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Marbocen 100
Cenflox100

    PENTRU CA 
TIMPUL ESTE 
IMPORTANT

Marbofloxacina 100 mg/mlEnrofloxacina 100 mg/ml



COMPOZITIE: 
Fiecare ml contine:
Substanta activa:
Marbofloxacina ………………..…100 mg
Excipienti:
Metacrezol
Tioglicerol
Edetat de disodiu
Alti excipienti, c.s.

SPECII TINTA: 
Bovine si porcine (scroafe si porci la ingrasat)

INDICATII:
Bovine: 
Tratamentul infecțiilor respiratorii cauzate de tulpinile de Histophilus somni, 
Mannheimia haemolytica, Mycoplasma bovis și Pasteurella multocida  
sensibile la marbofloxacină.
Tratamentul mastitei acute cauzate de tulpini de E. coli sensibile la 
marbofloxacină în perioada alăptării.

Porcine:
Tratamentul sindromului de disgalaxie postpartum (SDP) - sindrom
Metrită Mastită Agalaxia - cauzată de tulpinile bacteriene sensibile la 
marbofloxacină.
Tratamentul la porcii de îngrășare a infecțiilor respiratorii cauzate de 
tulpinile sensibile de Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma 
hyopneumoniae și Pasteurella multocida sensibile la marbofloxacină.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI DE ADMINISTRARE ŞI 
MOD DE ADMINISTRARE:
Bovine: 
Infecții respiratorii: 2 ml de medicamente / 25 kg greutate vie într-o 
singură injecție intramusculară. Dacă volumul de injectat este mai mare 
de 20 ml, doza trebuie împărțită în două sau mai multe puncte de injecție.
În infecțiile cu Mycoplasma bovis: 1 ml de medicament / 50 kg greutate 
vie, într-o singură injecție zilnică, timp de 3 până la 5 zile consecutive, 
intramuscular sau subcutanat. Prima injecție poate fi administrată intra-
venos.
Mastită acută: 1 ml de medicament / 50 kg greutate vie într-o singură 
injecție zilnică, timp de 3 zile consecutive, intramuscular sau subcutanat. 
Prima injecție poate fi administrată intravenos.

Porcine: 
Scroafe adulte: SDP - MMA: 1 ml de medicament / 50 kg greutate vie într-o 
singură injecție zilnică timp de 3 zile consecutive intramuscular.
Porci la îngrășat:  infecții respiratorii: 1 ml de medicament / 50 kg greu-
tate vie într-o injecție zilnică timp de 3 până la 5 zile intramuscular.
Injectarea la bovine și porci se va face de preferință in zona gatului.

TIMP DE ASTEPTARE:
Bovine: 
8 mg / kg într-o singură injecție (IM): Carne: 3 zile. Lapte: 72 ore.
2 mg / kg timp de 3 sau 5 zile (IV / SC / IM): Carne: 6 zile. Lapte: 36 ore.
Porcine: 
Carne:  4 zile

PREZENTARE: 
Flacon x 50ml, x 100ml, x 250ml

NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE:  190052

COMPOZITIE:
Fiecare ml contine:
Substanta activa: 
Enrofloxacina…………100 mg 
Excipienti:
n-Butanol
Arginina
Alcohol bencilico
Alti excipienti, c.s.

SPECII TINTA:
Bovine si porcine.

INDICATII:
Bovine: 
Tratamentul infecțiilor aparatului respirator cauzate de Histophilus somni, 
Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida și Mycoplasma spp. sensi-
bile la enrofloxacină, precum și la tratamentul mastitelor cauzate de E.Coli. 

Porcine:
Tratamentul bronhopneumoniei bacteriene cauzată de Actinobacillus pleu-
ropneumoniae, Haemophilus parasuis și Pasteurella multocida sensibile la 
enrofloxacină.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI DE ADMINISTRARE ŞI 
MOD DE ADMINISTRARE:
Bovine: 
Doza pentru boli respiratorii este de 7,5 mg enrofloxacină / kg p.v. pentru 
un singur tratament subcutanat (SC). Aceasta este echivalentă cu 7,5 ml de 
medicament veterinar la 100 kg p.v. 
Nu administrați mai mult de 15 ml (bovine) sau 7,5 ml (viței) în același loc 
de injecție (subcutanat).
Doza pentru tratamentul colimastitei este de 5 mg enrofloxacină la kg p.v. 
intravenos (IV). Aceasta este echivalentă cu 5 ml de medicament veterinar 
la 100 kg p.v. o zi
Tratamentul pentru colimastită este exclusiv intravenos timp de 2 până la 3 
zile consecutive.

Porcine: 
Doza pentru boli respiratorii este de 7,5 mg enrofloxacină la kg p.v. intra-
muscular (IM) pentru un singur tratament. Aceasta este egală cu 0,75 ml 
de medicament veterinar la 10 kg p.v.
Nu administrați mai mult de 7,5 ml pe același loc de injecție (intramus-
cular).
În cazul bolilor respiratorii severe sau cronice, o a doua injecție poate fi 
necesară 48 de ore mai târziu.. 

TIMP DE ASTEPTARE:
Bovine: 
Carne: (SC): 14 zile, (IV): 7 zile.
Lapte: (SC): 120 ore (5 zile), (IV): 72 ore (3 zile).
Porcine: 
Carne: (IM): 12 zile.

PREZENTARE:
Flacon x 100ml, x 250ml

NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE: 190111
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