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РІФМОКС ФЛОРІФ 25
Водорозчинний порошок  
для перорального застосування

Розчин для перорального застосування

Склад:

1 г препарату містить діючу речовину:  
амоксициліну тригідрат – 500 мг.

Склад:

1 мл препарату містить діючу речовину: 
флуорфенікол - 25 мг.

Застосування

Лікування телят, ягнят та козенят, віком до 3 місяців, свійської птиці (курчат, бройлерів, 
ремонтного молодняку, племінних курей, індиків) та свиней при захворюваннях травного 
каналу, органів дихання та сечостатевої системи, шкіри та м’яких тканин, що спричинені 
мікроорганізмами, чутливими до амоксициліну.

Застосування

Кури (бройлери, ремонтний молодняк, племінна птиця), індики: лікування птиці, хворої 
на колісептицемію, пастерельоз, стафілококоз, а також при захворюваннях органів 
дихання та вторинних бактеріальних інфекціях, що спричинені мікроорганізмами, 
чутливими до флуорфеніколу. 

Свині: лікування тварин, хворих на плевропневмонію (що спричинена Actinobacillus 
pleuropneumoniae), атрофічний риніт (що викликаний Pasteurella multocida, Bordetella 
bronchiseptica); Гласерову хворобу, гемофільоз (що спричинений Haemophilus parasuis), 
мікоплазмоз та інші хвороби, що викликані мікроорганізмами, чутливими  
до флуорфеніколу.

Дозування

Перорально з кормом або питною водою у дозах для свиней:

Дозування

Перорально з питною водою у дозах: 

Свині – 15-20 мг флуорфеніколу на 1 кг маси тіла (0,6-0,8 мл препарату на 1 кг маси тіла). 
Курс лікування 5-7 діб; 

Кури-бройлери, племінна птиця, ремонтний молодняк птиці, індики - 20 мг флуорфеніколу 
на 1 кг маси тіла (0,8 мл препарату на 1 кг маси тіла) або 400 мл препарату на 100 л води. 
Курс лікування 3-5 діб.

Телята, ягнята, козенята, віком до 3 місяців: 20 мг амоксициліну на 1 кг маси тіла двічі  
на добу або 1-4 г препарату на голову, двічі на добу протягом 5 діб.

Вода з препаратом повинна бути єдиним джерелом питної води протягом усього періоду 
лікування! Розчин готувати з розрахунку добової потреби птиці у воді.

Свійська птиця (курчата, бройлери, ремонтний молодняк, племінні кури, індики):

курс лікування 3-5 діб

курс лікування 3-5 діб

Дози
Свині 
масою 

10-20 кг

Свині 
масою 

21-40 кг

Свині 
масою 

41-60 кг

Свині 
масою 

61-80 кг

Свині 
масою 

81-100 кг

Свино-
матки до 
та після 
опоросу

Лактуючі 
свино-
матки

Кнури

Щоденна 
норма пит-

ної води
1-2 л 2-4 л 4-5 л 5-6 л 6-7 л 7-8 л 15-20 л 7-8 л

Доза 
препарату 
(г на 1000 л 
питної води)

300 г 300 г 325 г 375 г 400 г 510 г 235 г 585 г

Щоденна 
норма 
корму

0,7 кг 1,4 кг 2,2 кг 2,7 кг 3,0 кг 3,2 кг 5,5 кг 3,0 кг

Доза 
препарату 

(г на 1 тонну 
корму)

625 г 625 г 675 г 750 г 850 г 1200 г 745 г 1460 г

Дози
Свійська птиця 

віком до 2 тижнів
Свійська птиця 
віком 15-28 діб

Свійська птиця 
віком 29-35 діб

Доза препарату (г на 1000 л питної води) 210 г 415 г 500 г

Доза препарату (г на 1 тонну корму) 830 г 300 г 1000 г



РІФКОКС 5%
Суспензія для перорального застосування

Склад:

1 мл препарату містить діючу речовину:  
толтразурил - 50 мг. 

Застосування

Лікування та профілактика великої рогатої худоби (телят) і свиней (поросят до 9-ти 
місячного віку) при еймеріозах та ізоспорозі: у поросят, викликаних: Eimeria scabra,  
E. guevarai, Isospora suis; у телят, викликаних: Eimeria bovis, E. zuernii, E. alabamensis.

Дозування

Вводиться перорально індивідуально кожній тварині за допомогою спеціального дозатора. 
Перед застосуванням суспензію слід ретельно збовтати.

Поросята - одноразово на 3-5 добу життя у дозі: 20 мг толтразурилу/кг маси тіла, що 
еквівалентно 0,4 мл препарату/кг маси тіла тварини, але не менше 0,5 мл і не більше 2 мл 
на тварину; 

Телята - одноразово з 2-х тижневого віку у дозі: 15 мг толтразурилу/кг маси тіла, що 
еквівалентно 3 мл препарату на 10 кг маси тіла.

У неблагополучних по еймеріозу господарствах для досягнення максимального 
профілактичного ефекту і зниження виділення кількості ооцист у зовнішнє середовище 
препарат рекомендують застосовувати тваринам до появи клінічних ознак захворювання.

Тел. +38 050 100-48-00

Тел. +38 097 640-99-97

+38 050 951-66-52

+38 093 764-31-53


