
 

 

ЛИСТОВКА ЗА: 

Енроксил 100 mg/ml перорална суспензия за пилета и пуйки 

 

Enroxil 100 mg/ml oral solution for chickens and turkeys 

 
 
1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА 

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ 

 
Притежател на лиценза за употреба: 
KРКА, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения 
 
Производител, отговорен за освобождаване на партидата: 
KРКА, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения 
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Германия 

 

 

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ 
 
Енроксил 100 mg/ml перорална суспензия за пилета и пуйки 
Enrofloxacin 
 
 
3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ 

 
1 ml бистър, жълт разтвор съдържа 100 mg енрофлоксацин и 14 mg бензилов алкохол. 
 

 

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ 

 
Лечение на инфекции, причинени от следните бактерии, чувствителни на енрофлоксацин: 
 
- при пилета 
Mycoplasma gallisepticum 

Mycoplasma synoviae 

Avibacterium paragallinarum 

Pasteurella multocida 

Escherichia coli; 

 

- при пуйки 
Mycoplasma gallisepticum, 

Mycoplasma synoviae, 

Pasteurella multocida, 

Escherichia coli. 

 
 
5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

 
Да не се използва с профилактични цели. 
Да не се използва, когато е възможна появата на резистентност / кръстосана резистентност в 
стадото, което предстои да бъде третирано, към (флуоро)хинолони. 
Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към други 
(флуоро)хинолони, или към някой от ексципиентите. 
 
 
6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ 



 

 

 
Не са известни. 
Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на 
този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия 
ветеринарен лекар. 
 
 
7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП 
 
Пилета и пуйки. 
 
 
8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ 
 
Дозировка: 

- пилета и пуйки: 10 mg енрофлоксацин / kg телесна маса на ден за 3-5 последователни дни. 
 
Лечение за 3-5 последователни дни: за 5 последователни дни при смесени инфекции и 
хронични прогресивни форми. Ако не е постигнато клинично подобрение в срок от 2-3 дни, 
трябва да се има в предвид алтернативно антимикробно лечение, базирано на тестове за 
чувствителност. 
 
Чрез водата за пиене: трябва винаги да сте сигурни, че цялата приложена доза е приета. 
Медикаментозната вода трябва всеки ден да се опреснява точно преди предлагането и на 
животните.  Водата за пиене трябва да се смесва с лекарството през целия период на лечение, 
без да има наличен друг воден източник. Необходимо е определяне на телесното тегло, колкото 
е възможно най-точно, за да се избегне поддозирането. 
 
Използвайте само  пресни предварително приготвени разтвори, приготвяни всеки ден преди 
започване на лечението. Водоснабдяващите системи трябва да бъдат проверявани регулярно, за 
да се осигури точно количество лекарство. Изпразнете системата и я изпълнете с 
медикаментозна вода преди започване на лечението. Пресметнете дневното количество (ml) от 
продукта, необходим за периода на лечение, както следва: 
 
Общо количество птици х Средна телесна маса в kg х 0,1 = общ обем (ml) на ден 
 
Продуктът може да бъде поставен директно в колекторния резервоар или във водата чрез помпа 
за дозиране. 
Трябва да се вземе под внимание дали цялата предвидена дозировка е приета. 
Използвайте подходящо и правилно калибрирано дозиращо устройство. 
 
 
9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Моля погледнете точка 8. 
 
 
10. КАРЕНТЕН СРОК 
 
Пилета: месо и вътрешни органи - 7 дни. 
Пуйки: месо и вътрешни органи - 13 дни. 
Не  cе разрешава за употреба при птици, чиито яйца са предназначени за човешка консумация. 
Да не се използва при птици, предназначени за подрастващи носачки в срок от 14 дни преди да 
започнат да снасят. 
 
 



 

 

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА 
 
Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места. 
Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия за съхранение. 
Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, 
посочен върху етикета. 
 
Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 3 месеца. 
Срок на годност след разтваряне, съгласно указанията: 24 часа. 
 
 
12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 
При лечение на инфекции с Mycoplasma spp може да липсва ерадикация на микроорганизмите. 
 
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта 
Официалните и локални антимикробни изисквания следва да бъдат съблюдавани, когато се 
използва ветеринарномедицинският продукт. Флуорохинолоните трябва да се използват за 
лечение на клинични състояния, които са със слаб отговор или се очаква да са със слаб отговор 
към други класове антимикробни продукти. 
Когато е възможно, употребата на флуорохинолони трябва да става след тест за 
чувствителност. 
Употребата на продукта извън показанията дадени в КХП, може да увеличи превалентността на 
бактерии, резистентни към (флуоро)хинолони и може да намали ефективността на лечението с 
други хинолони поради възможност за кръстосана резистентност. 
Ако няма клинично подобрение в срок от 2 до 3 дни тестването за чувствителност трябва да 
бъде повторено, ако е подходящо. 
 От първоначалното лицензиране на енрофлоксацин за употреба при домашните птици, 
съществува широко разпространена понижена чувствителност на E. coli към флуорохинолони и 
поява на резистентни  микроорганизми. Докладвана е резистентност също така при Mycoplasma 

synoviae в ЕС. 
Преди употреба, колекторния резервоар трябва да бъде изпразнен, внимателно почистен и след 
това изпълнен с известно количество чиста вода преди добавянето на изисканото количество от 
продукта. Получената микстура трябва да бъде размесена. 
Преди употреба колекторния резервоар трябва да бъде проверен внимателно за присъствието 
на прах, образуване на налепи и седиментация. 
 
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти): 
Не са наблюдавани клинични симптоми на предозиране при пилета и пуйки, третирани 
съответно с дози до 10 и 6 пъти по-високи от терапевтичните. 
Употребата на флуорохинолони по време на растежния период е съпроводена със значително и 
продължително повишаване на приема на  вода за пиене, поради което може да се повиши и 
приема на активната субстанция при висока температура, това потенциално може да има връзка 
с увреждане на ставния хрущял. 
 
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие: 
In vitro, антагонизъм е наблюдаван при едновременната употреба на флуорохинолони и 
бактериостатични антимикробни агенти като макролиди или тетрациклини и фениколи. 
Едновременното приложение на субстанции, съдържащи алуминий или магнезий може да 
намали абсорбцията на енрофлоксацин. 
 
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на 
животните: 
- Хора с известна свръхчувствителност към (флуоро)хинолони трябва да избягват контакт 

с ветеринарномедицинския продукт. 
- Избягвайте контакт с кожата и очите. 



 

 

- Изплакнете незабавно всякакви следи от продукта от кожата или очите с вода. 
- Измийте ръцете и кожата, която е била в контакт след употреба на продукта. 
- Не трябва да се яде, пие или пуши по време на употребата на продукта. 
 
 
13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ 

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА 

 
Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се унищожат в 
съответствие с националните изисквания. Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с 
ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда. 
 
 
14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА 
 
19 май 2014 год. 
 
15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
100 ml кехлибарен тип III стъклено шише с полипропиленова мерителна чаша в картонена кутия. 
1 литър полиетиленова бутилка с висока плътност и полипропиленова мерителна чаша. 
5 литра полиетиленова бутилка с висока плътност. 
 
Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара. 
 


