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Сарофлокс
(водорозчинний порошок для перораJIьного застосування)
.гпrстiвка-вкладка

опис

Порошок вiд бiлого до ледь жовтуватого KoJБopy.

Склад

мiстить дiючу рочовину:
сарафлоксащину гiдрохлорид
100 мп
мtuБтодекстриII.
,Щопомiжнi речовишt:
Фармакологiчцi властивостi
АТС vet класифiкацiйний код QJ01 - антибактерiальнi ветеринарнi препарати дjul системного
застосрuшня.
Сарафлоксацин належить до антибiотикiв груrrи фторхiнолонiв. Механiзм його бактерицидrоi
дii зупrовлений гшrьмувttЕням аrсгивностi [НК-гiрази (топоiзомераlи II типу у грчlп,lнегативних
бактерiй та топоiзомерfftи tV типу у окремих грампозитлтвнйх бактерiй), якi забезпечують
реrrлiкацiю !НК в ядрах мiкробних клiтин та ik пода-тьшлй подiл. У результатi чого мiкроорганiзми
не розмножуються.
Сарафлоксацин забезпечуе широкий спектр бактерицидrоi дii цроти IраrчIпозитивних та
грЕli\{негативних мiкроорганiзмiв, включaюIм види, резистентнi до бета-лilктЕlп{них антибiотикiв,
тетрацикJIiнiв, макролiдiв та амiноглiкозидiв, а саме: Д. coli, Sаlmопеllа spp., Pasteurella spp.,
Haemophilus spp., Staphylococclts аurеus, Streptococcus spp., Мусорlаsmа spp., Campylobacter spp.,
Klebsiella spp,, Bordetella spp., ClosПidium spp., Yersiпia spp., Рsеudоmопаs spp. Eпterobacter spp.,
Orпithobacterium spp. та iH. Щей аятибiотик е однiею з ocIIoBHlD( дЬчих речовин у прогр.lпilах по
боротьбi з колiбактерiозом та саJIьмонеJIъозом у птицi. Сарафлоксацин у порiвнлrнi з
норфлоксацином у чотири рази бiльш активний щодо грaмЕегативних та у два рази бiльш активний
щодо гр€lп{позитивнLD( мiкроорганiзмiв. По вiдношенню до анаеробiв BiH активнirrrий за
ципрофлоксацшI.
СарафлоксащиЕ швидко всмоктуеться з трtlвIIого KaHaIry у кров та проникае в yci органи та
тканини органiзму. Бiодоступнiсть у бройлерiв при пероральному застосраннi скJIадае 59,6+|З,8Уо.
Максимальна концентрацiя сарафлоксацину в KpoBi досягасться через 1,5-З години пiсля
випоюв.tння. Перiод напiввиведеЕня у бройлерiв становить 3,89*1,19 годиfi. У печiнцi птицi
сарафлоксацин в незначнiй кiлькостi метаболiзуеться до сульфачriнових та глпокоронiдrих сполук.
Бiологi.ший перiод напiврозпаду становить 30,13 юдини. В основному, виводитъся з фекалiяr,rи та
через Еирки, перев€Dкно в незмiненому виглядi.
Застосування
Лiкуваяня свiйськоi птицi (курчац бройлерiв, ремоЕтного молоднrку курей), хвороi на
колiбактерiоз, са:tъмонельоз, нещротичний еЕтериц септицемiю, стафiлококоз, сц)ептококоз,
мiкоrrлазмоз, гемофiльоз, пастерельоз, вториннш iнфекцiй за вiрусних зЕlхворюв,Iнь, а також при
iнших зzlхворювuшнrD( оргatЕiв дихання, трчlвного каналу та сечостатевоi системи, що спричr,rненi
мiкроорганiзмаtr,tи, чугJIивими до сарафлоксащшrу.
Щозування
1 г препарату

-
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Не застосовуваIи одночасно з теофiлiном, кофеiЪом,

хJIорЕlп{фенiколом, тiамфенir<олом та

фryорфенiколом.
Застережепня
При правиlьному використаннi i дозуваннi побiчrri явищц як правило, не спостерiгаються.
Забiй птицi на м'ясо дозвоJuIють через 4 доби пiсля остililъого застосування препарату.
OTpIartaHe, до з{вначеЕого TepMiHy, м'ясо угтIлiзують або згодовують нецродукгивним тваринtlп,f,
залежIIо вiд висновку лiкаря ветеринарноi медrцини.

Форма випуску
Пакети або контейнери iз полiмерншr матерiалiв по 10, 50, l00, 500 або 1000 г,
Зберiгання.
Сухе темне, недоступне для дiтей мiсце при температурi вiд 8 ОС до 15 ОС.
TepMiH цридzшностi препараry- 2 роки.
TepMiH придЕпностi пiсля першого вiдкривання (вцбору) стzшовитъ 30 дiб, за умови зберiгання
у сухому, темfiому мiсцi при темперагурi вiл 8ОС до 15'С.
TepMiH придатIIостi пiсля розчинешrя у водi - 24 юдини.
.Щля застоеуванпя у ветеринарнiй медицинi!
Власпик реестрацйпого посвЦчепня

тов "БроRАФАрмА,,

6-р Незалежностi 18 а,
м. БроварцКиiвськоi обл., 07400
YKparHa

Виробник готового продукту:

тов "БровАФАрмА.

G-р Незалежностi 18 а,
м. БровариrКиiвськоi обл,, 07400
YKparнa
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