
 

 

МАРБОКС 100 мг/мл инжекционен разтвор за говеда и прасета 
 

 
СЪСТАВ в 1 мл: 
Активна субстанция: 
Marbofloxacin …………………………100 mg 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ 
Говеда: лечение на респираторни инфекции, причинени от чувствителни щамове на Pasteurella 
multocida, Mannheimia haemolytica и Histophilus somni.  
Лечение на остър мастит през лактационния период, причинен от щамове E. coli чувствителни 
към марбофлоксацин. 
Свине: лечение на Метрит-Мастит-Агалаксия синдром (ММА синдром), причинен от 
бактериални щамове, чувствителни към марбофлоксацин. 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Да не се използва при животни с известна свръхчувствителност към флуорхинолони. 
Да не се използва в случай, че причинителите са резистентни към други флуорохинолони 
(кръстосана резистентност). 
НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ 
Интрамускулното приложение при говедата може да предизвика локални реакции като болка на 
мястото на инжектиране и леки мускулни възпалителни лезии (резултиращи с фиброза). 
Цикатризацията започва бързо (варира от фиброза до синтеза на екстрацелуларен матрикс и 
колаген) и може да перзистира най-малко 15 дни след инжектирането.  
Подкожното прилагане може да предизвика лек до умерен оток на мястото на инжектиране. 
При някои животни има умерено изразена болка при палпиране на мястото на инжектиране. 
При свинете, интрамускулното прилагане може да предизвика бързопреходен лек оток и 
умерени възпалителни лезии на мястото на инжектиране, перзистиращи 12 дни след 
инжекцията. 
Препоръчва се инжектирането и при говедата и при свинетe да е в областта на врата. 
Други нежелани странични реакции при говедата и свинете не са наблюдавани. 
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН 
Говеда и прасета (свине). 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ 
Говеда: 
Интрамускулно инжектиране: 
- Респираторни инфекции: 
Препоръчаната доза е 8 мг/кг ж.т. или 2 мл/25 кг ж.т. като единична инжекция. 
Ако обемът, който трябва да бъде приложен е по-голям от 20 мл той трябва да бъде разделен на 
две или повече места на инжектиране. 
Подкожно инжектиране: 
- Остър мастит: 
Препоръчаната доза е 2 мг/кг ж.т. или 1 мл/50 кг ж.т. като единична дневна инжекция, за 3 дни. 
Първата инжекция може да бъде направена и интравенозно. 
Свине: 
Интрамускулно инжектиране: 
Препоръчаната доза е 2 мг/кг ж.т. или 1 мл/50 кг ж.т. като единична дневна интрамускулна 
инжекция, за 3 дни. 
КАРЕНТЕН СРОК 
Говеда: 
Интрамускулно: Месо и вътрешни органи: 3 дни, Мляко: 72 часа.  
Подкожно: Месо и вътрешни органи: 6 дни, Мляко: 36 часа.  
Свине: 
Интрамускулно: Месо и вътрешни органи: 4 дни. 
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА 
Съхранявайте флакона в оригиналната картонена опаковка за да е защитен от светлина. 
Срок на годност след отваряне на първичната опаковка: 28 дни. 
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Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта                                    
Употребата на продукта трябва да се базира на тест за чувствителност и трябва да се вземат 
предвид официалните и местните препоръки за използването на антимикробиални средства. 
Разумно е, флуорхинолоните да се използват за лечение на клинични признаци, които са 
отговорили или се очаква да отговорят лошо на други групи антибиотици. 
Употребата на продукта не според инструкциите, дадени в кратката характеристика може да 
увеличи преобладаването на бактерии, резистентни към флуорхинолони и може да намали 
ефективността на лечението с други хинолони поради възможната кръстосана резистентност. 
Тъй като флакона не може да бъде пробиван повече от 45 пъти за изтегляне на доза, 
потребителят трябва да избере най-подходящия размер на флакона според животните, които ще 
лекува. 
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на 
животните 
Хора с установена свръхчувствителност към (флуоро)хинолони трябва да избягват контакт с 
продукта. 
При контакт с кожата или очите – изплакнте обилно с вода.  
Работете внимателно за да избегнете случайно самоинжектиране, тъй като това може да 
причини леко възпаление. 
В случай на случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на 
лекаря се предостави листовката за употреба или етикета на продукта. 
Измийте ръцете си след употреба.  
Употреба по време на бременност и лактация 
Проучванията при лабораторни животни (плъхове, зайци) не са показали никакво доказателство 
за тератогенни, ембриотоксични или токсични за майката ефекти, свързани с употребата на  
марбофлоксацин. 
Безопасността на продукта при доза 2 мг/кг е определена при бременни крави и при бозаещи 
телета и прасета, когато е бил използван при майките. 
При употреба по време на лактация виж т. 4.11. Карентен срок. 
Безопасността на продукта при доза 8 мг/кг не е определена при бременни крави или при 
бозаещи телета когато е бил използван при майките. Затова използвайте след преценка на 
съотношението полза/риск от отговарящия ветеринарен лекар. 
Предозиране   
Не са наблюдавани признаци на предозиране при прилагане на трикратно по-висока от  
препоръчаната доза. Предозирането може да причини симптоми като остри неврологични  
разстройства, които трябва да бъдат третирани симптоматично. 
Размер на опаковката:  
Флакони от 50 мл; 100 мл; 250 мл; 500 мл. 
Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара. 
Производител 
CEVA Sante Animale – 10, avenue de la La Ballastière – 33500 Libourne - FRANCE 
Притежател на лиценза за употреба 
СЕВА Анимал Хелт България ЕООД,  София 1113, ул. Елемаг № 26, вх. Б, ап. 1  
 


