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Процедурен номер Търговско 
наименование 
На ВМП 

Концен-
трация 

Фармацевти
чна форма 

Видове 
животни,  
за които е 
предназначен 

Начин на 
приложение 

Опаковка Съдържание Количество в 
една 
опаковка 

Карентен  
срок 

EU/2/11/134/001 Inflacam 1.5 mg/ml Перорална 
суспензия 

Кучетa пероралнo 
пpиложениe  
 

Бутилка 
(HDPE) 
спринцовка 
(PP) 

15 ml 1 бутилка + 1  
спринцовка  

не е 
приложимо 

EU/2/11/134/002 Inflacam 1.5 mg/ml Перорална 
суспензия 

Кучетa пероралнo 
пpиложениe  

 

Бутилка 
(PET) 

спринцовка 
(PP) 

42 ml 1 бутилка + 1  
спринцовка  

не е 
приложимо 

EU/2/11/134/003 Inflacam 1.5 mg/ml Перорална 
суспензия 

Кучетa пероралнo 
пpиложениe  
 

Бутилка 
(PET) 
спринцовка 
(PP) 

100 ml 1 бутилка + 1  
спринцовка  

не е 
приложимо 

EU/2/11/134/004 Inflacam 1.5 mg/ml Перорална 
суспензия 

Кучетa пероралнo 
пpиложениe  
 

Бутилка 
(PET) 
спринцовка 
(PP) 

200 ml 1 бутилка + 1  
спринцовка  

не е 
приложимо 

EU/2/11/134/005 Inflacam 20 mg/ml Инжекционен 
разтвор 

говеда, коне и 
свине  

Подкожно,  
интравенозн
о и 
интрамускул

но 
риложение 
 

флакон 
(стъкло) 

20 ml 1 флакон Месо и 
вътрешни 
органи: 15 
дни. (говеда) 

Мляко: 5 дни 
(говеда). 
Месо и 

вътрешни 
органи 5 дни. 
(Коне:) 
Месо и 
вътрешни 
органи: 5 

дни.(Свине) 
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EU/2/11/134/006 Inflacam 20 mg/ml Инжекционен 
разтвор 

говеда, коне и 
свине 

Подкожно,  
интравенозн
о и 
интрамускул
но 

риложение 
 

флакон 
(стъкло) 

50 ml 1 флакон Месо и 
вътрешни 
органи: 15 
дни. (говеда) 
Мляко: 5 дни 

(говеда). 
Месо и 
вътрешни 
органи 5 дни. 
(Коне:) 
Месо и 
вътрешни 

органи: 5 
дни.(Свине) 

EU/2/11/134/007 Inflacam 20 mg/ml Инжекционен 
разтвор 

говеда, коне и 
свине 

Подкожно,  
интравенозн
о и 
интрамускул

но 
риложение 
 

флакон 
(стъкло) 

100 ml 1 флакон Месо и 
вътрешни 
органи: 15 
дни. (говеда) 

Мляко: 5 дни 
(говеда). 
Месо и 
вътрешни 
органи 5 дни. 
(Коне:) 

Месо и 
вътрешни 
органи: 5 
дни.(Свине) 

EU/2/11/134/008 Inflacam 20 mg/ml Инжекционен 
разтвор 

говеда, коне и 
свине 

Подкожно,  
интравенозн

о и 
интрамускул
но 
риложение 
 

флакон 
(стъкло) 

250 ml 1 флакон Месо и 
вътрешни 

органи: 15 
дни. (говеда) 
Мляко: 5 дни 
(говеда). 
Месо и 
вътрешни 

органи 5 дни. 

(Коне:) 
Месо и 
вътрешни 
органи: 5 
дни.(Свине) 
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EU/2/11/134/009 Inflacam 15 mg/ml Перорална 
суспензия 

Коне пероралнo 
пpиложениe 

Бутилка 
(HDPE) 
спринцовка 
(PP) 

100 ml 1 бутилка + 1  
спринцовка  

Месо и 
вътрешни 
органи: 3 дни. 
 

EU/2/11/134/010 Inflacam 15 mg/ml Перорална 
суспензия 

Коне пероралнo 
пpиложениe 

Бутилка 
(HDPE) 
спринцовка 
(PP) 

250 ml 1 бутилка + 1  
спринцовка  

Месо и 
вътрешни 
органи: 3 дни. 
 

EU/2/11/134/011 Inflacam 1 mg таблети за 
дъвчeнe за 

кучета 

Кучетa 
 

пероралнo 
пpиложениe  

 

блистер 
(PVC/PVDC)  

 

 20 x 1 
таблети 

(Единична 
доза) 

не е 
приложимо 

EU/2/11/134/012 Inflacam 1 mg таблети за 
дъвчeнe за 
кучета 

Кучетa пероралнo 
пpиложениe 
 

блистер 
(PVC/PVDC)  
 

 100 x 1 
таблети 
(Единична 
доза) 

не е 
приложимо 

EU/2/11/134/013 Inflacam 2.5 mg таблети за 
дъвчeнe за 
кучета 

Кучетa пероралнo 
пpиложениe 
 

блистер 
(PVC/PVDC)  

 20 x 1 
таблети 
(Единична 
доза) 

не е 
приложимо 

EU/2/11/134/014 Inflacam 2.5 mg таблети за 
дъвчeнe за 
кучета 

Кучетa пероралнo 
пpиложениe 
 

блистер 
(PVC/PVDC)  

 100 x 1 
таблети 
(Единична 
доза) 

не е 
приложимо 

EU/2/11/134/015 Inflacam 5 mg/ml Инжекционен 
разтвор 

Кучета и котки. 
 

Кучета:,  
интравенозн

о или 
Подкожно  
Котки: 
Подкожно 

флакон 
(стъкло) 

10 ml 1 флакон не е 
приложимо 

EU/2/11/134/016 Inflacam 5 mg/ml Инжекционен 

разтвор 

Кучета и котки Кучета:,  

интравенозн
о или 
Подкожно  
Котки: 
Подкожно  

флакон 

(стъкло) 

20 ml 1 флакон не е 

приложимо 

EU/2/11/134/017 Inflacam 5 mg/ml Инжекционен 

разтвор 

Кучета и котки Кучета:,  

интравенозн
о или 
Подкожно  
Котки: 
Подкожно 

флакон 

(стъкло) 

100 ml 1 флакон не е 

приложимо 
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EU/2/11/134/018 Inflacam 5 mg/ml Инжекционен 
разтвор 

говеда и свине  говеда:,  
интравенозн
о или 
Подкожно  
свине: 

интрамускул
но 

флакон 
(стъкло) 

20 ml 1 флакон Месо и 
вътрешни 
органи: 15 
дни. (говеда) 
Месо и 

вътрешни 
органи: 5 
дни.(Свине) 

EU/2/11/134/019 Inflacam 5 mg/ml Инжекционен 
разтвор 

говеда и свине  говеда:,  
интравенозн
о или 

Подкожно  

свине: 
интрамускул
но 

флакон 
(стъкло) 

50 ml 1 флакон Месо и 
вътрешни 
органи: 15 

дни. (говеда) 

EU/2/11/134/020 Inflacam 5 mg/ml Инжекционен 
разтвор 

говеда и свине  говеда:,  
интравенозн

о или 
Подкожно  
свине: 
интрамускул
но 

флакон 
(стъкло) 

100 ml 1 флакон Месо и 
вътрешни 

органи: 5 
дни.(Свине) 

EU/2/11/134/021 Inflacam 330 mg Гранули в 
сашета 

Коне Използвайте 
с храна 

сашета 
(хартия/PE

/ 
алуминий/P
E) 

 100 сашета Месо и 
вътрешни 

органи: 3 дни. 
 

EU/2/11/134/022 Inflacam 330 mg Гранули в 

сашета 

Коне Използвайте 

с храна 

сашета 

(хартия/PE
/ 
алуминий/P
E) 

 20 сашета Месо и 

вътрешни 
органи: 3 дни. 
 

EU/2/11/134/023 Inflacam 0.5 mg/ml Перорална 

суспензия 

котки пероралнo 

пpиложениe  
 

Бутилка 

(HDPE) 
спринцовка  
(PP) 

10 ml 1 бутилка + 1  

спринцовка  
не е 

приложимо 

EU/2/11/134/024 Inflacam 0.5 mg/ml Перорална 
суспензия 

котки пероралнo 
пpиложениe  
 

Бутилка 
(HDPE) 
спринцовка  

(PP) 

15 ml 1 бутилка + 1  
спринцовка  

не е 
приложимо 

EU/2/11/134/025 Inflacam 0.5 mg/ml Перорална 
суспензия 

котки пероралнo 
пpиложениe  
 

Бутилка 
(PP) 
спринцовка  
(PP) 

3 ml 1 бутилка + 1  
спринцовка  

не е 
приложимо 
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EU/2/11/134/026 Inflacam 0.5 mg/ml Перорална 
суспензия 

котки пероралнo 
пpиложениe  
 

Бутилка 
(PP) 
спринцовка  
(PP) 

5 ml 1 бутилка + 1  
спринцовка 

не е 
приложимо 

 
 


