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ЕНРОФЛОКСИН-К 5% ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ 
(розчин для ін’єкцій) 

листівка-вкладка 
Опис 

Прозорий розчин блідо-жовтого або жовтого кольору. 
Склад 

100 мл препарату містить діючу речовину: 
енрофлоксацин - 5 г. 
Допоміжні речовини: калію гідроксид, спирт бензиловий, вода високоочищена. 

Фармакологічна дія 
АТС vet класифікаційний код QJ01 – антибактеріальні ветеринарні препарати для 
системного застосування. QJ01МA90 - Енрофлоксацин. 
Енрофлоксацин належить до групи фторхiнолонiв. Препарат гальмує синтез ензиму – 
ДНК-гiрази, що є головним фактором каталiзу ДНК в ядрi мiкробної клiтини, в результатi 
чого наступає швидка бактерицидна дiя, ступiнь якої залежить вiд концентрацiї 
енрофлоксацину, при цьому загибель чутливих до препарату клiтин бактерій 
спостерігається протягом 20-30 хвилин пiсля його дiї. Енрофлоксацин проявляє 
ефективнiсть як в латентнiй фазi, так i фазi розмноження бактерiй. 
Препарат ефективний проти грамнегативних та грампозитивних мікроорганізмів: Е. coli, 
Salmonella spp., Campylobacter spp., Haemophilus spp., Pasteurella spp., Bordetella spp., 
Erysipelothrix rhusiopathiae, Klebsiella spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus spp., а 
також Mycoplasma spp. 
Енрофлоксацин з місця ін’єкції швидко і повністю розподіляється по всьому організму. У 
тканинах досягає концентрацій, що перевищують у 2 - 3 рази концентрацію в крові. 
Особливо високу концентрацію енрофлоксацину спостерігають в легенях, печінці, нирках, 
кістках і органах лімфатичної системи. Максимальна концентрація препарату в крові 
досягається  через 1,5 -2 години і зберігається протягом 6 годин, а терапевтична 
концентрація - протягом  24 годин. Виділяється препарат, в основному,  у незміненому 
вигляді з сечею і з жовчю. 

Застосування 
Велика рогата худоба: лікування тварин, хворих на колідіарею, колісептицемію, 
сальмонельоз, стафілококову інфекцію, мікоплазмоз, що спричинені мікроорганізмами, 
чутливими до енрофлоксацину. 
Свині: лікування тварин, хворих на пастерельоз, ензоотичну пневмонію, 
бронхопневмонію, колідіарею, колісептицемію, сальмонельоз, атрофічний риніт, синдром 
ММА (мастит, метрит, агалактія), що спричинені мікроорганізмами, чутливими до 
енрофлоксацину.  
Собаки: лікування тварин при захворюваннях травного каналу, органів дихання, 
сечостатевої системи, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до енрофлоксацину. 
 Дозування  
Підшкірно або внутрішньом'язово у дозах: 
велика рогата худоба –1,0 мл препарату на 20 кг маси тіла 1 раз на добу протягом 2-3 діб; 
собаки (підшкірно) – 1,0 мл препарату на 10 кг маси тіла 1 раз на добу протягом 5-10 діб.  
Внутрішньом'язово у дозі: 
свині – 1,0 мл препарату на 20 кг маси тіла 1 раз на добу протягом 2-3 діб. 



При частих захворюваннях органів дихання, сальмонельозі великої рогатої худоби та 
свиней дозу подвоюють (1 мл препарату на 10 кг маси тіла) і вводять 1 раз на добу протягом 5 діб. 

Протипоказання 
Підвищена чутливість до енрофлоксацину. 
Не використовувати тваринам із недостатнім розвитком хрящової і кісткової тканин. 
Не застосовувати тваринам з ознаками захворювань центральної нервової системи. 
Забороняється застосовувати собакам малих порід - у перші 12 місяців життя, великим 
породам - у перші 18 місяців життя, вагітним сукам та свиноматкам, а також сукам у 
період лактації. Не застосовувати коням. 
Не застосовувати одночасно з препаратами тетрациклінового ряду, макролідами 
(еритроміцином), хлорамфеніколом, теофіліном, нестероїдними протизапальними 
засобами. 
Не застосовувати з профілактичною метою, а також при виявленні збудників стійких до 
фторхінолонів. 

Застереження 
Забій тварин на м'ясо дозволяють через 12 діб після останнього введення препарату. 
Споживання молока дозволяють через 7 діб після останнього введення препарату. 
Отримане, до зазначеного терміну, м'ясо та молоко утилізують або згодовують 
непродуктивним тваринам, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини. 

Форма випуску 
Скляні флакони, закриті гумовими корками під алюмінієву обкатку по 10, 50 та 100 мл. 

Зберігання 
Сухе, темне, недоступне для дітей місце при температурі від 8°С до 25°С.  

Термін придатності  - 3 роки. 
Після першого відбору із флакона препарат використати протягом 14 діб, за умови 
зберігання в темному місці при температурі від 2 0С до 8 0С. 
 
Власник реєстраційного посвідчення  
ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» 
Україна, 03040, Київ-40, вул. Васильківська, 16,  
Тел. 0800211201 
Виробник готового продукту 
ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» 
Україна, 03040, Київ-40, вул. Васильківська, 16, 
Тел. 0800211201 
www.ukrzoovet.com.ua 
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