
ФЛОКСИ-СПРЕЙ
Спрей для зовнішнього застосування, розчин
Опис Рідина темно-синього кольору.
Склад 100 мл препарату містить діючі речовини:

флуорфенікол - 2,5 г; 
генціанвіолет - 0,3 г.
Допоміжні речовини: метилпіролідон, спирт етиловий, спирт
ізопропіловий, поліетиленгліколь, диметилсульфоксид.

Фармакологічні
властивості

Флуорфенікол є похідним тіамфеніколу, в якому гідроксильна
група заміщена атомом флуору, що зумовлює його антибакте-
ріальну активність проти ацетилтрансферазосинтезуючих бак-
терій. Флуорфенікол діє бактеріостатично на грампозитивні і
грамнегативні бактерії, а саме: Fusobacterium necrophorum, Bac-
teroides melaninogenicus, Streptococcus spp., Staphylococcus spp.,
Pasteurеlla spp., Salmonella spp., Proteus spp., Pseudomonas spp.,
Haemophilus spp., а також Mycoplasma spp., Rickettsia spp.,
Chlamydia spp. 
Флуорфенікол пригнічує синтез білків у клітинах бактерій. У про-
топлазмі він зв'язується з 70S-рибосомними субодиницями, при-
гнічуючи ферментну активність пептидилтрансфефарази,
гальмуючи, такими чином, синтез білків у рибосомах відповід-
них бактерій.
Генціанвіолет належить до групи похідних розаніліну, що нале-
жить до лікарських барвників з вираженою антисептичною дією.
Його антимікробна і протигрибкова дія проти Staphylococcus spp.,
Candida spp., полягає в здатності порушувати окисно-відновні ре-
акції в клітинах мікроорганізмів. В'яжуча дія генціанвіолету ви-
ражається у впливі на водно-сольовий і тканинний обміни в
пошкоджених тканинах. Це призводить до зменшення гідратації,
блокування проникнення патогенної мікрофлори і продуктів їх
життєдіяльності із зони мертвих тканин у здорові, відновлення
мікроциркуляції крові і, як наслідок, до прискорення регенерації
пошкоджених ділянок і грануляції тканин. Таким чином, генці-
анвіолет доповнює дію флуорфеніколу.
ФЛОКСИ-СПРЕЙ при зовнішньому застосуванні діє місцево і
практично не проникає в систему кровообігу.

Застосування Велика рогата худоба:лікування тварин, хворих на омфаліт, па-
нарицій, міжпальцеві дерматити, а також при травматичних уш-
кодженнях шкіри (рани, тріщини, подряпини), травматичних
пошкодженнях сосків, інфекційних ураженнях рогів та ратиць
(в тому числі, некробактеріозу), трофічних виразках, відкритих
абсцесах, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до флу-
орфеніколу. Препарат застосовують для обробки шкіри після хі-
рургічних втручань.
Вівці, кози: лікування тварин, хворих на панарицій, міжпальцеві
дерматити, а також при травматичних та хірургічних ранах (у
тому числі, ран шкіри при стрижці вовни), інфекційних уражен-
нях рогів та копит (в тому числі, копитної гнилі та некробакте-
ріозу), виразках, відкритих абсцесах, що спричинені
мікроорганізмами, чутливими до флуорфеніколу.
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Коні: лікування тварин при травматичних та хірургічних ранах
(у тому числі після кастрації), інфекційних ураженнях копит (в
тому числі некробактеріозу), панариції, виразках, забоях, від-
критих абсцесах, що спричинені мікроорганізмами, чутливими
до флуорфеніколу.
Свині: лікування тварин, хворих на екзему, ексудативний епі-
дерміт, панарицій, міжпальцевий некроз, а також при травма-
тичних та хірургічних ранах (у тому числі, після кастрації),
інфекційних ураженнях ратиць (в тому числі, некробактеріозу),
забоях, виразках, екземах, укусах, відкритих абсцесах, що
спричинені мікроорганізмами, чутливими до флуорфеніколу.
Кролі: лікування тварин, хворих на дерматити бактеріального
походження, панарицій, піодермію, екзему, а також при трав-
матичних та хірургічних ранах (у тому числі після кастрації), роз-
чісуваннях, укусах, забоях, виразках і відкритих абсцесах, що
спричинені мікроорганізмами, чутливими до флуорфеніколу.

Дозування Перед нанесенням препарату уражену ділянку ретельно очи-
щують від ексудату, некротизованих тканин.
Тримаючи попередньо струшений флакон на відстані 10-15 см
від поверхні пошкодженої ділянки шкіри, натискують на розпи-
лювач 1-2 рази. Застосовувати препарат необхідно через кожні
12 годин. Курс лікування залежить від ступеня ураження і швид-
кості загоєння, але не повинен перевищувати 10 діб.

Протипоказання Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату. 
Не застосовувати одночасно з тіамфеніколом або хлорамфені-
колом.

Застереження Не допускати попадання препарату в очі тварин. Не дозволяти
тварині протягом 5 хвилин злизувати препарат. Перед застосу-
ванням флакон із препаратом необхідно струсити.
У разі вимушеного забою тварини, оброблені ділянки необхідно
видалити.

Форма випуску Флакони з скломаси або полімерних матеріалів із пульвериза-
тором по 30, 50, 100, 200, 250 та 500 мл.

Умови зберігання
та транспортування

Темне, недоступне для дітей місце при температурі від 
5 °С до 25 °С. 

Термін придатності 2 роки. 
Термін придатності після першого застосування: до закін-
чення терміну придатності

Для застосування у ветеринарній медицині!
Власник
реєстраційного
посвідчення

ТОВ "БІОТЕСТЛАБ"
вул. Володимирська, 57-А, м. Васильків,
Київська обл., 08600, Україна

Виробники
готового
продукту

ТОВ "БІОТЕСТЛАБ"
вул. Володимирська, 57-А, м. Васильків,
Київська обл., 08600, Україна
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