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Сульфацеф
(суспензiя iнтрацистернальна)

листiвка-вкJIадка

Опис
Суспензiя бiлого кольору з ледь жовтуватим вiдтiнком.
Скпад
1 шприц-ryба (8 г) мiстить дiючi речовини:
цефквiному сульфат - 88,92 мг (еквiвалонтно 75 мг цефквiному);
преднlзолон

Щопомiжнi речовини: вазелiн бiлий, олiя вазелiнова.
Фармакологiчнi властивостi
ДТС vet класифiкацiйний код QJ51 антибактерiйнi ветеринарнi препарати для

iнтраuистернzшьного застосув{rння. QJ5IRV01 - Протимiкробнi i кортикостероiди.

Щефквiном - це антибiотик групи цефалоспоринiв четвертого поколiння. ,Щiе бактерицидно
проти грtlп{позитивних та грztпdнегативних бактерiй: Escherichia coli, Рsеudоmопаs spp,,

Staphylococcllý aureus, Streptococcus spp., (в тому .пrслi S. dysagalactiae, S, agalactiae, S, uberis), а
також Proteus spp., Bacteroides spp., Fusobacterium песrорhоrum. Механiзм дii полягае на
пригнiченнi сиrrгезу стiнки клiтини мiкроорганiзму. Щефквiном, як i iншi цефалоспорини
четвертого поколiння, зalвдяки своiй цвiттернiй cTpyKTypi, поедIуе швидку проникнiсть в

бактерiа.пьнi клiтини з високою стiйкiстю до бета-лЕжтаIчIаз. На вi.щлiну вiд цефалоспоринiв
попереднiх поколiнь, цефквiном не гiдролiзуються хромосомно-кодованими цефалоспоринtвtlndи
типу Аmр-С або плазмiдо-опосередкованими цефалоспориIr.ваN,fи рядr ентеробактерiй.

При iнтрацистернальному введеннi цефквiном слабо всмоктуеться в кров, зtlвдяки чому
досягаеться його висока концентрацiя в тканинi вименi. Частково (менше 5О/о) зв'язуеться з бiлкаrrли

сироватки KpoBi та вiдносно швидко (перiод напiввиведення2-2,5 години) виводIться з органiзму, в
незмiненому виглядi, iз молоком та сечею.

Преднiзолон _ синтетичний глюкокортикоiд. Володiе протизапальною, анп.IалергiIшою,
антиексудативною, протинабряковою, десенсибiлiзуючою та антитоксичною дiями. Механiзм дii
поJIягае на гапьмуваrrнi накопичення макрофагiв, лейкоцитiв у вогнищi запалення, зменшеннi
проникностi капiлярiв, а також пригнiченнi вивiльнення мiкросомtlльних ферментiв i медiаторiв
запаленшI.

При iнтрацистернаJIьному введеннi преднiзолон швидко проникае в паренхiму вименi та в
незначнiй кiлькостi надходить в кров. Перiод наrriввиведення з плtвми KpoBi становить б.тпrзько 3,3
год. Перiод напiврозпаду - 18-36 год. Бiльша частина преднiзолону (70-90%) зв'язуеться в плазмi з
бiлкаlrли (транскортиIIом та альбумiном.). В основному метаболiзуеться у печiнцi. Виводиться з
молоком та сечею перевtDкно у виглядi неактивних метаболiтiв (до 80%).

Застосування
Лiкування дiйних KopiB за клiнiчних та субклiнi.пrих маститiв, що спричиненi

мiкроорганiзмалли чуtливими до цефквiному.
,Щозування
.Щозу препарату, що мiститься в Qдному шприцi-тубi (8 г), вводять iнтрацистернапьно в

уражену IIверть вименi триразово з t2-ти годинним iнтервалом.
Перед застосуваIIням препарату, з ураженоi чвертi видоюють молоко та дезiнфiкують шкiру

дiйки.
Iз попередньо пiдiгрiтого (30-35ОС) шприца-ryби, знiмають ковпачок i вводять кzlнюлю в

мопочний канал дiйки. BMicT шприца-туби повнiстю повiльно видЕlвлюють в yptDкeнy чверть, пiсля
чого пережимztючи Еижню частину дiйки, EIBepTb вименi м'яко масtuкують знизу до верху дJuI

рiвномiрного розподiJIу препарату по всiй долi вименi.
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Не застосовувати тваринtlп{, чутливим до цефалоспоринiв та iнших бета-лакталлних
антибiотикiв.

Не застосовувати iнтрацистернально одночасно з iншими антибактерiа;lьними препарdтаrли.
Застереження
побiчна diя
Як прtlвило не спостерiгаеться. При пiдвищенiй iндивiдуальнiй чутливостi тварин до

компонентiв препарату, можJIиве почервонiння дiйки в яку вводили препарат.
Особлuвi засmереuсення прu вuкорuсmаннi
Перед застосуваннJIм препарату рекомендують провести тест на чутливiсть мiкроорганiзмiв

до препарату.
Перiоd вuвеdення (каренцiя)
Забiй тварин на м'ясо дозвоJuIють через 4 добп шiсля останнього застосувtlЕня rrрепарату.

Споживання молока дозволяють через 5 дiб пiсля останнього застосування препарату (10 доihь).
Отримане, до зазначеного TepMiHy, м'ясо утилiзують або згодовують непродуктивним тваринаNI,
залежно вiд висновку лiкаря ветеринарноТ медицини.

Форма випуску
Шприц - туби з бiлого пластику по 8 г, упакованi в коробки по 3, 15 або З0 штук.
Зберiгання
Сухе темне, недоступне дJuI дiтей мiсце за температури вiд 4О С до 25" С.
TepMiH придатностi препарату 2 роки.
.Щля застосування у ветеринарнiй медицинi!
Власник ресстрацiйного посвiдчення:
тов "БровАФАрмА"
б-р Незалежностi, 18-а, м. Бровари, Киiвська обл., 07400
Виробник готового продукгу:
тов "БровАФАрмА"
б-р Незалежностi, 18-а, м. Бровари, КиiЪоька обл., 07400


