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COMPOZIȚIE per ml:
Enrofloxacină.......................... 100 mg
Excipienți, ad................................1 ml

SPECII ȚINTĂ:
Bovine, câini și suine.

INDICAȚII:
Infecții respiratorii, diarei și infecții urinare la bovine, câini și porci produse de microorganisme sensibile la enrofloxacină:
Bovine: viței și vaci: infecții bacteriene ale tractului respirator și digestiv (ex. pasteureloze, micoplasmoze, colibaci-
loze, colisepticemii), mamite coliforme (E. coli, K. pneumoniae) și infecții bacteriene secundare, precum sindromul 
respirator bovin.
Câini: infecții respiratorii, diaree și infecții urinare.
Porci: infecții bacteriene ale tractului digestiv (ex. diaree și/sau septicemie determinate de E.coli)

DOZE ȘI MOD DE ADMINISTRARE:
Administrare pe cale subcutanată sau intramusculară.
Bovine: 0.25 ml CENAMICINA 10 PLUS / 10 kg g.v. / zi, timp de 3-5 zile; echivalent cu 25 mg enrofloxacină / 10 kg 
g.v. / zi. (A se evita administrarea s.c. a mai mult de 10 ml)

Câini: 0.5 ml CENAMICINA 10 PLUS / 10 kg g.v. / zi, timp de 5 zile; echivalent cu 50 mg enrofloxacină / 10 kg g.v. / zi.

Porci: 0.25 ml CENAMICINA 10 PLUS / 10 kg g.v. / zi, timp de 3 zile; echivalent cu 25 mg enrofloxacină / 10 kg g.v. / zi. 
(A se evita administrarea i.m. a mai mult de 2,5 ml)

PREZENTARE:
Flacoane x 100 ml, x 250 ml.

Uz veterinar - A se administra pe bază de rețetă veterinară.
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