Додаток 2

до ресстрацiйного посвiдчення AB-08l31_01_18
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Щефметрин

( суспензiя для внутрiшЕьоматкового застосування )

листiвка-вкладка

опие
Суспензiя вiд бiлого до ледь кремовOго кольору зi спеuифiчним запахом.

Склад

19 г препараry (одна доза в rrrприц-тубi) мiстить активно дiючу речовину (мг):
чефапiрину бензатиц - 640 (еквiвалентно - 500 мг цефапiриrrу)
!опомiжнi речовини: колiфор CS12, колiфор CS20, ПЕГ- 40, супсiш жирних кислот.
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Liефапiрин володiе широким спектром аlтибактерiальноi дii щодо грампозитивних i
ГрамнегаТивних бактерiЙ, в тоьry числi таких як: АrсапоЬасlеrium руоgепеs, Staphylococcus spp.,
Streptococcus руоgепеs, Slreplococcus dysgalactiae, Slreptococcus uberis, Pasteurella sрр., Proletls
mirabilis, Proteus vulgaris, Fusobacteriurп spp., Escherichia coli, Klebsiella spp,, Neisseria spp,,
Sаlmопеllа spp., Shigella spp., Clostridiшta рефiпgепs, Haemophilus iпfluепzае та iнших
Патогенних мiкроорганiзмiв, якi видi.пяlоться при пiдгострiйт i хронiч1.1iй формах ендометритiв у
KcrpiB.

Щефапiрин зв'язуеться та iнактивус пенiцилiн зв'язува,тьlti бiлки (ПБП), якi розташованi
На вкутрiшнiй мембранi ютiтинноТ стiнки бактерiй i беруть участь у TepMiHa,TbHlTx стадiях
збирання клiтинноТ стiнки бактерiй та при змiнi клiтинноi стiнки в перiод- росту й подiлу. iх
iнактивацiя переlшкоджас поперечному зшиванню ланцюгiв пептидоглiкаrliв, необхiдних для
мiцностi i xopcTKocTi стiнки бактерiальноi клiтини, Ще призводить до ослаблення бактерiа,тьноi
клiтинноi стiнки та подальшого лiзису клiтилt бактерiй.
L{ефапiрин стiйкий до дii пенiцилiнази i зберiгас свою активнiсть в аеробних i апаеробних
умовах,

Пiсля введення, цефапiрин з порожн}Iни матки легко про}Iикас в ендомеlрiй. де
зберiгаеться в бактерицидliй концентрацii не ь,tенше 24 годин. При цьому BiH практично не
наДхоДить в системниЙ KpoBoTiK та не чинить системноi дii, Тому Його максиNIальна
кOнцентрацiя в плазмi KpoBi становить лише 0,11-0,1З мкг/мл.
Виводиться з 0рганiзму голсlвни;\f чином :j сечею в незплiнному cTaHi
метаболiry - дезацетилцефапiрину, який також мас антибактерiальну активнiсть.
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Застосування
Препарат застосовують для лiкування KopiB за пiдгостроi та хронiчноi форм ендоN{етриту
бактерiа,тьноi етiологii.
!,озування
ПереД вВеденням препарату провOдять caHiTapHy обробку зовнiшнiх статевих органiв та
кореня хвоста. За необхiдностi порожнину IчIатки звiльняють вiд запального ексудату.
Препарат вводять коровам в порожнI,Iну матки в разовiлi дозi 19 г (BMicT одного шприцадозатора) за допомогою катетера. Шприц-дозатоР iнтенсивно струшують. з'еднують з ltaTeTepoтv{
та пiсля ректшtьноi фiксаlrii шийки матки обережно вводять катетер через шийку в порожн"rу
матки i ви:искаютъ BMicT шприца-дозатора.
За необхiдностi лiкування повторюютъ через 7-|4 дiб в тiй же дозi. fIопередне введення
Препарату ,Щitтотром. або iнших препаратiв на ocнoBi простагландинiв F2ш за 3-4 доби до
застосування Щефметрину, особливо за пiометри, значцо пiдвищус ефективнiсть лiкування i
усувае необхiднiсть його IIовторЕог0 застOсуваннJI.
Протипоказанвя
Не застосовувати при гiперчутливостi до KoMIIoпetlTiB препарату.
Не застосовувати разом з iншими внltтрiшньоматковими препаратаi\{и: якi мiстять
антибiотики.
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Застереження
Забiй KopiB на м'ясо дозволясться через 4 дабп пiсля останнього застосування препарату.
М'ясо отриманс до зазначеного термiпу утилiзують або згодовую_ть непродуктивнип{ тваринам,
заJIежно вiд висвовку лiкаря ветеринарноi медицрtни.
Молоко вiд лактуючих корiв, яким вводиJJи, препарат, використовують для харчових цiлей
без обмежень.
Форма випуску
Полiетиленовi шцрици-дозатори по l9 г, ушакованi в коробки по одному
або 10 штук в комплектi з катетерами та разовими рукавичками.
Зберiганшя.
Сухе, темне! недосrупЕе для дiтей мiсце при Teп.{пepaT.vpi вiд 2О до 25"С.
TepMiH придатностi препарату - 2 роки.
ffля застосування у вет€рипарrriй медицlтlli!
Власrrик ресстрацiйпого посвiдченпrl :

тов "БровАФАрмА"

б-р Незалежностi 18*а, м. Бровари. КиТвськоТ обл., 07400
Виробншк rотового продукту:

тов "БровАФАрмА,,

б-р Незал.ея<цостi 18-а, м. Бровари, КиiвськоТ обл., 07400
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