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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
V/NRP/95/0195 

 
Enroxil 50 mg/ml šėīdums injekcijām teĜiem, cūkām, aitām, kazām un suĦiem 

 
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. VETERINĀRO ZĀěU NOSAUKUMS 
 
Enroxil 50 mg/ml šėīdums injekcijām teĜiem, cūkām, aitām, kazām un suĦiem 
 
Enrofloxacinum 
 
3. ZIĥOJUMS PAR AKT ĪVAJĀM VIEL ĀM UN CIT ĀM SASTĀVDAěĀM  
 
1 ml satur- 
Akt īvā viela: 
Enrofloksacīns (Enrofloxacinum)......................50 mg 
 
Palīgvielas 
1-butanols, kālija hidroksīds, ūdens injekcijām. 
 
4. INDIKĀCIJAS 
Liellopi: respiratorās un kuĦăa-zarnu trakta slimības, ko izraisījušas baktērijas un 
Mikoplazmu sugas (kolidiareja, kolisepticēmija, pastereloze, salmoneloze, stafilokokoze, 
mikoplazmoze), un sekundāras infekcijas ar vīrusu slimībām. 
Aitas un kazas: respiratorās, kuĦăa-zarnu trakta slimības un citas infekciju slimības, ko 
izraisījušas pret enrofloksacīnu jutīgas baktērijas (pastereloze, kolibaciloze, klostridioze, 
gangrenozs un akūts mastīts, salmoneloze, mikoplazmoze, MMA sindroms un atrofisks 
rinīts). 
Cūkas: Visu veidu respiratorās un kuĦăa-zarnu trakta infekcijas, ko izraisījuši pret 
enrofloksacīnu jutīgi mikroorganismi (pastereloze, enzootiska pneimonija, bakteriāla 
bronhopneimonija, kolidiareja, kolisepticēmija, salmoneloze, MMA sindroms un atrofisks 
rinīts). 
SuĦi: Baktēriju infekcijas, starp tām - kuĦăa-zarnu trakta un uroăenitālā trakta infekcijas, 
brūču infekcijas, ādas un ārējās auss ejas infekcijas. 
 
5. KONTRINDIK ĀCIJAS 
 
Nav zināmas. 
 
6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 
Nav zināmas. 
 
Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, 
lūdzu informējiet par tām savu veterinārārstu. 
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7. MĒRĖA SUGAS 
 
Liellopi (teĜi), cūkas, aitas, kazas, suĦi. 
 
8. DEVAS ATKAR ĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAĥĒMIENA  
 
Enrofloksacīna dienas deva liellopiem, aitām, kazām un cūkām ir pa 1 ml enrofloksacīna uz 
20 kg ėermeĦa masas (2,5 mg enrofloksacīna uz kg ėermeĦa masas). Dienas deva suĦiem ir 
pa 1 ml enrofloksacīna uz 10 kg ėermeĦa masas. Ārstējot biežas elpceĜu infekcijas un 
salmonelozi, deva jādubulto, t.i. 5 mg enrofloksacīna uz kg ėermeĦa masas. 
Liellopiem, aitām un kazām enrofloksacīns tiek ievadīts subkutāni vai intravenozas injekcijas 
veidā, cūkām enrofloksacīns tiek ievadīts intramuskulāras injekcijas veidā un suĦiem - 
subkutāni. 
Zāles jālieto ik pēc 24 stundām. Ārstēšanas ilgums liellopiem, aitām, kazām un cūkām ir 2 - 3 
dienas, salmonelozes gadījumā - 5 dienas. Ārstēšanas ilgums suĦiem ir 5 - 10 dienas. 
 
9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  
 
Nav. 
 
10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZ ĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠAN Ā 
 
GaĜai un blakusproduktiem:10 dienas 
11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI  
 
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.  
Sargāt no gaismas. 
 
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 iespējamai krusteniskai rezistencei.  
 
Īpaši brīdinājumi par katru m ērėa sugu 
Nelietot suĦiem jaunākiem par vienu gadu un vaislas suĦiem jaunākiem par 18 mēnešiem. 
Nelietot zirgiem. 
 
Mijiedarb ība ar citām veterināraj ām zālēm un citi mijiedarb ības veidi 
Kombinācijā ar tetraciklīniem, makrolīdu antibiotikām un hloramfenikolu 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 
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Ārstējot arhinolonu grupas zālēm suĦiem rodas to locītavu erozīvs artrīts, kuras nes vislielāko 
slodzi, un citas artropātijas jauniem, ātri augošiem dzīvniekiem. 
Liellopiem nedrīkst lietot vairāk par 10 ml vienā injekcijas vietā, aitām un kazām - ne vairāk 
par 5 ml, mazuĜiem un cūkām ne vairāk par 2,5 ml vienā injekcijas vietā.  
 
Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā 
Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā. 
 
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 
 

 
15. CITA INFORM ĀCIJA 

 
Recepšu veterinārās zāles. 
 
Brūna stikla pudeles pa 50 ml un 100 ml ar gumijas aizbāzni un alumīnija vāciĦu. 
 
Ne visi iepakojuma veidi var tikt izplatīti. 
 
 


