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*”Usage of cephalexin in the treatment of canine pyoderma: comparison of the efficacy at different dosage”
E. Guaguere, C. Salomon, L. Maynard Prat Med Chir Anim Comp 1998, 33:237-246.
"A multicenter, controlled, randomized study, was conducted on 165 dogs to demonstrate the effectiveness of cephalexin in the treatment of canine pyoderma. [...] The 
clinical results show a statistically significant (p <0.05) of cephalexin (93% clinical cure) compared to amoxicillin - clavulanic acid) (76% recovery) in the superficial pyoderma. 
[...] The study shows effectiveness of cephalexin in vivo greater than efficacy in vitro.

1. Цефалексинът е свързан с по – малък 
риск от развитие на резистентност! 

2. Идеален, не само за дерматологични 
инфекции, но и за лечение на инфекции 
на респираторна, урогенитална и 
костно-ставна система.

3. Липсата на овкусяващи съставки, 
предотвратява появата на 
непоносимост и/или алергични реакции. 

4. По-ефективен.*

4 добри причини да 
изберете TSEFALEN
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Tsefalen  500 mg - Tsefalen 1000 mg филмирани таблетки за кучета

Всяка филмирана таблетка съдържа 500 мг / 1000 мг cefalexin (под формата на cefalexin monohydrate). 
Оранжеви, продълговати филмирани таблетки с разделителна черта от едната страна. Гравирани с ‘GP4’ 
/500 mg/ , ‘U60’ /1000 mg/ от другата страна. Таблетките могат да бъдат разделени на две равни половини.

Индикации
Цефалексинът има широкоспектърно действие и бактерициден ефект:
• Инхибитор на синтеза на бактериалната клетъчна стена при Gram+/Gram- микроорганизми;
• Активен също срещу пеницилиназа–продуциращи Стафилококи;

За лечение на:
• Кожни инфекции (рани, порязвания, ухапвания);
• Суперфициална и дълбока пиодермия;
• Урогенитални инфекции;
• Инфекции на респираторната система (ринит, бронхит, трахеит, пневмония);
• Локализирани инфекции на меките тъкани;
• Костно – ставни инфекции;
• Стомашно – чревни инфекции;

Дозировка
Перорална употреба. Препоръчваната доза е 15 mg цефалоспорин на kg телесна маса 2 пъти дневно. При 
сериозни или остри състояния дозата може да се увеличи двукратно на 30 mg/kg два пъти дневно.

Указания за употреба:

Tsefalen 500 mg таблетки                                                    Tsefalen 1000 mg таблетки  

Продуктът трябва да се прилага най – малко 5 дни.
• 14 дни в случай на инфекции на пикочната система;
• Най – малко 15 дни в случай на суперфициален инфекциозен дерматит;
• Най – малко 28 дни в случай на дълбок инфекциозен дерматит;

За гарантиране на правилно дозиране на продукта, телесната маса трябва да се определи възможно най – 
точно за избягване на по – ниски дози.
Таблетките могат да се прилагат цели, или стрити и добавени към храната.

Опаковка: 
Tsefalen 500 mg – блистер от 12 таблетки
Tsefalen 1000 mg – блистер от 8 таблетки.

15-25 kg телесна маса    ½ таблетка два пъти дневно
26-50 kg телесна маса    1 таблетка два пъти дневно

26-50 kg телесна маса    ½ таблетка 2 пъти дневно

Stara Zagora
+ 359 42 636 858
e-mail: info@my-vet-trade.com
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