
1ÎN SLUJBA ANIMALELOR. ÎN SLUJBA SĂNĂTĂŢII. ÎN SLUJBA DUMNEAVOASTRĂ.

PORTOFOLIUL 
DE PRODUSE 
ZOETIS
PENTRU SUINE





CUPRINS

Categorie Scroafe Purcei sugari Creștere Finisare PAG.

Antibiotice

Clamoxyl LA 9

Linco-Spectin 100 Pulbere Solubilă Linco-Spectin 100 Pulbere Solubilă Linco-Spectin 100 Pulbere Solubilă 12

Linco-Spectin Soluție Sterilă Linco-Spectin Soluție Sterilă Linco-Spectin Soluție Sterilă 15

Linco-Spectin 44 Premix Linco-Spectin 44 Premix Linco-Spectin 44 Premix 18

Linco-Spectin 880 Premix Linco-Spectin 880 Premix Linco-Spectin 880 Premix 20

Synulox RTU Synulox RTU Synulox RTU 22

Terramycin LA Terramycin LA Terramycin LA Terramycin LA 25

Terramycin Spray Terramycin Spray Terramycin Spray Terramycin Spray 27

Draxxin 100 mg/ml Draxxin 100 mg/ml Draxxin 100 mg/ml 29

Draxxin 25 mg/ml Draxxin 25 mg/ml Draxxin 25 mg/ml 31

Naxcel Naxcel 34

Excenel Fluid Suspension Excenel Fluid Suspension Excenel Fluid Suspension 36

Excenel Pulbere Sterilă Excenel Pulbere Sterilă Excenel Pulbere Sterilă 40

Aurofac Aurofac Aurofac 44

Antiinflamatoare
Contacera Contacera Contacera 49

Meflosyl Meflosyl Meflosyl 51

Antiparazitare Dectomax Dectomax Dectomax Dectomax 55

Reproducție Dinolytic 61

Vaccinuri

Gletvax 65

Improvac Improvac 67

Suvaxyn Parvo E 71

Suvaxyn MH One 74

Suvaxyn Mhyo Parasuis Suvaxyn Mhyo Parasuis 77

Suvaxyn PCV Suvaxyn PCV 80

Vitamine, minerale Duphalyte Duphalyte Duphalyte Duphalyte 85

Aditivi furajeri Alphamune G Alphamune G Alphamune G 91





SUNTEM ZOETIS

ZOETIS ESTE O COMPANIE GLOBALĂ SPECIALIZATĂ ÎN SĂNĂTATEA ANIMALELOR, DEDICATĂ SUSŢINERII CLIENŢILOR ŞI AFACERILOR 
ACESTORA ÎN CELE MAI BUNE MODURI CU PUTINŢĂ.

Având în spate 60 de ani de experienţă, creăm şi livrăm medicamente şi vaccinuri de calitate, completate de produse de diagnostic 
şi teste genetice, susţinute de o gamă largă de servicii. În fiecare zi ne straduim să înţelegem mai bine şi să răspundem provocărilor 
reale cu care se confruntă cei care cresc şi îngrijesc animale, într-un mod pe care aceştia îl consideră cu adevărat relevant.

Zoetis (zô-EH-tis), denumirea noastră, îşi are rădacina în zo-, des întâlnit în cuvinte precum zoo și zoologie. Derivă din zoetic, în traducere “care aparţine vieţii”. Subliniază 
dedicarea noastră în susţinerea medicilor veterinari şi a fermierilor din întreaga lume care cresc şi îngrijesc animalele de care depindem cu toţii.

NOTĂ INTRODUCTIVĂ
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ANTIBIOTICE

Clamoxyl LA • Linco-Spectin 100 Pulbere Solubilă • Linco-Spectin Solutie Sterilă • Linco-Spectin 44 Premix • 
Linco-Spectin 880 Premix • Synulox RTU • Terramycin LA • Terramycin Spray • Draxxin • Naxcel • 
Excenel Fluid Suspension • Excenel Pulbere Sterilă • Aurofac
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Substanţa activă

Indicaţii

CLAMOXYL® LA, soluţie injectabilă

Scroafe

ANTIBIOTICE

     Gram negativi
     Actinobacillus lignierisi
     Actinobacillus pleuropneumoniae
     Actinobacillus equili
     Bacteroides spp.
     Bordetella bronchiseptica
     Campylobacter spp.
     Escherichia coli (tulpini ce nu produc beta lactamaze)
     Fusobacterium necrophorum
     Haemophillus spp.
     Klebsiella spp.
     Pasteurella spp.
     Proteus mirabilis (tulpini ce nu produc beta lactamaze)
     Salmonella spp.

     Gram pozitivi
     Actinomyces bovis
     Bacillus anthracis
     Clostridium spp.
     Erysipelothrix rhusiopathiae
     Corynebacterium spp.
     Peptostreptococcus spp.
     Staphylococcus spp.(tulpini ce nu produc beta lactamaze)
     Streptococcus spp.

Amoxicilină trihidrat 150mg

Clamoxyl este o penicilină semi-sintetică cu spectru larg de acţiune care este bactericidă in vitro împotriva unei game foarte mari de bacterii Gram pozitive şi Gram negative
printre care se numără:
 

Produsul este indicat pentru tratamentul infecţiilor cauzate de germeni sensibili la amoxicilină la care este necesară o perioadă prelungită de activitate a antibioticului printr-o
singură administrare. Poate fi utilizat pentru tratamentul şi controlul infecţiilor bacteriene secundare în condiţiile în care bacteriile nu reprezintă cauza primară a bolii:

1. Infecţii ale tractului digestiv, inclusiv enterite;
2. Infecţii ale tractului respirator;
3. Infecţii ale tractului uro-genital, inclusiv cistite şi metrite;
4. Infecţii ale pielii şi ţesutului conjunctiv, inclusiv abcese şi răni, infecţii podale şi ale articulaţiilor;
5. Prevenirea infecţiilor post-operatorii prin administrarea produsului pre-operator.

Fiecare ml de Clamoxyl LA conţine:
Amoxicilină (sub formă de amoxicilină trihidrat) 150 mg/ml

Amoxicilina este o penicilină semi-sintetică cu spectru larg de acțiune care este bactericidă in vitro împotriva unei game foarte mari de bacterii Gram-pozitive şi Gram-negative printre 
care se numără:

Gram pozitive: Gram negative:

Actinomyces bovis
Bacillus anthracis
Clostridium spp.
Erysipelothrix rhusiopathiae
Corynebacterium spp.
Peptostreptococcus spp.
Staphylococcus spp.(tulpini ce nu produc beta lactamaze)
Streptococcus spp.

Actinobacillus lignierisi
Actinobacillus pleuropneumoniae
Actinobacillus equili
Bacteroides spp.
Bordetella bronchiseptica
Campylobacter spp.
Escherichia coli (tulpini ce nu produc beta lactamaze)
Fusobacterium necrophorum
Haemophillus spp.
Klebsiella spp.
Pasteurella spp.
Proteus mirabilis (tulpini ce nu produc beta lactamaze)
Salmonella spp.

Produsul este indicat pentru tratamentul infecțiilor cauzate de germeni sensibili la amoxicilină la bovine, ovine, suine, câini şi pisici la care este necesară o perioadă prelungită de 
activitate a antibioticului printr-o singură administrare. Poate fi utilizat pentru tratamentul şi controlul infecțiilor bacteriene secundare în condițiile în care bacteriile nu reprezintă cauza 
primară a bolii.

Indicaţiile pentru Clamoxyl LA sunt:
1.Infecții ale tractului digestiv, inclusiv enterite;
2.Infecții ale tractului respirator, inclusiv pneumonie la tăuraşii la îngrăşat;
3.Infecții ale tractului uro-genital, inclusiv cistite şi metrite;
4.Infecții ale pielii şi țesutului conjunctiv, inclusiv abcese şi răni, infecții podale şi ale articulațiilor;
5.Prevenirea infecțiilor post-operatorii prin administrarea produsului pre-operator.

Substanţa activă

Indicaţii
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Substanţa activă

Indicaţii

CLAMOXYL® LA, soluţie injectabilă

Scroafe

ANTIBIOTICE

     Gram negativi
     Actinobacillus lignierisi
     Actinobacillus pleuropneumoniae
     Actinobacillus equili
     Bacteroides spp.
     Bordetella bronchiseptica
     Campylobacter spp.
     Escherichia coli (tulpini ce nu produc beta lactamaze)
     Fusobacterium necrophorum
     Haemophillus spp.
     Klebsiella spp.
     Pasteurella spp.
     Proteus mirabilis (tulpini ce nu produc beta lactamaze)
     Salmonella spp.

     Gram pozitivi
     Actinomyces bovis
     Bacillus anthracis
     Clostridium spp.
     Erysipelothrix rhusiopathiae
     Corynebacterium spp.
     Peptostreptococcus spp.
     Staphylococcus spp.(tulpini ce nu produc beta lactamaze)
     Streptococcus spp.

Amoxicilină trihidrat 150mg

Clamoxyl este o penicilină semi-sintetică cu spectru larg de acţiune care este bactericidă in vitro împotriva unei game foarte mari de bacterii Gram pozitive şi Gram negative
printre care se numără:
 

Produsul este indicat pentru tratamentul infecţiilor cauzate de germeni sensibili la amoxicilină la care este necesară o perioadă prelungită de activitate a antibioticului printr-o
singură administrare. Poate fi utilizat pentru tratamentul şi controlul infecţiilor bacteriene secundare în condiţiile în care bacteriile nu reprezintă cauza primară a bolii:

1. Infecţii ale tractului digestiv, inclusiv enterite;
2. Infecţii ale tractului respirator;
3. Infecţii ale tractului uro-genital, inclusiv cistite şi metrite;
4. Infecţii ale pielii şi ţesutului conjunctiv, inclusiv abcese şi răni, infecţii podale şi ale articulaţiilor;
5. Prevenirea infecţiilor post-operatorii prin administrarea produsului pre-operator.

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.
La fel ca şi alte peniciline, amoxicilina nu trebuie administrată oral sau parenteral la iepuri, porci de guineea şi hamsteri. Se va utiliza cu precauție la alte ierbivore de talie mică. Nu se va 
administra pe cale intravenoasă sau intraarticulară.

La bovine, nu se vor administra mai mult de 20 ml într-un singur loc de injectare.

Pentru utilizarea la animale
Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea sensibilității bacteriilor izolate de la animale. Dacă acest lucru nu este posibil, terapia trebuie să se bazeze pe plan local (nivel 
regional agricol), pe informații epidemiologice despre sensibilitatea bacteriilor țintă. 
Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor furnizate în rezumatul caracteristicilor produsului poate creşte prevalența bacteriilor rezistente şi poate scădea eficacitatea tratamentului din 
cauza potențialului de rezistență încrucişată. 

Pentru operator
Penicilinele şi cefalosporinele pot determina apariția de hipersensibilitate (alergie) după autoinjectare, inhalare, ingestie sau contact cutanat.
Nu se va manipula acest produs dacă cunoaşteți că sunteți o persoană sensibilă sau ați fost avertizat să nu manipulați astfel de preparate. 
Se va manipula acest produs cu mare atenție pentru a se preveni expunerea prin asigurarea tuturor măsurilor de precauție.
Dacă apar simptome ca urmare a expunerii la acest produs, cum ar fi: mâncărimi ale pielii, umflarea feței, buzelor sau ochilor sau dificultăți în respirație, solicitați imediat sfatul medicului 
şi prezentați medicului prospectul produsului. 

Ocazional, produsul poate determina apariția de reacții la locul de inoculare.

Produsul poate fi utilizat la animalele gestante sau în perioada de lactație.

Nu se cunosc.

Contraindicaţii

Precauţii speciale

Reacţii adverse

Gestaţia și lactaţia

Interacţiuni cu alte 
produse medicinale 
veterinare
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Substanţa activă

Indicaţii

CLAMOXYL® LA, soluţie injectabilă

Scroafe

ANTIBIOTICE

     Gram negativi
     Actinobacillus lignierisi
     Actinobacillus pleuropneumoniae
     Actinobacillus equili
     Bacteroides spp.
     Bordetella bronchiseptica
     Campylobacter spp.
     Escherichia coli (tulpini ce nu produc beta lactamaze)
     Fusobacterium necrophorum
     Haemophillus spp.
     Klebsiella spp.
     Pasteurella spp.
     Proteus mirabilis (tulpini ce nu produc beta lactamaze)
     Salmonella spp.

     Gram pozitivi
     Actinomyces bovis
     Bacillus anthracis
     Clostridium spp.
     Erysipelothrix rhusiopathiae
     Corynebacterium spp.
     Peptostreptococcus spp.
     Staphylococcus spp.(tulpini ce nu produc beta lactamaze)
     Streptococcus spp.

Amoxicilină trihidrat 150mg

Clamoxyl este o penicilină semi-sintetică cu spectru larg de acţiune care este bactericidă in vitro împotriva unei game foarte mari de bacterii Gram pozitive şi Gram negative
printre care se numără:
 

Produsul este indicat pentru tratamentul infecţiilor cauzate de germeni sensibili la amoxicilină la care este necesară o perioadă prelungită de activitate a antibioticului printr-o
singură administrare. Poate fi utilizat pentru tratamentul şi controlul infecţiilor bacteriene secundare în condiţiile în care bacteriile nu reprezintă cauza primară a bolii:

1. Infecţii ale tractului digestiv, inclusiv enterite;
2. Infecţii ale tractului respirator;
3. Infecţii ale tractului uro-genital, inclusiv cistite şi metrite;
4. Infecţii ale pielii şi ţesutului conjunctiv, inclusiv abcese şi răni, infecţii podale şi ale articulaţiilor;
5. Prevenirea infecţiilor post-operatorii prin administrarea produsului pre-operator.

Poate fi administrat pe cale subcutanată sau intramusculară.
Doza recomandată este de 15 mg s.a./kg g.c. ceea ce este echivalent cu 1 ml de produs/10 kg g.c. Această doză poate fi repetată după 48 de ore. 

Următorul tabel oferă un exemplu de dozare la diferite specii:

Specia Greutate (kg) Doză (ml)

Porc 150 15

Grăsun 70 7

Purcel 7 0,7

Pentru asigurarea unei dozări corecte, trebuie determinată cu acuratețe greutatea corporală a animalelor, ori de câte ori este posibil, pentru a evita subdozarea.

Amoxicilina are o toxicitate scăzută şi este bine tolerată în cazul administrării pe cale parenterală. Cu excepția reacțiilor locale ocazionale la locul de administrare, care pot să apară chiar 
la doza recomandată, nu s-a observat apariția altor efecte adverse chiar şi în cazul administrării accidentale a unei supradoze.

Carne şi organe: 21 zile.

Nu se cunosc.

Flacoane de sticlă incoloră de tip III x 100ml sau 250 ml.
Cutii de carton sau polistiren cu 6 flacoane x 100ml, 12 flacoane x 100ml sau 4 flacoane x 250 ml. 

Se va depozita la temperaturi de până la 250 C; se va proteja de lumină.
Valabilitatea produsului este de: 36 de luni.
Perioada de valabilitate după deschiderea ambalajului primar: 28 zile. 

Posologie

Supradozare

Timp de așteptare

Incompatibilităţi

Forme de prezentare

Depozitare și 
valabilitate
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Substanţe active

Indicaţii

Contraindicaţii

Precauţii speciale

Reacţii adverse

Posologie

Indicaţii de amestec

LINCO-SPECTIN® 100, pulbere solubilă
Fiecare flacon de 1,5kg conţine: 
Lincomicină (ca lincomicină hidroclorhidrică) 333g 
Spectinomicină (ca spectinomicină sulfat)       667g 

Pentru tratamentul  dizenteriei suine, enteritei bacteriene cauzate de E. Coli, Salmonella spp. sau  Lawsonia Intracellularis (ileita) şi artrita infecţioasă cauzată de organisme
susceptibile de sensibilitate la combinaţia de lincomicină şi spectinomicină.

Nu permiteţi accesul iepurilor, hamsterilor, porcuşorilor de guineea, cailor sau rumegătoarelor la apa ce conţine lincomicină. Ingestia de către aceste specii poate determina apariţia
de afecţiuni gastro-intestinale severe.

Pentru utilizarea la animale
Când se recomandă un program de tratament cu acest produs trebuie să se ia în considerare şi îmbunătăţirea condiţiilor de management. 

Pentru operator
Persoanele cu hipersensibilitate (alergice) la lincomicină, spectinomicină sau şrot de soia nu trebuie să manipuleze acest produs.
Trebuie acordată atenţie să nu se inhaleze praful de produs. Se recomandă purtarea de măşti de protecţie (mască respiratorie de unică folosinţă conform cu standardul european
EN 149 sau o mască respiratorie conformă cu standardul european EN 140 cu filtru EN 143) şi ochelari de protecţie în timpul manipulării şi administrării produsului.
Se vor spăla mâinile după manipularea produsului.

Poate să apară eliminarea de fecale şi/sau inflamaţii de intensitate medie ale anusului. Rareori, poate să apară o stare de iritabilitate moderată şi o înroşire a pielii.
Aceste simptome se remit de obicei de la sine în circa 5 până la 8 zile,  fără întreruperea tratamentului.

15mg Linco-Spectin 100 Pulbere Solubilă kg GV timp de 4-7 zile. 
Tratamentul trebuie început când apar primele simptome. Este formulat pentru administrare în apa de băut. Dozajul recomandat este de 10mg/kg greutate corporală şi pe zi.
Pentru tratamentul Lawsonia intracellularis este necesar un tratament de 7 zile.  Această apă medicamentată trebuie să fie singura sursă de apă de băut pentru porci pe toată
perioada tratamentului. O soluţie proaspătă trebuie preparată în fiecare zi. 

Pentru a atinge rata de dozare necesară, se dizolvă conţinutul unui flacon (150mg) de Linco-Spectin 100 Pulbere Solubilă în 1600 litri de apă de băut. Aceasta este echivalentă cu
administrarea a 63mg de antibiotic (21mg lincomicină și 42mg spectinomicină) pe litru de apă de băut.

ANTIBIOTICE

Scroafe Creştere Finisare

Fiecare flacon de 1,5 kg conţine:
Spectinomicină (ca spectinomicină sulfat tetrahidrat) 667 g 
Lincomicină (ca lincomicină clorhidrat) 333 g 

Benzoat de sodiu 16 g
Lactoză monohidrat

Pentru tratamentul dizenteriei, enteritei bacteriene cauzate de E. Coli, Salmonella spp., sau Lawsonia Intracellularis (ileita) și artritei infecțioase cauzate de microorganisme sensibile la 
combinația de lincomicină și spectinomicină.

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la subsanțele active sau la excipienți.
Nu permiteți accesul iepurilor, hamsterilor, porcuşorilor de guinea, cailor sau rumegătoarelor la apa ce conține lincomicină. Ingestia de către aceste specii poate determina apariția de 
afecțiuni gastro-intestinale severe.

Nu există.

Pentru utilizarea la animale
Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea sensibilității bacteriene izolate de la animale. Trebuie luate în considerare politicile antimicrobiene naționale și regionale atunci 
când se utilizează produsul.
Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din SPC poate crește prevalența rezistenței antimicrobiene la lincomicină și spectinomicină și poate scădea eficacitatea tratamentului cu 
antibiotice din grupa Lincosamidelor, datorită potențialului de rezistență încrucișată.

Pentru operator
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanțele active trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.
În caz de ingestie sau contact accidental cu pielea solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul sau eticheta produsului. Persoana care manipulează produsul medicinal 
veterinar trebuie să poarte echipament de protecție.

La porci pot sa apară eliminarea de fecale și/sau inflamații de intensitate medie ale anusului. Rareori, poate să apară o stare de iritabilitate moderată şi o înroşire a pielii. Aceste simptome 
se remit de obicei de la sine în circa 5 până la 8 zile fără întreruperea tratamentului.

Siguranța produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită pentru utilizarea în timpul gestației şi lactației.

Substanţe active

Excipienţi

Indicaţii

Contraindicaţii

Atenţionări speciale

Precauţii speciale

Reacţii adverse

Gestaţia și lactaţia
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Substanţe active

Indicaţii

Contraindicaţii

Precauţii speciale

Reacţii adverse

Posologie

Indicaţii de amestec

LINCO-SPECTIN® 100, pulbere solubilă
Fiecare flacon de 1,5kg conţine: 
Lincomicină (ca lincomicină hidroclorhidrică) 333g 
Spectinomicină (ca spectinomicină sulfat)       667g 

Pentru tratamentul  dizenteriei suine, enteritei bacteriene cauzate de E. Coli, Salmonella spp. sau  Lawsonia Intracellularis (ileita) şi artrita infecţioasă cauzată de organisme
susceptibile de sensibilitate la combinaţia de lincomicină şi spectinomicină.

Nu permiteţi accesul iepurilor, hamsterilor, porcuşorilor de guineea, cailor sau rumegătoarelor la apa ce conţine lincomicină. Ingestia de către aceste specii poate determina apariţia
de afecţiuni gastro-intestinale severe.

Pentru utilizarea la animale
Când se recomandă un program de tratament cu acest produs trebuie să se ia în considerare şi îmbunătăţirea condiţiilor de management. 

Pentru operator
Persoanele cu hipersensibilitate (alergice) la lincomicină, spectinomicină sau şrot de soia nu trebuie să manipuleze acest produs.
Trebuie acordată atenţie să nu se inhaleze praful de produs. Se recomandă purtarea de măşti de protecţie (mască respiratorie de unică folosinţă conform cu standardul european
EN 149 sau o mască respiratorie conformă cu standardul european EN 140 cu filtru EN 143) şi ochelari de protecţie în timpul manipulării şi administrării produsului.
Se vor spăla mâinile după manipularea produsului.

Poate să apară eliminarea de fecale şi/sau inflamaţii de intensitate medie ale anusului. Rareori, poate să apară o stare de iritabilitate moderată şi o înroşire a pielii.
Aceste simptome se remit de obicei de la sine în circa 5 până la 8 zile,  fără întreruperea tratamentului.

15mg Linco-Spectin 100 Pulbere Solubilă kg GV timp de 4-7 zile. 
Tratamentul trebuie început când apar primele simptome. Este formulat pentru administrare în apa de băut. Dozajul recomandat este de 10mg/kg greutate corporală şi pe zi.
Pentru tratamentul Lawsonia intracellularis este necesar un tratament de 7 zile.  Această apă medicamentată trebuie să fie singura sursă de apă de băut pentru porci pe toată
perioada tratamentului. O soluţie proaspătă trebuie preparată în fiecare zi. 

Pentru a atinge rata de dozare necesară, se dizolvă conţinutul unui flacon (150mg) de Linco-Spectin 100 Pulbere Solubilă în 1600 litri de apă de băut. Aceasta este echivalentă cu
administrarea a 63mg de antibiotic (21mg lincomicină și 42mg spectinomicină) pe litru de apă de băut.

ANTIBIOTICE

Scroafe Creştere Finisare

Nu se cunosc.

15 mg Linco-Spectin 100 Pulbere Solubilă/kg GV, timp de 4-7 zile. Tratamentul trebuie început când apar primele simptome de boală. Doza recomandată este de 15 mg/kg greutate 
corporală și pe zi. Pentru tratamentul împotriva infecției cu Lawsonia intracellularis este necesară administrarea de Linco-Spectin® 100 Pulbere Solubilă timp de 7 zile. Această apă 
medicamentată trebuie să fie singura sursă de apă de băut pentru porci pe toata perioada tratamentului. O soluție proaspată trebuie preparată în fiecare zi. 
Indicații de amestec: Pentru a atinge doza necesară, se dizolvă conținutul unui flacon (150 mg) de Linco-Spectin® 100 Pulbere Solubilă în 1600 litri de apă de băut. Aceasta este 
echivalent cu administrarea a 63 mg de produs (21 mg lincomicină și 42 mg spectinomicină) pe litru de apă de băut.
Pentru asigurarea unei dozări corecte trebuie determinată cu acuratețe greutatea corporală a animalelor ori de cate ori este posibil, pentru a evita subdozarea.

Se vor respecta dozele recomandate. Nu au fost semnalate alte reacții în afara celor descrise anterior. Tratamentul este simptomatic.

Carne și organe: zero zile.
Animalele destinate consumului uman nu vor fi sacrificate în cursul tratamentului.

Linco-Spectin® 100 Pulbere Solubilă conține lincomicină şi spectinomicină. Lincomicina este un antibiotic din grupa lincosamidelor şi este produs de Streptomyces lincolnensis. Este 
bacteriostatic şi acționează, în primal rând împotriva bacteriilor Gram-pozitive (atât aerobe cât şi anaerobe) dar şi a bacteriilor Gram-negative şi mycoplasmelor.
Modul de acțiune îl reprezintă inhibarea sintezei proteinelor la nivelul subunității 50S a ribozomului bacterian. Lincomicina are aproximativ 50% biodisponibilitate după administrare 
orală la suine şi este uşor metabolizată după administrare orală la păsări. Este excretată în principal prin materiile fecale, atât sub forma de component primar cât şi metaboliți, o mare 
parte din produs fiind excretat şi prin bilă. Spectinomicina este un antibiotic aminociclitol, produs de către Streptomyces spectabilis, este bacteriostatic şi acționează atât împotriva 
mycoplasmelor cât şi a bacteriilor Gram negative, inclusiv a lui E. coli (incluzând afecțiunile respiratorii cronice la păsări). După administrarea pe cale orală se absoarbe foarte puțin 
de la nivel intestinal, astfel încât, 90% din produs rămâne la nivelul intestinului şi este excretat prin materiile fecale. Studiile clinice efectuate au demonstrat o contribuție pozitivă a 
spectinomicinei la tratamentul BRC la păsări.
S-a demonstrat că lincomicina și spectinomicina au actiune sinergică in vitro împotriva germenilor anaerobi implicați în patogenaza dizenteriei suine.

Linco-Spectin® 100 Pulbere Solubilă conține antibioticele lincomicină şi spectinomicină. 
Lincomicina este un antibiotic din grupa lincosamidelor cu activitate împotriva unei game largi de bacterii Gram-pozitive şi Gram-negative cât şi împotriva speciilor de mycoplasma. 
Este bine distribuită în organism şi este bine metabolizată. Spectinomicina este un antibiotic din grupa aminociclitol şi este de asemenea activă împotriva speciilor de mycoplasma ca 
şi împotriva multor bacterii Gram-negative, în mod special aparținând Enterobacteriaceelor. Este la fel de bine distribuită în organism şi se pare că se excretă în mod obişnuit sub formă 
de compus de bază.

Interacţiuni cu alte 
produse medicinale 
veterinare

Posologie

Supradozare

Timp de așteptare

Proprietăţi 
farmacologice

Proprietăţi 
farmacodinamice
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Substanţe active

Indicaţii

Contraindicaţii

Precauţii speciale

Reacţii adverse

Posologie

Indicaţii de amestec

LINCO-SPECTIN® 100, pulbere solubilă
Fiecare flacon de 1,5kg conţine: 
Lincomicină (ca lincomicină hidroclorhidrică) 333g 
Spectinomicină (ca spectinomicină sulfat)       667g 

Pentru tratamentul  dizenteriei suine, enteritei bacteriene cauzate de E. Coli, Salmonella spp. sau  Lawsonia Intracellularis (ileita) şi artrita infecţioasă cauzată de organisme
susceptibile de sensibilitate la combinaţia de lincomicină şi spectinomicină.

Nu permiteţi accesul iepurilor, hamsterilor, porcuşorilor de guineea, cailor sau rumegătoarelor la apa ce conţine lincomicină. Ingestia de către aceste specii poate determina apariţia
de afecţiuni gastro-intestinale severe.

Pentru utilizarea la animale
Când se recomandă un program de tratament cu acest produs trebuie să se ia în considerare şi îmbunătăţirea condiţiilor de management. 

Pentru operator
Persoanele cu hipersensibilitate (alergice) la lincomicină, spectinomicină sau şrot de soia nu trebuie să manipuleze acest produs.
Trebuie acordată atenţie să nu se inhaleze praful de produs. Se recomandă purtarea de măşti de protecţie (mască respiratorie de unică folosinţă conform cu standardul european
EN 149 sau o mască respiratorie conformă cu standardul european EN 140 cu filtru EN 143) şi ochelari de protecţie în timpul manipulării şi administrării produsului.
Se vor spăla mâinile după manipularea produsului.

Poate să apară eliminarea de fecale şi/sau inflamaţii de intensitate medie ale anusului. Rareori, poate să apară o stare de iritabilitate moderată şi o înroşire a pielii.
Aceste simptome se remit de obicei de la sine în circa 5 până la 8 zile,  fără întreruperea tratamentului.

15mg Linco-Spectin 100 Pulbere Solubilă kg GV timp de 4-7 zile. 
Tratamentul trebuie început când apar primele simptome. Este formulat pentru administrare în apa de băut. Dozajul recomandat este de 10mg/kg greutate corporală şi pe zi.
Pentru tratamentul Lawsonia intracellularis este necesar un tratament de 7 zile.  Această apă medicamentată trebuie să fie singura sursă de apă de băut pentru porci pe toată
perioada tratamentului. O soluţie proaspătă trebuie preparată în fiecare zi. 

Pentru a atinge rata de dozare necesară, se dizolvă conţinutul unui flacon (150mg) de Linco-Spectin 100 Pulbere Solubilă în 1600 litri de apă de băut. Aceasta este echivalentă cu
administrarea a 63mg de antibiotic (21mg lincomicină și 42mg spectinomicină) pe litru de apă de băut.

ANTIBIOTICE

Scroafe Creştere Finisare

Dupa administrarea de lincomicină în doza de 5 mg /kg greutate corporală, concentrațiile serice au fost detectate după 30 min și au ramas în serul sangvin timp de 8 ore la un nivel 
de 0,5-2,32 µg/ml. C

max
 (concentrația maximă) a fost atinsă după o oră; timpul de înjumătățire a fost 1,3 ore. Într-un model dublu-compartimentat cu cel puțin două compartimente 

distincte, volumul aparent de distribuție (Vd) în organism, pentru o soluție de lincomicină primară lichidă și foarte solubilă a fost de 1 litru/kg greutate corporală sau mai mult. 
Farmacocinetica spectinomicinei a fost determinată după administrarea Linco-Spectin® 100 Pulbere Solubilă, în doza recomandată de 15 mg/kg greutate corporală. C

max 
de 37,3 

µg/ml a fost atinsă după 0,8 ore. Expunerea totală (AUC) a fost de 93 µg/ml x o oră; timpul de înjumătățire a fost de 1,83 ore. Volumul aparent de distribuție, într-un model dublu-
compartimentat , cu cel puțin două compartimente distincte, este 3 l/kg greutate corporală.

În cazul Lincomicinei, numai un singur metabolit (N-demetil-lincomicină) a fost detectat ca predominant (peste 10% dintre metaboliții lincomicinei), în cantitate și puritate suficientă 
pentru identificare structurală. Produsul inițial (lincomicina-părinte) este singurul reziduu cu activitate microbiologică semnificativă. Spectinomicina a fost principalul metabolit excretat 
în fecale. 
În cazul Spectinomicinei, produsul inițial (spectinomicina părinte) a fost componentul majoritar decelat între reziduurile din țesutul renal, dar a fost și un component minor între 
reziduurile găsite în țesutul hepatic.

În absența studiilor de compatibilitate acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

Flacon de polietilenă de înaltă densitate, culoare albă, de 1,5 kg.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25°C 
A se păstra în loc uscat.
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 5 ani. 
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 6 luni
Perioada de valabilitate după diluare sau reconstituire conform indicațiilor: 24 de ore.

Proprietăţi 
farmacocinetice

Proprietăţi 
referitoare la Mediul 
Înconjurător

Incompatibilităţi

Forme de prezentare

Depozitare și 
valabilitate
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LINCO-SPECTIN® soluție sterilă

ANTIBIOTICE

Scroafe Creştere Finisare

1 ml produs conţine:
Lincomicină (sub formă de lincomicină clorhidrat) 50 mg
Spectinomicină (sub formă de spectinomicină sulfat tetrahidrat) 100 mg

Alcool benzilic 9 mg/ml
Hidroxid de sodiu
Acid clorhidric
Apa pentru preparate injectabile

LincoSpectin Soluție Sterilă este indicat pentru tratamentul infecțiilor produse de microorganisme sensibile la acțiunea lincomicinei şi/sau spectinomicinei, incluzând:
Actinobacillus spp.
Pasteurella spp.
Brahyspira hyodysenteriae
Escherichia coli.
Salmonella spp.
Campylobacter spp.
Bacteroides spp.
Clostridium spp.
Fusobacterium spp.
Actinomyces spp.
Staphylococcus spp.
Streptococcus spp.
Mycoplasma spp.
La suine este indicat pentru tratamentul pneumoniei bacteriene şi micoplasmice, dizenteriei, enteritei bacteriene şi artritei infecțioase.

Nu se va administra la animalele care anterior au prezentat hipersensibilitate față de substanțele active.

Nu există.

Substanţe active

Excipienţi

Indicaţii

Contraindicaţii

Atenţionări speciale
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LINCO-SPECTIN® soluție sterilă

ANTIBIOTICE

Scroafe Creştere Finisare

Pentru utilizarea la animale
Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea sensibilității bacteriene izolate de la animale. Trebuie luate în considerare politicile antimicrobiene naționale și regionale atunci 
când se utilizează produsul.

Pentru operator
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanțele active trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.
În caz de ingestie, autoinjectare sau contact accidental cu pielea solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul sau eticheta produsului. Contactul cu pielea trebuie evitat. 
Spălați mâinile și zonele expuse cu apă și săpun imediat după utilizarea produsului. 

Uneori poate să apară o senzație de disconfort după injectare. În cazul administrării la suine a unor doze mai mari decât cele recomandate, produsul poate determina apariția unei diarei 
tranzitorii. Un alt efect observat ocazional la suine , ce poate să apară chiar în urma utilizării dozei prescrise, este pierderea apetitului.

Acest produs poate fi utilizat în cursul gestației şi al lactației. Nu se va utiliza la animalele ce produc lapte destinat consumului uman. Nu se va administra la găinile care produc ouă 
destinate consumului uman.

Nu se cunosc

Sub formă de injecții intramusculare sau subcutanate.
La suine: 15 mg substanță activă pe kg g.c./zi (1ml/10 kg g.c.), intramuscular; timp de 3 zile, în funcție de răspunsul clinic observat.
Pentru asigurarea unei dozari corecte trebuie determinata cu acuratete greutatea corporala a animalelor ori de cate ori este posibil, pentru a evita subdozarea.

Se vor respecta dozele recomandate.

Carne şi organe          
Suine – 14 zile după ultimul tratament.

Precauţii speciale

Reacţii adverse

Gestaţia și lactaţia

Interacţiuni cu alte 
produse medicinale 
veterinare

Posologie

Supradozare

Timp de așteptare
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LINCO-SPECTIN® soluție sterilă

ANTIBIOTICE

Scroafe Creştere Finisare

Produsul conține antibioticele lincomicină şi spectinomicină. Lincomicina este un antibiotic din grupa lincosamidelor cu activitate împotriva unei game largi de bacterii Gram-pozitive şi 
Gram-negative cât şi împotriva speciilor de mycoplasma. Este bine distribuită în organism şi este metabolizată semnificativ. Spectinomicina este un antibiotic din grupa aminociclitol şi 
este de asemenea activă împotriva speciilor de Mycoplasma ca şi împotriva multor bacterii Gram-negative, în mod special aparținând Enterobacteriaceelor. Este la fel de bine distribuită 
în organism şi se pare că se excretă în mod obişnuit sub formă de compus de bază.

După injectarea intramusculară de lincomicină în doza de 5 mg /kg greutate corporală, concentrațiile de ser au fost detectate după 30 min și au rămas în serul sangvin timp de 8 ore la 
un nivel de 0,5-2,32 µg/ml. C

max
 (concentrația maximă) a fost atinsă după o oră; timpul de înjumătățire a fost 1,3 ore. După administrarea pe cale intravenoasă a lincomicinei, în doza 

de 10 mg/kg greutate corporală (Exemplu la viței de 6 săptămâni), C
max 

a fost 30,8 µg/ml, iar timpul de înjumătățire a fost de 1,9 ore. Într-un model dublu-compartimentat cu cel puțin 
două compartimente distincte, volumul aparent de distribuție (Vd) în organism, pentru o soluție de lincomicină primară lichidă și foarte solubilă a fost de 1 litru / kg greutate corporală 
sau mai mult. 
Farmacocinetica spectinomicinei a fost determinată după administrarea intramusculară a Linco-Spectin Soluție Sterilă, în doza recomandată de 15 mg activitate antibiotică / kg greutate 
corporală. Spectinomicina a arătat o C

max
 de 37,3 µg/ml după 0,8 ore. Expunerea totală (AUC) a fost de 93 µg/ml x o oră; timpul de înjumătațire a fost de 1,83 ore. Volumul aparent de 

distribuție, într-un model dublu-compartimentat , cu cel puțin două compartimente distincte, este 0,3 l / kg greutate corporală.

În absența studiilor de compatibilitate acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare. 

Flacoane de sticlă incoloră, multidoză, de 50 ml şi de 100 ml cu dop de cauciuc butiric şi capsă de aluminiu ambalate în cutie de carton.

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25°C 
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 30 luni
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 de zile. 

Proprietăţi 
farmacodinamice

Proprietăţi 
farmacocinetice

Incompatibilităţi

Forme de prezentare

Depozitare și 
valabilitate
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Substanţe active

Indicaţii

Contraindicaţii

Precauţii speciale

Reacţii adverse

Gestaţia şi lactaţia

Interacţiuni cu alte
produse medicinale
veterinare

LINCO-SPECTIN® 44 PREMIX
Fiecare kg conţine: 
Lincomicină (sub formă de lincomicină hidroclorică)              22g
Spectinomicină (sub formă de spectinomicină sulfat)            22g
Împreună cu 10g ulei mineral şi şrot de soia (până la 1kg)

Pentru controlul şi tratamentul dizenteriei la suine produsă de Serpulina hyodysenteriae asociată cu Fusobacterium, Bacteroides, Clostridium şi/sau Campylobacter spp. sensibile
la combinaţia lincomicină şi spectinomicină. Pentru controlul şi tratamentul enteritei la porci produse de Escherichia coli şi Salmonella spp. sensibile la combinaţia
lincomicină-spectinomicină. Produsul s-a dovedit a fi în mod deosebit eficient împotriva infecţiilor enterice complicate şi combinate ce implică în etiologie organismele de mai sus.
Pentru controlul şi tratamentul enteritelor asociate cu Lawsonia intracellularis (ileitele) la porci. Ca ajutor în controlul pneumoniei micoplasmice (enzootice) la porci.
Pentru tratamentul sindromului Mastită-Metrită-Agalactie (MMA) cu origine bacteriană la scroafe cu sensibilitate la combinaţia lincomicină-spectinomicină.

Nu permiteţi accesul iepurilor, hamsterilor, porcuşorilor de guineea, cailor sau rumegătoarelor la apa ce conţine lincomicină. Ingestia de către aceste specii poate determina apariţia
de afecţiuni gastro-intestinale severe.

Pentru ulitizarea la animale
Când se recomandă un program de tratament cu acest produs trebuie să se ia în considerare şi îmbunătăţirea condiţiilor de management.

Pentru operator
Persoanele cu hipersensibilitate (alergice) la lincomicină, spectinomicină sau şrot de soia nu trebuie să manipuleze acest produs.
Trebuie acordată atenţie să nu se inhaleze praful de produs. Se recomandă purtarea de măşti de protecţie (mască respiratorie de unică folosinţă conform cu standardul european
EN 149 sau o mască respiratorie conformă cu standardul european EN 140 cu filtru EN 143) şi ochelari de protecţie în timpul manipulării şi administrării produsului.

Poate să apară eliminarea de fecale şi/sau inflamaţie moderată la nivelul anusului, de obicei cu caracter tranzitoriu. Rareori, poate să apară o stare de iritabilitate moderată şi
o înroşire a pielii. Aceste simptome se remit de obicei de la sine în circa 5 până la 8 zile, fără întreruperea tratamentului.

Nu se utilizează la porcii de reproducţie.

Nu se cunosc interacţiuni negative. Linco-Spectin s-a dovedit a fi compatibil din punct de vedere clinic cu salinomicina.

ANTIBIOTICE

Scroafe Creştere Finisare
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Posologie

Timp de aşteptare

Forma de prezentare

Depozitare
şi valabilitate

LINCO-SPECTIN® 44 PREMIX
Tratamentul şi controlul bolilor enetrice:
Tratament: 2kg produs per 1000kg furaj timp de 3 săptămâni sau până în momentul dispariţiei semnelor clinice.
Prevenţie: 1-2kg produs per 1000kg furaj pe parcursul perioadei de risc.

Tratamentul MMA: 1-2kg produs per 1000kg furaj timp de 5-10 zile înainte de fătare şi 2-3 săptămâni post-fătare.
Ajutor în controlul pneumoniei micoplasmice: 1-2kg produs per 1000kg furaj cu administrare zilnică pe parcursul perioadei de risc.

Pentru a asigura dispersia uniformă a produsului, trebuie iniţial amestecat cu o cantitate corespunzătoare de furaj şi apoi încoporat în amestecul final.
Produsul poate fi încorporat în furajul peletat la o temperatură de procesare care să nu depăşească 70oC.

Animalele destinate consumului uman nu vor fi sacrificate în cursul tratamentului
Porci: carne şi organe: 2 zile

Saci de 25kg

A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25oC.
A se păstra în loc uscat.
Sacii desigilaţi se depozitează într-un loc uscat.
Produsul rămâne stabil în furajul medicamentat şi în cel peletat timp de 3 luni.

ANTIBIOTICE

Scroafe Creştere Finisare
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Substanţe active

Indicaţii

Contraindicaţii

Precauţii speciale

Reacţii adverse

Gestaţia şi lactaţia

Interacţiuni cu alte
produse medicinale
veterinare

Posologie

LINCO-SPECTIN® 880 PREMIX
Fiecare 100g de produs conţin:
Lincomicină (clorhidrat)                                            44g
Spectinomicină sulfat (ca spectinomicină bază)   44g

Tratamentul şi prevenţia dizenteriei la suine determinate de Brachyspira hyodysenteriae, inclusiv a infecţiilor enterice mixte asociate cu Salmonella spp. şi E. Coli.
Tratamentul şi prevenţia enteropatiei proliferative porcine – ileită – produsă de Lawsonia intracellularis.

Nu se va utiliza la animalele cu hipersensibilitate cunoscută la lincomicină sau spectinomicină.
Nu se va utiliza la animalele la care evoluează infecţii cu Monilia spp.
Nu se va utiliza la hamsteri, iepuri şi animalele rumegătoare în general, deoarece lincomicina este foarte toxică pentru aceste animale şi poate produce afecţiuni gastro-intestinale
severe.

Pentru ulitizarea la animale
Linco-Spectin 880 Premix trebuie să fie amestecat corespunzător cu furajul asftel încât să se obţină un amestec omogen.

Pentru operator
Se va evita contactul direct cu pielea sau mucoasele. Se recomandă ca în timpul manipulării şi încorporării produsului în premix să se folosească mănuşi, ochelari şi 
mască de protecţie.

Pot apărea reacţii ca diaree, tumefacţie anală, înroşirea pielii şi comportament iritabil.
În caz de supradozare pot apărea efecte secundare severe.

Nu se utilizează în perioada de gestaţie sau lactaţie la scroafe.

Nu se administrează cu macrolide sau aminoglicozide.

Produsul se administrează oral astfel:
22-44mg lincomicină + 22-44mg de spectinomicină/kg premix (echivalentul a 75-150g Linco-Spectin 880 Premix/tonă de furaj) pentru o perioadă de 21 de zile.

ANTIBIOTICE

Scroafe Creştere Finisare
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Timp de aşteptare

Forma de prezentare

Depozitare
şi valabilitate

LINCO-SPECTIN® 880 PREMIX

Carne: nu se administrează cu 48 de ore înainte de sacrificare

Găleţi de plastic de 4,5kg

A se păstra într-un loc uscat şi ferit de lumină, la temperatura camerei 15-25oC.
Pachetele desigilate trebuie păstrate într-un loc uscat.
Perioada de valabilitate după încorporare în furaj: 3 luni.

ANTIBIOTICE

Scroafe Creştere Finisare
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Substanţe active

Indicaţii

Contraindicaţii

Precauţii speciale

SYNULOX® RTU

Amoxicilină (sub formă de amoxicilină trihidrat) 14g
Acid clavulanic (sub formă de clavulanat de potasiu)  3,50g

Acest produs are activitate bactericidă împotriva unui spectru larg de bacterii cu importanţă clinică ce afectează atât animalele de talie mare cât şi cele de talie mică.
In vitro, produsul este activ împotriva unei game largi de bacterii, inclusiv tulpinile rezistente faţă de amoxicilină datorită producerii de beta lactamaze.
 

  

Produsul este indicat pentru tratamentul următoarelor afecţiuni:
Infecţii respiratorii. Colibaciloză.
Infecţii periparturiente la scroafă – sindrom MMA (metrită, mastită, agalaxie).

Produsul nu trebuie administrat la iepuri, porci de guineea, hamsteri. Trebuie luate precauţii atunci când se administrează la alte ierbivore de talie mică.

Pentru ulitizarea la animale
Se va utiliza cu grijă produsul pentru a se evita contaminarea conţinutului flaconului cu apă. Acidul clavulanic este sensibil la contactul cu apa. Este foarte important să se 
utilizeze o seringă complet uscată pentru a se extrage suspensia din flacon cu scopul de a evita contaminarea conţinutului rămas în flacon cu picături de apă. Contaminarea 
conţinutului se evidenţiază prin apariţia unor pete de culoare maron închis ce corespund picăturilor de apă introduse în flacon. Conţinutul astfel contaminat nu mai poate fi 
utilizat datorită reducerii eficacităţii. Se va utiliza cu prudenţă în caz de insuficienţă renală care determină prelungirea perioadei de înjumătăţire plasmatică a principiilor active.

ANTIBIOTICE

Scroafe

     Gram negativi
     Actinobacillus lignierisi
     Actinobacillus pleuropneumoniae
     Bacteroides spp.
     Bordetella bronchiseptica
     Campylobacter spp.
     Escherichia coli
     Fusobacterium necrophorum
     Haemophillus spp.
     Klebsiella spp.
     Pasteurella spp.
     Proteus spp.
     Salmonella spp.

     Gram pozitivi
     Actinomyces bovis
     Bacillus anthracis
     Clostridium spp.
     Corynebacterium spp.
     Peptostreptococcus spp.
     Staphylococcus spp.
     Streptococcus spp.

Creştere Finisare

Principiu activ: pentru 100 ml
Amoxicilină (sub formă de amoxicilină trihidrat) 14g
Acid clavulanic (sub formă de clavulanat de potasiu) 3,50g

Ulei de nucă de cocos q.s.p. 100 ml.

Acest produs are activitate bactericidă împotriva unui spectru larg de bacterii cu importanță clinică ce afectează atât animalele de talie mare cât şi cele de talie mică. In vitro, produsul 
este activ împotriva unei game largi de bacterii, inclusiv tulpinile rezistente față de amoxicilină datorită producerii de beta lactamaze.

Gram pozitivi Gram negativi

Actinomyces bovis
 Bacillus anthracis
 Clostridium spp.
 Corynebacterium spp.
 Peptostreptococcus spp.
 Staphylococcus spp.
 Streptococcus spp

Actinobacillus lignierisi
 Actinobacillus pleuropneumoniae
 Bacteroides spp.
 Bordetella bronchiseptica
 Campylobacter spp.
 Escherichia coli
 Fusobacterium necrophorum
 Haemophillus spp.
 Klebsiella spp.
 Pasteurella spp.
 Proteus spp.
 Salmonella spp

Produsul este indicat pentru tratamentul următoarelor afecţiuni:
Infecții respiratorii - Colibaciloză.
Infecții periparturiente la scroafă-sindrom MMA (metrită, mastită, agalaxie).

Substanţe active

Excipienţi

Indicaţii
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Substanţe active

Indicaţii

Contraindicaţii

Precauţii speciale

SYNULOX® RTU

Amoxicilină (sub formă de amoxicilină trihidrat) 14g
Acid clavulanic (sub formă de clavulanat de potasiu)  3,50g

Acest produs are activitate bactericidă împotriva unui spectru larg de bacterii cu importanţă clinică ce afectează atât animalele de talie mare cât şi cele de talie mică.
In vitro, produsul este activ împotriva unei game largi de bacterii, inclusiv tulpinile rezistente faţă de amoxicilină datorită producerii de beta lactamaze.
 

  

Produsul este indicat pentru tratamentul următoarelor afecţiuni:
Infecţii respiratorii. Colibaciloză.
Infecţii periparturiente la scroafă – sindrom MMA (metrită, mastită, agalaxie).

Produsul nu trebuie administrat la iepuri, porci de guineea, hamsteri. Trebuie luate precauţii atunci când se administrează la alte ierbivore de talie mică.

Pentru ulitizarea la animale
Se va utiliza cu grijă produsul pentru a se evita contaminarea conţinutului flaconului cu apă. Acidul clavulanic este sensibil la contactul cu apa. Este foarte important să se 
utilizeze o seringă complet uscată pentru a se extrage suspensia din flacon cu scopul de a evita contaminarea conţinutului rămas în flacon cu picături de apă. Contaminarea 
conţinutului se evidenţiază prin apariţia unor pete de culoare maron închis ce corespund picăturilor de apă introduse în flacon. Conţinutul astfel contaminat nu mai poate fi 
utilizat datorită reducerii eficacităţii. Se va utiliza cu prudenţă în caz de insuficienţă renală care determină prelungirea perioadei de înjumătăţire plasmatică a principiilor active.

ANTIBIOTICE

Scroafe

     Gram negativi
     Actinobacillus lignierisi
     Actinobacillus pleuropneumoniae
     Bacteroides spp.
     Bordetella bronchiseptica
     Campylobacter spp.
     Escherichia coli
     Fusobacterium necrophorum
     Haemophillus spp.
     Klebsiella spp.
     Pasteurella spp.
     Proteus spp.
     Salmonella spp.

     Gram pozitivi
     Actinomyces bovis
     Bacillus anthracis
     Clostridium spp.
     Corynebacterium spp.
     Peptostreptococcus spp.
     Staphylococcus spp.
     Streptococcus spp.

Creştere Finisare

Produsul nu trebuie administrat la iepuri, porci de guineea, hamsteri. Trebuie luate precauții atunci când se administrează la alte ierbivore de talie mică.

Toate animalele cunoscute ca sensibile la peniciline.

Pentru utilizarea la animale
Se recomandă a nu se inocula mai mult de 20ml produs într-un singur punct la bovine, 10ml la suine și 5ml la ovine și cerbi roșii.
Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea sensibilităţii bacteriilor izolate de la animale. Dacă acest lucru nu este posibil, terapia trebuie să se 
bazeze pe plan local pe informaţii epidemiologice despre sensibilitatea bacteriilor ţintă.
Utilizarea produsului în afara instrucţiunilor furnizate în RCP poate crește prevalenţa bacteriilor rezistente și poate scădea eficacitatea tratamentului din 
cauza potenţialului de rezistenţă încrucișată.
Vaccinarea concomitentă nu este recomandată datorită posibilei activităţi imunosupresive a tetraciclinelor.

Pentru operator
Penicilinele şi cefalosporinele pot determina apariția de hipersensibilitate (alergie) după injectare, inhalare, ingestie sau contact cutanat. Hipersensibilitatea la peniciline poate fi 
asociată cu sensibilitatea încrucişată față de cefalosporine şi invers. Ocazional, reacțiile alergice la aceste substanțe pot fi grave. 1. Nu se va manipula acest produs dacă cunoaşteți că 
sunteți o persoană sensibilă sau ați fost avertizat să nu manipulați astfel de preparate. 2. Se va manipula acest produs cu mare atenție pentru a se preveni expunerea prin asigurarea 
tuturor măsurilor de precauție. 3. Dacă apar simptome ca urmare a expunerii la acest produs, cum ar fi: mâncărimi ale pielii, trebuie să faceți imediat un consult medical şi să prezentați 
medicului acest avertisment. Umflarea feței, buzelor sau ochilor sau dificultăți în respirație sunt simptome mult mai serioase şi necesită îngrijire medicală imediată. 

Ocazional, produsul poate determina durere la locul de inoculare şi/sau reacții ale țesutului local.

Produsul poate fi utilizat la animalele gestante sau în perioada de lactație.

Nu trebuie administrate concomitent cu antibiotice bacteriostatice care sunt incompatibile.

Contraindicaţii

Precauţii speciale

Reacţii adverse

Gestaţia și lactaţia

Interacţiuni cu alte 
produse medicinale 
veterinare
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Substanţe active

Indicaţii

Contraindicaţii

Precauţii speciale

SYNULOX® RTU

Amoxicilină (sub formă de amoxicilină trihidrat) 14g
Acid clavulanic (sub formă de clavulanat de potasiu)  3,50g

Acest produs are activitate bactericidă împotriva unui spectru larg de bacterii cu importanţă clinică ce afectează atât animalele de talie mare cât şi cele de talie mică.
In vitro, produsul este activ împotriva unei game largi de bacterii, inclusiv tulpinile rezistente faţă de amoxicilină datorită producerii de beta lactamaze.
 

  

Produsul este indicat pentru tratamentul următoarelor afecţiuni:
Infecţii respiratorii. Colibaciloză.
Infecţii periparturiente la scroafă – sindrom MMA (metrită, mastită, agalaxie).

Produsul nu trebuie administrat la iepuri, porci de guineea, hamsteri. Trebuie luate precauţii atunci când se administrează la alte ierbivore de talie mică.

Pentru ulitizarea la animale
Se va utiliza cu grijă produsul pentru a se evita contaminarea conţinutului flaconului cu apă. Acidul clavulanic este sensibil la contactul cu apa. Este foarte important să se 
utilizeze o seringă complet uscată pentru a se extrage suspensia din flacon cu scopul de a evita contaminarea conţinutului rămas în flacon cu picături de apă. Contaminarea 
conţinutului se evidenţiază prin apariţia unor pete de culoare maron închis ce corespund picăturilor de apă introduse în flacon. Conţinutul astfel contaminat nu mai poate fi 
utilizat datorită reducerii eficacităţii. Se va utiliza cu prudenţă în caz de insuficienţă renală care determină prelungirea perioadei de înjumătăţire plasmatică a principiilor active.

ANTIBIOTICE

Scroafe

     Gram negativi
     Actinobacillus lignierisi
     Actinobacillus pleuropneumoniae
     Bacteroides spp.
     Bordetella bronchiseptica
     Campylobacter spp.
     Escherichia coli
     Fusobacterium necrophorum
     Haemophillus spp.
     Klebsiella spp.
     Pasteurella spp.
     Proteus spp.
     Salmonella spp.

     Gram pozitivi
     Actinomyces bovis
     Bacillus anthracis
     Clostridium spp.
     Corynebacterium spp.
     Peptostreptococcus spp.
     Staphylococcus spp.
     Streptococcus spp.

Creştere Finisare

Poate fi administrat pe cale subcutanată sau intramusculară la câine şi la pisică şi numai prin injecții intramusculare la bovine şi la suine. Doza este de 8,75 mg/kg g.c. ceea ce corespunde 
cu 1ml/20 kg g.c., cu repetare la 24 de ore, timp de 3 până la 5 zile.

Flaconul va fi agitat foarte bine înainte de utilizare. După injectare se va masa locul injecției. Se va folosi o seringă şi un ac steril complet uscate.

Synulox RTU are o toxicitate scăzută şi este bine tolerat în cazul administrării pe cale parenterală. Cu excepția reacțiilor locale ocazionale la locul de administrare, care pot să apară chiar 
la doza recomandată, nu s-a observat apariția altor efecte adverse chiar şi în cazul administrării accidentale a unei supradoze.

Carne şi organe: 19 zile.

Nu se cunosc.

Flacoane de sticlă de 40 şi 100 ml ce conțin o suspensie sterilă de culoare alb-gălbuie.
Cutii de carton sau polistiren cu 6 flacoane x 100ml, 12 flacoane x 100ml şi 12 flacoane x 40 ml. 

Se va depozita la temperaturi de până la 250 C; se va proteja de lumină.
Valabilitatea produsului este de: 24 de luni.

Posologie

Supradozare

Timp de așteptare

Incompatibilităţi

Forme de prezentare

Depozitare și 
valabilitate
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Substanţa activă

Indicaţii

Precauţii speciale

Posologie

Timp de aşteptare

Forma de prezentare

Depozitare
şi valabilitate

TERRAMYCIN® LA
Oxitetraciclină dihidrat 200mg

Terramycin LA este o soluţie injectabilă, sterilă, clară, de culoare gălbuie ce conţine Oxitetraciclină dihidrat; are un spectru antimicrobian extrem de variat fiind activă împotriva unei
game foarte mari de bacterii Gram pozitive şi Gram negative, unele Mycoplasme, protozoare, ricketsii şi Chlamydia.
Nivelurile maxime de oxitetraciclină la nivel sanguin sunt atinse la aproximativ 4 ore de la injectare, mai ales la nivel pulmonar şi ocular. Repetarea administrării produsului menţine
nivelurile sanguine ale produsului la niveluri terapeutice pentru toată durata tratamentului, în mod obişnuit 3-5 zile.
Terramycin LA este indicat: pentru tratamentul pneumoniilor (Pasteurella spp., Haemophillus spp., Mycoplasma spp., Bordetella bronchiseptica), leptospirozei (Leptospira spp.),
rujetului (Erysipelotrix spp.), mastitelor sistemice, enteritelor bacteriene, artritelor infecţioase. Pentru controlul şi prevenţia pneumoniei asociate cu transportul, MMA
(metrită-mamită-agalaxie) la scroafe (E. Coli and Klebsiella spp.), diareei la purceii nou-născuţi, infecţii post-partum sau post-operatorii, boli neonatale la purcei
(E. Coli and Salmonella spp.) şi rinită atrofică.

Pentru utilizarea la animale
Hipersensibilitate cunoscută faţă de ingredientul activ. Utilizarea oxitetraciclinei în perioada de formare a dinţilor sau în perioada finală a gestaţiei poate determina 
decolorarea dinţilor. La locul de injectare pot apărea reacţii locale.

Sub formă de injecţii intramusculare profunde. Pentru efectul prelungit doza recomandată este de 20mg/kg greutate vie (ex. 1ml de Terramycin LA pe 10kg greutate corporală).
Se recomandă să nu se administreze mai mult de 10ml  într-un singur punct. La purceii în greutate de mai puţin de 10kg se va administra o doză de 1ml. Pentru prevenirea rinitei
atrofice se va administra doza de 1ml în zilele 3,12 şi 21 de viaţă. În mod normal o singură administrare este suficientă pentru un tratament. În cazul infecţiilor severe, o 
a doua doză poate fi administrată după 3-5 zile de la prima injectare. 

21 zile

Flacon de 100ml

Se va depozita la temperaturi de sub 30oC.

ANTIBIOTICE

Scroafe CreşterePurcei sugari Finisare

Fiecare ml de Terramycin LA conţine:
Oxitetraciclină 200 mg/ml (echivalent cu 217,4 mg/ml oxitetraciclină dihidrat)

Formaldehidă sulfoxilat dihidrat de sodiu  2,20 mg/ml

Pentru tratamentul pneumoniilor (Pasteurella spp., Haemophillus spp., Mycoplasma spp., Bordetella bronchiseptica), leptospirozei (Leptospira spp.), rujetului (Erysipelotrix spp.), mastitelor 
sistemice, enteritelor bacteriene, artritelor infecțioase. Pentru controlul şi prevenția pneumoniei asociată cu transportul, MMA (metrită-mamită-agalaxie) la scroafe (Escherichia coli și 
Klebsiella spp.), diareei la purceii nou-născuți, infecții post-partum sau post-operatorii, boli neonatale la purcei (E. Coli și Salmonella spp.) şi rinită atrofică.

Nu se va administra în caz de hipersensibilitate cunoscută la substanța activă sau la oricare din excipienți.
Nu se va utiliza la câine, pisică şi cal.

A nu se administra subcutanat decât la speciile recomandate.

Pentru utilizarea la animale
Se recomandă a nu se inocula mai mult de 20 ml produs într-un singur punct la bovine,10 ml la suine şi 5 ml la ovine şi cerbi roşii.
Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea sensibilității bacteriilor izolate de la animale. Dacă acest lucru nu este posibil, terapia trebuie să se bazeze pe plan local pe informații 
epidemiologice despre sensibilitatea bacteriilor țintă. 
Utilizarea produsului in afara instrucțiunilor furnizate în RCP poate crește prevalența bacteriilor rezistente și poate scădea eficacitatea tratamentului din cauza potențialului de rezistență 
încrucişată. 
Vaccinarea concomitentă nu este recomandată datorită posibilei activități imunosupresive a tetraciclinelor. 

Pentru operator
Spălați mâinile după folosire.
În caz de autoinjectare solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

Substanţa activă

Excipienţi

Indicaţii

Contraindicaţii

Precauţii speciale
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Substanţa activă

Indicaţii

Precauţii speciale

Posologie

Timp de aşteptare

Forma de prezentare

Depozitare
şi valabilitate

TERRAMYCIN® LA
Oxitetraciclină dihidrat 200mg

Terramycin LA este o soluţie injectabilă, sterilă, clară, de culoare gălbuie ce conţine Oxitetraciclină dihidrat; are un spectru antimicrobian extrem de variat fiind activă împotriva unei
game foarte mari de bacterii Gram pozitive şi Gram negative, unele Mycoplasme, protozoare, ricketsii şi Chlamydia.
Nivelurile maxime de oxitetraciclină la nivel sanguin sunt atinse la aproximativ 4 ore de la injectare, mai ales la nivel pulmonar şi ocular. Repetarea administrării produsului menţine
nivelurile sanguine ale produsului la niveluri terapeutice pentru toată durata tratamentului, în mod obişnuit 3-5 zile.
Terramycin LA este indicat: pentru tratamentul pneumoniilor (Pasteurella spp., Haemophillus spp., Mycoplasma spp., Bordetella bronchiseptica), leptospirozei (Leptospira spp.),
rujetului (Erysipelotrix spp.), mastitelor sistemice, enteritelor bacteriene, artritelor infecţioase. Pentru controlul şi prevenţia pneumoniei asociate cu transportul, MMA
(metrită-mamită-agalaxie) la scroafe (E. Coli and Klebsiella spp.), diareei la purceii nou-născuţi, infecţii post-partum sau post-operatorii, boli neonatale la purcei
(E. Coli and Salmonella spp.) şi rinită atrofică.

Pentru utilizarea la animale
Hipersensibilitate cunoscută faţă de ingredientul activ. Utilizarea oxitetraciclinei în perioada de formare a dinţilor sau în perioada finală a gestaţiei poate determina 
decolorarea dinţilor. La locul de injectare pot apărea reacţii locale.

Sub formă de injecţii intramusculare profunde. Pentru efectul prelungit doza recomandată este de 20mg/kg greutate vie (ex. 1ml de Terramycin LA pe 10kg greutate corporală).
Se recomandă să nu se administreze mai mult de 10ml  într-un singur punct. La purceii în greutate de mai puţin de 10kg se va administra o doză de 1ml. Pentru prevenirea rinitei
atrofice se va administra doza de 1ml în zilele 3,12 şi 21 de viaţă. În mod normal o singură administrare este suficientă pentru un tratament. În cazul infecţiilor severe, o 
a doua doză poate fi administrată după 3-5 zile de la prima injectare. 

21 zile

Flacon de 100ml

Se va depozita la temperaturi de sub 30oC.

ANTIBIOTICE

Scroafe CreşterePurcei sugari Finisare

La locul de injectare pot apărea reacții locale.
Utilizarea oxitetraciclinei în perioada de formare a dinților sau în perioada finală a gestației poate determina decolorarea dinților.

Utilizarea oxitetraciclinei în perioada de formare a dinților sau în perioada finală a gestației poate determina decolorarea dinților.

A nu se combina cu produse antimicrobiene bactericide sau cu fluide de infuzie.
Vaccinarea concomitentă nu este recomandată datorită posibilei activități imunosupresive a tetraciclinelor. 

Intramuscular, profund.
Pentru efectul prelungit, doza recomandată la bovine, suine, ovine şi cerbi roşii este de 20 mg s.a./kg greutate corporală (1 ml Terramycin LA pe 10 kg greutate corporală). 
La purceii în greutate de mai puțin de 10 kg g.c. se va administra o doză de 1 ml produs. Pentru prevenirea rinitei atrofice se va administra doza de 1 ml produs în zilele 3, 12 şi 21 de viață. 
În mod normal o singură administrare este suficientă pentru un tratament. În cazul infecțiilor severe, o a doua doză poate fi administrată după 3 - 5 zile de la prima injectare.
Pentru a asigura o dozaare corectă, se va determina corect greutatea animalelor pentru a evita subdozarea sau supradozarea.
Oxitetraciclina are o arie largă de siguranță la speciile țintă şi supradozarea este improbabil să producă simptome toxice.

Carne şi organe:
Administrare intramusculară: 21 zile

Nu se cunosc.

Se va depozita la temperaturi sub 25˚C. 
Perioada de valabilate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 24 de luni.
Perioada de valabilitate după deschiderea ambalajului primar: 28 zile. 

Reacţii adverse

Gestaţia și lactaţia

Interacţiuni cu alte 
produse medicinale 
veterinare

Posologie

Timp de așteptare

Incompatibilităţi

Depozitare și 
valabilitate
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Substanţa activă

Indicaţii

Precauţii speciale

TERRAMYCIN® SPRAY
Oxitetraciclină clorhidrat  3,92 % g/v
Excipienţi:
Patent albastru V (E 131) 0,192 % g/v

Tratamentul sau prevenirea tuturor infecţiilor cutanate produse de bacterii sensibile la oxitetraciclină.

În multe cazuri, în prezenţa infecţiilor severe sau profunde, terapia locală trebuie să fie completată prin terapie sistemică.

Se recomandă pentru prevenirea şi tratamentul:
- plăgilor traumatice;
- plăgi cauzate prin lupte, mai ales muşcături;
- plăgi chirurgicale, în particular cele determinate de castrare, operaţia cezariană, decornare, codotomie, amputarea urechilor, etc;.
- leziuni abrazive, rosături, zgârâieturi, înţepături, etc.;
- infecţiile bacteriene determinate de dermatitele parazitare;
- leziuni ale pielii şi copitelor.

Pentru utilizarea la animale
A nu se administra în sau în jurul ochilor. A se utiliza numai într-o locaţie bine ventilată. Numai pentru uz extern.

Pentru operator
A se utiliza numai într-o locaţie bine ventilată.
Spălaţi şi clătiţi mâinile imediat după utilizare.
Operatorul trebuie să poarte mănuşi impermeabile.
Extrem de inflamabil.
A nu se perfora sau arde chiar după ce a fost utilizat în totalitate.
A nu se utiliza în apropierea unei surse de foc sau de material incandescent.
A se feri de surse de incendiu – fumatul interzis.
Persoanele cu hipersensibilitate recunoscută la oxitetraciclină trebuie să evite utilizarea produsului.

ANTIBIOTICE

Scroafe CreşterePurcei sugari Finisare

Oxitetraciclină clorhidrat 4 g 

Tratamentul sau prevenirea infecțiilor cutanate produse de bacterii sensibile la acțiunea oxitetraciclinei la cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, câini, pisici, iepuri.
În multe cazuri, în prezența infecțiilor severe sau profunde, terapia locală trebuie să fie completată prin terapie sistemică.

Se recomandă în cazul:
- plăgilor traumatice;
- plăgilor cauzate prin lupte, (muşcături)’
- plăgi chirurgicale, (castrare, cezariană, decornare, codotomie, amputarea urechilor);
- leziunilor abrazive, rosături, zgârâieturi, înțepături;
- leziunilor ugerului, (asociate cu mulsul mecanic sau cu diferite traumatisme);
- laminite cum (afecțiuni podale la bovine şi ovine);
- infecțiilor bacteriene determinate de dermatitele parazitare;
- leziunilor pielii şi copitelor.

Nu există. 

Numai pentru uz extern. A nu se administra în sau în jurul ochilor.

Pentru utilizarea la animale
A nu se administra în sau în jurul ochilor.
A se utiliza numai într-o locație bine ventilată.
Numai pentru uz extern.

Pentru operator
A se utiliza numai într-o locație bine ventilată.
Spălați şi clătiți mâinile imediat după utilizare.
Operatorul trebuie să poarte mănuşi impermeabile.
Extrem de inflamabil.
A nu se perfora sau arde chiar după ce a fost utilizat în totalitate.
A nu se utiliza în apropierea unei surse de foc sau de material incandescent.
A se feri de surse de incendiu-fumatul interzis.
Persoanele cu hipersensibilitate recunoscută la oxitetraciclină trebuie să evite utilizarea produsului.

Substanţa activă

Indicaţii

Contraindicaţii

Atenţionări 
speciale

Precauţii speciale
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Substanţa activă

Indicaţii

Precauţii speciale

TERRAMYCIN® SPRAY
Oxitetraciclină clorhidrat  3,92 % g/v
Excipienţi:
Patent albastru V (E 131) 0,192 % g/v

Tratamentul sau prevenirea tuturor infecţiilor cutanate produse de bacterii sensibile la oxitetraciclină.

În multe cazuri, în prezenţa infecţiilor severe sau profunde, terapia locală trebuie să fie completată prin terapie sistemică.

Se recomandă pentru prevenirea şi tratamentul:
- plăgilor traumatice;
- plăgi cauzate prin lupte, mai ales muşcături;
- plăgi chirurgicale, în particular cele determinate de castrare, operaţia cezariană, decornare, codotomie, amputarea urechilor, etc;.
- leziuni abrazive, rosături, zgârâieturi, înţepături, etc.;
- infecţiile bacteriene determinate de dermatitele parazitare;
- leziuni ale pielii şi copitelor.

Pentru utilizarea la animale
A nu se administra în sau în jurul ochilor. A se utiliza numai într-o locaţie bine ventilată. Numai pentru uz extern.

Pentru operator
A se utiliza numai într-o locaţie bine ventilată.
Spălaţi şi clătiţi mâinile imediat după utilizare.
Operatorul trebuie să poarte mănuşi impermeabile.
Extrem de inflamabil.
A nu se perfora sau arde chiar după ce a fost utilizat în totalitate.
A nu se utiliza în apropierea unei surse de foc sau de material incandescent.
A se feri de surse de incendiu – fumatul interzis.
Persoanele cu hipersensibilitate recunoscută la oxitetraciclină trebuie să evite utilizarea produsului.

ANTIBIOTICE

Scroafe CreşterePurcei sugari Finisare

Nu sunt.

Poate fi utilizat în perioada de gestație şi lactație.

Orice soluție pe bază de săruri de metale.

Se agită flaconul înainte de utilizare şi se aplică local. 
Verificați dacă suprafața ce urmează să fie tratată este curată.
În caz contrar se va curăța această suprafață, se vor îndepărta corpurile străine, puroiul, exsudatele, lambourile cutanate mortificate, blana.
Se va agita bine spray-ul înainte de aplicare după care se va pulveriza produsul de la o distanță de aproximativ 18 - 20 cm de suprafața pielii.
Cantitatea de medicament ce va fi aspersată depinde de severitatea şi de mărimea leziunii. Totuşi, se recomandă ca suprafața respectivă să fie pulverizată timp de 1-2 secunde.
Tratamentul trebuie să fie repetat de 3 ori pe zi până la vindecarea leziunilor.

Nu este cazul.

Ţesuturi comestibile: Zero zile.

Nu se cunosc.

Flacon de aluminiu lăcuit, presurizat, cu aerosol de capacitate de 210 ml şi volum de umplere de 150 ml (102.0 g) ce conține 4 g de oxitetraciclină clorhidrat încorporată în vopsea marker 
de culoare albastră. O valvă specială (tip PCA 39 PV) este încorporată, permițând produsului să fie manipulat eficient atât în poziție verticală cât şi invers. 

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25°C
A se păstra în loc uscat
Flacon presurizat: se va proteja de lumină şi nu se va expune la temperaturi mai mari de 50°C.
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar asa cum este ambalat pentru comercializare: 2 ani 

Reacţii adverse

Gestaţia și lactaţia

Interacţiuni cu alte 
produse medicinale 
veterinare
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Forme de prezentare

Depozitare și 
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Substanţa activă

Indicaţii

Contraindicaţii

Precauţii speciale

Reacţii adverse

Gestaţia şi lactaţia

Interacţiuni cu alte
produse medicinale
veterinare

DRAXXIN® 100 mg/ml, soluție injectabilă

Tulatromicină 100mg/ml.

Tratamentul şi prevenţia bolilor respiratorii la suine (BRS) determinate de Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae şi
Haemophilus parasuis sensibile la tulatromicină. Înainte de efectuarea tratamentului preventiv trebuie stabilită prezenţa bolii în efectiv.  Draxxin trebuie sã fie utilizat doar
dacã se aşteaptã ca porcii sã prezinte semne de boalã în urmãtoarele 2-3 zile.

Nu se va utiliza în caz de hipersensibilitate a speciilor ţintă faţă de antibioticele macrolide.
Nu se va administra simultan cu alte macrolide sau lincosamide.
În absenţa studiilor de compatibilitate, Draxxin nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

Pentru ulitizarea la animale
Utilizarea produsului trebuie să se facă pe baza testelor de susceptibilitate şi ţinând cont de politica antimicrobiană oficială, locală.

Pentru operator
Daca are loc contactul accidental al produsului cu ochii, spălaţi imediat cu apă curată din abundenţă.
Tulatromicina poate cauza sensibilitate în urma contactului cu pielea. Dacă are loc contactul accidental al pielii cu produsul, se va spăla imediat pielea cu apă şi săpun.
Se vor spăla mâinile după utilizare.
În caz de auto-injectare accidentală, se va consulta imediat medicul curant căruia i se va prezenta prospectul produsului sau eticheta acestuia.

În cazul administrării intramusculare a produsului nu s-a observat apariţia unor reacţii  dureroase sau umflături locale. Reacţiile patomorfologice la locul injectării sunt prezente
pentru aproximativ 30 de zile după injectare.

Studiile de laborator la şobolan şi iepure nu au produs niciun efect evident de tip teratogenic, fetotoxic sau maternotoxic. Siguranţa tulatromicinei în timpul gestaţiei şi a
lactaţiei nu a fost stabilită. Utilizarea se poate face numai pe baza analizei beneficiu/risc efectuată de către medicul veterinar responsabil.

S-a observat rezistenţă de tip încrucişat cu alte macrolide. Nu se va administra simultan cu antimicrobiene cu un mod similar de acţiune
cum ar fi alte macrolide sau lincosamide.

ANTIBIOTICE

CreşterePurcei sugari Finisare
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Posologie

Supradozare

Timp de aşteptare

Forma de prezentare

Depozitare
şi valabilitate

DRAXXIN® 100 mg/ml, soluție injectabilă
O singură administrare intramusculară cu 2,5mg tulatromicină/kg greutate corporală (echivalent cu 1ml/40kg greutate corporală) în regiunea gâtului. Pentru tratamentul
porcilor cu greutate mai mare de 80kg greutate vie se va diviza doza astfel încât să nu se administreze mai mult de 2ml într-un singur punct.
Se recomandă ca tratamentul animalelor să se efectueze în fazele timpurii ale bolii şi să se evalueze răspunsul la tratament în termen de 48 de ore după injectarea produsului.
Dacă semnele afecţiunilor respiratorii persistă, se amplifică sau apare o recidivă, tratamentul trebuie schimbat, utilizând un alt antibiotic şi continuat până când semnele
clinice dispar.
Pentru a se asigura un dozaj corect, greutatea corporală trebuie determinată cât mai corect posibil pentru a se evita supradozarea. În cazul dozelor multiple ce presupun
perforarea de mai multe ori a dopului, se recomandă utilizarea unui ac aspirator sau a unei seringi multidoză pentru a se evita perforarea excesivă a dopului de cauciuc.

La porcii tineri ce cântăresc aproximativ 10kg, după administrarea unei doze de 3 până la 5 ori mai mare decât doza terapeutică s-a observat apariţia unor semne tranzitorii
de disconfort apărute la la nivelul locului de administrare şi care au inclus: emisiuni vocale excesive şi agitaţie. De asemenea, s-a observat şchiopătură când
membrul posterior a fost utilizat pentru administrarea produsului.

Carne şi organe: 33 de zile

Flacon de 50ml, 100ml

Nu necesită condiţii speciale de depozitare.
După prima deschidere valabilitatea produsului este de 28 de zile.

ANTIBIOTICE

CreşterePurcei sugari Finisare
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DRAXXIN® 25 mg/ml, soluţie injectabilă 

ANTIBIOTICE

CreşterePurcei sugari Finisare

Tulatromicină 25 mg/ml

Monotioglicerol 5 mg/ml.

Tratamentul şi prevenția bolilor respiratorii la suine (BRS) determinate de Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae şi Haemophilus 
parasuis sensibile la tulatromicină. Înainte de efectuarea tratamentului preventiv trebuie stabilită prezența bolii în efectiv. DRAXXIN trebuie sã fie utilizat doar dacã se aşteaptã ca porcii 
sã prezinte semne de boalã în urmãtoarele 2-3 zile.

Nu se va utiliza în caz de hipersensibilitate a speciilor țintă față de antibioticele macrolide.
Nu se va administra simultan cu alte macrolide sau lincosamide.

Nu există.

Pentru utilizarea la animale
Utilizarea produsului trebuie să se facă pe baza testelor de susceptibilitate a bacteriilor izolate de la animale.
Politicile antimicrobiene oficiale, naționale și regionale ar trebui să fie luate în considerare atunci când este utilizat produsul.

Pentru operator
Tulatromicina este iritantă pentru ochi. Dacă are loc contactul accidental al ochilor cu produsul, acestia se vor spăla imediat cu apă curată.
Tulatromicina poate cauza sensibilitate în urma contactului cu pielea. Dacă are loc contactul accidental al pielii cu produsul, se va spăla imediat pielea cu apă şi săpun.
Se vor spăla mâinile după utilizare.
În caz de autoinjectare accidentale solicitați imediat sfatul medicului şi prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

Reacțiile patomorfologice la locul injectării (incluzand modificari reversibile cum ar fi : congestia, edem, fibroza si hemoragie) sunt prezente pentru aproximativ 30 de zile după injectare.

Studiile de laborator la şobolan şi iepure nu au produs nici un efect evident de tip teratogenic, fetotoxic sau maternotoxic. Siguranța tulatromicinei în timpul gestației şi a lactației nu a 
fost stabilită pentru suine şi bovine. Utilizarea se poate face numai pe baza analizei beneficiu/risc efectuată de către medicul veterinar responsabil.

Substanţa activă

Excipient

Indicaţii

Contraindicaţii

Atenţionări speciale

Precauţii speciale

Reacţii adverse

Gestaţia și lactaţia
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DRAXXIN® 25 mg/ml, soluţie injectabilă 

ANTIBIOTICE

CreşterePurcei sugari Finisare

S-a observat rezistență de tip încrucişat cu alte macrolide. Nu se va administra simultan cu antimicrobiene cu un mod similar de acțiune cum ar fi alte macrolide sau lincosamide.

O singură injecție intramusculară cu 2,5 mg tulatromicină/kg greutate corporală (echivalent cu 1 ml/10 kg greutate corporală) în regiunea gâtului.
Pentru tratamentul porcilor cu greutate mai mare de 40 kg greutate vie se va diviza doza astfel încât să nu se administreze mai mult de 4 ml într-un singur punct.
Se recomandă ca tratamentul animalelor să se efectueze în fazele timpurii ale bolii şi să se evalueze răspunsul la tratament în termen de 48 de ore după injectarea produsului. Dacă 
semnele afecțiunilor respiratorii persistă sau se amplifică, sau apare o reşută, tratamentul trebuie schimbat, utilizând un alt antibiotic şi continuat până când semnele clinice dispar.
Pentru a se asigura un dozaj corect, greutatea corporală trebuie determinată cât mai corect posibil pentru a se evita supradozarea. În cazul flacoanelor cu doze multiple ce presupun 
perforarea de mai multe ori a dopului, se recomandă utilizarea unui ac aspirator sau a unei seringi multidoză pentru a se evita perforarea excesivă a dopului de cauciuc.

La porcii tineri ce cântăresc aproximativ 10 kg, după administrarea unei doze de 3 până la 5 ori mai mare decât doza terapeutică s-a observat apariția unor semne tranzitorii de disconfort 
determinate de disconfortul la nivelul locului de administrare şi care au inclus: emisiuni vocale excesive şi agitație. De asemenea, s-a observat şchiopătură când membrul posterior a 
fost utilizat pentru administrarea produsului.

Suine (carne şi organe): 33 de zile.

Tulatromicina este un agent antimicrobian, o macrolidă semisintetică, obținută printr-un proces de fermentație. Se diferențiază de numeroase alte macrolide prin durata lungă de 
acțiune care este determinată de cele 3 grupări amino; din acest motiv a fost desemnată ca aparținând unei subclase chimice denumită triamilide.
Macrolidele sunt antibiotice cu activitate bacteriostatică şi inhibă biosinteza proteinelor esențiale prin caracteristica lor esențială de a se cupla cu ARN-ul ribozomal bacterian. Ele 
acționează prin stimularea disocierii peptidil-tARN de la nivelul ribozomului în cursul procesului de translocație.
Tulatromicina este activă in vitro contra Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni şi Mycoplasma bovis şi împotriva Actinobacillus pleuropneumoniae, 
Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae şi Haemophilus parasuis cei mai frecvenți agenți patogeni de origine bacteriană asociați, în general, cu afecțiunile respiratorii la 
bovine şi suine. Valori crescute ale concentratiei minime inhibitorii( CMI )au fost găsite în cazul unor tulpini izolate de Histophilus somni şi Actinobacillus pleuropneumoniae.
Tulatromicina are, de asemenea, in vitro activitate împotriva Moraxella bovis germenul patogen bacterian cel mai frecvent asociat cu cheratoconjunctivita infecțioasã bovinã (CIB).
Rezistența la macrolide poate să apară prin mutații ale genelor care codează ARN-ul ribozomal bacterian (ARNr) sau unele proteine ribozomale; prin modificarea enzimatică (metilare) 
a segmentului țintă 23S a ARNr ribozomal apare o rezistență încrucişată cu lincosamidele şi cu grupul B a streptograminelor (rezistență MLSB); prin inactivare enzimatică sau prin 
eflux macrolidic. Rezistența de tip MLSB poate fi constitutivă sau generată. Rezistența poate fi codată la nivelul plasmidic sau cromozomial şi poate fi transferată dacă este asociată cu 
plasmidele sau cu transpozonii.

Interacţiuni cu alte 
produse medicinale 
veterinare

Posologie

Supradozare

Timp de așteptare

Proprietăţi 
farmacodinamice
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DRAXXIN® 25 mg/ml, soluţie injectabilă 

ANTIBIOTICE

CreşterePurcei sugari Finisare

La suine, profilul farmacocinetic al tulatromicinei după administrarea pe cale subcutanată a unei singure doze de 2,5 mg/kg greutate corporală, a fost de asemenea caracterizat prin 
absorbția rapidă şi extensivă urmată de distribuție ridicată şi eliminare lentă. Concentrația maximă (Cmax) la nivelul plasmei a fost de aproximativ 0,6 μg/ml; această concentrație a 
fost atinsă la aproximativ 30 minute după administrarea dozei (Tmax). Concentrațiile de tulatromicină în omogenatul pulmonar au fost considerabil mai mari decât cele de la nivel 
plasmatic. Există o evidență certă a unei acumulări substanțiale de tulatromicină în neutrofile şi macrofage alveolare. Totuşi, concentrațiile tulatromicinei in vivo la nivelul locului infecției 
în plămân nu sunt cunoscute. Concentrațiile maxime ale produsului au fost urmate de o uşoară descreştere la nivel sistemic cu o perioadă aparentă de înjumătățire la nivel plasmatic(t½) 
de 91 de ore. Cuplarea cu proteinele plasmatice a fost scăzută, de aproximativ 40%. Volumul de distribuție în starea de echilibru plasmatic (Vss) determinat după administrarea pe cale 
intravenoasă a fost de 13,2 L/kg. Biodisponibilitatea tulatromicinei după administrarea subcutanată la suine a fost de aproximativ 88%.

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

Ambalaj primar: Flacon de sticlă tip 1 cu dop de fluoropolimer îmbrăcat cu clorobutyl şi sigiliu din aluminiu.
Ambalaj secundar: Cutie de carton ce conține un flacon.
Mărimea flaconului: 20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml şi 500 ml.
Flacoanele de 500 ml nu vor fi utilizate la suine.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 de zile

Proprietăţi 
farmacocinetice

Incompatibilităţi

Forme de prezentare

Depozitare și 
valabilitate
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Substanţa activă

Indicaţii

Contraindicaţii

Precauţii speciale

Reacţii adverse

Gestaţia şi lactaţia

NAXCEL®
Ceftiofur Cristalizat 100mg/ml.

Tratamentul afecţiunilor respiratorii bacteriene asociate cu Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis şi Streptococcus suis.
Tratamentul septicemiei, poliartritelor şi poliserozitelor asociate cu infecţia cu Streptococcus suis.

Nu se va utiliza în caz de hipersensibilitate la ceftiofur sau la alte antibiotice  β – lactamice, sau la oricare dintre excipienţi.

Pentru ulitizarea la animale
Pentru adminstrarea sistemică a cefalosporinelor cu spectru larg (generaţiile 3 şi 4, cum ar fi ceftiofur) trebuie reflectat dacă acestea trebuie rezervate tratamentului pentru
acele condiţii clinice în care a existat un răspuns slab sau se aşteaptă ca raspunsul la tratament să fie slab, pentru a selecta spectrul antimicrobian. Utilizarea crescută, inclusiv
folosirea produsului în mod deviat de la instrucţiunile de mai sus, poate creşte prevalenţa bacteriilor rezistente la ceftiofur. Oficial, naţional şi local trebuie avute în vedere
politici antimicrobiene atunci când produsul este utilizat.
De câte ori este posibil, cefalosporinele trebuie să fie folosite numai pe baza testelor de susceptibilitate. Când se ia în considerare strategia tratamentului este indicat să se aibă
în vedere îmbunătăţirea managementului efectivului şi să se folosească tratament de suport cu produsele cu aplicare locală (exemplu dezinfectante).

Pentru operator
Penicilinele şi cefalosporinele pot determina apariţia de hipersensibilitate (alergie) după injectare, inhalare, ingestie sau contact cutanat. Hipersensibilitatea la peniciline poate
duce la sensibilitatea încrucişată faţă de cefalosporine şi invers. Ocazional, reacţiile alergice la aceste substanţe pot fi grave. 
Persoanele cu sensibilitate cunoscută la peniciline şi cefalosporine trebuie să evite contactul cu acest produs medicinal veterinar. Evitaţi contactul cu pielea sau ochii. În cazul
unui eventual contact se vor spăla ochii sau pielea cu apă curată. Dacă apar simptome ca urmare a expunerii la acest produs, cum ar fi: mâncărimi ale pielii sau iritaţie oculară
persistentă, trebuie să faceţi imediat un consult medical și să prezentaţi medicului prospectul sau eticheta. Umflarea feţei, a buzelor, a ochilor sau dificultăţi în respiraţie sunt
reacţii mult mai serioase şi necesită îngrijire medicală imediată.

Ocazional se poate produce umflarea tranzitorie a locului de administrare în cazul injecţiilor intramusculare.
Reacţii tisulare medii de la locul injecţiei, cum ar fi mici zone de decolorare (mai mici de 6 cm2) şi mici chisturi au fost observate pentru o perioadă de până la 42 de zile după
injecţie. Remiterea a fost observată la 56 de zile după injecţie. În cazuri foarte rare, în urma administrării produsului pot să apară reacţii de tipul șocului anafilactic. 

Studiile de laborator la şoarece nu au produs niciun efect evident de tip teratogenic, fetotoxic sau maternotoxic. Studiile de laborator la şobolan nu au evidenţiat efecte 
teratogenice dar s-au observat efecte maternotoxice (fecale moi) şi fetotoxice (reducerea greutăţii fetusului). La ambele specii nu s-au observat efecte care să influenţeze 
performanţele reproductive.
Nu au fost realizate studii pe scroafele gestante sau în lactaţie sau pe porcii de reproducţie. Va fi folosit numai de medicul veterinar responsabil pe baza evaluării raportului 
beneficiu/risc.

ANTIBIOTICE

CreşterePurcei sugari
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NAXCEL®
Nu se cunosc.

Administrare pe cale intramusculară.
5 mg ceftiofur/kg greutate corporală (echivalent cu 1ml de NAXCEL pe 20 kg greutate corporală) administraţi o singură dată în regiunea gâtului prin injecţie intramusculară.
Se va agita viguros flaconul timp de 30 de secunde sau până când dispare orice sediment vizibil.
Pentru a asigura o dozare corectă, greutatea corporală trebuie să fie determinată cu acurateţe pentru a se evita subdozarea.
Se recomandă să se limiteze volumul de injectat la maximum 4ml.

Datorită toxicităţii reduse a ceftiofurului la porc, supradozele nu sunt, în mod caracteristic, legate de apariţia niciunui fel de semn clinic cu excepţia unei umflături tranzitorii
locale.

Carne şi organe: 71 de zile

În absenţa studiilor de compatibilitate acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat sau administrat împreună cu alte produse medicinale veterinare.

Flacon de 50ml, 100ml

Nu se va depozita la temperaturi de peste 25oC.
După prima deschidere a flaconului valabilitatea este de 28 de zile.

ANTIBIOTICE

CreşterePurcei sugari
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Substanţa activă

Indicaţii

Contraindicaţii

Precauţii speciale

Reacţii adverse

EXCENEL® Fluid Supension
Ceftiofur (sub formă de clorhidrat) 50,0 mg 

Infectii asociate cu bacterii sensibile la cetiofur.
Pentru tratamentul infecţiilor respiratorii cu etiologie bacteriană asociate cu Pasteurella multocida, Actinobacillus  pleuropneumoniae şi Streptococcus suis.

Nu se utilizează la animalele care în prealabil au prezentat sensibilitate la ceftiofur şi la alte antibiotice β – lactamice. 
Nu se va injecta pe cale intravenoasă.
A nu se utiliza la pasari (inclusiv oua) datorita riscului de raspandire a rezistentei antimicrobiene la oameni.

Pentru utilizarea la animale
Se recomandă agitarea flaconului înainte de utilizare pentru a readuce produsul în suspensie.
In cazul aparitiei unei reactii alergice,tratamentul trebuie oprit.
Excenel Fluid Suspension este selectat pentru tulpini rezistente,cum ar fi bacteriile care transporta beta-lactamaze cu spectru extins (ESBL), care ar putea constitui un risc pentru 
sanatatea umana in cazul in care aceste tulpini pot disemina prin alimente (la om).Din acest motiv Excenel Fluid Suspension ar trebui utilizat in tratamentul starilor clinice care au 
un raspuns slab sau se asteapta un raspuns slab ( se face referire la cazurile foarte grave, atunci cand tratamentul trebuie initiat fara diagnostic bacteriologic)la mai multe antimicrobiene
 de prima linie ,cu spectru ingust de tratament.Atunci cand protusul este utilizat ar trebui luate in considerare politicile antimicrobiene oficiale,nationale si regionale.Utilizarea frecventa, 
nerespectarea instructiunilor descrise in rezumatul caracteristicilor produsului poate declansa rezistenta bacteriilor la Excenel Fluid Suspension.Ori de cate ori este posibil Excenel Fluid 
Suspension ar trebui folosit numai pe baza testelor de sesibilitate.
A nu se folosi in profilaxia retentiei placentare.
Excenel Fluid Suspension este destinat pentru tratamentul individual al animalelor.Nu utilizati in prevenirea bolilor sau ca parte a programelor genealogice.
Tratamentul grupurilor de animale ar trebui sa fie strict limitat asupra focarelor de boli in curs de desfasurare,in conformitate cu conditiile de utilizare aprobate.

Pentru operator
Penicilinele şi cefalosporinele pot produce reacţii de hipersensibilitate (alergie) în urma injectării, inhalării, ingestiei şi contactului cutanat. Hipersensibilitatea la peniciline poate duce la 
reacţii încrucişate la cefalosporine şi invers. Reacţiile alergice la aceste substanţe, ocazional, pot fi grave.
Nu manipulaţi acest produs dacă ştiţi că sunteţi sensibili sau dacă aţi primit recomandări să nu lucraţi cu astfel de preparate.
Dacă prezentaţi  simptome în urma expunerii cum ar fi erupţii cutanate, trebuie să cereţi sfatul medicului şi să prezentaţi doctorului acest avertisment.
Inflamaţia feţei, buzelor şi ochilor sau dificultăţile în respiraţie sunt simptome mult mai serioase şi necesită îngrijiri medicale de urgenţă. 

Reacţiile de hipersensibilitate se pot produce necondiţionat de dozaj. Reacţiile alergice (ex. reacţiile cutanate, anafilaxia) se pot produce ocazional.
La suine poate fi observată uneori o uşoară decolorare a fasciei sau grăsimii la nivelul locului injecţiei, decolorare ce poate persista până la mai mult de 20 de zile 
de la administrarea produsului.
La bovine, se poate produce o uşoară inflamaţie a locului de injectare dupa injectarea  subcutanata a produsului. A fost observata o usoara inflamatie cronica spre moderata, 
persistand pana la 42 de zile dupa injectare.

ANTIBIOTICE

CreşterePurcei sugari Finisare

Ceftiofur (sub formă de clorhidrat) 50,0 mg 

Infecții asociate cu bacterii sensibile la cetiofur.
Pentru tratamentul infecțiilor respiratorii cu etiologie bacteriană asociate cu Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae şi Streptococcus suis.

Nu se utilizează la animalele care în prealabil au prezentat sensibilitate la ceftiofur şi la alte antibiotice β-lactamice. 
Nu se va injecta pe cale intravenoasă.
A nu se utiliza la păsări (inclusiv ouă) datorită riscului de răspândire a rezistenței antimicrobiene la oameni.

Pentru utilizarea la animale
Se recomandă agitarea flaconului înainte de utilizare pentru a readuce produsul în suspensie.
În cazul aparitiei unei reacții alergice, tratamentul trebuie oprit.
Excenel Fluid Suspension este selectat pentru tulpini rezistente, cum ar fi bacteriile care transportă beta-lactamaze cu spectru extins (ESBL), care ar putea constitui un risc pentru 
sănătatea umană în cazul în care aceste tulpini pot disemina prin alimente (la om). Din acest motiv Excenel Fluid Suspension ar trebui utilizat în tratamentul stărilor clinice care au un 
răspuns slab sau se așteaptă un răspuns slab (se face referire la cazurile foarte grave, atunci când tratamentul trebuie inițiat fără diagnostic bacteriologic) la mai multe antimicrobiene de 
primă linie, cu spectru îngust de tratament. Atunci când produsul este utilizat ar trebui luate în considerare politicile antimicrobiene oficiale, naționale și regionale. Utilizarea frecventă, 
nerespectarea instrucțiunilor descrise în rezumatul caracteristicilor produsului poate declanșa rezistența bacteriilor la Excenel Fluid Suspension. Ori de câte ori este posibil Excenel Fluid 
Suspension ar trebui folosit numai pe baza testelor de sesibilitate.
A nu se folosi în profilaxia retenției placentare.
Excenel Fluid Suspension este destinat pentru tratamentul individual al animalelor. Nu utilizați în prevenirea bolilor sau ca parte a programelor genealogice.
Tratamentul grupurilor de animale ar trebui să fie strict limitat asupra focarelor de boli în curs de desfășurare, în conformitate cu condițiile de utilizare aprobate.

Pentru operator
Penicilinele şi cefalosporinele pot produce reacții de hipersensibilitate (alergie) în urma injectării, inhalării, ingestiei şi contactului cutanat. Hipersensibilitatea la peniciline poate duce la 
reacții încrucişate la cefalosporine şi invers. Reacțiile alergice la aceste substanțe, ocazional, pot fi grave. Nu manipulați acest produs dacă ştiți că sunteți sensibili sau dacă ați primit 
recomandări să nu lucrați cu astfel de preparate. Dacă prezentați simptome în urma expunerii cum ar fi erupții cutanate, trebuie să cereți sfatul medicului şi să prezentați doctorului acest 
avertisment. Inflamația feței, buzelor şi ochilor sau dificultățile în respirație sunt simptome mult mai serioase şi necesită îngrijiri medicale de urgență. 

Reacțiile de hipersensibilitate se pot produce necondiționat de dozaj. Reacțiile alergice (ex. reacțiile cutanate, anafilaxia) se pot produce ocazional.
La suine poate fi observată uneori o uşoară decolorare a fasciei sau grăsimii la nivelul locului injecției, decolorare ce poate persista până la mai mult de 20 de zile de la administrarea 
produsului.
La bovine, se poate produce o uşoară inflamație a locului de injectare dupa injectarea subcutanata a produsului. A fost observată o ușoară inflamație cronică spre moderată, persistând 
până la 42 de zile după injectare.

Substanţa activă

Indicaţii

Contraindicaţii

Precauţii speciale

Reacţii adverse
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Interacţiuni cu alte
produse medicinale
veterinare

Posologie

Supradozare

Timp de aşteptare

Forma de prezentare

Depozitare
şi valabilitate

EXCENEL® Fluid  Suspension
Deşi studiile de laborator nu au evidenţiat efecte teratogene, avort sau influenţă asupra funcţiei reproductive, siguranţa ceftiofurului la nivelul aparatului reproductiv nu a fost investigată 
la scroafele gestante în mod specific. 
Se recomandă utilizarea în funcţie de evaluarea de către medicul veterinar responsabil a balanţei risc-beneficiu.

Nu se cunosc.

Inainte de folosire,agitati bine maxim 60 de secunde sau pana cand produsul are un aspect omogen.
3 mg ceftiofur/kg g.c. /zi, timp de 3 zile, pe cale intramusculară  (1 ml/16 kg greutate corporală la fiecare injecţie).
Nu se vor administra mai mult de 4 ml la locul de injectare.
Administrările ulterioare trebuie aplicate în locuri diferite. 
Flacoanele de 50 ml si de 100 ml pot fi perforate de maxim 50 de ori.Flacoanele de 250 ml pot fi perforate de maxim 33 de ori. 
Altfel se recomanda utilizarea unei seringi multidoza.
În caz de metrită acută post-partum, terapia adiţională de suport poate fi necesară în unele cazuri.

Nivelul redus de toxicitate al ceftiofurului a fost demonstrat la porci prin utilizarea ceftiofurului în doze excesive, de 8 ori mai mari decât doza zilnică de ceftiofur 
recomandată, administrată intramuscular timp de 15 zile consecutiv.  

Carne şi organe: 2 zile

ANTIBIOTICE

CreşterePurcei sugari Finisare

Gestaţia și lactaţia Deşi studiile de laborator nu au evidențiat efecte teratogene, avort sau influență asupra funcției reproductive, siguranța ceftiofurului la nivelul aparatului reproductiv nu a fost investigată 
la scroafele gestante în mod specific. 
Se recomandă utilizarea în funcție de evaluarea de către medicul veterinar responsabil a balanței risc-beneficiu.

Nu se cunosc.

Înainte de folosire, agitati bine maxim 60 de secunde sau până când produsul are un aspect omogen.
3 mg ceftiofur/kg g.c. /zi, timp de 3 zile, pe cale intramusculară (1 ml/16 kg greutate corporală la fiecare injecție).
Nu se vor administra mai mult de 4 ml la locul de injectare.
Administrările ulterioare trebuie aplicate în locuri diferite. 
Flacoanele de 50 ml și de 100 ml pot fi perforate de maxim 50 de ori. Flacoanele de 250 ml pot fi perforate de maxim 33 de ori. 
Altfel se recomandă utilizarea unei seringi multidoză.

Nivelul redus de toxicitate al ceftiofurului a fost demonstrat la porci prin utilizarea ceftiofurului în doze excesive, de 8 ori mai mari decât doza zilnică de ceftiofur recomandată, administrată 
intramuscular timp de 15 zile consecutiv. 
La bovine nu s-au semnalat semne de toxicitate sistemică, chiar în urma unor supradoze administrate parenteral.

Carne şi organe: 2 zile

Ceftiofur este o cefalosporină de ultimă generație, activă împotriva multor bacterii Gram-pozitive şi Gram-negative. Ceftiofur inhibă sinteza peretelui celular bacterian, exercitând astfel 
proprietăți bactericide.
Beta-lactamicele acționează prin interferența în sinteza peretelui celular bacterian. Sinteza peretelui celular este dependentă de enzimele denumite penicillin binding proteins-proteine 
ce se cuplează cu penicilinele (PBPs). Bacteriile dezvoltă rezistență la cefalosporine prin intermediul a patru mecanisme: 1) alterarea sau achiziționarea de proteine insensibile la un 
â-lactamic eficient în alte condiții; 2) alterând permeabilitatea celulară la β-lactamice; 3) producând β-lactamaze care rup inelul β-lactamic molecular, sau 4) eflux activ.
Unele β-lactamaze, aparținând microorganismelor Gram-negative întâlnite la nivel enteric, pot conferi CMI ridicate la concentrații diferite de cefalosporine din generația a treia şi a 
patra, precum şi peniciline, ampiciline, combinații inhibitoare β-lactamice şi cefalosporine de prima şi a doua generație.

Gestaţia și lactaţia
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Interacţiuni cu alte
produse medicinale
veterinare

Posologie

Supradozare

Timp de aşteptare

Forma de prezentare

Depozitare
şi valabilitate

EXCENEL® Fluid  Suspension
Deşi studiile de laborator nu au evidenţiat efecte teratogene, avort sau influenţă asupra funcţiei reproductive, siguranţa ceftiofurului la nivelul aparatului reproductiv nu a fost investigată 
la scroafele gestante în mod specific. 
Se recomandă utilizarea în funcţie de evaluarea de către medicul veterinar responsabil a balanţei risc-beneficiu.

Nu se cunosc.

Inainte de folosire,agitati bine maxim 60 de secunde sau pana cand produsul are un aspect omogen.
3 mg ceftiofur/kg g.c. /zi, timp de 3 zile, pe cale intramusculară  (1 ml/16 kg greutate corporală la fiecare injecţie).
Nu se vor administra mai mult de 4 ml la locul de injectare.
Administrările ulterioare trebuie aplicate în locuri diferite. 
Flacoanele de 50 ml si de 100 ml pot fi perforate de maxim 50 de ori.Flacoanele de 250 ml pot fi perforate de maxim 33 de ori. 
Altfel se recomanda utilizarea unei seringi multidoza.
În caz de metrită acută post-partum, terapia adiţională de suport poate fi necesară în unele cazuri.

Nivelul redus de toxicitate al ceftiofurului a fost demonstrat la porci prin utilizarea ceftiofurului în doze excesive, de 8 ori mai mari decât doza zilnică de ceftiofur 
recomandată, administrată intramuscular timp de 15 zile consecutiv.  

Carne şi organe: 2 zile

ANTIBIOTICE

CreşterePurcei sugari Finisare

Gestaţia și lactaţia Ceftiofur este activ împotriva următoarelor microorganisme implicate în infecțiile respiratorii la suine: Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae şi Streptococcus suis. 
Bordetella bronchiseptica este nesusceptibilă la ceftiofur.

Următoarele Concentrații Minime Inhibitorii (CMI) au fost determinate pentru ceftiofur la culturile de bacterii țintă europene izolate:

Organism (număr izolate) CMI câmp (µg/mL) CMI 90 (µg/mL)

A. pleuropneumoniae (28) ≤ 0.03* ≤ 0.03

Pasteurella multocida (37) ≤ 0.03 - 0.13 ≤ 0.03

Streptococcus suis (495) ≤ 0.03 - 0.25 ≤ 0.03

Haemophilus parasuis (16) ≤ 0.03 - 0.13 ≤0.03
*Fără limite; toți germenii izolați s-au încadrat între aceleaşi valori. ND-nedeterminat

Următoarele puncte esențiale sunt recomandate de NCCLS pentru agenții patogeni respiratorii ai bovinelor şi suinelor cărora se adresează Excenel Fluid Suspension conform etichetei:

Diametrul Zonal (mm) CMI (μg/mL) Interpretare

≥ 21 ≤ 2.0 (S) Susceptibil

18 - 20 4.0 (I) Intermediar

≤ 17 ≥ 8.0 (R) Resistent
Nu s-au descoperit puncte critice pentru agenții patogeni asociați cu pododermatita sau metrita acută post-partum la vaci.

După administrare, ceftiofur este rapid metabolizat în desfuroilceftiofur, principalul metabolit activ.

Desfuroil ceftiofur are o activitate antimicrobiană similară cu a ceftiofurului împotriva bacteriilor responsabile de infecțiile respiratorii la animale. Metabolitul activ este legat reversibil 
de proteinele plasmatice. Datorită transportului cu aceste proteine, metabolitul concentrat la locul de injectare este activ şi rămâne activ chiar şi în prezența țesuturilor necrotice şi 
detritusurilor.
La porcii cărora le-a fost administrată o singură doză de 3 mg/kg greutate vie (g.v), concentrațiile maxime plasmatice de 11,8±1,67 µg/ml au fost atinse în aproximativ 1 oră; timpul 
de înjumătățire (t ½ ) la desfuroilceftiofur a fost de 16,7±2,3 ore. Nu s-a observat nicio acumulare de desfuroilceftiofur după doza de 3 mg ceftiofur/kg g.v./zi administrată zilnic timp 
de 3 zile.
Eliminarea s-a produs în principal prin urină (peste 70%). Media concentrațiilor de medicament regăsite în fecale a fost de 12-15%.
Ceftiofur este complet biodisponibil după administrarea intramusculară.

Particularităţi 
farmacocinetice
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Interacţiuni cu alte
produse medicinale
veterinare

Posologie

Supradozare

Timp de aşteptare

Forma de prezentare

Depozitare
şi valabilitate

EXCENEL® Fluid  Suspension
Deşi studiile de laborator nu au evidenţiat efecte teratogene, avort sau influenţă asupra funcţiei reproductive, siguranţa ceftiofurului la nivelul aparatului reproductiv nu a fost investigată 
la scroafele gestante în mod specific. 
Se recomandă utilizarea în funcţie de evaluarea de către medicul veterinar responsabil a balanţei risc-beneficiu.

Nu se cunosc.

Inainte de folosire,agitati bine maxim 60 de secunde sau pana cand produsul are un aspect omogen.
3 mg ceftiofur/kg g.c. /zi, timp de 3 zile, pe cale intramusculară  (1 ml/16 kg greutate corporală la fiecare injecţie).
Nu se vor administra mai mult de 4 ml la locul de injectare.
Administrările ulterioare trebuie aplicate în locuri diferite. 
Flacoanele de 50 ml si de 100 ml pot fi perforate de maxim 50 de ori.Flacoanele de 250 ml pot fi perforate de maxim 33 de ori. 
Altfel se recomanda utilizarea unei seringi multidoza.
În caz de metrită acută post-partum, terapia adiţională de suport poate fi necesară în unele cazuri.

Nivelul redus de toxicitate al ceftiofurului a fost demonstrat la porci prin utilizarea ceftiofurului în doze excesive, de 8 ori mai mari decât doza zilnică de ceftiofur 
recomandată, administrată intramuscular timp de 15 zile consecutiv.  

Carne şi organe: 2 zile

ANTIBIOTICE

CreşterePurcei sugari Finisare

Gestaţia și lactaţia În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu un alt produs medicinal veterinar.

Cutie de carton cu 1 flacon de sticlă (tip I) de 50, 100 sau 250 ml.
Cutie de carton cu 10 flacoane de sticlă (tip I) de 50 sau 100 ml 

Flaconele de 50 si 100 ml au un dop de cauciuc clorobutilic şi capsă de aluminiu cu capac de plastic flip-off.
Flaconul de 250 ml are un dop de cauciuc bromobutilic cu un capac pull-off.

Nu toate formele de prezentare pot fi comercializate.

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25°C.
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile

Incompatibilităţi

Forma de 
prezentare

Depozitare și 
valabilitate
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Substanţa activă

Indicaţii

Contraindicaţii

Precauţii speciale

Reacţii adverse

Gestaţia şi lactaţia

Posologie

EXCENEL®, pulbere sterilă
Fiecare flacon conţine Ceftiofur (sub formă de ceftiofur sodic) – 1g sau 4g. Fiecare ml din  soluţia reconstituită conţine 50mg Ceftiofur.

Tratamentul infecţiilor respiratorii la suine determinate de Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida şi Streptococcus suis.
 
La fel ca şi în cazul altor antibiotice nu se va utiliza la animalele cunoscute a avea hipersensibilitate faţă de substanţa activă.

Pentru operator
Penicilinele şi cefalosporinele pot determina apariţia de hipersensibilitate (alergie) după injectare, inhalare, ingestie sau contact cutanat. Hipersensibilitatea la peniciline
poate fi asociată cu sensibilitatea încrucişată faţă de cefalosporine şi invers. Ocazional, reacţiile alergice la aceste substanţe pot fi grave. 1. Nu se va manipula acest produs
dacă cunoaşteţi că sunteţi o persoană sensibilă sau aţi fost avertizat să nu manipulaţi astfel de preparate. 2. Se va manipula acest produs cu mare atenţie pentru a se
preveni expunerea prin asigurarea tuturor măsurilor de precauţie. 3. Dacă apar simptome ca urmare a expunerii la acest produs, cum ar fi mâncărimi ale pielii, trebuie să
faceţi imediat un consult medical şi să prezentaţi medicului acest avertisment. Umflarea feţei, a buzelor, a ochilor sau dificultăţi în respiraţie sunt simptome mult mai serioase
şi necesită îngrijire medicală imediată. 

Utilizarea de ceftiofur sodic poate avea ca rezultat apariţia unor semne imediate şi de scurtă durată de durere la locul de administrare. Nu s-a observat apariţia de semne generale. 

Nu sunt disponibile date pentru suine. La şobolan, nu s-au observat efecte teratogene, avort sau reducerea capacităţii reproductive.

Flaconul cu 1g pulbere sterilă se va dizolva cu 20ml de solvent.
Flaconul cu 4g pulbere sterilă se va dizolva cu 80ml de solvent.
Introducerea rapidă a diluantului va permite dizolvarea rapidă.
Soluţia care rezultă conţine 50mg de ceftiofur pe mililitru. Produsul reconstituit este recomandat pentru administrare intramusculară. 
Doza este de 3mg/kg.
Aceasta este echivalentă cu 1ml de soluţie reconstituită pe 16kg  greutate corporală. Doza trebuie administrată o dată pe zi, la interval de 24 de ore, timp de 3 zile  consecutiv. 
Dacă în această perioadă de timp nu se observă nici un răspuns la tratament, terapia trebuie reconsiderată.

ANTIBIOTICE

CreşterePurcei sugari Finisare

1 flacon de 1g cu pulbere liofilizată conţine:
Ceftiofur (sub formă de ceftiofur sodic)...........1 g
Excipienţi q.s. ...........................................1 flacon

1 flacon de 4 g cu pulbere liofilizată conţine: 
Ceftiofur (sub formă de ceftiofur sodic)...........4 g 
Excipienţi q.s. ...........................................1 flacon

1 ml de soluţie reconstituită conţine:
Ceftiofur (sub formă de ceftiofur sodic)........... 50 mg

Pentru tratamentul infecțiilor respiratorii cu etiologie bacteriană asociate cu Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae şi Streptococcus suis.

La fel ca şi în cazul altor antibiotice, nu se va utiliza la animalele cunoscute a avea hipersensibilitate la substanța activă sau la alte betalactamice.
Nu se va administra pe cale intravenoasă.

Pentru utilizarea la animale
Se recomandă agitarea flaconului înainte de utilizare.
În cazul apariției de reacții alergice, tratamentul trebuie oprit.
Utilizarea necorespunzătoare a produsului poate intensifica prevalența rezistenței bacteriene la cefalosporine.
Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testele de susceptibilitate şi trebuie avute în vedere politicile antimicrobiene locale, oficiale.

Pentru operator
Penicilinele şi cefalosporinele pot produce reacții de hipersensibilitate (alergie) în urma injectării, inhalării, ingestiei şi contactului cutanat. Hipersensibilitatea la peniciline poate duce 
la reacții încrucişate la cefalosporine şi invers. Reacțiile alergice la aceste substanțe, ocazional pot fi grave.
Nu manipulați acest produs dacă ştiți că sunteți sensibili sau dacă ați primit recomandări să nu lucrați cu astfel de preparate.
Dacă prezentați simptome în urma expunerii cum ar fi erupții cutanate, trebuie să cereți sfatul medicului şi să prezentați medicului acest avertisment.
Inflamația feței, buzelor şi ochilor sau dificultățile în respirație sunt simptome mult mai serioase şi necesită îngrijiri medicale de urgență. 

Substanţa activă

Indicaţii

Contraindicaţii

Precauţii speciale
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Substanţa activă

Indicaţii

Contraindicaţii

Precauţii speciale

Reacţii adverse

Gestaţia şi lactaţia

Posologie

EXCENEL®, pulbere sterilă
Fiecare flacon conţine Ceftiofur (sub formă de ceftiofur sodic) – 1g sau 4g. Fiecare ml din  soluţia reconstituită conţine 50mg Ceftiofur.

Tratamentul infecţiilor respiratorii la suine determinate de Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida şi Streptococcus suis.
 
La fel ca şi în cazul altor antibiotice nu se va utiliza la animalele cunoscute a avea hipersensibilitate faţă de substanţa activă.

Pentru operator
Penicilinele şi cefalosporinele pot determina apariţia de hipersensibilitate (alergie) după injectare, inhalare, ingestie sau contact cutanat. Hipersensibilitatea la peniciline
poate fi asociată cu sensibilitatea încrucişată faţă de cefalosporine şi invers. Ocazional, reacţiile alergice la aceste substanţe pot fi grave. 1. Nu se va manipula acest produs
dacă cunoaşteţi că sunteţi o persoană sensibilă sau aţi fost avertizat să nu manipulaţi astfel de preparate. 2. Se va manipula acest produs cu mare atenţie pentru a se
preveni expunerea prin asigurarea tuturor măsurilor de precauţie. 3. Dacă apar simptome ca urmare a expunerii la acest produs, cum ar fi mâncărimi ale pielii, trebuie să
faceţi imediat un consult medical şi să prezentaţi medicului acest avertisment. Umflarea feţei, a buzelor, a ochilor sau dificultăţi în respiraţie sunt simptome mult mai serioase
şi necesită îngrijire medicală imediată. 

Utilizarea de ceftiofur sodic poate avea ca rezultat apariţia unor semne imediate şi de scurtă durată de durere la locul de administrare. Nu s-a observat apariţia de semne generale. 

Nu sunt disponibile date pentru suine. La şobolan, nu s-au observat efecte teratogene, avort sau reducerea capacităţii reproductive.

Flaconul cu 1g pulbere sterilă se va dizolva cu 20ml de solvent.
Flaconul cu 4g pulbere sterilă se va dizolva cu 80ml de solvent.
Introducerea rapidă a diluantului va permite dizolvarea rapidă.
Soluţia care rezultă conţine 50mg de ceftiofur pe mililitru. Produsul reconstituit este recomandat pentru administrare intramusculară. 
Doza este de 3mg/kg.
Aceasta este echivalentă cu 1ml de soluţie reconstituită pe 16kg  greutate corporală. Doza trebuie administrată o dată pe zi, la interval de 24 de ore, timp de 3 zile  consecutiv. 
Dacă în această perioadă de timp nu se observă nici un răspuns la tratament, terapia trebuie reconsiderată.

ANTIBIOTICE

CreşterePurcei sugari Finisare

Reacțiile de hipersensibilitate se pot produce necondiționat de dozaj. Reacțiile alergice (ex. reacțiile cutanate, anafilaxia) pot apare ocazional.
La suine poate fi observată uneori o uşoară decolorare a fasciei sau grăsimii la nivelul locului injecției, decolorare ce poate persista până la mai mult de 20 de zile de la administrarea 
produsului.

Deşi studiile de laborator nu au evidențiat efecte teratogene, avort sau influență asupra funcției reproductive , siguranța ceftiofurului la nivelul aparatului reproductiv nu a fost investigată 
la scroafele şi vacile gestante în mod specific. 
Se recomandă utilizarea produsului în funcție de evaluarea de către medicul veterinar responsabil a balanței risc-beneficiu.

Nu se cunosc.

Flaconul cu 1 g pulbere liofilizată se va dizolva cu 20 ml de solvent.
Flaconul cu 4 g pulbere liofilizată se va dizolva cu 80 ml de solvent.
Solventul pentru reconstituire: apă pentru produse injectabile.
Introducerea rapidă a solventului va permite dizolvarea rapidă a produsului.

Soluția care rezultă în urma reconstituirii va conține 50 mg de ceftiofur/ml de soluție injectabilă. 

3 mg/kg greutate corporală. Aceasta este echivalent cu 1 ml de soluție reconstituită pe 16 kg greutate corporală. Doza trebuie administrată o dată pe zi, la interval de 24 de ore, timp 
de 3 zile consecutiv.
Dacă în această perioadă de timp nu se observă niciun răspuns la tratament, terapia trebuie reconsiderată.

Pentru asigurarea unei dozări corecte, trebuie determinată cu acuratețe greutatea corporală a animalelor ori de câte ori este posibil pentru a evita subdozarea. 

Administrarea produsului reconstituit se face numai pe cale intramusculară la toate speciile prezentate anterior.

Reacţii adverse

Gestaţia și lactaţia
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Substanţa activă

Indicaţii

Contraindicaţii

Precauţii speciale

Reacţii adverse

Gestaţia şi lactaţia

Posologie

EXCENEL®, pulbere sterilă
Fiecare flacon conţine Ceftiofur (sub formă de ceftiofur sodic) – 1g sau 4g. Fiecare ml din  soluţia reconstituită conţine 50mg Ceftiofur.

Tratamentul infecţiilor respiratorii la suine determinate de Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida şi Streptococcus suis.
 
La fel ca şi în cazul altor antibiotice nu se va utiliza la animalele cunoscute a avea hipersensibilitate faţă de substanţa activă.

Pentru operator
Penicilinele şi cefalosporinele pot determina apariţia de hipersensibilitate (alergie) după injectare, inhalare, ingestie sau contact cutanat. Hipersensibilitatea la peniciline
poate fi asociată cu sensibilitatea încrucişată faţă de cefalosporine şi invers. Ocazional, reacţiile alergice la aceste substanţe pot fi grave. 1. Nu se va manipula acest produs
dacă cunoaşteţi că sunteţi o persoană sensibilă sau aţi fost avertizat să nu manipulaţi astfel de preparate. 2. Se va manipula acest produs cu mare atenţie pentru a se
preveni expunerea prin asigurarea tuturor măsurilor de precauţie. 3. Dacă apar simptome ca urmare a expunerii la acest produs, cum ar fi mâncărimi ale pielii, trebuie să
faceţi imediat un consult medical şi să prezentaţi medicului acest avertisment. Umflarea feţei, a buzelor, a ochilor sau dificultăţi în respiraţie sunt simptome mult mai serioase
şi necesită îngrijire medicală imediată. 

Utilizarea de ceftiofur sodic poate avea ca rezultat apariţia unor semne imediate şi de scurtă durată de durere la locul de administrare. Nu s-a observat apariţia de semne generale. 

Nu sunt disponibile date pentru suine. La şobolan, nu s-au observat efecte teratogene, avort sau reducerea capacităţii reproductive.

Flaconul cu 1g pulbere sterilă se va dizolva cu 20ml de solvent.
Flaconul cu 4g pulbere sterilă se va dizolva cu 80ml de solvent.
Introducerea rapidă a diluantului va permite dizolvarea rapidă.
Soluţia care rezultă conţine 50mg de ceftiofur pe mililitru. Produsul reconstituit este recomandat pentru administrare intramusculară. 
Doza este de 3mg/kg.
Aceasta este echivalentă cu 1ml de soluţie reconstituită pe 16kg  greutate corporală. Doza trebuie administrată o dată pe zi, la interval de 24 de ore, timp de 3 zile  consecutiv. 
Dacă în această perioadă de timp nu se observă nici un răspuns la tratament, terapia trebuie reconsiderată.

ANTIBIOTICE

CreşterePurcei sugari Finisare

Nivelul redus de toxicitate a fost demonstrat la porci prin utilizarea ceftiofur în doze excesive, de 8 ori mai mari decât doza zilnică de ceftiofur recomandată, administrată intramuscular timp de 15 zile 
consecutiv. 
La bovine nu s-au semnalat semne de toxicitate sistemică chiar în urma unor supradoze administrate parenteral.

Carne şi organe: (48 ore) 2 zile

Ceftiofur este o cefalosporină de ultimă generație, activă împotriva multor bacterii Gram-pozitive şi Gram-negative. Ceftiofur inhibă sinteza peretelui celular bacterian, exercitând astfel proprietăți bactericide.
Beta-lactamicele acționează prin interferența în sinteza peretelui celular bacterian. Sinteza peretelui celular este dependentă de enzimele denumite penicillin binding proteins-proteine ce se cuplează 
cu penicilinele (PBPs). Bacteriile dezvoltă rezistență la cefalosporine prin intermediul a patru mecanisme: 1) alterarea sau achiziționarea de proteine insensibile la un β-lactamic eficient în alte condiții; 2) 
alterând permeabilitatea celulară la β-lactamice; 3) producând β-lactamaze care rup inelul β-lactamic molecular, sau 4) eflux activ.

Unele β-lactamaze, aparținând microorganismelor Gram-negative întâlnite la nivel enteric, pot conferi CMI ridicate la concentrații diferite de cefalosporine din generația a treia şi a patra, precum şi peniciline, 
ampiciline, combinații inhibitoare β-lactamice şi cefalosporine de prima şi a doua generație.

Ceftiofur este activ împotriva următoarelor microorganisme implicate în infecțiile respiratorii la suine: Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae şi Streptococcus suis. Bordetella bronchiseptica 
este nesusceptibilă la ceftiofur.

Următoarele Concentrații Minime Inhibitorii (CMI)au fost determinate pentru ceftiofur la culturile de bacterii tinta europene izolate :

Microorganisme (număr germeni izolaţi) Limitele CMI (µg/ml) CMI
90

 (µg/ml)

A. pleuropenumoniae (28)
Pasteurella multocida (37)

Streptococcus suis (495)
Haemophylus parasuis (16)

0,03*
0,03-0,13
0,03-0,25
0,03-0,13

0,03
0,03
0,03
0,03

Următoarele puncte esențiale sunt recomandate de NCCLS pentru agentii patogeni respiratorii ai bovinelor şi suinelor cărora se adresează Excenel RTU conform etichetei:

Diametrul zonei (mm) CMI (µg/ ml) Interpretare

21
18-20

17

2,0
4,0
8,0

(S) Susceptibil
(I) Intermediar

R) Rezistent
Nu s-au descoperit puncte critice pentru agenții patogeni asociați cu pododermatita sau metrita acută post-partum la vaci.

Supradozare

Timp de așteptare

Proprietăţi 
farmacodinamice
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Substanţa activă

Indicaţii

Contraindicaţii

Precauţii speciale

Reacţii adverse

Gestaţia şi lactaţia

Posologie

EXCENEL®, pulbere sterilă
Fiecare flacon conţine Ceftiofur (sub formă de ceftiofur sodic) – 1g sau 4g. Fiecare ml din  soluţia reconstituită conţine 50mg Ceftiofur.

Tratamentul infecţiilor respiratorii la suine determinate de Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida şi Streptococcus suis.
 
La fel ca şi în cazul altor antibiotice nu se va utiliza la animalele cunoscute a avea hipersensibilitate faţă de substanţa activă.

Pentru operator
Penicilinele şi cefalosporinele pot determina apariţia de hipersensibilitate (alergie) după injectare, inhalare, ingestie sau contact cutanat. Hipersensibilitatea la peniciline
poate fi asociată cu sensibilitatea încrucişată faţă de cefalosporine şi invers. Ocazional, reacţiile alergice la aceste substanţe pot fi grave. 1. Nu se va manipula acest produs
dacă cunoaşteţi că sunteţi o persoană sensibilă sau aţi fost avertizat să nu manipulaţi astfel de preparate. 2. Se va manipula acest produs cu mare atenţie pentru a se
preveni expunerea prin asigurarea tuturor măsurilor de precauţie. 3. Dacă apar simptome ca urmare a expunerii la acest produs, cum ar fi mâncărimi ale pielii, trebuie să
faceţi imediat un consult medical şi să prezentaţi medicului acest avertisment. Umflarea feţei, a buzelor, a ochilor sau dificultăţi în respiraţie sunt simptome mult mai serioase
şi necesită îngrijire medicală imediată. 

Utilizarea de ceftiofur sodic poate avea ca rezultat apariţia unor semne imediate şi de scurtă durată de durere la locul de administrare. Nu s-a observat apariţia de semne generale. 

Nu sunt disponibile date pentru suine. La şobolan, nu s-au observat efecte teratogene, avort sau reducerea capacităţii reproductive.

Flaconul cu 1g pulbere sterilă se va dizolva cu 20ml de solvent.
Flaconul cu 4g pulbere sterilă se va dizolva cu 80ml de solvent.
Introducerea rapidă a diluantului va permite dizolvarea rapidă.
Soluţia care rezultă conţine 50mg de ceftiofur pe mililitru. Produsul reconstituit este recomandat pentru administrare intramusculară. 
Doza este de 3mg/kg.
Aceasta este echivalentă cu 1ml de soluţie reconstituită pe 16kg  greutate corporală. Doza trebuie administrată o dată pe zi, la interval de 24 de ore, timp de 3 zile  consecutiv. 
Dacă în această perioadă de timp nu se observă nici un răspuns la tratament, terapia trebuie reconsiderată.

ANTIBIOTICE

CreşterePurcei sugari Finisare

După administrare, ceftiofur este rapid metabolizat în desfuroilceftiofur, principalul metabolit activ.
Desfuroilceftiofur are o activitate antimicrobiană similară cu a ceftiofurului împotriva bacteriilor responsabile de infecțiile respiratorii la animale. Metabolitul activ este legat reversibil 
de proteinele plasmatice. Datorită transportului cu aceste proteine, metabolitul concentrat la locul de injectare este activ şi rămâne activ chiar şi în prezența țesuturilor necrotice şi 
detritusurilor.
La porcii cărora le-a fost administrată o singură doză de 3 mg/kg greutate vie (g.v), concentrațiile maxime plasmatice de 11,8±1,67 µg/ml au fost atinse în aproximativ 1 oră; timpul 
de înjumătățire (t ½ ) la desfuroilceftiofur a fost de 16,7±2,3 ore. Nu s-a observat nicio acumulare de desfuroilceftiofur după doza de 3 mg ceftiofur/kg g.v./zi administrată zilnic timp 
de 3 zile.
Eliminarea s-a produs în principal prin urină (peste 70%). Media concentrațiilor de medicament regăsite în fecale a fost de 12-15%.
Ceftiofur este complet biodisponibil după administrarea intramusculară.
După o singură administrare de 1 mg/kg doză administrată subcutanat la bovine, nivelele maxime plasmatice de 2,85 ± 1,11 µg/ml sunt atinse în circa 2 ore de la administrare. La 
vacile sănătoase Cmax de 2,25 ± 0,79 µg/ml a fost atinsă în endometru la 5 ± 2 ore după o singură administrare. Concetrațiile maxime atinse în carunculi şi lohiile vacilor sănătoase 
au fost de 1,11 ± 0,24 µg/ml şi respectiv 0,98 ± 0,25 µg/ml.
Timpul de înjumătățire la eliminare (t ½ ) de desfuroilceftiofur la bovine este de 11,5 ± 2,57 ore.
Nu s-a observat nici o acumulare după un tratament zilnic de peste 5 zile. Eliminarea s-a produs în principal prin urină (pest 55%); 31% din doză a fost regăsită în fecale.
Ceftiofur este complet biodisponibil în urma administrării subcutanate.

Nu se cunosc.

Cutie de carton cu 1 flacon pulbere liofilizată x 1 g (de capacitate 23 ml), din sticlă de tip I, închis cu dop de cauciuc clorobutilic şi capsă de aluminiu.
Cutie de carton cu 1 flacon pulbere liofilizată x 4 g (de capacitate 100 ml), de sticlă de tip I, închis cu dop de cauciuc clorobutilic şi capsă de aluminiu.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

A nu se păstra la temperatură mai mare de 2-8°C. 
A nu se congela.
A se păstra în ambalajul de carton pentru a se proteja de lumină.
Soluția reconstituită se va păstra 7 zile, dacă este menținută la temperatura de 2-8°C sau 12 ore, dacă este menținută la temperatură sub 25°C.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 36 luni
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar după reconstituire: 7 zile, dacă este menținut la temperatură de 2-8°C. 
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar după reconstituire: 12 ore, daca este menținut la temperatură sub 25°C.

Proprietăţi 
farmacocinetice

Incompatibilităţi

Formă de 
prezentare

Depozitare și 
valabilitate
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Substanţa activă

Indicaţii

Contraindicaţii

Precauţii speciale

Reacţii adverse

Posologie

AUROFAC® 100, granule 
Clorhidrat de clortetraciclină  100mg/g
Excipienţi:
Carboximetilceluloză sodică  20mg/g
Sulfat de calciu (dihidrat)  q.s. ad 1000mg.

Premix pentru furaje medicamentate.
Ca un ajutor în tratamentul şi controlul infecţiilor respiratorii şi sistemice la suine asociate cu organisme sensibile la clortetraciclină.

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la tetraciclină.

Pentru utilizarea la animale
AUROFAC® 100 Granular are o toxicitate scăzută iar efectele nedorite sunt rar întâlnite. Dacă se suspicionează apariţia de reacţii adverse, tratamentul trebuie întrerupt imediat.
Rezistenţa la tetraciclină a germenilor patogeni prezenţi în intestin este posibilă. Dacă se suspectează apariţia rezistenţei se recomandă efectuarea unei antibiograme.

Pentru operator
Evitaţi formarea de praf în timpul manipulării. Evitaţi expunerea, utilizaţi echipament de protecţie corespunzător, mănuşi de protecţie şi ochelari de protecţie.
Persoanele hipersensibile la tetracicline, copiii şi femeile gravide nu trebuie să manipuleze produsul. Tetraciclinele pot determina afectarea smalţului dentar.

AUROFAC® 100 Granular are o toxicitate scăzută iar efecte nedorite sunt rar întâlnite. Dacă se suspicionează apariţia de reacţii adverse, tratamentul trebuie întrerupt imediat.
Tetraciclinele pot păta şi colora permanent dinţii în dezvoltare.
Tetraciclina poate cauza reacţii alergice după administrare şi expunere la lumina soarelui.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

În condiţii normale de consum, se amestecă 3,0kg de Aurofac® 100 Granular pe tona de furaj finit pentru a avea o concentraţie de 300ppm clortetraciclină.
Aceasta doză va furniza speciilor ţintă:
Suinelor 10-20mg/kg greutate vie zilnic.
Furajul medicamentat va fi administrat în ţarcul (ţarcurile) sau grupul (grupurile) de suine. Tratamentul trebuie continuat pe o perioadă de 5 până la 15 zile.
În timpul perioadei de tratament va fi administrat numai furaj medicamentat cu Aurofac® 100 Granular.
Ionii di- şi trivalenţi (de exemplu Fe, Al, Mg, Ca) pot forma compuşi insolubili cu tetraciclinele determinând o scădere a ratei de absorbţie.
Utilizarea combinată de antibiotice bacteriostatice şi bactericide nu este recomandată.

Scroafe Creştere Finisare

ANTIBIOTICE
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Supradozare

Timp de aşteptare

Atenţionări speciale 

Forme de prezentare

Depozitare
şi valabilitate

AUROFAC® 100, granule
Ionii di- si trivalenti (de exemplu Fe, Al, Mg, Ca) pot forma compusi insolubili cu tetraciclinele determinand o scadere a ratei de absorbtie. Utilizarea combinata de antibiotice 
bacteriostatice si bactericide nu este recomandata.

Clortetraciclina are o toxicitate scăzută şi din această cauză rezultă o margine de siguranţă mare la doza recomandată.
Supradozarea în rare ocazii poate determina diaree şi multiplicarea de drojdii şi mucegaiuri. În aceste condiţii se întrerupe medicaţia şi se aplică tratamentul corespunzător.

Animale destinate pentru consum uman nu vor fi sacrificate pe durata tratamentului. 
Ţesuturi comestibile: Suine 10 zile

Niciuna, clortetraciclina este bine tolerată de toate speciile.

Pungi de polietilenă care conţin 25kg

Premixul:
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare, 36 de luni în ambalajul original şi nedeschis.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar, 14 zile.
Furaj medicamentat:
Perioada de valabilitate după încorporarea în furaj negranulat, până la 2 luni. Perioada de valabilitate după încorporarea în furaj granulat, până la 3 săptămâni.
A se păstra separat de alte produse care intră în hrana animalelor.
A se pastra bine închis după utilizare şi într-un loc fără umiditate.
A se păstra în locuri fără umiditate la temperatura camerei.

Scroafe Creştere Finisare

ANTIBIOTICE

Interacţiuni cu alte 
produse medicinale 
veterinare
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ANTIINFLAMATOARE

Contacera • Meflosyl
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CONTACERA 20 MG/ML, soluţie injectabilă
Fiecare 1ml conţine: 
Meloxicam 20 mg 

Etanol (96%) 159.8 mg 

Indicat pentru utilizare în tulburările locomotorii non-infecțioase, pentru a reduce simptomele de șchiopatură şi inflamație. 
Indicat ca medicație adjuvantă în tratamentul septicemiei şi toxiemiei puerperale (sindromul de mastită-metrită-agalaxie), împreună cu tratamentul antibiotic corespunzător. 

Nu se utilizează pentru animale care prezintă insuficiență hepatică, cardiacă sau renală sau tulburări de tip hemoragic, precum şi în cazurile în care există dovezi de leziuni gastrointestinale 
ulcerogene. 
Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți. 

Tratamentul vițeilor cu Contacera cu 20 de minute înainte de decornare reduce durerea postoperatorie. Contacera administrat singur nu va oferi un nivel adecvat de calmare a durerii 
în timpul procedurii de decornare. Pentru a obține un nivel adecvat de calmare a durerii în timpul intervenției chirurgicale, este necesară administrarea concomitentă a unui analgezic 
corespunzător.

Pentru utilizarea la animale
În cazul în care apar reacții adverse, trebuie să se oprească tratamentul şi să se ceară sfatul unui medic veterinar. 
Se va evita utilizarea la animalele aflate în stare foarte puternică de deshidratare, hipovolemie sau hipotensiune, care necesită rehidratare pe cale parenterală, întrucât aceasta ar implica 
un risc potențial de toxicitate renală. 

Pentru operator
Autoinjectarea accidentală poate provoca durere. Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) trebuie să evite contactul cu 
produsul medicinal veterinar. 
În caz de autoinjectare accidentală solicitați imediat sfatul medicului şi prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta. 

Substanţa activă

Excipient

Indicaţii

Contraindicaţii

Atenţionări 
speciale

Precauţii speciale

Substanţa activă

Indicaţii

Contraindicaţii

Precauţii speciale

MEFLOSYL® 5%, soluţie injectabilă
1ml conţine 
Flunixin ( flunixin meglumin 83 mg)        50 mg
Excipienţi:
Fenol                                                                 5mg 
Formaldehida sodică sulfoxilată                  2,5mg 
Edetat disodic                                                  0,1mg  

Pentru utilizare ca terapie adjuvantă în tratamentul afecţiunilor respiratorii și pentru tratamentul sindromului MMA.
 
A nu se depăși doza recomandată sau durata tratamentului. A nu se administra la scroafe gestante.
Nu se utilizează la animale care prezintă hipersensibilitate la flunixin meglumin.
Nu se utilizează la animale care au fost diagnosticate cu boli cardiace, hepatice sau renale sau în cazul în care există posibilitatea de apariţie a ulceraţiilor
sau sângerari gastro-intestinale.

Pentru utilizarea la animale
A se evita injectarea intra-arterială. 
Utilizarea la orice animal mai tânar de 6 săptămâni sau la animale în vârstă poate implica riscuri suplimentare. 
Evitaţi să utilizaţi la animalele hipovolemice cu exceţia cazurilor de endotoxiemie sau șoc septic.
Este de preferat ca AINS (antiiflamatoare nesteroidiene) care inhibă sinteza de prostaglandine să nu fie administrate la animale care au fost anesteziate general,
până la recuperearea completă. 

Pentru operator
A se evita contactul direct cu pielea, pentru a evita posibilele reacţii de sensibilizare.
În timpul administrării ar trebui să se poarte mănuși.
Spălaţi mâinile după utilizare. 
În cazul contactului accidental cu ochii clăţiti imediat cu multă apă și cereţi sfatul unui medic.
Produsul poate provoca reacţii la persoanele sensibile .
Dacă aveţi hipersensibilitate cunoscută pentru produsele antiinflamatoare nesteroidiene nu manevraţi acest produs. Reacţiile pot fi grave. 
Evitaţi autoinjectarea.

ANTIINFLAMATOARE

Scroafe Creştere Finisare
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CONTACERA 20 MG/ML, soluţie injectabilă
La bovine şi porcine, calea de administrare subcutanată, intramusculară, precum şi cea intravenoasă este bine tolerată; în cadrul studiilor clinice a fost observată numai o uşoară 
tumefiere trecătoare la locul injecției, în urma administrării subcutanate, la mai puțin de 10% din efectivul de bovine. 
La cabaline este posibilă apariția unei tumefieri cu caracter trecător la locul injecției, care dispare de la sine, fară intervenții suplimentare. 
În foarte rare cazuri, pot apărea reacții de tip anafilactoid, ele trebuind tratate în mod simptomatic. 

Poate fi utilizat în perioada de gestație şi lactație. 

Produsul nu trebuie administrat în acelaşi timp cu glucocorticosteroizii, cu alte medicamente antiinflamatorii nesteroidiene sau cu agenți anticoagulanți.

Numărul maxim de perforări ale dopului este de 14 pentru flaconul de 20 ml, 50 ml şi 100 ml şi 20 de perforări pentru flaconul de 250 ml.
Injecție intramusculară unică, cu o doză de 0,4 mg meloxicam/kg greutate corporală (de exemplu 2,0 ml/100 kg greutate corporală), în combinație cu tratamentul antibiotic, după caz. 
Dacă este necesar, o a doua doză de meloxicam poate fi administrată după 24 de ore. 
A se evita introducerea de factori contaminanți în cursul administrării. 

În caz de supradozare trebuie inițiat un tratament simptomatic.

Carne şi organe: 5 zile

Nu se cunosc.

Cutie de carton ce conține un flacon de sticlă incolor de 20 ml, 50 ml, 100 ml sau 250 ml.
Fiecare flacon este închis cu dop de cauciuc şi sigilat cu capac de aluminiu. 
Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate. 

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare. 
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani 
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile 

Reacţii adverse

Gestaţia și lactaţia

Interacţiuni cu alte 
produse medicinale 
veterinare

Posologie

Supradozare

Timp de așteptare

Incompatibilităţi

Forme de 
prezentare

Depozitare și 
valabilitate

Substanţa activă

Indicaţii

Contraindicaţii

Precauţii speciale

MEFLOSYL® 5%, soluţie injectabilă
1ml conţine 
Flunixin ( flunixin meglumin 83 mg)        50 mg
Excipienţi:
Fenol                                                                 5mg 
Formaldehida sodică sulfoxilată                  2,5mg 
Edetat disodic                                                  0,1mg  

Pentru utilizare ca terapie adjuvantă în tratamentul afecţiunilor respiratorii și pentru tratamentul sindromului MMA.
 
A nu se depăși doza recomandată sau durata tratamentului. A nu se administra la scroafe gestante.
Nu se utilizează la animale care prezintă hipersensibilitate la flunixin meglumin.
Nu se utilizează la animale care au fost diagnosticate cu boli cardiace, hepatice sau renale sau în cazul în care există posibilitatea de apariţie a ulceraţiilor
sau sângerari gastro-intestinale.

Pentru utilizarea la animale
A se evita injectarea intra-arterială. 
Utilizarea la orice animal mai tânar de 6 săptămâni sau la animale în vârstă poate implica riscuri suplimentare. 
Evitaţi să utilizaţi la animalele hipovolemice cu exceţia cazurilor de endotoxiemie sau șoc septic.
Este de preferat ca AINS (antiiflamatoare nesteroidiene) care inhibă sinteza de prostaglandine să nu fie administrate la animale care au fost anesteziate general,
până la recuperearea completă. 

Pentru operator
A se evita contactul direct cu pielea, pentru a evita posibilele reacţii de sensibilizare.
În timpul administrării ar trebui să se poarte mănuși.
Spălaţi mâinile după utilizare. 
În cazul contactului accidental cu ochii clăţiti imediat cu multă apă și cereţi sfatul unui medic.
Produsul poate provoca reacţii la persoanele sensibile .
Dacă aveţi hipersensibilitate cunoscută pentru produsele antiinflamatoare nesteroidiene nu manevraţi acest produs. Reacţiile pot fi grave. 
Evitaţi autoinjectarea.

ANTIINFLAMATOARE

Scroafe Creştere Finisare
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Substanţa activă

Indicaţii

Contraindicaţii

Precauţii speciale

MEFLOSYL® 5%, soluţie injectabilă
1ml conţine 
Flunixin ( flunixin meglumin 83 mg)        50 mg
Excipienţi:
Fenol                                                                 5mg 
Formaldehida sodică sulfoxilată                  2,5mg 
Edetat disodic                                                  0,1mg  

Pentru utilizare ca terapie adjuvantă în tratamentul afecţiunilor respiratorii și pentru tratamentul sindromului MMA.
 
A nu se depăși doza recomandată sau durata tratamentului. A nu se administra la scroafe gestante.
Nu se utilizează la animale care prezintă hipersensibilitate la flunixin meglumin.
Nu se utilizează la animale care au fost diagnosticate cu boli cardiace, hepatice sau renale sau în cazul în care există posibilitatea de apariţie a ulceraţiilor
sau sângerari gastro-intestinale.

Pentru utilizarea la animale
A se evita injectarea intra-arterială. 
Utilizarea la orice animal mai tânar de 6 săptămâni sau la animale în vârstă poate implica riscuri suplimentare. 
Evitaţi să utilizaţi la animalele hipovolemice cu exceţia cazurilor de endotoxiemie sau șoc septic.
Este de preferat ca AINS (antiiflamatoare nesteroidiene) care inhibă sinteza de prostaglandine să nu fie administrate la animale care au fost anesteziate general,
până la recuperearea completă. 

Pentru operator
A se evita contactul direct cu pielea, pentru a evita posibilele reacţii de sensibilizare.
În timpul administrării ar trebui să se poarte mănuși.
Spălaţi mâinile după utilizare. 
În cazul contactului accidental cu ochii clăţiti imediat cu multă apă și cereţi sfatul unui medic.
Produsul poate provoca reacţii la persoanele sensibile .
Dacă aveţi hipersensibilitate cunoscută pentru produsele antiinflamatoare nesteroidiene nu manevraţi acest produs. Reacţiile pot fi grave. 
Evitaţi autoinjectarea.

ANTIINFLAMATOARE

Scroafe Creştere Finisare

1 ml conţine:
Flunixin (flunixin meglumine 83 mg) 50 mg

Fenol 5 mg 
Formaldehidă sodică sulfoxilată 2,5 mg 
Edetat disodic 0,1 mg 

Pentru utilizare ca terapie adjuvantă în tratamentul afecțiunilor respiratorii şi pentru tratamentul sindromului MMA.

A nu se depăşi doza recomandată sau durata tratamentului. 
A nu se administra la iepe gestante.
Nu se utilizează la animale care prezintă hipersensibilitate la flunixin meglumine.
Nu se utilizează la animale care au fost diagnosticate cu boli cardiace, hepatice sau renale sau în cazul în care există posibilitatea de apariție a ulcerațiilor sau sângerărilor gastro-
intestinale.

Înainte de utilizarea la caii de competiție este recomandat să se solicite avizul forurilor competente.

Pentru utilizarea la animale
A se evita injectarea intraarterială. 
Utilizarea la orice animal mai tânăr de 6 săptămâni sau la animale în vârstă poate implica riscuri suplimentare. 
Evitați să utilizați la animalele hipovolemice cu excepția cazurilor de endotoxiemie sau şoc septic.
Este de preferat ca AINS (antiinflamatoarele nesteroidiene) care inhibă sinteza de prostaglandine să nu fie administrate la animale care au fost anesteziate general, până la recuperarea 
completă. 

Pentru operator
A se evita contactul direct cu pielea. 
Pentru a evita posibilele reacții de sensibilizare, a se evita contactul cu pielea. 
În timpul administrării ar trebui să se poarte mănuşi.
Spălați mâinile după utilizare. 
În cazul contactului accidental cu ochii clătiți imediat cu multă apă şi cereți sfatul unui medic.
Produsul poate provoca reacții la persoanele sensibile .
Dacă aveți hipersensibilitate cunoscută pentru produsele nesteroidiene antiinflamatoare, nu manevrați acest produs. Reacțiile pot fi grave. 
Evitați autoinjectarea .

Substanţa activă

Excipienţi

Indicaţii

Contraindicaţii

Precauţii speciale
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Substanţa activă

Indicaţii

Contraindicaţii

Precauţii speciale

MEFLOSYL® 5%, soluţie injectabilă
1ml conţine 
Flunixin ( flunixin meglumin 83 mg)        50 mg
Excipienţi:
Fenol                                                                 5mg 
Formaldehida sodică sulfoxilată                  2,5mg 
Edetat disodic                                                  0,1mg  

Pentru utilizare ca terapie adjuvantă în tratamentul afecţiunilor respiratorii și pentru tratamentul sindromului MMA.
 
A nu se depăși doza recomandată sau durata tratamentului. A nu se administra la scroafe gestante.
Nu se utilizează la animale care prezintă hipersensibilitate la flunixin meglumin.
Nu se utilizează la animale care au fost diagnosticate cu boli cardiace, hepatice sau renale sau în cazul în care există posibilitatea de apariţie a ulceraţiilor
sau sângerari gastro-intestinale.

Pentru utilizarea la animale
A se evita injectarea intra-arterială. 
Utilizarea la orice animal mai tânar de 6 săptămâni sau la animale în vârstă poate implica riscuri suplimentare. 
Evitaţi să utilizaţi la animalele hipovolemice cu exceţia cazurilor de endotoxiemie sau șoc septic.
Este de preferat ca AINS (antiiflamatoare nesteroidiene) care inhibă sinteza de prostaglandine să nu fie administrate la animale care au fost anesteziate general,
până la recuperearea completă. 

Pentru operator
A se evita contactul direct cu pielea, pentru a evita posibilele reacţii de sensibilizare.
În timpul administrării ar trebui să se poarte mănuși.
Spălaţi mâinile după utilizare. 
În cazul contactului accidental cu ochii clăţiti imediat cu multă apă și cereţi sfatul unui medic.
Produsul poate provoca reacţii la persoanele sensibile .
Dacă aveţi hipersensibilitate cunoscută pentru produsele antiinflamatoare nesteroidiene nu manevraţi acest produs. Reacţiile pot fi grave. 
Evitaţi autoinjectarea.

ANTIINFLAMATOARE

Scroafe Creştere Finisare

Flunixin meglumine este un antiinflamator nesteroidian (AINS).
Efectele adverse includ iritații gastrointestinale, ulcerații şi deshidratare sau hipovolemie, posibil şi insuficiență renală.

Se poate utiliza în siguranță la bovinele gestante sau în lactație. A nu se utiliza la iepele gestante , studiile de siguranță la iepele gestante nu au fost concludente.

În cazul terapiei adjuvante este necesară monitorizarea compatibilității medicamentului. 
Nu administrați concomitent un alt medicament nesteroidian antiinflamator AINS sau în timp de 24 de ore după administrarea altor medicamente. Unele AINS pot fi strâns legate de 
proteinele plasmatice şi vor concura cu alte medicamente strâns legate, ceea ce duce la efecte toxice. 
Administrarea concomitentă de medicamente cu potențial nefrotoxic trebuie evitată.

Este recomandat pentru administrarea intravenoasă la cabaline, bovine şi intramuscular la suine.
Suine: 2 ml per 45 kg greutate corporală (echivalent cu 2,2 mg flunixin/kg) o singură dată prin injecție intramusculară în zona gâtului în conjuncție cu terapia antimicrobiană potrivită. 
Volumul injectat trebuie limitat la maximum 5 ml pentru un loc de injecție. O seringă gradată potrivită trebuie utilizată pentru a permite administrarea cu acuratețe a volumului dozei 
necesare. Este important, în special, când injectăm volume mici. Când se utilizează injecția intramusculară, doza trebuie împărțită în două locuri de injecție pe fiecare parte a gâtului. 

Studii de supradozare la speciile țintă au arătat că produsul este bine tolerat. Flunixin meglumine este un medicament anti-inflamator nesteroidian. 
Supradozarea este asociată cu toxicitatea gastrointestinală.

14 zile

A nu se administra împreună cu alte medicamente.

Produsul este ambalat în flacoane multidoză de sticlă hidrolitică, tip I, de 50 ml şi 100 ml cu dop de cauciuc bromobutilic şi capsă de aluminiu.

A se păstra la temperaturi sub 25°C .
A se feri de lumină.
Folosiți produsul în 28 de zile de la extragerea primei doze.
Aruncați produsul rămas neutilizat.

Perioada de valabilitate a produsului ambalat pentru vânzare: 3 ani. 
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

Reacţii adverse

Gestaţia și lactaţia

Interacţiuni cu alte 
produse medicinale 
veterinare

Posologie

Posologie

Timp de așteptare

Incompabilităţi

Forma de 
prezentare

Depozitare și 
valabilitate



53

ANTIPARAZITARE

Dectomax
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Substanţa activă

Indicaţii

Precauţii speciale

DECTOMAX®
Doramectină 10mg/ml.

Dectomax® este un antiparazitar injectabil cu spectru larg. O mică doză de produs este eficientă împotriva unei largi game de nematode şi artropode parazite care reprezintă
un pericol pentru sănătatea şi productivitatea acestor specii de animale. Dectomax soluţie injectabilă este sigur în utilizare, foarte bine tolerat şi are o seringibilitate excelentă.
Doramectina este izolată prin fermentarea unei suşe modificată genetic de Streptomyces avermitillis. Este astfel formulată ca să elibereze doza recomandată de
300 micrograme/kg greutate vie în urma inoculării intramusculare a 1ml/33kg g.v. la suine.

Mod de acţiune
Doramectina, ca şi avermectinele, aderă la receptorii membranari ce măresc permeabilitatea membranară a celulelor nervoase şi musculare pentru ionii de clor.
Aceştia inhibă activitatea electrică a celulelor nervoase şi musculare la nematode şi artropode, determinând paralizia şi moartea paraziţilor. La mamifere, receptorii neuronali
la care aderă avermectinele sunt localizaţi în sistemul nervos central (SNC). Deoarece Doramectina nu penetrează sistemul nervos central al mamiferelor are o marjă mare de
siguranţă în utilizare la animale.

Siguranţă
Dectomax soluţie injectabilă este sigur şi poate fi utilizat și la purceii în creştere, la animalele de reproducţie - masculi şi femele.

Acţiune antiparazitară pentru tratamentul şi controlul paraziţilor interni şi externi sensibili la doramectină.
*Nematodele gastro-intestinale (adulţi şi larve L4):
  Hyostrongylus rubidus, ascaris suum, Strongyloides ransomi, Oesophagostomum dentatum, Oesophagostomum quadrosipinulatum, Trichuris suis;
*Paraziţi pulmonari: Metastrongylus spp;
*Paraziţi renali (adulţi): Stephanurus dentatus;
*Păduchi hematofagi: Haematopinus suis;
*Râie: Sarcoptes scabiei.

A nu se păstra la îndemâna copiilor. 
A se spăla mâinile după utilizare.
A nu se administra oral.

ANTIPARAZITARE

Scroafe CreşterePurcei sugari Finisare

Fiecare 1ml conţine: 
Doramectină 10.00 mg 

Hidroxianisol butilat 0.1 mg

Pentru tratamentul râiei, nematodozelor gastrointestinale, nematodozelor pulmonare, renale şi a infestațiilor cu păduchi. 
Nematode gastrointestinale (adulți şi stadiul patru larvar)
Hyostrongylus rubidus
Ascaris suum
Strongyloides ransomi (numai adulți)
Oesophagostomum dentatum
Oesophagostomum quadrispinulatum
Nematode pulmonare 
Metastrongylus spp. (numai adulți)
Nematode renale 
Stephanurus dentatus (numai adulți)
Păduchi
Haematopinus suis
Răie
Sarcoptes scabiei
Produsul protejează suinele împotriva infestării sau reinfestării cu Sarcoptes scabiei timp de 18 zile.

Trebuie evitată utilizarea în afara etichetei, la câini, deoarece pot apărea reacții adverse grave. La fel ca alte avermectine, anumite rase de câini (Collie), sunt sensibile în special la 
doramectină şi trebuie avut grijă pentru a evita consumul accidental al produsului.
Nu utilizați în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau oricare dintre excipienți.

Substanţa activă

Excipienţi

Indicaţii

Contraindicaţii
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Posologie

Timp de aşteptare

Forma de prezentare

Depozitare
şi valabilitate

DECTOMAX®
Administrarea intramusculară. Se vor contenţiona animalele şi se va folosi un ac steril de mărimea 18-20 pentru injectarea produsului în zona cefei. Când temperatura
produsului este de sub 50C, creşte mult vâscozitatea produsului şi de aici reiese efortul mărit pentru a realiza injectarea. Vâscozitatea se poate îmbunătăţi prin încălzirea
uşoară a flaconului şi a instrumentului până la 150C.
Pentru a evita reacţiile secundare ce pot apare ca urmare a morţii larvelor de Hypoderma bovis la nivelul esofagului sau al coloanei vertebrale, se recomandă administrarea
Dectomax la sfârşitul perioadei de migrare şi înainte ca larvele să se localizeze în diverse ţesuturi; consultaţi medicul veterinar pentru a cunoaşte perioada exactă pentru tratament.

Doza este de 300 micrograme doramectină/kg greutate vie (1ml/33kg g.v.)

Carne şi produse din carne: 28 de zile

Flacon de 50, 200, 500ml

A se păstra la temperaturi de sub 30oC.
A se feri de lumină.

ANTIPARAZITARE

Scroafe CreşterePurcei sugari Finisare

Trebuie avută grijă pentru evitarea următoarelor practici, deoarece ele cresc riscul de dezvoltare a rezistenței şi pot ajunge în final la o terapie ineficientă:
-Utilizarea prea frecventă şi repetată a antihelminticelor din aceeaşi clasă, pe o perioadă mai lungă de timp
-Subdozarea, ce poate fi datorată subestimării greutății corporale, greşelilor de administrare a produsului sau lipsei recalibrării dispozitivului de dozare (dacă există).
Cazurile de suspiciune a rezistenței la antihelmintice trebuie investigate mai departe utilizând teste potrivite (ex. testul de numărare a ouălor în fecale). Unde rezultatele testelor 
sugerează rezistență la un anumit antihelmintic ar trebui utilizat un antihelmintic ce aparține unei clase farmacologice diferite şi care are un mecanism diferit de acțiune.

Pentru utilizarea la animale
Avermectinele pot să nu fie bine tolerate de alte specii decât cele recomandate. Cazuri de intoleranță cu rezultat fatal au fost raportate la câini, în special Collie, Ciobănesc Englez şi rase 
înrudite sau încrucişate şi, de asemenea, la metişi. Trebuie avută grijă pentru a evita ingestia de produs scurs sau accesul la recipiente al acestor specii.
Când se tratează grupuri de animale, utilizați un dispozitiv de dozare automată, ventilat şi cu tragere-scurgere automată.
Pentru tratamentul individual la suine, medicul veterinar trebuie să recomande utilizarea mărimii potrivite a acelor şi seringilor de unică folosință. Pentru tratamentul purceilor de 16 kg 
sau mai puțin, trebuie utilizată o seringă de unică folosință de 1 ml, gradată cu increment de 0,1 ml sau mai puțin.
Utilizați echipament steril şi aplicați tehnică aseptică. Evitați contaminarea.
Capacele de cauciuc nu trebuie perforate de mai mult de 20 de ori. Tamponați capacul înainte de retragerea fiecărei doze.

Pentru operator
Nu fumați sau mâncați în timp ce utilizați produsul. Spălați mâinile înainte de utilizare.
Aveți grijă pentru a evita autoadministrarea accidentală-solicitați sfatul medicului dacă observați orice semne specifice.
Sfat către medici curanți: În caz de autoinjectare accidentală, rar s-au observat simptome şi de aceea oricare dintre cazuri trebuie tratate simptomatic.
În caz de autoinjectare accidentală, solicitați imediat sfatul medicului şi prezentați prospectul sau eticheta medicului.

Alte precauţii 
Doramectina este foarte toxică pentru fauna din bălegar şi organismele acvatice şi se poate acumula în sedimente. 
Riscul față de ecosistemele acvatice şi fauna din bălegar poate fi redus prin evitarea utilizării frecvente şi repetare a doramectinei (şi produse din aceeaşi clasă antihelmintică) la bovine 
şi ovine. 
Riscul față de ecosistemele acvatice poate fi redus mai departe prin cazarea bovinelor tratate departe de cursurile de apă timp de două până la cinci săptămâni după tratament. 

Nu sunt.

Poate fi utilizat la vaci şi ovine gestante. Produsul este indicat atât pentru utilizarea la scroafele de reproducție şi în lactație cât şi la vierii de reproducție.

Atenţionări 
speciale

Precauţii speciale 

Reacţii adverse 

Gestatia si lactaţia
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Posologie

Timp de aşteptare

Forma de prezentare

Depozitare
şi valabilitate

DECTOMAX®
Administrarea intramusculară. Se vor contenţiona animalele şi se va folosi un ac steril de mărimea 18-20 pentru injectarea produsului în zona cefei. Când temperatura
produsului este de sub 50C, creşte mult vâscozitatea produsului şi de aici reiese efortul mărit pentru a realiza injectarea. Vâscozitatea se poate îmbunătăţi prin încălzirea
uşoară a flaconului şi a instrumentului până la 150C.
Pentru a evita reacţiile secundare ce pot apare ca urmare a morţii larvelor de Hypoderma bovis la nivelul esofagului sau al coloanei vertebrale, se recomandă administrarea
Dectomax la sfârşitul perioadei de migrare şi înainte ca larvele să se localizeze în diverse ţesuturi; consultaţi medicul veterinar pentru a cunoaşte perioada exactă pentru tratament.

Doza este de 300 micrograme doramectină/kg greutate vie (1ml/33kg g.v.)

Carne şi produse din carne: 28 de zile

Flacon de 50, 200, 500ml

A se păstra la temperaturi de sub 30oC.
A se feri de lumină.

ANTIPARAZITARE

Scroafe CreşterePurcei sugari Finisare

Nu se cunosc.

Pentru tratamentul scabiei produse de Sarcoptes scabei şi nematodozelor gastrointestinale, nematodozelor pulmonare, helmintozelor renale şi infestațiilor cu păduchi la suine: un singur 
tratament a 1 ml/33 kg greutate corporală, echivalent cu 300 mcg/kg greutate corporală, administrat prin injecție intramusculară.
 
La purceii de 16 kg sau mai puțin dozarea trebuie făcută conform tabelului de mai jos:

Până la 4 kg  0,1 ml

5-7 kg   0,2 ml

8-10 kg   0,3 ml

11-13 kg  0,4 ml 

14-16 kg   0,5 ml

Pentru a asigura administrarea unei doze corecte, greutatea corporală trebuie determinată cu acuratețe cât mai mare. Acutatețea dispozitivului de dozare trebuie verificată.

Dacă animalele vor fi tratate colectiv, acestea trebuie grupate în funcție de greutatea corporală pentru a evita subdozarea şi supradozarea. 

Volumul maxim injectabil: 
Suine: 2.5ml /fiecare loc de injectare

Produsul poate fi utilizat cu echipament injectabil cu sistem de dozare automată.
Capacele de cauciuc nu trebuie perforate mai mult de o dată. 

La bovine, ovine şi porcine, supradozarea de până la de 10 şi 25 ori doza maximă recomandată, nu a determinat reacții adverse.

Interacţiuni cu alte 
produse medicinale 
veterinare 

Posologie 

Supradozare 
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Carne şi organe : 77 zile

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu niciun alt produs medicinal veterinar.

Flacoane de sticla multidoza de 50ml, 200m, 500ml.

A nu se păstra la temperatură mai mare de 30ºC.
A se proteja de lumina solară directă-a nu se scoate din ambalajul de protecție din plastic.
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani
Perioada de valabilitate după deschiderea ambalajului primar: 28 zile

Precauţii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse 

Extrem de periculos pentru peşti şi animale acvatice. Nu contaminați lacurile, canalele sau şanțurile cu produs sau ambalaj utilizat.
Orice produs neutilizat, sau reziduurile rezultate trebuie eliminate conform cerințelor naționale.

Posologie

Timp de aşteptare

Forma de prezentare

Depozitare
şi valabilitate

DECTOMAX®
Administrarea intramusculară. Se vor contenţiona animalele şi se va folosi un ac steril de mărimea 18-20 pentru injectarea produsului în zona cefei. Când temperatura
produsului este de sub 50C, creşte mult vâscozitatea produsului şi de aici reiese efortul mărit pentru a realiza injectarea. Vâscozitatea se poate îmbunătăţi prin încălzirea
uşoară a flaconului şi a instrumentului până la 150C.
Pentru a evita reacţiile secundare ce pot apare ca urmare a morţii larvelor de Hypoderma bovis la nivelul esofagului sau al coloanei vertebrale, se recomandă administrarea
Dectomax la sfârşitul perioadei de migrare şi înainte ca larvele să se localizeze în diverse ţesuturi; consultaţi medicul veterinar pentru a cunoaşte perioada exactă pentru tratament.

Doza este de 300 micrograme doramectină/kg greutate vie (1ml/33kg g.v.)

Carne şi produse din carne: 28 de zile

Flacon de 50, 200, 500ml

A se păstra la temperaturi de sub 30oC.
A se feri de lumină.

ANTIPARAZITARE

Scroafe CreşterePurcei sugari Finisare

Timp de așteptare

Incompatibilităţi

Forme de 
prezentare

Depozitare și 
valabilitate
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REPRODUCŢIE

Dinolytic
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Substanţa activă

Indicaţii

Contraindicaţii

Precauţii speciale

Reacţii adverse

DINOLYTIC®
Fiecare ml conţine Dinoprost (ca Dinoprost Trometamol)  5mg

Dinolytic este recomandat la suine pentru inducerea parturiţiei.
Pentru reducerea intervalului înţărcare-estru şi a intervalului înţărcare-montă fertilă în efectivele de scroafe cu probleme reproductive. 

Se contraindică utilizarea acestui produs la animalele ce prezintă afecţiuni acute sau sub-acute ale sistemului vascular, tractului gastro-intestinal sau sistemului respirator.
Nu se va administra pe cale intravenoasă.
Nu se va administra la animale cu hipersensibilitate cunoscută la substanţa activă.
Inducerea prematură a parturiţiei poate avea ca efect fătarea de purcei neviabili. O creştere a numărului de purcei neviabili poate să apară când Dinolytic se administrează
înainte de ziua a doua sau a treia dinainte de data estimată a fătării.

Pentru utilizare la animale
Prostaglandinele de tipul F2α pot fi absorbite pe la nivelul pielii şi pot determina bronhospasm sau avort.
Au fost raportate cazuri de infecţii bacteriene localizate la locul de administrare a produsului care au devenit generalizate. Antibioterapia susţinută, în special împotriva lui Clostridium
spp., trebuie să fie aplicată de la primul semn de infecţie. Trebuie utilizate tehnici aseptice corespunzătoare pentru a diminua riscul unei infecţii bacteriene post injecţie.
Nu se vor trata animalele care suferă de afecţiuni acute sau sub-acute ale sistemului vascular, tractului gastro-intestinal şi a sistemului respirator.
Se va stabili stadiul gestaţiei înainte de administrarea de Dinolytic atât timp cât a fost determinată posibilitatea producerii avortului sau a declanşării parturiţiei la numeroase specii de
animale când produsul a fost administrat în doze suficient de mari.
Dinolytic este ineficace dacă este administrat mai devreme de 5 zile după ovulaţie.
În cazul animalelor gestante trebuie să ţinem cont de posibilitatea producerii unei rupturi uterine, mai ales dacă nu se produce dilatarea cervixului.
Inducerea parturiţiei la suine cu 72 de ore mai devreme decât data preconizată poate determina reducerea numărului de purcei viabili.

Pentru operator
Femeile în stadiul final al sarcinii, persoanele astmatice şi cele cu probleme bronhiale sau alte probleme de natură respiratorie trebuie să evite contactul cu, sau să poarte mănuşi de
cauciuc când administrează acest produs. Picăturile căzute accidental pe suprafaţa pielii trebuie să fie imediat spălate cu săpun şi apă.

Ocazional, la scroafele şi scrofiţele gestante după administrarea de dinoprost s-a observat apariţia de efecte secundare tranzitorii constând în: creşterea temperaturii corporale,
creşterea frecvenţei respiratorii, salivaţie abundentă, defecare şi urinare frecventă, transpiraţii şi retivitate (arcuirea spinării, lovirea şi roaderea grătarelor despărţitoare).Aceste efecte tind
să fie asemănătoare cu cele manifestate de scroafe înaintea unei parturiţii normale dar par să fie limitate doar la o anumită perioadă de timp. Efectele au fost observate după
aproximativ 15 minute de la injecţie şi au dispărut după aproximativ 1 oră.

Scroafe

REPRODUCŢIE
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Posologie

Timp de aşteptare

Forma de prezentare

Depozitare
şi valabilitate

DINOLYTIC®

O singură injecţie cu doza recomandată de dinoprost (substanţă activă) are acţiune luteolitică dacă un corp luteal funcţional este prezent.
Se va administra pe cale intramusculară. Se vor lua toate măsurile ca administrarea să se facă în condiţii aseptice totale. Se va utiliza un ac şi o seringă sterilă iar injectarea produsului
se va face într-o porţiune de piele uscată şi curată. Se va evita injectarea produsului în zonele în care pielea este murdară şi udă. 

Suine
1. Inducerea parturiţiei: 2 ml Lutalyse (10 mg dinoprost) cu 72 de ore înainte de data preconizată a parturiţiei.
2. Utilizare post-partum: 2 ml Lutalyse (10 mg dinoprost) cu 24 până la 48 de ore după parturiţie.

Inducerea parturiţiei la scroafă
Dinolytic poate fi utilizat pentru inducerea parturiţiei la scroafe cu 3 zile înainte de data preconizată a parturiţiei. Răspunsul la tratament poate varia într-un interval cuprins
 între 24 şi 36 de ore de la administrarea produsului până la declanşarea parturiţiei. Aceasta poate reprezenta un avantaj în ceea ce priveşte controlul parturiţiei la scroafele şi scrofiţele
în gestaţie avansată. Tratamentul efectuat mai devreme de 3 zile înainte de data preconizată a parturiţiei poate determina obţinerea de purcei neviabili având ca rezultat reducerea ratei
de supravieţuire. Se recomandă ca tratmentul să fie administrat dimineaţa devreme după furajare. La un mic procent de scroafe s-a observat o lipsă de răspuns, motivul specific
neputând fi determinat încă.

Pentru reducerea intervalului de la înţărcare la montă sau de la înţărcare
la un service interval fertil în efectivele de scroafe cu probleme reproductive
PGF2α au un efect stimulant asupra contracţiilor uterine, ceea ce permite o mai bună involuţie uterină post-partum. Studiile clinice efectuate în cazul efectivelor cu probleme
reproductive au confirmat că tratamentul cu Dinolytic poate avea ca rezultat o revenire mai rapidă a estrului şi un service interval fertil după fătare. 

Carne: 24 de ore. Animalele destinate consumului uman pot fi sacrificate la 24 de ore de la efectuarea tratamentului

Flacon de 10ml

Nu se va depozita la temperaturi mai mari de  25oC.

Scroafe

REPRODUCŢIE
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VACCINURI

Gletvax • Improvac • Suvaxyn Parvo E • Suvaxyn MH One • Suvaxyn M.Hyo Parasuis • Suvaxyn PCV
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Substanţa activă

Indicaţii

Precauţii speciale

Reacţii adverse

Gestaţia şi lactaţia

Interacţiuni cu alte
produse medicinale
veterinare

GLETVAX® 6
 pe doza de 5ml:
Antigen de K88ab:  100-135 unităţi  
Antigen de K88ac: 100-135 unităţi  
Antigen de K99: 190-250 unităţi  
Antigen de  987P:  2900-3100 unităţi  
Toxoizi purificaţi de Cl. perfringens Tipul B şi toxoizi purificaţi de Tipul C şi D: împreună contribuie cu cel puţin 300 unităţi internaţionale echivalente beta toxoid şi cel puţin
200 UI echivalente epsilon toxoid   
Adjuvant:  
Hidroxid de aluminiu: Până la 15mg aluminiu. 
Excipienţi:
Tiomersal 0.01 % w/v. 
  
Vaccin pentru porcine ce conţine E. Coli combinat cu  Cl. perfringens tipurile B, C şi D. Pentru protecţia pasivă a purceilor printr-o imunizare activă a scroafelor şi scrofiţelor în
prevenirea colibacilozei neonatale cauzate de tulpina K99 a E. Coli; reducerea colibacilozei neonatale produse de tulpinile  K88ab, K88ac şi 987P ale E. Coli şi a enteritelor
necrotice infecţioase produse de Cl. perfringens tipul C.

Ca toate vaccinurile, ocazional pot apare reacţii de hipersensibilitate. Administrarea promptă de adrenalină pe cale subcutanată poate produce o ameliorare.
Seringile şi acele trebuie sterilizate înainte de folosire şi injectarea se va face într-o zonă curată, uscată a pielii, luându-se precauţii împotriva contaminării.
 
La majoritatea porcinelor, după vaccinare, la locul injecţiei poate fi vazută o umflătură uşoară până la moderată (până la 6 cm).
Aceasta se reduce şi dispare, dar poate persista la unele porcine până la 14-21 zile.

Vaccinul este sigur pentru utilizarea în timpul gestaţiei. Nu sunt informaţii specifice privind folosirea în timpul lactaţiei.

Nu sunt informaţii disponibile privind siguranţa şi eficacitatea în cazul folosirii concurente a vaccinului cu orice alt vaccin.
Oricum, se recomandă ca orice altă vaccinare să se facă cu 14 zile înainte sau după vaccinarea cu acest produs.

Scroafe

VACCINURI

pe doză de 5 ml

Antigen de K88ab 100-135 unități

Antigen de K88ac 100-135 unități

Antigen de K99 190-250 unități

Antigen de 987P 2900-3100 unități

Toxoizi purificați de Cl. perfringens Tipul B şi toxoizi purificați de Tipul C şi D Împreună contribuie cu cel puțin 300 unități internaționale 
echivalente beta toxoid şi cel puțin 200 UI echivalente epsilon toxoid

Adjuvant

Hidroxid de aluminiu Până la 15 mg aluminiu

Excipienţi

Tiomersal 0,01 % w/v

Vaccin pentru porcine ce conține E. coli combinat cu Cl. perfringens tipurile B, C şi D. Pentru protecția pasivă a purceilor printr-o imunizare activă a scroafelor şi scrofițelor în prevenirea 
colibacilozei neonatale cauzate de tulpina K99 a E. Coli; reducerea colibacilozei neonatale produse de tulpinile K88ab, K88ac şi 987P ale E. Coli şi a enteritelor necrotice infecțioase 
produse de Cl. Perfringens tipul C.

Nu sunt.

Se vaccinează doar animalele sănătoase.

Pentru utilizarea la animale
Ocazional pot apărea reacții de hipersensibilitate. Administrarea promptă de adrenalină pe cale subcutanată poate produce o ameliorare. 
Seringile şi acele trebuie sterilizate înainte de folosire şi injectarea se va face într-o zonă curată, uscată a pielii, luându-se precauții împotriva contaminării.

Pentru operator
Nu sunt. 

Substanţa activă

Indicaţii

Contraindicaţii

Atenţionări 
speciale

Precauţii speciale
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Substanţa activă

Indicaţii

Precauţii speciale

Reacţii adverse

Gestaţia şi lactaţia

Interacţiuni cu alte
produse medicinale
veterinare

GLETVAX® 6
 pe doza de 5ml:
Antigen de K88ab:  100-135 unităţi  
Antigen de K88ac: 100-135 unităţi  
Antigen de K99: 190-250 unităţi  
Antigen de  987P:  2900-3100 unităţi  
Toxoizi purificaţi de Cl. perfringens Tipul B şi toxoizi purificaţi de Tipul C şi D: împreună contribuie cu cel puţin 300 unităţi internaţionale echivalente beta toxoid şi cel puţin
200 UI echivalente epsilon toxoid   
Adjuvant:  
Hidroxid de aluminiu: Până la 15mg aluminiu. 
Excipienţi:
Tiomersal 0.01 % w/v. 
  
Vaccin pentru porcine ce conţine E. Coli combinat cu  Cl. perfringens tipurile B, C şi D. Pentru protecţia pasivă a purceilor printr-o imunizare activă a scroafelor şi scrofiţelor în
prevenirea colibacilozei neonatale cauzate de tulpina K99 a E. Coli; reducerea colibacilozei neonatale produse de tulpinile  K88ab, K88ac şi 987P ale E. Coli şi a enteritelor
necrotice infecţioase produse de Cl. perfringens tipul C.

Ca toate vaccinurile, ocazional pot apare reacţii de hipersensibilitate. Administrarea promptă de adrenalină pe cale subcutanată poate produce o ameliorare.
Seringile şi acele trebuie sterilizate înainte de folosire şi injectarea se va face într-o zonă curată, uscată a pielii, luându-se precauţii împotriva contaminării.
 
La majoritatea porcinelor, după vaccinare, la locul injecţiei poate fi vazută o umflătură uşoară până la moderată (până la 6 cm).
Aceasta se reduce şi dispare, dar poate persista la unele porcine până la 14-21 zile.

Vaccinul este sigur pentru utilizarea în timpul gestaţiei. Nu sunt informaţii specifice privind folosirea în timpul lactaţiei.

Nu sunt informaţii disponibile privind siguranţa şi eficacitatea în cazul folosirii concurente a vaccinului cu orice alt vaccin.
Oricum, se recomandă ca orice altă vaccinare să se facă cu 14 zile înainte sau după vaccinarea cu acest produs.

Scroafe

VACCINURI

La majoritatea porcinelor, după vaccinare, la locul injecției poate fi văzută o umflătură uşoară până la moderată (până la 6 cm). Aceasta se reduce şi dispare, dar poate persista la unele 
porcine până la 14-21 zile.

Vaccinul este sigur pentru utilizarea în timpul gestației. Nu sunt informații specifice privind folosirea în timpul lactației.

Nu sunt informații disponibile privind siguranța şi eficacitatea, în cazul folosirii concurente a vaccinului cu orice alt vaccin. Oricum, se recomandă ca orice altă vaccinare să se facă cu 14 
zile înainte sau după vaccinarea cu acest produs.

Doza: scroafe şi scrofițe 5 ml.
Administrarea: prin injecție subcutanată, preferabil în spatele urechii. Flaconul trebuie agitat bine înainte de vaccinare.
Schema de vaccinare: constă în administrarea a două doze.
Vaccinarea primară: programată sau, dacă este necesară, oricând până la 6 săptămâni înainte de fătare
Revaccinarea: la două săptămâni înainte de fătare.

La majoritatea porcinelor, după vaccinare, la locul injecției poate fi văzută o umflătură uşoară până la moderată (până la 6 cm). Aceasta se reduce şi dispare, dar poate persista la unele 
porcine până la 14-21 zile. Nu s-a observat o intensificare a reacțiilor după administrarea unei supradoze.

Zero zile

Pentru protecția pasivă a purceilor în urma imunizării active a scroafelor şi scrofițelor împotriva colibacilozei neonatale cauzate de tulpina K99 a E. Coli; reducerea colibacilozei neonatale 
produse de tulpinile K99, K88ab, K88ac şi 987P ale E. Coli şi a enteritelor necrotice infecțioase produse de Cl. Perfringens tipul C.

A nu se amesteca cu alte produse medicinale.

Flacon de 50 ml (10 doze) din plastic flexibil LDPE închis cu dop din cauciuc şi sigilat cu aluminiu.

A se depozita şi transporta între +2 ˚C şi +8 ˚C. A se proteja de lumină. A nu se congela.
18 luni
A se folosi imediat după desigilare.

Reacţii adverse

Gestaţia și lactaţia

Interacţiuni cu alte 
produse medicinale 
veterinare

Posologie

Supradozare

Timp de așteptare

Proprietăţi 
imunologice
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Formă de 
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Depozitare și 
valabilitate
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Substanţa activă

Indicaţii

Contraindicaţii

Precauţii speciale

IMPROVAC®
O doză (2ml) conţine: factor pentru eliberarea gonadotropinei - proteină conjugată analog FEGn. min. 300 μg
(o peptidă sintetică analog al FEGn, conjugată cu Toxine difterice).
Adjuvanţi:
Dietilaminoetil (DEAE) - Dextran, adjuvant apos, non-mineral, cu aspect uleios 300 mg
Excipienţi:
Tiomersal  0,2mg

Inducerea de anticorpi împotriva Factorului de Eliberare a Gonadotropinei (FEGn) pentru a produce o supresie imunologică temporară a funcţiei testiculare.
A se folosi ca alternativă la castrarea fizică pentru reducerea mirosului de vier cauzat de androstenon, componentul principal ce determină mirosul de vier, la toţi porcii masculi
după instalarea pubertăţii. Un alt component important ce contribuie la mirosul de vier, scatolul, poate fi redus ca efect indirect.
Instalarea imunităţii (inducerea de anticorpi anti-FEGn) poate apare într-o săptămână după a doua vaccinare. Reducerea nivelului de androstenon şi scatol a fost demonstrată
de la 4 la 6 săptămâni după a doua vaccinare. Acest lucru reflectă atât timpul necesar eliminării componenţilor ce dau mirosul specific, deja prezenţi la data când a fost facută
vaccinarea, cât şi variabilitatea răspunsului individual la animale.

A nu se folosi la femele. A nu se folosi la masculii de reproducţie. 

Pentru ulitizarea la animale
Trebuie imunizate doar animalele sănătoase. A fost arătat că administrarea produsului Improvac la masculi este sigură după vârsta de 8 săptămâni.
Perioada de abatorizare este recomandată la 4-6 săptămâni de la a doua vaccinare. Dacă, în anumite circumstanţe, porcii nu pot fi abatorizaţi în aceasta perioadă recomandată,
datele disponibile confirmă, că porcii pot fi trimişi către sacrificare până la 10 săptămâni după a doua injecţie, existând un risc minim al existenţei mirosului specific de vier.
La mare parte din vieri funcţiile vor reveni la normal după această perioadă.
Deoarece nivelul de scatol nu este complet dependent de statusul sexual, trebuie avute în vedere proceduri de managementul dietei şi igienei, pentru a reduce nivelul de scatol.

Pentru operator
Auto-injectarea accidentală poate produce efecte similare la oameni cu cele văzute la porci.
Acest lucru include o reducere temporară a funcţiilor hormonilor sexuali şi de reproducţie la bărbaţi şi femei şi are efect advers asupra sarcinii. Riscul este mai mare după o a 
doua auto-injectare accidentală. Trebuie avute în vedere măsuri speciale de precauţie, pentru a se evita autoaccidentarea şi rănirea prin înţepătură de ac, atunci când
se administrează produsul. Produsul trebuie utilizat numai cu o seringă sigură, prevăzută cu sistem dublu de siguranţă care oferă protecţia acului şi un mecanism împotriva
înţepăturilor accidentale. Produsul nu trebuie să fie administrat de femei însărcinate  sau care pot fi însărcinate. În cazul contactului cu ochii aceştia se vor clăti imediat cu apă
din abunenţă. În cazul contactului cu pielea se va spăla imediat cu apă şi săpun.

VACCINURI

Creştere Finisare

O doză (2ml) conţine:
Factor pentru eliberarea gonadotropinei - proteină conjugată analog FEGn. (o peptidă sintetică analog al FEGn, conjugată cu toxine difterice). min. 300 μg
Adjuvant:
Dietilaminoetil (DEAE) - Dextran, adjuvant apos, non-mineral, cu aspect uleios. 300 mg

Clorocrezol 2.0 mg

Inducerea de anticorpi împotriva Factorului de Eliberare a Gonadotropinei (FEGn) pentru a produce o supresie imunologică temporară a funcției testiculare.
A se folosi ca alternativa la castrarea fizică pentru reducerea mirosului de vier cauzat de androstenon, componentul principal ce determină mirosul de vier, la toți porcii masculi după 
instalarea pubertății. 
Un alt component important ce contribuie la mirosul de vier, scatolul, poate fi redus ca efect indirect.
De asemenea, sunt diminuate comportamentul agresiv şi cel sexual (monta).
Instalarea imunității (inducerea de anticorpi anti-FEGn) poate apare într-o săptămână după a doua vaccinare. Reducerea nivelului de androstenon și skatol a fost demonstrat de la 4 la 
6 săptămâni după a doua vaccinare. Acest lucru reflectă atat timpul necesar eliminării componentilor ce dau mirosul specific, deja prezenți la data când a fost facută vaccinarea cât și 
variabilitatea răspunsului individual la animale.
Diminuarea comportamentului agresiv şi sexual are loc după 1-2 săptămâni de la cea de a doua vaccinare.

A nu se folosi la femele. A nu se folosi la masculii de reproducție.

Vaccinarea accidentală a masculilor de reproducție poate afecta fertilitatea ulterioară.

Pentru utilizarea la animale
Trebuie imunizate doar animalele sănătoase. A fost arătat că administrarea produsului Improvac la masculi este sigură după vârsta de 8 săptămâni.
Perioada de abatorizare este recomandată la 4-6 săptămânide la ultima vaccinare. Dacă, în anumite circumstanțe, porcii nu pot fi abatorizaț în această perioadă recomandată, datele 
disponibile confirmă, că porcii pot fi trimiși către sacrificare până la 10 săptămâni după ultima injecție, existând un risc minim al existenței mirosului specific de vier.
La mare parte din vieri funcțiile vor reveni la normal după această perioadă.
Deoarece nivelul de skatol nu este complet dependent de statusul sexual, trebuie avute în vedere proceduri de managementul dietei și igienei, pentru a reduce nivelul de skatol.

Substanţa activă

Excipienţi
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Precauţii speciale
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Substanţa activă

Indicaţii

Contraindicaţii

Precauţii speciale

IMPROVAC®
O doză (2ml) conţine: factor pentru eliberarea gonadotropinei - proteină conjugată analog FEGn. min. 300 μg
(o peptidă sintetică analog al FEGn, conjugată cu Toxine difterice).
Adjuvanţi:
Dietilaminoetil (DEAE) - Dextran, adjuvant apos, non-mineral, cu aspect uleios 300 mg
Excipienţi:
Tiomersal  0,2mg

Inducerea de anticorpi împotriva Factorului de Eliberare a Gonadotropinei (FEGn) pentru a produce o supresie imunologică temporară a funcţiei testiculare.
A se folosi ca alternativă la castrarea fizică pentru reducerea mirosului de vier cauzat de androstenon, componentul principal ce determină mirosul de vier, la toţi porcii masculi
după instalarea pubertăţii. Un alt component important ce contribuie la mirosul de vier, scatolul, poate fi redus ca efect indirect.
Instalarea imunităţii (inducerea de anticorpi anti-FEGn) poate apare într-o săptămână după a doua vaccinare. Reducerea nivelului de androstenon şi scatol a fost demonstrată
de la 4 la 6 săptămâni după a doua vaccinare. Acest lucru reflectă atât timpul necesar eliminării componenţilor ce dau mirosul specific, deja prezenţi la data când a fost facută
vaccinarea, cât şi variabilitatea răspunsului individual la animale.

A nu se folosi la femele. A nu se folosi la masculii de reproducţie. 

Pentru ulitizarea la animale
Trebuie imunizate doar animalele sănătoase. A fost arătat că administrarea produsului Improvac la masculi este sigură după vârsta de 8 săptămâni.
Perioada de abatorizare este recomandată la 4-6 săptămâni de la a doua vaccinare. Dacă, în anumite circumstanţe, porcii nu pot fi abatorizaţi în aceasta perioadă recomandată,
datele disponibile confirmă, că porcii pot fi trimişi către sacrificare până la 10 săptămâni după a doua injecţie, existând un risc minim al existenţei mirosului specific de vier.
La mare parte din vieri funcţiile vor reveni la normal după această perioadă.
Deoarece nivelul de scatol nu este complet dependent de statusul sexual, trebuie avute în vedere proceduri de managementul dietei şi igienei, pentru a reduce nivelul de scatol.

Pentru operator
Auto-injectarea accidentală poate produce efecte similare la oameni cu cele văzute la porci.
Acest lucru include o reducere temporară a funcţiilor hormonilor sexuali şi de reproducţie la bărbaţi şi femei şi are efect advers asupra sarcinii. Riscul este mai mare după o a 
doua auto-injectare accidentală. Trebuie avute în vedere măsuri speciale de precauţie, pentru a se evita autoaccidentarea şi rănirea prin înţepătură de ac, atunci când
se administrează produsul. Produsul trebuie utilizat numai cu o seringă sigură, prevăzută cu sistem dublu de siguranţă care oferă protecţia acului şi un mecanism împotriva
înţepăturilor accidentale. Produsul nu trebuie să fie administrat de femei însărcinate  sau care pot fi însărcinate. În cazul contactului cu ochii aceştia se vor clăti imediat cu apă
din abunenţă. În cazul contactului cu pielea se va spăla imediat cu apă şi săpun.

VACCINURI

Creştere Finisare

Pentru operator
Autoinjectarea accidentală poate produce efecte similare şi la oameni Aceasta include o reducere temporară a funcțiilor hormonilor sexuali și de reproducție la bărbați și femei ș are
efect advers asupra sarcinii. Riscul este mai mare după o a doua autoinjectare accidentală.
Trebuie avute în vedere măsuri speciale de precauție, pentru a se evita autoaccidentarea și rănirea prin înțepatură de ac, atunci când se administrează produsul medicinal veterinar.
Produsul medicinal veterinar trebuie utilizat numai cu o seringă sigură, prevazută cu sistem dublu de siguranță care oferă protecția acului și un mecanism împotriva înțepăturilor
accidentale.
Produsul medicinal veterinar nu trebuie să fie administrat de femei gravide. În cazul contactului cu ochii aceștia se vor clăti imediat cu apă din abunență. În cazul contactului cu pielea 
se va spala imediat cu apă și săpun.
Sfaturi pentru utilizator in cazul injectarii accidentale:
În cazul autoinjectării accidentale, se spala rana foarte bine cu apă de la robinet. Se va solicita sfatul medicului și se va prezenta și prospectul produsului. Nu se va mai administra 
produsul medicinal veterinar în viitor.
Sfaturi către medic:
Autoinjectarea accidentală poate afecta temporar funcția reproductivă la bărbați și la femei și poate afecta sever sarcina. Dacă se suspectează autoinjectarea cu Improvac funcția 
reproductivă trebuie să fie monitorizată prin teste imunoenzimatice (ELISA) pentru nivelurile de testosteron și estrogeni. Riscul efectelor fiziologice este mai mare după a doua injectare 
decât după prima. Supresia clinică semnificativă a funcțiilor gonadelor ar trebui să fie contracarată cu terapie de substituție a funcției endocrine până când se restabilesc funcțiile 
fiziologice. Pacientului i se va recomanda să nu mai administreze Improvac și/sau alte produse cu efect similar, în viitor.

Când se administrează la porcii tineri, la vârsta recomandată (8 săptămâni) poate apare o reacție inflamatorie la locul injecției, pe o suprafață de până la 4 x8 cm. Resorbția de la nivelul 
reacției se face gradual, dar la 20-30% dintre animale acesta va persista mai mult de 42 de zile. 
Când se administrează la porci cu vârste mai mari (14-23 săptămâni), inflamațiile de la 2 cm până la 5 cm diamentru se observă în mod obișnuit, iar reacțiile de la locul injecției, se 
observa la abator, dacă a doua vaccinarea are loc la mai puțin de 4 săptămâni înainte de sacrificare.
Se poate observa o creștere temporară a temperaturii (hipertermie post-vaccinare), cu circa 0,5°C în primele 24 de ore de la vaccinare. 
În cazuri foarte rare, în primele minute după vaccinare, s-au observat reacții de tip anafilactic (dispnee, colaps, cianoza şi hipersalivație asociată cu spasm muscular sau vomă) ce pot 
persista timp de 30 minute. În urma reacțiilor, la un număr mic de animale, a survenit moartea, cele mai multe animale revenindu-şi fără tratament, şi neprezentând reacții la vaccinările 
ulterioare.

A nu se folosi la femele sau masculii de reproducție.

Reacţii adverse

Gestaţia și lactaţia
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Substanţa activă

Indicaţii

Contraindicaţii

Precauţii speciale

IMPROVAC®
O doză (2ml) conţine: factor pentru eliberarea gonadotropinei - proteină conjugată analog FEGn. min. 300 μg
(o peptidă sintetică analog al FEGn, conjugată cu Toxine difterice).
Adjuvanţi:
Dietilaminoetil (DEAE) - Dextran, adjuvant apos, non-mineral, cu aspect uleios 300 mg
Excipienţi:
Tiomersal  0,2mg

Inducerea de anticorpi împotriva Factorului de Eliberare a Gonadotropinei (FEGn) pentru a produce o supresie imunologică temporară a funcţiei testiculare.
A se folosi ca alternativă la castrarea fizică pentru reducerea mirosului de vier cauzat de androstenon, componentul principal ce determină mirosul de vier, la toţi porcii masculi
după instalarea pubertăţii. Un alt component important ce contribuie la mirosul de vier, scatolul, poate fi redus ca efect indirect.
Instalarea imunităţii (inducerea de anticorpi anti-FEGn) poate apare într-o săptămână după a doua vaccinare. Reducerea nivelului de androstenon şi scatol a fost demonstrată
de la 4 la 6 săptămâni după a doua vaccinare. Acest lucru reflectă atât timpul necesar eliminării componenţilor ce dau mirosul specific, deja prezenţi la data când a fost facută
vaccinarea, cât şi variabilitatea răspunsului individual la animale.

A nu se folosi la femele. A nu se folosi la masculii de reproducţie. 

Pentru ulitizarea la animale
Trebuie imunizate doar animalele sănătoase. A fost arătat că administrarea produsului Improvac la masculi este sigură după vârsta de 8 săptămâni.
Perioada de abatorizare este recomandată la 4-6 săptămâni de la a doua vaccinare. Dacă, în anumite circumstanţe, porcii nu pot fi abatorizaţi în aceasta perioadă recomandată,
datele disponibile confirmă, că porcii pot fi trimişi către sacrificare până la 10 săptămâni după a doua injecţie, existând un risc minim al existenţei mirosului specific de vier.
La mare parte din vieri funcţiile vor reveni la normal după această perioadă.
Deoarece nivelul de scatol nu este complet dependent de statusul sexual, trebuie avute în vedere proceduri de managementul dietei şi igienei, pentru a reduce nivelul de scatol.

Pentru operator
Auto-injectarea accidentală poate produce efecte similare la oameni cu cele văzute la porci.
Acest lucru include o reducere temporară a funcţiilor hormonilor sexuali şi de reproducţie la bărbaţi şi femei şi are efect advers asupra sarcinii. Riscul este mai mare după o a 
doua auto-injectare accidentală. Trebuie avute în vedere măsuri speciale de precauţie, pentru a se evita autoaccidentarea şi rănirea prin înţepătură de ac, atunci când
se administrează produsul. Produsul trebuie utilizat numai cu o seringă sigură, prevăzută cu sistem dublu de siguranţă care oferă protecţia acului şi un mecanism împotriva
înţepăturilor accidentale. Produsul nu trebuie să fie administrat de femei însărcinate  sau care pot fi însărcinate. În cazul contactului cu ochii aceştia se vor clăti imediat cu apă
din abunenţă. În cazul contactului cu pielea se va spăla imediat cu apă şi săpun.

VACCINURI

Creştere Finisare

Nu există informații disponibile referitoare la siguranța şi eficacitatea vaccinului când este utilizat cu alt produs medicinal veterinar. Decizia utilizării acestui vaccin înainte sau după 
oricare alt produs medicinal veterinar va fi stabilită de la caz la caz.

Administrare subcutanată. Toți porcii adulți începând cu vârsta de 8 săptămâni trebuie să fie vaccinați cu două doze de câte 2 ml la diferență de cel putin 4 săptămâni, cea de-a doua 
doză fiind administrată în mod nomal cu minimum 4-6 săptămâni înainte de abatorizare. Dacă se intenționează abatorizarea mai târziu de 10 săptămâni după cea de-a doua doză se 
va administra a treia doză cu 4 până la 6 săptămâni înainte de data de abatorizare planificată. În caz de suspectare a unei administrări greșite a dozei, animalele se vor revaccina imediat.
Administrarea subcutanată se efectuează în zona gâtului, imediat după ureche folosind o seringă cu dispozitiv de siguranță cu un ac scurt care să penetreze 12-15 mm. Pentru a evita 
depozitele și leziunile intramusculare, se recomandă utilizarea unui ac mai scurt pentru a penetra 5 mm până la 9 mm la porcii mai mici și cei mai tineri de 16 săptămâni. Notați, că 
atunci când utilizați un vaccinator de siguranță o parte a acului va fi acoperită de protecția acului şi nu va penetra porcul. În funcție de tipul protecției vaccinatorului, se poate pune 
presiune pe piele şi se va apăsa acul câțiva milimetri mai adânc în țesut. Aceste circumstanțe trebuie avute în vedere când se va alege lungimea potrivită a acului. 
Penetrarea pielii trebuie să se faca perpendicular. Evitați inducerea contaminării. Evitați injectarea porcilor când sunt uzi și murdari.

Administrarea dozei duble de Improvac (4 ml) la purceii de minimum 8 săptămâni poate determina în mod general reacții palpabile la locul injecției. Cele mai intense reacții pot apărea 
la cca 7 zile de la administrare când dimensiunea maximă a reacției poate fi 13x7 cm. La două săptămân post vaccinare aceasta scade la 8x4 cm arătând o resorbție gradată a reacției 
locale. S-a mai observat o creștere temporară a temperaturii corporale cu 0,2 până la 1,7°C, pe durata a 24 ore de la administrare ce a revenit la normal după două zile. Nu a fost afectată 
starea generală a animalului.

Zero (0) zile.

Imunizarea cu Improvac induce un răspuns imun împotriva Factorului de Eliberare a Gonadotropinei (FEGn), un hormon care controlează funcțiile testiculare prin hormonii LH si FSH 
gonadotropici. 
Ingredientul activ al acestui produs imunologic este un produs analog sintetic de FEGn, care este conjugat cu o proteină de transport imunogenă. Conjugatul este adjuvantat pentru a 
creşte gradul şi durata efectului.
Efectele imunizării derivă din reducerea funcției testiculare ca urmare a reducerii activității FEGn.
Aceasta conduce la reducerea producției și concentrației de testosteron și a altor steroizi testiculari, inclusiv a concentrației de androsteron, una din principalele substanțe responsabile 
de mirosul specific de vier. O reducere a comportamentului specific de vier cum ar fi încălecarea și agresivitatea, poate apărea după a doua vaccinare.
Vierii imunizați cu prima doză de Improvac îşi mențin toate funcțiile testiculare până la administrarea celei de-a doua doze, care determină un puternic răspuns imun față de FEGn şi 
determină supresie imunologică temporară a funcției testiculare. Aceasta controlează direct producția de androstenon și prin înlăturarea efectului inhibitor al steroizilor testiculari asupra 
metabolismului hepatic reducând astfel indirect nivelul de scatol.
Acest efect apare intr-o săptămână de la tratament, dar poate dura și până la 3 săptămâni pentru ca astfel de componente care determină mirosul de vier să fie reduse la un nivel 
nesemnificativ.

Interacţiuni cu alte 
produse medicinale 
veterinare

Posologie

Supradozare

Timp de așteptare

Proprietăţi 
imunologice
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Substanţa activă

Indicaţii

Contraindicaţii

Precauţii speciale

IMPROVAC®
O doză (2ml) conţine: factor pentru eliberarea gonadotropinei - proteină conjugată analog FEGn. min. 300 μg
(o peptidă sintetică analog al FEGn, conjugată cu Toxine difterice).
Adjuvanţi:
Dietilaminoetil (DEAE) - Dextran, adjuvant apos, non-mineral, cu aspect uleios 300 mg
Excipienţi:
Tiomersal  0,2mg

Inducerea de anticorpi împotriva Factorului de Eliberare a Gonadotropinei (FEGn) pentru a produce o supresie imunologică temporară a funcţiei testiculare.
A se folosi ca alternativă la castrarea fizică pentru reducerea mirosului de vier cauzat de androstenon, componentul principal ce determină mirosul de vier, la toţi porcii masculi
după instalarea pubertăţii. Un alt component important ce contribuie la mirosul de vier, scatolul, poate fi redus ca efect indirect.
Instalarea imunităţii (inducerea de anticorpi anti-FEGn) poate apare într-o săptămână după a doua vaccinare. Reducerea nivelului de androstenon şi scatol a fost demonstrată
de la 4 la 6 săptămâni după a doua vaccinare. Acest lucru reflectă atât timpul necesar eliminării componenţilor ce dau mirosul specific, deja prezenţi la data când a fost facută
vaccinarea, cât şi variabilitatea răspunsului individual la animale.

A nu se folosi la femele. A nu se folosi la masculii de reproducţie. 

Pentru ulitizarea la animale
Trebuie imunizate doar animalele sănătoase. A fost arătat că administrarea produsului Improvac la masculi este sigură după vârsta de 8 săptămâni.
Perioada de abatorizare este recomandată la 4-6 săptămâni de la a doua vaccinare. Dacă, în anumite circumstanţe, porcii nu pot fi abatorizaţi în aceasta perioadă recomandată,
datele disponibile confirmă, că porcii pot fi trimişi către sacrificare până la 10 săptămâni după a doua injecţie, existând un risc minim al existenţei mirosului specific de vier.
La mare parte din vieri funcţiile vor reveni la normal după această perioadă.
Deoarece nivelul de scatol nu este complet dependent de statusul sexual, trebuie avute în vedere proceduri de managementul dietei şi igienei, pentru a reduce nivelul de scatol.

Pentru operator
Auto-injectarea accidentală poate produce efecte similare la oameni cu cele văzute la porci.
Acest lucru include o reducere temporară a funcţiilor hormonilor sexuali şi de reproducţie la bărbaţi şi femei şi are efect advers asupra sarcinii. Riscul este mai mare după o a 
doua auto-injectare accidentală. Trebuie avute în vedere măsuri speciale de precauţie, pentru a se evita autoaccidentarea şi rănirea prin înţepătură de ac, atunci când
se administrează produsul. Produsul trebuie utilizat numai cu o seringă sigură, prevăzută cu sistem dublu de siguranţă care oferă protecţia acului şi un mecanism împotriva
înţepăturilor accidentale. Produsul nu trebuie să fie administrat de femei însărcinate  sau care pot fi însărcinate. În cazul contactului cu ochii aceştia se vor clăti imediat cu apă
din abunenţă. În cazul contactului cu pielea se va spăla imediat cu apă şi săpun.

VACCINURI

Creştere Finisare

A nu se amesteca cu niciun alt produs medicinal veterinar.

Ambalaj primar:
Flacoane de polietilenă (HDPE) de 20ml (10doze), 100ml (50doze) sau 250ml (125doze) inchise cu dop de cauciuc și sigilate cu capac de aluminiu.
Ambalaj secundar:
Cutie de carton cu 1 flacon de 20ml.
Cutie de carton cu 12 flacoane de 20ml.

Cutie de carton cu 1 flacon de 100ml.
Cutie de carton cu 10 flacoane de 100ml.
Cutie de carton cu 1 flacon de 250ml.
Cutie de carton cu 4 flacoane de 250ml.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

A se păstra şi transporta în condiții de refrigerare (2 °C - 8 °C).
A se feri de îngheț. A se proteja de lumină.
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani.
Perioada de valabilitate după prima deschidere: 28 de zile la 2-8°C. 
După prima deschidere cu un ac steril, containerul trebuie repus la frigider. Containerul poate fi deschis încă o dată numai în următoarele 28 de zile, apoi se va elimina imediat după 
utilizare.

Incompatibilităţi

Forma de 
prezentare

Depozitare și 
valabilitate
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Reacţii adverse

Gestaţia şi lactaţia

Interacţiuni cu alte
produse medicinale
veterinare

SUVAXYN® PARVO E, emulsie injectabilă pentru suine

Scroafe

VACCINURI

Fiecare doză de 2ml conţine: 
Parvovirus porcin inactivat, tulpina S-80: Inducând un titru de AIH* de cel puțin160 (la iepuri)
Erysipelothrix rhusiopathiae, inactivat, tulpina B-7 (serotip 2): PR** ≥ 1,8 în concordanță cu monografia EP
*AIH: anticorpi inhibitori ai hemaglutinării
** Potența relativă comparată cu un ser de referință obținut de la un vaccin ce a conferit protecție satisfăcătoare la porcii vaccinați. 

Adjuvant(adjuvanţi):
Marcol 52 (Ulei mineral) 730,14 mg
Montanide 888 (Emulsificator) 74,32 mg
Simulsol 5100 (Emulsificator) 69,95 mg

Tiomersal 0,2 mg
Formaldehidă ≤ 0,05%

Pentru imunizarea activă a porcilor (scrofiţe şi scroafe) pentru: 
Prevenirea tulburărilor reproductive cauzate de parvovirusul porcin. 
Reducerea semnelor clinice cauzate de infecțiile cu Erysipelothrix rhusiopathiae, serotipul 2 şi serotipul 1. 

Instalarea imunității începe la 3 săptămâni după vaccinare, iar durata protecției este de 6 luni.

Nu se utilizează cu cel puțin 3 săptămâni înainte de montă.

Pentru utilizarea la animale
Evitați stresul animalelor în preajma vaccinării. 
Administrați doar la animalele cu o stare bună de sănătate.

Substanţa activă

Excipienţi

Indicaţii

Contraindicaţii

Precauţii speciale
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Posologie

Supradozare

Timp de aşteptare

Forma de prezentare

Depozitare
şi valabilitate

SUVAXYN® PARVO E
Precauţii privind administrarea corectă: pentru a fi ajustat la temperatura ambientală, acest vaccin trebuie adus la temperaturi între 15OC şi 25OC chiar înainte de utilizare.
Agitaţi bine flaconul înainte şi în timpul utilizării. Vaccinaţi numai intramuscular la nivelul gâtului înapoia urechii. Este recomandat a se folosi seringi multi-doză.
Prima vaccinare: scrofiţe în vârstă de minim 6 luni, o singură doză (2ml) administrată intramuscular cu cel puţin 14 zile înainte de     montă. 
Revaccinare: o singură doză în fiecare perioadă de lactaţie (intervalul recomandat între vaccinare şi montă este de 14 zile).

Administrarea unei doze duble (de două ori doza maximă) pe cale recomandată  determină creşterea frecvenţei apariţiei reacţiilor locale până la aproximativ 79% din porcii trataţi.

0 zile

Cutie ce conţine 1 flacon cu 10ds (20ml)

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: A se folosi imediat.
A se depozita şi transporta la temperaturi de refrigerare de 2 - 8oC.
A se feri de lumină.
A nu se congela.

Scroafe

VACCINURI

Pentru operator
Acest produs conține ulei mineral. Autoinjectarea/injectarea accidentală poate provoca dureri puternice şi inflamații, în special dacă injectarea se face în articulație sau în deget, iar în 
cazuri rare poate duce la pierderea degetului afectat, dacă nu sunt acordate îngrijiri medicale imediate.
În cazul unei injectări accidentale cu acest produs, solicitați imediat sfatul medicului şi prezentați prospectul produsului, chiar dacă a fost injectată o cantitate redusă de produs.
Dacă durerea persistă mai mult de 12 ore după examinarea medicală, solicitați din nou sfatul medicului.

Pentru medic
Acest produs conține ulei mineral. Chiar dacă au fost injectate cantități mici de produs, injectarea accidentală cu acest produs poate provoca inflamație accentuată, care poate conduce, 
de exemplu, la necroză ischemică şi chiar pierderea unui deget. Este necesară intervenția chirurgicală imediată, calificată, care poate necesita o incizie imediată şi spălarea zonei 
injectate, în special în cazul în care este implicată pulpa degetului sau tendonul.

Consecutiv primei vaccinări, se poate constata hipertermie tranzitorie de cel mult 1°C în primele 24 de ore după vaccinare la cel mult 25% din porci. 
Reacții tisulare locale sub forma de inflamații vizibile (granuloame) la locul de injecție se pot produce la 33 % dintre animalele vaccinate, până la 16 zile după vaccinare. Zona de reacție 
poate fi difuză şi poate atinge 2-5 cm în diametru. 

Consecutiv celei de-a doua vaccinări, poate apare hipertermie tranzitorie de până la 1°C în primele 24-48 ore după vaccinare la cel mult 40% din porci. 
Reacții tisulare locale sub forma inflamații uşoare difuze vizibile (granuloame) la locul de inoculare se pot produce la 92% din animalele vaccinate, cel puțin 14 zile la 25% din porci. 
Zona de reacție poate avea un diametru cuprins între 5 - 10 cm.

Gestaţie: Nu se utilizează la scroafele gestante. 
Lactaţie: Nu sunt necesare precauții speciale.

Nu există informații disponibile referitoare la siguranța şi eficacitatea acestui vaccin când este utilizat cu alt produs medicinal veterinar. Decizia utilizării acestui vaccin înainte sau după 
oricare alt produs medicinal veterinar va fi stabilită de la caz la caz.

Reacţii adverse

Gestaţia și lactaţia

Interacţiuni cu 
alte produse 
medicinale 
veterinare
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O doză de 2 ml pe animal prin administrare intramusculară în regiunea gâtului. 
Vaccinul trebuie administrat aseptic. Agitați bine înainte de administrare şi pe parcursul procesului de vaccinare. 
 
Programul de vaccinare: 
Vaccinarea primară:
Scrofițele de la vârsta de 5 luni şi scroafele: Două injecții la interval de 3-4 săptămâni. Cea de-a doua doză trebuie administrată cu cel puțin 4 săptămâni înainte de montă. 
Revaccinarea: 
O doză pe parcursul fiecărei perioade de lactație cu 3 sau 4 săptămâni înaintea montei. 

O supradoză a produsului poate determina o hipertermie tranzitorie de 1-2 ˚ C, pentru 24 de ore după administrare la 80% din porci. 
Reacții tisulare normale sub forma de inflamații vizibile (granuloame) se poate constata la majoritatea porcilor vaccinați pentru cel puțin 28 zile. Zona de reacție poate fi difuză cu un 
diametru de 5 cm până 10 cm.

0 zile

A nu se amesteca cu niciun alt vaccin sau produs imunologic.

Flacoane de sticlă hidrolitică de tip I de 20 ml, conținând 10 doze sau flacoane de sticlă hidrolitică de tip II de 50 ml, ce conțin 25 doze, cu dopuri de elastomer butilic şi sigilii de aluminiu. 
Dimensiunile de ambalaj: cutie de carton cu 1 flacon de sticlă de 20 ml şi cutie de carton cu 2 flacoane de 50 ml. 
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

A se păstra şi transporta în condiții de refrigerare (2 °C - 8 °C) . A nu se congela. 
A se proteja de lumină.
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 15 luni
Perioada de valabilitate după prima deschidere: a se folosi imediat.

Posologie

Supradozare

Timp de așteptare

Incompatibilităţi
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Depozitare și 
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SUVAXYN® PARVO E
Precauţii privind administrarea corectă: pentru a fi ajustat la temperatura ambientală, acest vaccin trebuie adus la temperaturi între 15OC şi 25OC chiar înainte de utilizare.
Agitaţi bine flaconul înainte şi în timpul utilizării. Vaccinaţi numai intramuscular la nivelul gâtului înapoia urechii. Este recomandat a se folosi seringi multi-doză.
Prima vaccinare: scrofiţe în vârstă de minim 6 luni, o singură doză (2ml) administrată intramuscular cu cel puţin 14 zile înainte de     montă. 
Revaccinare: o singură doză în fiecare perioadă de lactaţie (intervalul recomandat între vaccinare şi montă este de 14 zile).

Administrarea unei doze duble (de două ori doza maximă) pe cale recomandată  determină creşterea frecvenţei apariţiei reacţiilor locale până la aproximativ 79% din porcii trataţi.

0 zile

Cutie ce conţine 1 flacon cu 10ds (20ml)

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: A se folosi imediat.
A se depozita şi transporta la temperaturi de refrigerare de 2 - 8oC.
A se feri de lumină.
A nu se congela.

Scroafe

VACCINURI
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Precauţii speciale
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Gestaţia şi lactaţia
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SUVAXYN® MH ONE
Antigen:
Mycoplasma Hyopneumoniae tulpina P-5722-3 (o unitate); RP* (nediluat)>1.00
Adjuvanţi:
Carbopol 941   4,00mg  
 Squalane** 3,24mg
Excipienţi:
Tiomersal 0,20mg  

Imunizarea activă a purceilor în vârstă de minim 7 de zile, pentru reducerea leziunilor pulmonare cauzate de Mycoplasma Hyopneumoniae.

Pentru ulitizarea la animale
Administraţi doar animalelor clinic sănătoase. Evitaţi să stresaţi animalele pe perioada vaccinării.

Pentru operator
Acest produs conţine ulei de origine animală. În cazul autoinjectării accidentale, solicitaţi imediat asistenţă medicală arătând prospectul sau eticheta produsului medicului.

Reacţii adverse sistemice, cum ar fi creşterea temperaturii corpului (cu până la 1,9oC), depresie, frisoane, horipilatie, sunt normale la 4 ore de la vaccinare. Aceste reacţii
dispar spontan, fără tratament într-un interval de 24 de ore după vaccinare. Reacţiile anafilactice şi semnele nervoase sunt mai puţin frecvente (<1/100).
Reacţiile locale ale ţesutului, sub formă de umflături palpabile (nu vizibile) în jurul zonei injectate sunt normale şi durează până la 2 zile. Reacţia locală a ţesutului poate
atinge şi 0,3 cm în diametru. Dacă constataţi alte efecte serioase sau alte efecte nemenţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

Nu administraţi la animalele gestante sau celor în perioada de lactaţie.

Nu sunt informaţii valide despre compatibilitatea acestui vaccin cu un altul. De aceea, siguranţa și eficacitatea acestui produs folosit concomitent cu un altul
(utilizat în aceeași zi sau în perioade diferite) nu au fost demonstrate. 

Purcei sugari

VACCINURI

  *Unitatea de Potenţare Relativă determinată prin metoda ELISA prin cuantificarea antigenului  (testul de potentare in vitro)
    a seriilor nediluate comparativ cu un vaccin de referinţă. 
**Componente ale MetaStim (conţine de asemenea Pluronic L-121 şi Polisorbat 80).

 Mycoplasma hyopneumoniae, inactivată, tulpina P-5722-3 RP* (nediluat) ≥1.00

Adjuvanţi:
Carbopol #941 4.00 mg
Squalane** 3.24 mg

Tiomersal 0.20 mg

* Unitatea de Potențare Relativă determinată prin metoda ELISA prin cuantificarea antigenului (testul de potentare in vitro) a seriilor nediluate comparativ cu un vaccin de referință. 
**Componente ale MetaStim (conține de asemenea Pluronic L-121 şi Polisorbat 80).

Carbopol #941
Clorură de sodiu
Clorură de potasiu
Fosfat de sodium dibasic dodecahidrat
Fosfat de potasiu monobazic
Polisorbat 80
Squalane (ulei de origine animală)
Pluronic L-121
EDTA Tetrasodiu 12H

2
0

Apă pentru injecții

Pentru imunizarea activă a purceilor în vârstă de minim 7 zile cu scopul de a reduce leziunile pulmonare cauzate de Mycoplasma hyopneumoniae.
Instalarea imunității: după 2 săptămâni de la vaccinare.
Durata imunizării: 6 luni.

Substanţa activă

Excipienţi

Indicaţii
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Substanţa activă

Indicaţii

Precauţii speciale

Reacţii adverse

Gestaţia şi lactaţia

Interacţiuni cu alte
produse medicinale
veterinare

SUVAXYN® MH ONE
Antigen:
Mycoplasma Hyopneumoniae tulpina P-5722-3 (o unitate); RP* (nediluat)>1.00
Adjuvanţi:
Carbopol 941   4,00mg  
 Squalane** 3,24mg
Excipienţi:
Tiomersal 0,20mg  

Imunizarea activă a purceilor în vârstă de minim 7 de zile, pentru reducerea leziunilor pulmonare cauzate de Mycoplasma Hyopneumoniae.

Pentru ulitizarea la animale
Administraţi doar animalelor clinic sănătoase. Evitaţi să stresaţi animalele pe perioada vaccinării.

Pentru operator
Acest produs conţine ulei de origine animală. În cazul autoinjectării accidentale, solicitaţi imediat asistenţă medicală arătând prospectul sau eticheta produsului medicului.

Reacţii adverse sistemice, cum ar fi creşterea temperaturii corpului (cu până la 1,9oC), depresie, frisoane, horipilatie, sunt normale la 4 ore de la vaccinare. Aceste reacţii
dispar spontan, fără tratament într-un interval de 24 de ore după vaccinare. Reacţiile anafilactice şi semnele nervoase sunt mai puţin frecvente (<1/100).
Reacţiile locale ale ţesutului, sub formă de umflături palpabile (nu vizibile) în jurul zonei injectate sunt normale şi durează până la 2 zile. Reacţia locală a ţesutului poate
atinge şi 0,3 cm în diametru. Dacă constataţi alte efecte serioase sau alte efecte nemenţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

Nu administraţi la animalele gestante sau celor în perioada de lactaţie.

Nu sunt informaţii valide despre compatibilitatea acestui vaccin cu un altul. De aceea, siguranţa și eficacitatea acestui produs folosit concomitent cu un altul
(utilizat în aceeași zi sau în perioade diferite) nu au fost demonstrate. 

Purcei sugari

VACCINURI

  *Unitatea de Potenţare Relativă determinată prin metoda ELISA prin cuantificarea antigenului  (testul de potentare in vitro)
    a seriilor nediluate comparativ cu un vaccin de referinţă. 
**Componente ale MetaStim (conţine de asemenea Pluronic L-121 şi Polisorbat 80).

Pemtru utilizarea la aninale
Administrați numai la animalele clinic sănătoase. 
Evitați să stresați animalele în perioada vaccinării.

Pentru operator
Acest produs conține ulei mineral. Autoinjectarea/injectarea accidentală poate provoca dureri puternice şi inflamații, în special dacă injectarea se face în articulație sau în deget, iar în 
cazuri rare poate duce la pierderea degetului afectat, dacă nu sunt acordate îngrijiri medicale imediat. 
În cazul unei injectări accidentale cu acest produs, solicitați imediat sfatul medicului şi prezentați prospectul produsului, chiar dacă a fost injectată o cantitate redusă de produs. 
Dacă durerea persistă mai mult de 12 ore după examinarea medicală, solicitați din nou sfatul medicului. 

Pentru medic : 
Acest produs conține ulei mineral. Chiar dacă au fost injectate cantități mici de produs, injectarea accidentală cu acest produs poate provoca inflamație accentuată, care poate conduce, 
de exemplu, la necroză ischemică şi chiar pierderea unui deget. Este necesară intervenția chirurgicală imediată, calificată, care poate necesita o incizie imediată şi spălarea zonei 
injectate, în special în cazul în care este implicată pulpa degetului sau tendonul.

Reacții adverse sistemice, cum ar fi creşterea temperaturii corporale (cu până la 1,9 °C), apatie, frisoane, horipilație sunt frecvente în primele 4 ore după vaccinare. Aceste reacții dispar 
spontan, fără tratament, într-un interval de 24 de ore după vaccinare. Reacțiile anafilactice şi semnele nervoase sunt mai puțin frecvente(<1/100).
Reacțiile locale tisulare, sub formă de inflamații palpabile (dar fără a fi vizibile) la locul de inoculare sunt normale şi durează până la 2 zile. Reacțiile locale pot atinge până la 0,3 cm în 
diametru.

A nu se folosi în timpul gestației şi lactației animalelor.

Nu sunt informații disponibile referitoare la siguranță şi eficacitatea acestui vaccin când este utilizat cu alt produs medicinal veterinar. Decizia utilizării acestui vaccin înainte sau după 
oricare alt produs medicinal veterinar va fi stabilităde la caz la caz.

Precauţii speciale

Reacţii adverse

Gestaţia și lactaţia

Interacţiuni cu 
alte produse 
medicinale 
veterinare



76

Substanţa activă

Indicaţii

Precauţii speciale

Reacţii adverse

Gestaţia şi lactaţia

Interacţiuni cu alte
produse medicinale
veterinare

SUVAXYN® MH ONE
Antigen:
Mycoplasma Hyopneumoniae tulpina P-5722-3 (o unitate); RP* (nediluat)>1.00
Adjuvanţi:
Carbopol 941   4,00mg  
 Squalane** 3,24mg
Excipienţi:
Tiomersal 0,20mg  

Imunizarea activă a purceilor în vârstă de minim 7 de zile, pentru reducerea leziunilor pulmonare cauzate de Mycoplasma Hyopneumoniae.

Pentru ulitizarea la animale
Administraţi doar animalelor clinic sănătoase. Evitaţi să stresaţi animalele pe perioada vaccinării.

Pentru operator
Acest produs conţine ulei de origine animală. În cazul autoinjectării accidentale, solicitaţi imediat asistenţă medicală arătând prospectul sau eticheta produsului medicului.

Reacţii adverse sistemice, cum ar fi creşterea temperaturii corpului (cu până la 1,9oC), depresie, frisoane, horipilatie, sunt normale la 4 ore de la vaccinare. Aceste reacţii
dispar spontan, fără tratament într-un interval de 24 de ore după vaccinare. Reacţiile anafilactice şi semnele nervoase sunt mai puţin frecvente (<1/100).
Reacţiile locale ale ţesutului, sub formă de umflături palpabile (nu vizibile) în jurul zonei injectate sunt normale şi durează până la 2 zile. Reacţia locală a ţesutului poate
atinge şi 0,3 cm în diametru. Dacă constataţi alte efecte serioase sau alte efecte nemenţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

Nu administraţi la animalele gestante sau celor în perioada de lactaţie.

Nu sunt informaţii valide despre compatibilitatea acestui vaccin cu un altul. De aceea, siguranţa și eficacitatea acestui produs folosit concomitent cu un altul
(utilizat în aceeași zi sau în perioade diferite) nu au fost demonstrate. 

Purcei sugari

VACCINURI

  *Unitatea de Potenţare Relativă determinată prin metoda ELISA prin cuantificarea antigenului  (testul de potentare in vitro)
    a seriilor nediluate comparativ cu un vaccin de referinţă. 
**Componente ale MetaStim (conţine de asemenea Pluronic L-121 şi Polisorbat 80).

O doză de 2 ml / animal se administrează intramuscular în regiunea gâtului, la purceii cu vârsta de minim 7 zile.
 Agitați bine vaccinul înainte de administrare şi în timpul procesului de vaccinare. 

După administrarea unei doze duble pe calea recomandată, la purceii în vârstă de 3 săptămâni, nu au fost observate alte reacții decât cele prezentate la “Reacții adverse”. Cu toate acestea, 
durata acestora poate fi mai mare (temperatura corpului se menține crescută timp de 2 zile, iar reacțiile locale pot dura până la 3 zile), iar în zona de inoculare, reacțiile locale pot atinge 
un diametru de până la 1 cm. Nu s-a investigat administrarea unei supradoze la purceii în vârstă de o săptămână.

Zero zile

Pentru stimularea imunizării active împotriva Mycoplasma hyopneumoniae.
Nivelurile anticorpilor serici după vaccinare nu au legătură cu protecția oferită de vaccinare. 
Vaccin bacterian inactivat-pentru porcine.

Nu amestecați cu niciun alt produs medicinal.

Ambalare primară: Flacon HDPE cu 125 doze (250 ml), 50 doze (100 ml) şi 10 doze (20 ml) de vaccine 
Ambalare secundară: Cutii din carton cu 1 sau 10 flacoane cu 10, 50 sau 125 doze și Cutii din carton cu 1 sau 10 pungi cu 50 doze
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

A se păstra şi transporta în condiții de refrigerare (2°C - 8°C).
A se proteja de lumină.
A se feri de îngheț.
10 doze în flacoane HDPE: 18 luni
50 doze în pungi LDPE: 18 luni
50 doze în flacoane HDPE: 12 luni
125 doze în flacoane HDPE: 12 luni
  
Valabilitate după prima deschidere: folosiți imediat.

Posologie

Supradozare

Timp de așteptare

Proprietăţi 
imunologice

Incompatibilităţi

Forme de 
prezentare

Depozitare și 
valabilitate



77

Interacţiuni cu alte
produse medicinale
veterinare

Posologie

Supradozare

Timp de aşteptare

Incompatibilităţi

Forma de prezentare

Depozitare
şi valabilitate

SUVAXYN® M.HYO PARASUIS
Nu sunt informaţii valide despre compatibilitatea acestui vaccin cu un altul. De aceea, siguranţa şi eficacitatea acestui produs folosit concomitent cu un altul
(utilizat în aceeaşi  zi sau în perioade diferite) nu au fost demonstrate.

Vaccinul trebuie agitat puternic înainte de folosire. Administraţi o doză de 2ml printr-o injecţie intramusculară pe latura gâtului.
Vaccinarea de rapel este preferabil să fie administrată pe cealaltă parte a gâtului.
Program de vaccinare:
Porcii pot fi vaccinaţi de la vârsta de 7 zile, urmând ca vaccinul de rapel să fie administrat la o diferenţă de 14-21 zile. 
Este o practică bună aceea de a încălzi vaccinul la temperatura corpului prin ţinerea acestuia fie în palmă, fie în buzunar, pentru evitarea disconfortului creat de injectarea unui
lichid rece.

După administrarea unei doze duble reacţiile la porci sunt similare cu cele apărute după administrarea unei singure doze, dar pot persista o perioadă mai îndelungată
(până la 11 zile) şi reacţia zonei de injectare poate fi mare (în ocazii rare depăşeşte 5 cm în diametru).

0 zile

Nu combinaţi cu niciun alt vaccin sau produs imunologic.

Cutie cu 1 sau 10 flacoane conţinând 50ds (120ml)

A se păstra şi transporta la o temperatură de 2-8oC.
A se feri de lumină.
A se feri de îngheţ.
Valabilitatea produsului după prima deschidere: a se folosi imediat.

Purcei sugari

VACCINURI

Creştere

Compoziţia cantitativă (2,0 ml doză)

Mycoplasma hyopneumoniae, inactivată, tulpina P-5722-3 RP* 1 - 1.9

Hemophillus parasuis, inactivat serotip 4, tulpina 2170B RP* 1-8.1

Hemophillus parasuis, inactivat serotip 5, tulpina IA84-29755 
* Potențare Relativă comparată cu o probă ELISA in vitro

RP* 1-3.4

Adjuvanţi:

Carbopol #941 4.00 mg

Excipienţi:

Tiomersal 0.20 mg

Pentru imunizarea activă a porcilor şi reducerea leziunilor pulmonare cauzate de Mycoplasma hyopneumoniae precum şi a leziunilor şi semnelor clinice cauzate de Haemophillus parasuis 
serotip 4 şi 5 la porci.
Dezvoltarea imunității împotriva Mycoplasma hyopneumoniae a fost demonstrată la o săptămână după a doua vaccinare. 
Dezvoltarea imunității împotriva Haemophillus parasuis serotip 4 şi 5 a fost demonstrată la 3,5 săptămâni după a doua vaccinare.
Studiile despre durata imunizării indică faptul că vaccinul protejează pentru 6 luni după a doua vaccinare împotriva Mycoplasma hyopneumoniae şi Haemophillus parasuis serotip 4 şi 5.

Nu sunt.

Eficacitatea componentelor vaccinului H. parasuis poate fi redusă din cauza interferențelor anticorpilor maternali.
Studiile de teren au arătat că titrurile de anticorpi maternali privitoare la H. parasuis au scăzut semnificativ în majoritatea cazurilor la vârsta de 3 săptămâni.

Pentru utilizarea la animale
Numai animalele sănătoase vor fi vaccinate. 

Pentru operator
În cazul injectării accidentale la om, solicitați imediat asistență medicală arătând prospectul sau eticheta produsului medicului.

Substanţa activă

Indicaţii

Contraindicaţii

Precauţii speciale
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Interacţiuni cu alte
produse medicinale
veterinare

Posologie

Supradozare

Timp de aşteptare

Incompatibilităţi

Forma de prezentare

Depozitare
şi valabilitate

SUVAXYN® M.HYO PARASUIS
Nu sunt informaţii valide despre compatibilitatea acestui vaccin cu un altul. De aceea, siguranţa şi eficacitatea acestui produs folosit concomitent cu un altul
(utilizat în aceeaşi  zi sau în perioade diferite) nu au fost demonstrate.

Vaccinul trebuie agitat puternic înainte de folosire. Administraţi o doză de 2ml printr-o injecţie intramusculară pe latura gâtului.
Vaccinarea de rapel este preferabil să fie administrată pe cealaltă parte a gâtului.
Program de vaccinare:
Porcii pot fi vaccinaţi de la vârsta de 7 zile, urmând ca vaccinul de rapel să fie administrat la o diferenţă de 14-21 zile. 
Este o practică bună aceea de a încălzi vaccinul la temperatura corpului prin ţinerea acestuia fie în palmă, fie în buzunar, pentru evitarea disconfortului creat de injectarea unui
lichid rece.

După administrarea unei doze duble reacţiile la porci sunt similare cu cele apărute după administrarea unei singure doze, dar pot persista o perioadă mai îndelungată
(până la 11 zile) şi reacţia zonei de injectare poate fi mare (în ocazii rare depăşeşte 5 cm în diametru).

0 zile

Nu combinaţi cu niciun alt vaccin sau produs imunologic.

Cutie cu 1 sau 10 flacoane conţinând 50ds (120ml)

A se păstra şi transporta la o temperatură de 2-8oC.
A se feri de lumină.
A se feri de îngheţ.
Valabilitatea produsului după prima deschidere: a se folosi imediat.

Purcei sugari

VACCINURI

Creştere

Animalelor vaccinate le poate apărea o uşoară reacție în zona de inoculare (până la 3,7 cm în diametru), care se va resoarbe în maxim 5 zile. În cazuri rare, se poate observa o reacție a 
zonei de inoculare ce depăşeşte 5 cm în diametru.
Animalelor vaccinate le poate apărea şi o uşoară şi trecătoare hipertermie, care dispare în maxim 24 de ore. În cazuri rare, perioada de hipertermie va fi prezentă pe parcursul mai multor zile.
În cazuri foarte rare, se pot observa reacții anafilactice după vaccinare.

A nu se folosi în timpul gestației şi alăptării.

Nu sunt informații valide despre compatibilitatea acestui vaccin cu un altul. De aceea, siguranța şi eficacitatea acestui produs folosit concomitent cu un altul (utilizat în aceeaşi zi sau 
în perioade diferite) nu au fost demonstrate.

Vaccinul trebuie agitat puternic înainte de folosire.
Administrați o doză de 2,0 ml printr-o injecție intramusculară pe latura gâtului. Vaccinul de rapel este preferabil să fie administrat pe latura opusă a gâtului.
Program de vaccinare:
Porcii pot fi vaccinați de la vârsta de 7 zile, urmând ca vaccinarea de rapel să fie administrată la un interval de 14-21 de zile.

După administrarea unei doze duble, reacțiile la porci sunt similare cu cele apărute după administrarea unei singure doze, dar pot persista o perioadă mai îndelungată (până la 11 zile) 
şi reacția zonei de injectare poate fi mare (în ocazii rare depăşeşte 5 cm în diametru).

Zero zile.

Un vaccin lichid inactivat pentru stimularea imunității active împotriva Mycoplasma hyopneumoniae şi Haemophillus parasuis serotip 4 şi 5.

Nu combinați cu niciun alt vaccin sau produs imunologic.

Reacţii adverse

Gestaţia și lactaţia

Interacţiuni cu alte 
produse medicinale 
veterinare

Posologie

Supradozare

Timp de așteptare

Proprietăţi 
imunologice

Incompatibilităţi
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Interacţiuni cu alte
produse medicinale
veterinare

Posologie

Supradozare

Timp de aşteptare

Incompatibilităţi

Forma de prezentare

Depozitare
şi valabilitate

SUVAXYN® M.HYO PARASUIS
Nu sunt informaţii valide despre compatibilitatea acestui vaccin cu un altul. De aceea, siguranţa şi eficacitatea acestui produs folosit concomitent cu un altul
(utilizat în aceeaşi  zi sau în perioade diferite) nu au fost demonstrate.

Vaccinul trebuie agitat puternic înainte de folosire. Administraţi o doză de 2ml printr-o injecţie intramusculară pe latura gâtului.
Vaccinarea de rapel este preferabil să fie administrată pe cealaltă parte a gâtului.
Program de vaccinare:
Porcii pot fi vaccinaţi de la vârsta de 7 zile, urmând ca vaccinul de rapel să fie administrat la o diferenţă de 14-21 zile. 
Este o practică bună aceea de a încălzi vaccinul la temperatura corpului prin ţinerea acestuia fie în palmă, fie în buzunar, pentru evitarea disconfortului creat de injectarea unui
lichid rece.

După administrarea unei doze duble reacţiile la porci sunt similare cu cele apărute după administrarea unei singure doze, dar pot persista o perioadă mai îndelungată
(până la 11 zile) şi reacţia zonei de injectare poate fi mare (în ocazii rare depăşeşte 5 cm în diametru).

0 zile

Nu combinaţi cu niciun alt vaccin sau produs imunologic.

Cutie cu 1 sau 10 flacoane conţinând 50ds (120ml)

A se păstra şi transporta la o temperatură de 2-8oC.
A se feri de lumină.
A se feri de îngheţ.
Valabilitatea produsului după prima deschidere: a se folosi imediat.

Purcei sugari

VACCINURI

Creştere

Flacoane din polietilenă de mare densitate : 
Flacoane de 25 ml care conțin 10 doze
Flacoane de 60 ml care conțin 25 doze
Flacoane de 120 ml care conțin 50 doze
Flacoane de 250 ml care conțin 125 doze
 
Ambalaj: cutie din carton care conține 1 sau 10 flacoane din polietilenă de mare densitate având 25, 60, 120 sau 250 ml, cu capac din aluminiu şi dop de cauciuc.

Pungă din polietilenă de mică densitate:
Pungă de 100 ml care conține 50 doze.
Ambalaj : cutie din carton care conține 1 sau 10 pungi din polietilenă de mică densitate având 100 ml , cu capac de aluminiu şi dop de cauciuc.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

A se păstra şi transporta în condiții de refrigerare (2°C - 8°C).
A se proteja de lumină şi în ambalajul original.
 A se feri de îngheț.
 Valabilitatea produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani
 Valabilitate după prima deschidere: folosiți imediat.

Forma de 
prezentare

Depozitare și 
valabilitate
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O doză de 2ml conţine: 
Circovirus Porcin inactivat recombinat tip 1 exprimând proteina ORF 2 de Circovirus Porcin tip 2 1,6≤RP*≤5,3 3

Adjuvanţi:
Sulfolipo-ciclodextrin (SLCD) 4.0 mg
Scualan 64.0 mg

Tiomersal 0.1 mg
* Potență Relativă determinată prin cuantificare antigenică ELISA (test potență in vitro) comparând două vaccinuri de referință.

Imunizarea activă a porcilor în vârstă de peste 3 săptămâni împotriva Circovirusului Porcin tip 2 (PCV2) pentru reducerea încarcăturii virale din sânge şi în țesuturile limfoide, a leziunilor 
din țesutul limfoid associate cu infecția PVC2, preum şi pentru a reduce semnele clinice-inclusiv pierderile sau cresterile în greutate zilnice şi mortalitatea asociate cu Sindromul 
Multisistemic al Pierderilor în Greutate Post Înțărcare (PMWS)
Instalarea imunitatii: de la 3 săptămâni post vaccinare.
Durata imunizării: 19 săptămani post vaccinare.

Nu există.

Pentru utilizare la animale
A nu se folosi la vieri în crestere.
Beneficiul vaccinarii porcilor cu nivel crescut de anticicorpi maternali, de exemplu vacinarea mamelor, nu a fost demonstrată.
Vaccinați numai animalele sănătoase.
Evitați să stresați animalele înainte, în timpul şi după vaccinare.

Pentru operator
Nu este cazul.

O creştere tranzitorie a temperaturii corporale (cu până la 1.7 °C) se poate observa, în general, în primele 24 de ore după vaccinare. Aceasta se rezolvă în 48 de ore fără tratament.
Reacțiile locale sub formă de nodul la locul injectării sunt foarte întâlnite şi pot persista pană la 26 de zile. Diametrul zonei reacției locale este în general pană la 5 cm, dar în unele 
cazuri se pot întâlni şi noduli mai mari. În studiile clinice, examenele post-mortem ale locurilor de injectare efectuate la 8 saptămâni după administrarea unei singure doze de vaccin, 
au evidențiat o uşoară inflamație granulomatoasă a fibrei musculare la locul injectării.
După vaccinare, au apărut reacții moderate, similare celor de hipersensibilitate, exprimate prin semne clinice tranzitorii cum ar fi voma. Aceste semne clinice se rezolvă în mod nornal, 
fără tratament. În mod excepțional, după vaccinare, o pondere mare de animale poate reacționa în unele efective specifice.
Reacțiile anafilactice sunt mai puțin frecvente, dar mortale. În cazul apariției unor astfel de reacții se recomandă un tratament adecvat.

Substanţa activă

Excipienţi

Indicaţii

Contraindicaţii

Precauţii speciale

Reacţii adverse

SUVAXYN® PCV

Purcei sugari

VACCINURI

Creştere
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A nu se folosi în timpul gestației şi lactației.

Nu există informații disponibile referitoare la siguranță şi eficacitatea vaccinului cand este utilizat cu alt produs medicinal veterinar. Decizia utilizarii acestui vaccin inainte sau dupa 
oricare alt produs medicinal veterinar va fi stabilita de la caz la caz.

Folosire intramusculară.
Agitați bine înainte de administrare si intermitent în timpul vaccinării.
Se recomandă folosirea unei seringi multi-doză. Folosiți vaccinul conform instrucțiunilor producătorului.
Vaccinul trebuie administrat în condiții aseptice.
A se administra o doză de 2 ml pentru un purcel în musculatura gâtului în spatele urechii.
Schema de vaccinare:
O injecție începând cu varsta de 21 de zile.

Nu au fost observate reacții adverse în afara celor prezentate anterior după administrarea unei doze duble de vaccin.

Tulpina vaccinală este o proteină ORF2 de Circovirus Porcin inactivat recombinant tip 2. Acesta este destinată stimulării imunității active împotriva PCV2 la purcei.

A nu se amesteca cu niciun alt produs medicinal veterinar.

Cutii din carton cu 1 sticluță cu 10 doze (20 ml), 50 doze (100 ml) sau125 doze (250 ml).
Cutii din carton cu 10 sticluțe fiecare cu 10 doze (20 ml), 50 doze (100 ml) sau125 doze (250 ml).
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

A se păstra şi transporta în condiții de refrigerare (2 °C-8 °C).
A nu se congela.
A se proteja de lumină.
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 18 luni.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: a se utiliza imediat.

Gestaţia și lactaţia

Interacţiuni cu alte 
produse medicinale 
veterinare

Posologie

Supradozare

Proprietăţi 
imunologice

Incompatibilităţi

Forme de prezentare

Depozitare şi 
valabilitate

SUVAXYN® PCV

Purcei sugari

VACCINURI

Creştere
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VITAMINE, MINERALE

Duphalyte
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Substanţa activă

Indicaţii

Contraindicaţii

Precauţii speciale

Reacţii adverse

Gestaţia şi lactaţia

Posologie

DUPHALYTE®
Fiecare ml de Duphalyte conţine: Vitamine: Vitamina B1 (Tiamina HCL) 0,10mg; Vitamina B2 (ca riboflavina sodiu fosfat) 0,04mg; Vitamina B6 (Piridoxina HCL)  0,10mg;
Vitamina B12 (Cyancobalamina) 0,05µg; Nicotinamidă 1,50mg; Dexapantenol 0,05mg. Electroliţi: Clorura de calciu 6H2O  0

,
23mg; Sulfat de magneziu 7H2O  0,

2
9mg;

Clorură de potasiu 0,20mg. Aminoacizi şi agenţi nutritivi: Dextroză anhidră 45,46mg; L-Arginină hidroclorhidrică 0,025mg; L-Cisteină monohidrat clorhidric 0,01mg;
L-Glutamat sodic 0,04mg; L-Histidină monohidrat clorhidric 0,01mg; L-Izoleucină 0,01mg; L-Leucină 0,04mg; L-Lizină clorhidrică 0,03mg; L-Metionină 0,01mg;
DL-Fenilalanină 0,03mg; L-Trionină 0,02mg; DL-Triptofan 0,01mg; DL-Valină 0,05mg.

DUPHALYTE constituie o terapie lichidă de susţinere pentru animalele debilitate prin deshidratare, dezechilibru electrolitic şi hipoproteinemie. 
Se indică special în cazurile critice, când administrarea orală este inadecvată. În cazuri urgente de inapetenţă, diaree severă, intervenţii chirurgicale, pierderi de sânge,
transpiraţie excesivă, şoc vascular, epuizare, pierdere a greutăţii corporale, vomă, febră, inflamaţia tractusului digestiv, enterită şi convalescenţă.

Nu există.

Pentru ulitizarea la animale
Administrarea intravenoasă se va efectua foarte lent, cu aplicarea măsurilor de antisepsie. O administrare prea rapidă poate determina greaţă şi epuizare. În astfel
de cazuri se va opri administrarea produsului până la refacerea animalului, după care se va continua administrarea cu o rată redusă.
Acest produs va fi administrat la temperatura normală a corpului. Când este administrat purceilor pe cale subcutanată, poate apărea durere la locul inoculării. Această
durere este de obicei trecătoare. Se va avea în vedere reducerea acestor reacţii la minim. Operatorul va fi instruit cu privire la utilizarea produsului.

Pentru operator
Trebuie avut grijă pentru a evita autoinjectarea accidentală. 
Spălaţi mâinile după utilizare.

Nu au fost semnalate reacţii adverse.

Acest produs poate fi folosit la animalele gestante sau în lactaţie.

Înainte de administrarea parenterală, soluţia trebuie adusă la temperatura corpului. 
La suine: Se adminstrează lent, intravenos. La purcei sub varsta de 3 luni: Administrarea se face iniţial pe cale intravenoasă. Urmatoarele administrări,
dacă sunt necesare, pot fi realizate pe cale subcutanată, în două sau mai multe puncte separate.
Doza per kg greutate corporală este de până la 100ml/50kg corp; la purcei doza este de pana la 30ml/5kg corp.

VITAMINE, MINERALE

Scroafe CreşterePurcei sugari Finisare

1 ml conţine:
Vitamina B1 (Tiamină HCL)                 0,10 mg
Vitamina B2 (ca riboflavină sodiu fosfat)           0,04 mg
Vitamina B6 ( Piridoxină HCL)               0,10 mg 
Vitamina B12 ( Cyancobalamină)              0,05 µg
Nicotinamidă                        1,5 mg 
Dexapantenol                        0,05 mg 
Clorura de calciu 6H2O                    0,23 mg 
Sulfat de magneziu 7 H2O                  0,29 mg 
Clorură de potasiu                      0,20 mg
L-arginina hidroclorhidrică                  0,025 mg 
L-cysteina monohidrat clorhidric               0,01 mg 
L-glutamat sodic                       0,04 mg 
L-histidina monohidrat clorhidric               0,01 mg 
L-isoleucină                         0,01 mg 
L-leucină                          0,04 mg 
L-lysine clorhidrică                     0,03 mg 
L-metionină                         0,01 mg 
DL-fenilalanină                        0,03 mg 
L-trionină                          0,02 mg 
DL-triptofan                         0,01 mg 
DL-valină                          0,05 mg 
Dextroza anhidră                       45,46 mg  

Ca sprijin în terapia de întreținere în condiții de deshidratare la cabaline, bovine, suine, câini şi pisici.

Nu există.

Substanţa activă

Indicaţii

Contraindicaţii
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Substanţa activă

Indicaţii

Contraindicaţii

Precauţii speciale

Reacţii adverse

Gestaţia şi lactaţia

Posologie

DUPHALYTE®
Fiecare ml de Duphalyte conţine: Vitamine: Vitamina B1 (Tiamina HCL) 0,10mg; Vitamina B2 (ca riboflavina sodiu fosfat) 0,04mg; Vitamina B6 (Piridoxina HCL)  0,10mg;
Vitamina B12 (Cyancobalamina) 0,05µg; Nicotinamidă 1,50mg; Dexapantenol 0,05mg. Electroliţi: Clorura de calciu 6H2O  0

,
23mg; Sulfat de magneziu 7H2O  0,

2
9mg;

Clorură de potasiu 0,20mg. Aminoacizi şi agenţi nutritivi: Dextroză anhidră 45,46mg; L-Arginină hidroclorhidrică 0,025mg; L-Cisteină monohidrat clorhidric 0,01mg;
L-Glutamat sodic 0,04mg; L-Histidină monohidrat clorhidric 0,01mg; L-Izoleucină 0,01mg; L-Leucină 0,04mg; L-Lizină clorhidrică 0,03mg; L-Metionină 0,01mg;
DL-Fenilalanină 0,03mg; L-Trionină 0,02mg; DL-Triptofan 0,01mg; DL-Valină 0,05mg.

DUPHALYTE constituie o terapie lichidă de susţinere pentru animalele debilitate prin deshidratare, dezechilibru electrolitic şi hipoproteinemie. 
Se indică special în cazurile critice, când administrarea orală este inadecvată. În cazuri urgente de inapetenţă, diaree severă, intervenţii chirurgicale, pierderi de sânge,
transpiraţie excesivă, şoc vascular, epuizare, pierdere a greutăţii corporale, vomă, febră, inflamaţia tractusului digestiv, enterită şi convalescenţă.

Nu există.

Pentru ulitizarea la animale
Administrarea intravenoasă se va efectua foarte lent, cu aplicarea măsurilor de antisepsie. O administrare prea rapidă poate determina greaţă şi epuizare. În astfel
de cazuri se va opri administrarea produsului până la refacerea animalului, după care se va continua administrarea cu o rată redusă.
Acest produs va fi administrat la temperatura normală a corpului. Când este administrat purceilor pe cale subcutanată, poate apărea durere la locul inoculării. Această
durere este de obicei trecătoare. Se va avea în vedere reducerea acestor reacţii la minim. Operatorul va fi instruit cu privire la utilizarea produsului.

Pentru operator
Trebuie avut grijă pentru a evita autoinjectarea accidentală. 
Spălaţi mâinile după utilizare.

Nu au fost semnalate reacţii adverse.

Acest produs poate fi folosit la animalele gestante sau în lactaţie.

Înainte de administrarea parenterală, soluţia trebuie adusă la temperatura corpului. 
La suine: Se adminstrează lent, intravenos. La purcei sub varsta de 3 luni: Administrarea se face iniţial pe cale intravenoasă. Urmatoarele administrări,
dacă sunt necesare, pot fi realizate pe cale subcutanată, în două sau mai multe puncte separate.
Doza per kg greutate corporală este de până la 100ml/50kg corp; la purcei doza este de pana la 30ml/5kg corp.

VITAMINE, MINERALE

Scroafe CreşterePurcei sugari Finisare

Pentru utilizarea la animale
1. La folosirea produsului trebuie luate toate măsurile de asepsie.
2. În cazul utilizării produsului pe cale intravenoasă, administrarea acestuia se va face lent.
3. O administrare prea rapidă poate determina greață şi epuizare. În astfel de cazuri se va opri administrarea produsului până la refacerea animalului, după care se va continua 
administrarea cu o rată redusă.
4. Acest produs va fi administrat la temperatura normala a corpului.
5. Când este administrat vițeilor sau purceilor pe cale subcutanată, poate apare durere la locul inocularii. Această durere este de obicei trecătoare. Se va avea în vedere reducerea acestor 
reacții la minim. Operatorul va fi instruit cu privire la utilizarea produsului.

Pentru operator 
Trebuie avută grijă pentru a evita autoinjectarea accidentală. 
Spălați mâinile după utilizare. 

Nu au fost semnalate reacții adverse.

Acest produs poate fi folosit la animalele gestante sau în lactație.

Nu există.

La cabaline, bovine, suine: se va administra lent intravenos.
La câini si pisici: se va administra numai lent intravenos. 
La viței şi purcei sub vârsta de 3 ani: Administrarea se face inițial pe cale intravenoasă. Urmatoarele administrări, dacă sunt necesare, pot fi realizate pe cale subcutanată, în două sau 
mai multe separate.

Doze recomandate: 
Scroafe şi vieri: 
Până la 100 ml per 50 kg greutate corporală.

Purcei: 
Până la 30 ml per 5 kg greutate corporală.

Precauţii speciale

Reacţii adverse

Gestaţia și lactaţia

Interacţiuni cu alte 
produse medicinale 
veterinare

Posologie
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Substanţa activă

Indicaţii

Contraindicaţii

Precauţii speciale

Reacţii adverse

Gestaţia şi lactaţia

Posologie

DUPHALYTE®
Fiecare ml de Duphalyte conţine: Vitamine: Vitamina B1 (Tiamina HCL) 0,10mg; Vitamina B2 (ca riboflavina sodiu fosfat) 0,04mg; Vitamina B6 (Piridoxina HCL)  0,10mg;
Vitamina B12 (Cyancobalamina) 0,05µg; Nicotinamidă 1,50mg; Dexapantenol 0,05mg. Electroliţi: Clorura de calciu 6H2O  0

,
23mg; Sulfat de magneziu 7H2O  0,

2
9mg;

Clorură de potasiu 0,20mg. Aminoacizi şi agenţi nutritivi: Dextroză anhidră 45,46mg; L-Arginină hidroclorhidrică 0,025mg; L-Cisteină monohidrat clorhidric 0,01mg;
L-Glutamat sodic 0,04mg; L-Histidină monohidrat clorhidric 0,01mg; L-Izoleucină 0,01mg; L-Leucină 0,04mg; L-Lizină clorhidrică 0,03mg; L-Metionină 0,01mg;
DL-Fenilalanină 0,03mg; L-Trionină 0,02mg; DL-Triptofan 0,01mg; DL-Valină 0,05mg.

DUPHALYTE constituie o terapie lichidă de susţinere pentru animalele debilitate prin deshidratare, dezechilibru electrolitic şi hipoproteinemie. 
Se indică special în cazurile critice, când administrarea orală este inadecvată. În cazuri urgente de inapetenţă, diaree severă, intervenţii chirurgicale, pierderi de sânge,
transpiraţie excesivă, şoc vascular, epuizare, pierdere a greutăţii corporale, vomă, febră, inflamaţia tractusului digestiv, enterită şi convalescenţă.

Nu există.

Pentru ulitizarea la animale
Administrarea intravenoasă se va efectua foarte lent, cu aplicarea măsurilor de antisepsie. O administrare prea rapidă poate determina greaţă şi epuizare. În astfel
de cazuri se va opri administrarea produsului până la refacerea animalului, după care se va continua administrarea cu o rată redusă.
Acest produs va fi administrat la temperatura normală a corpului. Când este administrat purceilor pe cale subcutanată, poate apărea durere la locul inoculării. Această
durere este de obicei trecătoare. Se va avea în vedere reducerea acestor reacţii la minim. Operatorul va fi instruit cu privire la utilizarea produsului.

Pentru operator
Trebuie avut grijă pentru a evita autoinjectarea accidentală. 
Spălaţi mâinile după utilizare.

Nu au fost semnalate reacţii adverse.

Acest produs poate fi folosit la animalele gestante sau în lactaţie.

Înainte de administrarea parenterală, soluţia trebuie adusă la temperatura corpului. 
La suine: Se adminstrează lent, intravenos. La purcei sub varsta de 3 luni: Administrarea se face iniţial pe cale intravenoasă. Urmatoarele administrări,
dacă sunt necesare, pot fi realizate pe cale subcutanată, în două sau mai multe puncte separate.
Doza per kg greutate corporală este de până la 100ml/50kg corp; la purcei doza este de pana la 30ml/5kg corp.

VITAMINE, MINERALE

Scroafe CreşterePurcei sugari Finisare

Administrarea continuă sau excesivă se va evita datorită interacțiunilor cu vitaminele si mineralele din dieta alimentară.

Carne, lapte: zero zile

Deoarece unele vitamine sunt sensibile la oxidare și la modificarile de pH, Duphalyte nu va fi administrat concomitent cu niciun alt produs medicinal.

Flacon opac din polipropilenă de 500 de ml, având dop din caucuic clorobutilic închis cu capsă din aluminiu.

A nu se păstra la o temperatură de peste 25°C.
A nu se îngheța. 
A se păstra la întuneric.
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare:3 ani.
Valabilitatea de la prima deschidere a ambalajului primar: 28 de zile.

Supradozare

Timp de așteptare

Incompatibilităţi

Forme de 
prezentare

Depozitare și 
valabilitate
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ADITIVI FURAJERI

Alphaimune G
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Descriere

Excipienţi

Analiză
nutriţională

Utilizare

Dozare

Beneficii

Recomandări
de siguranţă
cu privire la
utilizare

Depozitare
şi valabilitate

ALPHAMUNE® G
Un extract brun, granulat din pereţi celulari de drojdie (Saccharomyces cerevisae), fluid, liofilizat bogat în beta-glucani şi mannan-oligozaharide.

Beta-glucani: minimum 24%
Mannan- oligozaharide: 5-15%
Aditivi: silicat coloidal E551b (1%); lignosulfonaţi E565 (1%).

Amidon: 30%
Proteine brute: 25%
Fibre brute: 5%
Cenuşă: 4.5%

Alphamune® G este un material furajer, utilizat ca sursă de oligozaharide la suine.
Este un complement metabolic de încredere şi inovativ ce înlocuieşte promotorii de creştere pe bază de antibiotice în sistemul modern de producţie din prezent.

500g pe tonă în furaj gata preparat

Efect imuno-modulator
Performanţe crescute în creştere
Îmbunătăţeşte rata de conversie a furajului
Reduce variabilitatea greutăţii în lot
Performanţe financiare crescute

Numai pentru uz veterinar. Spălaţi mâinile după utilizare şi înainte de masă.
S22: Nu respiraţi pulberea. 
S36/37/39: Purtaţi mănuşi şi haine de protecţie pentru ochi/faţă. 
Consultaţi datele din fişa de siguranţă pentru mai multe instrucţiuni.

A se depozita la loc răcoros şi uscat, sub 25oC, protejat de lumină
După utilizare resigilaţi ambalajul.

ADITIVI FURAJERI

Scroafe Creştere Finisare



Informaţiile actualizate şi detaliate referitoare la produsele medicinale veterinare
prezentate în acest catalog sunt disponibile pe website-ul

Agenţiei Europene a Medicamentelor:
http://www.ema.europa.eu/

sau pe site-ul
Institutului pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar:

http://www.icbmv.ro/ro/nomenclator-produse

Zoetis România SRL 
Willbrook Platinum Business and Convention Center

Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176, Clădirea B, etaj 5, sector 1, cod 013686, Bucureşti
Tel: +4021 207 1770; Fax:+4021 207 1771 
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ANIMALELOR
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SĂNĂTĂŢII
ÎN SLUJBA 
DUMNEAVOASTRĂ
www.zoetis.ro


