
ЛИСТОВКА ЗА: 

Енрокс Макс 100 mg/ml инжекционен разтвор за говеда и прасета 

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

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ 

 
Притежател на лиценза за употреба  
Krka d.d., Novo mesto 
Šmarješka cesta 6 
8501 Novo mesto 
Словения 
 
Производител, отговорен за освобождаване на партидата: 
Krka d.d., Novo mesto 
Šmarješka cesta 6 
8501 Novo mesto 
Словения 
 
или 
 
TAD Pharma GmbH  
Heinz-Lohmann-Straße 5  
27472 Cuxhaven 
Германия  
 
 
2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ 
 
Енрокс Макс 100 mg/ml инжекционен разтвор за говеда и прасета  
Енрофлоксацин 
 
Enrox Max 100 mg/ml solution for injection for cattle and pigs  
Enrofloxacin 
 
 
3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ 

 

Всеки ml от бистрия, жълт разтвор съдържа: 
 
Активна субстанция: 

Enrofloxacin 100 mg  
 
Ексципиенти: 

Benzyl alcohol (E1519) 20 mg 
Butyl alcohol 30 mg 
 
 
4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ 

 
Говеда:  
За лечение на инфекции на респираторния тракт, причинени от чувствителни към 
енрофлоксацин микроорганизми, като Histophilus somni, Mannheimia haemolytica, Pasteurella 

multocida, и Mycoplasma spp. 
За лечение на мастит, причинен от чувствителни към енрофлоксацин микроорганизми, като E. 

coli. 



 
Прасета:  
За лечение на бактериална бронхопневмония, причинена от чувствителни към енрофлоксацин 
микроорганизми, като Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida и усложнени от 

Haemophilus parasuis като вторичен патоген при прасета. 
 
5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

 
Да не се използва за профилактика. 
Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция, или към някой от 
ексципиентите. 
Да не се използва при животни с ЦНС асоциирани припадъци. Да не се използва при наличие 
на съществуващи нарушения на хрущялното развитие, мускулно скелетни наранявания около 
функционално значими или поддържащи теглото стави. 
Да не се използва в случаи на резистентност срещу други флуорохинолони поради възможност 
от кръстосана резистентност. 
 
 
6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ 
 
В редки случаи, могат да се появят реакции на транзиторно възпаление (подуване, зачервяване) 
в мястото на инжектирането. То преминава за няколко дни без допълнителни терапевтични 
мерки. 
В редки случаи, интравенозното приложение може да причини шокови реакции при говеда, 
вероятно в резултат на циркулаторни нарушения. 
В изолирани случи могат да се появят гастроинтестинални нарушения по време на лечението на 
телета. 
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 

 
Говеда и прасета. 
 
 
8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН(И) НА 

ПРИЛАГАНЕ 
 
Доза и продължителност на лечението: 
 
Говеда: 
За респираторни инфекции: подкожно инжектиране:  
Еднократна доза от 7.5 mg енрофлоксацин/kg телесна маса/ден (7.5 ml от продукта/100 kg 
телесна маса/ден). 
В случи на тежка или хронична инфекция на респираторния тракт, може да се наложи повторно 
инжектиране след 48 часа. 
За мастит причинен от E. coli при говеда: приложение чрез бавна интравенозна инжекция. 
5 mg енрофлоксацин/kg телесна маса/ден (5.0 ml от продукта/100 kg телесна маса/ден) дневно 
за 2-3 дни. 
Прасета: 
За респираторни инфекции: интрамускулно инжектиране във вратната мускулатура зад ухото: 
Еднократна доза от 7.5 mg енрофлоксацин/kg телесна маса/ден (0.75 ml от продукта/10 kg 
телесна маса/ден). 



 
В случи на тежка или хронична инфекция на респираторния тракт, може да се наложи повторно 
инжектиране след 48 часа. 
 
 
9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Говеда и прасета: 
За да се осигури точната доза, трябва да се определи телесна маса възможно най-точно, за да се 
избегне поддозиране. 
При повторно инжектиране всеки път трябва да се променя мястото на приложение. 
Говеда: не трябва да се прилагат повече от 15 ml от продукта (7.5 ml при телета) при подкожно 
инжектиране в едно и също място. 
Прасета: не трябва да се прилагат повече от 7,5 ml от продукта при интрамускулно 
инжектиране в едно и също място. 
 
 
10. КАРЕНТЕН СРОК 
 
Говеда: 
Месо и вътрешни органи: s.c. употреба: 14 дни. 
 i.v. употреба:7 дни. 
Мляко: s.c. употреба: 120 часа. 
 i.v. употреба: 72 часа. 
 
Прасета: 
Месо и вътрешни органи:  i.m. употреба: 12 дни. 
 
 
11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА 
 
Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места. 
Да се съхранява в оригиналната опаковка. Да не се замразява. 
 
Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, 
посочен върху етикета след „Годен до”. 
Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 28 дни. 
 
 
12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта: 
Официалните и локални антимикробиални политики следва да бъдат спазвани при употребата 
на продукта. 
Употребата на флуорохинолони трябва да се запази за лечение на клинични състояния, които са 
със слаб отговор, или се очаква да се повлияят слабо от други  класове антимикробни продукти. 
Когато е възможно, флуорохинолоните трябва да се използват само на базата на тестове за 
чувствителност. 
Употребата на продукта при показания, различни от посочените в КХП може да увеличи 
превалентността на бактериалната резистентност към флуорохинолони и може да намали 
ефективността на лечението с други хинолони поради възможността от кръстосана 
резистентност. 
Ако няма клинично подобрение наблюдавано след 2-3 дни от лечението, може да бъде 
необходима преоценка на лечението и провеждане на тестове за чувствителност.  
 



Бременност и лактация: 
Може да се използва по време на бременност и лактация. 
 
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие: 
Може да се появи антагонистичен ефект при едновременното приложение на макролиди и 
тетрациклини. Енрофлоксацинът може да повлияе метаболизма на теофилин, намалявайки 
теофилиновия клирънс. При липса на данни за съвместимост, този ветеринарномедицински 
продукт не трябва да бъде смесван с други ветеринарномедицински продукти. 
 
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти): 
При говеда доза от 25 mg/kg телесна маса приложена подкожно за 15 последователни дни може 
да се толерира без проява на някакви клинични симптоми. Клинични признаци наблюдавани 
при голямо предозиране включително летаргия, куцота, атаксия, слаба саливация и тремор на 
мускулите. При прасета доза от около 25 mg и повече активна съставка на kg телесна маса може 
да предизвика летаргия, загуба на апетит и атаксия. Да не се превишава препоръчителната доза. 
При инцидентно предозиране липсва антидот и лечението трябва да бъде симптоматично. 
 
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на 
животните: 
Трябва да се избягва директен контакт с кожата поради сенсибилизация, контактен дерматит и 
възможни реакции на свръхчувствителност. 
Хора с установена свръхчувствителност към (флуоро)хинолони трябва да избягват контакт с 
ветеринарномедицинския продукт. 
След употреба измийте ръцете. 
При случайно попадане в очите, изплакнете обилно с чиста вода. Ако се появи дразнене, 
незабавно да се потърси медицински съвет. 
Да не се яде, пие или пуши по време на работа с ветеринарномедицинския продукт. 
Вземете мерки, за да избегнете инцидентно самоинжектиране. 
При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се 
предостави листовката за употреба или етикета на продукта. 
 
13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ 

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА 

 
Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат 
унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство. 
Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще 
помогнат за опазване на околната среда. 
 
 
14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА 
 
30/08/2013 
 
 
 
15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Многодозови бутилки от тъмно стъкло тип II от 100 ml с бромобутилова гумена запушалка и 
алуминиево покритие. 
 
За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с 
териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба. 
Представителство на KRKA в България, София, 1164, ул. Якубица 19 
Teл.: + 359 (02) 962 34 5 


