
EFICUR 50 mg/ml injekční suspenze pro prasata a skot. SLOŽENÍ: Ceftiofurum (ut hydrochloridum) 50 mg/ml.  
INDIKACE: Infekce vyvolané bakteriemi citlivými k ceftiofuru: Prasata – léčba respiratorního onemocnění vyvolaného  
Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae a Streptococcus suis. Skot – léčba respiratorního onemocnění  
vyvolaného Mannheimia haemolytica (dříve pod názvem Pasteurella haemolytica), Pasteurella multocida a Haemophilus 
somnus. Léčba akutní interdigitální necrobacilózy (panaritium, putrefakce paznehtu), vyvolaného Fusobacterium necropho-
rum a Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica). Léčba bakteriálního komponentu akutní poporodní 
(puerperální) metritidy vyvolané Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes a Fusobacterium necrophorum do 10 dnů po 
otelení. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT: Prasata a skot. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH A ZPŮSOB PODÁNÍ: Prasata – 3 mg ceftiofuru/
1 kg ž.hm./den po dobu 3 dní, tj.1 ml na 16 kg ž.hm., intramuskulárně. Skot – léčba respiratorního onemocnění: 1 mg cef-
tiofuru/1 kg ž.hm./den po dobu 3 až 5 dnů, tj. 1 ml/50 kg ž.hm./den, subkutánně.  
Léčba akutní interdigitální necrobacilózy: 1 mg ceftiofuru/1 kg ž.hm./den po dobu 3 dnů, tj. 1 ml přípravku/50 kg ž.hm./
den, subkutánně. Léčba akutní poporodní metritidy v období 10 dnů po otelení: 1 mg ceftiofuru/1 kg ž.hm./den po dobu 
5 následujících dnů, tj. 1 ml/50 kg ž.hm./den, subkutánně. Další podání musí být aplikováno na rozdílná místa. V případě 
akutní poporodní metritidy je v některých případech nutno nasadit další podpůrnou léčbu. OCHRANNÁ LHŮTA: Mléko – bez 
ochranných lhůt. BALENÍ: 100 ml, 250 ml s ochranným protektorem. Registrováno také ve Slovenské republice.

EFEKTIVNÍ VE VYUŽITELNOSTI
Nejlepší díky svým výhodám

Balení: 
 100 ml
 250 ml s ochranným protektorem

EFEKTÍVNÍ V PRAXI
Větší uplatnění  
na produkčních  
farmách skotu a prasat

Ochranné lhůty:

Mléko: 0 dní

Jeden z cefalosporinů  
s nejkratší ochrannou lhůtou

TECHNOLOGICKY UPRAVENÝ 
pro bezproblémové podání

 Velmi dobře aplikovaná suspenze 
 Snížení stresu zvířat po podání
 Možnost ošetření více zvířat v krátkém čase
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Ceftiofur hydrochlorid


