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MELOXIDYL 20 mg/ml разтвор за инжекции за говеда, свине, коне 
 
 
СЪСТАВ в 1 мл 
Meloxicam 20 мг 
Eксципиенти: Eтанол 150 мг/мл 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ  
Говеда: 
За употреба при остри респираторни заболявания с подходяща антибиотична терапия за 
намаляване на клиничните признаци. 
За употреба при диария в комбинация с орална рехидрираща терапия за намаляване на 
клиничните признаци при телета над едноседмична възраст и млади нелактиращи животни. 
За допълваща терапия при лечението на остър мастит в комбинация с антибиотична терапия. 
Свине: 
За употреба при неинфекциозни двигателни нарушения за намаляване на симптомите на куцота 
и възпаление.  
Като допълнителна терапия при лечение на следродилна септицемия и токсемия (синдром 
мастит-метрит-агалаксия) с подходяща антибиотична терапия. 
Коне:  
За употреба при облекчаване на възпалението и намаляване на болката както при остри, така и 
хронични мускулно-скелетни нарушения. 
За намаляване на болка, свързана с колики при коне. 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Да не се използва при коне под 6 седмична възраст. 
Да не се прилага при бременни и лактиращи кобили. 
Да не се използва при коне, чието мляко е предназначено за човешка консумация. 
Да не се използва при животни, страдащи нарушена чернодробна, сърдечна или бъбречна 
функция и хеморагични нарушения или където има данни за улцерогенни гастроинтестинални 
нарушения. 
Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или някое от помощните 
вещества. 
При лечение на диария при говеда да не се прилага на животни на възраст под 1 седмица. 
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ  
При говеда и свине подкожното, интрамускулното, както и интравенозното прилагане се 
понася добре; само леко подуване на мястото на инжектиране след подкожно прилагане е 
наблюдавано при по-малко от 10% от третираните говеда в клиничните проучвания. 
При конете може да настъпи преходно подуване на мястото на инжектиране, което преминава 
без интервенция. 
В много редки случаи се може да се появят анафилактични реакции, които трябва да бъдат 
лекувани симптоматично. 
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ,  ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП 
Говеда, свине, коне . 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД  И НАЧИН(И) НА         
ПРИЛАГАНЕ 
Говеда: 
Еднократно подкожно или интравенозно инжектиране на доза от 0.5 мг мелоксикам/кг телесна 
маса (т.е. 2.5 мл/100 кг телесна маса) в комбинация с антибиотична терапия или с перорална 
рехидрираща терапия, според случая. 
Свине: 
Еднократно интрамускулно инжектиране на доза от 0.4 мг мелоксикам/кг телесна маса (т.е. 2 
мл/100 кг телесна маса) в комбинация с подходяща антибиотична терапия. Ако е необходимо, 
повторно прилагане на мелоксикам може да се направи след 24 часа. 
Коне:  
Еднократно интравенозно инжектиране на доза от 0.6 мг мелоксикам /кг телесна маса (т.е. 3  
мл/100 кг ж.т.). 
СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ 
Да се избягва въвеждане на замърсяване по време на употреба. 
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КАРЕНТЕН СРОК 
Говеда: Месо и вътрешни органи: 15 дни; Мляко: 5 дни  
Свине: Месо и вътрешни органи: 5 дни 
Коне: Месо и вътрешни органи: 5 дни 
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА 
Този ветеринарномедицински продукт не изисква специални условия за съхранение. 
Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 28 дни. 
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта  
В случай на странични реакции лечението трябва да се прекрати и да се потърси съвет от 
ветеринарен лекар. 
Да се избягва употребата при много силно дехидратирани, хиповолемични или хипотензивни 
животни, които изискват парентерална рехидратация, тъй като съществува потенциален риск от 
реналната токсичност. 
В случай на незадоволително намаляване на болката при лечението на колики при коне трябва 
да се направи внимателна преоценка на диагнозата, тъй като това може да бъде индикация за 
необходимостта от хирургична интервенция. 
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на 
животните 
Инцидентното самоинжектиране може да причини болка. Хора с установена 
свръхчувствителност към нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) трябва да 
избягват контакт с  ветеринарномедицинския продукт. 
В случай на инцидентно самоинжектиране незабавно да се потърси медицински съвет, като на 
лекаря се предостави листовката за употреба или етикета на продукта. 
Бременност и лактация: 
Говеда и свине: може да бъде използван по време на бременност и лактация. 
Коне: виж секция “Противопоказания”. 
Взаимодействия 
Да не се прилага едновременно с глюкокортикостероиди, други НСПВС или антикоагуланти. 
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти) 
В случай на предозиране трябва да се започне симптоматично лечение. 
Подробна информация за продукта е  достъпна на страницата на Европейската агенция за 
лекарствата http://www.ema.europa.eu  
Картонена кутия, съдържаща един флакон от 50 мл, 100 мл или 250 мл. 
Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара. 
Притежател на лиценза за употреба и производител 
Ceva Santé Animale - 10 avenue de la Ballastière - 33500 Libourne - France 
 


