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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 Soluţie Sterilă • Terramycin LA • Terramycin Spray
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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.

Substanţa activă

Indicaţii

 CLAMOXYL LA 150 mg/ml, suspensie injectabilă

VACCINURI

Ovine
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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.

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.

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.

Contraindicaţii

Precauţii speciale

Reacţii adverse

 CLAMOXYL LA 150 mg/ml, suspensie injectabilă

ANTIBIOTICE

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

Nu se cunosc.

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)

Vacă 450 45

Vițel 50 5

Oaie 65 6,5

Miel 10 1

Porc 150 15

Grăsun 70 7

Purcel 7 0,7

Câine - talie mare 35 3,5

           - talie medie 20 2,0

           - talie mică 10 1

Pisică 5 0,5

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

Gestaţia și lactaţia

Interacţiuni cu alte 
produse medicinale 
veterinare

Posologie

 CLAMOXYL LA 150 mg/ml, suspensie injectabilă

Ovine

ANTIBIOTICE
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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: 14 zile
Lapte: 72 ore.

Nu se cunosc.

Se va depozita la temperaturi de până la 250C; se va proteja de lumină.

Valabilitatea produsului este de: 36 de luni.
Perioada de valabilitate după deschiderea ambalajului primar: 28 zile. 

Precauţii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deşeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.  

Supradozare

Timp de așteptare

Incompatibilităţi

Depozitare și 
valabilitate

 CLAMOXYL LA 150 mg/ml, suspensie injectabilă

Ovine

ANTIBIOTICE
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Pentru 1 ml:
Lincomicină (sub formă de lincomicină clorhidrat) 50 mg
Spectinomicină (sub formă de spectinomicină sulfat) 100 mg

Alcool benzilic
Hidroxid de sodiu
Acid hidrocloric
Apă pentru injecție

LincoSpectin Soluție Sterilă este indicat pentru tratamentul infecțiilor produse de organisme 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.

Oi şi capre: pentru tratamentul pneumoniei şi bolilor respiratorii cauzate de Mycoplasma şi bacterii, inclusiv pododermatită.

Substanţa activă

Excipienţi

Indicaţii

LINCO-SPECTIN® , Soluţie Sterilă

Ovine

ANTIBIOTICE
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Nu se va administra la animalele care anterior au prezentat hipersensibilitate față de substanțele active. 
Nu se va administra la animale care produc lapte pentru consumul uman. 

Nu există.

Pentru utilizarea la animale
Nu există.

Pentru operator
Nu este cazul.

Uneori poate apărea 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 porc, 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 sunt.

Cantități de administrat şi calea de administrare
Sub formă de injecții intramusculare sau subcutanate.
 
Oi şi capre: 15 mg substanță activă pe kg g.c./zi (1ml/10 kg g.c.), intramuscular; se va administra timp de 3 zile

Contraindicaţii

Atenţionări 
speciale

Precauţii speciale

Reacţii adverse

Gestaţia și lactaţia

Interacţiuni cu alte 
produse medicinale 
veterinare

Posologie

LINCO-SPECTIN® , Soluţie Sterilă

Ovine

ANTIBIOTICE
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Nu se aplică.

Carne şi organe  
Oi şi capre: 15 zile după ultimul tratament.

Nu se va administra la animale care produc lapte pentru consumul uman.

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 residuu cu activitate microbiologică semnificativă. Spectinomicina a fost principalul metabolit excretat 
în fecale. 
Spectinomicina inițială (Spectinomicina-părinte) a fost componentul major detectat în rinichi, dar component minor în ficat. 

A nu se dilua sau amesteca cu alte produse.

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25 °C.
Valabilitatea produsului este de: 30 luni
După desigilare folosiți produsul în circa 28 de zile

Precauţii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deşeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Supradozare

Timp de așteptare

Proprietăţi 
referitoare 
la Mediul 
Înconjurator

Incompatibilităţi

Depozitare și 
valabilitate

LINCO-SPECTIN® , Soluţie Sterilă

Ovine

ANTIBIOTICE



16

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

Excipienţi:
Formaldehida sulfoxilat dihidrat de sodiu 2,20 mg/ml

Pentru tratamentul pneumoniilor (Pasteurella multocida, Mycoplasma spp., Haemophillus spp.), mastitelor sistemice, pododermatitelor, micoplasmozei, endocarditei şi infecțiilor 
cutanate (Pasteurella multocida, Bacillus spp., Streptococcus spp., Klebsiella spp., Mycoplasma spp.)

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 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 in afara instrucţiunilor furnizate în RCP poate crește prevalenţa bacteriilor rezistente și poate scădea eficacitatea tratamentului din 
cauza potenţialului de rezistenţă încrucişată. 
Vaccinarea concomitentă nu este recomandată datorită posibilei activităţi 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

Indicaţii

Contraindicaţii

Atenţionări 
speciale

Precauţii speciale

TERRAMYCIN LA, soluţie injectabilă

Ovine

ANTIBIOTICE
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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. 
Este utilizat la bovinele în lactație, dar nu se va administra la oile producătoare de lapte destinat consumului uman.

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 corporala (1 ml Terramycin LA pe 10 kg greutate corporală). 
La mieii tineri pentru prevenirea pe termen scurt a febrei sau a piemiei produse de căpuşe se vor administra 2 ml pe miel.

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.

Intravenos
Doza pentru ovine este de 5 – 20 mg s.a /kg g.c. Administrarea intravenoasă nu conferă efect prelungit.

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
Administrare intravenoasă:14 zile

Nu se cunosc.

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

Precauţii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deşeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Reacţii adverse

Gestaţia și lactaţia

Interacţiuni cu alte 
produse medicinale 
veterinare

Posologie

Supradozare

Timp de așteptare

Incompatibilităţi

Depozitare și 
valabilitate

TERRAMYCIN LA, soluţie injectabilă

Ovine

ANTIBIOTICE
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150 ml (102.0g produs) conțin:
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 in 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 perfora sau arde chiar după ce a fost utilizat în totalitate.

Substanţa activă

Indicaţii

Contradindicaţii

Atenţionări 
speciale

Precauţii speciale

TERRAMYCIN AEROSOL SPRAY, spray cutanat

Ovine

ANTIBIOTICE
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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.

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.

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

Precauţii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deşeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Reacţii adverse

Gestaţia și lactaţia

Interacţiuni cu alte 
produse medicinale 
veterinare

Posologie

Supradozare

Timp de așteptare

Incompatibilităţi

Depozitare și 
valabilitate

TERRAMYCIN AEROSOL SPRAY, spray cutanat

Ovine

ANTIBIOTICE
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ANTIPARAZITARE

Dectomax
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1 ml de produs conţine:
Doramectină  10,00 mg

Excipienţi: 
Hidroxianisol butilat  0,1 mg

Pentru tratamentul şi controlul nematodozelor gastrointestinale, râiei şi estrozei.
Nematode gastrointestinale (adulți şi stadiul patru larvar (L4) dacă nu sunt alte indicații):
Bunostomum trigonocephalum (Numai adulți)
Chabertia ovina
Cooperia curticei (numai L4)
C.oncophora
Gaigeria pachyscelis
Haemonchus contortus
Nematodirus battus (numai L4)
N.filicollis (Numai adulţi)
N.spathiger
Ostertagia (Teladorsagia) circumcincta*
Ostertagia (Teladorsagia) trifurcata (Numai adulți)
Oesophagostomum venulosum (Numai adulți)
O.columbianum
Strongyloides papillosus
Trichostrongylus axei
T.colubriformis
T.vitrinus
Trichuris spp (Numai adulţi)
*Sunt controlate, de asemenea, stadiile larvare inhibate (L4), inclusiv tulpinile rezistente la benzimidazol.

Nematode pulmonare (Adulți şi stadiul 4 larvar (L4))
Cystocaulus ocreatus (Numai adulți)
Dictyocaulus filaria
Muellerius capillaris (Numai adulți)
Neostrongylus linearis (Numai adulți)
Protostrongylus rufescens (Numai adulți)

Substanţa activa

Indicaţii

DECTOMAX, soluţie injectabilă

Ovine

ANTIPARAZITARE
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Estroză (stadii larvare 1, 2 şi 3)
Oestrus ovis

Râie
Psoroptes ovis

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.

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 auto-administrarea accidentală – solicitați sfatul medicului dacă observați orice semne specifice.
Sfat către medici curanți: În caz de auto-injectare 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.

Contraindicaţii

Atenţionări 
speciale

Precauţii speciale

DECTOMAX, soluţie injectabilă

Ovine

ANTIPARAZITARE
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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 repetate 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.

Nu se cunosc.

Pentru tratamentul nematodozelor gastrointestinale, a estrozei la ovine: un singur tratament a 1 ml (10 mg Doramectin)/ 50 kg greutate corporală, echivalent a 200 mcg /kg greutate 
corporală, administrată intramuscular.
  
Pentru tratamentul semnelor clinice de scabie produsă de Psoroptes ovis şi eliminarea acarienilor la oi: un singur tratament a 1ml/ 33 kg greutate corporală, echivalent a 300 mcg / 
kg greutate corporală administrată în regiunea gâtului prin injecție intramusculară. În mod adițional, trebuie implementate măsuri de protecție pentru prevenirea reinfestării. Este 
important ca toate oile care au fost în contact cu oile infestate să fie tratate.
  
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 pentru fiecare specie:
Ovine: 1,5ml /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. 

Alte precauţii

Reacţii adverse

Gestaţia și lactaţia

Interacţiuni cu alte 
produse medicinale 
veterinare

Posologie

DECTOMAX, soluţie injectabilă

Ovine

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

Carne şi organe: 70 zile
Nu este permis a se folosi la oile în lactație ce produc lapte pentru consum uman.
A nu se folosi la oile gestante care sunt crescute pentru producția de lapte, în termen de 70 de zile înainte de parturiție.

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

A nu se păstra la temperatură mai mare de 30 ºC.
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 deşeurilor 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.

Supradozare

Timp de așteptare

Incompatibilităţi

Depozitare și 
valabilitate

DECTOMAX, soluţie injectabilă

Ovine

ANTIPARAZITARE
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VACCINURI

Covexin 10
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      Valoarea Potenței/ml
Clostridium perfringens anatoxina tip A         ≥ 2,2 U3

Clostridium perfringens anatoxina tip B si C (β)     ≥ 13,6U1

Clostridium perfringens anatoxina tip D (έ)       ≥ 3,8 U1

Cultura de Clostridium chauvoei             conf Ph EUR2

Anatoxina de Clostridium novyi     ≥ 1,4 U1

Anatoxina de Clostridium septicum            ≥ 3,7 U1

Anatoxina de Clostridium tetani    ≥ 2,4 U1

Anatoxina de Clostridium sordellii             ≥ 1,4 U1

Anatoxina de Clostridium haemolyticum         ≥ 11,5U3

Adjuvant
Alaun 3.03– 4.09 Aluminiu

Tiomersal  0.05 – 0.18 mg/ml
Excipient până la 1 ml 
Formaldehidă ≤ 0.5 mg/ml
1- ELISA in house
2 - testate conf Ph. EUR.
3- in vitro, testele de neutralizare a toxinei se bazează pe hemoliza eritrocitelor de ovine

Pentru imunizarea activă a ovinelor și bovinelor împotriva bolilor asociate cu infecții cauzate de Clostridium perfringens tip A, C. perfringens tip B, C. perfringens tip C, C. perfringens tip 
D, Clostridium chauvoei, Clostridium novyi tip B, Clostridium septicum, Clostridium sordellii şi Clostridium haemolyticum şi împotriva tetanosului cauzat de Clostridium tetani.
  
Pentru imunizarea pasivă a mieilor și vițeilor împotriva infecțiilor cauzate de speciile clostridiene descrise mai sus (excepție C.haemolyticum la ovine).

Debutul imunității se realizează la 2 săptămâni după prima vaccinare.
  

Substanţa activă

Excipienţi

Indicaţii

COVEXIN 10, vaccin inactivat

Ovine

VACCINURI
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Durata imunizării active: 

Răspunsul imun umoral anamnestic (memorie imunologică) la toate componentele a fost demonstrat la 12 luni de la prima vaccinare.

S-a demonstrat serologic / titrul de anticorpi persistent numai la:
Ovine: 12 luni anti C. perfringens tip A, B, C, D, C. novyi tip B, C. sordellii, C. tetani 
  < 6 luni anti C. septicum, C.haemolyticum, C. chauvoei
Bovine: 12 luni anti C. tetani, C. perfringens tip D
  < 12 luni anti C. perfringens tip A, B si C
  < 6 luni anti C. novyi tip B, C. septicum, C. sordellii, C.haemolyticum, C. chauvoei

Durata imunizării pasive demonstrată serologic / titrul de anticorpi persistent este numai: 

Pentru miei:
De cel puțin 2 săptămâni pentru C. septicum și C. chauvoei, cel puțin 8 săptămâni pentru C. perfringens tip B şi C. perfringens tip C şi cel puțIn 12 săptămâni pentru C. perfringens tip A, 
C. perfringens tip D, C. novyi tip B, C. tetani şi C. sordellii. Nu a fost observată imunitate pasivă pentru C.haemolyticum.

Pentru viţei:
De cel puțin 2 săptămâni pentru C. sordellii şi C. haemolyticum şi cel puțin 8 săptămâni pentru C. Septicum şi C. Chauvoei şi cel puțin 12 săptămâni pentru C. perfringens tip A, C. 
perfringens tip B, C. perfringens tip C, C. perfringens tip D, C. novyi tip B şi C. tetani.

Nu există.

Eficacitatea vaccinului în furnizarea imunității pasive la mieii tineri şi viței depinde de cantitatea adecvată de colostru ingerată din prima zi de viață.

Studiile clinice au demonstrat că prezența de anticorpi maternali, în special anti C. tetani, C. novyi tip B, C. perfringens tip A (doar la viței), C. chauvoei (doar la miei) şi C. perfringens tip 
D poate reduce răspunsul imun la vaccinare la mieii şi vițeii tineri. Prin urmare, pentru a asigura un răspuns optim la animalele tinere cu un nivel înalt de anticorpi derivați maternali 
(MDA), vaccinarea primară va fi amânată până când acest nivel se reduce (după 8 – 12 săptămâni de viață).

Contraindicaţii

Precauţii speciale

COVEXIN 10, vaccin inactivat

Ovine

VACCINURI
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Pentru utilizarea la animale
În cazul apariției unei reacții anafilactice trebuie administrat tratament adecvat ca adrenalină, fără întârziere.
A nu se vaccina animalele bolnave sau cu imunodeficiențe.

Pentru operator
În cazul unei injectări accidentale cu acest produs, solicitați imediat sfatul medicului şi prezentați prospectul produsului.

La aproximativ 75 – 100% din animalele vaccinate cu Covexin 10 s-au observat reacții la vaccinare. Aceste reacții sunt, de regulă, cu inflamații localizate sau indurări la locul de injectare, 
dar pot include, de asemenea, o hipertemie moderată, abcese sau alte reacții în profunzimea țesutului la locul injecției.

Inflamațiile de la locul de inoculare apar la majoritatea animalelor. Acestea pot ajunge până la 6 cm în diametru la ovine şi până la 15 cm la bovine; ocazional reacții de până la 25 cm în 
diametru pot fi observate la bovine. Majoritatea reacțiilor locale se resorb în decurs de 3 – 6 săptămâni la ovine şi mai puțin de 10 săptămâni la bovine, dar pot persista mai mult timp 
la o mică parte dintre animale. Unele animale pot să dezvolte abcese. Vaccinarea poate da reacții în țesuturile care stau la baza locului de injectare.

Pot sa apară decolorări ale pielii la locul injecției (revine la normal ca reacție locală resorbită).După vaccinare pot să apară dureri la locul de injectare, care pot să dureze 1-2 zile.

Reacțiile locale nu afectează starea generală, comportamentul, hrănirea sau sporul în greutate al animalelor.

Nu au fost observate alte efecte colaterale, față de cele descrise la punctul 4.6, când s-a efectuat vaccinarea la bovine şi ovine între 8 şi 12 săptămâni înainte de parturiție. În absența 
datelor specifice, nu se recomandă utilizarea vaccinului în timpul primei treimi sau celei de a doua treimi din perioada de gestație.
Evitați stresul la ovinele şi bovinele gestante.

Nu sunt disponibile informații despre siguranța şi eficacitatea acestui vaccin când este utilizat cu oricare alt produs medicinal veterinar. Decizia de a utiliza acest vaccin înainte sau după 
oricare alt produs medicinal veterinar, prin urmare, trebuie să se facă de la caz la caz.

Ovine – de la 2 săptămâni de viață
Doza – 1 ml

Reacţii adverse

Gestaţia și lactaţia

Interacţiuni cu alte 
produse medicinale 
veterinare

Posologie

COVEXIN 10, vaccin inactivat

Ovine

VACCINURI
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Bovine – de la 2 săptămâni de viață
Doza – 2 ml

Administrare: Injectare pe cale subcutanată. Se recomandă administrarea la nivelul pliului pielii gâtului, pe părțile laterale.
Agitați flaconul înainte de utilizare.
Seringile şi acele trebuie să fie sterile înainte de folosire şi injecția trebuie să fie făcută pe o suprafață de piele curată, uscată cu precauție în vederea evitării contaminării.

Prima vaccinare: 2 doze vor fi administrate la distanță de 4 – 6 săptămâni 
Vaccinare de rapel: se va administra o singură doză într-un interval de la 6 la 12 luni

Gestaţie
Pentru a furniza imunitate pasivă la progeni, prin colostru, se va administra un singur rapel de vaccinare între 8 si 2 săptămâni înainte de parturiție, cu condiția ca animalele să fi primit 
programul de vaccinare primar înainte de gestație.

La viței şi miei reacțiile locale pot creşte uşor, dacă este administrat dublul dozei recomandate

Zero zile.

Nu se va amesteca cu niciun alt vaccin/produs immunologic

A se păstra şi transporta între + 2°C şi + 8°C. Se va proteja de lumină. A nu se congela.
Valabilitatea produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat în vederea comercializării: 24 luni.
Valabilitatea după prima deschidere a ambalajului primar: 8 ore.

Supradozare

Timp de așteptare

Incompatibilităţi

Depozitare și 
valabilitate

COVEXIN 10, vaccin inactivat

Ovine

VACCINURI
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ADITIVI FURAJERI

Deccox 6%
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DECCOX 6%, premix pentru furaje medicamentate

Ovine

ADITIVI FURAJERI

Decoquinat 6.0g/100g

Excipienţi: 
Produse intermediare (măciniş) din grâu, siliciu coloidal anhidru, ulei din boabe de soia.

Pentru tratamentul şi profilaxia coccidiozei la miei prin administrarea de furaj medicamentat.

Nu se cunosc pentru miei.

Utilizarea produsului va menține o creştere normală în condițiile prezenței coccidiozei dar nu va îmbunătăți creşterea mieilor sănătoşi.

Pentru a avea o mai bună distribuție în furajul finit este recomandat să fie amestecat inițial o parte de produs cu trei părți de furaj înainte de a se adăuga în amestecul de furaj finit. În 
prepararea de furaje (pelete) temperaturi de până la 80°C au fost utilizate pentru scurte perioade (până la 10 minute) fără a avea efecte asupra produsului.

Un producător autorizat să încorporeze la nivele mai mici de 2 kg pe tonă este responsabil pentru amestecuri mai mici de 2 kg pe tona de produs sau furaj finit.

Precauţii speciale pentru utilizare la animale
A nu se amesteca cu sau în furaje care conțin orice alt produs anticoccidian.

Pentru operator
Când se manipulează produsul se va evita contactul direct cu pielea şi inhalarea prafului. După manipulare se vor spăla mâinile.

Nu se cunosc.

Poate fi utilizat la animale gestante.

A nu se amesteca cu sau în furaje care conțin orice alt produs anticoccidian.

Substanţa activă

Indicaţii

Contraindicaţii

Atenţionări 
speciale

Precauţii speciale

Reacţii adverse

Gestaţia și lactaţia

Interacţiuni cu alte 
produse medicinale 
veterinare
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DECCOX 6%, premix pentru furaje medicamentate

Ovine

ADITIVI FURAJERI

Tratamentul coccidiozei la miei
Adăugați 1.67 kg de premix pe tona de furaj pentru a furniza doza recomandată de 100 mg decoquinat / kg de furaj (100 ppm).
Dacă furajul este administrat în regim restrictiv, adica vițeii sunt hrăniți cu o cantitate mai mică decât rația de 500g/50kg greutate corporală, nivelul de încorporare poate fi crescut 
proporțional pentru atingerea unui nivel de 1 mg decoquinat / kg greutate corporală zilnic în furajul ingerat. De exemplu:

Raţia zilnică de furaj DECCOX®

Miei
(greutate corporală)

Rata de includere

100 g / 10 kg 1,67 kg / tonă

75 g / 10 kg 2,22 kg / tonă

50 g / 10 kg 3,34 kg / tonă

Hrăniți continuu pentru 28 de zile când coccidioza reprezintă un pericol. Medicația poate continua dacă au fost identificate riscuri după această perioadă.

Prevenirea coccidiozei la miei
Adăugați 833 g de premix pe tona de furaj pentru a furniza doza recomandată de 50 mg decoquinat / kg de furaj (50 ppm).
Dacă administrarea hranei se face în regim restrictiv la viței (de exemplu mai puțin de 500g/50kg greutate vie zilnic) nivelul de încorporare poate fi crescut proporțional pentru atingerea 
unui nivel de 0,5 mg decoquinat / kg greutate corporală zilnic în furajul ingerat. 
Hrăniți continuu pentru 28 de zile când există posibilitatea apariției coccidiozei. 
Unde există cazuri severe pot fi utilizate doze duble.

Supradozarea cu furaj medicamentat este puțin probabilă. Decoquinatul în doză de 6 mg/kg greutate vie la viței au fost bine tolerate şi fără a se observa efecte nedorite.

Carne: 0 zile.

Nu sunt cunoscute.

Posologie

Supradozare

Timp de așteptare

Incompatibilităţi
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DECCOX 6%, premix pentru furaje medicamentate

Ovine

ADITIVI FURAJERI

Decoquinatul este 4-hidroxichinolina compus antiprotozoar, activ împotriva Eimeria sp. şi Toxoplasma sp. Decoquinatul inhibă dezvoltarea coccidiilor în intestinul subțire în partea de 
început a ciclului evolutiv, de unde rezultă o mai mică morbiditate şi mortalitate. Nu este cunoscut exact modul de acțiune.

Produsul este administrat pe cale orală, iar locul de acțiune este tractul gastro-intestinal, există opinia că activitatea anticoccidiană este legată de inhibarea sintezei de ADN a parazitului. 
Este puțin absorbit de către speciile țintă şi este eliminat în cantități mari prin fecale fără a fi modificat. In consecință reziduurile în țesuturi sunt în cantitate mică şi epuizate rapid cu 
timpul. Substanța administrată este în cea mai mare parte recuperată prin excreție.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni.
Perioada de valabilitate după încorporare în hrană sau furaj granulat: 3 luni.

A se păstra în loc uscat. A se păstra la temperatură mai mică de 25°C.

Sac de hârtie cu trei straturi şi interior căptuşit prin pulverizare cu polietilenă, închiderea realizată prin cusătură, conține 10kg de produs.

Proprietăţi 
farmacodinamice

Particularităţi 
farmacocinetice

Depozitare și 
valabilitate

Forma de 
prezentare



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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