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SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 

 

 

 

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU 

 

CEPOREX  180 mg/ml injekčná suspenzia 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE 
 

l ml obsahuje: 

Účinná látka 

Cefalexinum (ut Cefalexinum natricum)      180,0 mg 

 

Pomocné látky 

Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1. 

 

3. LIEKOVÁ FORMA 
 

Injekčná suspenzia. 

Svetlokrémová suspenzia. 

 

4. KLINICKÉ   ÚDAJE 

 

4.1 Cieľový druh 
 

Hovädzí dobytok, mačky, psy. 

 

4.2 Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu 
 

Liečba infekčných ochorení hovädzieho dobytka, mačiek a psov spôsobených mikroorganizmami 

citlivými na cefalexín:  

Staphylococcus spp. (vrátane penicilín rezistentných kmeňov),  

Streptococcus spp.,                               

Corynebacterium spp.,  

Pasteurella spp.,  

Escherichia coli,  

Proteus spp.,  

Micrococcus spp.,  

Moraxella spp.,  

Actinobacillus lignieresi,  

Actinomyces bovis,  

Haemophilus spp.,  

Erysipelothrix rhusiopathiae,  

Clostridium spp.,  

Salmonella spp.,  

Fusobacterium spp.,  

Peptostreptococcus spp.,  

Peptococcus spp. 

 

Infekcie respiračného a urogenitálneho systému, kože a lokalizované infekcie mäkkých tkanív u psov 

a mačiek, infekcie gastrointestinálneho traktu u psov. 

U hovädzieho dobytka je účinný pri liečbe metritídy, infekcií paznechtov, rán, abscesov a pri liečbe 

septikemickej mastitídy ako doplnok intramammárnej terapie.  

 

4.3 Kontraindikácie 
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Hoci hypersenzitivita na cefalexín je veľmi zriedkavá. Liek neaplikovať zvieratám, u ktorých je 

precitlivenosť známa. 

 

4.4 Osobitné upozornenia <pre každý cieľový druh> 

 

Ako u iných antibiotík, ktoré sa vylučujú prevažne obličkami, môže dôjsť k akumulácii lieku v tele pri 

narušenej funkcii obličiek. Pri známej renálnej nedostatočnosti preto dávku znížiť. 

 

4.5 Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie 

 

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat 

 

Pri používaní lieku zohľadniť národnú a miestnu antimikrobiálnu politiku. 

Vždy keď je to možné, liek používať len na základe testu citlivosti baktérie izolovanej zo zvieraťa. 

Použitie lieku v rozpore s pokynmi uvedenými v SPC môže zvýšiť prevalenciu baktérií rezistentných 

voči cefalexínu a môže znížiť účinnosť liečby inými cefalosporínmi v dôsledku možnosti skríženej 

rezistencie. 

 

Nepodávať intravenózne, intratekálne alebo intramamálne. 

Pred odobratím dávky dezinfikovať zátku a liek dôkladne pretrepať, aby sa obsah premiešal.  

Liek neobsahuje žiadnu látku chrániacu pred mikrobiálnou kontamináciou.  

Používať len suché ihly a striekačky.  

 

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám 

 

Cefalosporíny môžu spôsobiť alergiu po náhodnom samoinjikovaní, inhalácii, požití alebo 

po kontakte s kožou. Citlivosť na penicilín môže viesť ku krížovej citlivosti na cefalosporíny a opačne. 

Alergické reakcie na tieto látky ojedinele môžu byť vážne. 

1.   Nemanipulovať s liekom, ak je potvrdená citlivosť na liek. 

2.   S liekom manipulovať s veľkou opatrnosťou, dodržať všetky odporúčané opatrenia. 

3.   V prípade výskytu symptómov ako kožné vyrážky, vyhľadať lekársku pomoc a ukázať lekárovi   

      toto upozornenie. Opuch tváre, pier, očí alebo sťažené dýchanie sú závažne symptómy  

      a vyžadujú naliehavé lekárske ošetrenie.  

 

4.6  Nežiaduce účinky (frekvencia výskytu a závažnosť) 

 

Použitie lieku môže mať za následok lokálne reakcie tkanív v mieste aplikácie. 

 

4.7 Použitie počas gravidity, laktácie 
 

Bezpečnosť veterinárneho lieku nebola skúmaná počas gravidity, laktácie. 

 

4.8 Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia 
 

Nie sú známe. 

 

4.9 Dávkovanie a spôsob podania lieku  

 

Hovädzí dobytok: 

Odporučená dávka je 7 mg/kg ž.hm. jedenkrát denne po dobu 5 dní. 

 

Druh Dávka (mg)           Dávka (ml) 

Hovädzí dobytok 7 mg/kg ž.hm. 1 ml/25 kg ž.hm. 

 

Spôsob podania: intramuskulárne. 

Po podaní miesto aplikácie pomasírovať. 
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Psy a mačky:  

Odporučená dávka je 10 mg/kg ž.hm. jedenkrát denne po dobu 5 dní.  

V závažných a akútnych prípadoch sa dávka môže zvýšiť alebo a/alebo aplikovať častejšie podľa 

rozhodnutia veterinárneho lekára  

 

Príklady dávkovania:             

         Cieľový druh          Ž.hm. (kg)          Dávka (ml) 

Mačka: do 4,5  0,25  

Pes: malý 5 – 9  0,25 – 0,5  

        stredný 9 – 27  0,5 – 1,5  

        veľký 27 – 54  1,5 – 3,0  

 

Spôsob podania: subkutánne alebo intramuskulárne 

 

4.10 Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá) ak sú potrebné 
 

Dvojnásobné prekročenie dávky u hovädzieho dobytka a trojnásobné prekročenie dávky u psov  

a mačiek nespôsobilo žiadne nežiaduce účinky. 

 

4.11 Ochranná (-é)  lehota (-y) 
 

Hovädzí dobytok:  

- mäso a vnútornosti: 15 dní 

- mlieko: 0 dní 

                               

5. FARMAKOLOGICKÉ  VLASTNOSTI 

 

Farmakoterapeutická skupina: Iné betalaktámové antibiotiká - cefalosporíny I. generácie 

Kód ATCvet: QJ01DB01 

 

Cefalexín je semisyntetické baktericídne antibiotikum patriace do cefalosporínovej skupiny, ktorá 

pôsobí narušením bunkovej steny baktérií. 

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti 

 

Cefalexín je rezistentný voči účinku stafylokokovej penicilinázy a preto je účinný proti kmeňom  

Staphylococcus aureus, ktoré nie sú citlivé na penicilín (alebo príbuzné antibiotiká ako ampicilín a  

amoxicilín), pretože tvoria penicilinázu.   

Cepfalexín je tiež účinný proti väčšine ampicilín - rezistentných E.coli. 

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti 

 

Cefalexín je rýchlo absorbovaný po injekčnej aplikácii. Najvyššie koncentrácie v krvi sa dosiahnu  

v priebehu l hodiny po podaní lieku. Cefalexín sa vylučuje vo vysokých koncentráciách močom. 

 

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1 Zoznam pomocných látok 

 

Ricínový olej hydrogenovaný  

Kokosový olej frakcionovaný 

                                                 

6.1 Inkompatibility  

 

V prítomnosti vody dochádza k hydrolýze cefalexínu. Preto je dôležité použiť suché striekačky  

a zabrániť kontaktu vody s obsahom liekovky. 
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6.3 Čas použiteľnosti  

 

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale: 3 roky 

Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 28 dní 

 

6.4 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie 

 

Uchovávať pri teplote do 25°C.  

Chrániť pred svetlom.  

 

6.5 Charakter a zloženie vnútorného obalu 

 

Bezfarebné 100 ml liekovky, sklo hydrolytického typu I alebo II, uzatvorené brómbutylovými 

gumovými  zátkami a hliníkovými viečkami s odtrhávacím stredovým terčíkom. 

Vonkajší obal: papierová škatuľka. Priložená písomná informácia pre používateľov. 

 

Veľkosť balenia: 100 ml. 

 

6.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre zneškodňovanie nepoužitých veterinárnych liekov, 

prípadne odpadových materiálov vytvorených pri používaní týchto liekov. 

 

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované 

v súlade s platnými predpismi. 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII 
 

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Holandsko 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO 

 

96/052/00-S 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE 

 

1.7.2000/1.7.2005 

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU 

 

 

 

ZÁKAZ PREDAJA, DODÁVOK A/ALEBO POUŽÍVANIA 
 

Neuplatňuje sa. 
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ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE  

 

          Papierová škatuľka 

 

1.     NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU 

 

CEPOREX  180 mg/ml injekčná suspenzia 

 

2. ÚČINNÁ LÁTKA A POMOCNÉ 

 

l ml obsahuje: 

Účinná látka: 

Cefalexinum (ut Cefalexinum natricum)    180,0 mg 

 

Pomocné látky: 

Ricínový olej hydrogenovaný  

Kokosový olej frakcionovaný 

 

3. LIEKOVÁ FORMA 

 

Suspenzia na injekciu.  

 

4. VEĽKOSŤ BALENIA 

 

100 ml 

 

5. CIEĽOVÝ DRUH 

 

Hovädzí dobytok, mačky, psy. 

 

6. INDIKÁCIA (INDIKÁCIE) 

 

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov. 

 

7. SPÔSOB A MECHANIZMUS PODANIA LIEKU 

 

Hovädzí dobytok: intramuskulárne 

Psy a mačky: subkutánne alebo intramuskulárne 

 

8. OCHRANNÁ LEHOTA 

 

Hovädzí dobytok:  

- mäso a vnútornosti: 15 dní 

- mlieko: 0 dní 

 

9.            OSOBITNÉ UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ 

 

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov. 

 

10. DÁTUM EXSPIRÁCIE 

 

 EXP (mesiac/rok) 

Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 28 dní. 
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11. OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE 

 

Uchovávať pri teplote do 25°C.  

Chrániť pred svetlom.  

 

12. ŠPECIÁLNE OPATRENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÉHO LIEKU ALEBO     

                ODPADOVÉHO MATERIÁLU, AK SÚ NEJAKÉ 

 

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované  

v súlade s platnými predpismi. 

 

13. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA                  

          TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, ak sa uplatňujú 

 

Len pre zvieratá. 

Vydáva sa len na veterinárny predpis. 

 

14. OZNAČENIE "UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ" 

 

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí. 

 

15. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII  

 

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Holandsko 

 

16. REGISTRAČNÉ ČÍSLO 

 

96/052/00-S 

 

17. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE 

 

Lot {číslo} 
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MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE  

APLIKÁTOR 

 

 

 

1.         NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU 

 

CEPOREX  180 mg/ml injekčná suspenzia 

 

2.         MNOŽSTVO ÚČINNEJ LÁTKY 

 

1 ml obsahuje: 

Cefalexinum (ut Cefalexinum natricum)            180,0 mg 

 

3.         OBSAH V OBJEMOVÝCH JEDNOTKÁCH 

 

100 ml 

 

4.         SPÔSOB PODANIA LIEKU 

 

Hovädzí dobytok: intramuskulárne 

Psy a mačky: subkutánne alebo intramuskulárne 

 

5.         OCHRANNÁ LEHOTA 

 

Hovädzí dobytok:  

- mäso a vnútornosti: 15 dní 

- mlieko: 0 dní 

 

6.         ČÍSLO ŠARŽE 

 

č. šarže {číslo} 

 

7.         DÁTUM EXSPIRÁCIE 

 

EXP <mesiac/rok> 

 

8.         OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ 

 

Len pre zvieratá. 
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PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV 

CEPOREX 180 mg/ml injekčná suspenzia 

 

 

1. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA POVOLENIA NA UVEDENIE NA TRH 

A DRŽITEĽA POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK 

NIE SÚ IDENTICKÍ 

 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: 

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Holandsko 

 

Výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarží: 

Intervet International GmbH, Feldstrasse 1a, 85716 Unterschleissheim, Nemecko 

 

2. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU 

 

CEPOREX  180 mg/ml injekčná suspenzia 

 

3. ZLOŽENIE:ÚČINNÁ LÁTKA (LÁTKY) A INÉ ZLOŽKY 

 

l ml obsahuje: 

Účinná látka:  
Cefalexinum (ut Cefalexinum natricum)   180,0 mg 

 

Pomocné látky: 

Ricínový olej hydrogenovaný  

Kokosový olej frakcionovaný 

 

Svetlokrémová suspenzia. 

 

4. INDIKÁCIA(-E) 

 

Liečba infekčných ochorení hovädzieho dobytka, mačiek a psov spôsobených mikroorganizmami 

citlivými na cefalexín:  

Staphylococcus spp. (vrátane penicilín rezistentných kmeňov),  

Streptococcus spp.,     

Corynebacterium spp.,  

Pasteurella spp.,  

Escherichia coli,  

Proteus spp.,  

Micrococcus spp.,  

Moraxella spp.,  

Actinobacillus lignieresi,  

Actinomyces bovis,  

Haemophilus spp.,  

Erysipelothrix rhusiopathiae,  

Clostridium spp.,  

Salmonella spp.,  

Fusobacterium spp.,  

Peptostreptococcus spp.,  

Peptococcus spp. 

 

Infekcie respiračného a urogenitálneho systému, kože a lokalizované infekcie mäkkých tkanív u psov 

a mačiek, infekcie gastrointestinálneho traktu u psov. 

U hovädzieho dobytka je účinný pri liečbe metritídy, infekcií paznechtov, rán, abscesov a pri liečbe 

septikemickej mastitídy ako doplnok intramammárnej terapie.  
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5. KONTRAINDIKÁCIE 

 

Hoci hypersenzitivita na cefalexín je veľmi zriedkavá, liek neaplikovať zvieratám, u ktorých je 

precitlivenosť známa. 

 

6. NEŽIADUCE ÚČINKY 

 

Použitie lieku môže mať za následok lokálne reakcie tkanív. 

 

7. CIEĽOVÝ DRUH 

 

Hovädzí dobytok, mačky, psy. 

 

8. DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA (-Y) A SPÔSOB PODANIA LIEKU 

 

Hovädzí dobytok: 

Odporučená dávka je 7 mg/kg ž.hm. jedenkrát denne po dobu 5 dní. 

 

Druh Dávka (mg)           Dávka (ml) 

Hovädzí dobytok 7 mg/kg ž.hm. 1 ml/25 kg ž.hm. 

 

Spôsob podania: intramuskulárne. 

Po podaní miesto aplikácie pomasírovať. 

 

Psy a mačky:  

Odporučená dávka je 10 mg/kg ž.hm. jedenkrát denne po dobu 5 dní.  

V závažných a akútnych prípadoch sa dávka môže zvýšiť alebo a/alebo aplikovať častejšie podľa 

rozhodnutia veterinárneho lekára. 

 

Príklady dávkovania:             

         Cieľový druh          Ž.hm. (kg)          Dávka (ml) 

Mačka: do 4,5  0,25  

Pes: malý 5 – 9  0,25 – 0,5  

        stredný 9 – 27  0,5 – 1,5  

        veľký 27 – 54  1,5 – 3,0  

 

Spôsob podania: subkutánne alebo intramuskulárne 

 

9. POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ 

 

Ako u iných antibiotík, ktoré sa vylučujú prevažne obličkami, môže dôjsť k akumulácii lieku v tele pri 

narušenej funkcii obličiek. Preto pri známej renálnej nedostatočnosti dávku znížiť. 

Nepodávať intravenózne, intratekálne alebo intramammárne. 

Pred odobratím dávky dezinfikovať zátku a liek dôkladne pretrepať, aby sa obsah premiešal.  

Liek neobsahuje žiadnu látku chrániacu pred mikrobiálnou kontamináciou.  

Používať len suché ihly a striekačky.  

 

10. OCHRANNÁ LEHOTA 

 

Hovädzí dobytok:  

- mäso a vnútornosti: 15 dní 

- mlieko: 0 dní 

 

11. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE 

 

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí. 
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Uchovávať pri teplote do 25°C. 

Chrániť pred svetlom. 

Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 28 dní. 

Nepoužívať liek po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na obale. 

 

12. OSOBITNÉ UPOZORNENIA 

 

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat 

Pri používaní lieku zohľadniť národnú a miestnu antimikrobiálnu politiku. 

Vždy keď je to možné, liek používať len na základe testu citlivosti. 

Použitie lieku v rozpore s pokynmi uvedenými v SPC môže zvýšiť prevalenciu baktérií rezistentných 

na cefalexín a môže znížiť účinnosť liečby inými cefalosporínmi v dôsledku možnosti skríženej 

rezistencie. 

 

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám 

Cefalosporíny môžu spôsobiť alergiu po náhodnom samoinjikovaní, inhalácii, požití alebo 

po kontakte s kožou. Citlivosť na penicilín môže viesť ku krížovej citlivosti na cefalosporíny a opačne.  

Alergické reakcie na tieto látky ojedinele môžu byť vážne. 

1.   Nemanipulovať s liekom, ak je potvrdená citlivosť na liek. 

2.   S liekom manipulovať s veľkou opatrnosťou, dodržať všetky odporúčané opatrenia. 

3.   V prípade výskytu symptómov ako kožné vyrážky, vyhľadať lekársku pomoc a ukázať   

      lekárovi toto upozornenie. Opuch tváre, pier alebo očí alebo sťažené dýchanie sú            

      závažne symptómy a vyžadujú naliehavé lekárske ošetrenie.  

 

Použitie počas gravidity, laktácie 

Bezpečnosť veterinárneho lieku nebola skúmaná počas gravidity, laktácie. 

 

Predávkovanie  

Dvojnásobné prekročenie dávky u hovädzieho dobytka a trojnásobné prekročenie dávky u psov  

a mačiek nespôsobilo žiadne nežiaduce účinky. 

 

Inkompatibilty 

V prítomnosti vody dochádza k hydrolýze cefalexínu. Preto je dôležité použiť suché striekačky  

a zabrániť kontaktu vody s obsahom liekovky. 

 

13. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO 

LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY 

 

Každý nepoužitý veterinárny liek, jeho obaly alebo odpadový materiál z tohto lieku sa musí 

zlikvidovať v súlade s platnými predpismi.  

 

14. DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII PRE 

POUŽÍVATEĽOV 

 

 

 

15. ĎALŠIE INFORMÁCIE 
 

Veľkosť balenia: 100 ml 

 

Len pre zvieratá ! 

 

Vydáva sa len na veterinárny predpis. 

 

Cefalexín je polosyntetické baktericídne antibiotikum patriace do cefalosporínovej skupiny, ktorá 

pôsobí ovplyvňovaním tvorby bunkovej steny. Cefalexín je širokospektrálne cefalosporínové 



CEPOREX 180 mg/ml injekčná suspenzia                                                                                                        - 11 - 

antibiotikum s baktericídnym účinkom proti širokému spektru Gram-pozitívnych a Gram-negatívnych 

baktérií. 

Cefalexín je rezistentný na účinok stafylokokovej penicilinázy a preto je účinný proti kmeňom  

Staphylococcus aureus, ktoré nie sú citlivé na penicilín (alebo príbuzné antibiotiká ako ampicilín a  

amoxycilín ), pretože tvoria penicilinázu.   

Cepfalexín je tiež účinný proti väčšine ampicilín - rezistentných E.coli. 

Cefalexín je rýchlo absorbovaný po injekčnej aplikácii. Najvyššie koncentrácie v krvi sa dosiahnu  

v priebehu l hodiny po podaní lieku. Cefalexín sa vylučuje vo vysokých koncentráciách močom. 

 

 

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia 

o registrácii: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


