
 

 

NAVODILO ZA UPORABO 
 

FLORON 300 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo in prašiče 

 

 

1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER 

IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROIZVODNJO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA 

SPROSTITEV SERIJ V EGP, ČE STA RAZLIČNA 

 

KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto 

Šmarješka cesta 6 

8501 Novo mesto 

Slovenija  

 

2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI 

 

FLORON 300 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo in prašiče  

Florfenikol 

 

3. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SESTAVIN 

 

Florfenikol……………… 300 mg/ml 

 

4. INDIKACIJE 

 

Zdravljenje bolezni, katerih povzročitelji so občutljivi na florfenikol. 

 

Govedo:  

- Infekcije dihal, ki jih povzročajo Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida in 

Haemophilus somnus,  

- interdigitalna nekrobaciloza (Fusobacterium necrophorum in Bacteroides 

melaninogenicus) ter  

- infekcijski keratokonjunktivitis (Moraxella bovis). 

 

Prašiči: Bolezni dihal, ki jih povzročajo Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, 

Bordetella bronchiseptica, Haemophilus parasuis, Mycoplasma hyopneumoniae, Mycoplasma 

hyorhinis, Salmonella enterica in Streptococcus suis. 

 

5. KONTRAINDIKACIJE 

 

Ne uporabite v obdobju brejosti in laktacije ter pri odraslih bikih in merjascih, ki so namenjeni za 

reprodukcijo.  

 

6. NEŽELENI UČINKI 
 

Govedo: Med zdravljenjem se lahko pojavi zmanjšan apetit, zmanjšano pitje vode in diareja. Živalim 

se hitro in popolnoma povrne apetit takoj po prenehanju zdravljenja. Na mestu dajanja se redko 

pojavijo spremembe v obliki rahle otekline. Spremembe izginejo najkasneje po 28 dneh.  

 

Prašiči: Lahko se pojavi pordelost in/ali oteklina perianalnega tkiva in/ali diareja. Na mestu dajanja se 

zelo redko pojavi reakcija v obliki otekline. Spremembe na mestu dajanja so kratkotrajne in 

popolnoma izginejo najkasneje v 3 tednih.  

 

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za 

uporabo, obvestite svojega veterinarja. 

 

 



 

 

7. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE 
 

Govedo, prašiči 

 

8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKE VRSTE TER POTI IN NAČIN UPORABE  

ZDRAVILA 
 

Govedo: Zdravilo dajemo intramuskularno ali subkutano v področje vratu. Intramuskularni odmerek je 

20 mg/kg telesne mase (kar pomeni 1 ml/15 kg) dvakrat v razmiku 48 ur. Subkutano pa lahko zdravilo 

damo v enkratnem odmerku 40 mg/kg telesne mase (kar pomeni 2 ml/15 kg). Pri obeh načinih dajanja 

naj odmerek ne bo večji kot 10 ml na eno mesto dajanja. 

 

Prašiči: Zdravilo dajemo intramuskularno v področje vratu. Odmerek je 15 mg/kg telesne mase (kar 

pomeni 1 ml/20 kg) dvakrat v razmiku 48 ur. Odmerek naj ne bo večji kot 10 ml na eno mesto dajanja.  

 

9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA 
 

Zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili. 

Raztopina je nežno rumeno do rumeno obarvana. Barva ne vpliva na učinkovitost zdravila.  

 

10. KARENCA 
 

Meso in organi goved:  30 dni po intramuskularnem dajanju  

   44 dni po subkutanem dajanju  

Ni dovoljena uporaba pri živalih v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi. 

Meso in organi prašičev: 14 dni 

 

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE 
 

Shranjujte nedosegljivo otrokom.  

Shranjujte v originalnem vsebniku pri temperaturi do 25 C. 

Rok uporabnosti po prvem odpiranju vsebnika: 28 dni. 

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na ovojnini. 

 

12. POSEBNOA) OPOZORILA 

 

Zdravila ne dajemo kravam v laktaciji. 

Zdravila ne dajemo skupaj z zdravili, ki vsebujejo tiamfenikol ali kloramfenikol. 

 

13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA 

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO 

 

Glede odstranjevanja zdravil, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte z veterinarjem. Zdravilo odstranite 

na okolju prijazen način. 

 

14. DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA UPORABO 
 

05.03.2013 

 

15. DRUGE INFORMACIJE 
 

Stekleničke po 50 ml in 100 ml  

 

Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja. 

 


