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L{ифлодекс

(краплi очнi.та вушнi, суспепзiя)
листiвка-вкJIадка

опис

Суспензiя мйхсе бiлого кольору.
Склад
1 мп препар4ry мiстить дiючi речовиЕи:
ц"профоооацин гiш)охло,ристий - 4,5 мц
-1мп,
дексап{етILзоII
.Щопомiжнi речовини: uатрiю хлорид, гiдроксиетилцелюлоза, полiсорбат, бензалконiю хлорид,
динатрiю едетац натрiю ацgгат, кислота оцтова, кислота борна, натрiю гiдроксид та/або кислота
хлористоводневц вода високоочищеЕа.

Фармакологiчнi влаетивостi
ДТС vet класифiкацiйний код

QS03

ветеринарнi препарати, якi застосовуIоться в
офтальмологii та отологii. QS03 СА0 1 -,Щексаrrлетазон i протимiкробнi.
Idифлодекс _ комбiнований хiмiотераrrе_вти,щlий засiб, який мiстить антибiотик широкого
спектру дii гр:пи фторхiнолонiв - ципрофлоксtшIин та гJIюкокортикоiд - дексаIvIетазош. ГIроявляе
шrтибактерiЙну, протизапаJьну, fiротиалергiйЕуi десеrrсибiлiзуючу дiю.
Щипрофло*"uоrпr, забезпечуе b"u"y бакiерицидrу дirо шЙхом iнгiбрання ЩНК-гiрази та
пригнiчення синтезу бакгерiа_тlьпоi ,ЩНК. [ie. бакrерицидIо Еа IраIчfнегативнi мiкроорганiзми У
перiод спокою i подirry (тому iнгiбуе не тiльки,ЩНК-гiразу, arre й сцриtIиняе лiзис клiтинноi стiнки).
На траrrtпозитивнi мiкроорганiзми дiе тirъки в перiод подiлу.
Idипrрофлоксацин активний до грtlIuIIеrативних йкроорганiзмiв: Escherich.ia coli, Sаlmопеllа
spp., Shigella spp,, Proteus spp., Citrobacter spp., Klebsiella sрр., Eпterobacter sppi., ИЬriо spp,,
Campylobacter spp,, Hafuia spp,, Рrоvidепеiа stuartii, Haemophilus spp., Раstеurёllа rпultocida,
Рsеiiоmопо,,pi., Gardпerella,qpp., ly'efsseria spp., Morqxella catarrhalis, ДсiпеtоЬасtеr ýрр,, ВruсеПа
ýрр.; гра}{позитивних мiкрооргЙiзмiв: StарфlосОссus spp., Streptococcus руоgепеs, Streptoco,ccus
agalaciiae, СоryпеЬасtеriurп diphtheriae, Listeria moпocytogelaes. Також проявjulс бакгерицидлу Дiю
до ряду iшших мiкроорганiзмiв: Chlamydia spp., Mycoplasma spp., Mycobacterium spp.
,щекоаrrлетазон - синтетичний фторований глококортикостероiд. При мiсцевому застосувшtнi
терапевти!ша акгивнiсть дексап{егазону обумовлена протизапальЕою, протиалергiйцою i
актипролiферативяою дiями. BiH зменшуе проникнiстъ i проЛiферачiю капiлярiв, локЕшьну
ексудацirо, клiтиннУ iнфiльтраIдiю, фагоЦитарflУ шспrвнiсть, вiдкладення колагену i активнiст1
ocHoBHi
фiбробласТiв, припliЧуе утвореЕня рубцевОi ткаЕини. Таким чином, декоам9таI}он змеЕшуе
,

пiсля мiсцевого застосрашня ципрофлоксацин добре всмоктуеться. Системна абсорбuiя
ципрофлоксацшну пiсля iнстиляцii в око низька. Через 60 хвилин пiсля закапуванIrя препарату

концентрацiя лlипрофлоксациЕу в сльозовiй рiдинi в середньому отмовить 4,98 мкг/мл, а у рiдинi
передньоi камери ок& . 2,59 мкг/мл. Перiод напiввиведенпя ципрофлоксацину з рiдини персднъоi
камери ока становлtтъ 2 години. При закаuраннi в очi середня концентраlдiя ципрофлоксацину в
KpoBi ше перевищуе 2,5 нг/мл. При.закапраянi у вуха - максимапъЕа концентрацiя у KpoBi
15 - 90 хвилитл тtiсля застосування i становить бi.llя 0,1% вiд концонтрilIii
спостерiгастiс"
"продовж
ципрофлоксацину введеною перорtlлъним IIIJIл(oM в дозi 250 мп,
бiлкал,rи ппазми KpoBi стаflовить t6-43%. ПеРiОД
Зв'язування ципрофлоксацину
напiввивеДеЕня ципРофлоксацИну з плtвми KpoBi - 3-5 годиш, 15-50% дози видiдяеться iз сечею у
tо-tsИ у виглядi метаболiтiв протягом 24 годин. ПрЙблизно 20 40%
незмiценому виглядi
антибiотлка виводиться з фека.тriями у везмiненому вигJIядi та у виглядi метаболiтiв протягом 5 днiв.
тривалiсть протизапаrьirоi дii дексаметtr}ону пiсля закапування шрепарату становить вiд 4 до
8 год. При мiсцJвому засiосуваннi системrrа абсорбцiя е низъкою. Пiсля закаr_ryваншI в очi
дa*.*."*он добре npbrr*a в елiтелiй рогiвки, клiтинИ кон'юнклИви та у вологу передньоi камери
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ока. Максима_тtьний piBeHb декоаметазону у внутрiшньоочнiй рiдднi на piBHi 30 нг/плл рееструеться
чорез 2 години пiсля введення. Перiод напiввиведе$ня - 3 години. При мiсчевому застосувавнi у
вуха максимальЕа коЕцентрацiя дексаметtrlону в KpoBi реестрJеться через 15-90 хвилин пiсля
застосування i становить приблизно l4Yо вiд концентрацii дексаметазону, введеного перораJIьним

шJurхомвдозisмп

]

j

у метаболiзованомtr, виглядi. Приб.тпrзно бO7о дози
виглядi 6-В-гiдрогiлексаIшет&}ону. Перiод пацiввtлведеЕця з плазми кровi

щексап,rетазоЕ виводиться з органiзму лише

видiляеться iз сечею у
вiдносrrо короткий - З-4 години.77-84Yодексап{етазону зв'язуеться з альбупriном сироватки r9oBi.
Застосувашня
Лiкуваяня собак, KoTiB, дрiбних, екзотичЕих та декоративних твариЕ (деrсоративних кролiв,
хом'якiв, ulypiB, мишей, мурчакiв, шашуц рептилiй) при гострих хронiчнrпс iнфекцiйних та
заIrальЕих захворювшrнях очей вух бакгерiальяого, хiмiчного та травматичнсго походження,
(кон'юнкгивiти, блефац)ити, кератити, кератокоц'юнктивiти, iридiти, iридоциклiти, виразки та ерозiТ
рогiвки, зztхворювання очей пiсля травм чи попадання чужорiдних тiл та агресивних сполук, атакож
в uередоперацiйний i пiсляоrrерацiйний перiоди; отит, оторея, в тому числi викликатri стороннiur
втручанням).
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.Щозування

Препарат закttлують в коц'юнктивальний мiшок по 1-2 краплi 2-4 разина добу (в ускл4дrених
випадкФ( 1_2 доби можfiа закапувати шо 1-2 краrrлi кожнi 2-З години) або слровий прохiд по 1-4
краплi заJIвжIIо вiд маси тварини 2-З разп на добу.
Пр:,l наявностi значноm гнiйrrого або слизисто-rнiйного видiленrrя, попередньо tlроводять
гiгiснi*rу обробку очей або Byjr: закашуютъ З-4 краллi препарату та видшtяють видlленщI
стерильниь{ марлевим тампонOм. Пiсля обробки зllкsгIyоть 1-2 краплi препарату i проводять
вiдповiдниЙ nyp. лiкування
Трива_гliстъ лiкlвання стtlновить 5-10 дiб до повного видужанЕIя.
Перед застосув{lнням флакоц з препаратом струсити!

Протипоказапня

Не застосовувати TBapиHaIvI з riдвищеною чугливiстю до KOMпoHeHTiB препараry.
Не застосовувtIхи при вiрусних та грибковiлх вражеЕlнfi( очеЙ i вух.

Не заотосовувати одночасно з нестероiднипtи ЕротизапаJIьними

rrрепаратаIv{и, теофiлiном,
кальцiй.
алсфотерцином та iкшими шреларатами, що виводять
Не застосовувати пiд час вакциgацiТ.
З обережпiстlо застосовують тваринllм до ýемидеЕного BiKy та tjагiтним тваринам.
Застереження
При закатlуваннi в очi iнколи можливi мiсцевi подрzвнення, свербiння, сльозовидiлення, якi
IIIвидко проходять; рiдко - а_шергiчнi pearcдii, а при тривалому застосуваIIнi - розвиток вторинноi

глаукоми,

cTepoйHo'iкaTaparм

,

Форма вппусцу
Флакони з полiмерних матерiалiв з крапельницями по 5 або 10 мл.
Зберiгання
Сухе темне, недосч.пЕе дJIя дiтsй мiсце при TeмпepaTypi вiд 10 "С до 25 ОС.
TeplлiH придiцностi - 2 роки.
TepMiH придатностi пiсля першого вiдкривання (вiдбору)л30 дiб за умови зберiгання у сухому,
uC
UC.
темному мiсцi недоступному дrя дiтей fiри температурi вiд 10
до 25
пЩля застосування у ветеринарнiй медицинi!
Власпик реестрацiйного посвйчеЕняi
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Виробник rотового продукгу:

тов ,ъровАФАрмА"

,

б-р Незалехсностi 18-а, м. Бровари, КиiЪськоi обл., 07400
2

tt'

Н

трO,льФшд}{$$Й

прilitl,iFниil fl

1

