
 
ЛИСТОВКА ЗА: 

 
Флорон 40 mg/g медикаментозен премикс за прасета  
Floron 40 mg/g Premix for Medicated Feeding Stuff for Swine 

 
 
1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН 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 
Slovenia 
 
2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ 
 
Флорон 40 mg/g медикаментозен премикс за прасета  
Florfenicol 
 
3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ 
 
Всеки грам от леко кафяво-белия прах съдържа 40 mg florfenicol и 10 mg propylene glycol 
(E1520). 
 
4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ 
 
При прасета (прасета за угояване):  
За лечение и превенция на респираторни заболявания при прасета, при заразени стада с 
Pasteurella multocida, чувствителни на флуорфеникол. Преди започване на метафилактично 
прилагане, трябва да се установи наличие на болестта в стадото. 
 
5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
 
Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от 
ексципиентите. 
Да не се използва при известна резистентност към флуорфеникол. 
Вижте също т.12 Специални предупреждения. 
 
6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ 
 
Често наблюдавани неблагоприятни реакции са диария, перианално възпаление и ректална 
еверзия. Тези реакции са преходни и преминават след спиране на лечението. Също така може 
да се наблюдава и повишаване на серумния калций. 
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 
 
Прасета (прасета за угояване). 
 
8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ 
 
Перорално приложение, в медикаментозния фураж.  



 
Дозировка:  
Флуорфеникол 10 mg/kg телесна маса (еквивалент на 250 mg от ветеринарномедицинския 
продукт) на ден, в продължение на 5 последователни дни.  
 
Приложение:  
При ежедневен прием на 50 g/kg телесна маса, тази дозировка съответства на нормата за 
влагане на 5 kg от медикаментозния премикс/t фураж, т.е. 200 ppm флуорфеникол.  
Степента на влагане на медикаментозния премикс във фуража може да бъде увеличена, за да се 
постигне необходимата дозировка на mg/kg и да се вземе под внимание действителния прием 
на фуражи. Така, степента на влагане може да се наложи да бъде коригирана, за да се даде 
правилната доза. 
 

 
250 mg от ветеринарно-
медицинския продукт kg 
телесна маса и дни 

 

 
x 

 
 Средна телесна 
маса на прасето (kg) 

 
 = mg от ветеринарно-медицинския 
продукт на kg фураж 

 
Среднодневен прием на храна (kg/животно) 

 

 
 
Във всички случаи се препоръчва да се спазва дозировка от 10 mg флуорфеникол на kg телесна 
маса на ден, за 5 последователни дни.  
За да се осигури правилно дозиране, телесната маса трябва да се определи възможно най-точно. 
Необходимата доза трябва да се измерва с подходящо калибрирано устройство за претегляне.  
 
 
 
9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Максималният процент на влагането е 12,5 кg / t (500 ppm флуорфеникол) като по-висок 
процент на включване може да доведе до влошаване на вкуса на храната и намалена 
консумация на храна.  
 
При никакви обстоятелства не трябва количеството на вложения премикс бъде под  
5 kg / t фураж.  
 
Този продукт трябва да се влага при производството на фуражи при строг контрол. При 
смесването трябва да се използват калибрирани смесители. 
 
Препоръчително е продукта да се добави към смесител, съдържащ фуража и да се смесва 
старателно до получаване на хомогенна смес. 
 
Продуктът може да бъде вложен в гранулирани фуражи след като се обработи предварително с 
пара при температура не по-висока от 85 °С. 
 
10. КАРЕНТЕН СРОК 
 
Месо и вътрешни органи: 14 дни.  
 
11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА 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 върху опаковката.  
Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 3 месеца. 
Срок на годност след размесване с храната или фуража: 3 месеца. 
 
12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 
Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП: 
Животни, които са с понижен апетит и/или тежко общо състояние трябва да се лекуват с 
парентерални форми. 
 
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта: 
Продуктът трябва да се използва в зависимост от чувствителността към него и като се вземат 
предвид официалната и местна антимикробни политики.  
Употребата на продукта, различна от указанията, дадени в кратката характеристика може да 
увеличи разпространението на бактерии, резистентни към флорфеникол и може да намали 
ефективността на лечението с други aмфениколи, поради възможността от кръстосана 
резистентност. 
Този премикс е предназначен за приготвяне на твърди медикаментозни фуражи и не може да 
бъде използван директно; степента на включване на премикса във фуража не може да бъде по-
ниска от 5 kg/t.  
Този премикс съдържа варовик, който може да доведе до намаляване на консумацията на храна 
и на фосфорно- калциев дисбаланс при приема на фуража. Затова внимателно трябва да се 
вземе предвид съдържанието на калций в медикаментозния фураж, смесен с премикса.  
Лечението не трябва да превишава 5 дни.  
В клинично проучване, в рамките на една седмица след прилагане на последната доза, случаите 
на прасета с лека депресия и / или лека диспнея и / или пирексия (40 °С), е приблизително 20% 
от първоначалния брой на болните животни. 
 
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на 
животните: 
Може да се прояви кожна чувствителност. 
Да се избягва контакт с кожата. 
 
Продукта не трябва да се използва, в случай на известна свръхчувствителност към пропилен 
гликол.  
Трябва да се работи внимателно с този продукт, за да се избегне експозицията по време на 
включването на премикса във фуражите и прилагането на медикаментозния фураж при 
животните, като трябва да се спазват всички препоръчани предпазни мерки.  
Индивидуалното предпазно оборудване, състоящо се от маска-респиратор, съответстваща на 
европейски стандарт EN 149, или с респиратор, който не е за еднократна употреба, 
съответстващ на европейския стандарт EN 140, с филтър EN 143, химически устойчиви 
ръкавици, защитни очила, предпазен комбинезон, трябва да се носи, когато се работи с 
ветеринарномедицинския продукт.  
Трябва да се носят ръкавици и да не се пуши, да не се яде или пие, когато се работи с  
продукта или медикаментозния фураж.  
Измийте ръцете старателно със сапун и вода след разбота с продукта или медикаментозния 
фураж. В случай на експозиция, мястото трябва да се изплакне обилно с вода. 
 
Ако след експозиция се развият симптоми като кожен обрив, незабавно да се потърси 
медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикета на 
продукта. 
 
 
Бременност и лактация: 



Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана при свине майки по време на 
бременност и лактация. 
Лабораторните проучвания за токсичност при плъхове са показали неблагоприятни реакции 
върху мъжката полова система. 
Не се прилага по време на бременност и лактация. 
 
Да не се използва при нерези за разплод. 
 
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти): 
В случай на предозиране, може да се наблюдава намаляване на приема на храна и 
консумацията на вода и в резултат на това може да се наблюдава намаляване на телесната маса. 
Възможно е да има увеличение на случаите на отказ от фуражите и повишаване на серумния 
калций. 
 
Несъвместимости: 
При липса на данни за съвместимост, този ветеринарномедицински продукт не трябва да се 
смесван с други ветеринарномедицински продукти. 
 
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 
 
Юли 2015г. 
 
15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
PET/AL/PE фолио запечатан плик, съдържащ 1 kg медикаментозен премикс. 
Зашита торба от хартия/HDPE, съдържаща 5 kg, 10 kg или 25 kg медикаментозен премикс. 
 
Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара. 
 
За допълнителна информация относно този ветеринарен медицински продукт, моля свържете се 
с местния представител на притежателя на лиценза за употреба. 
 
Крка България ЕООД 
Тел: 02 962 34 50 
Факс:02 962 35 20 
Ел. поща: info.bg@krka.biz 
 
 
 


