
BİLEŞİMİ: 
Beyaz renkli, homojen, yağlı süspansiyon içeren her 10 g’lık enjektör;
250 mg Sefaleksin’e eşdeğer Sefaleksin monohidrat,   
250 mg Neomisin’e eşdeğer Neomisin sülfat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: 
Sefaleksin birçok gram pozitif (+) ve bazı gram negatif (-) bakteriye karşı etkinlik gösteren, birinci 
nesil, geniş spektrumlu bir sefalosporindir. Duyarlı bakterilerin hücre duvarı altında yer alan penisilin 
bağlayıcı proteinlere bağlanarak, bakteri hücre duvarı sentezinin engellenmesi yoluyla etkili olur. 
Proteinlere bağlanma sonucu bakteri hücresi içinde oluşan yüksek iç ozmotik basınç, bakterinin 
erimesine yol açar.
Etkili olduğu başlıca bakteri türleri: Staphylococcus spp.,  Streptococcus spp., Corynebacterium spp., 
Pasteurella multocida, Escherichia coli, Proteus spp., Micrococcus spp., Moraxella spp., Actinobacillus 
lignieresii, Actinomyces bovis, Haemophilus spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Clostridium spp., 
Salmonella spp., Fusobacterium spp., Peptostreptococcus spp. ve Peptococcus spp.
Sefalosporinlere karşı gelişen bakteriyel direncin en yaygın şekli sefalosporinlerin betalakmazlar 
tarafından inaktive edilmesidir. Sefalosporinin meme içi uygulamada sistemik dolaşıma geçişi 
sınırlıdır. 
Neomisin bakterisid etkili, aminoglikozid grubundan bir antibakteriyeldir. Neomisin başlıca gram 
negatif (-) bakterilere (E.coli, Enterobacter aerogenes, Pasteurella spp., Proteus vulgaris, Salmonella 
spp., Shigella spp., H. influenza, N. meningitidis, Vibrio cholerae) ve bazı gram pozitif (+) bakterilere 
(Staph. aureus, Strep. Faecalis) karşı etkilidir. Klebsiella ve Pseudomonas türlerinin duyarlılığı 
nispeten azdır. Streptococcus pyogenes ve viridans grubu streptokoklar dirençlidir. Neomisin meme 
içi uygulamada kan dolaşımına önemsiz oranda geçer.

KULLANIM SAHASI: 
Kuru dönemdeki ineklerde sefaleksin ve neomisin kombinasyonuna duyarlı etkenlerden 
kaynaklanan mastit tedavisinde kullanılır.

KULLANILIŞI VE DOZU:
Kullanmadan önce hasta memeler mutlaka sağılıp sütü boşaltılmalıdır.
Meme başı uygun şekilde temizlendikten sonra her memeye 1 enjektör içeriği verilir.
Meme başı ve memeye masaj yapılarak verilen ilacın yayılmasına yardım edilir.
Uygulama bir kere yapılır.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLER: 
Sefalosporinlere duyarlı hayvanlarda aşırı duyarlılık reaksiyonları gözlenebilir. 
Akut penisilin alerjisi olan hayvanlar, sefaleksine karşı da hassastır.

KONTRENDİKASYONLARI:
İlaç laktasyon dönemindeki hayvanlarda ve sefalosporinlere veya neomisine duyarlı olan 
hayvanlarda kullanılmamalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ: 
Diğer sefalosporinler ile çapraz duyarlılık vardır.

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.  
Kuru Dönem
Meme İçi Antibakteriyel Süspansiyon

Masticure DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER:
Meme dokusunda alerjik belirtiler gözlenebilir. Uygulamanın kesilmesi ile belirtiler kaybolur.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI: 
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Laktasyondaki ineklerde ve kuru dönemin 28 günden 
kısa olduğu ineklerde kullanılmamalıdır. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 
28 gün geçmeden inekler kesime gönderilmemelidir. Doğumdan sonraki 4 gün boyunca elde 
edilen süt insan tüketimine sunulamaz. Erken doğum olduğu takdirde 14 gün geçmeden süt 
tüketime sunulmamalıdır.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR:
Penisilinlere duyarlı olduğu bilinen insanların ürüne teması olmamalıdır.
İnsanlardaki penisilin alerjisi halinde yüzde, dudaklarda ve gözlerde şişme ve solunum güçlüğü 
önemli belirtilerdir. Acil tıbbi müdahale gereklidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:  
25°C’nin altında, buzdolabına konmadan ve dondurmadan saklanmalıdır. 
Işıktan koruyarak kutusu içinde muhafaza ediniz.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 
10 g’lık beyaz opak polietilen enjektörler 50 veya 100 adetlik karton kutularda satışa sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI: 
Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner hekim muayenehanelerinde, polikliniklerinde 
ve hayvan hastanelerinde satılır (VHR).
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