
 

 

СЕВАЗУРИЛ 50 мг/мл, суспензия за перорално прилагане при прасета 
 
СЪСТАВ в 1 мл:  
Активна субстанция: Toltrazuril        50 мг 
Натриев бензоат (E211)         2.1 мг 
Натриев пропионат (E281)    2.1 мг 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ 
За предотвратяване на клиничните признаци на кокцидиоза при новородени прасенца във 
ферми с потвърдена история на заболяване от кокцидиоза, причинена от Isospora suis. 
НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ 
Няма известни. 
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП 
Прасета. 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ 
Перорално прилагане. 
Третира се индивидуално всяко животно. 
Всяко прасенце трябва да бъде третирано на 3-5 дневна възраст с единична доза от  
20 мг толтразурил на кг ж.т., отговарящо на 0.4 мл суспензия Севазурил на кг ж.т.. 
Да се разклати преди употреба. 
Третирането при избухнало заболяване няма да има желания ефект, поради настъпилите вече 
нарушения в тънките черва. 
КАРЕНТЕН СРОК 
Mесо и вътрешни органи: 77 дни 
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА 
Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 6 месеца. 
Този ветеринарномедицински продукт не изисква специални условия на съхранение. 
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта 
Препоръчва се да се третират всички прасенца от прасилото. 
Като с всички противопаразитни средства, повтарящата се и честа употреба на антипротозойни 
продукти от един клас може да доведе до развитие на резистентност. 
Добрата хигиена може да намали риска от поява на кокцидиоза. Затова е препоръчително 
успоредно с третирането да се подобрят условията и хигиената в засегнатото стопанство, 
особено сухотата и чистотата на помещението.За повлияване на протичането на вече появила се 
кокцидиоза с клинични признаци, животните, показали признаци на диария може да се нуждаят 
от допълнителна поддържаща терапия. 
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи продукта на животните 
В случай на контакт с кожата или очите незабавно измийте обилно с вода.Измийте ръцете си 
след прилагане на продукта. 
Няма взаимодействие (несъвместимост) с желязосъдържащи продукти. 
Размери на опаковката: бутилки по 100 мл, 250 мл и 1 л. 
Не всички размери на опаковката могат да бъдат представени на пазара. 
Фармакодинамични свойства  
Толтразурилът е производно на триазинона. Активен е срещу кокцидии от рода Изоспора. 
Действа на всички вътреклетъчни стадии от развитието на кокцидиите: мерогония (безполово 
размножаване) и гамогония (полово размножаване). Тъй като разрушава  всички стадии от 
цикъла на кокцидиите,  действието му е кокцидиоцидно. 
Фармакокинетични  свойства 
След перорално приложение толтразурилът се абсорбира бавно с бионаличност от 70%.  
Максималната плазмена концентрация (Cmax) на толтразурила е 8.9 mg/L и се достига за около 
24 часа. Метаболизира се главно като толтразурил сулфон. Елиминацията също е бавна с време 
на полуживот около 76 часа. Екскретира се главно с фекалиите. 
Производител: CEVA SANTE ANIMALE, 10 avenue de la  Ballastière, 33150 Libourne, France 
Притежател на лиценза за употреба: CЕВА Анимал Хелт България ЕООД, София 1113 ул. 
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