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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/96/0301 

 

Enroxil 100 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai vistām un tītariem 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOTĀJA 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 ZĀĻU NOSAUKUMS 

 

Enroxil 100 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai vistām un tītariem 

Enrofloxacinum 

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS  

 

Aktīvā viela: 

1 ml šķīduma iekšķīgai lietošanai satur 100 mg enrofloksacīna (Enrofloxacinum). 

 

Palīgvielas 

Benzilspirts, kālija hidroksīds. 

 

 

4. INDIKĀCIJAS 

 

Turpmāk minēto pret enrofloksacīnu jutīgo baktēriju izraisīto infekciju ārstēšana: 

 

Cāļi 

Mycoplasma gallisepticum, 

Mycoplasma synoviae, 

Avibacterium paragallinarum, 

Pasteurella multocida, 

Escherichia coli. 

 

Tītari 

Mycoplasma gallisepticum, 

Mycoplasma synoviae, 

Pasteurella multocida, 

Escherichia coli. 

 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nelietot slimību profilaksei. 

Nelietot, ja zināms, ka ārstēšanai paredzētajā putnu grupā ir bijusi rezistence/krusteniskā rezistence 

pret (fluor)hinoloniem. 
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6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 

Nav zināmas. 

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas 

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

 

7. MĒRĶA SUGAS 

 

Mājputni. 

 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES 

 

10 mg enrofloksacīna/kg ķermeņa svara dienā 3–5 dienas pēc kārtas.  

Ārstēšanas ilgums 3–5 dienas pēc kārtas vai piecas dienas pēc kārtas jauktu infekciju un hronisku 

progresējošu formu gadījumā. Ja klīniskais stāvoklis 2–3 dienu laikā neuzlabojas, jāapsver alternatīva 

antibakteriālā terapija, ņemot vērā mikroorganismu jutības pārbaužu rezultātus.  

 

Lietošanai ar dzeramo ūdeni. Vienmēr jāpārliecinās par to, lai visa piedāvātā deva tiek uzņemta. Katru 

dienu ir jāpagatavo svaigs šķīdums tieši pirms lietošanas dzīvniekiem. Zāles saturošā ūdens padevei ir 

jābūt nepārtrauktai visa ārstēšanas perioda laikā un tam ir jābūt vienīgam dzīvniekiem pieejamam 

dzeramā ūdens avotam. Nosakiet putnu ķermeņa svaru ļoti precīzi, lai izvairītos no nepietiekamas 

devas. 

Lietojiet tikai svaigu zāļu šķīdumu, ko sagatavo katru dienu pirms ārstēšanas sākuma. Dzirdināšanas 

sistēma nepārtraukti jāpārbauda, lai nodrošinātu pareizu ārstēšanu. Iztukšojiet dzirdināšanas sistēmu 

un piepildiet ar zāles saturošu ūdeni pirms ārstēšanas sākšanas. 

 

Aprēķiniet Enroxil diennakts daudzumu (ml), kas nepieciešams ārstēšanas periodam sekojoši: 

 

Kopējais putnu skaits x Vidējais ķermeņa svars, kg x 0,1 = Kopējais tilpums (ml) dienā 

 

Enroxil var tikt ievietots tieši dzeramā ūdens traukā vai lietots caur dzirdināšanas iekārtām. 

 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI 

 

Nav. 

 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ 

 

Cāļi: Gaļai un blakusproduktiem: 7 dienas. 

Tītari: Gaļai un blakusproduktiem: 13 dienas. 

Nav reģistrēts lietošanai dējējputniem, kuru olas izmanto cilvēka uzturā. 

Nelietot nomaiņas dējējputniem 14 dienu laikā pirms dēšanas uzsākšanas. 

 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

Neuzglabāt temperatūrā virs 25C. 

Sargāt no gaismas. 

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 3 mēneši. 
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12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Lietojot šīs veterinārās zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi.  

Fluorhinoloni jāizvēlas tikai tādu klīnisko stāvokļu ārstēšanai, kas vāji vai iespējami vāji reaģē uz 

ārstēšanu ar citu grupu pretmikrobajiem līdzekļiem. 

Kad vien iespējams, fluorhinolonus ieteicams lietot balstoties uz mikroorganismu jutības pārbaužu 

rezultātiem.  

Lietojot veterinārās zāles atšķirīgi no zāļu aprakstā dotajiem norādījumiem, var palielināties baktēriju 

izplatība, kuras rezistentas pret fluorhinoloniem un pavājināties ārstēšanas efektivitāte ar hinoloniem, 

līdz pat iespējamai krusteniskai rezistencei.  

Kopš enrofloksacīna pirmās reģistrācijas lietošanai mājputniem E.coli jutība pret fluorhinoloniem ir 

būtiski samazinājusies un ir radušies rezistenti mikroorganismi. Eiropas Savienībā ziņots arī par 

rezistentām Mycoplasma synoviae baktērijām. 

 

Īpaši brīdinājumi par katru mērķa sugu 

Nelietot zirgiem. 

Nav reģistrēts lietošanai dējējputniem, kuru olas izmanto cilvēka uzturā. 

Mycoplasma sugu izraisītu infekciju ārstēšana var neiznīcināt mikroorganismus. 

 

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi 

Enrofloksacīnam nepiemīt imūnnomācoša darbība, tādēļ to var lietot kopā ar citiem zāļu līdzekļiem, 

arī kokcidiostatiskiem un amebicīdiskiem līdzekļiem. 

Kombinācijā ar tetraciklīniem, makrolīdu antibiotikām un amfenikola grupas antibiotikām 

enrofloksacīns var izraisīt antagonistisku efektu. 

 

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas 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 reģistrēts lietošanai dējējputniem, kuru olas izmanto cilvēka uzturā. 

 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO  ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU 

IZNĪCINĀŠANAI 
 

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi 

palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 

 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 

 

02/2016 

 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Recepšu veterinārās zāles. 

 

100 ml brūna stikla pudele 

1 l plastmasas pudele 

 

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 


