
Procapen Injektor 3g intramamarní  suspenze – speciálně vyvinutá formule určená k léčbě 
zánětu mléčné žlázy skotu způsobené bakteriemi senzitivními na benzylpenicilin.  

Jedná se především o stafylokoky a streptokoky izolované z mléčné žlázy.

Přednosti:

 º  pohodlná a efektivní léčba streptokokové a stafylokokové infekce mléčné žlázy
 º vysoká dávka benzylpenicilinu (3 000 000 IU)
 º  dosažení optimální koncentrace aktivní substance v mléčné žláze
 º  velmi dobrá tkáňová penetrace s prolongovanou aktivitou
 º  optimální délka kanyly injektoru s úpravou hrotu k předcházení rizika poškození 
citlivé tkáně jednotlivých čtvrtí mléčné žlázy

Procapen Injector 3g
(Prokain benzylpenicilin)

Máte problémy s mastitídou?
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[ 1 ] Hygiena mléčné žlázy je velmi 
důležitá. Všechny čtvrtě mléčné žlázy je 
třeba bezprostředně před aplikací pečlivě 
vydojit.

[ 2 ] Pro očistění báze struku od zbytků 
podestýlky a nečistot je vhodné použít 
bavlněný polštářek impregnovaný 
alkoholickým roztokem.

[ 3 ] Přidržujte injektor rukou tak, abyste 
měli možnost kroutivým pohybem 
odstranit zátku injektoru a přitom nekon-
taminovali kanylu injektoru.

[ 4 ] Aplikujte celý obsah přípravku do 
strukového kanálu každých 24 hodin 
po dobu 3 po sobě následujících dnů. 
Následnou masáží čtvrti dosáhněte 
dokonalé penetrace obsahu injektoru do 
mléčné žlázy.

… vaše volba pro léčbu mastitídy

Procapen injektor 3 g intramamární suspenze pro skot.

Složení: Každý injektor o objemu 10 ml obsahuje bílou až žlutavou suspenzi: prokain-benzylpencilin 
1 H2O 3,0 g. Indikace: Léčení infekce mléčné žlázy krav v laktaci způsobených stafylokoky a streptokoky 
citlivými na benzylpenicilin. Dávkování a způsob podání: Intramamární podání: 3,0 g prokain-
benzylpenicilinu na jednu postiženou čtvrť vemene (= 3 000 000 IU penicilinu), což odpovídá: 
1 Procapen injektor na postiženou čtvrť vemene jednou za 24 hodin po dobu 3 dnů. Ochranné 
lhůty: Maso a vnitřnosti: 5 dnů. Mléko: 6 dnů. Doba použitelnosti: 3 roky. Balení: Lepenková krabice 
obsahující 24 bílých intramamárních injektorů po 10 ml.


