Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
MEDİFLOR %30
Oral Çözelti
Sistemik Antibakteriyel
BİLEŞİMİ
Beher ml. sinde 300 mg florfenikol içeren, berrak açık sarı renkli bir çözeltidir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Florfenikol, yapı yönünden kloramfenikole benzeyen, p-nitro yerine p-metilsülfonil ve 3’ karbon atomunda
primer alkol yerine de flor taşınmasıyla ondan ayrılan antibakteriyel özellikte bir bileşiktir. Florfenikol
bakteriyostatik etkilidir ve ribozomal düzeyde bakterinin protein sentezini inhibe ederek bakterilerin
gelişmesini durdurur. Geniş bir etki spektrumuna ve sistemik antibakteriyel etkiye sahiptir. Gram negatif
bakterilere karşı güçlü antibakteriyel etkisi vardır. Florfenikol kimyasal yapısında yer alan flor grubu
nedeniyle enzimatik deaktivasyona uğramaz, bu nedenle aynı grupta bulunan ve diğer antibakteriyellere direnç
kazanmış olan gram negatif bakterilere etkisi fazladır. Florfenikol, özellikle kanatlılarda kolibasilloza neden
olan Escherichia coli üzerine güçlü antibakteriyel üstünlüğe sahiptir. In vitro laboratuar testlerinde
Florfenikolun, kanatlı ve diğer hayvanlardan izole edilen gram pozitif (Coryneobacterium pyogenes,
Streptococcus spp, Staphylococcus spp, Clostridium spp) ve gram negatif (E.coli, Pasteurella haemolytica,
P.multocida, Haemophilus somnus, Actinobacillus pleuropneumonia) patojen mikroorganizmalara karşı etkili
olduğu gösterilmiştir. İlaç oral yola uygulandığında sindirim kanalından hızla emilir, kan dolaşımı ile vücut
dokularına yayılır, 20 mg/kg dozla uygulama sonrası idrar ve dışkıda yapılan ölçümleri sonucunda; Florfenikol
24 saat içerisinde başlıca %97 oranında idrar ve geri kalanı dışkı ile atılıp, idrarla değişmemiş olarak (%52) ve
oksamik asit halinde (%25) Florfenikol baz (% 7.5) olarak atılmıştır. Bu metabolitlerin, antibakteriyel
etkinliğe yakın bir etkiye sahip olduğu bildirilmektedir.
KULLANIM YERİ VE ENDİKASYONLARI
MEDİFLOR %30 Oral Çözelti, etlik piliçlerde E.coli nin neden olduğu solunum yolu hastalıklarının (E.coli
solunum hastalığı, sakkulit veya koliseptisemi) ve Ornithobacterium rhinotracheale enfeksiyonlarının tedavisi
amacı ile kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
“Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde.”
MEDİFLOR %30 Oral Çözelti, etlik piliçlerde 5 gün süre ile 20 mg/kg/canlı ağırlık/gün dozunda içme suyu
içine katılarak kullanılır. Pratik doz olarak her 1500 kg canlı ağırlığa 100 ml veya 3000 kg canlı ağırlığa 200
ml MEDİFLOR % 30 Oral Çözelti içme suyuna katılır. İlaçlı su tedavi sırasında tek su kaynağı olarak
sağlanmalıdır. İçme suyu her gün taze olarak hazırlanmalıdır.
ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARI
Önerilen dozlarda kullanıldığında herhangi bir yan etkisi yoktur.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ
MEDİFLOR %30 çözelti diğer suya katılan ilaçlarla kombine edilerek kullanılmamalıdır.
DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Florfenikolün tavuklarda içme suyu ile 7 gün süreyle 20 ve 60 mg/kg dozlarda kullanımında istenmeyen bir
etkiye yol açmadığı gözlenmiştir. Önerilen dozlarda kullanılmalıdır. Antidotu yoktur. Beklenmeyen bir etki
görüldüğünde Veteriner Hekime danışılmalıdır
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından 5 gün geçmeden
tavuklar kesime gönderilmemelidir. Yumurtaları insan tüketimine sunulan tavuklarda kullanılmaz.
KONTRENDİKASYONLARI
Önerilen doz ve süre içinde kullanıldığında kontrendikasyonu yoktur.
GENEL UYARILAR
‘Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.’
‘Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.’ ‘Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.’ ‘Ambalajı
açılmış ürünleri satın almayınız.’

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR
İlacın uygulanması sırasında herhangi bir şey yemekten ve içmekten sakınılmalı ve uygulama sonrası eller bol
su ile yıkanmalıdır. Uygulama sırasında kullanıcıya yönelik beklenmeyen bir etki görüldüğü taktirde acilen bir
sağlık kurumuna başvurulmalıdır. Florfenikol temas durumunda göz ve cildi tahriş edebilir. Bunun için cilt,
göz ve elbiselerle direkt temastan kaçınılmalıdır. Temas durumunda, göz 15 dk. boyunca suyla, cilt ise sabunlu
suyla yıkanmalıdır. Bulaşık giysiler çıkarılmalı ve irritasyonun devamı durumunda bir doktora danışılmalıdır.
MUHAFAZA ŞARTLARI RAF ÖMRÜ
20°C ile 25°C arasında saklandığında raf ömrü imal tarihinden itibaren 24 aydır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
200 g, 500 g, 1 L’lik ağzı alüminyum folyo kaplı plastik şişeler kutulu/kutusuz, 2500-5000 ml’lik, ağzı
alüminyum folyo ile kaplı plastik şişelerde kutusuz olarak.
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner Hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenelerinde satılır. (VHR)
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