
  

КОЛИВЕТ прах за перорално приложение 
                                                    

 
СЪСТАВ в 1 г: 
Активна субстанция: 
Colistin (sulphate) ……………………. 1.2 MIU 
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ  ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП 
Птици, телета, прасета. 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ 
Лечение на стомашно-чревни инфекции, причинени от неинвазивни E. coli, чувствителни към 
колистин. 
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
Перорално. Разтваря се във водата за пиене, мляко или се размесва във фуража.     
Доза 
Телета, свине: 100 000 IU колистин/ кг ж.т. дневно или 8 г до 9 г COLIVET за 100 кг ж.т. дневно в 
продължение на 3-5 последователни дни. 
Препоръчителна схема на прилагане за лечение и профилактика при свине и прасета чрез размесване 
във фуража: 
Лечение  Категория COLIVET Период на 

приложение 
Забележки: 

Ентерити-лечение Свине 2 кг /тон 5-7 дни Няма симптоми на 
интоксикация дори при 2-3 
кратно предозиране. 

Ентерити, ММА-
комплекс, Едемна 
болест 

Свине майки 
бозаещи 
прасета 

1-1.5 
кг/тон 

5-7 дни Няма противодействие с други 
антибиотици, ТМП, 
сулфонамиди, витамини и 
микро- и макроелементи. 

Профилактика на 
Ентерити, ММА-
комплекс, Едемна 
болест 

Прасета в 
период на 
отбиване 

1 кг/ тон 5-10 дни Молекулата е устойчива на 
термична обработка при 
гранулиране на фуража. 

 
Птици: 75 000 IU колистин /кг ж.т. дневно в продължение на 3-5 последователни дни или 6 до 7 г 
COLIVET / 100 кг ж.т. в продължение на 3-5 последователни дни.  
Ориентировъчно обемно дозиране: 1 г за 1 л питейна вода. 
КАРЕНТЕН СРОК 
Месо и вътрешни органи (телета,  прасета, птици): 1 ден 
Яйца: нула дни. 
Специални предпазни мерки за употреба за лицата, прилагащи продукта на животните 
Хора с установена свръхчувствителност към полимиксини трябва да избягват контакт с продукта. 
Измийте ръцете си след прилагането на продукта. 
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА 
Този ветеринарномедицински продукт не изисква специални условия на съхранение. 
Срок на годност след отваряне на първичната опаковка: 3 месеца. 
Срок на годност след разтваряне във вода или смесване с фураж: 72 часа. 
Производител  
CEVA Salute Animale S.p.A, Via Leopardi, 2/C – 42025 Cavriago (RE), Italy 
Притежател на лиценза за употреба  
Ceva Sante Animale, 10 avenue de la Ballastière – 33500 Libourne, France  
Фармакокинетични особености 
Колистинът (или полимиксин E) е антибиотик от полипептидната група. Полипептидната структура 
на колистина затруднява проникването му в организма извън храносмилателния тракт (при перорална 
употреба). Тъй като не преминава през чревната лигавица, колистинът действа само в стомашно-
чревния тракт, като същевременно адсорбира отделените бактериални токсини след което се отделя 
почти изцяло чрез изпражненията. Токсините се изхвърлят чрез изпражненията без да се резорбират 
през чревната стена и без да се включат в кръвния ток.   


