
 

 

I priedas 

Veterinarinio vaisto pavadinimų, vaisto formų, stiprumų, 
gyvūnų rūšių, rinkodaros teisės turėtojų valstybėse narėse 
sąrašas 
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Valstybė 
narė 

ES/EEE 

Rinkodaros teisės 
turėtojas 

Pavadinimas INN Stiprumas  Vaisto forma Gyvūnų rūšys 

Austrija Bayer Austria GmbH 
Herbststraße 6-10 
1160 Wien 
Austrija 

Baytril 25 mg/ml - 
Injektionslösung für 
Tiere 

Enrofloxacin 25 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Šunys, katės, triušiai, 
graužikai (išskyrus: jūrų 
kiaulytės, žiurkėnai), 
egzotiniai gyvūnai (ropliai, 
paukščiai), kiaulės 
(paršeliai, kiaulės < 30 kg 
kūno svorio) 

Austrija Bayer Austria GmbH 
Herbststraße 6-10 
1160 Wien 
Austrija 

Baytril 50 mg/ml - 
Injektionslösung für 
Tiere 

Enrofloxacin 50 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Šunys, kiaulės, veršeliai 

Austrija Bayer Austria GmbH 
Herbststraße 6-10 
1160 Wien 
Austrija 

Baytril 100 mg/ml - 
Injektionslösung für 
Rinder und Schweine 

Enrofloxacin 100 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Galvijai, kiaulės 

Belgija Bayer SA-NV 
J.E. Mommaertslaan 14 
1831 Diegem (Machelen) 
Belgija 

Baytril 2,5% Enrofloxacin 25 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Katės, šunys 

Belgija Bayer SA-NV 
J.E. Mommaertslaan 14 
1831 Diegem (Machelen) 
Belgija 

Baytril Piglet Enrofloxacin 25 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Kiaulės 
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Valstybė 
narė 

ES/EEE 

Rinkodaros teisės 
turėtojas 

Pavadinimas INN Stiprumas  Vaisto forma Gyvūnų rūšys 

Belgija Bayer SA-NV 
J.E. Mommaertslaan 14 
1831 Diegem (Machelen) 
Belgija 

Baytril 5% Enrofloxacin 50 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Galvijai, kiaulės 

Belgija Bayer SA-NV 
J.E. Mommaertslaan 14 
1831 Diegem (Machelen) 
Belgija 

Baytril 10% Enrofloxacin 100 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Galvijai 

Belgija Bayer SA-NV 
J.E. Mommaertslaan 14 
1831 Diegem (Machelen) 
Belgija 

Baytril Swine Enrofloxacin 100 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Kiaulės 

Bulgarija Bayer Animal Health GmbH 
D-51368 Leverkusen 
Vokietija 

Байтрил 5% 
инжективен разтвор 

Enrofloxacin 50 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Veršeliai, kiaulės, šunys 

Kipras Bayer Animal Health GmbH 
D-51368 Leverkusen 
Vokietija 

BAYTRIL INJECTION 5% Enrofloxacin 50 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Veršeliai, kiaulės, šunys 

Čekija BAYER s.r.o. 
Siemensova 2717/4 
155 00 Praha 5 
Čekija 

BAYTRIL 2,5% (w/v) 
injekční roztok 

Enrofloxacin 25 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Šunys, katės  
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Valstybė 
narė 

ES/EEE 

Rinkodaros teisės 
turėtojas 

Pavadinimas INN Stiprumas  Vaisto forma Gyvūnų rūšys 

Čekija BAYER s.r.o. 
Siemensova 2717/4 
155 00 Praha 5 
Čekija 

BAYTRIL  5% (w/v) 
injekční roztok 

Enrofloxacin 50 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Šunys, kiaulės, veršeliai  

Danija Bayer Animal Health GmbH 
D-51368 Leverkusen 
Vokietija 

Baytril Vet. Enrofloxacin 50 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Šunys, katės, galvijai, 
naminiai paukščiai, kiaulės 

Danija Bayer Animal Health GmbH 
D-51368 Leverkusen 
Vokietija 

Baytril Vet. Enrofloxacin 100 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Šunys, katės, galvijai 
naminiai paukščiai, kiaulės 

Suomija Bayer Animal Health GmbH 
D-51368 Leverkusen 
Vokietija 

Baytril 5% inj. Enrofloxacin 50 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Katės, šunys, avys, 
galvijai, kiaulės, ožkos 

Suomija Bayer Animal Health GmbH 
D-51368 Leverkusen 
Vokietija 

Baytril 10% inj. Enrofloxacin 100 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Avys, galvijai, kiaulės, 
ožkos 

Prancūzija Bayer Sante 
220 Avenue de la Recherche 
59120 Loos 
Prancūzija 

BAYTRIL 2,5 % Enrofloxacin 25 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Kiaulės 
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Valstybė 
narė 

ES/EEE 

Rinkodaros teisės 
turėtojas 

Pavadinimas INN Stiprumas  Vaisto forma Gyvūnų rūšys 

Prancūzija Bayer Sante 
220 Avenue de la Recherche 
59120 Loos 
Prancūzija 

BAYTRIL 5 % Enrofloxacin 50 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Galvijai, kiaulės, šunys 

Prancūzija Bayer Sante 
220 Avenue de la Recherche 
59120 Loos 
Prancūzija 

BAYTRIL 10% Enrofloxacin 100 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Galvijai, kiaulės  

Vokietija Bayer Vital GmbH 
Kaiser-Wilhelm-Allee 
D-51373 Leverkusen 
Vokietija 

Baytril - Das Original - 
2,5% Injektionslösung 
für Hunde, Katzen, 
Schweine und 
Kaninchen 

Enrofloxacin 25 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Kiaulės, triušiai, šunys, 
katės 

Vokietija Bayer Vital GmbH 
Kaiser-Wilhelm-Allee 
D-51373 Leverkusen 
Vokietija 

Baytril - Das Original - 
5% Injektionslösung 

Enrofloxacin 50 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Galvijai (veršeliai), kiaulės, 
šunys 

Vokietija Bayer Vital GmbH 
Kaiser-Wilhelm-Allee 
D-51373 Leverkusen 
Vokietija 

Baytril - Das Original - 
10% Injektionslösung 
für Rinder und Schweine 

Enrofloxacin 100 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Galvijai, kiaulės 

Graikija Bayer Animal Health GmbH 
D-51368 Leverkusen 
Vokietija 

BAYTRIL 2,5% inj.sol Enrofloxacin 25 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Šunys 



6/95 

Valstybė 
narė 

ES/EEE 

Rinkodaros teisės 
turėtojas 

Pavadinimas INN Stiprumas  Vaisto forma Gyvūnų rūšys 

Graikija Bayer Animal Health GmbH 
D-51368 Leverkusen 
Vokietija 

BAYTRIL 5% inj.sol Enrofloxacin 50 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Veršeliai, galvijai, kiaulės, 
šunys 

Vengrija Bayer Hungária Kft. 
Alkotás u. 50 
1123 Budapest 
Vengrija 

Baytril 2,5% injekció 
A.U.V. 

Enrofloxacin 25 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Kiaulės, triušiai, šunys, 
katės, egzotiniai gyvūnai 
(žinduoliai, paukščiai, 
ropliai) 

Vengrija Bayer Hungária Kft. 
Alkotás u. 50 
1123 Budapest 
Vengrija 

Baytril 5% injekció 
A.U.V. 

Enrofloxacin 50 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Galvijai, kiaulės, šunys 

Vengrija Bayer Hungária Kft. 
Alkotás u. 50 
1123 Budapest 
Vengrija 

Baytril 10% injekció 
A.U.V. 

Enrofloxacin 100 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Galvijai, kiaulės 

Islandija Bayer Animal Health GmbH 
D-51368 Leverkusen 
Vokietija 

Baytril vet  Enrofloxacin 50 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Veršeliai, kiaulės, naminiai 
paukščiai, šunys, katės 

Islandija Bayer Animal Health GmbH 
D-51368 Leverkusen 
Vokietija 

Baytril vet  Enrofloxacin 100 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Veršeliai, kiaulės, naminiai 
paukščiai, šunys, katės 
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Valstybė 
narė 

ES/EEE 

Rinkodaros teisės 
turėtojas 

Pavadinimas INN Stiprumas  Vaisto forma Gyvūnų rūšys 

Airija Bayer Limited 
Animal Health Division 
The Atrium 
Blackthorn Road 
Dublin 18 
Airija 

Baytril 2.5% Solution 
for Injection 

Enrofloxacin 25 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Šunys, katės, egzotiniai 
gyvūnai (smulkūs 
žinduoliai, ropliai ir 
paukščiai) 

Airija Bayer Limited 
Animal Health Division 
The Atrium 
Blackthorn Road 
Dublin 18 
Airija 

Baytril 5% Solution for 
Injection 

Enrofloxacin 50 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Galvijai, kiaulės, šunys, 
katės 

Airija Bayer Limited 
Animal Health Division 
The Atrium 
Blackthorn Road 
Dublin 18 
Airija 

Baytril 10% Solution for 
Injection 

Enrofloxacin 100 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Galvijai, kiaulės 

Italija Bayer S.p.A. 
Viale Certosa, 130 
20156 Milano 
Italija 

Baytril  Enrofloxacin 25 mg/ml 
ir 
50 mg/ml 

Injekcinis 
tirpalas 

Galvijai, šunys, avys, 
ožkos, katės, 
triušiai,kiaulės 

Italija Bayer S.p.A. 
Viale Certosa, 130 
20156 Milano 
Italija 

Baytril 10% Enrofloxacin 100 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Galvijai, kiaulės, avys, 
ožkos 
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Valstybė 
narė 

ES/EEE 

Rinkodaros teisės 
turėtojas 

Pavadinimas INN Stiprumas  Vaisto forma Gyvūnų rūšys 

Norvegija Bayer Animal Health GmbH 
D-51368 Leverkusen 
Vokietija 

Baytril vet Enrofloxacin 25 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Kiaulės, galvijai, šunys, 
katės 

Norvegija Bayer Animal Health GmbH 
D-51368 Leverkusen 
Vokietija 

Baytril vet Enrofloxacin 100 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Kiaulės, galvijai, šunys, 
katės 

Lenkija Bayer Animal Health GmbH 
D-51368 Leverkusen 
Vokietija 

Baytril 2,5% inj., 25 
mg/ml roztwór do 
wstrzykiwań dla psów i 
kotów 

Enrofloxacin 25 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Šunys, katės 

Lenkija Bayer Animal Health GmbH 
D-51368 Leverkusen 
Vokietija 

Baytril 5% inj., 
enrofloksacyna 50 
mg/ml, roztwór do 
wstrzykiwań dla bydła i 
świń 

Enrofloxacin 50 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Galvijai, kiaulės 

Portugalija Bayer Portugal S.A. 
Rua Quinta do Pinheiro, 5 
2794-003 Carnaxide 
Portugalija 

BAYTRIL 2,5% solução 
injectável 

Enrofloxacin 25 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Šunys, katės 

Portugalija Bayer Portugal S.A. 
Rua Quinta do Pinheiro, 5 
2794-003 Carnaxide 
Portugalija 

Baytril 5% solução 
injectável 

Enrofloxacin 50 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Šunys, galvijai, kiaulės 
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Valstybė 
narė 

ES/EEE 

Rinkodaros teisės 
turėtojas 

Pavadinimas INN Stiprumas  Vaisto forma Gyvūnų rūšys 

Portugalija Bayer Portugal S.A. 
Rua Quinta do Pinheiro, 5 
2794-003 Carnaxide 
Portugalija 

Baytril 10% solução 
injectável 

Enrofloxacin 100 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Galvijai, kiaulės 

Rumunija Bayer Health Care AG 
D-51368 Leverkusen 
Vokietija 

Baytril 5% Enrofloxacin 50 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Veršeliai, kiaulės, šunys 

Rumunija Bayer Health Care AG 
D-51368 Leverkusen 
Vokietija 

Baytril 10%  Enrofloxacin 100 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Galvijai, kiaulės 

Slovakija Bayer s.r.o. 
Litvínovská 609/3 
190 21 Praha 9 
Čekija 

Baytril 2.5 % Enrofloxacin 25 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Šunys, katės 

Slovakija Bayer s.r.o. 
Litvínovská 609/3 
190 21 Praha 9 
Čekija 

Baytril 5 % Enrofloxacin 50 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Šunys, kiaulės, veršeliai 

Slovėnija Bayer d.o.o. 
Bravničarjeva 13 
Ljubljana 
Slovėnija 

Baytril® 5 % raztopina 
za injiciranje 

Enrofloxacin 50 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Veršeliai, kiaulės, šunys 
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Valstybė 
narė 

ES/EEE 

Rinkodaros teisės 
turėtojas 

Pavadinimas INN Stiprumas  Vaisto forma Gyvūnų rūšys 

Slovėnija Bayer d.o.o. 
Bravničarjeva 13 
Ljubljana 
Slovėnija 

Baytril® 10 % raztopina 
za injiciranje 

Enrofloxacin 100 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Galvijai, kiaulės 

Ispanija Bayer Hispania S.L. 
Avda Baix LLObregat, 3-5 
08970, Saint Joan Despí 
Barcelona 
Ispanija 

Baytril 2.5% solución 
inyectable 

Enrofloxacin 25 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Šunys, katės ir kitos 
egzotinės rūšys (graužikai, 
triušiai, paukščiai narvuose 
ir ropliai (gyvatės, vėžliai ir 
iguanos) 

Ispanija Bayer Hispania S.L. 
Avda Baix LLObregat, 3-5 
08970, Saint Joan Despí 
Barcelona 
Ispanija 

Baytril 5% solución 
inyectable 

Enrofloxacin 50 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Šunys, galvijai, kiaulės 

Ispanija Bayer Hispania S.L. 
Avda Baix LLObregat, 3-5 
08970, Saint Joan Despí 
Barcelona 
Ispanija 

Baytril 10% solución 
inyectable 

Enrofloxacin 100 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Galvijai, kiaulės 

Švedija Bayer Animal Health GmbH 
D-51368 Leverkusen 
Vokietija 

Baytril®vet Enrofloxacin 25 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Šunys, kiaulės, galvijai, 
katės 

Švedija Bayer Animal Health GmbH 
D-51368 Leverkusen 
Vokietija 

Baytril®vet Enrofloxacin 100 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Šunys, kiaulės, galvijai, 
katės 
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Valstybė 
narė 

ES/EEE 

Rinkodaros teisės 
turėtojas 

Pavadinimas INN Stiprumas  Vaisto forma Gyvūnų rūšys 

Nyderlandai Bayer BV 
Energieweg 1 
3641 RT Mijdrecht 
Nyderlandai 

Baytril Piglet 25 mg/ml 
inspuitbare oplossing 

Enrofloxacin 25 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Kiaulės 

Nyderlandai Bayer BV 
Energieweg 1 
3641 RT Mijdrecht 
Nyderlandai 

BAYTRIL 2,5% 
INJEKTIEVLOEISTOF 

Enrofloxacin 25 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Šunys, katės 

Nyderlandai Bayer BV 
Energieweg 1 
3641 RT Mijdrecht 
Nyderlandai 

BAYTRIL 5 % 
INJECTIEOPLOSSING 

Enrofloxacin 50 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Galvijai, kiaulės, šunys 

Nyderlandai Bayer BV 
Energieweg 1 
3641 RT Mijdrecht 
Nyderlandai 

BAYTRIL 5% 
INJEKTIEVLOEISTOF 

Enrofloxacin 50 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Galvijai, kiaulės, šunys 

Nyderlandai Bayer BV 
Energieweg 1 
3641 RT Mijdrecht 
Nyderlandai 

BAYTRIL 10 % 
INJECTIEOPLOSSING 

Enrofloxacin 100 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Galvijai, kiaulės 

Nyderlandai Bayer BV 
Energieweg 1 
3641 RT Mijdrecht 
Nyderlandai 

BAYTRIL 
INJEKTIEVLOEISTOF 
10% 

Enrofloxacin 100 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Kiaulės, galvijai 
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Valstybė 
narė 

ES/EEE 

Rinkodaros teisės 
turėtojas 

Pavadinimas INN Stiprumas  Vaisto forma Gyvūnų rūšys 

Jungtinė 
Karalystė 

Bayer plc 
Animal Health Division 
Bayer House 
Strawberry Hill 
Newbury, Berkshire 
RG14 1JA 
Jungtinė Karalystė 

Baytril 2.5% Solution 
for Injection 

Enrofloxacin 25 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Šunys, katės ir egzotiniai 
gyvūnai (smulkūs 
žinduoliai, ropliai ir 
paukščiai) 

Jungtinė 
Karalystė 

Bayer plc 
Animal Health Division 
Bayer House 
Strawberry Hill 
Newbury, Berkshire 
RG14 1JA 
Jungtinė Karalystė 

Baytril 5% Solution for 
Injection 

Enrofloxacin 50 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Galvijai, kiaulės, šunys, 
katės 

Jungtinė 
Karalystė 

Bayer plc 
Animal Health Division 
Bayer House 
Strawberry Hill 
Newbury, Berkshire 
RG14 1JA 
Jungtinė Karalystė 

Baytril 10% Solution for 
Injection 

Enrofloxacin 100 mg/ml Injekcinis 
tirpalas 

Galvijai, kiaulės 



 

 

II priedas 

Mokslinės išvados ir pagrindas iš dalies keisti vaistų aprašus, 
ženklinimą ir informacinius lapelius 
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Baytril 2,5% injekcinio tirpalo, Baytril 5% injekcinio tirpalo, 
Baytril 10% injekcinio tirpalo ir susijusių pavadinimų (žr. I 
priedą) mokslinio vertinimo bendroji santrauka 

1.  Įvadas 

Baytril 2,5% injekcinis tirpalas, Baytril 5% injekcinis tirpalas, Baytril 10% injekcinis tirpalas ir susiję 
pavadinimai – tai injekciniai tirpalai, kurių sudėtyje yra atitinkamai 25 mg/ml, 50 mg/ml ir 100 mg/ml 
enrofloksacino. Enrofloksacinas yra fluorochinolonų karboksirūgšties darinių grupei priskiriamas sintetinis 
chemoterapinis vaistas. Tai yra plataus spektro antibakterinė medžiaga, veikianti gramneigiamas ir 
gramteigiamas bakterijas. Enrofloksacinas skirtas tik veterinariniam naudojimui. 

2012 m. spalio 26 d. Prancūzija, vadovaudamasi iš dalies pakeistos Direktyvos 2001/82/EB 34 straipsnio 1 
dalimi, nusiuntė Europos vaistų agentūros Veterinarinių vaistų komitetui (CVMP) kreipimosi pranešimą dėl 
Baytril 2,5% injekcinio tirpalo, Baytril 5% injekcinio tirpalo, Baytril 10% injekcinio tirpalo ir susijusių 
pavadinimų. Prancūzija kreipėsi į komitetą dėl valstybių narių (ES ir EEE) priimtų skirtingų nacionalinių 
sprendimų, dėl kurių Baytril 2,5% injekcinio tirpalo, Baytril 5% injekcinio tirpalo, Baytril 10% injekcinio 
tirpalo ir susijusių pavadinimų preparatų informaciniuose dokumentuose atsirado neatitikimų. 

Esamuose preparato informaciniuose dokumentuose daugiausia skiriasi informacija, susijusi su: 

• paskirties gyvūnų rūšimis; 

• indikacijomis; 

• dozavimu; 

• išlauka. 

2.  Turimų duomenų aptarimas 

Paskirties gyvūnų rūšys, indikacijos ir dozavimas 

Veršeliai (50 mg/ml stiprumo vaistai) 

Galvijai (100 mg/ml stiprumo vaistai) 

Enrofloksacinui jautrių padermių Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Mycoplasma genties ir 
Histophilus somni bakterijų sukeltų kvėpavimo takų infekcijų gydymas (50 ir 100 mg/ml stiprumo vaistai) 

- Dozavimas: 5 mg/kg kūno svorio (KS), kartą per parą 3–5 dienas. 

Poveikio M. haemolytica ir Mycoplasma bovis padermėms veiksmingumas pagrįstas keliais 
eksperimentiniais tyrimais, kurių metu gyvūnams buvo dirbtinai sukelta M. haemolytica ir M. bovis 
infekcija. Tačiau pateikti rezultatai nesuteikia galimybės atskirai įvertinti vaisto veiksmingumo kiekvieno iš 
šių sukėlėjų atžvilgiu, nes buvo pateikti tik su M. haemolytica susiję duomenys. Nustatyta, kad pagal 
farmakokinetikos ir farmakodinamikos (FK/FD) analizės gydant M. haemolytica infekciją rezultatus išsamiai 
prognozuoti vaisto klinikinio veiksmingumo negalima. Nepaisant to, buvo atlikti keli eksperimentiniai 
kontroliuojami tyrimai su parenteriniu būdu vartojamomis 2,5 ir 5 mg/kg kūno svorio (KS) dozėmis, bet 
pateikti didesnės dozės tyrimų duomenys buvo nuoseklesni. Natūraliomis sąlygomis atlikti patvirtinamieji 
tyrimai patvirtino 5 mg/kg KS paros dozės, bet ne mažesnės dozės klinikinį veiksmingumą. 



 

15/95 

Su Pasteurella genties bakterijomis susiję duomenys yra negausūs. Dozės patvirtinimo tyrimas ir 
natūraliomis sąlygomis atliktas tyrimas patvirtino 5 mg/kg KS paros dozės klinikinį veiksmingumą gydant 
M. haemolytica ir P. multocida sukeltą enzootinę pneumoniją. Be to, atlikus FK/FD analizę su šiuo ligų 
sukėlėju, gautos vertės, pagal kurias galima prognozuoti vaisto klinikinį veiksmingumą. 

Kalbant apie Mycoplasma bovis, šį mikroorganizmą sunku nustatyti ir įvertinti, nes jis dažnai susijęs su 
mišriomis infekcijomis. Buvo atlikti keli kontroliuojami eksperimentiniai tyrimai, kurių metu gyvūnams 
buvo dirbtinai sukelta infekcija (visų tyrimų metu naudota ir M. haemolytica). Šių tyrimų rezultatai 
patvirtino teigiamus gyvūnų klinikinės būklės pokyčius naudojant bandomąsias vaisto dozes, tačiau 
mikrobiologiniai rezultatai nebuvo pateikti arba jie parodė, kad ligų sukėlėjas nebuvo visiškai išnaikintas. 

Atsižvelgdamas į visus (klinikinių tyrimų, FK/FD ir atsparumo antimikrobinėms medžiagoms) duomenis, 
CVMP laikėsi nuomonės, kad šiai indikacijai galima pritarti. 

Dėl Histophilus somni, buvo pateikti tik Kanadoje, JAV ir Europoje surinkti jautrumo duomenys, kurie 
patvirtina didelį šios bakterijos jautrumą enrofloksacinui. Tačiau klinikinis rekomenduotos dozės 
veiksmingumas gydant kvėpavimo takų infekciją nebuvo įrodytas. Todėl CVMP rekomendavo išbraukti 
tikslinį ligų sukėlėją Histophilus somni iš preparato informacinių dokumentų. 

Enrofloksacinui jautrių padermių Escherichia coli bakterijų sukeltų virškinimo trakto infekcijų ir 
septicemijos gydymas (50 ir 100 mg/ml stiprumo vaistai) 

- Dozavimas: 5 mg/kg KS, kartą per parą 3–5 dienas. 

Buvo pateikti eksperimentinio tyrimo ir natūraliomis sąlygomis atlikto tyrimo rezultatai. Šių tyrimų metu 
buvo naudojamos skirtingos vaisto dozės (iš viso dozės svyravo nuo 1 iki 6 mg/g KS per parą), tačiau dėl 
taikyto tyrimo modelio atskirai įvertinti kiekvienos dozės veiksmingumą nebuvo galimybės. Natūraliomis 
sąlygomis atlikto tyrimo metu veršeliai (nuo 15 iki 150 kg KS), kurie buvo natūraliai užsikrėtę virškinimo 
trakto infekcijas sukėlusiomis E. coli bakterijomis, kasdien buvo gydomi enrofloksacinu, šį vaistą naudojant 
peroraliniu būdu, vaistą naudojant parenteriniu (suleidžiant į raumenis, po oda arba į veną) ir po to 
peroraliniu būdu arba tik parenteriniu būdu. Išgijo arba sveikatos būklė pagerėjo 85–90 % enrofloksacinu 
gydytų gyvūnų, o geriausių rezultatų buvo pasiekta vaistą naudojant parenteriniu ir po to peroraliniu būdu. 
Remiantis gautais rezultatais, nebuvo galima patvirtinti, kad naudojant mažesnę dozę (2,5 mg/kg KS), 
gyvūnai išgijo arba kad pagerėjo jų sveikatos būklė. Todėl pagrįsta laikoma tik 3–5 dienas naudojama 5 
mg/kg KS dozė. 

Kalbant apie septicemijos indikaciją, ji buvo tiriama tik eksperimentinio tyrimo metu. Šiai indikacijai 
pagrįsti buvo atsižvelgta į FK/FD ir atsparumo antimikrobinėms medžiagos duomenis. 

Atsižvelgdamas į visus duomenis, CVMP laikėsi nuomonės, kad abiem indikacijoms galima pritarti. 

Mycoplasma bovis sukeltas artritas (50 ir 100 mg/ml stiprumo vaistai) 

- Dozavimas: 5 mg/kg KS, kartą per parą 5 dienas. 

Natūraliomis sąlygomis atlikto tyrimo metu buvo lyginami 2 skirtingos trukmės gydymo laikotarpiai (5 
mg/kg KS 3 arba 5 dienas), tačiau šio vaisto veiksmingumas nepalygintas su įregistruotu vaistu, kurio 
veiksmingumas esant šiai indikacijai pripažintas. Bendra pasveikusių gyvūnų procentinė dalis buvo 
46,7 %. Didžiausias sėkmingo gydymo rodiklis (71,4 %) nustatytas ne vyresnių kaip 2 metų veršelių 
grupėje, tačiau vyresnių gyvūnų grupėje jis buvo mažesnis. Atsižvelgdamas į visus pateiktus dokumentus, 
CVMP laikėsi nuomonės, kad šiai indikacijai galima pritarti, tačiau 50 mg/ml stiprumo vaistų preparato 
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informaciniuose dokumentuose turi būti tokia formuluotė: „Su mikoplazmomis susijusio ūmaus artrito, 
sukelto enrofloksacinui jautrių padermių Mycoplasma bovis bakterijų, gydymas“. 100 mg/ml stiprumo 
vaistų preparato informaciniuose dokumentuose ši indikacija turėtų būti apribota, numatant galimybę 
naudoti šį vaistą tik jaunesniems kaip 2 metų galvijams. 

Escherichia coli sukeltas sunkios formos ūmus mastitas (100 mg/ml stiprumo vaistai) 

- Dozavimas: 5 mg/kg KS, kartą per parą 2 dienas iš eilės. 

Dėl E. coli, naudojant pasiūlytą vaisto dozę buvo atliktas FK/FD tyrimas. Svarbiausi FK parametrai piene 
buvo vertinami į veną suleidus 100 mg/ml stiprumo vaisto ir pagal juos buvo apskaičiuoti prognostiniai FK 
ir FD santykiai ir 90 % E. coli veikiančios mažiausios slopinamosios koncentracijos (MSK90) reikšmės. 
Šiuos duomenis patvirtino publikuota literatūra. Dozės nustatymo ir dozės patvirtinimo tyrimai patvirtino 
rekomenduotos dozės veiksmingumą. Natūraliomis sąlygomis atliktas tyrimas, kurio metu enrofloksacinas 
buvo lyginamas su referenciniu vaistu, kurio sudėtyje buvo cefkvinomo, patvirtino pasiūlytos šio vaisto 
dozės veiksmingumą. Buvo įrodyta, kad tiriamasis vaistas ne prastesnis už palyginamąjį vaistą. 

Atsižvelgdamas į visus duomenis, CVMP laikėsi nuomonės, kad šiai indikacijai galima pritarti. 

Staphylococcus aureus sukeltas sunkios formos ūmus mastitas (100 mg/ml stiprumo vaistai) 

Atsižvelgdamas į turimus duomenis, CVMP priėjo prie išvados, kad prastų in vivo bakteriologinių tyrimų 
rezultatų ir FK/FD analizės rezultatų nepakanka šiai indikacijai pagrįsti. CVMP rekomendavo išbraukti šią 
indikaciją iš preparato informacinių dokumentų. 

Paršeliai (25 mg/ml stiprumo vaistai) 

Kiaulės (50 ir 100 mg/ml stiprumo vaistai) 

Enrofloksacinui jautrių padermių Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida ir Mycoplasma 
genties bakterijų sukeltų kvėpavimo takų infekcijų gydymas 

- Dozavimas: 2,5 mg/kg KS, leisti į raumenis kartą per parą 3 dienas. 

Atlikus sistemingą daugiau kaip 50 tyrimų peržiūrą ir metaanalizę, nustatyta, kad enrofloksacinas yra labai 
veiksmingas gydant kompleksines kiaulių kvėpavimo takų ligas, nors jas sukėlę mikroorganizmai nebuvo 
nurodyti. Kartą per parą iki palengvėjant kvėpavimo takų ligos klinikiniams požymiams į raumenis leista 
2,5 mg enrofloksacino/kg KS doze buvo sėkmingai išgydyta 94,5 % gyvūnų. Be to, enrofloksacino 
veiksmingumą patvirtino keli JAV atlikti tyrimai, kurių metu buvo naudojamas arginino preparatas su 
enrofloksacinu (7,5 mg/kg KS). 

Dėl Pasteurella multocida, remiantis pateiktais dokumentais, jokios konkrečios išvados nebuvo galima 
padaryti dėl tikslių mikrobiologinių duomenų stokos ir atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju kitų preparatų 
duomenų ekstrapoliacija būtų nepagrįsta. Todėl vertinant enrofloksacino poveikio Pasteurella multocida 
veiksmingumą, buvo atsižvelgta į FK/FD ir atsparumo duomenis. 

Dėl Mycoplasma genties bakterijų, remiantis pateiktais dokumentais, taip pat jokios konkrečios išvados 
nebuvo galima padaryti dėl tikslių mikrobiologinių duomenų stokos (todėl nebuvo galimybės konkrečiai 
įvertinti vaisto veiksmingumo kiekvieno išskirto mikroorganizmo atžvilgiu) arba dėl to, kad nepavyko 
visiškai išnaikinti M. hyopneumoniae.Todėl vertinant enrofloksacino poveikio Mycoplasma genties 
bakterijoms veiksmingumą, buvo atsižvelgta į FK/FD ir atsparumo duomenis. 
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Vertinant poveikį Actinobacillus pleuropneumoniae, buvo peržiūrėtos kelios nuorodos į eksperimentinius ir 
natūraliomis sąlygomis atliktus tyrimus su paršeliais ir kiaulėmis. Pateiktų veiksmingumo duomenų 
pakanka enrofloksacino poveikio šiai bakterijai veiksmingumui įrodyti. 

Atsižvelgdamas į visus turimus duomenis (klinikinių tyrimų, FK/FD ir atsparumo antimikrobinėms 
medžiagoms duomenis), CVMP laikėsi nuomonės, kad šiai indikacijai galima pritarti. 

Enrofloksacinui jautrių padermių Escherichia coli ir Klebsiella genties bakterijų sukelto disgalaktijos 
sindromo (PDS) po paršiavimosi ir mastito, metrito, agalaktijos (MMA) sindromo gydymas (100 mg/ml 
stiprumo vaistai) 

- Dozavimas: 2,5 mg/kg KS, leisti į raumenis kartą per parą 3 dienas. 

Buvo peržiūrėtos kelios publikacijos ir rinkodaros teisės turėtojų atlikti tyrimai. Klinikiniai gydymo 
rezultatai buvo vertinami tiriant nuo MMA ir PDS enrofloksacinu gydomas paršavedes. Didelį enrofloksacino 
veiksmingumą gydant MMA sindromą patvirtino 1990–1998 m. atliktų 6 klinikinių enrofloksacino ir 
jautrumo šiam vaistui tyrimų su MMA ir PDS sergančiomis kiaulėmis metaanalizė ir sisteminga peržiūra. 
Atliekant kitą tyrimą, po penkių gydymo mėnesių tyrimo pabaigoje iš enrofloksacinu gydytų paršavedžių 
neišskirta nė vienos šiam vaistui atsparios bakterijos. 

Taigi, 100 mg/ml stiprumo vaistų atveju šiai su paršavedėmis susijusiai indikacijai galima pritarti, o 
50 mg/ml – ne, nes naudoti mažesnio stiprumo vaistus gydant sunkius gyvūnus nepraktiška. Be to, 
naudojant 50 mg/ml stiprumo vaistus, reikėtų suleisti labai didelį preparato kiekį, o taip gali būti viršytas 
leidžiamas likučių kiekis. Taigi, šią indikaciją reikia išbraukti iš 50 mg/ml stiprumo vaistų preparato 
informacinių dokumentų. 

Enrofloksacinui jautrių padermių Escherichia coli bakterijų sukeltų šlapimo takų infekcijų gydymas 

- Dozavimas: 2,5 mg/kg KS, leisti į raumenis kartą per parą 3 dienas. 

Buvo pateiktas daugiacentris, palyginamasis, natūraliomis sąlygomis atliktas tyrimas su paršavedėmis. Tris 
dienas naudojamos enrofloksacino 2,5 mg/kg KS paros dozės veiksmingumas buvo lyginamas su fiksuoto 
trimetoprimo ir sulfamido derinio (3 dienas po 30 mg/kg KS per parą) veiksmingumu. Visiškas bakterijų 
išnaikinimas (angl. bacteriological success) buvo pirmas veiksmingumo kriterijus. Tiriamojo vaisto grupėje 
3-ą dieną šis rodiklis siekė 76 %, o 10-ą dieną – 50 %, o referencinio vaisto grupėje tą pačią dieną – 
atitinkamai 14,3 ir 9,5 %. Remdamasis turimais duomenimis, CVMP laikėsi nuomonės, kad šiai indikacijai 
galima pritarti. 

Enrofloksacinui jautrių padermių Escherichia coli bakterijų sukeltų virškinimo trakto infekcijų gydymas 

- Dozavimas: 5 mg/kg KS, leisti į raumenis kartą per parą 3 dienas. 

Buvo peržiūrėti įvairių, tinkamai kontroliuotų tyrimų, kurių metu buvo gydomos natūralios žarnyno 
infekcijos, rezultatai. Buvo apibendrinti įvairių, natūraliomis sąlygomis atliktų tyrimų su enteritu 
sergančiais paršeliais rezultatai. Visiems gyvūnams kartą per parą į raumenis buvo leidžiama po 2,5 mg 
enrofloksacino/kg KS. Klinikinis atsakas pasireiškė 92 % atvejų. Taip pat buvo pateikti dozės titravimo 
tyrimo su paršeliais žindukliais ir neseniai nujunkytais paršeliais, kuriems eksperimento būdu buvo sukelta 
enterotoksigeninių E. coli bakterijų infekcija, rezultatai. 

Antrasis dozės titravimo tyrimas buvo atliktas Japonijoje su paršeliais žindukliais, kurie buvo natūraliai 
užsikrėtę E. coli. Naudotos trys skirtingos enrofloksacino dozės –  1,25, 2,5 ar 5 mg/kg KS per parą, kurios 
buvo leidžiamos į raumenis 3 dienas. Tyrimo metu buvo suformuota teigiamos kontrolės grupė, prie kurios 



 

18/95 

priskirti paršeliai buvo gydomi oksitetraciklinu, ir negydomų paršelių grupė. Naudojant visų dydžių vaistų 
dozes, gydant enrofloksacinu, klinikiniai rezultatai buvo geresni, t. y. bendri klinikinio vertinimo rodikliai ir 
išmatų konsistencijos vertinimo rodikliai mažėjo greičiau, nei gydant oksitetraciklinu. Naudojant po 2,5 mg 
enrofloksacino/kg KS per parą, bakterijų skaičius žarnyne gerokai sumažėjo. 

Natūraliomis sąlygomis buvo atliktas tyrimas, kuriuo siekta įvertinti enrofloksacino poveikį su 
viduriuojančių paršelių žinduklių ir neseniai nujunkytų paršelių virškinimo traktu susijusiems ligų 
sukėlėjams. Aptikta bakterijų, tarp jų – E. coli. Tris dienas paršeliams į raumenis buvo leidžiama ir 
girdoma po 2,5 ir 5 mg enrofloksacino/kg KS per parą. Tyrimo metu buvo suformuota vaistais negydomų 
paršelių grupė. Tarp paršelių žinduklių švirkščiamasis enrofloksacinas sumažino viduriavimo atvejų iki 
70 %. Iš enrofloksacinu gydytų gyvūnų išskiriamų E. coli indeksas buvo mažesnis. 

Atliekant kitą tyrimą, paršeliai buvo dirbtinai užkrėsti E. coli, ir jiems pasireiškė viduriavimo ir 
enterotoksemijos požymiai. Gyvūnai buvo suskirstyti į keturias grupes. Buvo tiriamas 2,5 mg/kg KS į 
raumenis 1 arba 3 dienas leidžiamos dozės poveikis, palyginti su geriamojo vaisto poveikiu. Iš tyrimo 
rezultatų buvo matyti, kad priešingai, nei kontrolinėje grupėje, kurioje gyvūnai nebuvo gydomi 
enrofloksacinu, visose grupėse, kuriose buvo taikomas gydymas šiuo vaistu, paršelių svoris padidėjo. 
Gydant enrofloksacinu, viduriavimo atvejų ir viduriavimo stiprumas gerokai sumažėjo. Nustatyta, kad į 
raumenis leidžiamas enrofloksacinas yra veiksmingas, ypač enterotoksemijos atvejais. Enrofloksacinu 
gydytų paršelių grupėse nenugaišo nė vienas gyvūnas. 

Tačiau, atsižvelgiant į turimus FK/FD ir atsparumo duomenis, prieita prie išvados, kad esant šiai 
indikacijai, priimtina gali būti tik 3 dienas į raumenis leidžiama 5 mg/kg KS enrofloksacino paros dozė. 

Enrofloksacinui jautrių padermių E. coli bakterijų sukeltos septicemijos gydymas 

- Dozavimas: 5 mg/kg KS, leisti į raumenis kartą per parą 3 dienas. 

Turimų duomenų nepakanka, kad būtų galima išsamiai įrodyti šio veterinarinio vaisto veiksmingumą 
gydant septicemiją. Tačiau, atsižvelgiant į turimus FK/FD ir atsparumo duomenis, prieita prie išvados, kad 
esant šiai indikacijai, priimtina gali būti tik 3 dienas į raumenis leidžiama 5 mg/kg KS enrofloksacino paros 
dozė. 

Avys ir ožkos (50 ir 100 mg/ml stiprumo vaistai) 

Abiejų stiprumų vaistai naudojami pagal tas pačias indikacijas, tačiau skiriasi paskirties gyvūnų rūšys, t. y. 
50 mg/ml stiprumo vaistų preparato informaciniuose dokumentuose nurodytos pieninės avys ir ėriukai bei 
pieninės ožkos ir ožiukai, o 100 mg/ml stiprumo vaistų preparato informaciniuose dokumentuose – avys ir 
ožkos.  Buvo pateikti lygiai tokie pat dokumentai, be to, naudojant abiejų stiprumų (50 ir 100 mg/ml) 
vaistus, taikoma tokia pat išlauka. Todėl nuspręsta, kad dėl nuoseklumo abiejų stiprumų vaistų paskirties 
gyvūnų rūšis reikia suvienodinti ir nurodyti („Avys“ ir „Ožkos“). Šie terminai bus taikomi visų amžiaus 
grupių ir skirtingos fiziologinės būklės mėsiniams ir (arba) pieniniams gyvūnams.  

Avys (50 ir 100 mg/ml stiprumo vaistai) 

Enrofloksacinui jautrių padermių Staphylococcus aureus ir Escherichia coli bakterijų sukelto mastito 
gydymas 

- Dozavimas: 5 mg/kg KS, leisti po oda kartą per parą 3 dienas. 

Enrofloksacino veiksmingumas gydant ūmų mastitą buvo tiriamas natūraliomis sąlygomis atliekant tyrimą 
su avimis, kurioms nustatyti klinikiniai ūmaus mastito požymiai. Pieno ėminiuose buvo nustatyti ligų 



 

19/95 

sukėlėjai Staph. aureus ir E. coli. Buvo tiriami du skirtingi gydymo enrofloksacinu planai: 3 dienų trukmės 
gydymas 5 mg/kg KS doze ir 5 dienų trukmės gydymas 2,5 mg/kg doze. Visų enrofloksacinu gydomų 
gyvūnų pieno liaukų funkcija greitai pagerėjo; klinikinių skirtumų tarp šių dviejų gydymo planų 
nenustatyta. Pagal klinikinius ir bakteriologinius rodiklius gyvūnai išgijo. 

Atliekant kitą tyrimą, buvo tiriamas enrofloksacino poveikio Staph. aureus veiksmingumas komercinėse 
pieninių avių bandose. Buvo tiriamos dvi skirtingos šio vaisto dozės – 2,5 mg/kg KS ir 5 mg/kg KS, 
naudojamos du kartus per parą 3 dienas iš eilės. Klinikiniai parametrai pagerėjo. Pagal bakteriologinius 
rodiklius (Staph. aureus) 2,5 mg/kg grupėje infekcija išgydyta 39,5 %, o 5 mg/kg – 82 % gyvūnų. 

Remdamasis turimais duomenimis, CVMP laikėsi nuomonės, kad šiai indikacijai galima pritarti. 

Enrofloksacinui jautrių padermių Escherichia coli bakterijų sukeltų virškinimo trakto infekcijų arba 
septicemijos gydymas 

- Dozavimas: 5 mg/kg KS, leisti po oda kartą per parą 3 dienas. 

Siekiant įrodyti enrofloksacino veiksmingumą gydant E. coli sukeltas virškinimo trakto infekcijas ir 
septicemiją, buvo pateikti du natūraliomis sąlygomis atlikti tyrimai. 

Atliekant pirmąjį tyrimą, dvi grupės kolienteritu sergančių ėriukų buvo gydomi į raumenis leidžiamu 
enrofloksacinu – 5 dienas po 2,5 mg/kg KS arba 4 dienas po 5 mg/kg KS. Dauguma gyvūnų pasveiko per 
2–3 dienas. 

Atliekant antrąjį tyrimą, E. coli ir Cl. perfringens sukelta septicemija sergantys ėriukai buvo gydomi 5 
dienas jiems į raumenis leidžiant po 5 mg/kg KS. 3–4 savaičių amžiaus gyvūnų klinikiniai rezultatai buvo 
geresni, nei 1–2 savaičių amžiaus gyvūnų. 

Remdamasis turimais duomenimis, CVMP laikėsi nuomonės, kad šioms indikacijoms galima pritarti. 

Ožkos (50 ir 100 mg/ml stiprumo vaistai) 

CVMP nuomonės dokumente dėl retesnio naudojimo ir retesnių rūšių gydymui skirtų vaistų prieinamumo 
(EMEA/CVMP/477/03)1 nustatyta, kad galvijai (pieniniai ir mėsiniai gyvūnai) ir avys (mėsiniai gyvūnai) yra 
pagrindinės maistinių gyvūnų rūšys. Ožkos ir pieninės avys nepatenka į pagrindinių rūšių kategoriją, todėl 
jos automatiškai priskiriamos prie retesnių rūšių ir dėl to vertinamos vadovaujantis CVMP gairėmis dėl 
duomenims, susijusiems su retesnio naudojimo ir retesnių rūšių gydymui skirtų veterinarinių vaistų 
veiksmingumu ir saugumu paskirties gyvūnams, keliamų reikalavimų (EMEA/CVMP/EWP/117899/2004)2. 

Enrofloksacinui jautrių padermių Pasteurella multocida ir Mannheimia haemolytica bakterijų sukeltų 
kvėpavimo takų infekcijų gydymas 

Enrofloksacinui jautrių padermių Staphylococcus aureus ir Escherichia coli bakterijų sukelto mastito 
gydymas 

Enrofloksacinui jautrių padermių Escherichia coli bakterijų sukeltų virškinimo trakto infekcijų arba 
septicemijos gydymas. 

- Dozavimas: 5 mg/kg KS, leisti po oda kartą per parą 3 dienas. 

                                                
1 CVMP position paper regarding availability of products for minor uses and minor species (EMEA/CVMP/477/03) - 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Position_statement/2009/10/WC500005163.pdf. 
2 CVMP guideline on efficacy and target animal safety data requirements for veterinary medicinal products intended for minor 
uses or minor species (EMEA/CVMP/EWP/117899/2004) - 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/10/WC500004678.pdf. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Position_statement/2009/10/WC500005163.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/10/WC500004678.pdf
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Atliekant tyrimą, buvo lyginama enrofloksacino farmakokinetika gydant Skudų veislės avis (angl. Desert 
sheep) ir Nubijos ožkas, joms į veną ir į raumenis suleidus 5 mg/kg KS dozę. Iš tyrimo rezultatų matyti, 
kad enrofloksacino farmakokinetikos skirtumai gydant avis ir ožkas buvo nereikšmingi. 

Su ožkomis susijusioms indikacijoms pagrįsti nepateikta nė vieno natūraliomis sąlygomis atlikto tyrimo. Su 
kvėpavimo takų ligų gydymo indikacijomis susiję duomenys ekstrapoliuoti iš esamų, su galvijais susijusių 
duomenų. Su likusiomis, pvz., mastito, virškinimo trakto infekcijų ir septicemijos indikacijomis susiję 
duomenys ekstrapoliuoti iš su avimis susijusių duomenų. Nuspręsta, kad šios ekstrapoliacijos yra 
priimtinos, nes ožkos yra laikomos retesne gyvūnų rūšimi. 

Skirtingų M. haemolytica izoliatų MSK duomenys patvirtina, kad šis ligų sukėlėjas yra labai jautrus 
enrofloksacinui, o jo atsparumas antimikrobinėms medžiagoms labai nedidelis. 

Nors buvo pateikta labai nedaug duomenų, atsparių iš mastitu sergančių ožkų surinktų Staph. aureus 
izoliatų procentinė dalis taip pat buvo labai nedidelė. 

2012 m. gyvūninės kilmės patogeninių bakterijų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms stebėjimo tinklo 
RESAPATH metinėje ataskaitoje nurodyta, kad daugiau kaip 90 % iš ožkų išskiriamų Pasteurella izoliatų 
yra jautrūs enrofloksacinui. 

Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta pirmiau, CVMP laikėsi nuomonės, kad šioms indikacijoms gali pritarti. 

Šunys ir katės (25 ir 50 mg/ml stiprumo vaistai) 

Šunys: Jautrių padermių Escherichia coli ir Staphylococcus, Pasteurella, Klebsiella, Bordetella, 
Pseudomonas, Proteus genčių bakterijų sukeltų virškinimo trakto, kvėpavimo takų ir urogenitalinio trakto 
infekcijų (įskaitant prostatitą), odos ir žaizdų infekcijų, otito gydymas (įskaitant papildomą antibiotikų 
terapiją dėl piometros) 

Katės: Jautrių padermių Escherichia coli ir Staphylococcus, Pasteurella, Klebsiella, Bordetella, 
Pseudomonas, Proteus genčių bakterijų sukeltų virškinimo trakto, kvėpavimo takų ir urogenitalinio trakto 
infekcijų (papildoma antibiotikų terapija dėl piometros), odos ir žaizdų infekcijų gydymas 

- Dozavimas: 5 mg/kg KS, leisti po oda kartą per parą iki 5 dienų. 

Siekiant įrodyti enrofloksacino veiksmingumą pagal numatytas indikacijas gydant minėtų bakterijų 
sukeltas šunų ir kačių infekcijas, buvo pateikti keli rinkodaros teisės turėtojo atlikti tyrimai ir daug 
mokslinių publikacijų, kurie patvirtino injekcijomis ir (arba) peroraliniu būdu naudojamo enrofloksacino 
veiksmingumą. 

Pateikti duomenys – tai tyrimai, atlikti taikant kelis skirtingus dozavimo režimus, pagal kuriuos dažniau 
naudota 5 mg/kg dozė. Kitais atvejais vaistas buvo naudojamas ir parenteriniu, ir peroraliniu būdu arba tik 
parenteriniu būdu. Tačiau rezultatų analizė nesuteikė galimybės diferencijuoti veiksmingumo duomenų ir 
priskirti juos konkrečiam dozavimo režimui. Kartu su kitais veiksmingumo duomenimis buvo pateikta 
publikuota literatūra, bet apskritai joje nebuvo pateikta konkrečių duomenų ir buvo analizuojami kintami 
dozavimo režimai. Todėl siekiant pagrįsti vaisto dozavimą, buvo atsižvelgta į FK/FD duomenis. Iš FK/FD 
analizės matyti, kad gramneigiamų ligų sukėlėjų atveju FK ir FD santykis daugiausia viršijamas. Cmax/MSK 
ir AUC/MSK santykiai gydant Staphylococcus genties bakterijų sukeltas infekcijas taip pat yra tinkami 
abiejų rūšių gyvūnams nustatytoms gramteigiamų bakterijų infekcijoms gydyti. 

Todėl CVMP laikėsi nuomonės, kad šunų ir kačių atveju šioms indikacijoms galima pritarti, atsižvelgiant į 
tai, kad nurodyti FK/FK duomenys teoriškai prognozuoja gerą klinikinį veiksmingumą gydant bakterines 
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infekcijas, kurioms šie vaistai yra skirti, o vaistų veiksmingumas buvo patvirtintas natūraliomis sąlygomis 
atliktais tyrimais ir per daugiau kaip du dešimtmečius sukaupta gera klinikine patirtimi. 

Triušiai (25 mg/ml stiprumo vaistai) 

Enrofloksacinui jautrių padermių Escherichia coli, Pasteurella multocida ir Staphylococcus genties bakterijų 
sukeltų virškinimo trakto ir kvėpavimo takų infekcijų gydymas 

Enrofloksacinui jautrių padermių Staphylococcus aureus bakterijų sukeltų odos ir žaizdų infekcijų gydymas 

Dozavimas: 10 mg/kg KS, leisti po oda kartą per parą 5–10 dienų iš eilės. 

Triušiai priskiriami prie retesnių gyvūnų rūšių, todėl turimi duomenys vertinami vadovaujantis CVMP 
gairėmis dėl duomenims, susijusiems su retesnio naudojimo ir retesnių rūšių gydymui skirtų veterinarinių 
vaistų veiksmingumu ir saugumu paskirties gyvūnams, keliamų reikalavimų 
(EMEA/CVMP/EWP/117899/2004). 

Iš turimų duomenų buvo matyti, kad dėl savo veiksmingumo ir saugumo enrofloksacinas yra vienas 
dažniausiai kiškiniams naudojamų antimikrobinių medžiagų gydant daugelį skirtingų bakterinių ligų. 

Buvo pateikti dokumentai, kuriuose aprašytas šių švirkščiamųjų veterinarinių vaistų naudojimas gydant ir 
virškinimo trakto, ir kvėpavimo takų infekcijas, ir gydant odos ir žaizdų infekcijas. Visi turimi klinikinių 
tyrimų duomenys buvo susiję tik su triušiais – gyvūnais augintiniais. 

Visose Europos šalyse enrofloksacinas taip pat yra įregistruotas pagal triušininkystės ūkiuose veisiamų 
triušių gydymo peroraliniu būdu indikaciją, todėl CVMP laikėsi nuomonės, kad naudojant švirkščiamąjį 
tirpalą, enrofloksacino ekspozicija būtų mažesnė, nei vaistą naudojant peroraliniu būdu, nes injekciją 
galima atlikti kiekvienam sergančiam gyvūnui atskirai (ir tiksliau dozuojant vaistą pagal kiekvieno gyvūno 
svorį), be to, taip būtų galima netaikyti masinio gydymo šiuo vaistu. 

Taigi, su triušininkystės ūkiuose veisiamais triušiais susijusias indikacijas reikėtų vertinti kaip 
ekstrapoliaciją iš kitų duomenų (triušininkystės ūkiuose veisiamų triušių ir (arba) triušių – gyvūnų 
augintinių gydymas peroraliniu būdu ir injekcijomis). 

Nuspręsta, kad pateikti dokumentai yra priimtini ir jais galima pagrįsti enrofloksacino veiksmingumą 
gydant Escherichia coli, Pasteurella multocida ir Staphylococcus genties bakterijų sukeltas virškinimo 
trakto ir kvėpavimo takų infekcijas. 

Dėl Staphylococcus aureus sukeltų odos ir žaizdų infekcijų gydymo indikacijos, atsižvelgiant į turimus 
duomenis, atrodo, kad bakterijos nebuvo visiškai išnaikintos, o FK/FD duomenų nesurinkta. 

Komitetas žino, kad i) enrofloksaciną naudojant triušininkystėje, gali padidėti Staph. aureus atsparumas, 
kad ii) šiuo metu yra dokumentų, patvirtinančių Staph. aureus izoliatų atsparumą kelių rūšių 
antimikrobinėms medžiagoms, ir kad iii) žmonės, įskaitant vartotojus ir triušių prižiūrėtojus, gali užsikrėsti 
atspariomis bakterijomis nuo gyvūnų. 

Buvo aptarta toliau pateikiama informacija, susijusi su nerimu dėl pavojaus visuomenės (vartotojų ir 
prižiūrėtojų) sveikatai, kuris gali iškilti, jeigu panaudojus vaistą mėsiniams triušiams, atsirastų 
antibiotikams atsparios padermės Staph. aureus bakterijų: 

- Atliekant vieną tyrimą, nustatyta, kad enrofloksacinui buvo atsparūs 4,2 % iš 71 2006–2007 m. 
Vokietijoje surinkto Staph. aureus izoliato. 
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- Atliekant kitą tyrimą, įvairių valstybių narių komerciniuose triušininkystės ūkiuose buvo surinkti 56 
padermių Staph. aureus bakterijų izoliatai ir buvo ištirtas jų atsparumas. Tyrimo autoriai priėjo 
prie išvados, kad iš triušių surenkamų Staph. aureus izoliatų atsparumas antimikrobinėms 
medžiagoms yra palyginti retas reiškinys, palyginti su iš kitų gyvūnų ir žmonių surenkamų Staph. 
aureus izoliatų atsparumu. 

- Kitos kreipimosi procedūros dėl geriamojo enrofloksacino tirpalo metu (Hipralona Enro-S 
(EMEA/V/A/79))3 komitetas priėjo prie išvados, kad, palyginti su kitų rūšių gyvūnais (dėl nedidelių 
triušininkystės mastų), triušius gydant enrofloksacinu, bakterijų atsparumo šiam vaistui 
išsivystymo pavojus būtų nedidelis, ir buvo nuspręsta, kad imtis priemonių, kuriomis būtų galima 
sumažinti meticilinui atsparaus Staphylococcus aureus (MRSA) plitimo pavojų, nebūtina. Pavienių 
gyvūnų lygmeniu, triušiams kylanti rizika gali būti didesnė, nei kitų rūšių gyvūnams. Triušiai 
auginami naudojant tęstines sistemas, kuriose antibiotikams atsparios bakterijos gali išlikti ilgą 
laiką, nepaisant to, dėl nedidelės triušienos vartojimo apimties, bendra rizika išlieka nedidelė. 

- Atlikus tyrimą Ispanijos intensyviosios triušininkystės ūkiuose, buvo nustatyta daug padermių 
Staph. aureus bakterijų; 17,2 % iš jų buvo atsparios meticilinui4. Šio tyrimo metu taip pat buvo 
nustatytas labai didelis atsparumas chinolonams (maždaug 38 % izoliatų buvo atsparūs 
ciprofloksacinui). 

- Viename tyrime buvo aprašytas pirmas su gyvulininkyste susijęs meticilinui atsparaus Staph. 
aureus (ST398, SPA tipai t034 ir t5210) atvejis, kuris buvo nustatytas ištyrus intensyviai 
auginamus mėsinius triušius ir kuris buvo susijęs su ūkio darbuotojais arba jų šeimos nariais5. 

CVMP svarstymų dokumente dėl fluorochinolonų naudojimo maistiniams gyvūnams „Su racionalaus 
naudojimo gairėmis susijusios atsargumo priemonės, kurios turi būti nurodytos preparato charakteristikų 
santraukoje“6, nurodyta, kad fluorochinolonais turi būti gydomos tik tos klinikinės būklės, kurių gydymas 
kitų grupių antimikrobinėmis medžiagomis buvo arba būtų neveiksmingas. 

Kai kurių rimtų su gyvūnais susijusių indikacijų atveju fluorochinolonai gali būti vienintelė pasirinkimo 
galimybė (EMEA/CVMP/SAGAM/184651/2005)7. Kalbant apie Staph. aureus sukeltą triušių dermatitą, 
Europos Sąjungoje nėra jokių kitų pagal šią indikaciją įregistruotų veterinarinių vaistų, kurie būtų skirti 
šios rūšies gyvūnams. 

Nors mokslinis šios indikacijos pagrindimas ne toks tvirtas, kaip norėtųsi, gydant su Staph. aureus 
susijusias infekcijas, klinikinio išgijimo rodiklis (atsakas į gydymą) siekė 87,5 %, o bakteriologinio išgijimo 
rodiklis – 66,67 %. 

Atsižvelgiant į alternatyvių gydymo priemonių stoką, jeigu šiai indikacijai nebūtų pritarta, šis vaistas ir 
daugelis kitų antimikrobinių vaistų gali būti naudojami ne pagal patvirtintas specifikacijas (pagal 
vadinamąjį kaskadinį modelį). Kai vaistas naudojamas ne pagal patvirtintas specifikacijas, sprendimą dėl 

                                                
3 http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/veterinary/referrals/Hipralona_Enro-
S/vet_referral_000067.jsp&mid=WC0b01ac05805c5170. 
4 Ortega et al. Characterisation and public health risks of antimicrobial resistance in Staphylococcus aureus in intensive rabbit 
breeding. Rev Sci Tech Off Int Epiz 2009;28:1119-1128. 
5 Agnoletti et al. First reporting of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ST398 in an industrial rabbit holding and 
in farm-related people. Vet Microbiol 2014;170:172-177. 
6 CVMP reflection paper on the use of fluoroquinolones in food producing animals - Precautions for use in the SPC regarding 
prudent use guidance (EMEA/CVMP/416168/2006) - 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2009/10/WC500005173.pdf. 
7 CVMP public statement on the use of (fluoro)quinolones in food-producing animals in the European Union: development of 
resistance and impact on human and animal health (2007) (EMEA/CVMP/SAGAM/184651/2005) - 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Public_statement/2009/10/WC500005152.pdf. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/veterinary/referrals/Hipralona_Enro-S/vet_referral_000067.jsp&mid=WC0b01ac05805c5170
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/veterinary/referrals/Hipralona_Enro-S/vet_referral_000067.jsp&mid=WC0b01ac05805c5170
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2009/10/WC500005173.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Public_statement/2009/10/WC500005152.pdf
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vaisto dozės priima veterinarijos gydytojas, be to, kyla piktnaudžiavimo tuo vaistu pavojus, todėl gali 
padidėti atsparumo antimikrobinėms medžiagoms išsivystymo pavojus. Be to, tokiu atveju veterinarijos 
gydytojas neturėtų jokio patvirtinto vaisto Staph. aureus sukeltam triušių dermatitui ir žaizdų infekcijoms 
gydyti. Dėl to gali kilti gyvūnų gerovės problemų. Manoma, kad šių vaistų naudojimo pagal šią indikaciją 
mastas nebus didelis, nes enrofloksacinas bus naudojamas triušiams parenteriniu būdu, 5–10 dienų 
atliekant po vieną infekciją per parą. 

Taigi, komitetas gali pritarti šiai indikacijai, jeigu tai bus švirkščiamasis preparatas ir jeigu, taikant 
preparato charakteristikų santraukoje nurodytus būtinus apribojimus ir išlauką, bus užtikrintas tinkamesnis 
šio veterinarinio vaisto naudojimas triušiams, nei pagal kaskadinį modelį. 

Graužikai, ropliai ir dekoratyviniai paukščiai (25 mg/ml stiprumo vaistai) 

Virškinimo trakto ir kvėpavimo takų infekcijų gydymas, kai atsižvelgiant į klinikinę patirtį, kurią, esant 
galimybei, reikėtų patvirtinti jautriu infekciją sukėlusio organizmo tyrimu, reikėtų naudoti būtent 
enrofloksaciną. 

- Dozavimas graužikams: 10 mg/kg KS, leisti po oda kartą per parą 5–10 dienų iš eilės. 

- Dozavimas ropliams: 5–10 mg/kg KS, leisti į raumenis kartą per parą 5 dienas iš eilės. 

- Dozavimas dekoratyviniams paukščiams: 20 mg/kg KS, leisti į raumenis kartą per parą 5–10 dienų 
iš eilės. 

Buvo pateikta literatūra, kuria galima pagrįsti enrofloksacino naudojimą graužikams (pvz., žiurkėnams, 
smiltpelėms, jūrų kiaulytėms), ropliams (gyvatėms, driežams ir vėžliniams) ir dekoratyviniams 
paukščiams. 

CVMP laikėsi nuomonės, kad paskirties gyvūnų rūšims ir susijusioms indikacijoms bei dozavimui galima 
pritarti, nes visi šie gyvūnai priskiriami prie retesnių gyvūnų rūšių, be to, valstybėse narėse, kuriose šios 
paskirties gyvūnų rūšys yra įregistruotos, negauta nė vieno pranešimo dėl nerimą keliančių saugumo ar 
veiksmingumo klausimų. 

Kontraindikacijos 

Šiame skyriuje atsižvelgiama į galimą padidėjusį jautrumą fluorochinolonams arba bet kuriai vaisto 
pagalbinei medžiagai. 

Kadangi žinoma, kad enrofloksacinas dirgina CNS, nurodymai nenaudoti šio vaisto epilepsija sergantiems 
gyvūnams arba gyvūnams, kuriems pasireiškia priepuoliai, yra pagrįsti. 

Dėl žinomo chinolonų poveikio augančių šunų sąnariams nurodymas nenaudoti vaisto tokiems gyvūnams 
yra pagrįstas. 

Kadangi vaisto saugumas ir veiksmingumas gydant jaunesnes nei 8 savaičių kates neįvertintas, 
nurodymas nenaudoti vaisto tokiems gyvūnams yra pagrįstas. 

Pranešama, kad enrofloksacinas turi žalingą poveikį augančių arklių sąnarių kremzlėms. Nors arkliai 
neįregistruoti kaip paskirties gyvūnų rūšis, komitetas laikėsi nuomonės, kad į 50 ir 100 mg/ml stiprumo 
vaistų preparato informacinius dokumentus reikia įtraukti nurodymą nenaudoti vaisto augantiems 
arkliams. 
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Specialieji nurodymai ir atsargumo priemonės 

Įspėjimas dėl galimų degeneracinių veršelių sąnarių kremzlės pokyčių pagrįstas tyrimu, kurį atliekant 
veršeliams (2 savaičių) 14 dienų buvo girdoma po 0, 30 arba 90 mg enrofloksacino/kg kūno svorio per 
parą. Pirminiai degeneraciniai pakitimai pastebėti visų veršelių, kurie buvo gydomi 90 mg/kg kūno svorio, 
ir vieno veršelio, kuris buvo gydomas 30 mg/kg kūno svorio, kelių girnelėse. 

15 dienų trukmės gydymas rekomenduojama enrofloksacino doze sukėlė augančių ėriukų sąnarių kremzlės 
histologinius pokyčius, kurie nepasireiškė jokiais klinikiniais požymiais. 

Šiame skyriuje taip pat nurodytos tam tikros enrofloksacino savybės, susijusios su jo naudojimu 
gyvūnams, turintiems inkstų veiklos sutrikimų, bei jo toksiniu poveikiu kačių rainelėms. 

Nurodytų įspėjimų pakanka, kad būtų užtikrintas vaistą naudojančio asmens saugumas naudojant vaistą 
gyvūnams. 

Gauta pranešimų, kad paukščiams maitėdoms palesus galvijų, kuriems buvo suleista fluorochinolono, 
mėsos, nustatytas žalingas poveikis jų besivystantiems kiaušiniams. Šalyse, kuriose nugaišusius galvijus 
leidžiama sušerti paukščių maitėdų populiacijoms, įgyvendinant jų apsaugos priemones, siekiant sumažinti 
tokią šiems paukščiams kylančią riziką, į preparato informacinius dokumentus reikia įtraukti specialiuosius 
nurodymus. 

Nepageidaujamos reakcijos 

Labai retais atvejais gali pasireikšti virškinimo trakto sutrikimai (pvz., viduriavimas). Paprastai šie 
požymiai lengvi ir trumpalaikiai. 

Lengvi ir trumpalaikiai virškinimo trakto sutrikimai yra dažnos daugelio antibiotikų, įskaitant 
fluorochinolonus, sukeliamos nepageidaujamos reakcijos. 

Vaisto vietinis toleravimas buvo vertinamas atliekant toleravimo ir (arba) klinikinius tyrimus su kiaulėmis, 
veršeliais ir šunimis. 

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais 

Skyriuje, kuriame pateikiama informacija apie vaisto sąveiką su kitais preparatais, atsižvelgiama į 
atitinkamą visų rūšių enrofloksacino sąveiką su kitomis medžiagomis. 

Naudojimas vaikingumo ir laktacijos metu 

Atsižvelgiant į gyvūnų rūšį, veterinarinio vaisto saugumas buvo nustatytas atliekant specifinius tyrimus su 
vaikingais ir (arba) laktuojančiais gyvūnais (karvėmis, paršavedėmis). 

Veterinarinio vaisto saugumas kitų rūšių gyvūnams vaikingumo ir laktacijos metu nenustatytas. Vaistą 
galima naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį. 

Perdozavimas 

Atsitiktinai perdozavus, gali pasireikšti virškinimo trakto (pvz., vėmimas, viduriavimas) ir neurologiniai 
sutrikimai. 

Kiaulėms sušvirkštus enrofloksacino dozę, 5 kartus didesnę už rekomenduojamą vaisto dozę, 
nepageidaujamų reiškinių nenustatyta. 
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Nustatyta, kad katėms 21 dieną iš eilės švirkščiant didesnes nei 15 mg/kg kūno svorio paros dozes, 
pasireiškia žalingas poveikis jų akims. 21 dieną iš eilės kartą per parą švirkščiama 30 mg/kg kūno svorio 
dozė sukelia negrįžtamą žalingą poveikį akims. 21 dieną iš eilės kartą per parą švirkščiant po 50 mg/kg 
kūno svorio, gyvūnas gali apakti. Su šunimis, galvijais, avimis ir ožkomis susijusių perdozavimo atvejų 
neužfiksuota. 

Priešnuodžio, kurį būtų galima naudoti atsitiktinai perdozavus vaisto, nėra; tokiu atveju reikia taikyti 
simptominį gydymą. 

Išlauka 

Galvijų skerdiena ir subproduktai (50 ir 100 mg/ml stiprumo vaistai) 

Pateikti likučių pasišalinimo iš audinių duomenys patvirtino, kad į veną sušvirkštus rekomenduojamą 
5 mg/kg kūno svorio dozę, galvijų skerdienai ir subproduktams reikėtų taikyti 5 parų išlauką. 

Pateikti likučių pasišalinimo iš audinių duomenys patvirtino, kad po oda sušvirkštus rekomenduojamą 
5 mg/kg kūno svorio dozę, galvijų skerdienai ir subproduktams reikėtų taikyti 10 parų išlauką. 

Galvijų pienas (100 mg/ml stiprumo vaistai) 

Pateikti likučių pasišalinimo iš audinių duomenys patvirtino, kad į veną sušvirkštus rekomenduojamą 
5 mg/kg kūno svorio dozę, galvijų pienui reikėtų taikyti 3 parų išlauką. 

Pateikti likučių pasišalinimo iš audinių duomenys patvirtino, kad po oda sušvirkštus rekomenduojamą 
5 mg/kg kūno svorio dozę, galvijų pienui reikėtų taikyti 4 parų išlauką. 

Avių skerdiena ir subproduktai (50 ir 100 mg/ml stiprumo vaistai) 

Pateikti likučių pasišalinimo iš audinių duomenys patvirtino, kad po oda sušvirkštus rekomenduojamą 
5 mg/kg kūno svorio dozę, avių skerdienai ir subproduktams reikėtų taikyti 4 parų išlauką. 

Avių pienas (50 ir 100 mg/ml stiprumo vaistai) 

Pateikti likučių pasišalinimo iš audinių duomenys patvirtino, kad po oda sušvirkštus rekomenduojamą 
5 mg/kg kūno svorio dozę, avių pienui reikėtų taikyti 3 parų išlauką. 

Ožkų skerdiena ir subproduktai (50 ir 100 mg/ml stiprumo vaistai) 

Likučių pasišalinimo iš audinių duomenų nepateikta. Remiantis turimais duomenimis apie avis ir 
atsižvelgiant į neaiškumo faktorių (1,5), po oda suleidus rekomenduojamą 5 mg/kg kūno svorio dozę ožkų 
skerdienai ir subproduktams taikytina 6 parų išlauka yra pagrįsta. 

Ožkų pienas (50 ir 100 mg/ml stiprumo vaistai) 

Likučių pasišalinimo iš audinių duomenų nepateikta. Po oda sušvirkštus rekomenduojamą 5 mg/kg kūno 
svorio dozę taikytina 4 parų išlauka rekomenduojama remiantis galvijų pienui nustatyta išlauka. 

Kiaulės (25, 50 ir 100 mg/ml stiprumo vaistai) 

Pateikti likučių pasišalinimo iš audinių duomenys patvirtino, kad į raumenis sušvirkštus rekomenduojamą 5 
mg/kg kūno svorio dozę, kiaulių skerdienai ir subproduktams reikėtų taikyti 13 parų išlauką. 



 

26/95 

Triušiai (25 mg/ml stiprumo vaistai) 

Pateikti likučių pasišalinimo iš audinių duomenys patvirtino, kad po oda sušvirkštus rekomenduojamą 10 
mg/kg kūno svorio dozę, triušių skerdienai ir subproduktams reikėtų taikyti 6 parų išlauką. 

3.  Naudos ir rizikos įvertinimas 

Pateiktų duomenų nepakanka šioms dviem su galvijais susijusioms indikacijoms pagrįsti: i) 
„enrofloksacinui jautrių Histophilus somini padermių bakterijų sukeliamų kvėpavimo infekcijų gydymas“ ir 
ii) „enrofloksacinui jautrių Staphylococcus aureus padermių bakterijų sukelto sunkios formos ūmaus 
mastito gydymas“. Išreiškęs abejones dėl minėtų dviejų indikacijų, CVMP rekomendavo išbraukti jas iš 
preparato informacinių dokumentų. 

Atsižvelgiant į klausimus, dėl kurių ši procedūra buvo pradėta, šios kreipimosi procedūros metu pateiktų 
duomenų pakako tokiam vaisto dozavimui (priklauso nuo indikacijų) pagrįsti: 

Avys ir ožkos: 5 mg enrofloksacino/kg kūno svorio kartą per parą, švirkščiama po oda 3 dienas. 

Šunys ir katės: 5 mg enrofloksacino/kg kūno svorio kartą per parą, švirkščiama po oda iki 5 dienų. 

Triušiai ir graužikai: 10 mg enrofloksacino/kg kūno svorio kartą per parą, švirkščiama po oda 5–10 dienų. 

Ropliai: 5–10 mg enrofloksacino/kg kūno svorio kartą per parą, švirkščiama į raumenis 5 dienas. 

Dekoratyviniai paukščiai: 20 mg enrofloksacino/kg kūno svorio kartą per parą, švirkščiama į raumenis 5–
10 dienų. 

Kalbant apie paskirties gyvūnų rūšis galvijus ir kiaules, buvo nustatyta rizika, susijusi su nepakankama 
vaisto doze tiksliniams šių gyvūnų ligų sukėlėjams įveikti. Įvertinus visus pateiktus duomenis (klinikinių 
tyrimų, farmakokinetinius ir farmakodinaminius bei atsparumo duomenis), nustatyta, kad 2,5 mg/kg kūno 
svorio paros dozės gali nepakakti siekiant visiškai išnaikinti bakterijas, todėl naudojant šią vaisto dozę gali 
padidėti bakterijų atsparumas šiam vaistui. 

Dėl šios priežasties, siekiant optimizuoti enrofloksacino dozavimą ir išvengti atsparumo šiam vaistui 
išsivystymo, prieita prie išvados, kad 2,5 mg/kg kūno svorio paros dozę reikia išbraukti iš visų su galvijais 
susijusių indikacijų. Ši išvada taip pat taikytina E. coli sukeliamoms kiaulių virškinimo trakto infekcijoms ir 
septicemijai. 

Įvertinus turimus duomenis, buvo nustatyta išlauka ir rekomenduotos kelios kontraindikacijos ir įspėjimai 
saugiam vaistų naudojimui užtikrinti. 

Nuspręsta, kad bendras šių vaistų naudos ir rizikos santykis yra teigiamas, jeigu bus padaryti 
rekomenduojami preparato informacinių dokumentų pakeitimai (žr. III priedą). 

Pagrindas iš dalies keisti vaistų aprašus, ženklinimą ir 
informacinius lapelius 

Kadangi 

• CVMP laikėsi nuomonės, kad į komitetą buvo kreiptasi dėl vaisto aprašų, ženklinimo ir informacinių 
lapelių suderinimo; 



 

27/95 

• CVMP peržiūrėjo rinkodaros leidimo turėtojų pasiūlytus vaisto aprašus, ženklinimą ir informacinius 
lapelius ir apsvarstė visus pateiktus duomenis; 

CVMP rekomendavo keisti I priede nurodytų Baytril 2,5% injekcinio tirpalo, Baytril 5% injekcinio tirpalo, 
Baytril 10% injekcinio tirpalo ir susijusių pavadinimų, kurių vaisto aprašai, ženklinimas ir pakuotės lapeliai 
išdėstyti III priede, rinkodaros leidimų sąlygas. 
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III priedas 

Vaisto aprašai, ženklinimas ir informaciniai lapeliai 
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1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS 
 
<Sugalvotas pavadinimas> 25 mg/ml injekcinis tirpalas 
 
 
2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 
 
Viename ml tirpalo yra: 
veikliosios medžiagos: 
enrofloksacino 25 mg, 
 
pagalbinės medžiagos: 
n-butilo alkoholio 30 mg. 
 
Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p. 
 
 
3. VAISTO FORMA 
 
Injekcinis tirpalas. 
Skaidrus šviesiai geltonas tirpalas. 
 
 
4. KLINIKINIAI DUOMENYS 
 
4.1 Paskirties gyvūnų rūšys 
 
Šunys katės, kiaulės (paršeliai), triušiai, graužikai, ropliai ir dekoratyviniai paukščiai. 
 
4.2 Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis 
 
Šunys 
Virškinimo, kvėpavimo ir šlapimo organų (įskaitant prostatitą, papildomą piometros gydymą 
antibiotikais), odos ir žaizdų infekcijų, otito (išorinės ir vidurinės ausies), kuriuos sukelia enrofloksacinui 
jautrios Staphylococcus spp., Escherichia coli, Pasteurella spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., 
Pseudomonas spp. ir Proteus spp. padermės, gydymas. 
 
Katės 
Virškinimo, kvėpavimo ir šlapimo organų (kaip papildomas piometros gydymas antibiotikais), odos ir 
žaizdų infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Staphylococcus spp., Escherichia coli, Pasteurella 
spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., Pseudomonas spp. ir Proteus spp. padermės, gydymas. 
 
Kiaulės (paršeliai) 
Kvėpavimo takų infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Pasteurella multocida, Mycoplasma 
spp., Actinobacillus pleuropneumoniae padermės, gydymas. 
Virškinimo trakto infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Escherichia coli padermės, gydymas. 
Enrofloksacinui jautrių Escherichia coli padermių sukeltos septicemijos gydymas. 



 

31/95 

 
Triušiai 
Virškinimo ir kvėpavimo sistemų infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Escherichia coli, 
Pasteurella multocida ir Staphylococcus spp. padermės, gydymas. 
Odos ir žaizdų infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Staphylococcus aureus padermės, 
gydymas. 
 
Graužikai, ropliai ir dekoratyviniai paukščiai 
Virškinimo ir kvėpavimo sistemų infekcijų gydymas, kai pagal klinikinę patirtį, jei įmanoma, patvirtintą 
sukėlėjo jautrumo tyrimais, reikėtų rinktis enrofloksaciną. 
 
4.3 Kontraindikacijos 
 
Negalima naudoti, padidėjus jautrumui fluorokvinolonams ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų. 
Negalima naudoti epilepsija sergantiems ar traukulių varginamiems gyvūnams, nes enrofloksacinas gali 
stimuliuoti CNS. 
 
Negalima naudoti jauniems šunims augimo laikotarpiu, t. y. jaunesniems nei 8 mėnesių amžiaus mažų 
veislių šunims, jaunesniems nei 12 mėnesių amžiaus didelių veislių šunims, jaunesniems nei 18 mėnesių 
amžiaus labai didelių veislių šunims.  
Negalima naudoti jaunesnėms nei 8 savaičių amžiaus katėms. 
 
4.4 Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams 
 
Nėra. 
 
4.5 Specialios naudojimo atsargumo priemonės 
 
Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams 
 
Naudojant vaistą reikia atsižvelgti į oficialią ir vietinę antimikrobinių medžiagų naudojimo strategiją. 
 
Fluorokvinolonais turi būti gydomos klinikinės ligos, kurios prastai reaguoja arba manoma, kad prastai 
reaguos į kitų klasių antibiotikus. 
 
Kai įmanoma, fluorokvinolonus reikia naudoti tik remiantis jautrumo tyrimais.  
 
Naudojant vaistą ir esant nukrypimų nuo veterinarinio vaisto apraše pateiktų instrukcijų, gali padidėti 
enrofloksacinui atsparių bakterijų paplitimas ir sumažėti gydymo visais fluorokvinolonais veiksmingumas 
dėl kryžminio atsparumo. 
 
Reikia būti itin atsargiems, kai enrofloksacinas naudojamas gyvūnams, kuriems sutrikusi inkstų funkcija. 
Reikia būti itin atsargiems, kai naudojama katėms, nes didesnės nei rekomenduojamos dozės gali sukelti 
tinklainės pažeidimą ir aklumą (žr. 4.10 p.). 
 
Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams 
 
Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas fluorokvinolonams, turi vengti sąlyčio su šiuo 
veterinariniu vaistu. 
Stenkitės, kad nepatektų ant odos ir į akis. Ištiškusį vaistą nuo odos ir akių nedelsdami nuplaukite vandeniu. 
Po naudojimo nusiplaukite rankas. Dirbdami su vaistu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. 
 



 

32/95 

Reikia būti atsargiems, norint atsitiktinai neįsišvirkšti. Atsitiktinai įsišvirkštę, nedelsdami kreipkitės į 
gydytoją. 
 
Kitos atsargumo priemonės 
Šalyse, kuriose kaip išsaugojimo priemonė leidžiamas paukščių maitėdų populiacijų šėrimas kritusiais 
gyvūnais (žr. Komisijos sprendimą 2003/322/EB), prieš šeriant gyvulių, neseniai gydytų šiuo vaistu, 
skerdena, reikia apsvarstyti galimą riziką perėjimo sėkmei. 
 
4.6 Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas) 
 
Labai retais atvejais gali pasireikšti virškinimo trakto sutrikimų (pvz., viduriavimas). Šie požymiai 
paprastai yra lengvi ir laikini. 
 
Vietinės reakcijos injekcijos vietoje 
Kiaulėms, sušvirkštus vaisto į raumenis, gali kilti uždegiminių reakcijų. Jos gali išlikti iki 28 dienų po 
injekcijos. 
 
Šunims gali pasireikšti vidutinio sunkumo laikina vietinė reakcija (pvz., edema). 
 
Triušiams taip pat gali pasireikšti reakcijų (nuo paraudimo iki opinių pažeidimų, sukeliančių giliųjų 
audinių žūtį). Jos gali tęstis mažiausiai iki 17 dienų po injekcijos. 
 
Ropliams ir paukščiams labai retais atvejais gali atsirasti mėlynių. 
 
Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija: 
- labai dažna (vieno gydymo metu nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gyvūnų), 
- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gyvūnų), 
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gyvūnų), 
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gyvūnų), 
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus). 
 
4.7 Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu 
 
Laboratoriniais tyrimais su žiurkėmis ir triušiais negauta jokių teratogeninio poveikio įrodymų, tačiau 
įrodytas fetotoksinis poveikis esant maternotoksinėms dozėms. 
 
Žinduoliai 
Veterinarinio vaisto saugumas vaikingumo ir laktacijos metu nenustatytas. Naudoti tik atsakingam 
veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį. 
 
Paukščiai ir ropliai 
Veterinarinio vaisto saugumas kiaušinių dėjimo metu nenustatytas. Naudoti tik atsakingam veterinarijos 
gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį. 
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4.8 Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos 
 
Enrofloksacino nenaudokite kartu su antibakterinėmis medžiagomis, kurios veikia kaip kvinolonų 
antagonistai (pvz., makrolidais, tetraciklinais ar fenikoliais). 
Nenaudokite kartu su teofilinu, nes gali užsitęsti teofilino šalinimas. 
Reikia būti atsargiems kartu duodant fluniksiną ir enrofloksaciną šunims, norint išvengti nepalankių 
reakcijų. Sumažėjęs vaisto klirensas dėl kartu skiriamo fluniksino ir enrofloksacino reiškia, kad šios 
medžiagos sąveikauja šalinimo fazėje. Todėl šunims kartu skiriant enrofloksaciną ir fluniksiną padidėja 
fluniksino AUC ir pusinės eliminacijos laikas, taip pat padidėja enrofloksacino pusinės eliminacijos laikas 
ir sumažėja maksimali koncentracija. 
 
4.9 Dozės ir naudojimo būdas 
 
Švirkšti po oda ir į raumenis. 
Kartotines injekcijas reikia atlikti skirtingose vietose. 
Siekiant užtikrinti tinkamą dozavimą, reikia kuo tiksliau nustatyti kūno svorį, kad būtų išvengta per mažų 
dozių skyrimo. 
 
Šunys ir katės 
5 mg enrofloksacino/kg kūno svorio, kas atitinka 1 ml/5 kg kūno svorio, per dieną švirkščiant po oda iki 
5 dienų.  
Gydymą galima pradėti injekciniu vaistu, o palaikyti enrofloksacino tabletėmis. Gydymo trukmė turi būti 
pagrįsta gydymo trukme, patvirtinta atitinkamoms indikacijoms tablečių formos vaisto informacijoje. 
 
Kiaulės (paršeliai) 
,5 mg enrofloksacino/kg kūno svorio, kas atitinka 1 ml/10 kg kūno svorio, kartą per dieną švirkščiant į 
raumenis 3 dienas. 
 
Escherichia coli sukelta virškinimo trakto infekcija ar septicemija: 5 mg enrofloksacino kg kūno svorio, 
kas atitinka 2 ml/10 kg kūno svorio, kartą per dieną švirkščiant į raumenis 3 dienas. 
 
Kiaulėms reikia švirkšti į kaklą ties ausies pagrindu. 
Į vieną injekcijos į raumenis vietą reikėtų sušvirkšti ne daugiau nei 3 ml. 
 
Triušiai 
10 mg/kg kūno svorio, kas atitinka 2 ml/5 kg kūno svorio, kartą per dieną švirkščiant po oda 5–10 dienų iš 
eilės. 
 
Graužikai 
10 mg/kg kūno svorio, kas atitinka 0,4 ml/kg kūno svorio, kartą per dieną švirkščiant po oda 5–10 dienų iš 
eilės. Jeigu reikia, atsižvelgiant į klinikinių požymių sunkumą dozę galima padvigubinti. 
 
Ropliai 
Ropliai yra šaltakraujai ir optimalaus lygio kūno temperatūrą palaiko išoriniais šilumos šaltiniais, kad 
tinkamai funkcionuotų visos organizmo sistemos. Todėl medžiagų apykaita ir imuninės sistemos 
aktyvumas labai priklauso nuo kūno temperatūros. Taigi veterinarijos gydytojas turi žinoti, kokios 
temperatūros reikia atitinkamos rūšies ropliui, ir konkretaus paciento hidracijos būklę. Be to, turi būti 
atsižvelgiama į tai, kad tarp skirtingų rūšių yra enrofloksacino farmakokinetikos skirtumų, kurie irgi turi 
įtakos sprendimui dėl tinkamo „vaisto pavadinimas (įrašyti nacionalinius duomenis)“ dozavimo. Todėl 
čia pateikiamas rekomendacijas galima naudoti kaip pradinį tašką nustatant individualią dozę. 
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5–10 mg/kg kūno svorio, kas atitinka 0,2–0,4 ml/kg kūno svorio, kartą per dieną injekcija į raumenis 5 
dienas iš eilės. 
Atskirais atvejais gali reikėti pailginti gydymo intervalą iki 48 valandų. Esant komplikuotoms 
infekcijoms, gali reikėti didesnių dozių ir ilgesnių gydymo kursų. Jei roplių inkstų sistema yra vartinė, 
išmintinga skirti medžiagas į priekinę kūno pusę, kai įmanoma. 
 
Dekoratyviniai paukščiai 
20 mg/kg kūno svorio, kas atitinka 0,8 ml/kg kūno svorio, kartą per dieną injekcija į raumenis 5–10 dienų 
iš eilės. Komplikuotų infekcijų atvejais gali reikėti didesnių dozių. 
 
4.10 Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina 
 
Atsitiktinai perdozavus, gali pasireikšti virškinimo trakto sutrikimų (pvz., vėmimas, viduriavimas) ir 
neurologinių sutrikimų. 
 
Kiaulėms, skyrus 5 kartus didesnę nei rekomenduojama dozę, nepalankių reakcijų nepastebėta. 
 
Įrodyta, kad katėms, gavusioms didesnes nei 15 mg/kg kartą per dieną dozes 21 dieną iš eilės, 
pažeidžiamos akys. Įrodyta, kad 30 mg/kg kartą per dieną 21 dieną iš eilės skiriamos dozės sukelia 
negrįžtamą akių pažeidimą. Skiriant 50 mg/kg kartą per dieną 21 dieną iš eilės, gyvūnas gali apakti. 
Šunų, triušių, smulkių graužikų, roplių ir paukščių perdozavimo atvejų neaprašyta. 
Atsitiktinai perdozavus, priešnuodžio nėra ir gydymas turi būti simptominis. 
 
4.11 Išlauka 
 
Kiaulės: 
skerdienai ir subproduktams – 13 parų. 
 
Triušiai: 
skerdienai ir subproduktams – 6 paros. 

 
Negalima naudoti paukščiams, kurie skirti žmonių maistui. 
 
 
5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS 
 
Farmakoterapinė grupė: sisteminiai antibiotikai, fluorokvinolonai. 
ATCvet kodas: QJ01MA90. 
 
5.1 Farmakodinaminės savybės 
 
Veikimo mechanizmas 
Kaip molekuliniai fluorokvinolonų taikiniai identifikuoti du DNR replikacijai ir transkripcijai būtini 
fermentai – DNR girazė ir topoizomerazė IV. Tikslinį slopinimą sukelia nekovalentinis fluorokvinolonų 
molekulių jungimasis prie šių fermentų. Replikacijos šakutė ir transliacijos kompleksai negali tęstis už šių 
fermento, DNR ir fluorokvinolono kompleksų. DNR ir iRNR sintezės slopinimas sukelia įvykius, 
lemiančius greitai nuo vaisto koncentracijos priklausomą patogeninės bakterijos žūtį. Enrofloksacino 
veikimo būdas yra baktericidinis. Baktericidinis aktyvumas priklauso nuo koncentracijos.  
 
Antibakterinis spektras 
Enrofloksacinas veikia daugelį gramneigiamų bakterijų – Escherichia coli, Klebsiella spp., Actinobacillus 
pleuropneumoniae, Pasteurella spp. (pvz., Pasteurella multocida), Bordetella spp., Proteus spp., 
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Pseudomonas spp., gramteigiamas bakterijas, tokias kaip Staphylococcus spp. (pvz., Staphylococcus 
aureus) ir Mycoplasma spp., kai naudojamas rekomenduojamomis terapinėmis dozėmis. 
 
Atsparumo tipai ir mechanizmai  
Paskelbta, kad yra penki fluorokvinolonų atsparumo šaltiniai: i) taškinės mutacijos genuose, 
koduojančiuose DNR girazę ir (arba) topoizomerazę IV, kas sukelia atitinkamo fermento pakitimus; ii) 
vaisto pralaidumo pakitimai gramneigiamose bakterijose; iii) efliukso mechanizmai; iv) plazmidžių 
sukeltas atsparumas; v) girazę saugantys baltymai. Visi mechanizmai lemia sumažėjusį bakterijų jautrumą 
fluorokvinolonams. Tarp fluorokvinolonų klasės antibiotikų yra dažnas kryžminis atsparumas. 
 
5.2 Farmakokinetinės savybės 
 
Po parenterinės injekcijos enrofloksacinas yra greitai absorbuojamas. Biologinis prieinamumas yra didelis 
(kiaulių – apie 100 %) ir būdingas nuo mažo iki vidutinio jungimasis prie plazmos baltymų (apytiksliai 
nuo 20 iki 50 %). Apytiksliai 40 % enrofloksacino metabolizuojama iki veikliosios medžiagos 
ciprofloksacino, kai naudojamas šunims gydyti, ir mažiau nei 10 %, kai naudojamas katėms ir kiaulėms 
gydyti.  
Afrikos pilkųjų papūgų ciprofloksacino koncentracija serume buvo 3–78 % enrofloksacino dozės. Skiriant 
kelias dozes, ciprofloksacino ir enrofloksacino santykis didėja. 
 
Enrofloksacinas ir ciprofloksacinas gerai pasiskirsto tiksliniuose audiniuose, pvz., plaučiuose, inkstuose, 
odoje ir kepenyse, ir pasiekia 2–3 kartus didesnę koncentraciją nei plazmoje. Pradinė medžiaga ir 
aktyvusis metabolitas iš organizmo šalinami su šlapimu ir išmatomis. 
Kaupimasis plazmoje nevyksta, praėjus 24 val. gydymo intervalui. 
 
 Šunys Katės Triušiai Kiaulės Kiaulės 
Dozės dydis (mg/kg kūno svorio) 5 5 10 2,5 5 
Naudojimo būdas s.c. s.c. s.c. i.m. i.m. 
Tmax (val.) 0,5 2 / 2 2 
Cmax (µg/ml) 1,8 1,3 / 0,7 1,6 
AUC (µg∙val./ml) / / / 6,6 15,9 
Galutinis pusinės eliminacijos laikas (val.) / / / 13,12 8,10 
Pusinės eliminacijos laikas (val.) 4,4 6,7 2,5 7,73 7,73 
F (%) / / / 95,6 / 

 
 
6. FARMACINIAI DUOMENYS 
 
6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas 
 
n-butilo alkoholis, 
kalio hidroksidas, 
injekcinis vanduo. 
 
6.2 Nesuderinamumai 
 
Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais. 
 
6.3 Tinkamumo laikas 
 
Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 4 metai. 
Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 28 dienos. 
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6.4 Specialieji laikymo nurodymai 
 
Patarimas dėl laikymo: negalima šaldyti ar sušaldyti. 
 
6.5 Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys 
 
Rudo stiklo (I tipo) buteliukai su chlorbutilo politetrafluoretileno (PTFE) kamšteliais ir nuplėšiamais 
gaubteliais su aliuminio korpusu ir plastikiniais nuplėšiamais dangteliais. 
 
Pakuotės dydžiai: 
50 ml ir 100 ml kartoninėje dėžutėje. 
Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės. 
 
6.6 Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo 

nuostatos 
 
Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies 
reikalavimus. 
 
 
7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS 
 
Įrašyti nacionalinius duomenis.  
{Pavadinimas ir adresas} 
<{Tel.}> 
<{Faks.}> 
<{El. p.}> 
 
 
8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI) 
 
Įrašyti nacionalinius duomenis. 
 
 
9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA 
 
Įrašyti nacionalinius duomenis. 
<Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta> <{MMMM-mm-dd.}><{XXXX m. mėnuo Y d.}.> 
 
 
10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA 
 
Įrašyti nacionalinius duomenis. 
<{XXXX m. {mėnuo} mėn.> 
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III PRIEDAS 
 

ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELIS 
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A. ŽENKLINIMAS 
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DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS 
 
Kartoninė dėžutė 
 
1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS 
 
<Sugalvotas pavadinimas> 25 mg/ml injekcinis tirpalas 
Enrofloksacinas 
 
 
2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS 
 
Viename ml tirpalo yra: 
enrofloksacino 25 mg. 
 
 
3. VAISTO FORMA 
 
Injekcinis tirpalas 
 
 
4. PAKUOTĖS DYDIS 
 
50 ml 
100 ml 
 
 
5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS) 
 
Šunys, katės, kiaulės (paršeliai), triušiai, graužikai, ropliai ir dekoratyviniai paukščiai 
 
 
6. INDIKACIJA (-OS) 
 
 
7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS 
 
Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį. 
 
 
8. IŠLAUKA 
 
Kiaulės: 
skerdienai ir subproduktams – 13 parų. 
Triušiai: 
skerdienai ir subproduktams – 6 paros. 
Negalima naudoti paukščiams, kurie skirti žmonių maistui. 
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9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA 
 
Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį. 
 
 
10. TINKAMUMO DATA 
 
Tinka iki {mėnuo/metai} 
Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti per 28 dienas. 
 
 
11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS 
 
Negalima šaldyti ar sušaldyti. 
 
 
12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO 

NUOSTATOS, JEI BŪTINA 
 
Naikinimas: skaityti informacinį lapelį. 
 
 
13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO 

SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA 
 
Tik veterinariniam naudojimui.  
Parduodama tik su veterinariniu receptu. 
 
 
14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“ 
 
Saugoti nuo vaikų. 
 
 
15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS 
 
{Pavadinimas ir adresas} 
<{Tel.}> 
<{Faks.}> 
<{El. p.}> 
 
 
16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI) 
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17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS 
 
Serija {numeris} 



 

42/95 

 
MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ 
 
Stikliniai buteliukai 
 
1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS 
 
<Sugalvotas pavadinimas> 25 mg/ml injekcinis tirpalas 
Enrofloksacinas 
 
 
2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS 
 
Viename ml tirpalo yra: 
enrofloksacino 25 mg. 
 
 
3. VAISTO FORMA 
 
Injekcinis tirpalas 
 
 
4. PAKUOTĖS DYDIS 
 
50 ml 
100 ml 
 
 
5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS) 
 
Šunys, katės, kiaulės (paršeliai), triušiai, graužikai, ropliai ir dekoratyviniai paukščiai 
 
 
6. INDIKACIJA (-OS) 
 
 
7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS 
 
s.c., i.m. 
Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį. 
 
 
8. IŠLAUKA 
 
Kiaulės:  
skerdienai ir subproduktams – 13 parų. 
Triušiai:  
skerdienai ir subproduktams – 6 paros. 
Negalima naudoti paukščiams, kurie skirti žmonių maistui. 
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9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA 
 
Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį. 
 
 
10. TINKAMUMO DATA 
 
Tinka iki {mėnuo/metai} 
Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki ... 
 
 
11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS 
 
Negalima šaldyti ar sušaldyti. 
 
 
12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO 

NUOSTATOS, JEI BŪTINA 
 
 
13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO 

SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA 
 
Tik veterinariniam naudojimui.  
Parduodama tik su veterinariniu receptu. 
 
 
14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“ 
 
 
15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS 
 
{Pavadinimas ir adresas} 
<{Tel.}> 
<{Faks.}> 
<{El. p.}> 
 
 
16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI) 
 
 
17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS 
 
Serija {numeris} 
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B. INFORMACINIS LAPELIS 
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INFORMACINIS LAPELIS 
<Sugalvotas pavadinimas> 25 mg/ml injekcinis tirpalas 

 
1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE 

ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS 
 
Rinkodaros teisės turėtojas 
Įrašyti nacionalinius duomenis 
 
Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą 
Įrašyti nacionalinius duomenis 
 
 
2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS 
 
<Sugalvotas pavadinimas> 25 mg/ml injekcinis tirpalas 
 
 
3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS 
 
Viename ml tirpalo yra 25 mg enrofloksacino ir 30 mg n-butilo alkoholio kaip konservanto. 
 
 
4. INDIKACIJA (-OS) 
 
Šunys 
Virškinimo, kvėpavimo ir šlapimo organų (įskaitant prostatitą, papildomą piometros gydymą 
antibiotikais), odos ir žaizdų infekcijų, otito (išorinės ir vidurinės ausies), kuriuos sukelia enrofloksacinui 
jautrios Staphylococcus spp., Escherichia coli, Pasteurella spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., 
Pseudomonas spp. ir Proteus spp. padermės, gydymas. 
 
Katės 
Virškinimo, kvėpavimo ir šlapimo organų (kaip papildomas piometros gydymas antibiotikais), odos ir 
žaizdų infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Staphylococcus spp., Escherichia coli, Pasteurella 
spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., Pseudomonas spp. ir Proteus spp. padermės, gydymas. 
 
Kiaulės (paršeliai) 
Kvėpavimo takų infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Pasteurella multocida, Mycoplasma 
spp., Actinobacillus pleuropneumoniae padermės, gydymas. 
Virškinimo trakto infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Escherichia coli padermės, gydymas. 
Enrofloksacinui jautrių Escherichia coli padermių sukeltos septicemijos gydymas. 
 
Triušiai 
Virškinimo ir kvėpavimo sistemų infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Escherichia coli, 
Pasteurella multocida ir Staphylococcus spp. padermės, gydymas. 
Odos ir žaizdų infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Staphylococcus aureus padermės, 
gydymas. 
 
Graužikai, ropliai ir dekoratyviniai paukščiai 
Virškinimo ir kvėpavimo sistemų infekcijų gydymas, kai pagal klinikinę patirtį, jei įmanoma, patvirtintą 
sukėlėjo jautrumo tyrimais, reikėtų rinktis enrofloksaciną. 
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5. KONTRAINDIKACIJOS 
 
Negalima naudoti, padidėjus jautrumui fluorokvinolonams ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų. 
Negalima naudoti epilepsija sergantiems ar traukulių varginamiems gyvūnams, nes enrofloksacinas gali 
stimuliuoti CNS. 
 
Negalima naudoti jauniems šunims augimo laikotarpiu, t. y. jaunesniems nei 8 mėnesių amžiaus mažų 
veislių šunims, jaunesniems nei 12 mėnesių amžiaus didelių veislių šunims, jaunesniems nei 18 mėnesių 
amžiaus labai didelių veislių šunims.  
Negalima naudoti jaunesnėms nei 8 savaičių amžiaus katėms. 
 
 
6. NEPALANKIOS REAKCIJOS 
 
Labai retais atvejais gali pasireikšti virškinimo trakto sutrikimų (pvz., viduriavimas). Šie požymiai 
paprastai yra lengvi ir laikini. 
 
Vietinės reakcijos injekcijos vietoje 
Kiaulėms, sušvirkštus vaisto į raumenis, gali kilti uždegiminių reakcijų. Jos gali išlikti iki 28 dienų po 
injekcijos. 
 
Šunims gali pasireikšti vidutinio sunkumo laikina vietinė reakcija (pvz., edema).  
 
Triušiams taip pat gali pasireikšti reakcijų (nuo paraudimo iki opinių pažeidimų, sukeliančių giliųjų 
audinių žūtį). Jos gali tęstis mažiausiai iki 17 dienų po injekcijos. 
 
Labai retais atvejais ropliams ir paukščiams gali atsirasti mėlynių. 
 
Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija: 
- labai dažna (vieno gydymo metu nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gyvūnų), 
- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gyvūnų), 
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gyvūnų), 
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gyvūnų), 
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus). 
 
Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina 
informuoti veterinarijos gydytoją. 
 
 
7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS) 
 
Šunys, katės, kiaulės (paršeliai), triušiai, graužikai, ropliai ir dekoratyviniai paukščiai 
 
 
8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI 
 
Švirkšti po oda ir į raumenis. 
Kartotines injekcijas reikia atlikti skirtingose vietose. 
 
Šunys ir katės 
5 mg enrofloksacino/kg kūno svorio (ks), kas atitinka 1 ml/5 kg kūno svorio, per dieną švirkščiant po oda 
iki 5 dienų.  
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Gydymą galima pradėti injekciniu vaistu, o palaikyti enrofloksacino tabletėmis. Gydymo trukmė turi būti 
pagrįsta gydymo trukme, patvirtinta atitinkamoms indikacijoms tablečių formos vaisto informacijoje. 
 
Kiaulės (paršeliai)  
2,5 mg enrofloksacino/kg kūno svorio, kas atitinka 1 ml/10 kg kūno svorio, kartą per dieną švirkščiant į 
raumenis 3 dienas. 
 
Escherichia coli sukelta virškinimo trakto infekcija ar septicemija: 5 mg enrofloksacino/kg kūno svorio, 
kas atitinka 2 ml/10 kg kūno svorio, kartą per dieną švirkščiant į raumenis 3 dienas. 
 
Kiaulėms reikia švirkšti į kaklą ties ausies pagrindu. 
Į vieną injekcijos į raumenis vietą reikėtų sušvirkšti ne daugiau nei 3 ml. 
 
Triušiai 
10 mg/kg kūno svorio, kas atitinka 2 ml/5 kg kūno svorio, kartą per dieną švirkščiant po oda 5–10 dienų iš 
eilės. 
 
Graužikai 
10 mg/kg kūno svorio, kas atitinka 0,4 ml/kg kūno svorio, kartą per dieną švirkščiant po oda 5–10 dienų iš 
eilės. Jeigu reikia, atsižvelgiant į klinikinių požymių sunkumą dozę galima padvigubinti. 
 
Ropliai 
Ropliai yra šaltakraujai ir optimalaus lygio kūno temperatūrą palaiko išoriniais šilumos šaltiniais, kad 
tinkamai funkcionuotų visos organizmo sistemos. Todėl medžiagų apykaita ir imuninės sistemos 
aktyvumas labai priklauso nuo kūno temperatūros. Taigi veterinarijos gydytojas turi žinoti, kokios 
temperatūros reikia atitinkamos rūšies ropliui, ir konkretaus paciento hidracijos būklę. Be to, turi būti 
atsižvelgiama į tai, kad tarp skirtingų rūšių yra enrofloksacino farmakokinetikos skirtumų, kurie irgi turi 
įtakos sprendimui dėl tinkamo „vaisto pavadinimas (įrašyti nacionalinius duomenis)“ dozavimo. Todėl 
čia pateikiamas rekomendacijas galima naudoti kaip pradinį tašką nustatant individualią dozę. 
 
5–10 mg/kg kūno svorio, kas atitinka 0,2–0,4 ml/kg kūno svorio, kartą per parą injekcija į raumenis 5 
dienas iš eilės. 
Atskirais atvejais gali reikėti pailginti gydymo intervalą iki 48 valandų. Esant komplikuotoms 
infekcijoms, gali reikėti didesnių dozių ir ilgesnių gydymo kursų. Jei roplių inkstų sistema yra vartinė, 
išmintinga skirti medžiagas į priekinę kūno pusę, kai įmanoma. 
 
Dekoratyviniai paukščiai 
20 mg/kg kūno svorio, kas atitinka 0,8 ml/kg kūno svorio, kartą per parą injekcija į raumenis 5–10 dienų iš 
eilės. Komplikuotų infekcijų atvejais gali reikėti didesnių dozių. 
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9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO 
 
Siekiant užtikrinti tinkamą dozavimą, reikia kuo tiksliau nustatyti kūno svorį, kad būtų išvengta per mažų 
dozių skyrimo. 
 
 
10. IŠLAUKA 
 
Kiaulės:  
skerdienai ir subproduktams – 13 parų. 
 
Triušiai:  
skerdienai ir subproduktams – 6 paros. 
 
Negalima naudoti paukščiams, kurie skirti žmonių maistui. 
 
 
11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI 
 
Saugoti nuo vaikų. 
Negalima šaldyti ar sušaldyti. 
Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant buteliuko po 
„Tinka iki“. 
Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, – 28 dienos. 
Pirmą kartą atidarę stiklinį buteliuką, jo etiketėje įrašykite išmetimo datą. 
 
 
12. SPECIALIEJI NURODYMAI 
 
Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams 
Naudojant vaistą reikia atsižvelgti į oficialią ir vietinę antimikrobinių medžiagų naudojimo strategiją. 
 
Fluorokvinolonais turi būti gydomos klinikinės ligos, kurios prastai reaguoja arba manoma, kad prastai 
reaguos į kitų klasių antibiotikus. 
 
Kai įmanoma, fluorokvinolonus reikia naudoti tik remiantis jautrumo tyrimais.  
 
Naudojant vaistą ir esant nukrypimų nuo veterinarinio vaisto apraše pateiktų instrukcijų, gali padidėti 
enrofloksacinui atsparių bakterijų paplitimas ir sumažėti gydymo visais fluorokvinolonais veiksmingumas 
dėl kryžminio atsparumo. 
 
Reikia būti itin atsargiems, kai enrofloksacinas naudojamas gyvūnams, kuriems sutrikusi inkstų funkcija. 
Reikia būti itin atsargiems, kai naudojama katėms, nes didesnės nei rekomenduojamos dozės gali sukelti 
tinklainės pažeidimą ir aklumą (žr. punktą apie perdozavimą). 
 
Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams 
Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas fluorokvinolonams, turi vengti sąlyčio su šiuo 
veterinariniu vaistu. 
Stenkitės, kad nepatektų ant odos ir į akis. Ištiškusį vaistą nuo odos ir akių nedelsdami nuplaukite vandeniu. 
Po naudojimo nusiplaukite rankas. Dirbdami su vaistu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. 
 



 

49/95 

Reikia būti atsargiems, norint atsitiktinai neįsišvirkšti. Atsitiktinai įsišvirkštę, nedelsdami kreipkitės į 
gydytoją. 
 
Kitos atsargumo priemonės 
Šalyse, kuriose kaip išsaugojimo priemonė leidžiamas paukščių maitėdų populiacijų šėrimas kritusiais 
gyvūnais (žr. Komisijos sprendimą 2003/322/EB), prieš šeriant gyvulių, neseniai gydytų šiuo vaistu, 
skerdena, reikia apsvarstyti galimą riziką perėjimo sėkmei. 
 
Vaikingumas, laktacija ir kiaušinių dėjimas 
Laboratoriniais tyrimais su žiurkėmis ir triušiais negauta jokių teratogeninio poveikio įrodymų, tačiau 
įrodytas fetotoksinis poveikis esant maternotoksinėms dozėms. 
 
Žinduoliai 
Veterinarinio vaisto saugumas vaikingumo ir laktacijos metu nenustatytas. Naudoti tik atsakingam 
veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį.  
 
Paukščiai ir ropliai 
Veterinarinio vaisto saugumas kiaušinių dėjimo metu nenustatytas. Naudoti tik atsakingam veterinarijos 
gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį. 
 
Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos 
Enrofloksacino nenaudokite kartu su antibakterinėmis medžiagomis, kurios veikia kaip kvinolonų 
antagonistai (pvz., makrolidais, tetraciklinais ar fenikoliais). 
Nenaudokite kartu su teofilinu, nes gali užsitęsti teofilino šalinimas. 
Reikia būti atsargiems kartu duodant fluniksiną ir enrofloksaciną šunims, norint išvengti nepalankių 
reakcijų. Sumažėjęs vaisto klirensas dėl kartu skiriamo fluniksino ir enrofloksacino reiškia, kad šios 
medžiagos sąveikauja šalinimo fazėje. Todėl šunims kartu skiriant enrofloksaciną ir fluniksiną padidėja 
fluniksino AUC ir pusinės eliminacijos laikas, taip pat padidėja enrofloksacino pusinės eliminacijos laikas 
ir sumažėja maksimali koncentracija. 
 
Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina 
Atsitiktinai perdozavus, gali pasireikšti virškinimo trakto sutrikimų (pvz., vėmimas, viduriavimas) ir 
neurologinių sutrikimų. 
 
Kiaulėms, skyrus 5 kartus didesnę nei rekomenduojama dozę, nepalankių reakcijų nepastebėta. 
 
Įrodyta, kad katėms, gavusioms didesnes nei 15 mg/kg kartą per dieną dozes 21 dieną iš eilės, 
pažeidžiamos akys. Įrodyta, kad 30 mg/kg kartą per parą 21 dieną iš eilės skiriamos dozės sukelia 
negrįžtamą akių pažeidimą. Skiriant 50 mg/kg kartą per dieną 21 dieną iš eilės, gyvūnas gali apakti. 
Šunų, triušių, smulkių graužikų, roplių ir paukščių perdozavimo atvejų neaprašyta. 
Atsitiktinai perdozavus, priešnuodžio nėra ir gydymas turi būti simptominis. 
 
Nesuderinamumai 
Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais. 
 
 
13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO 

NUOSTATOS, JEI BŪTINA 
 
Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką. 
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14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA 
 
Įrašyti nacionalinius duomenis. 
 
 
15. KITA INFORMACIJA 
 
Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės. 
 
Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu 
atstovu. 
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1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS 
 
<Sugalvotas pavadinimas> 50 mg/ml injekcinis tirpalas  
 
 
2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 
 
Viename ml tirpalo yra: 
veikliosios medžiagos: 
enrofloksacino: 50 mg, 
 
pagalbinės medžiagos: 
n-butilo alkoholio: 30 mg. 
 
Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p. 
 
 
3. VAISTO FORMA 
 
Injekcinis tirpalas. 
Skaidrus šviesiai geltonas tirpalas. 
 
 
4. KLINIKINIAI DUOMENYS 
 
4.1 Paskirties gyvūnų rūšys 
 
Galvijai (veršeliai), avys, ožkos, kiaulės, šunys ir katės. 
 
4.2 Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis 
 
Veršeliai 
Kvėpavimo sistemos infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Pasteurella multocida, Mannheimia 
haemolytica ir Mycoplasma spp. padermės, gydymas. 
Virškinimo trakto infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Escherichia coli padermės, gydymas. 
Enrofloksacinui jautrių Escherichia coli padermių sukeltos septicemijos gydymas. 
Ūminio mikoplazminio artrito, sukelto enrofloksacinui jautrių Mycoplasma bovis padermių, gydymas. 
 
Avys 
Virškinimo trakto infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Escherichia coli padermės, gydymas. 
Enrofloksacinui jautrių Escherichia coli padermių sukeltos septicemijos gydymas. 
Enrofloksacinui jautrių Staphylococcus aureus ir Escherichia coli padermių sukelto mastito gydymas. 
 
Ožkos 
Kvėpavimo sistemos infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Pasteurella multocida ir 
Mannheimia haemolytica padermės, gydymas. 
Virškinimo trakto infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Escherichia coli padermės, gydymas. 
Enrofloksacinui jautrių Escherichia coli padermių sukeltos septicemijos gydymas. 
Enrofloksacinui jautrių Staphylococcus aureus ir Escherichia coli padermių sukelto mastito gydymas. 
 
Kiaulės 
Kvėpavimo sistemos infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Pasteurella multocida, Mycoplasma 
spp. ir Actinobacillus pleuropneumoniae padermės, gydymas. 
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Virškinimo trakto infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Escherichia coli padermės, gydymas. 
Enrofloksacinui jautrių Escherichia coli padermių sukeltos septicemijos gydymas. 
 
Šunys 
Virškinimo, kvėpavimo ir šlapimo organų sistemos infekcijų (įskaitant prostatitą, papildomą piometros 
antibakterinį gydymą), odos ir žaizdų infekcijų, otito (išorinės ir vidurinės ausies), kuriuos sukelia 
enrofloksacinui jautrios Staphylococcus spp., Escherichia coli, Pasteurella spp., Klebsiella spp., 
Bordetella spp., Pseudomonas spp. ir Proteus spp. padermės, gydymas. 
 
Katės 
Virškinimo, kvėpavimo ir šlapimo organų infekcijų (kaip papildomas piometros gydymas antibiotikais), 
odos ir žaizdų infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios padermės, pvz., Staphylococcus spp., 
Escherichia coli, Pasteurella spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., Pseudomonas spp. ir Proteus spp., 
gydymas. 
 
4.3 Kontraindikacijos 
 
Negalima naudoti gyvūnams, kuriems yra padidėjęs jautrumas enrofloksacinui ir kitiems 
fluorokvinolonams ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų. 
Negalima naudoti epilepsija sergantiems ar traukulių varginamiems gyvūnams, nes enrofloksacinas gali 
stimuliuoti CNS. 
 
Negalima naudoti jauniems šunims augimo laikotarpiu, t. y. jaunesniems nei 8 mėnesių amžiaus mažų 
veislių šunims, jaunesniems nei 12 mėnesių amžiaus didelių veislių šunims, jaunesniems nei 18 mėnesių 
amžiaus labai didelių veislių šunims. 
Negalima naudoti jaunesnėms nei 8 savaičių amžiaus katėms. 
 
Negalima naudoti augantiems arkliams dėl galimo sąnarinės kremzlės pažeidimo. 
 
4.4 Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams 
 
Nėra. 
 
4.5 Specialios naudojimo atsargumo priemonės 
 
Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams 
 
Naudojant vaistą reikia atsižvelgti į oficialią ir vietinę antimikrobinių medžiagų naudojimo strategiją. 
 
Fluorokvinolonais turi būti gydomos klinikinės ligos, kurios prastai reaguoja arba manoma, kad prastai 
reaguos į kitų klasių antibiotikus. 
 
Kai įmanoma, fluorokvinolonus reikia naudoti tik remiantis jautrumo tyrimais.  
 
Naudojant vaistą ir esant nukrypimų nuo veterinarinio vaisto apraše pateiktų instrukcijų, gali padidėti 
enrofloksacinui atsparių bakterijų paplitimas ir sumažėti gydymo visais fluorokvinolonais veiksmingumas 
dėl kryžminio atsparumo. 
 
Reikia būti itin atsargiems, kai enrofloksacinas naudojamas gyvūnams, kuriems sutrikusi inkstų funkcija. 
 
Reikia būti itin atsargiems, kai naudojama katėms, nes didesnės nei rekomenduojamos dozės gali sukelti 
tinklainės pažeidimą ir aklumą. Mažiau nei 5 kg sveriančioms katėms tinkamesnė 25 mg/ml dozė, siekiant 
išvengti perdozavimo rizikos (žr. 4.10 p.). 
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Veršelius per os gydžius 30 mg enrofloksacino kg kūno svorio 14 dienų, pastebėta degeneracinių 
sąnarinės kremzlės pokyčių. 
 
Enrofloksaciną 15 dienų rekomenduojamomis dozėmis naudojus augantiems ėriukams, atsirado sąnarinės 
kremzlės histologinių pokyčių, nesusijusių su klinikiniais simptomais. 
 
Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams 
 
Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas fluorokvinolonams, turi vengti sąlyčio su šiuo 
veterinariniu vaistu. 
Stenkitės, kad nepatektų ant odos ir į akis. Ištiškusį vaistą nuo odos ir akių nedelsdami nuplaukite vandeniu. 
Po naudojimo nusiplaukite rankas. Dirbdami su vaistu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. 
 
Reikia būti atsargiems, norint atsitiktinai neįsišvirkšti. Atsitiktinai įsišvirkštę, nedelsdami kreipkitės į 
gydytoją. 
 
Kitos atsargumo priemonės 
Šalyse, kuriose kaip išsaugojimo priemonė leidžiamas paukščių maitėdų populiacijų šėrimas kritusiais 
gyvūnais (žr. Komisijos sprendimą 2003/322/EB), prieš šeriant gyvulių, neseniai gydytų šiuo vaistu, 
skerdena, reikia apsvarstyti galimą riziką perėjimo sėkmei. 
 
4.6 Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas) 
 
Labai retais atvejais gali pasireikšti virškinimo trakto sutrikimų (pvz., viduriavimas). Šie požymiai 
paprastai yra lengvi ir laikini.  
 
Vietinės reakcijos injekcijos vietoje 
Labai retais atvejais veršeliams gali pasireikšti laikinų vietinių audinių reakcijų, jos gali išlikti iki 
14 dienų. 
Kiaulėms, sušvirkštus vaisto į raumenis, gali kilti uždegiminių reakcijų. Jos gali išlikti iki 28 dienų po 
injekcijos. 
Šunims gali pasireikšti vidutinio sunkumo laikina vietinė reakcija (pvz., edema). 
 
Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija: 
- labai dažna (vieno gydymo metu nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gyvūnų), 
- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gyvūnų), 
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gyvūnų), 
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gyvūnų), 
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus). 
 
4.7 Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu 
 
Laboratoriniais tyrimais su žiurkėmis ir triušiais negauta jokių teratogeninio poveikio įrodymų, tačiau 
įrodytas fetotoksinis poveikis esant maternotoksinėms dozėms. 
Žinduoliai 
Veterinarinio vaisto saugumas vaikingumo ir laktacijos metu nenustatytas. Naudoti tik atsakingam 
veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį. 
 
4.8 Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos 
 
Enrofloksacino nenaudokite kartu su antibakterinėmis medžiagomis, kurios veikia kaip kvinolonų 
antagonistai (pvz., makrolidais, tetraciklinais ar fenikoliais). 
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Nenaudokite kartu su teofilinu, nes gali užsilaikyti teofilino šalinimas. 
Reikia būti atsargiems kartu duodant fluniksiną ir enrofloksaciną šunims, norint išvengti nepalankių 
reakcijų. Sumažėjęs vaisto klirensas dėl kartu skiriamo fluniksino ir enrofloksacino reiškia, kad šios 
medžiagos sąveikauja šalinimo fazėje. Todėl šunims kartu skiriant enrofloksaciną ir fluniksiną padidėja 
fluniksino AUC ir pusinės eliminacijos laikas, taip pat padidėja enrofloksacino pusinės eliminacijos laikas 
ir sumažėja maksimali koncentracija. 
 
4.9 Dozės ir naudojimo būdas 
 
Švirkšti į veną, po oda arba į raumenis. 
Kartotines injekcijas reikia atlikti skirtingose vietose. 
Siekiant užtikrinti tinkamą dozavimą, reikia kuo tiksliau nustatyti kūno svorį, kad būtų išvengta per mažų 
dozių skyrimo. 
 
Veršeliai 
5 mg enrofloksacino/kg kūno svorio, kas atitinka 1 ml/10 kg kūno svorio, kartą per dieną 3–5 dienas. 
 
Ūminis mikoplazminis artritas, sukeltas enrofloksacinui jautrių Mycoplasma bovis padermių: 5 mg 
enrofloksacino/kg kūno svorio, kas atitinka 1 ml/10 kg kūno svorio, kartą per dieną 5 dienas. 
 
Vaistą galima skirti lėtai švirkščiant į veną arba po oda.  
Į vieną injekcijos po oda vietą reikėtų sušvirkšti ne daugiau nei 10 ml. 
 
Avys ir ožkos 
5 mg enrofloksacino/kg kūno svorio, kas atitinka 1 ml/10 kg kūno svorio, kartą per dieną švirkščiant po 
oda 3 dienas. 
Į vieną injekcijos po oda vietą reikėtų sušvirkšti ne daugiau nei 6 ml. 
 
Kiaulės 
2,5 mg enrofloksacino/kg kūno svorio, kas atitinka 0,5 ml/10 kg kūno svorio, kartą per dieną švirkščiant į 
raumenis 3 dienas. 
 
Escherichia coli sukelta virškinimo trakto infekcija ar septicemija: 5 mg enrofloksacino/kg kūno svorio, 
kas atitinka 1 ml/10 kg kūno svorio, kartą per dieną švirkščiant į raumenis 3 dienas. 
 
Kiaulėms reikia švirkšti į kaklą ties ausies pagrindu. 
Į vieną injekcijos į raumenis vietą reikėtų sušvirkšti ne daugiau nei 3 ml. 
 
Šunys ir katės 
5 mg enrofloksacino/kg kūno svorio, kas atitinka 1 ml/10 kg kūno svorio, kartą per dieną švirkščiant po 
oda iki 5 dienų. 
Gydymą galima pradėti injekciniu vaistu, o palaikyti enrofloksacino tabletėmis. Gydymo trukmė turi būti 
pagrįsta gydymo trukme, patvirtinta atitinkamoms indikacijoms tablečių formos vaisto informacijoje. 
 
4.10 Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina 
 
Atsitiktinai perdozavus, gali pasireikšti virškinimo trakto sutrikimų (pvz., vėmimas, viduriavimas) ir 
neurologinių sutrikimų. 
 
Kiaulėms, skyrus 5 kartus didesnę nei rekomenduojama dozę, nepalankių reakcijų nepastebėta. 
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Įrodyta, kad katėms, gavusioms didesnes nei 15 mg/kg kartą per dieną dozes 21 dieną iš eilės, 
pažeidžiamos akys. Įrodyta, kad 30 mg/kg kartą per dieną 21 dieną iš eilės skiriamos dozės sukelia 
negrįžtamą akių pažeidimą. Skiriant 50 mg/kg kartą per dieną 21 dieną iš eilės, gyvūnas gali apakti. 
 
Šunų, galvijų, avių ir ožkų perdozavimo atvejų neaprašyta. 
 
Atsitiktinai perdozavus, priešnuodžio nėra ir gydymas turi būti simptominis. 
 
4.11 Išlauka 
 
Veršeliai: 
švirkštus į veną: skerdienai ir subproduktams – 5 paros; 
švirkštus po oda: skerdienai ir subproduktams – 10 parų. 
Neregistruota naudoti patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. 
 
Avys: 
skerdienai ir subproduktams – 4 paros; 
pienui – 3 paros. 
 
Ožkos: 
skerdienai ir subproduktams – 6 paros; 
pienui – 4 paros. 
 
Kiaulės: 
skerdienai ir subproduktams – 13 parų. 
 
 
5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS 
 
Farmakoterapinė grupė: sisteminiai antibiotikai, fluorokvinolonai. 
ATCvet kodas: QJ01MA90. 
 
5.1 Farmakodinaminės savybės 
 
Veikimo mechanizmas 
Kaip molekuliniai fluorokvinolonų taikiniai identifikuoti du DNR replikacijai ir transkripcijai būtini 
fermentai – DNR girazė ir topoizomerazė IV. Tikslinį slopinimą sukelia nekovalentinis fluorokvinolonų 
molekulių jungimasis prie šių fermentų. Replikacijos šakutė ir transliacijos kompleksai negali tęstis už šių 
fermento, DNR ir fluorokvinolono kompleksų. DNR ir iRNR sintezės slopinimas sukelia įvykius, 
lemiančius greitą ir nuo vaisto koncentracijos priklausomą patogeninės bakterijos žūtį. Enrofloksacino 
veikimo būdas yra baktericidinis. Baktericidinis aktyvumas priklauso nuo koncentracijos.  
 
Antibakterinis spektras 
Enrofloksacinas veikia daugelį gramneigiamų bakterijų, tokių kaip Escherichia coli, Klebsiella spp., 
Actinobacillus pleuropneumoniae, Mannheimia haemolytica, Pasteurella spp. (pvz., Pasteurella 
multocida), Bordetella spp., Proteus spp., Pseudomonas spp., gramteigiamas bakterijas, tokias kaip 
Staphylococcus spp. (pvz., Staphylococcus aureus) ir Mycoplasma spp., kai naudojamas 
rekomenduojamomis terapinėmis dozėmis. 
 
Atsparumo tipai ir mechanizmai  
Paskelbta, kad yra penki fluorokvinolonų atsparumo šaltiniai: i) taškinės mutacijos genuose, 
koduojančiuose DNR girazę ir (arba) topoizomerazę IV, kas sukelia atitinkamo fermento pakitimus; ii) 
vaisto pralaidumo pakitimai gramneigiamose bakterijose; iii) efliukso mechanizmai; iv) plazmidžių 
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sukeltas atsparumas; v) girazę saugantys baltymai. Visi mechanizmai lemia sumažėjusį bakterijų jautrumą 
fluorokvinolonams. Tarp fluorokvinolonų grupės antibiotikų yra dažnas kryžminis atsparumas. 
 
5.2 Farmakokinetinės savybės 
 
Po parenterinės injekcijos enrofloksacinas yra greitai absorbuojamas. Biologinis prieinamumas yra didelis 
(kiaulių ir galvijų – apie 100 %) ir būdingas nuo mažo iki vidutinio jungimasis prie plazmos baltymų 
(apytiksliai nuo 20 iki 50 %). Apytiksliai 40 % enrofloksacino metabolizuojama iki veikliosios medžiagos 
ciprofloksacino, kai naudojamas šunims ir atrajotojams gydyti, ir mažiau nei 10 %, kai naudojamas 
kiaulėms ir katėms gydyti. 
 
Enrofloksacinas ir ciprofloksacinas gerai pasiskirsto tiksliniuose audiniuose, pvz., plaučiuose, inkstuose, 
odoje ir kepenyse, ir pasiekia 2–3 kartus didesnę koncentraciją nei plazmoje. Pradinė medžiaga ir 
aktyvusis metabolitas iš organizmo šalinami su šlapimu ir išmatomis.  
Kaupimasis plazmoje nevyksta, praėjus 24 val. gydymo intervalui. 
Piene didžiausią vaisto aktyvumą sudaro ciprofloksacinas. Bendras vaisto koncentracijos pikas, praėjus 2 
val. po gydymo, parodė apytiksliai 3 kartus didesnį bendrą poveikį per 24 valandų dozavimo intervalą, 
palyginti su plazma. 
 

 Šunys Katės Kiaulės Kiaulės Galvijai Veršeliai 
Dozės dydis (mg/kg kūno svorio) 5 5 2,5 5 5 5 
Naudojimo būdas s.c. s.c. i.m. i.m. i.v. s.c. 
Tmax (val.) 0,5 2 2 2 / 1,2 
Cmax (µg/ml) 1,8 1,3 0,7 1,6 / 0,73 
AUC (µg∙val./ml) / / 6,6 15,9 7,11 3,09 
Galutinis pusinės eliminacijos laikas (val.) / / 13,12 8,10 / 2,34 
Pusinės eliminacijos laikas (val.) 4,4 6,7 7,73 7,73 2,2 / 
F (%) / / 95,6 / / / 

 
 
6. FARMACINIAI DUOMENYS 
 
6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas 
 
n-butilo alkoholis, 
kalio hidroksidas, 
injekcinis vanduo. 
 
6.2 Nesuderinamumai 
 
Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais. 
 
6.3 Tinkamumo laikas 
 
Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 4 metai. 
Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 28 dienos. 
 
6.4 Specialieji laikymo nurodymai 
 
Patarimas dėl laikymo: negalima šaldyti ar sušaldyti  
 
6.5 Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys 
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Rudo stiklo (I tipo) buteliukai su chlorbutilo politetrafluoretileno (PTFE) kamšteliais ir nuplėšiamais 
gaubteliais su aliuminio korpusu ir plastikiniais nuplėšiamais dangteliais. 
 
Pakuotės dydžiai: 
50 ml ir 100 ml kartoninėje dėžutėje. 
Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės. 
 
6.6 Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo 

nuostatos 
 
Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus. 
 
 
7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS 
 
Įrašyti nacionalinius duomenis. 
{Pavadinimas ir adresas} 
<{Tel.}> 
<{Faks.}> 
<{El. p.}> 
 
 
8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI) 
 
Įrašyti nacionalinius duomenis. 
 
 
9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA 
 
Įrašyti nacionalinius duomenis. 
<Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta> <{MMMM-mm-dd.}><{XXXX m. mėnuo Y d.}.> 
 
 
10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA 
 
Įrašyti nacionalinius duomenis. 
<{XXXX m. {mėnuo} mėn.> 
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III PRIEDAS 
 

ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELIS 
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A. ŽENKLINIMAS 
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DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS 
 
Kartoninė dėžutė 
 
1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS 
 
<Sugalvotas pavadinimas> 50 mg/ml injekcinis tirpalas 
Enrofloksacinas 
 
 
2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS 
 
Viename ml tirpalo yra: 
enrofloksacino 50 mg. 
 
 
3. VAISTO FORMA 
 
Injekcinis tirpalas 
 
 
4. PAKUOTĖS DYDIS 
 
50 ml 
100 ml 
 
 
5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS) 
 
Galvijai (veršeliai), avys, ožkos, kiaulės, šunys ir katės 
 
 
6. INDIKACIJA (-OS) 
 
 
7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS 
 
Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį. 
 
 
8. IŠLAUKA 
 
Veršeliai: 
i.v.: skerdienai ir subproduktams – 5 paros; 
s.c.: skerdienai ir subproduktams – 10 parų. 
Neregistruota naudoti patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. 
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Avys: 
skerdienai ir subproduktams – 4 paros; 
pienui – 3 paros. 
 
Ožkos: 
skerdienai ir subproduktams – 6 paros; 
pienui – 4 paros. 
 
Kiaulės: 
skerdienai ir subproduktams – 13 parų. 
 
 
9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA 
 
Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį. 
 
 
10. TINKAMUMO DATA 
 
Tinka iki {mėnuo/metai} 
Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti per 28 paras. 
 
 
11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS 
 
Negalima šaldyti ar sušaldyti. 
 
 
12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO 

NUOSTATOS, JEI BŪTINA 
 
Naikinimas: skaityti informacinį lapelį. 
 
 
13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO 

SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA 
 
Tik veterinariniam naudojimui.  
Parduodama tik su veterinariniu receptu. 
 
 
14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“ 
 
Saugoti nuo vaikų. 
 
 
15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS 
 
{Pavadinimas ir adresas} 
<{Tel.}> 
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<{Faks.}> 
<{El. p.}> 
 
 
16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI) 
 
 
17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS 
 
Serija {numeris} 
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MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ 
 
Stikliniai buteliukai 
 
1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS 
 
<Sugalvotas pavadinimas> 50 mg/ml injekcinis tirpalas 
Enrofloksacinas 
 
 
2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS 
 
Viename ml tirpalo yra: 
enrofloksacino 50 mg. 
 
 
3. VAISTO FORMA 
 
Injekcinis tirpalas 
 
 
4. PAKUOTĖS DYDIS 
 
50 ml 
100 ml 
 
 
5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS) 
 
Galvijai (veršeliai), avys, ožkos, kiaulės, šunys ir katės 
 
 
6. INDIKACIJA (-OS) 
 
 
7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS 
 
i.v., s.c., i.m. 
Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį. 
 
 
8. IŠLAUKA 
 
Veršeliai: 
i.v.: skerdienai ir subproduktams – 5 paros; 
s.c.: skerdienai ir subproduktams – 10 parų. 
Neregistruota naudoti patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. 
 
Avys: 
skerdienai ir subproduktams – 4 paros; 
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pienui – 3 paros. 
 
Ožkos: 
skerdienai ir subproduktams – 6 paros; 
pienui – 4 paros. 
 
Kiaulės: 
skerdienai ir subproduktams – 13 parų. 
 
 
9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA 
 
Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį. 
 
 
10. TINKAMUMO DATA 
 
Tinka iki {mėnuo/metai} 
Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki ... 
 
 
11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS 
 
Negalima šaldyti ar sušaldyti. 
 
 
12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO 

NUOSTATOS, JEI BŪTINA 
 
 
13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI  NAUDOJIMO 
 SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA 
 
Tik veterinariniam naudojimui.  
Parduodama tik su veterinariniu receptu. 
 
 
14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“ 
 
 
15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS 
 
{Pavadinimas ir adresas} 
<{Tel.}> 
<{Faks.}> 
<{El. p.}> 
 
 
16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI) 
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17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS 
 
Serija {numeris} 
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B. INFORMACINIS LAPELIS 
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INFORMACINIS LAPELIS 
<Sugalvotas pavadinimas> 50 mg/ml injekcinis tirpalas  

 
1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE 

ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS 
 
Rinkodaros teisės turėtojas 
Įrašyti nacionalinius duomenis 
 
 
Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą 
Įrašyti nacionalinius duomenis 
 
 
2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS 
 
<Sugalvotas pavadinimas> 50 mg/ml injekcinis tirpalas  
 
 
3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS 
 
Viename ml tirpalo yra 50 mg enrofloksacino ir 30 mg n-butilo alkoholio kaip konservanto. 
 
 
4. INDIKACIJA (-OS) 
 
Veršeliai 
Kvėpavimo sistemos infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Pasteurella multocida, Mannheimia 
haemolytica ir Mycoplasma spp. padermės, gydymas. 
Virškinimo trakto infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Escherichia coli padermės, gydymas. 
Enrofloksacinui jautrių Escherichia coli padermių sukeltos septicemijos gydymas. 
Ūminio mikoplazminio artrito, sukelto enrofloksacinui jautrių Mycoplasma bovis padermių, gydymas. 
 
Avys 
Virškinimo trakto infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Escherichia coli padermės, gydymas. 
Enrofloksacinui jautrių Escherichia coli padermių sukeltos septicemijos gydymas. 
Enrofloksacinui jautrių Staphylococcus aureus ir Escherichia coli padermių sukelto mastito gydymas. 
 
Ožkos 
Kvėpavimo sistemos infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Pasteurella multocida ir 
Mannheimia haemolytica padermės, gydymas. 
Virškinimo trakto infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Escherichia coli padermės, gydymas. 
Enrofloksacinui jautrių Escherichia coli padermių sukeltos septicemijos gydymas. 
Enrofloksacinui jautrių Staphylococcus aureus ir Escherichia coli padermių sukelto mastito gydymas. 
 
Kiaulės 
Kvėpavimo sistemos infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Pasteurella multocida, Mycoplasma 
spp. ir Actinobacillus pleuropneumoniae padermės, gydymas. 
Virškinimo trakto infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Escherichia coli padermės, gydymas. 
Enrofloksacinui jautrių Escherichia coli padermių sukeltos septicemijos gydymas. 
 
Šunys 
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Virškinimo, kvėpavimo ir šlapimo organų sistemos infekcijų (įskaitant prostatitą, papildomą piometros 
antibakterinį gydymą), odos ir žaizdų infekcijų, otito (išorinės ir vidurinės ausies), kuriuos sukelia 
enrofloksacinui jautrios Staphylococcus spp., Escherichia coli, Pasteurella spp., Klebsiella spp., 
Bordetella spp., Pseudomonas spp. ir Proteus spp. padermės, gydymas. 
 
Katės 
Virškinimo, kvėpavimo ir šlapimo organų infekcijų (kaip papildomas piometros gydymas antibiotikais), 
odos ir žaizdų infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios padermės, pvz.,  Staphylococcus spp., 
Escherichia coli, Pasteurella spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., Pseudomonas spp. ir Proteus spp., 
gydymas. 
 
 
5. KONTRAINDIKACIJOS 
 
Negalima naudoti gyvūnams, kuriems yra padidėjęs jautrumas enrofloksacinui ir kitiems 
fluorokvinolonams ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų. 
 
Negalima naudoti epilepsija sergantiems ar traukulių varginamiems gyvūnams, nes enrofloksacinas gali 
stimuliuoti CNS. 
 
Negalima naudoti jauniems šunims augimo laikotarpiu, t. y. jaunesniems nei 8 mėnesių amžiaus mažų 
veislių šunims, jaunesniems nei 12 mėnesių amžiaus didelių veislių šunims, jaunesniems nei 18 mėnesių 
amžiaus labai didelių veislių šunims. 
Negalima naudoti jaunesnėms nei 8 savaičių amžiaus katėms. 
 
Negalima naudoti augantiems arkliams dėl galimo sąnarinės kremzlės pažeidimo. 
 
 
6. NEPALANKIOS REAKCIJOS 
 
Labai retais atvejais gali pasireikšti virškinimo trakto sutrikimų (pvz., viduriavimas). Šie požymiai 
paprastai yra lengvi ir laikini. 
 
Vietinės reakcijos injekcijos vietoje 
Labai retais atvejais veršeliams gali pasireikšti laikinų vietinių audinių reakcijų, jos gali išlikti iki 14 parų.  
Kiaulėms, sušvirkštus vaisto į raumenis, gali kilti uždegiminių reakcijų. Jos gali išlikti iki 28 dienų po 
injekcijos. 
Šunims gali pasireikšti vidutinio sunkumo laikina vietinė reakcija (pvz., edema). 
 
Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija: 
- labai dažna (vieno gydymo metu nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gyvūnų), 
- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gyvūnų), 
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gyvūnų), 
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gyvūnų), 
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus). 
 
Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina 
informuoti veterinarijos gydytoją. 
 
 
7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS) 
 
Galvijai (veršeliai), avys, ožkos, kiaulės, šunys ir katės. 
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8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI 
 
Švirkšti į veną, po oda arba į raumenis. 
 
Kartotines injekcijas reikia atlikti skirtingose vietose. 
 
Veršeliai 
5 mg enrofloksacino/kg kūno svorio (ks), kas atitinka 1 ml/10 kg kūno svorio, kartą per dieną 3–5 dienas. 
 
Ūminis mikoplazminis artritas, sukeltas enrofloksacinui jautrių Mycoplasma bovis padermių: 5 mg 
enrofloksacino/kg kūno svorio, kas atitinka 1 ml/10 kg kūno svorio, kartą per dieną 5 dienas. 
 
Vaistą galima skirti lėtai švirkščiant į veną arba po oda.  
Į vieną injekcijos po oda vietą reikėtų sušvirkšti ne daugiau nei 10 ml. 
 
Avys ir ožkos 
5 mg enrofloksacino/kg kūno svorio, kas atitinka 1 ml/10 kg kūno svorio, kartą per dieną švirkščiant po 
oda 3 dienas. 
Į vieną injekcijos po oda vietą reikėtų sušvirkšti ne daugiau nei 6 ml. 
 
Kiaulės 
2,5 mg enrofloksacino/kg kūno svorio, kas atitinka 0,5 ml/10 kg kūno svorio, kartą per dieną švirkščiant į 
raumenis 3 dienas. 
 
Escherichia coli sukelta virškinimo trakto infekcija ar septicemija: 5 mg enrofloksacino/kg kūno svorio, 
kas atitinka 1 ml/10 kg kūno svorio, kartą per dieną švirkščiant į raumenis 3 dienas. 
 
Kiaulėms reikia švirkšti į kaklą ties ausies pagrindu. 
Į vieną injekcijos į raumenis vietą reikėtų sušvirkšti ne daugiau nei 3 ml. 
 
Šunys ir katės 
5 mg enrofloksacino/kg kūno svorio, kas atitinka 1 ml/10 kg kūno svorio, kartą per dieną švirkščiant po 
oda iki 5 dienų. 
Gydymą galima pradėti injekciniu vaistu, o palaikyti enrofloksacino tabletėmis. Gydymo trukmė turi būti 
pagrįsta gydymo trukme, patvirtinta atitinkamoms indikacijoms tablečių formos vaisto informacijoje. 
 
 
9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO 
 
Siekiant užtikrinti tinkamą dozavimą, reikia kuo tiksliau nustatyti kūno svorį, kad būtų išvengta per mažų 
dozių skyrimo. 
 
 
10. IŠLAUKA 
 
Veršeliai: 
švirkštus į veną: skerdienai ir subproduktams – 5 paros; 
švirkštus po oda: skerdienai ir subproduktams – 10 parų. 
Neregistruota naudoti patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. 
 
Avys: 
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skerdienai ir subproduktams – 4 paros; 
pienui – 3 paros. 
 
Ožkos: 
skerdienai ir subproduktams – 6 paros; 
pienui – 4 paros. 
 
Kiaulės: 
skerdienai ir subproduktams – 13 parų. 
 
 
11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI 
 
Saugoti nuo vaikų. 
Negalima šaldyti ar sušaldyti. 
Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant buteliuko po 
„Tinka iki“. 
Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, – 28 dienos. 
Pirmą kartą atidarę stiklinį buteliuką, jo etiketėje įrašykite išmetimo datą. 
 
 
12. SPECIALIEJI NURODYMAI 
 
Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams 
Naudojant vaistą reikia atsižvelgti į oficialią ir vietinę antimikrobinių medžiagų naudojimo strategiją. 
 
Fluorokvinolonais turi būti gydomos klinikinės ligos, kurios prastai reaguoja arba manoma, kad prastai 
reaguos į kitų klasių antibiotikus. 
 
Kai įmanoma, fluorokvinolonus reikia naudoti tik remiantis jautrumo tyrimais.  
 
Naudojant vaistą ir esant nukrypimų nuo veterinarinio vaisto apraše pateiktų instrukcijų, gali padidėti 
enrofloksacinui atsparių bakterijų paplitimas ir sumažėti gydymo visais fluorokvinolonais veiksmingumas 
dėl kryžminio atsparumo. 
 
Reikia būti itin atsargiems, kai enrofloksacinas naudojamas gyvūnams, kuriems sutrikusi inkstų funkcija. 
 
Reikia būti itin atsargiems, kai naudojama katėms, nes didesnės nei rekomenduojamos dozės gali sukelti 
tinklainės pažeidimą ir aklumą. Mažiau nei 5 kg sveriančioms katėms tinkamesnė 25 mg/ml dozė, siekiant 
išvengti perdozavimo rizikos (žr. punktą apie perdozavimą). 
 
Veršelius per os gydžius 30 mg enrofloksacino/kg kūno svorio 14 dienų, pastebėta degeneracinių 
sąnarinės kremzlės pokyčių. 
 
Enrofloksaciną 15 dienų rekomenduojamomis dozėmis naudojus augantiems ėriukams, atsirado sąnarinės 
kremzlės histologinių pokyčių, nesusijusių su klinikiniais simptomais. 
 
Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams: 
Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas fluorokvinolonams, turi vengti sąlyčio su šiuo 
veterinariniu vaistu. 
Stenkitės, kad nepatektų ant odos ir į akis. Ištiškusį vaistą nuo odos ir akių nedelsdami nuplaukite vandeniu. 
Po naudojimo nusiplaukite rankas. Dirbdami su vaistu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. 
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Reikia būti atsargiems, norint atsitiktinai neįsišvirkšti. Atsitiktinai įsišvirkštę, nedelsdami kreipkitės į 
gydytoją. 
 
Vaikingumas, laktacija ir kiaušinių dėjimas 
Laboratoriniais tyrimais su žiurkėmis ir triušiais negauta jokių teratogeninio poveikio įrodymų, tačiau 
įrodytas fetotoksinis poveikis esant maternotoksinėms dozėms. 
Žinduoliai 
Veterinarinio vaisto saugumas vaikingumo ir laktacijos metu nenustatytas. Naudoti tik atsakingam 
veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį.  
 
Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos: 
Enrofloksacino nenaudokite kartu su antibakterinėmis medžiagomis, kurios veikia kaip chinolonų 
antagonistai (pvz., makrolidais, tetraciklinais ar fenikoliais). 
Nenaudokite kartu su teofilinu, nes gali užsilaikyti teofilino šalinimas. 
Reikia būti atsargiems kartu duodant fluniksiną ir enrofloksaciną šunims, norint išvengti nepalankių 
reakcijų. Sumažėjęs vaisto klirensas dėl kartu skiriamo fluniksino ir enrofloksacino reiškia, kad šios 
medžiagos sąveikauja šalinimo fazėje. Todėl šunims kartu skiriant enrofloksaciną ir fluniksiną padidėja 
fluniksino AUC ir pusinės eliminacijos laikas, taip pat padidėja enrofloksacino pusinės eliminacijos laikas 
ir sumažėja maksimali koncentracija. 
 
 
Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina 
Atsitiktinai perdozavus, gali pasireikšti virškinimo trakto sutrikimų (pvz., vėmimas, viduriavimas) ir 
neurologinių sutrikimų. 
 
Kiaulėms, skyrus 5 kartus didesnę nei rekomenduojama dozę, nepalankių reakcijų nepastebėta. 
 
Įrodyta, kad katėms, gavusioms didesnes nei 15 mg/kg kartą per dieną dozes 21 dieną iš eilės, 
pažeidžiamos akys. Įrodyta, kad 30 mg/kg kartą per parą 21 dieną iš eilės skiriamos dozės sukelia 
negrįžtamą akių pažeidimą. Skiriant 50 mg/kg kartą per dieną 21 dieną iš eilės, gyvūnas gali apakti. 
Šunų, galvijų, avių ir ožkų perdozavimo atvejų neaprašyta. 
Atsitiktinai perdozavus, priešnuodžio nėra ir gydymas turi būti simptominis. 
 
Nesuderinamumai 
Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais. 
 
 
13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO 

NUOSTATOS, JEI BŪTINA 
 
Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką. 
 
 
14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA 
 
Įrašyti nacionalinius duomenis. 
 
 
15. KITA INFORMACIJA 
 
Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės. 
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Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu 
atstovu. 
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1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS 
 
<Sugalvotas pavadinimas> 100 mg/ml injekcinis tirpalas 
 
 
2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 
 
Viename ml tirpalo yra: 
veikliosios medžiagos: 
enrofloksacino: 100 mg, 
 
pagalbinės medžiagos: 
n-butilo alkoholio: 30 mg. 
 
Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p. 
 
 
3. VAISTO FORMA 
 
Injekcinis tirpalas. 
Skaidrus šviesiai geltonas tirpalas. 
 
 
4. KLINIKINIAI DUOMENYS 
 
4.1 Paskirties gyvūnų rūšys 
 
Galvijai, avys, ožkos ir kiaulės. 
 
4.2 Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis 
 
Galvijai 
Kvėpavimo sistemos infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Pasteurella multocida, Mannheimia 
haemolytica ir Mycoplasma spp. padermės, gydymas.  
Enrofloksacinui jautrių Escherichia coli padermių sukelto ūminio sunkaus mastito gydymas. 
Virškinimo trakto infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Escherichia coli padermės, gydymas. 
Enrofloksacinui jautrių Escherichia coli padermių sukeltos septicemijos gydymas. 
Jaunesnių nei 2 metų amžiaus galvijų ūminio mikoplazminio artrito, sukelto enrofloksacinui jautrių 
Mycoplasma bovis padermių, gydymas. 
 
Avys 
Virškinimo trakto infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Escherichia coli padermės, gydymas. 
Enrofloksacinui jautrių Escherichia coli padermių sukeltos septicemijos gydymas.  
Enrofloksacinui jautrių Staphylococcus aureus ir Escherichia coli padermių sukelto mastito gydymas. 
 
Ožkos 
Kvėpavimo sistemos infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Pasteurella multocida ir 
Mannheimia haemolytica padermės, gydymas. 
Virškinimo trakto infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Escherichia coli padermės, gydymas. 
Enrofloksacinui jautrių Escherichia coli padermių sukeltos septicemijos gydymas.  
Enrofloksacinui jautrių Staphylococcus aureus ir Escherichia coli padermių sukelto mastito gydymas. 
 



 

76/95 

Kiaulės 
Kvėpavimo sistemos infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Pasteurella multocida, Mycoplasma 
spp. ir Actinobacillus pleuropneumoniae padermės, gydymas. 
Šlapimo organų infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Escherichia coli padermės, gydymas. 
Disgalaktijos po atsivedimo sindromo (PDS (MMA sindromo), kurį sukelia enrofloksacinui jautrios 
Escherichia coli ir Klebsiella spp. padermės, gydymas. 
Virškinimo trakto infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Escherichia coli padermės, gydymas. 
Enrofloksacinui jautrių Escherichia coli padermių sukeltos septicemijos gydymas. 
 
4.3 Kontraindikacijos 
 
Negalima naudoti gyvūnams, kuriems yra padidėjęs jautrumas enrofloksacinui ir kitiems 
fluorokvinolonams ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.  
 
Negalima naudoti augantiems arkliams dėl galimo sąnarinės kremzlės pažeidimo. 
 
4.4 Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams 
 
Nėra. 
 
4.5 Specialios naudojimo atsargumo priemonės 
 
Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams 
 
Naudojant vaistą reikia atsižvelgti į oficialią ir vietinę antimikrobinių medžiagų naudojimo strategiją. 
 
Fluorokvinolonais turi būti gydomos klinikinės ligos, kurios prastai reaguoja arba manoma, kad prastai 
reaguos į kitų klasių antibiotikus. 
 
Kai įmanoma, fluorokvinolonus reikia naudoti tik pagal jautrumo testą.  
 
Naudojant vaistą ir esant nukrypimų nuo veterinarinio vaisto apraše pateiktų instrukcijų, gali padidėti 
enrofloksacinui atsparių bakterijų paplitimas ir sumažėti gydymo visais fluorokvinolonais veiksmingumas 
dėl kryžminio atsparumo. 
 
Veršelius per os gydžius 30 mg enrofloksacino/kg kūno svorio 14 dienų, pastebėta degeneracinių 
sąnarinės kremzlės pokyčių. 
 
Enrofloksaciną 15 dienų rekomenduojamomis dozėmis naudojus augantiems ėriukams, atsirado sąnarinės 
kremzlės histologinių pokyčių, nesusijusių su klinikiniais simptomais. 
 
Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams 
 
Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas fluorokvinolonams, turi vengti sąlyčio su šiuo 
veterinariniu vaistu. 
Stenkitės, kad nepatektų ant odos ir į akis. Ištiškusį vaistą nuo odos ir akių nedelsdami nuplaukite vandeniu. 
Po naudojimo nusiplaukite rankas. Dirbdami su vaistu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. 
 
Reikia būti atsargiems, norint atsitiktinai neįsišvirkšti. Atsitiktinai įsišvirkštę, nedelsdami kreipkitės į 
gydytoją. 
 
Kitos atsargumo priemonės 
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Šalyse, kuriose kaip išsaugojimo priemonė leidžiamas paukščių maitėdų populiacijų šėrimas kritusiais 
gyvūnais (žr. Komisijos sprendimą 2003/322/EB), prieš šeriant gyvulių, neseniai gydytų šiuo vaistu, 
skerdena, reikia apsvarstyti galimą riziką perėjimo sėkmei. 
 
4.6 Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas) 
 
Labai retais atvejais gali pasireikšti virškinimo trakto sutrikimų (pvz., viduriavimas). Šie požymiai 
paprastai yra lengvi ir laikini. 
 
Labai retais atvejais intraveninis galvijų gydymas gali sukelti šoko reakcijas, galbūt dėl kraujotakos 
sutrikimo. 
 
Vietinės reakcijos injekcijos vietoje 
Kiaulėms, sušvirkštus vaisto į raumenis, gali kilti uždegiminių reakcijų. Jos gali išlikti iki 28 dienų po 
injekcijos. 
 
Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija: 
- labai dažna (vieno gydymo metu nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gyvūnų), 
- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gyvūnų), 
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gyvūnų), 
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gyvūnų), 
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus). 
 
4.7 Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu 
 
Galvijai 
Veterinarinio vaisto saugumas nustatytas vaikingoms karvėms 1-ąjį vaikingumo ketvirtį. Vaistą galima 
naudoti vaikingoms karvėms 1-ąjį vaikingumo ketvirtį.  
Vaisto naudojimą karvėms 3 paskutinius vaikingumo ketvirčius reikia pagrįsti veterinarijos gydytojo 
atliktu naudos ir rizikos vertinimu. 
Vaistą galima naudoti karvėms laktacijos metu. 
 
Avys ir ožkos 
Veterinarinio vaisto saugumas vaikingumo ir laktacijos metu nenustatytas. Naudoti tik atsakingam 
veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį. 
 
Kiaulės 
Veterinarinio vaisto saugumas vaikingumo metu nenustatytas. Naudoti tik atsakingam veterinarijos 
gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį.  
Vaistą galima naudoti paršavedėms laktacijos metu. 
 
4.8 Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos 
 
Enrofloksacino nenaudokite kartu su antibakterinėmis medžiagomis, kurios veikia kaip kvinolonų 
antagonistai (pvz., makrolidais, tetraciklinais ar fenikoliais). 
 
Nenaudokite kartu su teofilinu, nes gali užsitęsti teofilino šalinimas. 
 
4.9 Dozės ir naudojimo būdas 
 
Švirkšti į veną, po oda arba į raumenis. 
Kartotines injekcijas reikia atlikti skirtingose vietose. 
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Siekiant užtikrinti tinkamą dozavimą, reikia kuo tiksliau nustatyti kūno svorį, kad būtų išvengta per mažų 
dozių skyrimo. 
 
Galvijai 
5 mg enrofloksacino/kg kūno svorio, kas atitinka 1 ml/20 kg kūno svorio, kartą per dieną 3–5 dienas. 
 
Jaunesnių nei 2 metų amžiaus galvijų ūminis mikoplazminis artritas, sukeltas enrofloksacinui jautrių 
Mycoplasma bovis padermių: 5 mg enrofloksacino/kg kūno svorio, kas atitinka 1 ml/20 kg kūno svorio, 
kartą per dieną 5 dienas. 
 
Vaistą galima skirti lėtai sušvirkščiant į veną arba po oda. 
 
Escherichia coli sukeltas ūminis mastitas: 5 mg enrofloksacino/kg kūno svorio, kas atitinka 1 ml/20 kg 
kūno svorio, kartą per dieną dvi dienas iš eilės. 
Antrą dozę galima sušvirkšti po oda. Tokiu atveju galioja injekcijos po oda išlauka. 
 
Į vieną injekcijos po oda vietą reikėtų sušvirkšti ne daugiau nei 10 ml. 
 
Avys ir ožkos 
5 mg enrofloksacino/kg kūno svorio, kas atitinka 1 ml/20 kg kūno svorio, kartą per dieną švirkščiant po 
oda 3 dienas. 
Į vieną injekcijos po oda vietą reikėtų sušvirkšti ne daugiau nei 6 ml. 
 
Kiaulės 
2,5 mg enrofloksacino/kg kūno svorio, kas atitinka 0,5 ml/20 kg kūno svorio, kartą per dieną švirkščiant į 
raumenis 3 dienas. 
 
Escherichia coli sukelta virškinimo trakto infekcija ar septicemija: 5 mg enrofloksacino/kg kūno svorio, 
kas atitinka 1 ml/20 kg kūno svorio, kartą per dieną švirkščiant į raumenis 3 dienas. 
Kiaulėms reikia švirkšti į kaklą ties ausies pagrindu. 
Į vieną injekcijos į raumenis vietą reikėtų sušvirkšti ne daugiau nei 3 ml. 
 
4.10 Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina 
 
Atsitiktinai perdozavus, gali pasireikšti virškinimo trakto sutrikimų (pvz., vėmimas, viduriavimas) ir 
neurologinių sutrikimų. 
 
Kiaulėms, skyrus 5 kartus didesnę nei rekomenduojama dozę, nepalankių reakcijų nepastebėta. 
 
Galvijų, avių ir ožkų perdozavimo atvejų neaprašyta. 
 
Atsitiktinai perdozavus, priešnuodžio nėra ir gydymas turi būti simptominis. 
 
4.11 Išlauka 
 
Galvijai: 
švirkštus į veną:  
skerdienai ir subproduktams – 5 paros; 
pienui – 3 paros; 
švirkštus po oda:  
skerdienai ir subproduktams – 10 parų; 
pienui – 4 paros. 
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Avys: 
skerdienai ir subproduktams – 4 paros; 
pienui – 3 paros. 
 
Ožkos: 
skerdienai ir subproduktams – 6 paros; 
pienui – 4 paros. 
 
Kiaulės: 
skerdienai ir subproduktams – 13 parų. 
 
 
5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS 
 
Farmakoterapinė grupė: sisteminiai antibiotikai, fluorokvinolonai. 
ATCvet kodas: QJ01MA90. 
 
5.1 Farmakodinaminės savybės 
 
Veikimo mechanizmas 
Kaip molekuliniai fluorokvinolonų taikiniai identifikuoti du DNR replikacijai ir transkripcijai būtini 
fermentai – DNR girazė ir topoizomerazė IV. Tikslinį slopinimą sukelia nekovalentinis fluorokvinolonų 
molekulių jungimasis prie šių fermentų. Replikacijos šakutė ir transliacijos kompleksai negali tęstis už šių 
fermento, DNR ir fluorokvinolono kompleksų. DNR ir iRNR sintezės slopinimas sukelia įvykius, 
lemiančius greitą ir nuo vaisto koncentracijos priklausomą patogeninės bakterijos žūtį. Enrofloksacino 
veikimo būdas yra baktericidinis. Baktericidinis aktyvumas priklauso nuo koncentracijos.  
 
Antibakterinis spektras 
Enrofloksacinas veikia daugelį gramneigiamų bakterijų, tokių kaip Escherichia coli, Klebsiella spp., 
Actinobacillus pleuropneumoniae, Mannheimia haemolytica, Pasteurella spp. (pvz., Pasteurella 
multocida), gramteigiamas bakterijas – Staphylococcus spp. (pvz., Staphylococcus aureus) ir Mycoplasma 
spp., kai naudojamas rekomenduojamomis terapinėmis dozėmis. 
 
Atsparumo tipai ir mechanizmai 
Paskelbta, kad yra penki fluorokvinolonų atsparumo šaltiniai: i) taškinės mutacijos genuose, 
koduojančiuose DNR girazę ir (arba) topoizomerazę IV, kas sukelia atitinkamo fermento pakitimus; ii) 
vaisto pralaidumo pakitimai gramneigiamose bakterijose; iii) efliukso mechanizmai; iv) plazmidžių 
sukeltas atsparumas; v) girazę saugantys baltymai. Visi mechanizmai lemia sumažėjusį bakterijų jautrumą 
fluorokvinolonams. Tarp fluorokvinolonų grupės antibiotikų yra dažnas kryžminis atsparumas. 
 
5.2 Farmakokinetinės savybės 
 
Po parenterinės injekcijos enrofloksacinas yra greitai absorbuojamas. Biologinis prieinamumas yra didelis 
(kiaulių ir galvijų – apie 100 %) ir būdingas nuo mažo iki vidutinio jungimasis prie plazmos baltymų 
(apytiksliai nuo 20 iki 50 %). Apytiksliai 40 % enrofloksacino metabolizuojama iki veikliosios medžiagos 
ciprofloksacino, kai naudojamas atrajotojams gydyti, ir mažiau nei 10 %, kai naudojamas kiaulėms gydyti.  
Enrofloksacinas ir ciprofloksacinas gerai pasiskirsto tiksliniuose audiniuose, pvz., plaučiuose, inkstuose, 
odoje ir kepenyse, ir pasiekia 2–3 kartus didesnę koncentraciją nei plazmoje. Pradinė medžiaga ir 
aktyvusis metabolitas iš organizmo šalinami su šlapimu ir išmatomis. 
 
Kaupimasis plazmoje nevyksta, praėjus 24 val. gydymo intervalui. 
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Piene didžiausią vaisto aktyvumą sudaro ciprofloksacinas. Bendras vaisto koncentracijos pikas, praėjus 2 
val. po gydymo, parodė apytiksliai 3 kartus didesnį bendrą poveikį per 24 valandų dozavimo intervalą, 
palyginti su plazma. 
 

 Kiaulės Kiaulės Galvijai Galvijai 
Dozės dydis (mg/kg kūno svorio) 2,5 5 5 5 
Naudojimo būdas i.m. i.m. i.v. s.c. 
Tmax (val.) 2 2 / 3,5 
Cmax (µg/ml) 0,7 1,6 / 0,733 
AUC (µg∙val./ml) 6,6 15,9 9,8 5,9 
Galutinis pusinės eliminacijos laikas (val.) 13,12 8,10 / 7,8 
Pusinės eliminacijos laikas (val.) 7,73 7,73 2,3  
F (%) 95,6 / / 88,2 

 
 
6. FARMACINIAI DUOMENYS 
 
6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas 
 
n-butilo alkoholis, 
kalio hidroksidas, 
injekcinis vanduo. 
 
6.2 Nesuderinamumai 
 
Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais. 
 
6.3 Tinkamumo laikas 
 
Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 4 metai. 
Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, –  28 dienos. 
 
6.4 Specialieji laikymo nurodymai 
 
Patarimas dėl laikymo: negalima šaldyti ar sušaldyti. 
 
6.5 Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys 
 
Rudo stiklo (I tipo) buteliukai su chlorbutilo politetrafluoretileno (PTFE) kamšteliais ir nuplėšiamais 
gaubteliais su aliuminio korpusu ir plastikiniais nuplėšiamais dangteliais. 
 
Pakuotės dydžiai: 
50 ml ir 100 ml kartoninėje dėžutėje. 
Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės. 
 
6.6 Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo 

nuostatos 
 
Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus. 
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7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS 
 
Įrašyti nacionalinius duomenis. 
{Pavadinimas ir adresas} 
<{Tel.}> 
<{Faks.}> 
<{El. p.}> 
 
 
8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI) 
 
Įrašyti nacionalinius duomenis. 
 
 
9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA 
 
Įrašyti nacionalinius duomenis. 
<Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta> <{MMMM-mm-dd.}><{XXXX m. mėnuo Y d.}.> 
 
 
10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA 
 
Įrašyti nacionalinius duomenis. 
<{XXXX m. {mėnuo} mėn.> 
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III PRIEDAS 
 

ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELIS 
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A. ŽENKLINIMAS 
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DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS 
 
Kartoninė dėžutė 
 
1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS 
 
<Sugalvotas pavadinimas> 100 mg/ml injekcinis tirpalas 
Enrofloksacinas 
 
 
2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS 
 
Viename ml tirpalo yra: 
enrofloksacino 100 mg. 
 
 
3. VAISTO FORMA 
 
Injekcinis tirpalas 
 
 
4. PAKUOTĖS DYDIS 
 
50 ml 
100 ml 
 
 
5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS) 
 
Galvijai, avys, ožkos ir kiaulės. 
 
 
6. INDIKACIJA (-OS) 
 
 
7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS 
 
Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį. 
 
 
8. IŠLAUKA 
 
Galvijai: 
 
i.v.: skerdienai ir subproduktams – 5 paros; 
pienui – 3 paros. 
s.c.: skerdienai ir subproduktams – 10 parų. 
pienui – 4 paros. 
 
Avys: 
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skerdienai ir subproduktams – 4 paros; 
pienui – 3 paros. 
 
Ožkos: 
skerdienai ir subproduktams – 6 paros; 
pienui – 4 paros. 
 
Kiaulės: 
skerdienai ir subproduktams – 13 parų. 
 
 
9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA 
 
Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį. 
 
 
10. TINKAMUMO DATA 
 
Tinka iki {mėnuo/metai} 
Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti per 28 paras. 
 
 
11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS 
 
Negalima šaldyti ar sušaldyti. 
 
 
12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO 

NUOSTATOS, JEI BŪTINA 
 
Naikinimas: skaityti informacinį lapelį. 
 
 
13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO 

SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA 
 
Tik veterinariniam naudojimui.  
Parduodama tik su veterinariniu receptu. 
 
 
14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“ 
 
Saugoti nuo vaikų. 
 
 
15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS 
 
{Pavadinimas ir adresas} 
<{Tel.}> 
<{Faks.}> 
<{El. p.}> 
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16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI) 
 
 
17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS 
 
Serija {numeris} 
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MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ 
 
Stikliniai buteliukai 
 
1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS 
 
<Sugalvotas pavadinimas> 100 mg/ml injekcinis tirpalas 
Enrofloksacinas 
 
 
2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS 
 
Viename ml tirpalo yra: 
enrofloksacino 100 mg. 
 
 
3. VAISTO FORMA 
 
Injekcinis tirpalas 
 
 
4. PAKUOTĖS DYDIS 
 
50 ml 
100 ml 
 
 
5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS) 
 
Galvijai, avys, ožkos ir kiaulės. 
 
 
6. INDIKACIJA (-OS) 
 
 
7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS 
 
i.v., s.c., i.m. 
Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį. 
 
 
8. IŠLAUKA 
 
Galvijai: 
i.v.: skerdienai ir subproduktams – 5 paros; 
pienui – 3 paros; 
s.c.: skerdienai ir subproduktams – 10 parų; 
pienui – 4 paros. 
 
Avys: 
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skerdienai ir subproduktams – 4 paros; 
pienui – 3 paros. 
 
Ožkos: 
skerdienai ir subproduktams – 6 paros; 
pienui – 4 paros. 
 
Kiaulės: 
skerdienai ir subproduktams – 13 parų. 
 
 
9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA 
 
Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį. 
 
 
10. TINKAMUMO DATA 
 
Tinka iki {mėnuo/metai} 
Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki ... 
 
 
11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS 
 
Negalima šaldyti ar sušaldyti. 
 
 
12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO 

NUOSTATOS, JEI BŪTINA 
 
 
13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO 

SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA 
 
Tik veterinariniam naudojimui.  
Parduodama tik su veterinariniu receptu. 
 
 
14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“ 
 
 
15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS 
 
{Pavadinimas ir adresas} 
<{Tel.}> 
<{Faks.}> 
<{El. p.}> 
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16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI) 
 
 
17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS 
 
Serija {numeris} 
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B. INFORMACINIS LAPELIS 
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INFORMACINIS LAPELIS 
<Sugalvotas pavadinimas> 100 mg/ml injekcinis tirpalas 

 
1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE 

ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS 
 
Rinkodaros teisės turėtojas 
Įrašyti nacionalinius duomenis 
Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą 
Įrašyti nacionalinius duomenis 
 
 
2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS 
 
<Sugalvotas pavadinimas> 100 mg/ml injekcinis tirpalas 
 
 
3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS 
 
Viename ml tirpalo yra 100 mg enrofloksacino ir 30 mg n-butilo alkoholio kaip konservanto. 
 
 
4. INDIKACIJA (-OS) 
 
Galvijai 
Kvėpavimo sistemos infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Pasteurella multocida, Mannheimia 
haemolytica ir Mycoplasma spp. padermės, gydymas.  
Enrofloksacinui jautrių Escherichia coli padermių sukelto ūminio sunkaus mastito gydymas. 
Virškinimo trakto infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Escherichia coli padermės, gydymas. 
Enrofloksacinui jautrių Escherichia coli padermių sukeltos septicemijos gydymas. 
Jaunesnių nei 2 metų amžiaus galvijų ūminio mikoplazminio artrito, sukelto enrofloksacinui jautrių 
Mycoplasma bovis padermių, gydymas. 
 
Avys 
Virškinimo trakto infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Escherichia coli padermės, gydymas. 
Enrofloksacinui jautrių Escherichia coli padermių sukeltos septicemijos gydymas.  
Enrofloksacinui jautrių Staphylococcus aureus ir Escherichia coli padermių sukelto mastito gydymas. 
 
Ožkos 
Kvėpavimo sistemos infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Pasteurella multocida ir 
Mannheimia haemolytica padermės, gydymas. 
Virškinimo trakto infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Escherichia coli padermės, gydymas. 
Enrofloksacinui jautrių Escherichia coli padermių sukeltos septicemijos gydymas.  
Enrofloksacinui jautrių Staphylococcus aureus ir Escherichia coli padermių sukelto mastito gydymas. 
 
Kiaulės 
Kvėpavimo sistemos infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Pasteurella multocida, Mycoplasma 
spp. ir Actinobacillus pleuropneumoniae padermės, gydymas. 
Šlapimo organų infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Escherichia coli padermės, gydymas. 
Disgalaktijos po atsivedimo sindromo (PDS (MMA sindromo), kurį sukelia enrofloksacinui jautrios 
Escherichia coli ir Klebsiella spp. padermės, gydymas. 
Virškinimo trakto infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Escherichia coli padermės, gydymas. 
Enrofloksacinui jautrių Escherichia coli padermių sukeltos septicemijos gydymas. 
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5. KONTRAINDIKACIJOS 
 
Negalima naudoti gyvūnams, kuriems yra padidėjęs jautrumas enrofloksacinui ir kitiems 
fluorokvinolonams ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų. 
Negalima naudoti augantiems arkliams dėl galimo sąnarinės kremzlės kenksmingo pažeidimo. 
 
 
6. NEPALANKIOS REAKCIJOS 
 
Labai retais atvejais gali pasireikšti virškinimo trakto sutrikimų (pvz., viduriavimas). Šie požymiai 
paprastai yra lengvi ir laikini. 
 
Labai retais atvejais intraveninis galvijų gydymas gali sukelti šoko reakcijas, galbūt dėl kraujotakos 
sutrikimo. 
 
Vietinės reakcijos injekcijos vietoje 
Kiaulėms, sušvirkštus vaisto į raumenis, gali kilti uždegiminių reakcijų. Jos gali išlikti iki 28 dienų po 
injekcijos. 
 
Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija: 
- labai dažna (vieno gydymo metu nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gyvūnų), 
- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gyvūnų), 
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gyvūnų), 
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gyvūnų), 
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus). 
 
Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina 
informuoti veterinarijos gydytoją. 
 
 
7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS) 
 
Galvijai, avys, ožkos ir kiaulės. 
 
 
8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI 
 
Švirkšti į veną, po oda arba į raumenis. 
Kartotines injekcijas reikia atlikti skirtingose vietose. 
 
Galvijai 
5 mg enrofloksacino/kg kūno svorio, kas atitinka 1 ml/20 kg kūno svorio, kartą per dieną 3–5 dienas. 
 
Jaunesnių nei 2 metų amžiaus galvijų ūminis mikoplazminis artritas, sukeltas enrofloksacinui jautrių 
Mycoplasma bovis padermių: 5 mg enrofloksacino/kg kūno svorio, kas atitinka 1 ml/20 kg kūno svorio, 
kartą per dieną 5 dienas. 
 
Vaistą galima skirti lėtai sušvirkščiant į veną arba po oda. 
 
Escherichia coli sukeltas ūminis mastitas: 5 mg enrofloksacino/kg kūno svorio, kas atitinka 1 ml/20 kg 
kūno svorio, kartą per dieną dvi dienas iš eilės. 
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Antrą dozę galima sušvirkšti po oda. Tokiu atveju galioja injekcijos po oda išlauka. 
 
Į vieną injekcijos po oda vietą reikėtų sušvirkšti ne daugiau nei 10 ml. 
 
Avys ir ožkos 
5 mg enrofloksacino/kg kūno svorio, kas atitinka 1 ml/20 kg kūno svorio, kartą per dieną švirkščiant po 
oda 3 dienas. 
Į vieną injekcijos po oda vietą reikėtų sušvirkšti ne daugiau nei 6 ml. 
 
 
Kiaulės 
2,5 mg enrofloksacino/kg kūno svorio, kas atitinka 0,5 ml/20 kg kūno svorio, kartą per dieną švirkščiant į 
raumenis 3 dienas. 
 
Escherichia coli sukelta virškinimo trakto infekcija ar septicemija: 5 mg enrofloksacino/kg kūno svorio, 
kas atitinka 1 ml/20 kg kūno svorio, kartą per dieną švirkščiant į raumenis 3 dienas. 
Kiaulėms reikia švirkšti į kaklą ties ausies pagrindu. 
Į vieną injekcijos į raumenis vietą reikėtų sušvirkšti ne daugiau nei 3 ml. 
 
 
9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO 
 
Siekiant užtikrinti tinkamą dozavimą, reikia kuo tiksliau nustatyti kūno svorį, kad būtų išvengta per mažų 
dozių skyrimo. 
 
 
10. IŠLAUKA 
 
Galvijai: 
sušvirkštus į veną: 
skerdienai ir subproduktams – 5 paros; 
pienui – 3 paros; 
sušvirkštus po oda: 
skerdienai ir subproduktams – 10 parų; 
pienui – 4 paros. 
 
Avys: 
skerdienai ir subproduktams – 4 paros; 
pienui – 3 paros. 
 
Ožkos: 
skerdienai ir subproduktams – 6 paros; 
pienui – 4 paros. 
 
Kiaulės: 
skerdienai ir subproduktams – 13 parų. 
 
 
11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI 
 
Saugoti nuo vaikų. 
Negalima šaldyti ar sušaldyti. 
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Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant buteliuko po 
„Tinka iki“. 
Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, – 28 dienos. 
Pirmą kartą atidarę stiklinį buteliuką, jo etiketėje įrašykite išmetimo datą. 
 
 
12. SPECIALIEJI NURODYMAI 
 
Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams: 
Naudojant vaistą reikia atsižvelgti į oficialią ir vietinę antimikrobinių medžiagų naudojimo strategiją. 
 
Fluorokvinolonais turi būti gydomos klinikinės ligos, kurios prastai reaguoja arba manoma, kad prastai 
reaguos į kitų klasių antibiotikus. 
 
Kai įmanoma, fluorokvinolonus reikia naudoti tik remiantis jautrumo tyrimais. 
 
Naudojant vaistą ir esant nukrypimų nuo veterinarinio vaisto apraše pateiktų instrukcijų, gali padidėti 
enrofloksacinui atsparių bakterijų paplitimas ir sumažėti gydymo visais fluorokvinolonais veiksmingumas 
dėl kryžminio atsparumo. 
 
Veršelius per os gydžius 30 mg enrofloksacino/kg kūno svorio 14 dienų, pastebėta degeneracinių 
sąnarinės kremzlės pokyčių. 
 
Enrofloksaciną 15 dienų rekomenduojamomis dozėmis naudojus augantiems ėriukams, atsirado sąnarinės 
kremzlės histologinių pokyčių, nesusijusių su klinikiniais simptomais. 
 
Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams: 
Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas fluorokvinolonams, turi vengti sąlyčio su šiuo 
veterinariniu vaistu. 
Stenkitės, kad nepatektų ant odos ir į akis. Ištiškusį vaistą nuo odos ir akių nedelsdami nuplaukite vandeniu. 
Po naudojimo nusiplaukite rankas. Dirbdami su vaistu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. 
 
Reikia būti atsargiems, norint atsitiktinai neįsišvirkšti. Atsitiktinai įsišvirkštę, nedelsdami kreipkitės į 
gydytoją. 
 
Vaikingumas, laktacija ir kiaušinių dėjimas: 
 
Galvijai 
Veterinarinio vaisto saugumas nustatytas vaikingoms karvėms 1-ąjį vaikingumo ketvirtį. Vaistą galima 
naudoti vaikingoms karvėms 1-ąjį vaikingumo ketvirtį.  
Vaisto naudojimą karvėms 3 paskutinius vaikingumo ketvirčius reikia pagrįsti veterinarijos gydytojo 
atliktu naudos ir rizikos vertinimu. 
Vaistą galima naudoti karvėms laktacijos metu. 
 
Avys ir ožkos 
Veterinarinio vaisto saugumas vaikingumo ir laktacijos metu nenustatytas. Naudoti tik atsakingam 
veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį.  
 
Kiaulės 
Veterinarinio vaisto saugumas vaikingumo metu nenustatytas. Naudoti tik atsakingam veterinarijos 
gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį.  
Vaistą galima naudoti paršavedėms laktacijos metu. 
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Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos: 
Enrofloksacino nenaudokite kartu su antibakterinėmis medžiagomis, kurios veikia kaip kvinolonų 
antagonistai (pvz., makrolidais, tetraciklinais ar fenikoliais). 
 
Nenaudokite kartu su teofilinu, nes gali užsitęsti teofilino šalinimas. 
 
Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina: 
Atsitiktinai perdozavus, gali pasireikšti virškinimo trakto sutrikimų (pvz., vėmimas, viduriavimas) ir 
neurologinių sutrikimų.  
 
Kiaulėms, skyrus 5 kartus didesnę nei rekomenduojama dozę, nepalankių reakcijų nepastebėta. 
 
Galvijų, avių ir ožkų perdozavimo atvejų neaprašyta. 
Atsitiktinai perdozavus, priešnuodžio nėra ir gydymas turi būti simptominis. 
 
Nesuderinamumai: 
Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais. 
 
 
13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO 

NUOSTATOS, JEI BŪTINA 
 
Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką. 
 
 
14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA 
 
Įrašyti nacionalinius duomenis. 
 
 
15. KITA INFORMACIJA 
 
Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės. 
 
Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu 
atstovu. 
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