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КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТ 

КЪМ ЛИЦЕНЗ ЗА УПОТРЕБА № 0022-2374-09.09.2014 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ 
 

Cefquinor DC, 150 mg интрамамарна маз за сухостойни крави 

(cefquinome) 

 

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ 
 

Всеки 3 g в спринцовката съдържат: 

 

Активна субстанция: 

Cefquinome      150 mg 

(като cefquinome sulfate) 

 

Ексципиенти: 
 

За пълния списък на ексципиентите, виж т. 6.1.  

 

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА 
 

Интрамамарна маз. 

Хомогенна, белезникава, олеозна маз. 

 

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ 

 

4.1 Видове животни, за които е предназначен ВМП 

 

Говеда (сухостойни крави). 

 

4.2 Терапевтични показания, определени за отделните видове животни 

 

За лечение на субклинични мастити при пресушаване и за профилактика на нови бактериални 

инфекции на млечната жлеза по време на сухостойния период при крави за мляко, причинени 

от следните микроорганизми, чувствителни към cefquinome: Streptococcus uberis, Streptococcus 

dysgalactiae, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus и коагулазонегативни стафилококи. 

 

4.3 Противопоказания 
 

Да не се използва при крави с клиничен мастит. 

Да не се използва при свръхчувствителност към цефалоспоринови антибиотици и други β-

лактамни антибиотици, или към някой от ексципиентите. 

Виж т. 4.7. 

 

4.4 Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП 

 

Няма. 

 

4.5 Специални предпазни мерки при употреба 
 

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта  
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Употребата на продукта трябва да се основава на тестове за чувствителност на бактериите, 

изолирани от животните. Ако това не е възможно, лечението трябва да се основава на 

локалната (регионална, на ниво ферма) епидемиологична информация относно 

чувствителността на прицелните бактерии.   

 

Продуктът трябва да бъде запазен за лечение на клинични състояния, които се повлияват слабо, 

или се очаква да се повлияят слабо, от други класове антимикробни средства или β-лактамни 

антимикробни средства с тесен спектър. 

Употребата на ветеринарномедицинския продукт извън инструкциите, дадени в Кратката 

характеристика на продукта, може да увеличи възможността от развитие на резистентност. 

Да не се използват почистващи кърпички при млечни папили с лезии. 

В случай на погрешна употреба по време на лактация, млякото трябва да бъде изхвърляно за 

период от 35 дни. 

 

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на 

животните 

 

Пеницилините и цефалоспорините могат да предизвикат свръхчувствителност (алергия) след 

инжектиране, инхалиране, поглъщане или контакт с кожата. Свръхчувствителност към 

пеницилините може да доведе до кръстосана реакция със цефалоспорини или обратното. 

Алергичната реакции към тези субстанции, понякога могат да бъдат сериозни. 

Да не се работи с този продукт при свръхчувствителност или ако имате препоръка да не 

работите с такива продукти. 

Да се работи много внимателно с продукта, вземайки предвид всички предпазни мерки. 

Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от непромокаеми ръкавици, трябва да се 

носи, когато се работи с ветеринарномедицинския продукт. Измийте ръцете след употреба. 

Ако при работа с продукта получите обрив на кожата, незабавно да се потърси медицински 

съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикета на продукта. 

Подуването на лицето, устните и очите, или затруднено дишане са по-сериозни симптоми, 

които изискват спешна медицинска помощ. Хора, развиващи реакции след контакт с продукта,  

трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт в бъдеще, както и с продукти, 

съдържащи цефалоспорини и пиницилини. 

Почистващите кърпички, предоставяни с продукта, съдържат изопропилов алкохол. Измийте 

ръцете след употреба на кърпичките. Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от 

непромокаеми ръкавици, трябва да се носи, когато се работи с кърпичките, в случай на 

установено или подозирано кожно раздразнение, дължащо се на изопропиловия алкохол. Да се 

избягва контакт на кърпичките с очите, защото изопропиловият алкохол може да причини очно 

раздразнение. 

 

4.6 Неблагоприятни реакции (честота и важност) 

 

Не са известни. 

 

4.7 Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене 
 

Няма данни за репродуктивна токсичност (включително тератогенност) при говеда. 

Лабораторните проучвания при плъхове и зайци не показват никакви доказателства за 

тератогенност, фетотоксичност и токсичност за майката. 

Може да се прилага по време на бременност. 

Не се прилага по време на лактация. 

 

4.8 Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на 

взаимодействие 
 

Няма налични данни. 

 

4.9 Доза и начин на приложение 
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За интрамамарна употреба. 

Еднократно интрамамарно приложение. 

Съдържанието на една спринцовка, т.е. 150 mg cefquinome, трябва да бъде внимателно 

въведено в папилата на всяка четвъртина на млечната жлеза, непосредствено след последното 

издояване. 

Преди въвеждане, млечната жлеза трябва да бъде напълно издоена и отворите на папилите 

трябва да бъдат старателно почистени и дезинфекцирани с предоставените кърпички. Трябва да 

се обърне внимание за избягване замърсяването на накрайника на спринцовката. 

Въведете внимателно около 5 mm или цялата дължина на накрайника и въведете съдържанието 

на една спринцовка във всяка четвъртина на млечната жлеза.  Разпространете продукта чрез лек 

масаж на папилата и млечната жлеза. 

Спринцовката трябва да се използва еднократно. 

 

4.10 Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо 

 

Не се очакват симптоми и не се изискват спешни мерки. 

 

4.11 Карентни срокове 
 

Месо и вътрешни органи: 2 дни. 

Мляко: 1 ден след отелване, когато сухостойният период е повече от 5 седмици. 36 дни след 

третиране, когато сухостойният период е 5 седмици или по-малко. 

 

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ 

 

Фармакотерапевтична група: Други β-лактамни антимикробни средства за интрамамарна 

употреба. 

Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: QJ51DE90 

 

5.1 Фармакодинамични свойства  

 

Cefquinome е широкоспектърен цефалоспорин от четвърто поколение, който действа чрез 

инхибиране синтеза на клетъчната стена.  Притежава бактерициден ефект и се характеризира с 

широк терапевтичен спектър на активност и висока устойчивост спрямо  пеницилинази и β-

лактамази. 

In vitro активност е демонстрирана срещу обичайните Грам-положителни и Грам-отрицателни  

бактерии, включително Staphylococcus aureus, коагулазонегативни стафилококи, Streptococcus 

dysgalactiae, Streptococcus agalactiae, Streptococcus uberis, Streptococcus bovis, Escherichia coli, 

Citrobacter spp., Klebsiella spp., Pasteurella spp., Proteus spp., Salmonella spp., Serratia 

marcescens, Arcanobacterium pyogenes, Corynebacterium spp.. 

При бактериите Staphylococcus aureus, коагулазонегативни стафилококи, Streptococcus uberis, 

Streptococcus dysgalactiae и Streptococcus agalactiae, изолирани от полеви изследвания, 

проведени между 2000 г. и 2002 г. в Германия, Франция, Белгия и Холандия, е доказана 

чувствителност спрямо cefquinome със стойности на MIC между  ≤ 0.008 µg/ml и 2.0 µg/ml.  

 

Преглед на MIC90 на всеки бактериален патоген е представен в следната таблица: 

 

Изолиран бактериален вид MIC90 (µg/ml) 

Streptococcus uberis 0.063 

Streptococcus dysgalactiae < 0.008 

Streptococcus agalactiae 0.032 

Staphylococcus aureus 0.5 

Коагулазонегативни 

стафилококи 

0.5 
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Cefquinome, като цефалоспорин от четвърто поколение, комбинира висока степен на 

проникване в клетките и β-лактамазна стабилност. За разлика от цефалоспорините от 

предишните поколения, cefquinome не се хидролизира от хромозомно кодирани 

цефалоспоринази тип Amp-C или от плазмидно медиирани цефалоспоринази на някои 

ентеробактериални видове. Все пак, някои β-лактамази с разширен спектър (ESBL) могат да 

хидролизират cefquinome и цефалоспорини от други поколения. Възможността от развитие на 

резистентност спрямо cefquinome е по-скоро ниска. Високостепенна резистентност спрямо 

cefquinome би изисквала съвпадение на две генни модификации, т.е. свръхпроизводство на 

специфични β-лактамази, както и намалена пропускливост на клетъчната мембрана. 

Не е описана кръстосана резистентност по отношение на механизма на повишаване нивата на 

пиницилин-свързващ протеин, срещан при някои Грам-положителни бактерии. Резистентност, 

дължаща се на промени в пропускливостта на мембраната, би могла да доведе до появана 

кръстосана резистентност. 

 

5.2 Фармакокинетични особености  
 

Резорбцията на  cefquinome от млечната жлеза към системната циркулация е незначителна. 

Концентрациите на cefquinome достигат най-високи нива в пресушената млечна жлеза след 7 до 

14 дни и бавно намаляват по време на сухостойния период. 

 

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ 
 

6.1 Списък на ексципиентите 

 

Silica colloidal hydrophobic.  

Liquid paraffin 

 

6.2 Несъвместимости 

 

Не са известни. 

 

6.3 Срок на годност 
 

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 2 години. 

 

6.4. Специални условия за съхранение на продукта 
 

Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия за съхранение. 

 

6.5 Вид и състав на първичната опаковка 
 

Бели, непрозрачни спринцовки от полиетилен с висока плътност (HDPE) и капацитет 4.5 ml,  с 

бели, непрозрачни бутала от полиетилен с ниска плътност (LDPE) и бели, непрозрачни 

капачета от полиетилен с висока плътност (HDPE). 

 

Картонени кутии от 20, 24 или 60 спринцовки или кофи от 120 спринцовки, съответно с 20, 24, 

60 или 120 индивидуално опаковани почистващи кърпички. Всеки 4 спринцовки са опаковани в 

пакетчета от алуминиево фолио.   

 

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара. 

 

6.6 Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него 

 

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат 

унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство. 
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7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА 

 

Norbrook Laboratories Limited, 

Station Works, 

Camlough Road, 

Newry, 

County Down, 

Northern Ireland 

BT35 6JP 

Tel. + 44 (0)28 30264435 

Fax. + 44(0)28 30265060 

e-mail enquiries@norbrook.co.uk 

 

8. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА 

 

№ 0022-2374-09.09.2014 
 

9. ДАТА НА ПЪРВО ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗA ЗА УПОТРЕБА 

 

09.09.2014 
 

10. ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА  

 

Септември 2014 
 

 

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА 
 

Да се отпуска само по лекарско предписание. 

 

 

ПРОФ. ПЛАМЕН МОЛЛОВ: 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  

 

mailto:enquiries@norbrook.co.uk

