалів по 10; 50; 100; 500 та 1000 мл.

Умови зберігання Сухе, темне, недоступне для дітей місце при температурі
та транспортування від 5°С до 25°С.
Термін
придатності

Власник
реєстраційного
посвідчення
Виробники
готового
продукту

2 роки. Після першого відкривання флакону - 14 діб при
умові зберігання його у сухому, темному місці при
температурі від 5°С до 25°С.
Для застосування у ветеринарній медицині!
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