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Enroxil  

100 mg/ml šėīdums iekšėīgai lietošanai vistām un tītariem 
 
 

1. REĂISTRĀCIJAS APLIEC ĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOT ĀJA LICENCES 
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA 
DAŽĀDI 

  
KRKA, d.d., Novo mesto, 
Šmarješka cesta 6,  
8501 Novo mesto,  
Slovēnija  
 
2. VETERIN ĀRO ZĀěU NOSAUKUMS 
 

Enroxil  
100 mg/ml šėīdums iekšėīgai lietošanai vistām un tītariem 
Enrofloxacinum 

 
3. ZIĥOJUMS PAR AKT ĪVAJĀM VIEL ĀM UN CIT ĀM SASTĀVDAěĀM 

 
Akt īvā viela 

1 ml šėīduma iekšėīgai lietošanai satur 100 mg enrofloksacīna (Enrofloxacinum). 
 

Palīgvielas 
Benzilspirts, kālija hidroksīds. 

 
4. INDIK ĀCIJAS 
 

Mikoplazmozes, bakteriālu un jauktu infekciju, piemēram, CRS, koli infekcijas, pasterelozes, 
infekciozas avian coryza (Haemophilus), salmonelozes, stafilokoku un kampilobaktēriju infekcijas 
ārstēšana un profilakse.  

 
5. KONTRINDIK ĀCIJAS 
 

Nav zināmas. 
 
6. NEVĒLAM ĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 
 Nav zināmas. 
 

Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, 
lūdzu informējiet par tām savu veterinārārstu. 
 
7. MĒRĖA SUGAS 

 
Mājputni 

 
8. DEVAS ATKAR ĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAĥĒMIENA  
 
Ārstēšanai un profilaksei lieto 10 mg enrofloksacīna uz kg ėermeĦa masas: līdz 4 nedēĜas veciem 
mājputniem tas atbilst līdz 50 ml šėīduma uz 100 l dzeramā ūdens, vecākiem mājputniem – līdz 
100 ml šėīduma uz 100 l dzeramā ūdens. Katru dienu jāgatavo svaigs šėīdums.  



Ārstēšanas ilgums ir 3 dienas, salmonelozes gadījumā – 5 dienas.  
Enroxil 100 mg/ml šėīdumu iekšėīgai lietošanai pievieno dzeramam ūdenim. 

 
9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI 

 
Nav. 
 

10.   IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZ ĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠAN Ā 
 

GaĜai un blakusproduktiem: cāĜi:  8 dienas 
GaĜai un blakusproduktiem: tītari:  10 dienas 
 

11.  ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā! 
Neuzglabāt temperatūrā virs 25°C.  
Sargāt no gaismas.  
 

Derīgums pēc oriăinālā iepakojuma pirmās atvēršanas: 3 mēneši. 
 
12.   ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 
 

Lietojot šīs veterinārās zāles, jāĦem vērā valsts politika, kā arī vietējā pretmikrobo līdzekĜu 
lietošanas politika.  
Fluorhinoloni jāizvēlas tikai tādu klīnisko stāvokĜu ārstēšanai, kas vāji vai iespējami vāji atbild uz 
ārstēšanu ar citu grupu pretmikrobiem līdzekĜiem.  
Fluorhinolonus ieteicams lietot balstoties uz jutīguma testu rezultātiem.  
Lietojot veterinārās zāles atšėirīgi no zāĜu aprakstā dotajiem norādījumiem, var palielināties 
baktēriju izplatība, kas rezistentas pret fluorhinoloniem un pavājināties ārstēšanas efektivitāte ar 
hinoloniem, līdz pat iespējamia krusteniskai rezistencei.  

 
Īpaši brīdinājumi par katru m ērėa sugu 
Nelietot zirgiem. 
Nav atĜauts lietot dējējputniem, kas dēj olas lietošanai cilvēku uzturā. 

 
Mijiedarb ība ar citām zālēm un citi mijiedarb ības veidi 
Enrofloksacīnam nepiemīt imūnnomācoša darbība, tādēĜ to var lietot kopā ar citiem zāĜu 
līdzekĜiem, arī kokcidiostatiskiem un amebicīdiskiem līdzekĜiem.   
Kombinācijā ar tetraciklīniem, makrolīdu antibiotikām un amfenikola grupas antibiotikām 
enrofloksacīns var izraisīt antagonistisku efektu. 

 
Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārk ārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams  
Pieejamā literatūrā nav datu par pārdozēšanu. 

 
Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem 
Ārstēšanas laikā dzīvniekiem dod tikai dzeramo ūdeni ar enrofloksacīnu. 

 
Lietošana grūsnības, laktācijas un dēšanas laikā 
Nav atĜauts lietot dējējputniem, kas dēj olas lietošanai cilvēku uzturā. 

 
13.    ĪPAŠI NORĀDĪJUMI R ĪCĪBAI AR NEIZLIETOT ĀM VETERIN ĀRĀM ZĀLĒM  VAI 

TO ATKRITUMIEM, JA T ĀDI IR 
 

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt 
apkārtējo vidi. 
 



14.    DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA P ĒDĒJO REIZI TIKA 
APSTIPRINĀTA 

 
08/12/2008 
 

15. CITA INFORM ĀCIJA 
 
Recepšu veterinārās zāles. 
 
100 ml brūna stikla pudele 
1 l plastmasas pudele 
 

Ne visi iepakojuma veidi var tikt izplatīti. 
 

 
 

 


