
 ЛИСТОВКА ЗА: 

 
Флорон® перорален разтвор 100 mg/ml 

 
Floron® oral solution 100 mg/ml 

 
 

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 ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ 

 

Флорон® перорален разтвор 100 mg/ml 
Флуорфеникол 
 
Floroon® oral solution 100 mg/ml 
Fluorphenicolum 
 
 
3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУБСТАНЦЯ(ИИ) И ЕКСЦИПИЕНТА 

(ИТЕ) 

 

Активна субстанция: 

 
100 ml οт пероралния разтвор съдържат: 
Fluorphenicolum    10 g 
 
Ексципиенти: 

Полиетилен гликол 
 

 
4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ 

 
Домашни птици: Coli инфекции, инфекции с Pasteurella, инфекциозен ринит, стафилококови 
инфекции, инфекции с Ornithobacterium rhinotracheale и други заболявания, причинени от 
чувствителни на флуорфеникол микроорганизми.  
Свине: плевропневмония (Actinobacillus pleuropneumoniae), атрофичен ринит (Pasteurella 

multocida, Bordetella bronchiseptica), болест на Glasser (Haemophilus parasuis) и други 
заболявания, причинени от чувствителни на флуорфеникол микроорганизми. 
 

 

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

 

Не са известни. 
 

 
6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ 

 



При домашни птици - не са известни.  
При свине - зачервяване и/или подуване на перианалната тькан и меки изпражнения може да се 
наблюдават след прилагането на лекарството.  
Промените са преходни и краткотрайни и не се отразяват на общото състояние на животните. 
 

 

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП 

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

ПРИЛАГАНЕ 

 

Домашни птици: Дневната доза е 20 mg флуорфеникол на 1 kg телесно тегло, което съответства 
на 100 ml от лекарствения продукт на 100 литра питейна вода при птици на възраст до 4-тата 
седмица. При птици на възраст след 4-тата седмица трябва да се използва разтвор с 
концентрация от 200 ml от лекарството на 100 литра питейна вода. Лечението продължава 3 до 
5 дни.  
Свине: Дневната доза е 1,5 до 2 mg флуорфеникол на kg телесно тегло, което означава, че 
дневната доза от лекарството за свиня с тегло 100 kg е 1,5 до 2 ml. Продължителността на 
лечението е 7 дни.   
На пилета и свине лекарството трябва да се дава в питейната вода. По време на лечението 
животните не трябва да пият вода с други видове лекарства. Ако това не е възможно, 
лекарството трябва да се дава на две равно разделени дози – едната сутрин, а другата след 12 
часа. 
 

 

9. СЪВЕТИ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Флуорфениколът не трябва да се използва едновременно с тиамфеникол и хлорамфеникол.  
Лекарството не трябва да се прилага едновременно с други лекарствени средства.  
Домашни птици: Лекарството не трябва да се дава на носачки, чиито яйца са за консумация от 
хора.  
Свине: Лекарството не трябва да се прилага при бременни свине и в период на лактация и при 
нерези за разплод. 
При повишена консумация на вода поради високи температури в помещенията на животните, 
концентрацията на лекарственият продукт в питейната вода трябва да се намали с 25%, или да 
се пригоди дневната консумация и дозировката на килограм телесно тегло. 
 
 

10. КАРЕНТЕН СРОК 

 
Месо и вътрешни органи на пилета: 16 дни 
Месо и вътрешни органи на свине: 16 дни 
Лекарството не трябва да се дава на кокошки носачки, чиито яйца са за човешка консумация.  
 
 
11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА 
 
Да се съхранява в оригиналната опаковка при температура под 25 oC. 
Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места. 
 
Срок на годност след отваряне: 28 дни 
 



 

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП: 
При голяма консумация на вода, поради по-високи температури на въздуха в помещението на 
животните, концентрацията на лекарството в питейната вода трябва да бъде намалена с 25% 
или коригирана на база дневно потребление и дозировка на килограм телесно тегло. 
Ако лекарството се смесва с питейна вода и окончателната му концентрация е по-висока от 1 g 
флуорфеникол на 1 л питейна вода, активно вещество може да преципитира. 
 

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на 
животните: 
Не е приложимо. 
 
Бременност, лактация или яйценосене: 
Тъй като не са провеждани изследвания за потвърждаване на безопасната употреба на 
флуорфеникола по време на бременност и лактация, лекарството не трябва да се прилага при 
тези състояния. 
 
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие: 
Не са известни. 
 

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти): 
Не са докладвани случаи на предозиране. 
 
Несъвместимости: 
Не е приложимо. 
 
 
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 или фармацевт  какво да правите с ненужните ВМП. Тези 
мерки ще помогнат за опазване на околната среда. 
 
14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА 

 

13.02.2014 год.  
 

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

 
Опаковка 

Шишета по 100 ml, пластмасови бутилки от  1 L с мерителен съд.  
 
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. 
 
Представителство на KRKA в България 

Teл.: + 359 (02) 962 34 50 
София, ул. Якубица 19 
 
 


