
 

 

FLORKEM 300 mg/ml 
 
СЪСТАВ в 1 мл:  
Florfenicol ................................ 300 мг 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ 
Заболявания, причинени от чувствителни на флорфеникол бактерии. 
Говеда:  
Лечение на инфекции на дихателната система, причинени от Mannheimia haemolytica, 
Pasteurella multocida и Histophilus somni.  
Прасета:  лечение на остро избухнало респираторно заболяване, причинено от щамове на 
Actinobacillus pleuropneumoniae и Pasteurella multocida чувствителни към флорфеникол. 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Не прилагайте на бици и нерези, използвани или които ще бъдат използвани за разплод. 
Не прилагайте на лактиращи крави, чието мляко е  предназначено за човешка консумация. 
Не прилагайте в случаи на свръхчувствителност към активната съставка или някой от 
ексципиентите. 
НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ 
Говеда:  
Намаляване консумацията на фураж и размекване на изпражненията могат да се появят по 
време на лечението. Животните възстановяват апетита си бързо и напълно след прекратяване на 
лечението. Интрамускулното прилагане може да причини възпалителни лезии на мястото на 
инжектиране, които изчезват до 28 дни. 
Прасета: 
Най-често наблюдаваните странични ефекти са преходна диария и/или перианален и ректален 
еритем/едем, които могат да засегнат 50% от животните. Те продължават една седмица. 
Интрамускулното прилагане може да причини възпалителни лезии на мястото на инжектиране, 
които изчезват до 28 дни. 
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН 
Говеда и прасета. 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ 
Интрамускулно инжектиране.   
Инжекцията да се извършва в областта на шията. 
Говеда:  
20 мг флорфеникол на кг телесно тегло или 1 мл от разтвора на 15 кг телесно тегло два пъти 
през 48 часа 
Прасета: 
15 мг флорфеникол на кг телесно тегло или 1 мл от разтвора на 20 кг телесно тегло два пъти 
през 48 часа 
Обемът на дозата за всяка една инжекция не трябва да превишава 10 мл за говедата и 3 мл за 
прасетата. Препоръчва се животните да се третират на ранните етапи  на заболяването и да се 
прецени отговорът на лечението в рамките на 48 часа след второто инжектиране. Ако 
симптомите на респираторното заболяване продължават 48 часа след последната инжекция, 
добре е да се обсъди промяна на лечението с включване на друга формула или друг антибиотик 
и то да се продължи до изчезване на клиничните симптоми. 
ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА 
Обемът на дозата за всяка една инжекция не трябва да превишава 10 мл за говедата и 3 мл за 
прасетата. Необходимо е телесното тегло да бъде определено възможно най-точно за да се 
избегне поддозиране. 
Препоръчва се животните да се третират на ранните етапи  на заболяването и да се прецени 
отговорът на лечението в рамките на 48 часа след второто инжектиране. Ако симптомите на 
респираторното заболяване продължават 48 часа след последната инжекция, добре е да се 
обсъди промяна на лечението с включване на друга формула или друг антибиотик и то да се 
продължи до изчезване на клиничните симптоми. 
КАРЕНТЕН СРОК 
Mесо и вътрешни органи:  
Говеда: 37 дни 
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Прасета: 18 дни 
Мляко: не се разрешава за употреба при лактиращи животни, чието мляко е предназначено за  
човешка консумация. 
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ 
Този ветеринарномедицински продукт не изисква специални условия на съхранение. 
Не използвайте след изтичане срока на годност, посочен на опаковката (картонена и флакон). 
Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 28 дни. 
Специални предпазни мерки за животните  при употребата на продукта 
Избършете запушалката преди изтеглянето на всяка доза. Използвайте сухи, стерилни игли и 
спринцовки. 
Не прилагайте на прасенца с тегло под 2 кг.  
В теренни условия, приблизително 30% от третираните прасета с пирексия (40°C) показват или 
умерена депресия на дишането или умерена диспнея седмица или малко повече след 
прилагането на втората доза. 
Този продукт трябва да се използва заедно с тест за чувствителност и да се вземат предвид 
приетите препоръки за употребата на антибиотици. 
Специални предпазни мерки за употреба за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския 
продукт на животните 
Работете внимателно за да избегнете самоинжектиране. В случай на самоинжектиране 
потърсете съвет от лекар и му покажете етикета или листовката на продукта. 
Измийте ръцете си след прилагане на продукта. 
Употреба по време на бременност и лактация 
Изследванията при лабораторни животни не са показали доказателства за ембрио- или 
фетотоксичния потенциал на флорфеникола. Безопасността на флорфеникола при 
репродукцията на говедата и свинете, обаче не е определена. Използвайте само според 
преценката полза/риск на ветеринарен лекар. 
Размер на опаковката:  
Пласмасови или стъклени флакони по 50, 100, 250 и 500 мл в картонена кутия. 
Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара. 
Фармакодинамични свойства: 
Флорфениколът е е синтетичен широкоспектърен антибиотик, активен срещу повечето Грам 
положителни и Грам отрицателни бактерии, изолирани от животните. 
Флуорфениколът действа като инхибира протеиновия синтез на бактериите на ниво рибозоми и 
следователно е бактериостатичен. 
In vitro тестовете, обаче показват, че флуорфениколът има бактерицидно действие спрямо най-
често изолираните бактериални патогени, участващи в респираторните заболявания: 

- Histophilus somni, Mannheimia haemolytica и Pasteurella multocida изолирани от говеда 
- Actinobacillus pleuropneumonia, and Pasteurella multocida изолирани от прасета 
- Arcanobacterium pyogenes изолирани от говеда и прасета 

Придобитата резистентност към флорфеникол се медиира от “efflux pump” резистентност, 
свързана с floR ген. Такава резистентност все още не е определена при таргетните патогени с 
изключение на Pasteurella multocidа. Може да има кръстосана резистентност с хлорамфеникол. 
Резистенттността към флорфеникол и други антимикробни средства е била определена на 
Salmonella typhimurium с произход от храна. 
За Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida и Histophilus somni са определени следните 
стойности за флорфеникол при респираторни заболявания при говедата: чувствителни: ≤2 
µg/ml, средно чувствителни: 4 µg/ml, резистентни: ≥8 µg/ml. 
Фармакокинетични  свойства 
При говедата 
Интрамускулното прилагане в препоръчаната доза от 20 мг/кг поддържа ефикасни кръвни нива 
в продължение на 48 часа. Максималната средна концентрация в серума (Cmax) от 3.8 µg/ml се 
появява за 5.7 часа (Tmax) след прилагането. Средната серумна концентрация 24 часа след 
прилагането е била 1.95 µg/ml. Средният полуживот при елиминация е 15.3 часа. 
При прасетата  
След интрамускулно прилагане на флорфеникол максималната средната серумна концентрация 
от 4.7 µg/ml се достига след 1.8 часа и концентрациите спадат с окончателен 
среден полуживот от 14.8 часа. 
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Серумните концентрации спадат под 1 µg/ml, което е МПК90 за таргетните свински патогени, 
за 12-24 часа след IM прилагане.  
Достигнатата концентрация на флорфеникол в тъканта на белия дроб отразява плазмената 
концентрация със съотношение на концентрациите бял дроб : плазма от приблизително 
единица. След интрамускулно прилагане при прасетата флорфениколът се екскретира бързо, 
предимно с урината. 
Флорфениколът има екстензивен метаболизъм .  
Производител 
CEVA SANTE ANIMALE, 10 avenue de la Ballastière – 33500 Libourne, France  
Притежател на лиценза за употреба 
СЕВА Анимал Хелт България ЕООД, София 1113, ул. Елемаг № 26, вх. Б, ет.1, ап. 1 
 


