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Кобактан 2,5% 
(суспензія для ін'єкцій)

листівка-вкладка

Опис
Олійна суспензія білого кольору.
Склад
1 мл препарату містить діючу речовину:
цефквіному сульфат - 29,64 мг (еквівалентно 25 мг цефкіному).
Допоміжні речовини: етил олеат.
Фармакологічні властивості
Цефквіному сульфат - антибіотик, який належить до групи цефалоспоринів IV покоління.
Він пригнічує синтез стінки мікробної клітини. Бактерицидно діє проти грампозитивних та 

грамнегативних мікроорганізмів (Е. coli, Citrobacter spp., Klebsiella spp,, Proteus spp., Salmonella \ 
spp,, Bacillus spp., Corynebacterium spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bacteroides spp., | 
Clostridium spp., Fusobacterium spp., Prevotella spp., Actinobacillus spp., Pasteurella multocida, 
Mannheimia haemolytica, Serratia marcescens, Haemophilus somnus, Arcanobacterium pyogenes, i 
Erysipelotrix rhusiopathiae).

Застосування
Велика рогата худоба: лікування тварин, хворих на панарицій, виразку копитної підошви, 

гнійний пододерматит, некробацильоз між пальцями копита, мастит, септицемію, а також при 
захворюваннях органів дихання, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до цефквіному.

Свині: лікування тварин, хворих на синдром ММА ( мастит-метрит-агалактІя), артрит, 
менінгіт, епідерміт, а також при захворюваннях органів дихання, що спричинені мікроорганізмами, 
чутливими до цефквіному.

Дозування
Внутрішньом'язово у дозі:
велика рогата худоба - 1 мг цефквіному на кг маси тіла тварини або 2 мл препарату на 50 кг 

маси тіла щодобово протягом 3-5 діб (при маститах курс лікування становить 2 доби);
телята - 2 мг цефквіному на кг маси тіла тварини або 4 мл препарату на 50 кг маси тіла 

щодобово протягом 3-5 діб;
свині - 2 мг цефквіному на кг маси тіла тварини або 2 мл препарату на 25 кг маси тіла 

щодобово протягом 3 діб ( при синдромі ММА курс лікування становить 2 доби);
поросята - 2 мг цефквіному на кг маси тіла тварини або 2 мл препарату на 25 кг маси тіла 

щодобово протягом 5 діб.
Протипоказання
Підвищена чутливість до цефалоспоринів та В-лактамних антибіотиків.
Застереження
Перед використанням флакон із препаратом необхідно ретельно струсити. Для введення 

використовувати стерильні інструменти. Кришечку флакона можна проколювати безпечно 25 разів.
Забій тварини на м'ясо дозволяється через 5 ( велика рогата худоба) та 3 ( свині) доби після 

останнього застосування препарату. Споживання молока в їжу людям дозволяється через добу 
після останнього застосування препарату. Отримане, до зазначеного терміну, м'ясо та молоко 
утилізують або згодовують непродуктивним тваринам, залежно від висновку лікаря ветеринарної 
медицини. 1

Форма випуску
Флакони зі скла, закриті гумовим корком під алюмінієву обкатку по 50 мл та 100 мл із 

пластиковою кришечкою-пломбою.
Зберігання
Сухе, темне, недоступне для дітей місце при температурі від 2°С до 25°С. Не заморожувати,
Термін придатності -  24 міс.
Для застосування у ветеринарній медицині!
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