
 

ENZAPROST T 5 mg/ml Инжекционен разтвор за говеда и свине 
 

 
СЪСТАВ в 1 мл: 
Активна субстанция: 
Dinoprost (като trometamol) ................................ 5.0 mg 
Помощни вещества: 
Benzyl alcohol (E1519) ........................................ 16.5 mg  
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ 
ЕНЗАПРОСТ е показан за употреба (заради неговите лутеолитични свойства) при крави и свине. 
Говеда: 

1. Синхронизиране на еструса 
2. Лечение на субеструс или тих еструс при крави, които имат функционално жълто тяло, но не 

показват поведенчески признаци на еструс 
3. Предизвикване на аборт до 120-ия ден от бременността 
4. Предизвикване на раждане 
5. Като помощно средство за лечение на хроничен метрит или пиометра, когато има 

функционално или перзистиращо жълто тяло. 
Свине: 

1. Предизвикване на раждане – от 111-ия ден на бременността 
2.  След раждане: намаляване на периода мажду отбиването и еструса и на сервис периода при 

свине с проблеми след раждането, като например метрит. 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Да не се използва при животни, страдащи от остри и подостри смущения в сърдечносъдовата, 
храносмилателната или дихателната системи. 
Да не се използва при бременни животни, освен ако не се цели предизвикване на раждане или аборт. 
Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или някое от помощните 
вещества. 
НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ  
Говеда:Най-често наблюдаваният страничен ефект е покачването на ректалната температура. 
Въпреки това, промените в ректалната температура са били преходни и без вредни последствия при 
всички наблюдавани случаи. В някои случаи е забелязано намаляване на слюноотделянето. 
Страничните ефекти отшумяват до един час след прилагането на PGF2α. 
Ако бъде използван за предизвикване на раждане при говедата, може да се появи по-често 
задържане на плацентата, но това зависи от времето на прилагане на продукта. 
Свине:Преходни странични ефекти, като покачване на температурата, признаци на болка на мястото 
на инжектиране, учестено дишане, увеличено слюноотделяне, стимулиране на дефекацията и 
уринирането, зачервяване на кожата и безпокойство (извиване на гърба, риене с крака, търкане и 
гризане), диспнеа, лека атаксия, коремни мускулни спазми, повръщане и сърбеж могат да се 
наблюдават от време на време след прилагане на динопрост при бременни свине. Тези ефекти са 
сходни с признаците, проявявани преди нормалното раждане, само че изглежда че се усилват с 
времето. 
Правенето на гнездо 5 до 10 минути след инжектирането на простагландин е често срещано 
поведение при свинете, гледани на закрито или пасищно. 
В много редки случаи са докладвани анафилактични реакции. 
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП  
Говеда: крави и юници. 
Свине: свине-майки и млади свине. 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ 
Интрамускулно инжектиране.   
Говеда 
1. Синхронизация на еструса 
Едно прилагане на 25 мг динопрост (като трометамол) или 5 мл от продукта на животно. Може да 
бъде повторено, ако е необходимо след 11 (от 10 до 12) дни.  
Животни, третирани по време на диеструс нормално ще се върнат към еструс и ще овулират в 
рамките на два до четири дни след третирането. 



 

Животните, третирани с продукта могат да бъдат заплодени естествено, чрез изкуствено осеменяване 
при констатиран еструс или на определено време за осеменяване (обикновено се препоръчва това да 
става на 72-ия и 96-ия час след второто инжектиране). 
 2. Лечение на суб-еструс или тих еструс при крави, които имат функционално жълто тяло, но 
не показват поведенчески признаци на еструс 
Едно прилагане на 25 мг динопрост (като трометамол) или 5 мл от продукта на животно. Може да 
бъде повторено, ако е необходимо след 11 (от 10 до 12) дни.  
 3. Предизвикване на аборт до 120-ия ден от бременността 
Едно прилагане на 25 мг динопрост (като трометамол) или 5 мл от продукта на животно. 
Продуктът може да бъде използван за прекратяване на бременността при крави до 120-ия ден 
благодарение на неговия лутеолитичен ефект. 
 4. Предизвикване на раждане 
Едно прилагане на 25 мг динопрост (като трометамол) или 5 мл от продукта на животно след 270-ия 
ден от бременността. Интервалът от прилагането до раждането е от един до осем дни (средно три). 
 5. Като помощно средство за лечение на хроничен метрит или пиометра, когато има 
функционално или перзистиращо жълто тяло 
Едно прилагане на 25 мг динопрост (като трометамол) или 5 мл от продукта на животно. Може да 
бъде повторено, ако е необходимо след 11 (от 10 до 12) дни.  
Свине 
За да избегнете прекомерното пробиване на запушалката на опаковката от 50 мл, когато ще се 
третират голям брой животни е препоръчително използването на многодозова спринцовка с 
вентилирана игла. 
 1. Предизвикване на раждане – от 111-ия ден на бременността 
Едно прилагане на 10 мг динопрост (като трометамол) или 2 мл от продукта на животно в рамките на 
3 дни преди очакваното раждане. 
Отговорът е индивидуален за всяко животно и варира от 24 до 36 часа от прилагането до настъпване 
на раждането. Може да бъде използван за контрол на опрасването при свине-майки и млади свине. 
Прилагането по-рано от 3 дни преди очакватото раждане може да доведе до по-слаби (нежизнени) 
прасенца. 
 2. Употреба след раждане 
Едно прилагане на 10 мг динопрост (като трометамол) или 2 мл от продукта на животно 24 до 36 часа 
след раждане. 
СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ    
Трябва да се спазват напълно условията за асептичност. Използвайте стерилна игла и спринцовка и 
инжектирайте на участък с чиста кожа. Избягвайте инжетирането върху влажна или мръсна кожа.  
КАРЕНТЕН СРОК 
Говеда: 
Месо и вътрешни органи: 3 дни. 
Мляко: нула часа. 
Свине: 
Месо и вътрешни органи: 2 дни.  
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА 
Този ветеринарномедицински продукт не изсква никакви специални условия за съхранение. 
Срок на годност след отваряне на флакона: 14 дни. 
След първото пробиване на флакона: да не се съхранява при температура над 25° C. 
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта 
Този продукт е неефективен когато е приложен преди 5-ия ден след овулацията. 
Докладвани са локализирани бактериални инфекции след инжектирането, които могат да станат 
генерализирани. При първи признаци на подобна инфекция трябва да се започне антибиотична 
терапия, покриваща специално клостридиините видове причинители. 
Трябва да се спазват внимателно условията за асептичност за да се избетне бактериална инфекция. 
Да не се прилага интравенозно. 
Изкуственото предизвикване на аборт или раждане чрез екзогенни субстанции може да увеличи 
риска за дистоция, фетална смърт, задържане на плацената и/или метрит. 
Специални предпазни мерки за употреба за лицата, прилагащи продукта на животните 



 

Простагландините от клас PGF2ά могат да бъдат абсорбирани през кожата и да причинят 
бронхоспазъм или смущения в бременността. 
При работа с продукта бъдете внимателни, за да избегнете самоинжектиране или контакт с кожата.  
При попадане на продукта върху кожата измийте незабавно с чиста вода.  
Препоръчително е носенето на непромокаеми ръкавици за да се избегне контакта с кожата. 
Случайното самоинжектиране може да бъде особен риск за жени които са бременни, възнамеряват да 
забременеят или с неизяснен статус, както и за асматици, за страдащи от бронхоспазми и други 
респираторни проблеми. 
Асматици и хора с респираторни проблеми трябва да работят с продукта много внимателно за да се 
избегне самоинжектиране или контакт с кожата. 
Бременни жени и жени в детеродна възраст не трябва да боравят с продукта или трябва да носят 
непромокаеми ръкавици за еднократна употреба. 
Употреба по време на бременност и лактация  
Преди инжектиране трябва да бъде установен статусът на животните, защото за динопроста е 
доказано предизвикването на аборт или инуциране на раждане при много животински видове, когато 
е приложен в досатъчно високи дози. 
При бременни животни трябва да се има предвид риска от руптура на матката, особено когато не се 
появява цервикална дилатация. 
Предизвикването на раждане при свинете по-рано от 72 часа от изчислената дата на опрасване може 
да доведе до намалена жизненост на прасенцата. 
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие 
Тъй като нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС) могат да инхибират ендогенния 
синтез на простагландини, едновременното прилагане на НСПВС с продукта може да намали 
лутеолитичните му ефекти.  
Тъй като окситоцинът стимулира синтеза на простагландини, едновременното прилагане на 
окситоцин с продукта може да усили лутеолитичните му ефекти.  
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо 
При петкратно и десеткратно завишаване на препоръчителните дози при крави и юници е забелязано 
покачване на ректалната температура и леко ускоряване на сърдечната честота.  
Размери на опаковката 
Кутия с 10 флакона по 5 мл 
Кутия с 5 флакона по 10 мл 
Кутия с 1 флакон от 30 мл 
Кутия с 1 флакон от 50 мл 
Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара. 
Производител 
Ceva Sante Animale, 10 avenue de La Ballastière – 33500 Libournе, France  
Притежател на лиценза за употреба 
СЕВА Анимал Хелт България ЕООД,  София 1113, ул. Елемаг № 26, вх. Б, ап. 1  
 


