
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/01/1416 

Floron oral solutions 100 mg/ml  
šķīdums iekšķīgai lietošanai mājputniem un cūkām 

 

1.  REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS 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  

 

Floron oral solution 100 mg/ml  šķīdums iekšķīgai lietošanai mājputniem un cūkām 

Florfenicolum 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS  

 

100 ml šķīduma satur - 

Aktīvā viela: 

Florfenikols 10 g 

 

Palīgvielas:  

Polietilēnglikols 

 

4.  INDIKĀCIJAS 

 

Mājputni: Kolibaktēriju infekcijas, Pasteurella infekcijas, putnu infekciozās iesnas, 

stafilokoku infekcijas, Ornithobacterium rhinotracheale infekcijas un citas pret florfenikolu 

jutīgu baktēriju izraisītas infekcijas slimības. 

 

Cūkas: Pleiropneimonija (Actinobacillus pleuropneumoniae), atrofiskais rinīts (Pasteurella 

multocida, Bordetella bronchiseptica), Glasera slimība (Haemophilus parasuis) un citas pret 

florfenikolu jutīgu baktēriju izraisītas infekcijas slimības. 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS  

 

Nelietot dējējputniem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā. 

Veterinārās zāles nedrīkst ievadīt sivēnmātēm grūsnības un laktācijas periodā, kā arī 

pieaugušiem, vaislai paredzētiem kuiļiem. 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS  

 

Mājputniem nav zināmas. 

Cūkām pēc veterināro zāļu ievadīšanas dažkārt var rasties apsārtums perianālā apvidū un 

mīksti izkārnījumi. Šis pārmaiņas ir pārejošas un īslaicīgas; tās neietekmē dzīvnieku vispārējo 

veselības stāvokli. 

Ja rodas būtiskas blakusparādības vai cita iedarbība, kas nav minētas šajā lietošanas 

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

 



7. MĒRĶA SUGAS 

 

Mājputni, cūkas. 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAŅĒMIENA  

 

Mājputniem un cūkām veterinārās zāles jāizdzirdina ar dzeramo ūdeni. 

 

Mājputniem un cūkām veterinārās zāles jāizdzirdina ar dzeramo ūdeni. 

Mājputniem: Florfenikola dienas deva ir 20 mg/kg ķermeņa svara, kas cāļiem līdz 4 nedēļu 

vecumam atbilst 100 ml veterināro zāļu/100 litros dzeramā ūdens. Putniem pēc 4 nedēļu 

vecuma veterinārās zāles jālieto koncentrācijā 200 ml/100 litros dzeramā ūdens. Ārstēšanas 

ilgums  3-5 dienas. 

Cūkām: Florfenikola dienas deva ir 1,5 - 2 mg/kg ķermeņa svara, kas nozīmē, ka cūkai ar 

ķermeņa svaru 100 kg  dienas deva ir 1,5 - 2 ml. Ārstēšanas ilgums  7 dienas. 

Cāļiem un cūkām veterinārās zāles jāizdzirda ar dzeramo ūdeni. Ārstēšanas laikā dzīvnieki 

drīkst saņemt tikai dzeramo ūdeni, kuram pievienotas šīs veterinārās zāles. Ja tas nav 

iespējams, dienas deva jāizdzirdina, sadalot to divās vienādās devās: vienu no rīta, bet otru – 

pēc 12 stundām.  

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

Skat. 8. punktu. 

Ja paaugstinātas kūts gaisa temperatūras dēļ ir liels ūdens patēriņš, veterināro zāļu 

koncentrācija dzeramā ūdenī jāmazina par 25 % vai jāpielāgo ūdens patēriņam dienā un devai 

uz kilogramu ķermeņa svara.  

Ja florfenikola koncentrācija 1 litrā dzeramā ūdens pārsniedz 1 g, tad aktīvā viela var veidot 

nogulsnes. 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ  

 

Mājputniem: Gaļai un blakusproduktiem 2 dienas. 

Nelietot dējējputniem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā. 

Cūkām: Gaļai un blakusproduktiem 1 diena.  

     

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI  

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā! 

 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C.  

Sargāt no gaismas. 

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņa, kurš norādīts marķējumā. 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI  

 

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā  

 

Florfenikolu nedrīkst lietot vienlaikus ar tiamfenikolu. 

Veterinārās zāles nedrīkst ievadīt vienlaicīgi ar citām zālēm. 

 

Mājputniem: Nelietot dējējputniem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā. 

 

Cūkām: Veterinārās zāles nedrīkst ievadīt sivēnmātēm grūsnības un laktācijas periodā, kā arī 

pieaugušiem, vaislai paredzētiem kuiļiem. 



Ja paaugstinātas kūts gaisa temperatūras dēļ ir liels ūdens patēriņš, veterināro zāļu 

koncentrācija dzeramā ūdenī jāmazina par 25 % vai jāpielāgo ūdens patēriņam dienā un devai 

uz kilogramu ķermeņa svara.  

Ja florfenikola koncentrācija 1 litrā dzeramā ūdens pārsniedz 1 g, tad aktīvā viela var veidot 

nogulsnes. 

 

Lietošana grūsnības un laktācijas laikā  

 

Tā kā līdz šim nav veikti pētījumi, kuru rezultāti varētu apstiprināt florfenikola lietošanas 

drošību grūsnības un laktācijas periodā, šo divu periodu laikā veterinārās zāles nedrīkst lietot. 

 

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi  

 

Florfenikolu nedrīkst lietot vienlaikus ar tiamfenikolu. Veterinārās zāles nedrīkst ievadīt 

vienlaicīgi ar citām zālēm.  

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRAJĀM 

ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR  

 

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo 

aktu prasībām. 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA  

 

29/12/2011 

 

15. CITA INFORMĀCIJA  

 

Recepšu veterinārās zāles. 

 

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas 

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi Latvijā: 

 

SIA KRKA Latvija 

Mūkusalas iela 101, Rīga 

LV-1004, Latvija 

Tālr.: +371 67338610 

Fakss: +371 67338151 

 


