
 

 

CEVAXEL-RTU 50 mg/ml 
 
СЪСТАВ 
Ceftiofur (като hydrochloride) 50 mg/ml 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ 
Инфекции, свързани с бактерии, чувствителни на цефтиофур. 
Говеда:  
За лечение на бактериални респираторни инфекции, причинени от Pasteurella multocida, 
Mannheimia haemolytica и Histophilus somni.  
За лечение на остра интердигитална некробацилоза (панарициум, загниване на копитото), 
свързана с Fusobacterium necrophorum и Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas 
asaccharolytica). 
За лечение на бактериалната компонената на остър следродилен метрит до 10 дни след 
раждането, свързан с Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes и Fusobacterium necrophorum: 
това показание се ограничава до случаите, където лечението с други антимикробиални средства 
е било неуспешно. 
Свине: 
За лечение на лечение на бактериални респираторни заболявания, свързани с: Pasteurella 
multocida, Actinobacillus pleuropneumoniае и Streptococcus suis. 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Не прилагайте на животни, проявили свръхчувствителност към цефтиофур или други бета-
лактамни антибиотици.  
Не използвайте при известна резистентност към други цефалоспорини и бета-лактамни 
антибиотици.  
Не използвайте при птици (включително яйца) поради риск от разпространение на 
антимикробиална резистентност при хората. 
НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ 
Могат да се появят реакции на свръхчувствителност, които не са свързани с дозата. Понякога е 
възможна появата на алергични реакции (кожни реакции, анафилаксия). При поява на 
алергични реакции третирането трябва да бъде преустановено. 
При прасетата са наблюдавани леки реакции на мястото на инжектиране като обезцветяване на 
фасцията или мазнината при някои животни за до 20 дни след инжектирането. 
При говедата са наблюдавани леки възпалителни реакции на мястото на инжектиране като едем 
на тъканите и обезцветяване на подкожната тъкан и/или фасцията на мускула. Те се разнасят за 
10 дни при повечето животни, въпреки че лекото обезцветяване на тъканите може да 
перзистира 28 дни и повече. 
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН 
Говеда и свине. 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ 
Говеда: подкожно инжектиране 
- респираторни заболявания: 1 мг цефтиофур/кг ж.т./ден за 3 до 5 дни, или 1 мл/50 кг ж.т. при 
всяко инжектиране. 

- остра интердигитална некробацилоза: 1 мг цефтиофур/кг ж.т./ден за 3 дни, или 1 мл/50 кг ж.т. 
при всяко инжектиране. 

- остър следродилен метрит до 10 дни след отелване: 1 мг цефтиофур/кг ж.т./ден за 5 
последователни дни, или 1 мл/50 кг ж.т. при всяко инжектиране. 

Свине: интрамускулно инжектиране 
3 мг цефтиофур/кг ж.т/ден за 3 дни или 1 мл/16 кг ж.т. при всяко инжектиране. 
СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ 
Разклатете флакона преди употреба за да се възвърне формата на суспензия. 
За да се осигури правилно дозиране и да се избегне поддозиране, телесното тегло трябва да 
бъде определино колкото е възможно по-точно. 
Тъй като флаконът не може да бъде пробиван повече от 50 пъти за изтегляне на доза, 
потребителят трябва да избере най-подходящия размер на опаковката. 
КАРЕНТЕН СРОК 
Говеда: 



 
 

Месо и вътрешни органи: 8 дни. 
Мляко: нула часа.  
Свине: 
Месо и вътрешни органи: 5 дни. 
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА 
Съхранявайте флакона в оригиналната картонена опаковка за да е защитен от светлина.                  
Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 28 дни.                                                           
Не използвайте след изтичане срока на годност, означен  на опаковката след Годен до.                                       
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта 
Да не се използва като профилактика в случаи на задържана плацента. 
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на 
животните 
Пеницилините и цефалоспорините могат да причинят свръхчувствителност (алергия) след 
инжектиране, вдишване, поглъщане или при допир с кожата. Свръхчувствителността към 
пеницилини може да доведе до кръстосана чувствителност към цефалоспорини, както и 
обратно.  Алергичните реакции към тези вещества в някои случаи биха могли да бъдат 
сериозни.  
Хора с установена свръхчувствителност или ако са посъветвани от доктор да не работят с 
такива препарати не трябва да прилагат продукта. 
Работете с този продукт много внимателно за да избегнете контакта с него. Измивайте ръцете 
си след прилагането.Ако вследствие на контакт с продукта развиете симптоми като кожно 
възпаление, трябва да потърсете медицинска съвет и да покажете тези предупреждения на 
доктора.Подуване на лицето, устните или очите, както и затруднено дишане са по-серизни 
симптоми, които налагат спешна медицинска помощ. 
Употреба по време на бременност и лактация 
Въпреки че, опитите с лабораторни животни не показват доказателства за тератогенност,  
аборти или повлияване на репродукцията, безопасността на цефтиофура не е специфично  
определена при бременни крави или свине. Затова използвайте само след преценка на  
съотношението полза/риск от отговарящия ветеринарен лекар. 
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на  
взаимодействие                                                                                                                                  
Бактирицидните свойства на  цефалоспорините се антагонизират (при съвместна употреба) от  
бактериостатични антибиотици (макролиди, сулфонамиди и тетрациклини). 
Предозиране   
Ниската токсичност на цефтиофура е демонстрирана при прасета, прилагайки цефтиофур  
натрий в дози 8 пъти по-високи от препоръчаните при интрамускулно инжектиране за 15  
последователни дни. 
При говеда не са наблюдавани признаци на предозиране след прилагане на значително по- 
високи от препоръчаните дози.  
Несъвместимости 
При липса на данни за съвместимост, този ветеринарномедицински продукт не бива да бъде 
смесван с друг ветеринарномедицински продукт. 
Употребата на Cevaxel RTU може да представлява риск за общественото здраве поради 
разпространение на антимикробиална резистентност.  
Cevaxel RTU трябва да бъде запазен за лечение на клинични състояния, които са отговорили 
лошо или се очаква да отговорят лошо на друго първоначално лечение. При използването на  
продукта трябва да се вземат предвид официалните, националните и местните изисквания за 
употребата на антимикробиалните средства. Увеличената употреба, включително употребата на 
продукта, различаваща се от дадените инструкции/показания може да увеличи широкото 
разпространение на резистентност. Винаги когато е възможно, Cevaxel RTU трябва да се 
употребява само след тест за чувствителност. 
Размер на опаковката:  
Флакони по50 мл; 100 мл и 250 мл. 
Производител: 
Ceva Sante Animale – 10, av. de La Ballastière – 33500 Libourne - France 
Притежател на лиценза за употреба: 
Сева Анимал Хелт България ЕООД,  София 1113, ул. Елемаг № 26, вх. Б, ап. 1  


