
PODACI NA UNUTARNJEM PAKOVANJU – KOMBINIRANA ETIKETA I UPUTA O VMP

Boca s 250 mL
Boca s 1 L
Kanister s 5 L

1. Naziv i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet i nositelja odobrenja za 
proizvodnju odgovornog za puštanje serije u promet, ako je različito 

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet:
VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L.
Les Corts, 23
08028 – BARCELONA
Španjolska

Proizvođač odgovoran za puštanje serije u promet  :  
LABORATORIOS KARIZOO, S.A.
Polígono Industrial La Borda
Mas Pujades, 11-12
08140 – CALDES DE MONTBUI (Barcelona)
Španjolska

2. Naziv veterinarsko-medicinskog proizvoda

LEVOFLOK, 100 mg/mL, otopina za primjenu u vodi za piće, za kokoši, purane i kuniće
Enrofloksacin

3. Količina djelatne(ih) tvari i drugih sastojaka

Jedan mL sadržava: 
Djelatna tvar:
Enrofloksacin................................................................ 100,0 mg

Pomoćne tvari:
Benzilni alkohol (E 1519) ..........................................0,014 mL

Bistra, žućkasta, vodena otopina.

4. Farmaceutski oblik 

Otopina za primjenu u vodi za piće.

5. Veličina pakovanja 

Boca s 250 mL
Boca s 1 L
Kanister s 5 L

6. Indikacije

Liječenje infekcija uzrokovanih sljedećim mikroorganizmima osjetljivima na enrofloksacin:

Kokoši
Avibacterium paragallinarum
Pasteurella multocida



Mycoplasma gallisepticum 
Mycoplasma synoviae

Purani
Pasteurella multocida
Mycoplasma gallisepticum 
Mycoplasma synoviae

Kunići
Liječenje infekcija dišnog sustava uzrokovanih s P. multocida.

7. Kontraindikacije

Veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) se ne smije primjenjivati za sprječavanje infekcija.
VMP se ne smije primjenjivati  ako je u jatu predviđenom za liječenje prethodno utvrđena pojava
rezistencije/križne rezistencije na (fluoro)kinolone.
VMP se ne smije primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na djelatnu tvar, druge (fluoro)kinolone ili na
bilo koju pomoćnu tvar.

8. Nuspojave

Nisu poznate.

Ako se zamijeti bilo koja nuspojava, čak i one koje nisu navedene na ovoj etiketi, ili se posumnja u 
učinkovitost VMP-a, treba obavijestiti veterinara.

9. Ciljne vrste životinja

Kokoš (tovni pilići)
Puran (purani za proizvodnju mesa)
Kunić

10. Doziranje za svaku ciljnu vrstu životinja, način i put(evi) primjene

Primjena u vodi za piće.

Kokoši i purani
10 mg enrofloksacina/kg tjelesne mase/dan (odgovara 0,1 mL VMP-a/kg tjelesne mase/dan) tijekom 3
do 5 uzastopnih dana.
Liječenje  treba  trajati   tijekom  5  uzastopnih  dana  u  slučaju  mješovitih  infekcija  i  kroničnih
progresivnih bolesti.  Ako se nakon 2 do 3 dana ne postigne kliničko poboljšanje, treba razmotriti
promjenu antimikrobnog liječenja na temelju ispitivanja osjetljivosti.

Kunići
10 mg enrofloksacina/kg tjelesne mase/dan, tijekom 5 uzastopnih dana (odgovara 0,1 mL VMP-a/kg
tjelesne mase/dan).

Kako bi se osiguralo točno doziranje, i izbjeglo subdoziranje, tjelesnu masu životinja treba odrediti što
je moguće preciznije.
Unos  vode  s  VMP  ovisi  o  kliničkom  stanju  životinja.  Kako  bi  se  postiglo  točno  doziranje,
koncentraciju enrofloksacina treba prilagoditi unosu vode.

Točnu dnevnu količinu VMP-a za primjenu u vodi za piće treba izračunati na temelju propisane doze
te broja i tjelesne mase životinja koje treba liječiti, prema sljedećoj formuli:



mL VMP-a/
L vode =

0,1 mL VMP-a/kg t.m./dan x prosječna tjelesna masa životinja (kg)

prosječni unos vode za jednu životinju (L/dan)

VMP svakog dana  treba svježe razrijediti  s  vodom za piće,  neposredno prije  primjene.  Životinje
trebaju imati dovoljan pristup sustavu napajanja kako bi se osigurao odgovarajući unos vode. Tijekom
liječenja životinjama ne smiju biti dostupni drugi izvori vode za piće, osim vode s VMP-om.

Za doziranje VMP-a treba koristiti odgovarajuću i ispravno umjerenu opremu.

11. Savjeti za ispravnu primjenu

Vidjeti odjeljak „Doziranje za svaku ciljnu vrstu životinja, način i put(evi) primjene“.

12. Karencije

Karencije:
Kokoši (tovni pilići):
meso i jestive iznutrice     7 dana

Purani:
meso i jestive iznutrice     13 dana

Kunići:
meso i jestive iznutrice     2 dana

Nije odobrena primjena VMP-a nesilicama konzumnih jaja.
VMP se ne smije primjenjivati unutar 2 tjedana do početka nesenja.

13. Posebne mjere čuvanja

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod ne zahtijeva nikakve posebne uvjete čuvanja.
 
Veterinarsko-medicinski proizvod se ne smije koristiti  nakon isteka roka valjanosti  naznačenog na
etiketi poslije „EXP“. Rok valjanosti se odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

14. Posebna upozorenja

Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta     životinja:  
Liječenjem  infekcija  uzrokovanih  s  Mycoplasma spp.  ne  postiže  se  uvijek  iskorjenjivanje  tih
mikroorganizama.

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama:
Prilikom primjene ovog VMP-a treba se pridržavati nacionalnih i lokalnih propisa o primjeni 
antimikrobnih tvari.

Fluorokinolone treba sačuvati  za liječenje kliničkih slučajeva koji  su slabo reagirali  ili  za koje se
očekuje da će slabo reagirati na antimikrobne tvari iz drugih skupina.

Kad god je moguće,  primjenu fluorokinolona treba temeljiti  na rezultatima ispitivanja osjetljivosti
mikroorganizama.

Ukoliko primjena VMP-a nije u skladu s uputama navedenim na etiketi, može se povećati učestalost
bakterija  rezistentnih  na  fluorokinolone  te  se  može  smanjiti  učinkovitost  liječenja  s  drugim
kinolonima, zbog moguće pojave križne rezistencije.



Primjena fluorokinolona tijekom rasta životinja u kombinaciji sa značajnim i dugotrajnim povećanjem
unosa vode za piće, primjerice zbog visokih temperatura, te tako i s povećanjem unosa djelatne tvari,
može biti povezana s oštećenjem zglobne hrskavice.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na
životinjama:
(Fluoro) kinoloni mogu uzrokovati alergijske reakcije u preosjetljivih osoba.
Osobe kojima je poznato da su preosjetljive na (fluoro)kinolone trebaju izbjegavati kontakt s VMP-
om.

Treba izbjegavati  kontakt VMP-a s kožom i očima. Tijekom rada s VMP-om treba nositi  zaštitnu
opremu koja uključuje zaštitne rukavice. U slučaju kontakta s VMP-om, izloženi dio tijela odmah
treba oprati s puno vode.
Ako se nakon izlaganja VMP-u pojave simptomi, kao što je osip,  treba potražiti  pomoć liječnika.
Oticanje lica, usana ili područja oko očiju, kao i otežano disanje, ozbiljni su simptomi i zahtijevaju
hitnu medicinsku pomoć.

Ne smije se pušiti, jesti niti piti tijekom rada s ovim VMP-om.

Graviditet i laktacija:
U  laboratorijskim  pokusima  na  štakorima  nisu  utvrđeni  teratogeni  učinci.  Pokusi  provedeni  na
ženkama kunića nisu pokazali teratogene učinke na fetuse

Pokusi provedeni na kunićima u laktaciji nisu pokazali toksične učinke na sisajuće kuniće tijekom
prvih 16 dana života. Stariji kunići mogu eliminirati enrofloksacin.

VMP treba primjenjivati samo u skladu s procjenom veterinara o odnosu koristi i rizika.

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija:
In vitro je dokazano antagonističko djelovanje fluorokinolona i bakteriostatskih antimikrobnih tvari,
kao što su makrolidi, tetraciklini i fenikoli.

Istovremena  primjena  tvari  koje  sadržavaju  aluminij,  željezo  ili  kalcij  može  smanjiti  apsorpciju
enrofloksacina. VMP se ne smije dodavati u otopine ili spremnike  koji sadržavaju aluminij, kalcij,
željezo i cink zbog moguće tvorbe kelata.

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti):
Nakon primjene doze 20 mg/kg tjelesne mase (dvostruka propisana doza) tijekom 15 uzastopnih dana
(3 puta  duže od propisanog trajanja liječenja)  nisu primijećene nuspojave.  U slučaju predoziranja
može se očekivati slabija stimulacija spontanih kretnji pa liječenje trebati prekinuti.

Predoziranje fluorokinolonima može izazvati mučninu, povraćanje i proljev.

Inkompatibilnosti:
U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti ovaj veterinarsko-medicinski proizvod se ne smije miješati s
drugim veterinarsko-medicinskim proizvodima.

15. Posebne mjere opreza prilikom odlaganja neupotrebljenog proizvoda ili otpadnih 
materijala, ako ih ima

Veterinarsko-medicinski proizvodi se ne smiju odlagati u otvorene vode ili kućni otpad.
Treba pitati veterinara kako odlagati veterinarsko-medicinske proizvode koji više nisu potrebni. Te
mjere pomažu u zaštiti okoliša.

16. Datum kada je uputa o VMP zadnji puta odobrena



28. srpnja 2020. godine

17. Ostale informacije

Veličine pakovanja: 250 mL, 1 L i 5 L.
Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.

18. Riječi “Samo za primjenu na životinjama” i uvjeti ili ograničenja u pogledu opskrbe i 
primjene, ako je primjenjivo

Samo za primjenu životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

19. Riječi “Držati izvan pogleda i dosega djece”

Držati izvan pogleda i dosega djece.

20. Rok valjanosti

EXP {mjesec/godina}

Jednom otvoren, upotrijebiti do…
Rok valjanosti poslije prvog otvaranja spremnika: 3 mjeseca.
Rok valjanosti poslije razrjeđenja prema uputi: 24 sata.

21. Broj(evi) odobrenja za stavljanje u promet

UP/I-322-05/20-01/124

22. Broj proizvodne serije 

Serija: {broj}


