
до ре€страцiйного

Кефен
(розчин для iн'екцiй)

листiвка-вкладка

опис
Прозорий безбарвний розчин.
Склад
1 мл препарату мiстить активнодiючу речовину (мг):
кетопрофен 100,0

внутрlшньовенно у дозах:

посвiдченн" оu-о#iЁfrii ?
вiд26.02.2014 р,

щопомiжнi речовини: uропiленглiколь, етанол, бензанол, вода апiрогенна.
Фармакологiчнi властивостi
кефен - нестороiдний протизапirльний препарат (нпзп) iз вираженою болетамувальною тажарознижув€tльною дiями. Кетопрофен - це препарат групи карбонових кислот, похiднихпропiоновоi кислоти. Механiзм його дii .ron".u. в iH.iOyuaHHi синтезУ простагландинiв iтромбоксану та базуеться на порушеннi метаболiзму арахiдоновоi кислоти. У терапевтичних дозахкетопрофен iнгiбус переважно цог-п i частково цог-I, забезпечуючи протизапirльну,знеболювальну, жарознижувальну та протиендотоксичну дii. Пi.п" одноразового

внугрiшньом'язового введення максимальна концентрацiя кетопрофену в плазмi kpoBi досягаечерез 30 хвилин. Кетопрофен iз органiзму виводиться переважно через нирки.
Застосування
препарат застосовуоть для лiкування великоi рогатоi худоби, свиней i коней при гострому

або хронiчному перебiгу запальних процесiв опорно-руrоuо.о апарату (артрити, артрози, бурсити,вивихи, набряки, тендовагiнiти, травми, iнфекцiйнi ураження копит), респiраторн"х шляхiв,синдрому метрит-мастит-агалактiя, рiзних форм маститу, для Tepaпii больового синдрому рiзноi'етiологii (пiсля операцiй, травм, при кольках),-як жарознижувальний засiб при .u*"оро"uннях, якiсупроводжуються гiпертермiею i пригнiченим станом.
Щозування
препарат застосовують внутрiшньом'язово або
велuка ро?аmа хуdоба
внутрiшньом'язово або внутрiшньовенно 1 раз на добу з розрахунку 0,3 мл препарату на 10 кг

маси тiла впродовж 1-3 дiб;
спорmuвнi KoHi
внlтрiшньовенно 1 раз надобу з розрахунку 1 мл препарату на 45 кг маси тiла впродовж з-5
дiб, Для лiкування тварини при кольках достатньо одноразового введення. За необхiдностi

повторна iн'екцiя можлива лише за умови додаткового обстеясе"rr","up""";
cBuHi
внугрiшньом'язово 1 раз на лобу з розрахунку 0,3 мл препарату на 10 кг маси тiла впродовж

r-J дlо.
Протипоказання
не застосовувати тваринам iз пiдвищеною чутливiстю до компонентiв препарату.
Не застосовувати тваринап,{ iз виразкою шлунку або дванадцятипалоi-п"-п", геморагiчним

синдромом, вираженою нирковою або печiнковою недостатнiстю.
не застосовувати одночасно з iншими нпзп, глюкокортикоiдами, антикоагулянтами i

дiуретиками.
Застереrкення
Не вводити в одне мiсце бiльше 10 мл препарату.
Не змiшувати з iншими препаратами в одному шприцi.
Перiод виведення (каренцii)
М'ясО свиней, призначеНе длЯ споживаЕня людям, використовують через 4 доби,м'ясо великоi

У,::Т:_'_:r:91 _ _::ОеЗ 
5 Дiб ПiСЛЯ Застосування препарату. До ,*"u".rro.o TepMiHy продукцiю

утилiзlтоть або згодовують непродуктивним тваринам, вiдповiдно до висновку ЯitЛЁря нЬаЙ l



Продовження додатку 2
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вtд26.02.2014 р.

медицини.
!ля молока перiод виведення вiдсlтнiй.
Форма виIryску
розчин у флаконах iз оранжевого скла або полiпропiлену, якi закритi гlмовими корками пiд

алюмiнiеву обкатку по 10, 20, 50, 100, 200 i 400 мл.
Зберiгання
У сухому темному мiсцi в упакованнi виробника за температури вiд 4О до 25" С.
TepMiH придатностi - 2 роки.
Щля застосування у ветеринарнiй медицинi!
власник реестрацiйного посвiдчення i виробник готового продукту
ТОВ "Бровафарма@"
б-р Неза-гrежностi 18 а, м. Бровари, КиiЪськоТ обл., 07400, УкраiЪа


