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листIвка-вкладка

10. 10. 2016

Опис

Прозорий розчин в1д жовтого до темно-жовтого кольору.

Склад

50 мл препарату мIстять дIючу речовину:

апрам1цину сульфат - 14,5 г.

Допом1жнI речовини: натр1й сульфат безводний, динатр1й едетат, метил параг1дроксибензоат,

пропIл параг1дроксибензоат, вода для 1н'€кiЦй.

Фармаколог1чн1 властивост1

АТС vе! класиф1кац1йний код (2]01 - антибактер1альн1 ветеринарн1 препарати для системного

застосування. ф01СВ90 - Апрам1цин.

Апрам1цин — це ам1ногл1козидний антиб1отик, що характеризу€ться бактерицидцою д1ао, яка

полягае у гальмуванн1 б1лкового синтезу бактер1ально1' клIтини. Апрам1цин ефективний проти

грамнегативних (ВогдеТе11а ЬгопсНйер/1са, Е. СОЦ, V1Ьг1о со11, К/е&1е11а $рр., Р$еидотопа$

аеги91по5а, 5п19е11а $оппе1, 5а1топе11а $рр., РгоIеш $рр. ), деяких грампозитивних мIкроорган1зм1в

(5ШрНуIососсш аигеш, 5/герТососси5 (а-паето1у/1си$)), а також проти мIкоплазм (Мусор1шта

Нуорпеитоп1ае).

Апрам1цин, як 1 1нш1 ам1ногл1козидн1 антиб1отики, неактивний проти анаеробних

мIкроорган1зм1в.
Можливий швидкий розвиток резистентност1 мIкроорган1зм1в до апрам1цину при застосуванн1

субтерапевтичних доз.

ПIсля внутрIшньом'язового застосування апрам1цин швидко всмокту€ться, досягаючи
максимальних концентрац1й в сироватц1 кровI через 1-2 години. Максимальн1 концентрац11' в

сироватц1 кровI пропорцIйнI застосован1й доз1. Апрам1цин проникае, в основному, в
екстрацелулярну рIдину, невелика частина — в мозок, церебросп1нальну рIдину 1 оч1.

Апрам1цин не метабол1зуеться 1 виводиться 3 орган1зму у незм1неному виглядI 13 сечею.

Застосування
ЛIкування велико1' рогато1' худоби, свиней, вIком до 120 д1б та овець при захворюваннях

орган1в дихання, травного каналу та синдром1 метрит-мастит-агалакт1я, що викликан1

мIкроорган1змами, чутливими до апрам1цину

Дозування

ВнутрIшньом'язово у дозах:
велика рогата худоба - 0,1 мл препарату на 1 кг маси тIла один раз на добу (20 мг д1ючоI'

речовини на 1 кг маси тIла) протягом 5-7 д1б;

телята - 0,1-0,2 мл препарату на 1 кг маси тIла один раз на добу (20-40 мг д1ючоI" речовини на

1 кг маси тIла) протягом 5-7 д1б;
поросята (вIком до 120 ДIб)- 0,1 мл препарату на 1 кг маси тIла один раз на добу (20 мг д1ючоI'

речовини на 1 кг маси тIла) протягом 5-7 д1б;

в1вц1 - 0,1 мл препарату на 1 кг маси тIла один раз на добу (20 мг д1ючоI' речовини на 1 кг маси

тIла) протягом 5-7 Д1б.

Протипоказання
ПIдвищена чутливIсть до апрам1цину. Не застосовувати котам! Не застосовувати одночасно 3

ототоксичними та нефротоксичними препаратами (антиб1отиками цефалоспоринового ряду,
осмодIуретиками), мIорелаксантами (енфлураном, метокс1флураном), а також 3 неостигм1ном. Не

застосовувати тваринам у пер1од ваг1тност1 та лактац11'.

Застереження
Перед застосуванням ретельно струсити вмIст флакону. У випадку, якщо об'ем дози

перевищуе 10 мл, його необх1дно роздIлити 1 ввести в р1зн1 мIсця.
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Заб1й тварин на м'ясо дозволяють через 30 д1б (телята) та 40 д1б (поросята) пIсля останнього
застосування препарату. Отримане, до зазначеного терм1ну, м'ясо утилIзують або згодовують
непродуктивним тваринам, залежно в1д висновку л1каря ветеринарно1' медицини.

Форма випуску
Флакони З1 скла коричневого кольору, закрит1 гумовими корками п1Д алюм1н1еву обкатку по

50 мл.
Збер1гання
Сухе, темне, недоступне для дIтей мIсце при температур1 в1д 5 °С до 25 °С.
Терм1н придатност1 — 3 роки. ПIсля першого в1дбору 3 флакона, препарат необх1дно

використати протягом 28 д1б за умови збер1гання в темному м1сц1 при температур1 в1д 2 °С до 8 °С.
Для застосування у ветеринарн1й медицин1!
Власник ре€страц1йного посвIдчення
Хювефарма, ЕООД
вул. НIколай Хайтов, За, поверх 5
1113 м.Соф1я
Болгар1я

Виробник готового продукту
Б1овет, ДжейЕсСI
вул. Петар Раков, 39
4550 м. Пештера
Болгар1я

НиvерНаппа, ЕООО
За N1Ко1ау НауТоv 5Ц., Поог 5
1113 5о11а
Ви19апа

В1оvе!, 15С
39 РеТаг КаКоv $!Г.
4550 Ре51пега
Ви19апа
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