
f;олаток 2

до ресстрацiIiного посвiдчення АА-()б 17б-01- i 5

Стафак@ 110
(порошок для перора.rIьного застосyвання)

.тrастiвка-вкладка

опlrс
Порошок з еjIено-коричневого кольор,ч.
Ск.пад
1 кг препарату плiстiтть дiючу речовI{ну:
вiрд;ttIтнiамiцLтн - 1 1 0 г.

Щопопtirrснi речовLтнlт: карбоксl.ть,{етилце-цю,-tоза, о-пiя п,tiнера-lrьна. ка_:tьцiю карбонат,
Фарпrакологiчнi в"ц астrлвостi
АТС l,et класtлфiкацiI"тниiт код QJO1 - антибактерiа_тьнi ветеринарнi препаратI-i дхя сLтстеI,{ного

з асто с)в ання. QD 0 бАХ 1 0 - В iрллtинiаIr,tiцl.тн.
Вiрл;rrинiаtrтiцин HLiIeiKLlTb до антlтбактерiапьних препаратiв грr,пи стрептогра}tiнiв. BiH дiе

бактерiостатично гIротIl граI,fпозитивних (C/ostridiulll раj"iпgепs, Srap/l1,/ococcus spp., Bctcillll_t strэp,1

лtiкроорганiзл,riв. Вiрллtинiаптiцин ск-rlадаеться з двох компонентiв - фракшiя N4 (72 ozi,) i фракцiя S
(28 %).

N4еханiзлт лii вiрл>ltинiамiцину поJягае у гLrть\{\,,ваннi сIтнтезу бiлка в клiтинах ч\/т,цивих
мiкроорганiзirтiв, поруш)iючLI транспяцiю РНК. Зв'язr,вання стрептограллiнiв з 50S-сl,ý6дLlнLlцею
I{ожjIиве на бlць-якiй стадii рIтбосома_пьного цик.-ц}I. У рез1,_пьтатi вiдбувасться га_цьх{\/вання
шроцесу с}орлtування та наротц}Iвання llептидного --цанцюга. що прLIзводить до загrтбелi к_цiтинlт,

При перораJ,Iьном)r застосyваннi вiрдхtинiалtiцин не вс\{окт),€ться з травного кана_цу i iтого
антiлбактерiа,цьна дiя обметtусться викjIючно нlтлл. \'- травно\{_\, ttaHa-lri вiрдrrtинiамiцин не зазнас
вп-rILIв\I TpaBHLix ферментiв. завдяки чом_Y досягаеться i{ого BIicoKa концентрацiя. ]до сприяс
тривапiй антил,tiкробнiт1 дii.

ВiрлlкттнiаIr,tiциll не накопич},еться в органах i тканинах. Концентрацii l"tot,t_l в tt"тtазпti KpoBi
вiдсlr1l1i. Вiрд;tсtнiапtiцин з органiзмl, виводиться в незмiненоN,{\l виг,[rl.тi з фекалiями.

Застосування
ЛiтtуваtlIlя к}/рчат-бройлерiв. хворих на некротr.тчнт.тй eHTepIlT, tцо спрIлчIтненттй

птiкро органiзмами, ч),т-цiIвиIшт до вiрдхtlтнiамiцlтн1,.

fiозування
Перорашьно у дозi 180-200 г препарат),на 1000 кг готового кор\{у Qа-22 г вiрц;itlтнiамiцину на

1000 кг готового корлtу) або 1 мг препарат,ч на 1 кг маси тi,ца rцодобово протягом 5-7 дiб.
За irеобхiдilостi курс "тiкування х{ожна повторити.
Протlлпоказання
Пiдвltrцена ч5,тливiсть до вiрдлtттнiаплiцин1,.
Не заСтосовувати I(урям-нес),чкаN,{, яйця якlтх використов},ють для спохtиtsання людя\{.
Застереiкення
О со б л uB i з acl11 ер е ж енllя l1pL! Bu ко р tt с tl l а н н i
Вiдсутнi.
В ulco р u с ttl al l н я п i d ч а с в azi ltl н о с llti, л aKlll а ъli t', н е суч о с ltl i
Не застосовувати куряN{-несучка\[, яйця яких використов}тоть для споживання людя]i{.
Не рекомендуютъ застосовувати племiннiй птицi.
Взасл.tоdiя з iHtl,tttлtu засобал,tu tlla iHuli форлlu взаслtоdii'

fiозволясться застосування препарату одночасно з iншими антибактерiацьнIтпци засобами, а
також одночасно з кокцидiостатиками та нес,героТднипли протизапа.,1ьними засобами.

Перiоd вuвеdення (каренцii)
Нуль лiб.
Форпла випуску
Паперовi пакети з пароiзоляцiйниtс полiетиленовилл бар'сром по 25 кг.
Зберiгання
Сlхе темне, не доступне для дiтей мiсце за теN{ператури вiд MiHyc 25'С до 25"С.



Продовхtення додатк1l )

до ресстрацiIlного посвiдчення АА-Oб1 76-0 1 - 1 _5

Терплiн прi{датностi - З poKil
ПiС-ця першого вiдкрl.тття }rпаковкiI препарат застосовують протягом б ллiсяцiв за \i]\{oBI.I

зберiгання \l c}xo\{)r. TeMHo\{\I л.riсцi за теI4ператури вiд п,tiнl,с 25 "С до 25 ОС.

Koplt з препарато^.f використовують протяго\,f З мiсяцiв.
.Щ.пя з асто е},в а ння у в етер I,IH apHiI"r пr едlrцIrнi !

Власнrлrс ресетрацiйного посвiдчення
Файбро Енiптац Хелс КорпореIlшн PhibTo Aninal Healtlr Corpoгatiorr
Гленпоiнт Сентер IcT, поверх 3 Glerrpointe Сепtге East. Flоог З

З00 Френк В.Бер Б.твд., офiс 2i 300 Fгапk W. Вuп Bh,d., Suite 21

TiHeK, Нью Щхtерсi. 07666-б712, США Teaneck. Neil Jersey . 07 66-67 \2. USA
Впробник готового продукт}r
Рiд.ri ЮЕсЕli. IHK. Ridley USA. Inc.
1б09 1-ша Авеню 1б09 l't Ar.enue
\4ендота, I-пriнойс Ir4endota, I11irrois
61з12-1збб. сшА 61з42-1зб6. USA

.)


