
Cenflox 200 mg/ml

Enrofloxacina
• Mycoplasma
• Pasteurella
• Avibacterium
• E. coli

Soluție pentru utilizare în apă de băut pentru pui de 
găină, curcani și iepuri.
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Profitabilitate ridicatț 

 Multe specii

Importator: Veterin Distribution SRL  
Șoseaua Olteniței, nr. 247
077160 Popesti-Leordeni, Ilfov 
Telefon: 0371.190.455  
www.veterindistribution.ro 
office@veterindistribution.ro



Cenflox 200 mg/ml

Enrofloxacina
Soluție pentru utilizare în apă de băut pentru pui de găină, curcani și iepuri.

FIECARE ml CONȚINE:
Enrofloxacină ...............200 mg 
Excipienţi, q.s

INDICAŢII: 
Pui de găină: Tratamentul infecțiilor cauzate de următoarele bacterii susceptibile la enrofloxacină: Mycoplasma galli-
septicum, Mycoplasma synoviae, Avibacterium paragallinarum, Pasteurella multocida.
Curcani: Tratamentul infecțiilor cauzate de următoarele bacterii susceptibile la enrofloxacină: Mycoplasma gallisepti-
cum, Mycoplasma synoviae, Pasteurella multocida.
Iepuri: Pentru tratamentul bolilor infectioase determinate de Pasteurella multocida și enterite bacteriene determinate 
de infecția cu E.coli.

DOZAJ PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) ȘI METODA DE ADMINISTRARE: 
Administrați în apa de băut. 
Diluția trebuie preparată zilnic înainte de administrarea sa.
Pui de găină și curcani: 10 mg enrofloxacină /kg greutate corporală, echivalent cu 0,05 ml produs medicinal veterinar/
kg greutate corporală pe zi timp de 3-5 zile consecutiv. Tratamentul timp de 5 zile consecutiv în infecţiile mixte și în for-
mele cu progresie cronică. Dacă în 2-3 zile nu se observă o ameliorare clinică, trebuie utilizată o terapie antimicrobiană 
alternativă având la bază testele de sensibilitate. 
Iepuri: 10 mg enrofloxacină/kg greutate corporală, echivalent cu 0,05 ml produs medicinal veterinar/kg greutate 
corporală pe zi timp de 5 zile consecutiv.

TIMPI DE AȘTEPTARE:
Pui de găină: Carne şi organe: 7 zile. Curcani: Carne şi organe: 13 zile. Iepuri: Carne şi organe: 3 zile. Nu este 
autorizată  utilizarea la păsările care produc ouă  pentru consum uman. Nu se administrează la puicuţe de înlocuire cu 
14 zile înainte de începerea perioadei de ouat.

MARIME AMBALAJ:
Flacon x 1L. Bidon x 5L. 

Numărul autorizaţiei de comercializare: 190325

Numai pentru uz veterinar. Se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară.
Se administrează de către un medic veterinar sau sub responsabilitatea lui directă.
A nu se lăsa la vederea sau  îndemâna copiilor.


