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PAKENDI INFOLEHT 
Marbocyl P, 20 mg tabletid koertele 

 
 
1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII 
VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS 
 
Müügiloa hoidja: 
Vetoquinol S.A. 
Magny-Vernois  
70200 Lure 
Prantsusmaa 
 
Partii vabastamise eest vastutav tootja: 
Vetoquinol S.A.    Vetoquinol – Biowet SP.z.o.o. 
Magny-Vernois    ul. Kosynierow Gdynskich 13/14 
70200 Lure    66-400 Gorzow Wielkopolski 
Prantsusmaa    Poola 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Marbocyl P, 20 mg tabletid koertele 
Marbofloksatsiin 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
1 tablett sisaldab: 
Toimeaine: 
Marbofloksatsiini 20 mg 
Abiained: 
Laktoosmonohüdraat, krospovidoon, povidoon, ränidioksiid (kolloidne, veevaba), riitsinuseõli  
(hüdrogeenitud), maksapulber, pärmipulber, magneesiumstearaat. 
 
Beežikad, pruunide täppidega, poolitusjoonega, ümmargused, 5 mm diameetriga tabletid. 
 
 
4. NÄIDUSTUSED 
 
Marbofloksatsiinile tundlike mikroorganismide tüvede põhjustatud naha- ja pehmete kudede, 
kuseteede ning hingamisteede infektsioonide ravi koertel. 
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Mitte manustada alla 12 kuu vanustele koertele või alla 18 kuu vanustele eriti suurt tõugu koertele, 
kellel on pikem kasvuperiood nagu dogi, briard, berni alpi karjakoer, flaami karjakoer ja mastif. 
Mitte kasutada loomadel, kellel esineb teadaolev ülitundlikkus marbofloksatsiini või teiste 
(fluoro)kinoloonide või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.  
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6. KÕRVALTOIMED 
 
Soovitatud terapeutiliste annuste kasutamisel ei ole koertel  tõsiseid kõrvaltoimeid oodata. Kliinilistes 
uuringutes ei täheldatud soovitatud annuse kasutamisel liigesekõhre kahjustusi. Aeg-ajalt võib esineda 
kerged kõrvaltoimed nagu oksendamine, väljaheite pehmenemine, janu muutused või mööduv 
aktiivsuse suurenemine. Need nähud taanduvad iseeneslikult pärast ravi lõppu ega vaja ravi 
katkestamist.  
Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes 
mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti. 
 
 
7. LOOMALIIGID 
 
Koer. 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD 
 
Suukaudne manustamine. Manustada otse suhu või toiduga segatult. 
Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata looma kehamass, et vältida 
alaannustamist. 
Soovitatav annus keskmise suurusega koertele on 2 mg kg kehamassi kohta (20 mg – 1 tablett 10 kg 
kehamassi kohta päevas), manustatuna üks kord ööpäevas.  
Ravi kestus: 
- Naha ja pehmete kudede infektsioonide korral on ravi kestus vähemalt 5 päeva. Olenevalt haiguse 
kulust võib seda pikendada kuni 40 päevani. 
- Kuseteede infektsioonide korral on ravi kestus vähemalt 10 päeva. Olenevalt haiguse kulust võib 
seda pikendada kuni 28 päevani. 
- Hingamisteede infektsioonide ravi kestab vähemalt 7 päeva ning sõltuvalt haiguse kulust võib seda  
pikendada kuni 21 päevani.  
 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Vt lõik Annustamine loomaliigiti, manustamisviis(id) ja meetod. 
 
 
10. KEELUAEG 
 
Ei rakendata. 
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „EXP“. 
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.  
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Erihoiatused iga loomaliigi kohta: 
Madal uriini pH tase võib marbofloksatsiini toimele inhibeerivat mõju avaldada. 
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Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel: 
Täheldatud on, et fluorokinoloonid põhjustavad noortel koertel liigesekõhre erosiooni ning seetõttu 
tuleb olla täpne annustamisel.  
Mitte kasutada koertel ja kassidel, kes põevad kesknärvisüsteemi haigusi nagu epilepsia, kuna 
fluorokinoloonid võivad vastava eelsoodumusega loomadel haigushooge põhjustada. 
 
Ravimi kasutamine peab põhinema bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringul, arvesse tuleb võtta 
ametlikke ja kohalikke antibiootikumide kasutamise printsiipe. Fluorokinoloonid tuleb jätta selliste 
kliiniliste seisundite raviks, mis alluvad halvasti või eeldatavasti alluvad halvasti ravile teiste klasside 
antibiootikumidega. Alati kui võimalik, peab fluorokinoloone kasutama ainult vastavalt mikroobide 
antibiootikumitundlikkuse testidele. Preparaadi kasutamine erinevalt ravimi omaduste 
kokkuvõttes kirjeldatud juhistest võib suurendada bakterite resistentsust fluorokinoloonidele ning 
võib väheneda ravi efektiivsus teiste kinoloonidega võimaliku ristresistentsuse tõttu. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule: 
Inimesed, kes on teadaolevalt (fluoro)kinoloonide suhtes ülitundlikud, peavad kokkupuudet selle 
ravimiga vältima. 
Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte ja/või 
pakendi etiketti. 
Pärast kasutamist pesta käed. 
 
Tiinus, laktatsioon: 
Laboratoorsed uuringud rottidel ja küülikutel ei ole näidanud terapeutilistes annustes embrüotoksilist, 
teratogeenset ega maternotoksilist toimet. 
Veterinaarravimi ohutus koertel ja kassidel tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt 
tõestatud. Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule. 
 
Sigimisfunktsioon: 
Mitte manustada aretuses kasutatavatele isastele koertele, sest puuduvad andmed ravimi toime kohta 
isaste koerte sigimisvõimele. 
 
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed: 
Katioonide (alumiinium, kaltsium, magneesium, raud) samaaegsel suukaudsel manustamisel võib 
väheneda marbofloksatsiini biosaadavus.  
Teofülliini samaaegsel manustamisel marbofloksatsiiniga tuleb vähendada teofülliini annust. 
 
Üleannustamine: 
Üleannustamine (> 2000 mg/kg) võib põhjustada ägedaid neuroloogilisi nähte, mille ravi on 
sümptomaatiline.  
 
 
13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 
PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL 
 
Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos 
majapidamisprügiga. 
Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed 
aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
Oktoober 2014 
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15. LISAINFO 
 
Pappkarp, milles on 10, 20, 30, 40, 50, 100 või 250 tabletti. 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku 
esindaja poole. 
OÜ Zoovetvaru 
Uusaru 5, 
Saue 76505 
Tel: 800 9000 


