
 
 

ЛИСТОВКА ЗА: 

 

Eнроксил 50 mg таблетки с вкус за кучета 
 

Enroxil Flavour 50 mg Tablets for dogs 
 
1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА 

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ  

 
Притежател на лиценза за употреба и производител, отговорен за освобождаване на партидата: 
 
KRKA, d.d., Novo mesto 
Šmarješka cesta 6 
8501 Novo mesto 
Словения 
 

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ МЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТ 
 
Eнроксил 50 mg таблетки с вкус за кучета 
Енрофлоксацин 
 
Enroxil Flavour 50 mg Tablets for dogs 
Enrofloxacin 
 
3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУБСТАНЦИЯ(ИИ) И ЕКСЦИПИЕНТА 

(ИТЕ) 

 
Всяка таблетка съдържа 50 mg енрофлоксацин. 
Кръгли, леко двойноизпъкнали, кремави до леко кафеникави таблетки с възможни видими бели 
или по-тъмни петна , с делителна черта от едната страна и със скосени ръбове. 
 

 

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ 

 
Tози лекарствен продукт се използва при кучета за лечение на бактериални инфекции на 
храносмилателния, респираторния и урогениталния тракт, кожата, вторични инфекции на рани 
и otitis externa, когато клиничният опит определя eнрофлоксацин като подходящо лекарствено 
средство. 
 
5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

 
Да не се използва при кучета по-малки от 1 година или при изключително големи породи 
кучета, с по-дълъг период на растеж, по-малки от 18 месечна възраст, тъй като ставният хрущял 
може да се увреди по време на периода на бърз растеж. 
Да не се използва в случай на свръхчувствителност на кучето към активната субстанция  или 
към някой от ексципиентите. 
Да не се използва при кучета, които имат гърчове, тъй като енрофлоксацин може дадоведе до 
стимулиране на ЦНС. 
Да не се използва за профилактика. 
 
6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ 
 
По време на периода на бърз растеж, енрофлоксацин може да повлияе на развитието на ставния 
хрущял. 
В много редки случаи (по-малко от 1 животно на 10,000 животни, включително изолирани 
съобщения) може да се наблюдават повръщане и анорексия. 



 
 
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 
 
Кучета. 
 

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

ПРИЛАГАНЕ 
 
Да не се превишава препоръчаната дневна доза. На кучето трябва да се дават 5 mg/kg от 
лекарствения продукт перорално, еднократно дневно или като се раздели дозата на два пъти 
дневно, в продължение на 5 до 10 дни, със или без храна.  
Продължителността на лечението при кучета може да се продължи, и зависи от клиничния 
отговор и от решението на лекуващия ветеринарен лекар.  
За да се осигури правилно дозиране, телесната маса трябва да се определи възможно най-точно, 
за да се избегне поддозиране. 
Дневната доза при кучета от средни породи е една таблетка на 10 kg телесна маса. 
 
9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Таблетката се дава перорално, еднократно дневно или като дозата да се раздели на два приема 
със или без храна. 
 
10. КАРЕНТЕН ПЕРИОД 
 
Не е приложимо. 
 
11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА 
 
Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места. 
Върнете всяка разполовена таблетка в отворената опаковка и я използвайте до 24 часа. 
Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия за съхранение. 
Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, 
посочен върху картонената опаковка след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на 
последния ден от този месец. 
 
12. СПЕЦИАЛНО/И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/Я 

 
Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП 
Флуорохинолоните трябва да се пазят за лечение на клинични заболявания, които имат слаб 
отговор или се очаква да реагират слабо на лечението с други антимикробни продукти. 
Когато е възможно, употребата на флуорохинолони трябва да се основава на тестове за 
чувствителност. Употребата на този продукт по различен начин от инструкциите, които са 
дадени в КХП може да увеличи резистентността на бактериите към флуорохинолони и това 
може да намали ефективността от лечението с други хинолони, поради възможността от 
кръстосана резистентност. 
При употребата на продукта трябва да се взимат предвид официалната и местната 
антимикробна политика. 
Да не се използва в случаи на резистентност към хинолони, тъй като съществува почти пълна 
кръстосана резистентност с други хинолони и пълна кръстосана резистентност с други 
флуорохинолони. 
Да не се превишава препоръчаната доза. 
Употребявайте този продукт внимателно, при кучета, с тежки бъбречни или чернодробни 
увреждания. 



 
 
 
Бременност, лактация, яйценосене 
Енрофлоксацин преминава в  майчиното мляко и трябва да се използва само след оценка на 
съотношението полза/риск, направена от отговорния ветеринарен лекар. 
 
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие 
Да не се комбинира с други лекарства като тетрациклини, фениколи или макролиди поради 
възможността тези лекарства да неутрализират желаното действие. 
Едновременното приложение с флуорохинолони може да засили действието на пероралните 
антикоагуланти (лекарствени продукти, които предотвратяват слепването на кръвните клетки). 
Да не се комбинира с теофилин (лекарство, което се използва за разширяване на бронхите), тъй 
като това може да доведе до удължено  елиминиране на това вещество. 
Едновременното приложение със субстанции, съдържащи магнезий или алуминий може да 
бъде последвано от забавена резорбция на енрофлоксацин. 
 
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти) 
При инцидентно предозиране могат да възникнат повръщане, диария и промени от страна на 
централна нервна система/промени в поведението. 
Няма антидот и лечението е симптоматично. Ако е необходимо може да се приложи алуминий 
или магнезий-съдържащи антиациди или активен въглен, за да се намали абсорбцията на 
енрофлоксацин. 
 
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на 
животните 
Измийте ръцете след употреба. 
В случай на контакт с очите, измийте ги обилно с чиста вода. 
В случай на инцидентно поглъщане, веднага потърсете лекарска помощ и покаже листовката 
или опаковката на лекаря.  
Хората с известна алергия към (флуоро)хинолони (група антимикробни средства) трябва да 
избягват контакт с този продукт.  
 
13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ 

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА 

 
ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води. 
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 
 
15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Блистери от полиамид/алуминий/поливинилов хлорид, филм (OPA/Al/PVC), за предпазване от 
топлина, запечатан с алуминиево фолио, съдържащи по 10 таблетки /блистер.  Всяка картонена 
кутия съдържа 100 таблетки в 10 блистерни опаковки. 
Блистери от полиамид/алуминий/поливинилов хлорид, филм (OPA/Al/PVC), за предпазване от 
топлина, запечатан с алуминиево фолио, съдържащи по 10 таблетки в 1 блистер.   
 
Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара. 
 
За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с 
териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба. 
 


