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BOFLOX 
FLAVOUR
Marbofloxacin v tabletách,  
určeno pro kočky a psy
přípravek splňující vaše požadavky

TABLETY S PŘÍCHUTÍ

DĚLITELNÉ TABLETY

Tablety neobsahují  
živočišnou bílkovinu ani lepek.

chutné tablety  
ve dvou příchutích
l hovězí maso

l droždí

20 mg tablety – kulaté béžové tablety 
s hnědými tečkami a křížovou dělící 
rýhou. tablety lze dělit na dvě poloviny 
nebo čtyři čtvrtiny.

80 mg tablety – oválné béžové tablety 
s hnědými tečkami a dělící rýhou. 
tablety lze dělit na dvě poloviny.

skutečné paraMetry tablet

průMěr 
cca 9,1 MM

průMěr  
cca 20,6 MM

1 tableta 20 mg 1 tableta 80 mg 80 mg20 mg
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INDIKACE

DVĚ SÍLY zABEzPEčUJÍCÍ VŠECHNY VELIKOSTI zVÍŘAT

PERFOROVANÉ BLISTRY

Infekce kůže a měkkých tkání.
Způsobené: staphylococcus spp. 
(s. aureus a s. intermedius), e. coli, 
pasteurella multocida a pseudomonas 
aeruginosa.

Psi: 
pyodermie kožních záhybů, impetigo, 
folikulitída, furunkulóza, celulitída. 
léčba od 5 do 40 dnů.

Kočky: 
rány, abscesy, flegmóny. 
léčba od 3 až 5 dnů.

potřebujete jen tyto dvě 
koncentrace (20 mg, 80 mg) 
k terapii jakékoliv velikosti 
cílových zvířat.

jednoduché použití díky 
perforovaným blistrům.

Infekce dýchacího ústrojí.
Způsobené: pasteurella multocida, 
enterobacteriaceae (e. coli, klebsiella 
pneumoniae), staphylococcus spp. 
(s. aureus a s. intermedius), pseudo-
monas aeruginosa, bordetella bronchi-
septica a streptococcus spp.

Psi: 
léčba od 7 do 21 dnů.

Kočky: 
léčba 5 dnů.

Infekce močového ústrojí.
Způsobené: staphylococcus spp. 
(s. aureus a s. intermedius), strep-
tococcus spp., enterobacteriaceae 
(e. coli, proteus spp., klebsiella spp., 
citrobacter freundii, enterobacter cloa-
cae) a pseudomonas aeruginosa.

Psi: 
Zánět prostaty či nadvarlete. 
léčba od 10 do 28 dnů.
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tablety s příchutí tablety ve dvou silách perforované blistry

dělitelné tablety

Boflox flavour 20 mg tablety pro psy a kočky 
Boflox flavour 80 mg tablety pro psy a kočky
přípravek s indikačním omezením.
Léčivá látka: Marbofloxacinum 
20 mg/80 mg/1 tableta.
Léková forma: tableta. kulaté béžové tablety 
s hnědými tečkami a křížovou dělící rýhou. tab-
lety lze dělit na dvě poloviny nebo čtyři čtvrtiny.
Cílové druhy zvířat: psi, kočky.
Indikace: léčba infekcí způsobených kmeny 
mikroorganismů citlivými k marbofloxacinu.
U psů:  •  infekce kůže a měkkých tkání (pyo-

dermie kožních záhybů, impetigo, 
folikulitída, furunkulóza, celulitída);

  •  infekce močového ústrojí se zánětem 
prostaty či nadvarlete nebo bez 
jejich souvislosti;

  •  infekce dýchacího ústrojí.
U koček: •  infekce kůže a měkkých tkání (rány, 

abscesy, flegmóny);
  •  infekce horních cest dýchacích.
Kontraindikace: Marbofloxacin nesmí být 
používáno u psů mladších 12 měsíců, respektive 
mladších 18 měsíců u obřích plemen psů, jako 
jsou dogy, briardi, bernští salašničtí psi, bouvieři 
a mastifové s delším obdobím růstu. nepouží-
vat u koček mladších 16 týdnů. nepoužívat při 
přecitlivělosti na fluorochinolony nebo některou 
z pomocných látek přípravku. nepoužívat 
v případech potvrzené rezistence původců 
k fluorochinolonům nebo v případech, kdy na re-
zistenci existuje podezření (zkřížené rezistence). 
není vhodné u infekcí způsobených striktními 
anaeroby, kvasinkami nebo plísněmi.
zvláštní upozornění pro každý cílový druh: 
Nízká hodnota pH moči může snižovat účinek 
marbofloxacinu.
zvláštní opatření pro použití: bylo prokázáno, 
že fluorochinolony vyvolávají u mladých věkových 
kategorií psů eroze kloubní chrupavky a je proto 
nutné dodržovat správné dávkování, zejména 
u mladých zvířat. u fluorochinolonů jsou také 
známé nežádoucí neurologické účinky. U psů 
a koček, u nichž byla diagnostikována epilepsie, 
se proto doporučuje zvýšená opatrnost při použití. 

fluorochinolony by měly být vyhrazeny pro léčbu 
klinických případů, které mají slabou odezvu nebo 
kdy se očekává, že budou mít slabou odezvu na 
jiné farmakologické skupiny antimikrobních léčiv.
kdykoliv je to možné, fluorochinolony by se 
měly používat na základě stanovení citlivosti. 
použití přípravku v rozporu s pokyny uvedenými 
v spc může způsobit nárůst prevalence kmenů 
bakterií rezistentních na fluorochinolony a může 
snížit účinnost léčby ostatními chinolony z důvo-
dů možné zkřížené rezistence.
Nežádoucí účinky: při doporučených dávkách 
se u psů a koček neočekávají žádné závažné 
nežádoucí účinky. V klinických studiích nebyly 
při doporučených dávkách zjištěny žádné změny 
na kloubech. nicméně, ve vzácných případech 
může dojít k bolestem kloubů nebo neurologic-
kým potížím (ataxie, agresivita, křeče, deprese). 
pozorovány byly alergické reakce (dočasné 
kožní reakce), které mohou nastat z důvodu 
uvolňování histaminu. občas se mohou objevit 
mírné nežádoucí účinky jako je zvracení, změk-
čení stolice, změny žíznivosti nebo přechodné 
zvýšení aktivity. tyto příznaky po léčbě spontán-
ně vymizí a nevyžadují její přerušení.
Použití v průběhu březosti, laktace: u březích 
samic potkanů a králíků neprokázaly studie 
žádné vedlejší účinky na březost. Nicméně však 
nebyly provedeny žádné specifické studie u bře-
zích fen a koček. u zvířat březích a v laktaci 
používejte přípravek pouze po zvážení poměru 
terapeutického prospěchu a rizika příslušným 
veterinárním lékařem.
Interakce: jsou známé interakce mezi fluorochi-
nolony a perorálně podávanými kationty (hliník, 
vápník, hořčík, železo). v takových případech 
může dojít ke snížení biologické dostupnosti.
nepoužívat v kombinaci s tetracykliny a makroli-
dy z důvodu možného antagonistického účinku.
při souběžném podávání teofylinu se poločas 
eliminace a tedy plazmatické koncentrace teofy-
linu zvýší. proto je vhodné dávky teofylinu snížit.
Podávané množství a způsob podání: 
perorální podání. doporučené dávkování je 
2 mg/kg ž. hm./den (1 tableta na 10 kg ž. hm./
den nebo 1 tableta na 40 kg ž. hm./den) při 

podávání jednou denně. živou hmotnost je třeba 
stanovit co nejpřesněji, abyste zajistili správnou 
dávku a zabránili poddávkování.
Délka léčby: psi: při infekcích kůže a měkkých 
tkání je délka trvání léčby nejméně 5 dní. v zá-
vislosti na průběhu onemocnění lze tuto dobu 
prodloužit až na 40 dní. při infekcích močových 
cest je délka trvání léčby nejméně 10 dní. v zá-
vislosti na průběhu onemocnění lze tuto dobu 
prodloužit až na 28 dní. u infekcí dýchacích cest 
je délka trvání léčby nejméně 7 dní. v závislosti 
na průběhu onemocnění může být prodloužena 
až na 21 dnů.
kočky: při infekcích kůže a měkkých tkání 
(rány, abscesy, flegmóny) je délka trvání léčby 
3–5 dní.
při infekcích horních cest dýchacích je délka 
trvání léčby 5 dní.
Ochranné lhůty: není určeno pro potravinová 
zvířata.
Doba použitelnosti: doba použitelnosti vete-
rinárního léčivého přípravku v neporušeném 
obalu: 3 roky. doba použitelnosti zbylé poloviny 
nebo čtvrtiny tablety: 4 dny.
zvláštní opatření pro uchovávání: tento 
veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné 
zvláštní teplotní podmínky uchovávání. blistry 
uchovávejte v původním obalu. Zbylé nepoužité 
poloviny nebo čtvrtiny tablet vraťte zpět do blis-
tru. všechny zbylé poloviny nebo čtvrtiny tablet 
po 4 dnech zlikvidujte.
Druh a složení vnitřního obalu: blistry hliník/pa
-hliník-pvc po 10 tabletách. krabičky obsahující 
10 tablet (1 blistr), 20 tablet (2 blistry), 50 tablet 
(5 blistrů), 100 tablet (10 blistrů), 150 tablet 
(15 blistrů), 200 tablet (20 blistrů).
na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel registračního rozhodnutí:
livisto int’l, s.l.
av. universitat autònoma, 29
08290 cerdanyola del vallès (barcelona)
španělsko
Registrační číslo: 96/018/17-c
veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na 
předpis.
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