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МАЗЬ КОЛАФЛОКС 
листівка-вкладка 

Опис 
 Мазь білого кольору без запаху.  

Склад  
 100 г препарату містить діючі речовини: 
 метилурацил     - 3 г; 
 енрофлоксацин - 1 г. 
 Допоміжні речовини: ПЕГ-1500, ПЕГ-400, гліцерин, колагеназа. 

    Фармакологічні властивості 
АТСvet QD06 – антибіотики та хіміотерапевтичні препарати для місцевого 
застосування. 
Мазь Колафлокс— ефективний антибактеріальний засіб, завдяки комбінованому складу 
препарату.   
Енрофлоксацин належить до групи фторхінолонів. Він ефективний проти грамнегативних і 
грампозитивних мікроорганізмів (E. coli, Salmonella typhimurium, Haemophilus paragallinarum, 
Pasteurella spp.,  Bordetella spp., Erysipelothrix rhusiopathiae,  Klebsiella spp. та інші), а також 
проти мікоплазм (Mycoplasma spp.). Механізм дії енрофлоксацину полягає в інгібуванні 
активності ферменту гірази, що впливає на реплікацію спіралі ДНК у ядрі бактеріальної 
клітини.  
Метилурацил (2,4-діоксо-6-метил-1,2,3,4-тетрагідро-піримідин) регулює метаболічні процеси, 
прискорює процеси регенерації, сприяє загоєнню ран, підвищує рівень місцевого імунітету, 
має протизапальний ефект. Чинить фотозахисну дію при фотодерматозах. 
Метилурацил погано проникає крізь неушкоджені тканини, накопичується в поверхневих 
прошарках шкіри і слизових оболонок, на які нанесена мазь. Практично не чинить 
резорбтивної дії. 
Мазь сприяє ферментативному очищенню ран, попереджає розвиток інфекції, прискорює 
регенерацію (відновлення). 

Застосування 
Мазь застосовують у першу фазу ранового процесу для лікування коней, собак, котів, 
декоративних кролів та шиншил при інфікованих ранах, опіках, місцевих гнійно-запальних 
процесах, тріщинах шкіри, відмороженнях, гнійно-некротичних виразках, що спричинені 
мікроорганізмами, чутливими до енрофлоксацину. 

   Дозування 
Препарат наносять тонким шаром на пошкоджену поверхню шкіри або на марлеву серветку, а 
також використовують для перев’язки (при необхідності попередньо проводять первинну 
хірургічну обробку рани) 1-2 рази на добу. Перев’язки здійснюють щодня до повного 
очищення ран від гнійно-некротичних мас до появи грануляцій.  



 Тривалість лікування залежить від тяжкості та перебігу захворювання. Рекомендований курс 
лікування – 14 діб. 

       Протипоказання 
Підвищена чутливість до складових препарату. 

Застереження  
Якщо препарат застосовують котам, слід стежити за твариною та не допускати злизування мазі. 

Форма випуску 
  Туби ламінатні по 30 та 50 г.  

Зберігання 
Сухе, темне , недоступне для дітей місце при температурі від 0° до 10 °С.   

Термін придатності препарату - 2 роки. 

Власник реєстраційного посвідчення  
ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» 
Україна, 03040, Київ-40, вул. Васильківська, 16,  
Тел. 0800211201 
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