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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 inţelegem 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
si zoologie. Derivă din zoetic, în traducere “care aparţine vieţii”. Subliniază dedicarea noastă în
susţinerea medicilor veterinari şi a fermierilor din întreaga lume care cresc şi îngrijesc animalele de
care depindem cu toţii.
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PREVENŢIE - Antiparazitare
Cazitel Plus ® Comprimate pentru câini
Substanþe active
Praziquantel 50mg, Pyrantel 50mg (echivalentul a 144mg Pyrantel embonat), febantel 150mg
Excipienþi
Lactozã monohidrat
Celulozã microcristalinã
Stearat de magneziu
Siliciu coloidal anhidru
Croscarmelozã sodic
Sodiu laurilsulfat
Carne de porc aromatizatã
FORMA FARMACEUTICÃ
Comprimate de culoare galben deschis cu o crestãturã în formã de cruce pe o parte.
Comprimatele pot fi divizate în jumãtãþi egale sau sferturi egale.
Specii þintã
Câini
Indicaþii
La câini: Tratamentul infestaþiilor mixte cu urmãtoarele specii de nematode ºi cestode:
Nematode
Ascarizi: Toxocara canis, Toxascaris leonina (adulþi ºi forme larvare târzii).
Nematode cu cârlig: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (adulþi).
Nematode cu aspect de bici: Trichuris vulpis (adulþi).
Cestode
Viermi plaþi segmentaþi: Echinococcus species (E. granulosus, E. multilocularis), Taenia species (T. hydatigena, T. pisiformis, T.
taeniformis), Dipylidium caninum (adulþi ºi larve).
Contraindicaþii
A nu se utiliza în acelaºi timp cu compuºi pe bazã de piperazinã.
Nu se utilizeazã la animalele cu hipersensibilitate cunoscutã la substanþe active sau la oricare dintre excipienþi.
Atenþionãri speciale
Puricii servesc drept gazde intermediare pentru un tip comun de vierme plat - Dipylidium caninum. Infestarea cu viermi plaþi segmentaþi
va reapãrea sigur cu excepþia cazului în care existã control asupra gazdelor intermediare, cum ar fi purici, ºoareci, etc.
Infestarea cu viermi plaþi segmentaþi este puþin probabilã la cãþeii cu vârsta mai micã de 6 sãptãmâni.
Rezistenþã la orice clasã de antihelmintice poate apãrea frecvent prin utilizarea repetatã a unui antihelmintic din clasa respectivã.
Precauþii speciale
Pentru utilizarea la animale
Pãrþi neutilizate din comprimat trebuie aruncate.
Pentru a se asigura doza corectã, greutatea corporalã ar trebui sã fie stabilitã cât mai exact.
Pentru operator
În caz de ingestie accidentalã solicitaþi imediat sfatul medicului ºi prezentaþi prospectul sau eticheta produsului.
Pentru o bunã igienã, persoanele care administreazã comprimatele direct la câine, sau prin adãugarea lor în mâncarea câinelui,
trebuie sã se spele pe mâini dupã aceea.
Reacþii adverse
Nu se cunosc
Gestaþia ºi lactaþia
Efectele teratogene atribuite dozelor mari de febantel au fost raportate la ovine ºi ºobolani. Nu au fost efectuate studii la câini în timpul
sarcinii precoce. Utilizarea produsului în timpul gestaþiei ar trebui sã fie în conformitate cu evaluarea balanþei risc/beneficiu de cãtre
medicul veterinar responsabil. Se recomandã ca produsul sã nu se utilizeze la cãþele în primele 4 sãptãmâni de sarcinã. A nu se depãºi
doza atunci când se trateazã cãþelele gestante.
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PREVENŢIE - Antiparazitare
Interacþiuni cu alte produse medicinale veterinare
A nu se utiliza în acelaºi timp cu compuºi ai piperazinei deoarece efectele antihelmintice ale pyrantelului ºi piperazinei pot fi antagonice.
Administrarea concomitentã cu alþi compuºi colinergici poate duce la efecte toxice.
Posologie
Numai pentru administrare oralã.
Doza recomandatã este: 15mg/kg greutate corporalã Febantel, 5 mg/kg Pyrantel (echivalentul a 14,4mg Pyrantel embonate) ºi 5
mg/kg Praziquantel. Aceasta este echivalentã cu 1 comprimat Cazitel Plus pe 10 kg greutate corporalã.
Comprimatele pot fi date direct câinelui sau în mâncare. Nu este necesarã înfometarea animalului înainte sau dupã tratament.
În cazul în care existã risc pentru re-infestare, trebuie consultat medicul veterinar în ceea ce priveºte necesitatea ºi frecvenþa repetarii
administrãrii.
Supradozare
Asocierea de Praziquantel, Pyrantel embonate ºi Febantel este bine tolerata la câini. În studiile de siguranþã, o dozã de 5 ori doza
recomandatã sau mai mare, a dat naºtere ocazional la vãrsãturi.
Incompatibilitãþi
Nu se aplicã
Forma de prezentare
Produsul este prezentat în:
Benzi individuale din folie de aluminiu - 30 µm/30 gsm polietilenã extrudatã, cu conþinut de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sau 20
comprimate.
sau
Blistere individuale fãcute din folie moale de aluminiu temperat de 45 µm ºi o folie tare de 25 µm din aluminiu temperat cu 2 sau 8
comprimate.
Benzile/blisterele sunt ambalate în cutii de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56 , 60, 70, 80, 84,
90, 98, 100, 104, 106, 120, 140, 150, 180, 200, 204, 206, 250, 280, 300, 500 ºi 1000 comprimate.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
Depozitare ºi valabilitate
Acest produs medicinal veterinar nu necesitã condiþii speciale de depozitare.
Termenul de valabilitate al produsului medicinal veterinar, aºa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani
Pãrþile neutilizate din comprimat trebuie aruncate.
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PREVENŢIE - Antiparazitare

Substanţe active:
Praziquantel 175 mg, Pirantel embonat 504 mg (echivalentul a 175 mg Pirantel), Febantel 525 mg
Excipienţi:
Lactoză monohidrat
Celuloză microcristalină
Stearat de magneziu
Siliciu coloidal anhidru
Croscarmeloză sodică
Sodiu laurilsulfat
Aromă de carne de porc
FORMA FARMACEUTICĂ
Comprimate de culoare galben pal cu o crestătură în formă de cruce pe o parte.
Comprimatele pot fi divizate în jumătăţi egale sau sferturi egale.
Specii ţintă
Câini
Indicaţii
La câinii adulţi: Tratamentul infestaţiilor mixte cu următoarele specii de nematode şi cestode:
Nematode
Ascarizi: Toxocara canis, Toxascaris leonina (adulţi şi forme larvare târzii).
Nematode cu cârlig :Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (adulţi).
Nematode cu aspect de bici: Trichuris vulpis (adulţi).
Cestode
Viermi plaţi segmentaţi: Echinococcus species (E. granulosus, E. multilocularis), Taenia species (T. hydatigena, T. pisiformis, T.
taeniformis), Dipylidium caninum (adulţi şi larve).
Contraindicaţii
A nu se utiliza în acelaşi timp cu compuşi pe bază de piperazină.
Nu se utilizează la animalele cu hipersensibilitate cunoscută la substanţele active sau la oricare dintre excipienţi.
Atenţionări speciale
Puricii servesc drept gazde intermediare pentru un tip comun de vierme plat - Dipylidium caninum. Infestarea cu viermi plaţi segmentaţi
reapare cu certitudine - dacă nu se realizează controlul gazdelor intermediare, precum: purici, şoareci.
Rezistenţa parazitară la o anumită clasă de antihelmitice se poate dezvolta consecutiv folosirii frecvente şi repetate a unui antihelmintic
din clasa respectivă.
Precauţii speciale
Pentru utilizarea la animale
Pentru a se asigura doza corectă, greutatea corporală ar trebui să fie stabilită cât mai exact.

Pentru operator
În caz de ingestie accidentală solicitaţi sfatul medicului şi prezentaţi prospectul produsului.
Pentru o bună igienă, persoanele care administrează comprimatele direct la câine sau prin adăugarea lor în hrana câinelui trebuie să
se spele pe mâini după aceea.
Reacţii adverse
Nu se cunosc
Gestaţia şi lactaţia
Efectele teratogene atribuite dozelor mari de febantel au fost raportate la ovine şi şobolani. Nu au fost efectuate studii la căţele în timpul
gestaţiei precoce. Utilizarea produsului în timpul gestaţiei ar trebui să fie în conformitate cu evaluarea balanţei risc/ beneficiu efectuată
de către medicul veterinar responsabil. Se recomandă ca produsul să nu se utilizeze la căţele în primele 4 săptămâni de gestaţie. A nu
se depăşi doza specificată atunci când se tratează căţelele gestante.
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PREVENŢIE - Antiparazitare
Interacţiuni cu alte produse medicinale veterinare
A nu se utiliza în acelaşi timp cu compuşi ai piperazinei deoarece efectele antihelmintice ale pirantelului şi piperazinei pot fi antagonice.
Administrarea concomitentă cu alţi compuşi colinergici poate duce la efecte toxice.
Posologie
Numai pentru administrare orală.
Doza recomandată este: 15mg/kg greutate corporală Febantel, 5 mg / kg Pirantel (echivalentul a 14.4mg Pirantel embonat) şi 5 mg / kg
Praziquantel. Aceasta este echivalentul unui comprimat Cazitel Plus pe 35 kg greutate corporală.
Câinilor cu greutatea de peste 35 kg, le trebuie administrată un comprimat de Cazitel Plus XL plus cantitatea potrivită de Cazitel Plus,
echivalentul a unei tablete pe fiecare 10 kg greutate corporală.
Câinilor cu greutatea de aproximativ 17,5 kg le trebuie administrată o jumătate de tabletă.
Comprimatele pot fi date direct câinelui sau încorporate în hrană. Nu este necesară înfometarea animalului înainte sau după tratament.
Dacă există riscul reinfestării, trebuie cerut sfatul unui medic veterinar, referitor la nevoia şi frecvenţa administrării repetate.
Supradozare
Asocierea de Praziquantel, Pirantel embonat şi Febantel este bine tolerată la câini. În studiile de siguranţă, o singură doză de 5 ori doza
recomandată sau mai mare a determinat ocazional vărsături.
Timp de aşteptare
Nu este cazul
PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
Grupa farmacoterapeutică: Anthelmintic, combinaţii ale praziquantelului.
Cod ATC vet: QP52AA51
Proprietăţi farmacodinamice
Acest produs conţine antihelmintice active împotriva nematodelor si viermilor plaţi segmentaţi gastrointestinali. Produsul conţine trei
substanţe active, după cum urmează:
1. Febantel, un probenzimidazol
2. Pirantel embonat (pamoat), un derivat tetrahidropirimidinic
3. Praziquantel, un derivat parţial hidrogenat al pirazinoisoquinolinei.
În această combinaţie fixă, Pirantel şi Febantel acţionează împotriva tuturor nematodelor relevante la câini (ascarizi, nematode cu cârlig
şi nematode în formă de bici). În special, este activ faţă de Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma
caninum şi Trichuris vulpis.
Această combinaţie are acţiune sinergică, în cazul nematodelor cu cârlig şi Febantel este eficient împotriva T. vulpis.
Spectrul de activitate al praziquantelului acoperă toate speciile importante de cestode la câini, în special Taenia spp., Dipylidium caninum,
Echinococcus granulosus şi Echinococcus multiocularis. Praziquantel acţionează împotriva tuturor formelor adulte şi larvare ale acestor
paraziţi.
Praziquantel este absorbit foarte rapid prin tegumentul parazitului şi distribuit în întregul parazit. Atât studiile in vitro, cât şi in vivo, au
arătat că praziquantelul provoacă distrugeri severe tegumentelor paraziţilor, ducând la contracţia si paralizia paraziţilor. Este o contracţie
tetanică aproape instantanee a musculaturii paraziţilor şi o vacuolizare rapidă a tegumentului sinciţial. Această contracţie rapidă a fost
explicată prin modificări în fluxurile cationice bivalente, în special de calciu.
Pirantel acţionează ca un agonist cu efect colinergic. Modul său de acţiune este de a stimula receptorii colinergici nicotinici ai parazitului,
induce paralizia spastică a nematodelor şi, prin urmare, permite eliminarea din sistemul gastrointestinal prin peristaltism.
La mamifere, Febantel se transformă, formând fenbendazol şi oxfendazol. Aceste entităţi chimice exercită efectul antihelmintic prin
inhibarea polimerizării tubulinei. Formarea de microtubuli este astfel prevenită, ducând la o perturbare a structurilor vitale de funcţionare
normală a viermelui. Absorbţia de glucoză, în special, este afectată, ceea ce conduce la o epuizare a ATP –ului celular. Parazitul moare
prin epuizarea rezervelor sale de energie, care survine în 2 - 3 zile.
Particularităţi farmacocinetice
Administrat oral, praziquantelul este aproape complet absorbit din tractul intestinal.
După absorbţie, este distribuit în toate organele. Praziquantel este metabolizat în forme inactive în ficat şi secretat în bilă. Mai mult de
95% din doza administrată este excretată în termen de 24 de ore. Doar urme de Praziquantel nemetabolizat sunt excretate.
În urma administrării produsului la câini, concentraţiile plasmatice maxime de praziquantel au fost realizate în aproximativ 2,5 ore.
Sarea de pamoat de Pirantel are solubilitate apoasă scăzută, un atribut care reduce absorbţia intestinală şi permite substanţei active
să ajungă şi să fie eficientă împotriva paraziţilor din intestinul gros. După absorbţie, pamoatul de pirantel este rapid şi aproape complet
metabolizat în metaboliţi inactivi care sunt excretaţi rapid în urină.
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PREVENŢIE - Antiparazitare
Febantel este absorbit relativ rapid şi metabolizat într-un număr de metaboliţi, inclusiv fenbendazol şi oxfendazol, care au activitate
antihelmintică.
În urma administrării produsului la câini, concentraţiile plasmatice maxime de fenbendazol şi oxfendazolul au fost realizate în aproximativ
7-9 ore.
Incompatibilităţi
Nu se aplică
Forma de prezentare
Produsul este prezentat în:
Pachete de blistere din PVC/PE/PCTFE cu folie de aluminiu - 20µm, cu conţinut de 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sau 20 comprimate
per blister.
Benzile / blisterele sunt ambalate în cutii de 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 64,
68, 70, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 98, 100, 104, 106, 108, 112, 116, 120, 140, 150, 180, 200, 204, 206, 208, 250, 280, 300, 500 or 1000
comprimate.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
Depozitare şi valabilitate
Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiţii speciale de depozitare.
De fiecare dată când o jumătate de tabletă neutilizată este păstrată, trebuie repusă în spaţiul deschis din blister şi inserată înapoi în
cutia de carton.
Termenul de valabilitate a produsului medicinal veterinar, aşa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani
Părţile neutilizate din comprimat trebuie utilizate în maximum 14 zile.
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PREVENŢIE - Antiparazitare
Controline® Soluþie Spot-on pentru câini
Numele produsului medicinal veterinar
Controline Soluþie Spot-on pentru câini de talie micã 67 mg
Controline Soluþie Spot-on pentru câini de talie medie 134 mg
Controline Soluþie Spot-on pentru câini de talie mare 268 mg
Controline Soluþie Spot-on pentru câini de talie foarte mare 402 mg
Substanþa activã
Câini de talie micã
67 mg

Câini de talie medie
134 mg

Câini de talie mare
268 mg

Câini de talie foarte mare
402 mg

Substanþã activã
Fipronil

67 mg

134 mg

268 mg

402 mg

Butilhidroxianisol E320

0,134 mg

0,268 mg

0,536 mg

0,804 mg

Butilhidroxitoluen E321

0,067 mg

0,134 mg

0,268 mg

0,402 mg

Excipienþi:

FORMA FARMACEUTICÃ
Soluþie spot-on, limpede, de culoare galbenã - arãmie.
Specii þintã
Câini
Indicaþii
Tratamentul infestaþiilor cu purici (Ctenocephalides spp) ºi cãpuºe (Rhipicephalus sanguineus ºi Ixodes ricinus).
Eficienþa insecticidã împotriva noilor infestaþii cu purici adulþi persistã timp de pânã la 2 luni.
Produsul are un efect acaricid persistent eficient timp de o lunã împotriva cãpuºelor (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus,
Dermacentor reticulatus). Împotriva Ixodes ricinus ºi Rhipicephalus sanguineus, cãpuºele vor fi ucise în mod normal în primele 48 de
ore de la aplicarea produsului.
Pentru infestaþiile deja instalate de Dermacentor reticulatus nu a fost demonstrat un efect acaricid imediat, oricum cãpuºele vor fi ucise
în mod normal într-o sãptãmânã de la prima aplicare a produsului.
Produsul poate fi folosit ca parte a strategiei tratamentului contra dermatitei alergice produsã de purici (FAD), unde aceasta a fost
diagnosticatã în prealabil de medicul veterinar.
Contraindicaþii
A nu se utiliza la cãþei mai mici de 2 luni sau cãþei sau câini care cântãresc mai puþin de 2 kg.
A nu se utiliza la animale bolnave (boli sistemice, febrã etc) sau în convalescenþã.
A nu se utiliza la iepuri, deoarece poate produce reacþii adverse ºi chiar moartea animalului.
Acest produs este creat special pentru câini. A nu se utiliza la pisici întrucât aceasta poate duce la supradozãri.
A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate la substanþele active sau la oricare dintre excipienþi.
Atenþionãri speciale
Evitaþi înotul/îmbãierile frecvente sau ºamponarea animalului, deoarece menþinerea eficienþei produsului în aceste cazuri nu a fost
testatã.
Produsul nu previne ataºarea cãpuºelor de animale. Dacã animalul a mai fost tratat înainte împotriva cãpuºelor, acestea vor fi ucise în
primele 24-48 de ore dupã ataºare. Acest lucru se va întampla în mod obiºnuit înainte ca cãpuºele sã se hrãneascã, minimalizând, dar
nu excluzând riscul transmiterii de boli. Odatã moarte, de cele mai multe ori, cãpuºele vor cãdea de pe animal, iar cele rãmase pot fi
scoase cu uºurinþã.
Puricii de pe animale, adesea infesteazã coºul animalului, patul sau zonele normale de odihnã, cum ar fi covoarele sau canapelele, de
aceea acestea trebuie curãþate prin folosirea unui insecticid potrivit ºi aspirate regulat, iar în cazul infestaþiilor masive acest lucru
trebuie facut înainte de aplicarea mãsurilor de control.
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Când se foloseºte ca parte a strategiei tratamentului contra dermatitei alergice produsã de purici (FAD), se recomandã aplicare lunarã
la pacienþii cu alergie ºi la ceilalþi câini ºi pisici din adãpost.
Pentru controlul problemelor datorate puricilor în adãposturile cu mai multe specii de animale, toþi câinii ºi toate pisicile din adãpost
trebuie tratate cu insecticidul potrivit.
Precauþii speciale
Pentru utilizarea la animale
Înainte de tratament, animalele trebuie cântãrite cu acurateþe pentru asigurarea cã se aplicã dimensiunea corectã de pipetã. Evitaþi
contactul cu ochii animalului. În caz de contact accidental cu ochii, imediat clãtiþi foarte bine ochii cu apã. A nu se aplica pe rãni sau piele
afectatã. Eliminaþi orice pipete începute.
Pentru operator
Acest produs poate cauza iritaþii ale membranelor mucoase ºi ale ochilor. De aceea trebuie evitat contactul între produs ºi gurã sau
ochi.
În caz de contact accidental cu ochii, imediat clãtiþi foarte bine ochii cu apã. Dacã iritaþiile oculare persistã solicitaþi sfatul medicului ºi
prezentaþi medicului prospectul produsului. Evitaþi contactul conþinutului cu pielea. Dacã acesta apare, spãlaþi mâinile cu apã ºi sãpun.
Spãlaþi mâinile dupã utilizare.
Animalele sau operatorii cu hipersensibilitate cunoscutã la fipronil sau excipienþi, trebuie sã evite contactul cu produsul medicinal
veterinar.
Animalele tratate nu trebuie manipulate pâna la uscarea locului aplicaþiei ºi copiii trebuie þinuþi departe de animale pânã când locul
aplicaþiei este uscat. De aceea este recomandat ca animalele sã nu fie tratate în timpul zilei, dar trebuie tratate seara devreme ºi nu
trebuie permis animalelor tratate recent sã doarmã cu stãpânii, în special copiii.
Alte precauþii
Fipronil poate genera efecte adverse la organismele acvatice. Nu trebuie permis câinilor sã înoate în cursuri de apã timp de 2 zile dupã
aplicare.
Produsul poate avea efecte adverse pe mobila sau alte suprafeþe vopsite, lustruite.
Produsul este inflamabil. A se þine la distanþã de caldurã, scântei, flacãrã deschisã sau alte surse de aprindere. Nu fumaþi, beþi sau
consumaþi alimente pe durata aplicãrii.
Reacþii adverse
Dacã animalul linge locul de aplicare, o scurtã perioadã de hipersalivaþie, poate fi observatã în principal datoritã naturii ingredientelor.
Între reacþiile adverse suspecte, extrem de rare, dupã utilizare s-au raportat la locul aplicaþiei, reacþii cutanate tranzitorii (descuamare,
alopecie localã, prurit, eritem) ºi prurit sau alopecie generalã. În mod excepþional s-au observat dupã utilizare, hipersalivaþie, simptome
neurologice reversibile (hiperestezie, depresie, simptome nervoase) vomã sau simptome respiratorii.
Gestaþia ºi lactaþia
Studiile de laborator cu fipronil nu au evidenþiat efecte teratogene sau embriotoxice. Studiile cu acest produs nu au fost efectuate la
cãþele gestante sau lactante. Utilizaþi în perioada de gestaþie sau lactaþie numai în concordanþã cu sfatul veterinar profesional ºi cu
evaluarea beneficiu/risc.
Interacþiuni cu alte produse medicinale veterinare
Nu se cunosc.
Posologie
Calea de administrare ºi dozaj:
Numai pentru utilizare externã.
Administraþi prin aplicare localã (spot-on) pe piele, în funcþie de greutatea corporalã, dupã cum urmeazã:
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Greutatea corporalã
2-10 kg
>10- 20 kg
>20- 40 kg
>40- 60 kg
Peste 60 kg

Dozã
1 pipetã Controline 67 mg Soluþie Spot-on pentru câini de talie micã
1 pipetã of Controline 134 mg Soluþie Spot-on pentru câini de talie medie
1 pipetã of Controline 268 mg Soluþie Spot-on pentru câini de talie mare
1 pipetã of Controline 402 mg Soluþie Spot-on pentru câini de talie foarte mare
Trebuie utilizatã combinaþia potrivitã de douã pipete Controline Soluþie Spot On

Metoda de administrare
Scoateþi pipeta din blister. Þineþi pipeta cu vârful în sus. Loviþi uºor partea îngustã a pipetei pentru a fi siguri cã soluþia este în corpul
principal al pipetei. Rãsuciþi ºi trageþi capacul pipetei pentru a permite eliminarea conþinutului.
Depãrtaþi blana animalului pâna când se vede pielea. Aºezaþi vârful pipetei pe pielea goalã ºi apãsaþi delicat pipeta pentru a goli
conþinutul în douã puncte de-a lungul spatelui câinelui, preferabil la baza capului ºi la 2-3 cm mai în spate, golind aproximativ jumãtate
din volum în fiecare punct. Presaþi pipeta de câteva ori pentru a vã asigura cã dozarea este completã.
Este important sã vã asiguraþi cã produsul este aplicat pe o suprafaþã unde animalul nu se poate linge ºi ca animalele nu se pot linge
între ele dupã tratament.
Trebuie avut grijã pentru a evita umectarea excesivã a pãrului cu produs întrucât aceasta va cauza o aparenþã lipicioasã a pãrului la
locul tratamentului. Oricum, dacã aceasta apare, va dispãrea în 24 de ore de la aplicare. De asemenea, pânã la 48 de ore de la aplicare,
se pot observa scalare ºi depozite cristaline pe pãr, la locul aplicãrii.
Schema de tratament:
Pentru controlul optim al infestaþiilor cu purici ºi/sau cãpuºe, programul de tratament poate fi bazat pe situaþia epidemiologicã localã.
În absenþa studiilor de siguranþã, intervalul minim de tratament este de 4 sãptãmâni.
Supradozare
Nu s-au observat efecte adverse în studiile de siguranþã la speciile þintã la cãþei ºi câini în vârstã de 2 luni, câini în creºtere sau câini în
greutate de circa 2 kg, trataþi timp de 3 luni consecutive, cu o cantitate de 5 ori doza recomandatã.
Riscul apariþiei efectelor adverse poate creºte oarecum prin supradozare.
Proprietãþi farmacodinamice
Fipronil este un insecticid ºi acaricid aparþinând familiei fenil-pirazol. Acþioneazã prin inhibarea complexului GABA
(neurotransmiþãtorul acid gamma amino butiric), prin legarea la canalele clorurice, blocând astfel transferurile pre ºi post sinaptice ale
ionilor de clor dincolo de membrana celularã. În principal cele cu situs de legare pentru neurotransmiþãtorul acid gamma amino butiric
(GABA). Astfel, rezultã o activitate necontrolatã a sistemului nervos ºi moartea insectelor sau acarienilor.
Fipronil evidenþiazã un efect insecticid ºi acaricid împotriva puricilor (Ctenocephalidesspp), cãpuºelor (Rhipicephalusspp,
Dermacentorspp,IxodessppincludingIxodesricinus) la câini.
Puricii vor fi uciºi în 48 de ore. Cãpuºele vor fi ucise în 48 de ore în mod obiºnuit, dupã contactul cu Fipronil, oricum în situaþia în care
cãpuºele din anumite specii (Dermacentorspp) sunt prezente deja în momentul aplicãrii produsului, se poate ca nu toate cãpuºele sã
fie ucise în primele 48 de ore.
Particularitãþi farmacocinetice
Absorbþia:
Absorbþia fipronil la nivelul pielii este neglijabilã.
Distribuirea:
Dupã aplicarea topicã, produsul se rãspândeºte pornind din locul aplicãrii pe toata suprafaþa pielii în 24-48 de ore.
Biotransformare:
Fipronil este metabolizat în principal în derivatul sãu sulfonic care posedã, de asemenea, proprietãþi insecticide ºi acaricide.
Eliminare:
Concentraþia de fipronil din pãr va scãdea în timp.
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Incompatibilitãþi
Nu se cunosc.
Forma de prezentare
Controline Soluþie Spot-on pentru câini de talie micã 67 mg
Controline Soluþie Spot-on pentru câini de talie medie 134 mg
Controline Soluþie Spot-on pentru câini de talie mare 268 mg
Controline Soluþie Spot-on pentru câini de talie foarte mare 402 mg
Ambalaj de 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 24, 30, 60, 90 sau 150 pipete.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
Depozitare ºi valabilitate
o
A nu se depozita la temperaturi de peste 25 C.
A se pãstra la loc uscat.
A se depozita în ambalajul original.
A nu se lãsa la îndemâna ºi vederea copiilor.
A nu se utiliza dupã expirarea datei marcatã pe etichetã.
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aºa cum este ambalat pentru vânzare: 24 luni.
Precauþii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deºeurilor provenite din utilizarea
unor astfel de produse
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deºeu provenit din utilizarea unor astfel de produse medicinale veterinare trebuie
eliminat în conformitate cu cerinþele locale.
Fipronil poate genera efecte adverse la organismele acvatice. Nu contaminaþi iazuri, canale sau ºanþuri cu produs sau ambalaj golit.
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Controline Soluþie Spot-on pentru pisici 50 mg
Substanþa activã
O dozã (pipetã) de 0,5 ml conþine:
Fipronil: 50 mg
Excipienþi
Butilhidroxianisol E320 0,1 mg
Butilhidroxitoluen E321 0,05 mg
Benzil alcool
Diethilen glicol monoetil eter
FORMA FARMACEUTICÃ
Soluþie spot-on, limpede, de culoare galbenã-arãmie.
Specii þintã
Pisici
Indicaþii
Tratamentul infestaþiilor cu purici (Ctenocephalides spp).
Produsul are eficienþã insecticidã persistentã timp de pânã la 5 sãptãmâni împotriva puricilor (Ctenocephalides spp).
Produsul nu a demonstrat un efect acaricid imediat împotriva cãpuºelor, dar a demonstrat efect acaricid persistent de pânã la 2
sãptãmâni împotriva Ixodes ricinus ºi de o sãptãmânã împotriva Dermacentor reticulatus ºi Rhipicephalus sanguineus. Dacã, la
momentul aplicãrii, sunt prezente cãpuºe din aceste specii, se poate ca nu toate cãpuºele sã fie ucise în primele 48 de ore, dar ele pot fi
ucise într-o sãptãmânã.
Produsul poate fi folosit ca parte a strategiei tratamentului contra dermatitei alergice produsã de purici (FAD), unde aceasta a fost
diagnosticatã în prealabil de medicul veterinar.
Contraindicaþii
În absenþa datelor de specialitate, produsul nu trebuie folosit la pisici mai mici de 2 luni sau care cântãresc mai puþin de 1 kg.
A nu se utiliza la animale bolnave (boli sistemice, febrã etc) sau în convalescenþã.
A nu se utiliza la iepuri, deoarece poate produce reacþii adverse ºi chiar moartea animalului.
A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate la substanþele active sau la oricare dintre excipienþi.
Atenþionãri speciale
Puricii de pe animale, adesea infesteazã coºul animalului, patul sau zonele normale de odihnã, cum ar fi covoarele sau canapelele, de
aceea acestea trebuie curãþate prin folosirea unui insecticid potrivit ºi aspirate regulat, iar în cazul infestaþiilor masive acest lucru
trebuie fãcut înainte de aplicarea mãsurilor de control.
Produsul nu previne ataºarea cãpuºelor de animale. Dacã animalul a mai fost tratat înainte împotriva cãpuºelor, acestea vor fi ucise în
primele 24-48 de ore dupã ataºare. Acest lucru se va întampla în mod obiºnuit înainte ca cãpuºele sã se hrãneascã, minimalizând, dar
nu excluzând riscul transmiterii de boli. Odatã moarte, de cele mai multe ori, cãpuºele vor cãdea de pe animal, iar cele rãmase pot fi
scoase cu uºurinþã.
Evitaþi înotul/îmbãierile frecvente sau ºamponarea animalului, deoarece menþinerea eficienþei produsului în aceste cazuri nu a fost
testatã.
Pentru controlul problemelor datorate puricilor în adãposturile cu mai multe specii de animale, toþi câinii ºi toate pisicile din adãpost
trebuie tratate cu insecticidul potrivit.
Când se foloseºte ca parte a strategiei tratamentului contra dermatitei alergice produsã de purici (FAD), se recomandã aplicare lunarã
la pacienþii cu alergie ºi la ceilalþi câini ºi pisici din adãpost.
Precauþii speciale
Pentru utilizarea la animale
Evitaþi contactul cu ochii animalului. În caz de contact accidental cu ochii, imediat clãtiþi foarte bine ochii cu apã.
A nu se aplica pe rãni sau piele afectatã.
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Pentru operator
Acest produs poate cauza iritaþii ale membranelor mucoase ºi ale ochilor. De aceea trebuie evitat contactul între produs ºi gurã sau
ochi.
În caz de contact accidental cu ochii, imediat clãtiþi foarte bine ochii cu apã. Dacã iritaþiile oculare persistã solicitaþi sfatul medicului ºi
prezentaþi medicului prospectul produsului.
Evitaþi contactul conþinutului cu pielea. Dacã acesta apare, spãlaþi mâinile cu apã ºi sãpun. Spãlaþi mâinile dupã utilizare.
Animalele sau operatorii cu hipersensibilitate cunoscutã la fipronil sau excipienþi trebuie sã evite contactul cu produsul medicinal
veterinar.
Animalele tratate nu trebuie manipulate pânã la uscarea locului aplicaþiei ºi copiii trebuie þinuþi departe de animale pânã când locul
aplicaþiei este uscat. De aceea este recomandat ca animalele sã nu fie tratate în timpul zilei, dar trebuie tratate seara devreme ºi nu
trebuie permis animalelor tratate recent sã doarmã cu stãpânii, în special copiii.
Alte precauþii
Suportul alcoolic poate avea efecte adverse pe mobila sau alte suprafeþe vopsite, lustruite.
Produsul este inflamabil. A se þine la distanþa de caldurã, scântei, flacãrã deschisã sau alte surse de aprindere. Nu fumaþi, beþi sau
consumaþi alimente pe durata aplicãrii.
Reacþii adverse
Dacã animalul linge locul de aplicare, o scurtã perioadã de hipersalivaþie, poate fi observatã datoritã în principal naturii ingredientelor.
Între reacþiile adverse suspecte, extrem de rare, dupã utilizare s-au raportat la locul aplicaþiei, reacþii cutanate tranzitorii (descuamare,
alopecie localã, prurit, eritem) ºi prurit sau alopecie generalã. În mod excepþional s-au observat dupã utilizare, hipersalivaþie, simptome
neurologice reversibile (hiperestezie, depresie, simptome nervoase) sau vomã.
Gestaþia ºi lactaþia
Studiile de laborator cu fipronil nu au evidenþiat efecte teratogene sau embriotoxice. Studiile cu acest produs nu au fost efectuate la
pisici gestante sau lactante. Utilizaþi în perioada de gestaþie sau lactaþie numai în concordanþa sfatului veterinar profesional ºi cu
evaluarea beneficiu/risc.
Interacþiuni cu alte produse medicinale
Nu se cunosc.
Posologie
Calea de administrare ºi dozaj:
Numai pentru utilizare externã.
Administraþi prin aplicare localã (spot on) pe piele, o pipetã de 0,5 ml per animal.
Metoda de administrare:
Scoateþi pipeta din blister. Þineþi pipeta cu vârful în sus. Loviþi uºor partea îngustã a pipetei pentru a fi siguri cã soluþia este în corpul
principal al pipetei. Rãsuciþi ºi trageþi capacul pipetei pentru a permite eliminarea conþinutului.
Depãrtaþi blana animalului pânã când se vede pielea. Aºezaþi vârful pipetei pe pielea goalã ºi apãsaþi delicat pipeta pentru a goli
conþinutul în douã puncte de-a lungul spatelui pisicii, preferabil la baza capului ºi la 2-3 cm mai în spate, golind aproximativ jumãtate din
volum în fiecare punct. Presaþi pipeta de câteva ori pentru a va asigura ca dozarea este completã.
Este important sã vã asiguraþi cã produsul este aplicat pe o suprafaþã unde animalul nu se poate linge ºi cã animalele nu se pot linge
între ele dupã tratament.
Trebuie avut grijã pentru a evita umectarea excesivã a pãrului cu produs întrucât aceasta va cauza o aparenþã lipicioasã a pãrului la
locul tratamentului. Oricum, dacã aceasta apare, va dispãrea în 24 de ore de la aplicare. De asemenea, pânã la 48 de ore de la aplicare,
se pot observa scalare ºi depozite cristaline pe pãr, la locul aplicãrii.
Schema de tratament:
Pentru controlul optim al infestaþiilor cu purici ºi/sau cãpuºe, programul de tratament poate fi bazat pe situaþia epidemiologicã localã.
În absenþa studiilor de siguranþã, intervalul minim de tratament este de 4 sãptãmâni.
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Supradozare
Nu s-au observat efecte adverse în studiile de siguranþã la speciile þintã la pisici ºi pisicuþe în vârstã de cel puþin 2 luni sau mai bãtrâne în
greutate de circa 1 kg, tratate timp de 3 luni consecutive, cu o cantitate de 5 ori doza recomandatã.
Riscul apariþiei efectelor adverse poate creºte oarecum prin supradozare.
Proprietãþi farmacodinamice
Fipronil este un insecticid ºi acaricid aparþinând familiei fenil-pirazol. Acþioneazã prin inhibarea complexului GABA
(neurotransmiþãtorul acid gamma amino butiric), prin legarea la canalele clorurice, blocând astfel transferurile pre ºi post sinaptice ale
ionilor de clor dincolo de membrana celularã. În principal cele cu situs de legare pentru neurotransmiþãtorul acid gamma amino butiric
(GABA), Astfel, rezultã o activitate necontrolatã a sistemului nervos ºi moartea insectelor sau acarienilor.
Puricii vor fi uciºi în 48 de ore dupã contactul cu Fipronil, oricum în situaþia în care cãpuºele din speciile Ixodes ricinus, Dermacentor
reticulatus sau Rhipicephalus sanguineus sunt prezente se poate ca nu toate cãpuºele sã fie ucise în primele 48 de ore.
Particularitãþi farmacocinetice
Absorbþia:
Absorbþia fipronil la nivelul pielii este neglijabilã.
Distribuirea:
Dupã aplicarea topicã, produsul se rãspandeºte pornind din locul aplicãrii pe toata suprafaþa pielii în 24-48 de ore.
Biotransformare:
Fipronil este metabolizat în principal în derivatul sãu sulfonic care posedã, de asemenea, proprietãþi insecticide ºi acaricide.
Eliminare:
Concentraþia de fipronil din pãr va scãdea în timp.
Incompatibilitãþi
Nu se cunosc.
Forma de prezentare
Pipete din polipropilenã, albe transparente cu tentã roz sau verde, ce conþin un volum extractibil de 0,5 ml, ambalat într-un blister PVC
închis la cald sigilat cu folie de aluminiu plasat în carton.
Ambalaj de 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 24, 30, 60, 90 sau 150 pipete.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
Depozitare ºi valabilitate
o
A nu se pãstra la temperaturã mai mare de 30 C.
A se depozita la loc uscat.
A se depozita în ambalajul original.
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aºa cum este ambalat pentru vânzare: 24 luni.
Precauþii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deºeurilor provenite din utilizarea
unor astfel de produse
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deºeu provenit din utilizarea unor astfel de produse medicinale veterinare trebuie
eliminat în conformitate cu cerinþele locale.
Fipronil poate genera efecte adverse la organismele acvatice. Nu contaminaþi iazuri, canale sau ºanþuri cu produs sau ambalaj golit.
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Stronghold

Denumirea produsului medicinal veterinar
STRONGHOLD 15 mg soluþie topicã
STRONGHOLD 30 mg soluþie topicã
STRONGHOLD 45 mg soluþie topicã
STRONGHOLD 60 mg soluþie topicã
STRONGHOLD 120 mg soluþie topicã
STRONGHOLD 240 mg soluþie topicã
Substanþa activã
Fiecare unitate de dozare (tub) de STRONGHOLD elibereazã:
STRONGHOLD 15 mg 6% m/v soluþie Selamectinã 15 mg
STRONGHOLD 30 mg 12% m/v soluþie Selamectinã 30 mg
STRONGHOLD 45 mg 6% m/v soluþie Selamectinã 45 mg
STRONGHOLD 60 mg 12% m/v soluþie Selamectinã 60 mg
STRONGHOLD 120 mg 12% m/v soluþie Selamectinã 120 mg
STRONGHOLD 240 mg 12% m/v soluþie Selamectinã 240 mg
Excipienþi
0,8% butilat de hidroxitoluen
FORMA FARMACEUTICÃ
Soluþie topicã.
Specii þintã
Câini ºi pisici
Indicaþii
Pisici ºi câini: pentru tratamentul ºi prevenþia infestaþiilor cu purici produse de Ctenocephalides spp. pentru o perioadã de o lunã dupã
o singurã administrare. Aceastã indicaþie este rezultatul proprietãþilor adulticide, larvicide ºi ovicide ale acestui produs. Produsul are o
acþiune ovicidã pentru o perioadã de 3 sãptãmâni dupã administrare. Datoritã reducerii populaþiei de purici, tratamentul lunar al
animalelor gestante ºi în lactaþie va constitui, de asemenea, un ajutor în prevenirea infestaþiei cu purici a puilor pânã la vârsta de ºapte
sãptãmâni de viaþã.
Produsul poate fi utilizat ca parte a strategiei de tratament a dermatitei alergice produsã de purici iar ca urmare a acþiunii ovicide ºi
larvicide poate constitui un ajutor al controlului infestaþiei cu purici prezente în mediul ambiant din zonele în care animalul are acces.
Pisici ºi câini: pentru prevenirea bolii produse de viermii cardiaci - Dirofilaria immitis, prin administrãri lunare.
STRONGHOLD poate fi administrat în siguranþã la animalele infestate cu viermi cardiaci adulþi, totuºi se recomandã, în concordanþã cu
principiile unei bune practici veterinare, ca toate animalele în vârstã de 6 luni sau mai mari ce trãiesc în þãri unde existã un vector de
transmitere a bolii sã fie testate pentru existenþa infestaþiei cu viermi cardiaci adulþi înainte de iniþierea medicaþiei cu STRONGHOLD.
Se recomandã, de asemenea testarea periodicã a câinilor pentru prezenþa infestaþiei cu viermi cardiaci adulþi, ca parte integrantã a
strategiei de prevenþie contra viermilor cardiaci, chiar atunci când Stronghold a fost administrat lunar. Acest produs nu este eficace
împotriva formelor adulte de D. immitis.
Pisici ºi câini: tratamentul râiei auriculare (O. cynotis);
Pisici: tratamentul viermilor rotunzi adulþi (Toxocara cati) ºi a formelor adulte de viermi intestinali cu cârlig (Ancylostoma tubaeforme);
Pisici: tratamentul infestaþiei cu pãduchi hematofagi (Felicola subrostratus);
Câini: tratamentul infestaþiei cu pãduchi hematofagi (Trichodectes canis);
Câini: tratamentul râiei sarcoptice (produsã de S. scabiei);
Câini: tratamentul formelor adulte de viermi intestinali rotunzi (Toxocara canis).
Contraindicaþii
Nu se va utiliza la animale cu vârstã mai micã de 6 sãptãmâni de viaþã. Nu se va administra la pisicile care suferã de alte boli, slãbite sau
subponderale (greutate sau vârstã).
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Atenþionãri speciale
Animalele pot fi îmbãiate la 2 ore de la aplicarea tratamentului fãrã pierderea eficacitãþii.
Pentru tratamentul râiei auriculare, nu se va aplica produsul direct în conductul auditiv.
Este important sã se aplice doza indicatã pentru a micºora cantitatea de produs pe care animalul o poate linge. Dacã are loc lingerea
unei cantitãþi mari de produs, foarte rar, la pisicã, se poate observa o scurtã perioadã de hipersalivaþie.
Precauþii speciale
Pentru utilizarea la animale
Acest produs este destinat pentru a fi aplicat numai pe suprafaþa pielii. Nu se va administra pe cale oralã sau parenteralã.
Nu se va aplica produsul dacã blana animalului este udã. Totuºi, ºamponarea sau sãpunirea animalului la 2 sau mai multe ore dupã
tratament nu va reduce eficacitatea produsului.
Pentru operator
Se va citi prospectul înainte de utilizare.
Acest produs este foarte inflamabil; se va pãstra la distanþã de cãldurã, scântei, flacãrã deschisã sau alte surse de aprindere.
Nu se va fuma, mânca sau bea apã în timpul manipulãrii acestui produs.
Dupã utilizare se vor spãla mâinile cu apã ºi se va îndepãrta prin spãlare cu apã ºi sãpun orice cantitate de produs care a venit în
contact accidental cu pielea. Dacã are loc expunerea accidentalã a ochilor, se vor spãla imediat cu apã ºi se va solicita consult medical.
Animalele tratate vor fi menþinute la distanþã de foc sau alte surse de aprindere pentru cel puþin 30 de minute sau pânã când blana este
uscatã.
Se va evita contactul direct cu animalele tratate pânã când aria în care a fost aplicat produsul este uscatã. Se va evita contactul copiilor
cu animalele tratate pentru cel puþin 30 de minute de la aplicarea produsului sau pânã când blana este uscatã.
Persoanele cu piele sensibilã sau care ºtiu cã sunt alergice la produse de acest tip trebuie sã manipuleze cu atenþie produsul.
Alte precauþii
Nu se va permite ca animalele tratate sã facã baie în cursuri de apã în decurs de cel puþin 2 ore dupã administrarea tratamentului.
Reacþii adverse
Utilizarea acestui produs la pisicã poate fi asociatã, în rare ocazii, cu o alopecie tranzitorie ºi de intensitate medie la locul de aplicare. În
foarte rare ocazii poate fi observatã iritaþie localã. Alopecia ºi iritaþia dispar, în mod normal, fãrã a fi necesarã intervenþia, dar terapia
simptomaticã poate fi aplicatã în anumite circumstanþe.
În rare ocazii, aplicarea produsului poate produce local o aglutinare temporarã a pãrului de la nivelul locului de aplicare ºi/sau apariþia
ocazionalã a unei mici cantitãþi de pulbere albã. Acest efect este normal ºi va dispãrea, în mod normal, dupã 24 de ore de la
administrarea tratamentului fãrã a afecta siguranþa sau eficacitatea produsului.
În mod excepþional, ca ºi în cazul altor lactone macrociclice, s-au observat semne neurologice reversibile în urma utilizãrii produsului.
Gestaþia ºi lactaþia
STRONGHOLD poate fi utilizat la pisicile ºi cãþelele aflate în perioada cãldurilor, gestante sau în lactaþie.
Interacþiuni cu alte produse medicinale veterinare
În urma efecuãrii testãrilor clinice nu s-au observat interacþiuni între STRONGHOLD ºi produsele de rutinã de uz veterinar sau cu
procedurile medicale ºi chirurgicale.
Posologie
Numai pentru uz extern.
Se va aplica topic, pe suprafaþa pielii, la baza gâtului, în faþa spaþiului dintre omoplaþi.
STRONGHOLD trebuie sã fie administrat printr-o singurã aplicare topicã a unei singure unitãþi dozatoare ce elibereazã un minim de 6
mg/kg selamectinã. Când pe acelaºi animal sunt prezente infestaþii sau infecþii concurente care urmeazã sã fie tratate cu acest produs,
numai o singurã aplicare topicã a unei doze recomandate de 6 mg/kg trebuie sã fie administratã o singurã datã. Durata specificã a
perioadei de tratament individuale pentru paraziþi este prezentatã mai jos.
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Administrarea se va face în concordanþã cu urmãtoarele tabele:
Pisici (kg)
≤2,5
2,6-7,5
>7,5
Câini (kg)
≤2,5
2,6-5,0
5,1-10,0
10,1-20,0
20,1-40,0
>40

Culoarea capacului
tubului
Roz

mg de selamectinã
eliberate
15

Concentraþie (mg/ml)

Albastru

45
Cea mai adecvatã
combinaþie de tuburi

60

mg de selamectinã
eliberate
15

Concentraþie (mg/ml)
60

Volumul de administrat
(mãrimea nominalã a tubului - în ml)
0,25

30
60
120
240

120
120
120
120

0,25
0,5
1,0
2,0

Cea mai adecvatã
combinaþie de tuburi

60/120

Cea mai adecvatã
combinaþie de tuburi

Culoarea capacului
tubului
Roz
Violet
Maro
Roºu
Verde

60
60

Volumul de administrat
(mãrimea nominalã a tubului - în ml)
0,25
0,75
Cea mai adecvatã
combinaþie de tuburi

Tratamentul ºi prevenþia contra puricilor (pisici ºi câini)
Ca urmare a administrãrii produsului, puricii adulþi de pe animal sunt omorâþi, nu mai sunt produse ouã viabile iar larvele (gãsite numai
în mediul ambiant) sunt omorâte, de asemenea. Aceasta opreºte reproducerea puricilor, întrerupe ciclul vital al puricilor ºi poate ajuta
la controlul infestaþiei cu purici existente în mediul ambiant din zonele în care animalul are acces.
Pentru prevenþia infestaþiei cu purici, produsul trebuie sã fie administrat la intervale lunare pe parcursul sezonului de purici, începând
cu o lunã înainte ca puricii sã devinã activi. Datoritã reducerii populaþiei de purici, tratamentul lunar al animalelor gestante ºi în lactaþie
va constitui, de asemenea, un ajutor în prevenirea infestaþiei cu purici a puilor pânã la vârsta de ºapte sãptãmâni de viaþã.
Pentru utilizare ca parte a strategiei de tratament contra dermatitei alergice la purici, produsul trebuie sã fie administrat la intervale
lunare.
Prevenþia bolii produse de viermii cardiaci (pisici ºi câini)
Produsul poate fi administrat pe tot parcursul anului sau cu cel puþin o lunã înainte de prima expunere a animalului la acþiunea þânþarilor,
dupã care se va administra la intervale lunare pânã la sfârºitul sezonului þânþarilor. Ultima dozã trebuie sã fie administratã cu o lunã
înainte de ultima expunere la þânþari. Dacã se uitã administrarea unei doze ºi intervalul lunar între administrãri creºte, se recomandã
administrarea imediatã a produsului iar reluarea dozãrilor lunare va minimaliza oportunitatea dezvoltãrii viermilor cardiaci adulþi. În
cazul înlocuirii unui alt produs utilizat pentru prevenþie în cadrul programului de prevenire a bolii produse de viermii cardiaci, prima dozã
a produsului trebuie sã fie administratã dupã o lunã de la aplicarea ultimei doze a produsului ce a fost utilizat anterior.
Tratamentul infestaþiilor cu viermi rotunzi (pisici ºi câini)
Se va administra o singurã dozã de produs.
Tratamentul pãduchilor hematofagi (pisici ºi câini)
Se va administra o singurã dozã de produs.
Tratamentul râiei auriculare (pisici)
Se va administra o singurã dozã de produs.
Tratamentul râiei auriculare (câini)
Se va administra o singurã dozã de produs. Resturile descuamate trebuie sã fie îndepãrtate cu blândeþe de la nivelul conductului
auditiv extern în momentul fiecãrui tratament. Se recomandã ca la 30 de zile dupã efectuarea tratamentului sã fie realizat un nou
examen medical veterinar deoarece unele animale s-ar putea sã necesite un al doilea tratament.
Tratamentul infestaþiilor cu viermi cu cârlig (pisici)
Se va administra o singurã dozã de produs.
Tratamentul râiei sarcoptice (câine)
Pentru eliminarea completã a râiei se va administra câte o singurã dozã de produs timp de 2 luni consecutiv.
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Se va scoate tubul de STRONGHOLD din înveliºul sãu protector.

Menþinând tubul în poziþie verticalã se va apãsa cu fermitate capacul sãu pentru a se perfora sigiliului de la nivelul vârfului tubului
aplicator, dupã care se va îndepãrta capacul tubului.

Se va îndepãrta pãrul de la baza gâtului animalului, în faþa spaþiului dintre omoplaþi pentru a expune o suprafaþã micã de piele.

Se va aplica vârful tubului de STRONGHOLD direct pe suprafaþa pielii fãrã a se masa. Se va strânge tubul cu fermitate pentru a elimina
întregul conþinut al acestuia printr-o singurã apãsare ºi într-un singur loc. Se va evita contactul dintre produs ºi degete.

Supradozare
STRONGHOLD a fost administrat în doze de peste 10 ori doza recomandatã fãrã a se observa apariþia de efecte nedorite. Produsul a
fost administrat în doze de 3 ori peste doza recomandatã la pisicile ºi câinii infestaþi cu viermi cardiaci adulþi fãrã a se observa apariþia de
efecte nedorite. Produsul a fost, de asemenea, administrat în doze de 3 ori mai mari decât doza recomandatã la pisicile ºi cãþelele
montate, inclusiv cele gestante sau în lactaþie, care îºi alãptau puii ºi în doze de 5 ori mai mari decât doza prescrisã la câinii collie cu
sensibilitate la ivermectine, fãrã a se observa apariþia de efecte nedorite.
Proprietãþi farmacodinamice
Selamectina este un compus semi-sintetic aparþinând clasei ivermectinelor. Selamectina paralizeazã ºi/sau omoarã o gamã largã de
paraziþi nevertebraþi prin acþiunea pe care o are asupra conductivitãþii canalelor de clor ale acestora producând întreruperea
neurotransmiterii normale. Aceastã acþiune întrerupe activitatea electricã a celulelor nervoase la nematode ºi a celulelor musculare la
artropode ceea ce determinã paralizia acestora ºi/sau moartea.
Selamectina are activitate adulticidã, ovicidã ºi larvicidã împotriva puricilor. Totuºi, întrerupe efectiv ciclul vital al puricilor prin omorârea
adulþilor (de pe animal), prevenind ecloziunea ouãlor (de pe animal ºi din mediul ambiant) ºi prin omorârea larvelor (numai din mediul
ambiant). Resturile cutanate provenite de la animalele de companie tratate cu selamectinã omoarã ouãle ºi larvele de purici care nu au
fost expuse anterior la selamectinã ºi pot sã reprezinte un ajutor în controlul infestaþiei cu purici prezente în mediul ambiant din zonele
în care animalul are acces.
A fost demonstratã, de asemenea, acþiunea împotriva larvelor viermilor cardiaci.
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Particularitãþi farmacocinetice
Ca urmare a administrãrii topice selamectina este absorbitã de la nivelul pielii atingând o concentraþie plasmaticã maximã în
aproximativ 1 pânã la 3 zile dupã administrarea la pisicã, respectiv la câine. Ca urmare a absorbþiei de la nivelul pielii, selamectina este
distribuitã sistemic ºi este eliminatã încet de la nivelul plasmei aºa cum se poate observa în concentraþiile plasmatice detectabile, la
câine ºi pisicã la 30 de zile dupã administrarea unei singure doze topice de 6 mg/kg. Persistenþa prelungitã ºi eliminarea înceatã a
selamectinei de la nivelul plasmei este reflectatã în terminarea perioadei de înjumãtãþire în 8 zile la pisicã, respectiv 11 zile la câine.
Persistenþa sistemicã a selamectinei în plasmã ºi lipsa metabolizãrii extensive oferã concentraþii eficace ale selamectinei pe toatã
durata intervalului cuprins între dozãri (30 de zile).
Proprietãþi referitoare la mediul înconjurãtor
Nu este cazul.
Incompatibilitãþi
Nu este cazul.
Forma de prezentare
STRONGHOLD este disponibil în ambalaje cu câte trei tuburi (toate mãrimile), ºase tuburi (toate mãrimile de tuburi cu excepþia celor cu
15 mg de selamectinã), sau cu cincisprezece tuburi (numai tuburile ce conþin 15 mg de selamectinã). Nu toate dimensiunile de
ambalaje pot fi comercializate.
Produsul va fi plasat într-o unitate de dozare tip tub, din polipropilenã translucidã într-un blister protector din aluminiu ºi aluminiu/PVC.
Tuburile sunt codate cu ajutorul culorilor dupã cum urmeazã:
Tuburile cu capac roz conþin 0,25 ml de soluþie 6% m/v ºi elibereazã 15 mg de selamectinã
Tuburile cu capac albastru conþin 0,75 ml de soluþie 6% m/v ºi elibereazã 45 mg de selamectinã
Tuburile cu capac violet conþin 0,25 ml de soluþie 12% m/v ºi elibereazã 30 mg de selamectinã
Tuburile cu capac maro conþin 0,50 ml de soluþie 12% m/v ºi elibereazã 60 mg de selamectinã
Tuburile cu capac roºu conþin 1,0 ml de soluþie 12% m/v ºi elibereazã 120 mg de selamectinã
Tuburile cu capac verde conþin 2,0 ml de soluþie 12% m/v ºi elibereazã 240 mg de selamectinã
Depozitare ºi valabilitate
A nu se pãstra la temperaturã mai mare de 30oC.
Depozitarea fiolelor se va face în locuri uscate.
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aºa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani.
Precauþii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deºeurilor provenite din utilizarea
unor astfel de produse
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deºeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu
cerinþele locale.
Selamectina poate avea efecte adverse asupra peºtilor sau a unor organisme acvatice cu care aceºtia se hrãnesc. Recipientele ºi
resturile neutilizate trebuie sã fie depuse ºi colectate împreunã cu resturile menajere în scopul evitãrii contaminãrii oricãrui curs de apã.

22
ÎN SLUJBA ANIMALELOR. ÎN SLUJBA SÃNÃTÃŢII. ÎN SLUJBA DUMNEAVOASTRÃ.

PREVENŢIE - Vaccinuri
®

Vanguard Plus 7

Vanguard Plus 7, vaccin viu, atenuat, pentru câini, împotriva maladiei Carre, infecþiilor produse de adenovirusurile de tip 1 ºi 2,
parainfluenþei ºi parvovirozei ºi vaccin inactivat contra infecþiilor cauzate de Leptospira canicola ºi Leptospira icterohaemorrhagiaei.
Ingrediente active/dozã (1 ml)
Fracþiunea liofilizatã: Vanguard DA2Pi
3.0
5,5
Virusul maladiei Carre, tulpina N-CDV (virus viu atenuat) titrul minim: 10 CCID50*-max. 10 CCID50.
3.2
5,2
Adenovirus canin tip 2, tulpina Manhattan (virus viu atenuat), titrul mimin:10 CCID50*- max. 10 CCID50.
6.0
8,0
Virusul parainfluenþei canine, tulpina NL-CPI-5 (virus viu atenuat), titrul minim: 10 CCID50- max. 10 CCID50*
Fracþiunea lichidã: Vanguard CPV-L
7.0
8,5
Parvovirus canin atenuat, tulpina NL-35-D, numãr mic de pasaje (virus viu atenuat) titrul minim: 10 CCID50*- max. 10 CCID50.
Leptospira canicola inactivatã, tulpina C51, cel puþin 40 de doze protectoare pentru hamster.
Leptospira icterohaemorrhagiae, tulpina NADL 11403, cel puþin 40 de doze protectoare pentru hamster.
*Dozã infectantã 50% pe culturi celulare
Excipienþi
Mediu Eagle's modificat
Dextran 40
Hidrolizat de cazeinã
Lactozã
Sorbitol 70% (soluþie)
Hidroxid de sodiu
Apã pentru injecþii
FORMA FARMACEUTICÃ
Liofilizat ºi diluant pentru soluþie injectabilã
Specii þintã
Câini (în vârstã de cel puþin 6 sãptãmâni)
Indicaþii
Pentru imunizarea activã a câinilor în vârstã de cel puþin 6 sãptãmâni pentru:
-prevenirea semnelor clinice si reducerea infecþiilor cauzate de adenovirusul de tip 2
-prevenirea mortalitãþii ºi semnelor clinice incluzând leucopenia cauzatã de parvovirusul canin (tipurile 2a, 2b ºi 2c)
-prevenirea mortalitãþii ºi semnelor clinice de boalã cauzate de virusul maladiei Carre ºi hepatitei infecþioase canine induse de
adenovirusul canin tip 1, reducerea semnelor clinice cauzate de virusul parainfluenþei ºi a infectiilor cauzate de Leptospira canicola ºi
Leptospira icterohaemorrhagiae.
Instalarea imunitãþii a fost demonstratã dupa aproximativ 2 sãptãmâni dupã ultima dozã vaccinalã conform schemei primare de
vaccinare recomandatã, pentru componentele CDV, CAV, CPi ºi Leptospira, iar pentru tulpina CPV instalarea imunitãþii se realizeazã
dupã aproximativ o sãptãmânã.
Durata imunitãþii este de 12 luni de la ultima dozã din schema primarã de vaccinare recomandatã.
Contraindicaþii
Animalele bolnave nu trebuie vaccinate.
Atenþionãri speciale
Nu existã.
Precauþii speciale
Pentru utilizarea la animale
În urma administrãrii vaccinului, tulpinile vaccinale de adenovirus canin tip 2 ºi parvovirus canin pot fi eliminate, un numãr de zile, de
cãtre animalele vaccinate. Totuºi, datoritã patogenicitãþii reduse a acestor tulpini, nu este necesar ca animalele vaccinate sã fie þinute
separat de animalele nevaccinate.
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Datoritã prezenþei anticorpilor derivaþi maternali, un procent mic de cãþei pot eºua în dezvoltarea unui rãspuns imun adecvat la
vaccinare ºi se poate expune riscului de boalã acolo unde presiunea infecþioasã localã este suficient de mare. Procentul de cãþei care
nu dezvoltã rãspuns imun adecvat la vaccinare este mai mare când ultima dozã vaccinalã este administratã la vârsta de 10 sãptãmâni
decât atunci când doza vaccinalã finalã este administratã la 12 sãptãmâni sau mai târziu, când cantitatea de anticorpi maternali va fi
scãzutã. În funcþie de circumstanþele individuale, administrarea vaccinãrii finale va fi fãcutã la 12 sãptãmâni, chiar ºi la pui care au fost
vaccinaþi la 6 ºi la 8 sãptãmâni.
Pentru operator
În caz de auto injectare accidentalã, spãlaþi imediat zona respectivã cu apã. Dacã apar simptome, solicitaþi imediat sfatul medicului ºi
prezentaþi prospectul produsului.
Reacþii adverse
Cãþeii vaccinaþi pot prezenta o inflamaþie tranzitorie dupã 4 - 6 ore de la vaccinare care se va resorbi dupã aproximativ 7 zile.
Ocazional pot apãrea reacþii de hipersensibilitate. Dacã apar asfel de reacþii, se va administra tratament corespunzãtor fãrã întârziere.
În caz de reacþii anafilactice sistemice (ex: voma) se administreazã adrenalinã sau un alt produs echivalent.
Gestaþia ºi lactaþia
Nu se foloseºte la animale în perioada de gestaþie sau de lactaþie
Interacþiuni cu alte produse medicinale veterinare
Informaþiile legate de siguranþã ºi eficacitate demonstreazã cã acest vaccin poate fi administrat subcutanat la câini în aceeºi zi cu
Vanguard R, fie în amestec sau în locuri diferite. Durata imunitãþii la Vanguard Plus 7 cand se utilizeazã împreunã cu Vanguard R nu a
fost stabilitã.
Posologie
Dozã ºi cale de administrare:
Se reconstituie aseptic o fiolã liofilizatã (Vanguard DA2Pi) cu fiola de Vanguard CPV-L ca ºi diluant.
Se agitã ºi se injecteazã imediat întreg conþinutul flaconului (1 ml) subcutanat.
Nu se utilizeazã seringi sau ace sterilizate chimic pentru cã vor interfera cu eficacitatea vaccinului.
Programul de vaccinare:
La cãþei cu vârste cuprinse între 6 ºi 12 sãptãmâni:
2 doze de Vanguard 7 la cel puþin 14 zile interval. A doua dozã de vaccin nu va fi administratã înainte de vârsta de 10 sãptãmani.
La caþei în vârstã de 12 sãptãmâni sau mai mari:
O singurã dozã de vaccin Vanguard Plus 7 (1 ml) urmatã de încã o dozã de 1 ml de Vanguard Plus 7 cel puþin 14 zile mai târziu.
Schema de revaccinare:
O singurã dozã de Vanguard Plus 7 va fi administratã anual dupã aceea.
Supradozare
Administrarea unei supradoze de vaccin Vanguard Plus 7 nu a evidenþiat nicio altã reacþie faþã de cele menþionate anterior.
Nu se administreazã niciun tratament în caz de supradozã. Dacã apar reacþii sistemice anafilactice (exemplu: voma), se administreazã
adrenalinã sau un alt produs echivalent.
PROPRIETÃÞI IMUNOLOGICE
Acest vaccin este folosit pentru imunizarea activã a cãþeilor ºi a câinilor sãnãtoºi împotriva bolii Carre, infecþiilor produse de
adenovirusurile tip 1 ºi 2, parvovirozei ºi parainfluenþei canine, Leptospira canicola ºi Leptospira icterohaemorrhagiae.
Incompatibilitãþi
A nu se amesteca cu alte vaccinuri sau produse imunologice, altele decât Vanguard R.
Forma de prezentare
Vaccinul ºi diluantul se prezintã în flacoane din sticlã tip I (Ph. Eur.). Flaconul cu fracþiunea liofilizatã este închis cu dop de cauciuc
bromobutilic ºi capse de aluminiu. Flaconul cu fracþiunea lichidã este închis cu dop de cauciuc clorobutilic ºi capse de aluminiu.
Cutii cu 1, 10, 25 sau 100 flacoane cu 1 dozã/ flacon fracþiune liofilizatã (Vanguard DA2Pi) ºi cutii cu 1, 10, 25 sau100 flacoane cu 1 ml
/flacon fracþiune lichidã (Vanguard CPV-L).
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
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Depozitare ºi valabilitate
o
Vaccinul se pãstreazã ºi transportã între +2oC ºi +8 C.
A nu se congela. A se feri de luminã.
Perioada de valabilitate a produsului medicinal aºa cum este ambalat pentru vânzare:
-Pentru fracþiunile liofilizate (Vanguard DA2Pi)-2 ani
-Pentru fracþiunile cu diluant (Vanguard CPV-L)-4 ani
Vaccinul trebuie administrat imediat dupã reconstituire.
Precauþii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deºeurilor provenite din utilizarea
unor astfel de produse
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deºeu provenit din utilizarea unor astfel de produse medicinale trebuie eliminate în
conformitate cu cerinþele locale.
INTERDICÞII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ªI/SAU UTILIZARE
A se elibera numai pe bazã de prescripþie medicalã veterinarã.
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Vanguard Plus CPV®
Vanguard Plus CPV vaccin viu, atenuat, pentru câini, împotriva parvovirozei
Substanþa activã
Fiecare dozã (1 ml) de Vanguard PLUS CPV conþine urmãtoarele:
Parvovirus canin atenuat, tulpina NL-35-D, numãr mic de pasaje (virus viu atenuat) titrul minim: 107.0 CCID50*- max. 108,5CCID50.
* culturi celulare dozã infectantã 50%
Excipienþi
Mediu solutie Eagle's modificat
Apã pentru injecþii
FORMA FARMACEUTICÃ
Soluþie injectabilã
Specii þintã
Câini cu vârstã mai mare de 5 sãptãmâni
Indicaþii
Imunizarea activã a câinilor pentru a preveni semnele clinice ale bolii ºi a reduce infecþiile cauzate de parvovirusul canin (tipurile 2a, 2b
ºi 2c).
Instalarea imunitãþii se realizeazã dupã aproximativ 1 sãptãmânã dupã ultima dozã vaccinalã conform schemei primare de vaccinare
recomandatã.
Durata imunitãþii este de 12 luni de la ultima dozã din schema primarã de vaccinare recomandatã.
Contraindicaþii
Animalele bolnave nu trebuie vaccinate.
Atenþionãri speciale
Nu existã.
Precauþii speciale
Pentru utilizarea la animale
Tulpina vaccinalã poate fi rãspânditã de animalele vaccinate pentru cel mult 3 zile dupã vaccinare. Prin urmare se recomandã ca
animalele vaccinate sã fie menþinute separat de cele nevaccinate pentru o perioadã de 3 zile dupã administrarea vaccinului.
Datoritã prezenþei anticorpilor derivaþi maternali, un procent mic de cãþei pot eºua în dezvoltarea unui rãspuns imun adecvat la
vaccinare ºi se poate expune riscului de boalã acolo unde presiunea infecþioasã localã este suficient de mare. Procentul de cãþei care
nu dezvoltã rãspuns imun adecvat la vaccinare este mai mare când ultima dozã vaccinalã este administratã la vârsta de 10 sãptãmâni
decât atunci când doza vaccinalã finalã este administratã la 12 sãptãmâni sau mai târziu, când cantitatea de anticorpi maternali va fi
scãzutã. În funcþie de circumstanþele individuale, administrarea vaccinãrii finale va fi fãcutã la 12 sãptãmâni, chiar ºi la puii care au fost
vaccinaþi la 6 ºi la 8 sãptãmâni.
Pentru operator
În caz de auto injectare accidentalã, spãlaþi imediat zona respectivã cu apã. Dacã apar simptome, solicitaþi imediat sfatul medicului ºi
prezentaþi prospectul produsului.
Reacþii adverse
Cãþeii vaccinaþi pot avea o umflaturã tranzitorie dupã 4-6 ore de la vaccinare care se va resorbi dupã aproximativ 7 zile.
Ocazional pot apãrea reacþii de hipersensibilitate. Dacã apar asfel de reacþii, se va administra tratament corespunzãtor fãrã întârziere.
În caz de reacþii anafilactice sistemice (ex: vomitare) se administreazã adrenalinã sau un alt produs echivalent.
Gestaþia ºi lactaþia
Nu se foloseºte la animalele gestante ºi în lactaþie.
Interacþiuni cu alte produse medicinale veterinare
Nu existã informaþii legate de siguranþa ºi eficacitatea folosirii simultane a acestui vaccin cu oricare altul.
De asemenea nu se recomandã administrarea altui vaccin cu 14 zile înainte sau dupã vaccinarea cu acest produs.
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Posologie
Dozã ºi cale de administrare:
Se injecteazã imediat întreg conþinutul flaconului (1 ml) subcutanat.
Nu se utilizeazã seringi sau ace sterilizate chimic pentru cã vor interfera cu eficacitatea vaccinului.
Programul de vaccinare:
Cãþei în vârstã de 5-12 sãptãmâni:
În absenþa anticorpilor maternali: o singurã dozã de 1 ml.
În prezenþa anticorpilor maternali sau atunci când statusul acestora este necunoscut: 2 doze administrate la interval de cel puþin 3
sãptãmâni una de cealaltã, cea de-a 2-a dozã urmând sã fie administratã la vârsta de 12 sãptãmâni de viaþã.
Cãþeii în vârstã de 12 sãptãmâni de viaþã:
Se va administra o singurã dozã de 1 ml.
Schema de revaccinare
Se va administra anual o singurã dozã de 1 ml.
Supradozare
Nu s-au observat niciun fel de reacþii faþã de cele menþionate anterior dupã administrarea unei supradoze.
Nu se administreazã niciun tratament în caz de supradozã. Dacã apar reacþii sistemice anafilactice (exemplu: voma), se administreazã
adrenalinã sau un alt produs echivalent.
Incompatibilitãþi
A nu se combina cu oricare alt vaccin sau produs imunologic.
Forma de prezentare
Vaccinul se prezintã în flacoane din sticlã tip I (Ph. Eur.). Flaconul este închis cu dop de cauciuc clorobutilic ºi capse de aluminiu.
Cutii cu 1, 10, 25 sau 100 flacoane de 1 ml.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
Depozitare ºi valabilitate
Vaccinul se pãstreazã ºi transportã între +2oC ºi +8oC.
A nu se congela. A se feri de luminã.
Perioada de valabilitate a produsului medicinal aºa cum este ambalat pentru vânzare: 4 ani.
Se administreazã imediat dupã deschiderea flaconului.
Precauþii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deºeurilor provenite din utilizarea
unor astfel de produse
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deºeu provenit din utilizarea unor astfel de produse medicinale trebuie eliminate în
conformitate cu cerinþele locale.
INTERDICÞII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ªI/SAU UTILIZARE
Se elibereazã numai pe bazã de prescripþie medicalã veterinarã.
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Vanguard R

®

VanguardR, vaccin antirabic inactivat pentru câini, pisici, bovine, porci, oi, capre, cai ºi dihori
Substanþa activã
Compoziþia pentru fiecare dozã (1 ml):
Virus rabic inactivat, tulpina SAD Vnuskovo-32 min. 2,0 UI
Adjuvant
Hidroxid de aluminiu 2,0 mg
Excipienþi
Tiomersal 0,1 mg
Hidroxid de aluminiu 2,0 mg
(ca gel de hidroxid de aluminiu 2%)
FORMA FARMACEUTICÃ
Suspensie pentru injecþie.
Soluþie de culoare roz deschis, ce poate conþine sedimente fine.
Specii þintã
Câini, pisici, bovine, porci, oi, capre, cai ºi dihori
Indicaþii
Imunizarea activã la câini, pisici, bovine, porci, oi, capre, cai ºi dihori (începând cu vârsta de 12 sãptãmâni) pentru a preveni infecþiile ºi
mortalitatea cauzatã de virusul rabiei.
Instalarea imunitãþii: 14-21 zile dupã prima vaccinare.
Durata imunitãþii
Cel puþin 1 an dupã prima vacinare ºi 2 ani dupã vaccinarea de rapel.
Aºa cum s-a solicitat de cãtre Farmacopeea Europeanã eficacitatea a fost demonstratã prin infecþie de control la câini ºi pisici ºi
serologic la celelalte specii þintã. La un an dupã prima vaccinare, 100% din câinii ºi pisicile vaccinate fie subcutanat, fie intramuscular,
au fost protejaþi împotriva infecþiei de control. La doi ani dupã vaccinarea de rapel, rata de protecþie împotriva infecþiei de control a fost
de 100% la câinii injectaþi intramuscular ºi 96% pentru câinii injectaþi subcutanat, iar pentru pisici a fost de 92% în ambele cazuri de
administrare, intramuscular ºi subcutanat. Protecþia împotriva infecþiei de control la câini ºi pisici ºi rezultatele serologice pentru alte
specii sunt conform criteriilor Farmacopeei Europene pentru vaccinul antirabic inactivat la ambele studii efectuate la un an ºi la doi ani.
Contraindicaþii
Animalele bolnave nu trebuie vaccinate.
A nu se folosi la animalele care prezintã semne de rabie sau care sunt suspecte de infectare cu virusul rabiei.
Atenþionãri speciale
Nu existã.
Precauþii speciale
Pentru utilizarea la animale
Nu existã.
Pentru operator
În caz de auto injectare accidentalã, solicitaþi imediat sfatul medicului ºi prezentaþi eticheta ºi prospectul produsului.
Reacþii adverse
În urma administrãrii subcutanate la toate speciile þintã, poate apãrea o inflamaþie tranzitorie la locul injecþiei.
Inflamaþia poate ajunge pânã la 7 mm diametru ºi în cazuri rare se pot asocia cu un disconfort mediu.
Aceste reacþii se vor resorbi în 10 zile.
Dihorii pot prezenta reacþii la vaccin cum ar fi inflamaþii cu un diametru de peste 10 mm.
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În urma administrãrii intramusculare, la toate speciile poate aparea durere de intensitate medie, tranzitorie (care în cazuri rare poate fi
asociatã cu inflamaþia) la locul injecþiei. Aceste reacþii se vor resorbi în 7 zile.
Ocazional pot apãrea reacþii de hipersensibilitate. Dacã apar asfel de reacþii, se va administra tratament corespunzãtor fãrã întârziere.
Gestaþia ºi lactaþia
Se poate folosi la animalele gestante.
Vaccinul nu a fost testat în mod extensiv pe animalele în lactaþie. Oricum datele existente sunt limitate ºi din care reiese cã
administrarea vaccinului la animalele în lactaþie nu va fi asociatã cu o incidenþã crescutã a reacþiilor adverse.
Interacþiuni cu alte produse medicinale veterinare
Informaþiile legate de siguranþã ºi eficacitate, demonstreazã cã acest vaccin poate fi administrat subcutanat la câini, în aceeaºi zi cu
vaccinuri din gama Vanguard, fie în amestec sau în locuri diferite. Durata imunitãþii la Vanguard R când se utilizeazã împreunã cu
vaccinuri din gama Vanguard, nu a fost stabilitã.
Posologie
Dozã ºi cale de administrare:
Se agitã flaconul inainte de utilizare.
O singurã dozã inoculatã de 1 ml este suficientã indiferent de vârstã, greutate sau rasa animalului.
Administrare prin injecþie subcutanatã sau intramuscularã.
Prima vaccinare:
Animalele din toate speciile pot fi vaccinate începând cu vârsta de 12 sãptãmâni.
Prima vaccinare se face cu o singurã dozã de vaccin.
Revaccinarea:
Animalele trebuie revaccinate cu o dozã de vaccin la 1 an dupã vaccinarea primarã.
Dupã prima vaccinare de rapel (administratã la 1 an de la prima vaccinare) animalele trebuie revaccinate la fiecare 2 ani cu o dozã de
vaccin.
Supradozare
Nu s-au observat niciun fel de reacþii faþã de cele menþionate anterior dupã administrarea unei supradoze cu doza dublã. Reacþia localã
dupã vaccinarea subcutanatã cu o supradozã tinde sã fie mai mare (pânã la 12 mm în diametru) decât dupã doza standard.
Timp de aºteptare
Câini, pisici, dihori: Nu se aplicã.
Bovine, porci, oi, capre, cai: Zero zile.
Incompatibilitãþi
A nu se amesteca cu oricare vaccin sau produs imunologic, altele decat vaccinurile din gama Vanguard.
Forma de prezentare
Vaccinul ºi diluantul se prezintã în flacoane din sticlã tip I si tip II (Ph. Eur), închis cu dop de cauciuc bromobutilic ºi capse de aluminiu.
Vaccinul este furnizat în cantitãþile de: 10 x 1 ml, 20 x 1 ml, 25 x 1 ml, 50 x 1 ml and 100 x 1 ml; 1 x 5 ml, 5 x 5 ml, 10 x 5 ml; 1 x 10 ml, 5 x 10
ml, 10 x 10 ml; 1 x 20 ml, 5 x 20 ml, 10 x 20 ml.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
Depozitare ºi valabilitate
o
o
Vaccinul se pãstreazã între +2 C ºi +8 C.
A nu se congela.
24 luni.
Valabilitatea dupã deschiderea flaconului: 10 ore.
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Precauþii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deºeurilor provenite din utilizarea
unor astfel de produse
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deºeu provenit din utilizarea unor astfel de produse medicinale trebuie eliminate în
conformitate cu cerinþele locale.
INTERDICÞII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ªI/SAU UTILIZARE
Legislaþia naþionalã pentru controlul rabiei poate avea programe de vaccinare diferite faþã de cele recomandate mai sus (exemplu:
creºterea frecvenþei vaccinãrilor) sau pot restricþiona vaccinarea antirabicã numai la unele specii þintã.
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PISICI

CÂINI

TRATAMENT
Antibiotice
Clamoxyl® LA (Long Acting)
®
Convenia 80 mg/ml, pulbere ºi solvent pentru
soluþie injectabilã la câini ºi pisici
®
Linco-Spectin Soluþie Sterilã
®
Synulox RTU (Ready-To-Use)
®
Synulox Tablete Palatabile 50 mg
®
Synulox Tablete Palatabile 250 mg
Terramycin® Aerosol Spray

Clamoxyl® LA (Long Acting)
®
Convenia 80 mg/ml, pulbere ºi solvent pentru
soluþie injectabilã la câini ºi pisici
®
Linco-Spectin Soluþie Sterilã
®
Synulox RTU (Ready-To-Use)
®
Synulox Tablete Palatabile 50 mg
®
Synulox Tablete Palatabile 250 mg
Terramycin® Aerosol Spray

Antiinflamatorii ºi sedative
®

®

Alzane Soluþie Injectabilã
®
Dorbene vet Soluþie Injectabilã
®
Rimadyl Comprimate palatabile pentru câini
®
Rimadyl Soluþie Injectabilã
Trocoxil®

Alzane Soluþie Injectabilã
®
Dorbene vet Soluþie Injectabilã
®
Rimadyl Soluþie Injectabilã

Antivomitive
®

Cerenia Soluþie Injectabilã

®

Cerenia Soluþie Injectabilã
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®

Clamoxyl LA (Long Acting)
Clamoxyl LA 150 mg/ml, suspensie injectabilă pentru bovine, ovine, suine, câini şi pisici.
Clamoxyl LA 150 mg/ml, suspensie injectabilã pentru bovine, ovine, suine, câini ºi pisici.
Substanţă activă:
Substanþa activã
Amoxicilină (sub formă de amoxicilină trihidrat) 150 mg/ml
Fiecare ml de Clamoxyl LA conþine:
Amoxicilinã (sub formã de amoxicilinã trihidrat) 150 mg/ml
FORMA FARMACEUTICĂ
Suspensie injectabilă, uleioasă, de culoare albă până la aproape albă.
Excipienþi
Stearat de aluminiu
Specii ţintă
Ulei de nucã de cocos fracþionat
Bovine, ovine, suine, câini şi pisici.

FORMA FARMACEUTICÃ
Indicaţii
Suspensie injectabilã, uleioasã, de culoare albã pânã la aproape albã.
Amoxicilina 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:
Specii þintã
Bovine, ovine, suine, câini ºi pisici
Gram pozitive:
Gram negative:
Indicaþii
Actinomyces bovis
Actinobacillus lignierisi
Amoxicilina
este o peniclinã semi-sinteticã cu spectru larg de acþiune Actinobacillus
care este bactericidã
in vitro împotriva unei game foarte mari de
Bacillus anthracis
pleuropneumoniae
bacterii
Gram
pozitive
ºi
Gram
negative
printre
care
se
numãrã:
Clostridium spp.
Actinobacillus equili
Erysipelothrix rhusiopathiae
Bacteroides spp.
Corynebacterium
spp.
Bordetella
bronchiseptica
Gram negativi:
Gram pozitivi:
Peptostreptococcus spp.
Campylobacter spp.
Actinobacillus
Actinomyces bovis
Staphylococcus
spp.(tulpini ce nu produc beta lactamaze)
Escherichia
colilignierisi
(tulpini ce nu produc beta lactamaze)
Actinobacillus
Bacillus
anthracis
Streptococcus spp.
Fusobacterium pleuropneumoniae
necrophorum
Actinobacillusspp.
equili
Clostridium spp.
Haemophillus
Bacteroides
spp.
Erysipelothrix rhusiopathiae
Klebsiella spp.
Bordetella bronchiseptica
Corynebacterium spp.
Pasteurella
spp.
Campylobacter
Peptostreptococcus spp.
Proteus
mirabilis spp.
(tulpini ce nu produc beta lactamaze)
Escherichiaspp.
coli (tulpini ce nu produc beta lactamaze)
Staphylococcus spp. (tulpini ce nu produc beta lactamaze)
Salmonella
Fusobacterium necrophorum
Streptococcus spp
Haemophillus spp.
Produsul este indicat pentru tratamentul infecţiilor cauzate de germeniKlebsiella
sensibili la
amoxicilină la bovine, ovine, suine, câini şi pisici la
spp.
care este necesară o perioadă prelungită de activitate a antibioticului printr-o
singură
administrare. Poate fi utilizat pentru tratamentul şi
Pasteurella
spp.
controlul infecţiilor bacteriene secundare în condiţiile în care bacteriile nu
reprezintă
cauza
primară
a bolii.
Proteus
mirabilis
(tulpini
ce nu
produc beta lactamaze)
Salmonella spp.
Indicaţii
1.
Infecţii ale
digestiv,tratamentul
inclusiv enterite
Produsul
estetractului
indicat pentru
infecþiilor cauzate de germeni sensibili la amoxicilinã la bovine, ovine, suine, câini ºi pisici la
2.
Infecţii
ale
tractului
respirator,
inclusiv pneumonie
la îngrăşat
care este necesarã o perioadã prelungitã
de activitatelaa tăuraşii
antibioticului
printr-o singurã administrare. Poate fi utilizat pentru tratamentul ºi
3.
Infecţii
ale
tractului
uro-genital,
inclusiv
cistite
şi
metrite
controlul infecþiilor bacteriene secundare în condiþiile în care bacteriile nu reprezintã cauza primarã a bolii.
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.
Indicaþii
1. Infecþii ale tractului digestiv, inclusiv enterite
Contraindicaţii
2. Infecþii ale tractului respirator, inclusiv pneumonie la tãuraºii la îngrãºat
Nu
se utilizează
în cazuro-genital,
de hipersensibilitate
la substanţa
3. Infecþii
ale tractului
inclusiv cistite
ºi metrite activă sau la oricare dintre excipienţi.
La
fel ca şialealte
peniciline,
amoxicilina
nuinclusiv
trebuieabcese
administrată
saupodale
parenteral
iepuri, porci de guineea şi hamsteri. Se va utiliza cu
4. Infecþii
pielii
ºi þesutului
conjunctiv,
ºi rãni,oral
infecþii
ºi alelaarticulaþiilor
precauţie
la
alte
ierbivore
de
talie
mică.
Nu
se
va
administra
pe
cale
intravenoasă
sau
intraarticulară.
5. Prevenirea infecþiilor post-operatorii prin administrarea produsului pre-operator.
Precauţii
speciale pentru utilizare
Contraindicaþii
Nu se utilizeazã în caz de hipersensibilitate la substanþa activã sau la oricare dintre excipienþi.
Pentru
la animale
La fel cautilizarea
ºi alte peniciline,
amoxicilina nu trebuie administratã oral sau parenteral la iepuri, porci de guineea ºi hamsteri. Se va utiliza cu
Utilizarea
produsului
trebuie
să se
bazeze
sensibilităţii
bacteriilor izolate
de la animale. Dacă acest lucru nu este posibil,
precauþie la alte ierbivore
de talie
micã.
Nu sepevatestarea
administra
pe cale intravenoasã
sau intraarticularã.
terapia trebuie să se bazeze pe plan local (nivel regional agricol), pe informaţii epidemiologice despre sensibilitatea bacteriilor ţintă.
Utilizarea
în afarafiecare
instrucţiunilor
furnizate în rezumatul caracteristicilor produsului poate creşte prevalenţa bacteriilor rezistente
Precauþii produsului
speciale pentru
specie þintã
şi
poate
scădea
eficacitatea
tratamentului
din
cauza
potenţialului
deinjectare.
rezistenţă încrucişată.
La bovine, nu se va administra mai mult de 20 ml
într-un
singur loc de
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Pentru operator
Penicilinele şi cefalosporinele pot determina apariţia de hipersensibilitate (alergie) după autoinjectare, inhalare, ingestie sau contact
cutanat.
Nu se va manipula acest produs dacă cunoaşteţi că sunteţi o persoană sensibilă sau aţi fost avertizat să nu manipulaţi astfel de
preparate.
Se va manipula acest produs cu mare atenţie pentru a se preveni expunerea prin asigurarea tuturor măsurilor de precauţie.
Dacă apar simptome ca urmare a expunerii la acest produs, cum ar fi: mâncărimi ale pielii, umflarea feţei, buzelor sau ochilor sau
dificultăţi în respiraţie, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului.
Reacţii adverse
Ocazional, produsul poate determina apariţia de reacţii la locul de inoculare.
Gestaţia şi lactaţia
Produsul poate fi utilizat la animalele gestante sau în perioada de lactaţie.
Interacţiuni cu alte produse medicinale veterinare
Nu se cunosc.
Posologie
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 caini si pisici:
Specia

Greutate (kg)

Doză (ml)

Câine - talie mare

35

3,5

- talie medie

20

2,0

- talie mică

10

1

5

0,5

Pisică

Pentru asigurarea unei dozări corecte, trebuie determinată cu acurateţe greutatea corporală a animalelor, ori de câte ori este posibil,
pentru a evita subdozarea.
Supradozare
Amoxicilina are o toxicitate scăzută şi este bine tolerată în cazul administrării pe cale parenterală. Cu excepţia reacţiilor locale ocazionale
la locul de administrare, care pot să apară chiar la doza recomandată, nu s-a observat apariţia altor efecte adverse chiar şi în cazul
administrării accidentale a unei supradoze.
Timp de aşteptare
Nu este cazul la caini si pisici.
Proprietăţi farmacodinamice:
Amoxicilina este o penicilină semi-sintetică cu spectru cu acţiune bactericidă asupra unei game foarte mari de bacterii Gram-negative
si Gram-pozitive.
Proprietăţi farmacocinetice:
După absorbţie, amoxicilina este distribuită în ţesuturile organismului, cu niveluri deosebit de ridicate în rinichi, urină, ficat şi bilă.
În infecţii respiratorii, amoxicilina traversează membranele pulmonare inflamate cu mucus. Pe măsură ce boala răspunde la tratament şi
inflamaţia asociată cedează, nivelurile de amoxicilină sunt menţinute în mucus, astfel prevenind reacutizarea infecţiei originale.
Amoxicilina este un bactericid foarte rapid. La o concentraţie de 10 μg/ml, Escherichia coli este complet lizată în doar o oră, in vitro.
Incompatibilităţi
Nu se cunosc.
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Forma de prezentare
Flacoane de sticlă incoloră de x 100ml
Depozitare şi valabilitate
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
cerinţele locale.
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®

Convenia 80 mg/ml, pulbere ºi solvent pentru soluþie injectabilã la câini ºi pisici
Substanþa activã
Fiecare flacon cu pulbere liofilizatã conþine:
852 mg cefovecin (ca sare sodicã)
Excipienþi
19,17 mg parahidroxibenzoat de metil (E218)
2,13 mg parahidroxibenzoat de propil (E216)
Fiecare flacon cu diluant conþine:
Excipienþi
13 mg/ml alcool benzilic
10,8 ml apã pentru injecþii
Când a fost reconstituitã în conformitate cu instrucþiunile din prospect, soluþia injectabilã conþine:
80,0 mg/ml cefovecin (ca sare sodicã)
1,8 mg/ml parahidroxibenzoat de metil (E218)
0,2 mg/ml parahidroxibenzoat de propil(E216)
12,3 mg/ml alcool benzilic
Lista completã a excipienþilor
Parahidroxibenzoat de metil (E 218)
Parahidroxibenzoat de propil(E 216)
Alcool benzilic
Citrat de sodiu
Acid citric
Hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-lui)
Acid clorhidric (pentru ajustarea pH-lui)
Apã pentru injecþii
FORMA FARMACEUTICÃ
Pulbere ºi solvent pentru soluþie injectabilã.
Pulberea este de culoare alb-gri pânã la gãlbuie iar diluantul (solventul) este un lichid clar, incolor.
Specii þintã
Câini ºi pisici
Indicaþii
A se utiliza numai în cazul urmãtoarelor infecþii ce necesitã tratament prelungit.
Acþiunea antimicrobianã a Convenia ca urmare a unei singure injecþii are o duratã de pânã la 14 zile.
Câini
Pentru tratamentul infecþiilor pielii ºi a þesuturilor moi incluzând piodermite, plãgi ºi abcese asociate cu Staphylococcus
pseudointermedius, Streptococci -haemolitici, Escherichia coli ºi/sau Pasteurella multocida.
Pentru tratamentul infecþiilor tractului urinar asociate cu Escherichia coli ºi/sau Proteus spp.
Ca tratament adjuvant în terapia periodontalã mecanicã ºi chirurgicalã, în tratamentul infecþiilor grave ale gingiilor ºi þesuturilor
periodontale asociate cu Porphyromonas spp. ºi Prevotella spp. (a se vedea ºi Secþiunea „Precauþii speciale pentru utilizare”)
Pisici
Pentru tratamentul abceselor ºi plãgilor pielii ºi a þesuturilor moi asociate cu Pasteurella multocida, Fusobacterium spp., Bacteroides
spp., Prevotella oralis, Streptococci -haemolitici, ºi/sau Staphylococcus intermedius.
Pentru tratamentul infecþiilor tractului urinar asociate cu Escherichia coli.
Contraindicaþii
Nu se va utiliza în caz de hipersensibilitate la antibioticele cefalosporine sau peniciline.
Nu se va utiliza la ierbivorele de talie micã (incluzând porcii de guinea ºi iepurii).
Nu se va utiliza la câinii ºi pisicile cu vârstã sub 8 sãptãmâni de viaþã.
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Atenþionãri speciale
Niciuna.
Precauþii speciale
Pentru utilizarea la animale
Este prudent ca, cefalosporinele din generaþia a III-a sã fie rezervate pentru tratamentul stãrilor clinice care au avut un rãspuns clinic
slab, sau se aºteaptã sã rãspundã slab la alte clase de antimicrobiene sau la cefalosporine de primã generaþie. Utilizarea produsului
trebuie sã se facã pe baza testelor de susceptibilitate ºi luând în consideraþie politicile oficiale locale antimicrobiene.
Cerinþa fundamentalã în tratamentul afecþiunilor periodontale este intervenþia mecanicã ºi/sau chirurgicalã a medicului veterinar.
Siguranþa produsului Convenia nu a fost evaluatã în cazul animalelor suferind de disfuncþii renale severe.
Piodermita este de obicei secundarã unei afecþiuni primare. Prin urmare, este recomandabil sã se determine cauza primarã ºi sã se
trateze animalul corespunzãtor .
Se va acþiona cu atenþie în cazul pacienþilor ce au prezentat anterior reacþii de hipersensibilitate la cefovecin, alte cefalosporine,
peniciline sau alte medicamente. Dacã se observã apariþia unei reacþii alergice, nu se vor mai administra alte doze de cefovecin ºi
trebuie instituitã o terapie corespunzãtoare faþã de hipersensibilitatea beta-lactamicã. Reacþiile grave de hipersensibilitate pot necesita
tratamentul cu epinefrinã ºi alte mãsuri de urgenþã, incluzând oxigen, fluide intravenos, antihistaminice intravenos ºi managementul
respiraþiei atât timp cât starea clinicã o indicã. Medicii veterinari trebuie sã fie avertizaþi cã se poate produce reapariþia simptomelor
alergice când terapia simptomaticã este întreruptã.
Pentru operator
Penicilinele ºi cefalosporinele pot cauza hipersensibilitate (alergie) ca urmare a injectãrii, inhalãrii, ingestiei sau contactului cu pielea.
Hipersensibilitatea la peniciline poate fi legatã de sensibilitatea încruciºatã la cefalosporine ºi vice versa. Reacþiile alergice la aceste
substanþe pot fi ocazional serioase:
Nu se va manipula acest produs dacã ºtiþi cã sunteþi sensibil sau aþi fost atenþionat sã nu lucraþi cu astfel de preparate.
Manipulaþi produsul cu grijã pentru a evita expunerea, luând toate precauþiile recomandate.
Dacã observaþi apariþia de simptome ca urmare a expunerii cum ar fi, mâncãrimi ale pielii, trebuie sã solicitaþi imediat consult medical ºi
sã prezentaþi doctorului acest avertisment. Umflarea feþei, buzelor sau ochilor sau dificultate în respiraþie sunt simptome mult mai
serioase ºi necesitã îngrijire medicalã de urgenþã.
Dacã ºtiþi cã sunteþi alergic la peniciline sau cefalosporine, evitaþi contactul cu resturile contaminate. În cazul unui eventual contact
spãlaþi pielea cu apã ºi sãpun.
Reacþii adverse
În cazuri foarte rare, s-au observat simptome gastro-intestinale, incluzând emezã ºi/sau diaree.
În cazuri foarte rare, dupã utilizarea produsului, s-au raportat semne neurologice ºi reacþii la locul injecþiei.
Gestaþia ºi lactaþia
Siguranþa utilizãrii Convenia la câini ºi pisici pe parcursul gestaþiei ºi a lactaþiei nu a fost stabilitã.
Animalele tratate nu trebuie sã fie utilizate pentru montã timp de 12 sãptãmâni dupã ultima administrare.
Interacþiuni cu alte produse medicinale veterinare
Utilizarea simultanã a altor substanþe care au un grad foarte mare de legare cu proteinele (ex. furosemid, ketoconazol sau substanþele
antiinflamatorii nesteroidiene (NSAID-uri)) poate concura legarea cefovecinului având ca rezultat apariþia de reacþii adverse.
Posologie
Infecþii ale pielii ºi þesuturilor moi la câini:
O singurã injecþie subcutanatã cu 8 mg/kg greutate corporalã (1 ml pentru 10 kg greutate corporalã). Dacã este necesar, tratamentul
poate fi repetat dupã un interval de 14 zile, de cel mult 3 ori. În concordanþã cu buna practicã veterinarã, tratamentul piodermitei trebuie
sã fie prelungit dincolo de rezoluþia completã a semnelor clinice.
Infecþii grave ale gingiilor ºi þesuturilor periodontale la câini:
O singurã injecþie subcutanatã de 8 mg/kg greutate corporalã (1 ml/ 10 kg greutate corporalã).
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Abcese ºi plãgi ale pielii ºi þesuturilor moi la pisici:
O singurã injecþie subcutanatã cu 8 mg/kg greutate corporalã (1 ml pentru 10 kg greutate corporalã). Dacã este necesar, o dozã
suplimentarã poate fi administratã la 14 zile dupã prima injecþie.
Infecþii ale tractului urinar la câini ºi pisici:
O singurã injecþie subcutanatã cu 8 mg/kg greutate corporalã (1ml pentru 10 kg greutate corporalã).
Pentru reconstituire, se vor extrage din flaconul cu diluantul furnizat cei 10 ml ºi se vor adãuga în flaconul ce conþine pulberea liofilizatã.
Se va agita flaconul pânã când pulberea se dizolvã în totalitate.
Tabel de dozare
Greutatea animalului (Câini ºi Pisici)
2,5 kg
5 kg
10 kg
20 kg
40 kg
60 kg

Volumul de administrat
0,25 ml
0,5 ml
1,0 ml
2,0 ml
4,0 ml
6,0 ml

Pentru a asigura un dozaj corect, greutatea corporalã trebuie sã fie determinatã cât mai precis posibil pentru a se evita subdozarea.
Supradozare
Repetarea administrãrii (opt administrãri) la intervale de 14 zile a unei doze de 5 ori mai mare decât doza recomandatã a fost bine
toleratã de câinii tineri. Umflarea uºoarã ºi tranzitorie a locului injecþiei a fost observatã dupã prima ºi cea de-a doua administrare. O
singurã administrare a unei doze de 22,5 ori mai mare decât doza recomandatã a cauzat edem tranzitoriu ºi disconfort la nivelul locului
injecþiei.
Repetarea administrãrii (opt administrãri) la intervale de 14 zile a unei doze de 5 ori mai mare decât doza recomandatã a fost bine
toleratã de pisicile tinere. O singurã administrare a unei doze de 22,5 ori mai mare decât doza recomandatã a cauzat edem tranzitoriu ºi
disconfort la nivelul locului injecþiei.
Proprietãþi farmacodinamice
Cefovecin este o cefalosporinã din generaþia a III-a cu un spectru larg de activitate împotriva bacteriilor Gram pozitive ºi Gram negative.
Este diferitã de alte cefalosporine prin gradul mare de legare de proteine ºi are o duratã lungã de acþiune. La fel ca ºi celelalte
cefalosporine, activitatea cefovecin-ului are ca rezultat inhibarea sintezei peretelui celular bacterian; cefovecin are activitate
bactericidã.
Cefovecin exercitã activitate in vitro împotriva Staphylococcus pseudointermedius ºi Pasteurella multocida care sunt asociate cu
infecþiile pielii la canide ºi feline. Bacteriile anaerobe cum sunt Bacteroides spp. ºi Fusobacterium spp. colectate de la feline de la nivelul
abceselor au fost, de asemenea, susceptibile.
S-a demonstrat cã Prophyromonas gingivalis ºi Prevotella intermedia recoltate din infecþiile bolilor periodontale la câini sunt
deasemenea susceptibile. În plus, cefovecin exercitã activitate in vitro împotriva Escherichia coli care este asociatã cu infecþiile
tractului urinar la canide ºi feline.
Activitatea in vitro împotriva acestor patogeni ca ºi împotriva altor patogeni ai pielii ºi ai tractului urinar recoltaþi în cursul unui studiu
privind CMI European (Danemarca, Franþa, Germania, Italia ºi Marea Britanie)(1999-2000) ºi a unor studii Europene de teren privind
testarea eficacitãþii clinice ºi a siguranþei produsului (Franþa, Germania, Spania ºi Marea Britanie) (2001-2003) este prezentatã mai jos.
Izolatele periodontale au fost recoltate în timpul studiilor clinice ºi de siguranþã la nivel European din Franþa ºi Belgia (2008).
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Cefovecin CMI (μg/ml)
Bacteria Patogenã

Origine

Nr. de
tulpini
izolate

Min

Max

CMI501

CMI902

Staphylococcus pseudointermedius

Câine
Pisicã
Câine
Pisicã
Pisicã
4
Câine
Pisicã4
Câine4
Pisicã4
Câine
Pisicã
Câine
Pisicã
Câine
Pisicã4
Câine4
Pisicã4
4
Câine
Pisicã4
Câine4
Pisicã
Pisicã
Pisicã
Câine
Câine

226
44
52
34
16
16
20

≤0,06
≤0,06
≤0,06
≤0,06
0,12
0,5
0,5

8
8
16
1
32
1
>32

0,12
0,12
≤0,06
≤0,06
0,25
1
1

0,25
0,25
0,12
0,12
8
1
16

24

0,12

>32

0,25

0,5

167
93
47
146
52
19
29
10

0,12
0,25
≤0,06
≤0,06
0,12
0,12
0,12
0,25

>32
8
0,12
2
8
0,25
>32
8

0,5
0,5
≤0,06
≤0,06
0,25
0,12
1
2

1
1
0,12
0,12
0,5
0,25
>32
4

11

0,25

1

0,5

1

25
50
23
24
29
272

≤0,06
≤0,06

8
4
2
8
4
1

0,25
0,25
0,12
0,25
0,125
0,031

2
0,5
1
4
1
0,062

Streptococcus spp.  hemolitic
Staphylococcus spp.4 coaguleazã negativ
Staphylococcus aureus3,4
Staphylococcus spp.3,4 coaguleazã pozitiv
Escherichia coli
Pasteurella multocida
Proteus spp.
Enterobacter spp.4
Klebsiella spp.4
Prevotella spp. (supraveghere în 2003)
Fusobacterium spp.
Bacteroides spp.
Prevotella spp. (periodontal 2008)
Pofphyromonas spp.

≤0,06
≤0,06
≤0,008
≤0,06

1

Cea mai redusã concentraþie, care inhibã complet creºterea vizibilã la cel puþin 50% din tulpinile izolate
Cea mai redusã concentraþie, care inhibã complet creºterea vizibilã la cel puþin 90% din tulpinile izolate
3
Unii dintre aceºti patogeni (ex. S. aureus) manifestã rezistenþã naturalã in vitro la cefovecin
4
Semnificaþia clinicã a acestor date in vitro nu a fost demonstratã.
2

Rezistenþa la cefalosporine rezultã ca urmare a inactivãrii enzimatice (producerea de β-lactamaze), prin reducerea permeabilitãþii ca
urmare a mutaþiei porin-lui sau prin schimbarea efluxului, sau prin selecþia de proteine cu afinitate scãzutã de cuplare cu penicilinele.
Rezistenþa poate fi cromozomal sau plasmidic codatã ºi poate fi transferatã dacã se asociazã cu transpozoni sau plasmide. Poate fi
observatã rezistenþã încruciºatã cu alte cefalosporine sau alþi agenþi antibacterieni beta-lactamici.
Când s-a folosit un prag propus de sensibilitate microbiologicã de S ≤2μg /ml, nu a fost detectatã nici un fel de rezistenþã la cefovecin a
tulpinilor izolate de Fusobacterium spp., Pasteurella multocida si Porphyromonas spp. Când s-a folosit un prag propus de sensibilitate
microbiologicã de I≤4μ g/ml, rezistenþa la cefovecin pentru S. pseudointermedius ºi a tulpinilor izolate de Streptococi beta-hemolitici a
fost mai micã de 0,02% ºi 3,4% la Prevotella intermedia. Procentul de tulpini izolate rezistente la cefovecin de E. coli, Prevotella oralis,
Bacteroides spp. ºi Proteus spp. a fost de 2,3%, 2,7%, 3,1% ºi 1,4%. Procentul de tulpini izolate rezistente la cefovecin de
Staphylococcus spp. coagulazo negativi (ex. S. xylosus, S. schleiferi, S. epidermidis) este de 9,5%. Tulpinile izolate de Pseudomonas
spp., Enterococcus spp. ºi Bordetella bronchiseptica prezintã o rezistenþã înnãscutã la cefovecin.
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Particularitãþi farmacocinetice
Cefovecin are proprietãþi farmacocinetice unice cu o foarte lungã perioadã de înjumãtãþire atât la câini cât ºi la pisici.
La câini, când s-a administrat cefovecin printr-o singurã injecþie subcutanatã cu 8 mg/kg greutate corporalã, absorbþia a fost rapidã ºi
extensivã; maximul concentraþiei plasmatice la 6 ore a fost de 120 μg/ml ºi biodisponibilitatea de aproximativ 99%. La 2 zile dupã
administrare, în urma mãsurãtorilor efectuate, maximul concentraþiei în fluidul tisular a fost de 31,9 μg/ml. La 14 zile dupã administrare,
media concentraþiei plasmatice de cefovecin a fost de 5,6 µg/ml. Legarea de proteinele plasmatice este mare (90,6% cãtre 98,7%) ºi
volumul distribuþiei este scãzut (0,1 l/kg). Perioada de înjumãtãþire este lungã aproximativ 5,5 zile. Cefovecin este excretat în principal
nemodificat la nivel renal. La 14 zile dupã administrare, concentraþia urinarã era de 2,9 μg/ml.
La pisici, când s-a administrat cefovecin printr-o singurã injecþie subcutanatã cu 8 mg/kg greutate corporalã, absorbþia a fost rapidã ºi
extensivã; maximul concentraþiei plasmatice la 2 ore a fost de 141 μg/ml ºi biodisponibilitatea de aproximativ 99%. La 14 zile dupã
administrare, media concentraþiei plasmatice de cefovecin a fost de 18 μg/ml. Legarea de proteinele plasmatice este mare (mai mult
de 99%) ºi volumul distribuþiei este scãzut (0,09l/kg). Perioada de înjumãtãþire este lungã-aproximativ 5,5 zile. Cefovecin este excretat
în principal nemodificat pe la nivel renal. La 10 ºi 14 zile dupã administrare, concentraþia urinarã era de 1,3 μg/ml ºi respectiv 0,7 μg/ml.
Ca urmare a administrãrilor repetate cu doza recomandatã s-au observat concentraþii plasmatice crescute de cefovecin.
Incompatibilitãþi
În absenþa studiilor de compatibilitate, Convenia nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.
Forma de prezentare
Pulbere:
Flacon de sticlã tip I cu un dop de cauciuc sigilat cu o capsã de aluminiu.
Diluant:
Flacon de sticlã tip I cu un dop de cauciuc sigilat cu o capsã de aluminiu.
Mãrimea ambalajului: 1 flacon cu pulbere ºi 1 flacon cu diluant.
Depozitare ºi valabilitate
Înainte de reconstituire:
Se va depozita în refrigerator (2oC - 8oC). Nu se va congela.
Se va depozita în ambalajul original pentru a proteja produsul de luminã.
Dupã reconstituire:
o
o
Se va depozita în refrigerator (2 C-8 C). Nu se va congela.
Se va depozita în ambalajul original pentru a proteja produsul de luminã.
Valabilitatea produsului medicinal veterinar aºa cum este menþionat pe ambalaj în vederea comercializãrii: 36 luni.
Perioadã de valabilitate dupã reconstituire în conformitate cu instrucþiunile: 28 de zile.
La fel ca ºi la alte cefalosporine, soluþia reconstituitã poate sã se închidã la culoare în cursul acestei perioade. Totuºi, dacã este
depozitatã aºa cum este recomandat, eficacitatea nu este afectatã.
Precauþii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deºeurilor provenite din utilizarea
unor astfel de produse
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deºeu provenit din utilizarea unor astfel de produse medicinale veterinare trebuie
eliminate în conformitate cu cerinþele locale.
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®

Linco-Spectin Soluþie Sterilã
Substanþa activã
Fiecare 1 ml conþine:
Lincomicinã (sub formã de lincomicinã clorhidrat) 50 mg
Spectinomicinã (sub formã de spectinomicinã sulfat) 100 mg
Excipienþi
Alcool benzilic
Hidroxid de sodiu
Acid hidrocloric
Apã pentru injecþie
FORMA FARMACEUTICÃ
Soluþie injectabilã.
Specii þintã
Suine, viþei pânã la înþãrcare, pui de gãinã, curcani, oi, capre, câini ºi pisici
Indicaþii
LincoSpectin Soluþie Sterilã este indicat pentru tratamentul infecþiilor produse de organisme sensibile la acþiunea lincomicinei ºi/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.
Porci: pentru tratamentul pneumoniei bacteriene ºi micoplasmice, dizenteriei, enteritei bacteriene ºi artritei infecþioase.
Viþei pânã la înþãrcare: pentru tratamentul pneumoniei ºi enteritei asociate în mod obiºnuit cu pneumonia.
Oi ºi capre: pentru tratamentul pneumoniei ºi bolilor respiratorii cauzate de Mycoplasma ºi bacterii, inclusiv pododermatitã.
Pui de gãinã ºi curcani: Pentru tratamentul bolilor respiratorii, aerosaculitelor, holerei, stafilocociei, sinuzitei ºi corizei
Câini ºi pisici: Pentru tratamentul infecþiilor respiratorii ºi ale tractului urinar, abceselor ºi plãgilor datorate muºcãturilor cu risc de
infecþie ºi pentru tratamentul infecþiilor bacteriene secundare bolilor virale ca panleucopenie, pneumonie, rinotraheitã ºi bolilor tractului
respirator superior.
Contraindicaþii
Nu se va administra la animalele care anterior au prezentat hipersensibilitate faþã de substanþele active. Nu se va administra la gãinile
ce produc ouã destinate consumului uman.
Nu se va administra la animale care produc lapte pentru consumul uman. Nu se va administra la gãinile ce produc ouã pentru consumul
uman.
Atenþionãri speciale
Nu existã.
Precauþii speciale
Pentru utilizarea la animale
Nu existã.
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Pentru operator
Nu este cazul.
Reacþii adverse
Uneori poate apare o senzaþie de disconfort dupã injectare. În cazul administrãrii la suine a unor doze mai mari decât cele
recomandate, produsul poate determina apariþia unei diarei tranzitorii. Un alt efect observat ocazional la porc, ce poate sã aparã chiar
în urma utilizãrii dozei prescrise, este pierderea apetitului.
Gestaþia ºi lactaþia
Acest produs poate fi utilizat în cursul gestaþiei ºi al lactaþiei. Nu se va utiliza la animalele ce produc lapte destinat consumului uman. Nu
se va administra la gãinile ce produc ouã destinate consumului uman.
Interacþiuni cu alte produse medicinale veterinare
Nu sunt.
Posologie
Sub formã de injecþii intramusculare sau subcutanate.
Suine: 15 mg substanþã activã pe kg g.c./zi (1ml/10 kg g.c.), intramuscular; se va repeta timp de 3 zile, în funcþie de rãspunsul clinic
observat.
Viþei pânã la înþãrcare: 15 mg substanþã activã pe kg g.c./zi (1ml/10 kg g.c.), intramuscular, de douã ori pe zi în prima zi apoi o singurã
administrare timp de 2-4 zile în funcþie de rãspunsul clinic obþinut.
Pui de gãinã ºi curcani: 0,1ml/0,5 kg g.c./zi, pe cale subcutanatã, timp de 3 zile sau o singurã administrare urmatã de administrarea în
apa de bãut de 0,5g Linco-Spectin pe litru timp de 3 pânã la 5 zile.
Oi ºi capre: 15 mg substanþã activã pe kg g.c./zi (1ml/10 kg g.c.), intramuscular; se va administra timp de 3 zile.
Câini ºi pisici: 30 mg de substanþã activã pe kg g.c./zi (1 ml/5 kg g.c.) pe cale intramuscularã.
Se poate repeta la 12 sau 24 de ore ºi se poate administra pânã la 21 de zile.
Supradozare
Nu se aplicã.
Timp de aºteptare
Carne ºi organe
Suine: 14 zile dupã ultimul tratament.
Viþei înainte de înþãrcare: 21 zile dupã ultimul tratament.
Oi ºi capre: 15 zile dupã ultimul tratament.
Pui de gãinã ºi curcani: 15 zile dupã ultimul tratament.
Nu se va administra la animale care produc lapte pentru consumul uman.
Nu se va administra la gãinile ce produc ouã pentru consumul uman.
Proprietãþi farmacodinamice
Produsul conþine atât lincomicinã cât ºi spectinomicinã. Lincomicina este un antibiotic din grupa lincozamidelor cu activitate împotriva
unei game largi de bacterii Gram pozitive ºi Gram negative cât ºi împotriva speciilor de mycoplasma. Este bine distribuitã în organism ºi
este metabolizatã semnificativ. Spectinomicina este un antibiotic din grupa aminociclitol ºi este de asemenea activã împotriva speciilor
de mycoplasma ca ºi împotriva multor bacterii Gram negative, în mod special aparþinând Enterobacteriaceelor. Este la fel de bine
distribuitã în organism ºi se pare cã se excretã în mod obiºnuit sub formã de compus de bazã.
Proprietãþi farmacocinetice
Dupã injectarea intramuscularã de lincomicinã în doza de 5 mg/kg greutate corporalã, concentraþiile de ser au fost detectate dupã 30
min ºi au rãmas în serul sangvin timp de 8 ore la un nivel de 0,5-2,32 μg/ml. Cmax (concentraþia maximã) a fost atinsã dupã o orã;
timpul de înjumãtãþire a fost 1,3 ore. Dupã administrarea pe cale intravenoasã a lincomicinei, în dozã de 10 mg/kg greutate corporalã
(Exemplu la viþei de 6 sãptãmâni), Cmax a fost 30,8 μg/ml, iar timpul de înjumãtãþire a fost de 1,9 ore. Într-un model dublucompartimentat cu cel puþin douã compartimente distincte, volumul aparent de distributie (Vd) în organism, pentru o soluþie de
lincomicinã primarã lichidã ºi foarte solubilã a fost de 1 litru/kg greutate corporalã sau mai mult.
Farmacocinetica spectinomicinei a fost determinatã dupã administrarea intramuscularã a Linco-Spectin Soluþie Sterilã, în doza
recomandatã de 15 mg activitate antibioticã/kg greutate corporalã spectinomicina a arãtat o Cmax de 37,3 μg/ml dupã 0,8 ore.
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Expunerea totalã (AUC) a fost de 93 μg/ml x o orã; timpul de înjumãtãþire a fost de 1,83 ore. Volumul aparent de distribuþie, într-un
model dublu-compartimentat, cu cel puþin douã compartimente distincte, este 0,3 l/kg greutate corporalã.
Proprietãþi referitoare la mediul înconjurãtor
În cazul Lincomicinei, numai un singur metabolit (N-demetil-lincomicina) a fost detectat ca predominant (peste 10% dintre metaboliþii
lincomicinei), în cantitate ºi puritate suficientã pentru identificare structuralã. Produsul iniþial (lincomicina-pãrinte) este singurul reziduu
cu activitate microbiologicã semnificativã. Spectinomicina a fost principalul metabolit excretat în fecale.
Spectinomicina iniþialã (Spectinomicina-pãrinte) a fost componentul major detectat în rinichi, dar component minor în ficat.
Incompatibilitãþi
A nu se dilua sau amesteca cu alte produse
Forma de prezentare
Flacoane de sticlã incolorã, multidozã, de 50 ml ºi de 100 ml cu dop de cauciuc butiric ºi capsã de aluminiu ce conþin o soluþie sterilã,
incolorã sau uºor gãlbuie pentru injectare intramuscularã.
Depozitare ºi valabilitate
A nu se pãstra la temperaturã mai mare de 25oC.
Valabilitatea produsului: 30 luni.
Dupã desigilare folosiþi produsul în circa 28 de zile.
Precauþii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deºeurilor provenite din utilizarea
unor astfel de produse
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deºeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu
cerinþele locale.
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Synulox RTU (Ready-To-Use)
Principiu activ: pentru 100 ml
Substanþa activã
Amoxicilină
(sub formă de amoxicilină trihidrat) 14g
Fiecare
100ml(sub
conþin
Acid
clavulanic
formă de clavulanat de potasiu) 3,50g
Amoxicilinã (sub formã de amoxicilinã trihidrat) 14g
Excipient:
Acid clavulanic (sub formã de clavulanat de potasiu) 3,50g
Ulei de nucă de cocos q.s.p. 100 ml.

Excipienþi
FORMA
FARMACEUTICĂ
Ulei de nucã
de cocos q.s.p. 100 ml
Suspensie
injectabilă.
Specii
ţintă
FORMA
FARMACEUTICÃ
Cabaline,
suine
Suspensiebovine,
injectabilã.
Indicaţii
Speciiprodus
þintã are activitate bactericidă împotriva unui spectru larg de bacterii cu importanţă clinică ce afectează atât animalele de talie
Acest
Bovine,
câini
pisici
mare
câtsuine,
şi cele
de ºitalie
mică. In vitro, produsul este activ împotriva unei game largi de bacterii, inclusiv tulpinile rezistente faţă de
amoxicilină datorită producerii de beta lactamaze.
Indicaþii
Acest
bacterii
cu importanþã clinicã ce afecteazã atât animalele de talie
Gramprodus
pozitiviare activitate bactericidã împotriva unui spectru larg deGram
negativi
mare cât ºi cele de talie micã. In vitro, produsul este activ împotriva unei game largi de bacterii, inclusiv tulpinile rezistente faþã de
Actinobacillus lignierisi
Actinomyces bovis
amoxicilinã datoritã producerii de beta lactamaze.
Actinobacillus pleuropneumoniae
Bacillus anthracis
Bacteroides spp.
Clostridium spp.
Gram pozitivi:spp.
Gram negativi:
Bordetella
bronchiseptica
Corynebacterium
Campylobacter
Peptostreptococcus
spp.
Actinobacillusspp.
lignierisi
Actinomyces bovis
Escherichia
coli pleuropneumoniae
Staphylococcus
spp.
Actinobacillus
Bacillus anthracis
Fusobacterium
necrophorum
Streptococcus
Bacteroides spp.
Clostridium spp.
Haemophillus
spp.
Bordetella bronchiseptica
Corynebacterium spp.
Klebsiella
spp. spp.
Campylobacter
Peptostreptococcus spp.
Pasteurella
spp.coli
Escherichia
Staphylococcus spp.
Proteus
spp.
Fusobacterium
necrophorum
Streptococcus spp.
Salmonella
spp. spp.
Haemophillus
Klebsiella spp.
Pasteurella spp.
Produsul este indicat pentru tratamentul următoarelor afecţiuni:
Proteus spp.
Salmonella spp.
Taurine
Infecţii respiratorii, infecţii ale ţesuturilor moi (abcese, artrite, etc.), metrite şi mastite
Produsul
este indicat
pentru
tratamentul
urmãtoarelor
afecþiuni:
Terapia
combinată
pentru
tratamentul
mastitei
la bovine:
în situaţia în care este necesar pe lângă tratamentul intramamar un tratament
pe
cale generală, Synulox RTU poate fi utilizat în combinaţie cu Synulox LC.
Taurine
Infecþii respiratorii, infecþii ale þesuturilor moi (abcese, artrite, etc.), metrite ºi mastite
Suine
Terapia
combinatãColibaciloză.
pentru tratamentul mastitei la bovine: în situaþia în care este necesar pe lângã tratamentul intramamar un tratament
Infecţii respiratorii.
pe
cale
generalã,
Synulox
RTU poate
fi utilizat
în combinaþie
cu Synulox
LC.
Infecţii periparturiente la scroafă
– sindrom
MMA
(metrită, mastită,
agalaxie).
Câini
Suineşi pisici
Infecţii
tractuluiColibacilozã.
urinar, infecţii ale tractului respirator, infecţii ale pielii şi ale ţesuturilor moi (ex. abcese, piodermită, abcese ale
Infecþii ale
respiratorii.
glandelor
perianale,
gingivită).
Infecþii periparturiente
la scroafã-sindrom MMA (metritã, mastitã, agalaxie).
Contraindicaţii
Câini ºi pisici
Produsul
nu trebuie administrat la iepuri, porci de guineea, hamsteri. Trebuie luate precauţii atunci când se administrează la alte
ierbivore
detractului
talie mică.
Infecþii ale
urinar, infecþii ale tractului respirator, infecþii ale pielii ºi ale þesuturilor moi (ex. abcese, piodermitã, abcese ale
glandelor perianale, gingivitã).
Precautii speciale pentru fiecare specie ţintă
Toate
animalele cunoscute ca sensibile la peniciline.
Contraindicaþii
Produsul speciale
nu trebuie administrat la iepuri, porci de guineea, hamsteri. Trebuie luate precauþii atunci când se administreazã la alte
Precauţii
ierbivore
de
talie micã.
Pentru utilizarea
la animale
Penicilinele şi cefalosporinele pot determina apariţia de hipersensibilitate (alergie) după injectare, inhalare, ingestie sau contact cutanat.
Hipersensibilitatea
Precauþii specialela peniciline poate fi asociată cu sensibilitatea încrucişată faţă de cefalosporine şi invers. Ocazional, reacţiile alergice
laPentru
acesteutilizarea
substanţelapot
fi grave. 1. Nu se va manipula acest produs dacă cunoaşteţi că sunteţi o persoană sensibilă sau a-ţi fost avertizat
animale
să
nu
manipulaţi
astfel
de preparate.a 2.
Se
vacontaminarea
manipula acest
produs cuflaconului
mare atenţie
pentru a se preveni expunerea prin asigurarea
Se va utiliza
cu grijã
seapar
evita
conþinutului
cu apã.
tuturor
măsurilor
de produsul
precauţie.pentru
3. Dacă
simptome ca urmare
a expunerii la acest
produs, cum ar fi: mâncărimi ale pielii, trebuie
Acidul
este
sensibil
la contactul
cu apa. Este
foarte important
sã se utilizeze
o seringã
pentrusau
a se
extrageîn
să
faceţiclavulanic
imediat un
consult
medical
şi să prezentaţi
medicului
acest avertisment.
Umflarea
feţei,complet
buzeloruscatã
sau ochilor
dificultăţi
suspensiasunt
din simptome
flacon cu scopul
de serioase
a evita contaminarea
conþinutului
rãmas
în flacon cu picãturi de apã. Contaminarea conþinutului se
respiraţie
mult mai
şi necesită îngrijire
medicală
imediată.
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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 a-ţi 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, buzelor sau ochilor sau dificultăţi în
respiraţie sunt simptome mult mai serioase şi necesită îngrijire medicală imediată.
Reacţii adverse
Ocazional, produsul poate determina durere la locul de inoculare şi/sau reacţii ale ţesutului local.
Gestaţia şi lactaţia
Produsul poate fi utilizat la animalele gestante sau în perioada de lactaţie.
Interacţiuni cu alte produse medicinale veterinare
Nu trebuie administrate concomitent cu antibiotice bacteriostatice care sunt incompatibile.
Posologie
Poate fi administrat pe cale subcutanată sau intramusculară la câine şi la pisică şi numai prin injecţii 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 injecţiei. Se va folosi o seringă şi un ac steril complet
uscate.
Pentru terapia combinată se va respecta următorul regim minim de tratament:
Synulox RTU

Synulox LC

8,75 mg/kg greutate corporală(7,0 mg amoxicilină, 1,75 mg acid
clavulanic)
echivalent cu 1 ml/20 kg g.c.

O seringă pentru fiecare sfert afectat
12 ore

24 de ore

O seringă pentru fiecare sfert afectat

8,75 mg/kg greutate corporală(7,0 mg amoxicilină, 1,75 mg acid
clavulanic)
echivalent cu 1 ml/20 kg g.c.

12 ore

24 ore

O seringă pentru fiecare sfert afectat

8,75 mg/kg greutate corporală(7,0 mg amoxicilină, 1,75 mg acid
clavulanic)
echivalent cu 1 ml/20 kg g.c.
Când este necesar, Synulox RTU poate fi administrat timp de încă 2
zile pentru a avea o durată totală a tratamentului injectabil de 5 zile

Supradozare
Synulox RTU are o toxicitate scăzută şi este bine tolerat în cazul administrării pe cale parenterală. Cu excepţia reacţiilor locale ocazionale
la locul de administrare, care pot să apară chiar la doza recomandată, nu s-a observat apariţia altor efecte adverse chiar şi în cazul
administrării accidentale a unei supradoze
Perioada de aşteptare
Carne şi organe: Bovine – 28 de zile: Suine – 19 zile.
Lapte: 48 de ore (numai la bovine).
În cazul terapiei combinate: Synulox RTU + Synulox LC, laptele va fi dat în consum după 60 de ore de la ultimul tratament.
Incompatibilităţi
Nu se cunosc.
Depozitare şi valabilitate
Se va depozita la temperaturi de până la 250C; se va proteja de lumină.
Valabilitatea produsului este de: 24 de luni
Forme de prezentare
Flacoane de sticlă de 40 şi 100 ml ce conţin 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.
Precauţii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deşeurilor provenite din utilizarea unor
astfel de produse
Distrugerea produsului sau al resturilor neutilizate se va face în concordanţă cu reglementările naţionale în vigoare.
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Synulox Tablete Palatabile 50 mg
Substanþa activã
Fiecare tabletã conþine:
Amoxicilinã (sub formã de amoxicilinã trihidrat) 40 mg
Acid Clavulanic (Clavulanat de potasiu) 10 mg
Excipient
E 127 (Erythrosine Lake)
FORMA FARMACEUTICÃ
Tablete. Tablete rotunde, de culoare roz prevãzute cu o renurã centralã.
Specii þintã
Câini ºi pisici
Indicaþii pentru utilizare
Produsul a demonstrat cã este eficace ºi poate fi utilizat pentru tratamentul unei game largi de afecþiuni la câini ºi pisici: boli ale pielii
(inclusiv piodermitã superficialã ºi profundã), infecþii ale þesuturilor moi (abcese ºi abcese ale glandelor perianale), infecþii dentare (ex.
gingivite), infecþii ale tractului urinar, infecþii ale tractului respirator (atât a tractului respirator superior cât ºi a celui inferior), enterite.
Contraindicaþii
Nu se va administra la iepuri, porci de guineea ºi hamsteri. Se va utiliza cu precauþie la alte ierbivore de talie micã.
Precauþii speciale
Pentru operator
Penicilinele ºi cefalosporinele pot determina apariþia de hipersensibilitate (alergie) dupã injectare, inhalare, ingestie sau contact
cutanat. Hipersensibilitatea la peniciline poate fi asociatã cu sensibilitatea încruciºatã faþã de cefalosporine ºi invers. Ocazional,
reacþiile alergice la aceste substanþe pot fi grave. 1. Nu se va manipula acest produs dacã cunoaºteþi cã sunteþi o persoanã sensibilã
sau aþi fost avertizat sã nu manipulaþi astfel de preparate. 2. Se va manipula acest produs cu mare atenþie pentru a se preveni
expunerea prin asigurarea tuturor mãsurilor de precauþie. 3. Dacã apar simptome ca urmare a expunerii la acest produs, cum ar fi
mâncãrimi ale pielii, trebuie sã faceþi imediat un consult medical ºi sã prezentaþi medicului acest avertisment. Umflarea feþei, buzelor
sau ochilor sau dificultãþi în respiraþie sunt simptome mult mai serioase ºi necesitã îngrijire medicalã imediatã.
Reacþii adverse
Nu se cunosc.
Utilizare în timpul gestaþiei, lactaþiei
Produsul poate fi utilizat în siguranþã la animalele gestante sau în perioada de lactaþie.
Posologie
Administrare pe cale oralã.
Doza recomandatã este de 12,5 mg/kg g.c.
Frecvenþa dozãrii: urmãtorul tabel poate fi utilizat ca un ghid pentru administrarea produsului la doza standard de 12,5 mg/kg g.c., de
douã ori pe zi.
Greutate (kg)
1-3
3-5
6-9
10-13
14-18
19-25
26-35
36-49
50

Nr. de tablete/dozã de 2 ori/zi
250 mg
50 mg
1/ 2

1
2
3
4
-
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TRATAMENT - Antibiotice
Pentru marea majoritate a infecþiilor inclusiv cele ale pielii, tractului urinar ºi gastrointestinal, dozajul prezentat este foarte eficace. În
cazurile refractare la tratament, mai ales în caz de infecþii respiratorii, s-au obþinut rezultate foarte bune prin administrarea unei doze
duble de 25 mg/kg g.c., de douã ori pe zi.
Durata tratamentului
Cazurile de rutinã - pentru toate tipurile de infecþii prezentate - între 5 ºi 7 zile de tratament.
Cazurile cronice sau refractare
În aceste cazuri, în care sunt prezente distrugeri tisulare masive, poate fi necesarã o duratã mai mare a tratamentului care sã ofere
suficient timp pentru refacerea þesutului afectat. Pe baza testãrilor clinice, se recomandã urmãtoarele perioade de timp ca duratã a
tratamentului:
Boli cronice ale pielii: 10 - 12 zile
Cistitã cronicã: 10 - 28 de zile
Boli respiratorii: 8 - 10 zile
Acest produs este eficace ºi împotriva infecþiilor cu Klebsiella, dar nu este indicatã utilizarea lui în cazul infecþiilor cu Pseudomonas spp.
Frecvent, tabletele sunt acceptate în momentul în care sunt administrate din mânã, chiar în cazul câinilor ºi pisicilor bolnave. În mod
alternativ, tabletele pot fi amestecate cu hrana.
Supradozare
Produsul are o toxicitate extrem de scãzutã pentru speciile þintã. Nu s-a observat apariþia de reacþii adverse chiar ºi în cazul
administrãrii accidentale a unor supradoze.
Precauþii speciale pentru depozitare
Se va depozita la temperaturi de pânã la 25oC; se va proteja de luminã.
Depozitare ºi valabilitate
Valabilitatea produsului este de 24 de luni.
Forma de prezentare
Blister cu câte 10 tablete (2 rânduri a câte 5 tablete). Cutii cu 100 sau 500 de blistere.
Precauþii speciale pentru distrugerea produselor de uz veterinar neutilizate sau a rezidurilor provenite de la aceste produse
Distrugerea produsului sau a resturilor neutilizate se va face în concordanþã cu reglementãrile naþionale în vigoare.
Numai pentru tratamentul animalelor.
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TRATAMENT - Antibiotice
®

Synulox Tablete Palatabile 250 mg
Substanþa activã
Fiecare tabletã conþine:
Amoxicilinã (sub formã de amoxicilinã trihidrat) 200 mg
Acid Clavulanic (Clavulanat de potasiu) 50 mg
Excipient
E 127
FORMA FARMACEUTICÃ
Tablete. Tablete rotunde, de culoare roz prevãzute cu o renurã centralã.
Specii þintã
Câini ºi pisici
Indicaþii pentru utilizare
Produsul a demonstrat cã este eficace ºi poate fi utilizat pentru tratamentul unei game largi de afecþiuni la câini ºi pisici: boli ale pielii
(inclusiv piodermitã superficialã ºi profundã), infecþii ale þesuturilor moi (abcese ºi abcese ale glandelor perianale), infecþii dentare (ex.
gingivite), infecþii ale tractului urinar, infecþii ale tractului respirator (atât a tractului respirator superior cât ºi a celui inferior), enterite.
Contraindicaþii
Nu se va administra la iepuri, porci de guineea ºi hamsteri. Se va utiliza cu precauþie la alte ierbivore de talie micã.
Precauþii speciale
Pentru operator
Penicilinele ºi cefalosporinele pot determina apariþia de hipersensibilitate (alergie) dupã injectare, inhalare, ingestie sau contact
cutanat. Hipersensibilitatea la peniciline poate fi asociatã cu sensibilitatea încruciºatã faþã de cefalosporine ºi invers. Ocazional,
reacþiile alergice la aceste substanþe pot fi grave. 1. Nu se va manipula acest produs dacã cunoaºteþi cã sunteþi o persoanã sensibilã
sau aþi fost avertizat sã nu manipulaþi astfel de preparate. 2. Se va manipula acest produs cu mare atenþie pentru a se preveni
expunerea prin asigurarea tuturor mãsurilor de precauþie. 3. Dacã apar simptome ca urmare a expunerii la acest produs, cum ar fi
mâncãrimi ale pielii, trebuie sã faceþi imediat un consult medical ºi sã prezentaþi medicului acest avertisment. Umflarea feþei, buzelor
sau ochilor sau dificultãþi în respiraþie sunt simptome mult mai serioase ºi necesitã îngrijire medicalã imediatã.
Reacþii adverse
Nu se cunosc.
Utilizare în timpul gestaþei, lactaþiei
Produsul poate fi utilizat în siguranþã la animalele gestante sau în perioada de lactaþie.
Posologie
Administrare pe cale oralã.
Doza recomandatã este de 12,5 mg/kg g.c.
Frecvenþa dozãrii: urmãtorul tabel poate fi utilizat ca un ghid pentru administrarea produsului la doza standard de 12,5 mg/kg g.c., de
douã ori pe zi.
Greutate (kg)
1-3
3-5
6/9
10-13
14-18
19-25
26-35
36-49
50

Nr. de tablete/dozã de 2 ori/zi
250 mg
50 mg
1/ 2

1
2
3
4
-
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TRATAMENT - Antibiotice
Pentru marea majoritate a infecþiilor inclusiv cele ale pielii, tractului urinar ºi gastrointestinal, dozajul prezentat este foarte eficace. În
cazurile refractare la tratament, mai ales în caz de infecþii respiratorii, s-au obþinut rezultate foarte bune prin administrarea unei doze
duble de 25 mg/kg g.c., de douã ori pe zi.
Durata tratamentului
Cazurile de rutinã - pentru toate tipurile de infecþii prezentate - între 5 ºi 7 zile de tratament.
Cazurile cronice sau refractare
În aceste cazuri, în care sunt prezente distrugeri tisulare masive, poate fi necesarã o duratã mai mare a tratamentului care sã ofere
suficient timp pentru refacerea þesutului afectat. Pe baza testãrilor clinice, se recomandã urmãtoarele perioade de timp ca duratã a
tratamentului:
Boli cronice ale pielii: 10 - 12 zile
Cistitã cronicã: 10 - 28 de zile
Boli respiratorii: 8 - 10 zile
Acest produs este eficace ºi împotriva infecþiilor cu Klebsiella, dar nu este indicatã utilizarea lui în cazul infecþiilor cu Pseudomonas spp.
Frecvent, tabletele sunt acceptate în momentul în care sunt administrate din mânã, chiar în cazul câinilor ºi pisicilor bolnave. În mod
alternativ, tabletele pot fi amestecate cu hrana.
Supradozare
Produsul are o toxicitate extrem de scãzutã pentru speciile þintã. Nu s-a observat apariþia de reacþii adverse chiar ºi în cazul
administrãrii accidentale a unor supradoze.
Depozitare ºi valabilitate
Valabilitatea produsului este de 24 de luni.
o
Se va depozita într-un loc uscat, la temperaturi de pânã la 25 C.
Forma de prezentare
Blister cu câte 10 tablete (2 rânduri a câte 5 tablete). Cutii cu 100 sau 250 de blistere.
Precauþii speciale pentru distrugerea produselor de uz veterinar neutilizate sau a rezidurilor provenite de la aceste produse
Distrugerea produsului sau a resturilor neutilizate se va face în concordanþã cu reglementãrile naþionale în vigoare.
Numai pentru uz veterinar.
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PREVENŢIE - Vaccinuri
®

Terramycin Aerosol Spray
Substanþa activã
Oxitetraciclinã clorhidrat 3,92 % g/v
Excipienþi
Patent albastru V (E 131) 0,192 % g/v
Polisorbat 80
Isopropanol
Butan
FORMA FARMACEUTICÃ
Spray cutanat
Specii þintã
Bovine, ovine, caprine, suine, cabaline, câini, pisici, iepuri, etc
Indicaþii
Tratamentul sau prevenirea tuturor infecþiilor cutanate produse de bacterii sensibile la oxitetraciclinã la bovine, ovine, caprine, suine,
cabaline, câini, pisici, iepuri, etc.
În multe cazuri, în prezenþa infecþiilor severe sau profunde, terapia localã trebuie sã fie completatã prin terapie sistemicã.
Se recomandã pentru prevenirea ºi tratamentul:
-plãgilor traumatice
-plãgilor cauzate prin lupte, mai ales muºcãturi
-plãgilor chirurgicale, în particular cele determinate de castrare, operaþia cezarianã, decornare, codotomie, amputarea urechilor, etc
-leziunilor abrazive, rosãturi, zgârâieturi, înþepãturi, etc
-leziunilor ale ugerului, asociate în particular cu mulsul mecanic sau cu diferite traumatisme
-laminitei, cum ar fi cea prezentã în afecþiunile podale la taurine ºi ovine
-infecþiilor bacteriene determinate de dermatitele parazitare
-leziunilor pielii ºi copitelor
Contraindicaþii
Nu existã.
Atenþionãri speciale
Numai pentru uz extern. A nu se administra în sau în jurul ochilor.
Precauþii speciale
Pentru utilizarea la animale
A nu se administra în sau în jurul ochilor.
A se utiliza numai într-o locaþie bine ventilatã.
Numai pentru uz extern.
Pentru operator
A se utiliza numai într-o locaþie bine ventilatã.
Spãlaþi ºi clãtiþi mâinile imediat dupã utilizare.
Operatorul trebuie sã poarte mãnuºi impermeabile.
Extrem de inflamabil.
A nu perfora sau arde chiar dupã 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 recunoscutã la oxitetraciclinã trebuie sã evite utilizarea produsului.
Reacþii adverse
Nu sunt.
Gestaþia ºi lactaþia
Poate fi utilizat în perioada de gestaþie ºi lactaþie.
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PREVENŢIE - Vaccinuri
Interacþiuni cu alte produse medicinale veterinare
Orice soluþie pe bazã de sãruri de metale.
Posologie
Se agitã flaconul înainte de utilizare ºi se aplicã local.
Verificaþi dacã suprafaþa ce urmeazã sã fie tratatã este curatã.
În caz contrar se va curãþa aceastã suprafaþã, se vor îndepãrta corpurile strãine, puroiul, exsudatele, lambourile cutanate mortificate,
blana, etc.
Se va agita bine spray-ul înainte de aplicare dupã care se va pulveriza produsul de la o distanþã de aproximativ 18-20 cm de suprafaþa
pielii.
Cantitatea de medicament ce va fi aspersatã depinde de severitatea ºi de mãrimea leziunii. Totuºi, se recomandã ca suprafaþa
respectivã sã fie pulverizatã timp de 1-2 secunde.
Tratamentul trebuie sã fie repetat de 3 ori pe zi pânã la vindecarea animalului.
Supradozare
Nu creeazã probleme.
Timp de aºteptare
Zero zile.
Proprietãþi farmacodinamice
Oxitetraciclina este produsã prin fermentaþia lui Streptomyces rimosus. Posedã o activitate antimicrobianã cu spectru larg împotriva
unei game variate de Gram pozitivi, Gram negativi, bacterii, unele mycoplasme, protozoare, richeþi ºi Chlamydia.
Oxitetraciclina este bacteriostaticã ºi acþioneazã prin inhibarea sintezei proteice de la nivelul celulei.
Particularitãþi farmacocinetice
Când se administreazã topic, absorbþia de oxitetraciclinã este neglijabilã ºi vine direct în contact cu bacteria de la nivelul pielii precum ºi
în leziunile superficiale de la nivelul suprafeþelor externe corporale. Culoarea marker-ului indicã extinderea zonei tratate.
Incompatibilitãþi
Nu se cunosc.
Forma de prezentare
Flacon de aluminiu lãcuit, presurizat, cu aerosol ce conþine în fiecare pachet de 150 ml câte 4 g de oxitetraciclinã clorhidrat încorporatã
în vopsea marker de culoare albastrã. Produsul are o bazã spirtoasã care favorizeazã uscarea rapidã. O valvã specialã (tip PCA 39 PV)
este încoproratã, permiþând produsului sã fie manipulat eficient atât în poziþie verticalã cât ºi invers.
Depozitare ºi valabilitate
o
A nu se pãstra la temperaturã mai mare de 25 C.
A se pãstra în loc uscat.
Flacon presurizat: se va proteja de luminã ºi nu se va expune la temperaturi mai mari de 50oC.
Valabilitate: 2 ani.
Precauþii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deºeurilor provenite din utilizarea
unor astfel de produse
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deºeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu
cerinþele locale.

50
ÎN SLUJBA ANIMALELOR. ÎN SLUJBA SÃNÃTÃŢII. ÎN SLUJBA DUMNEAVOASTRÃ.

TRATAMENT - Antiinflamatorii și sedative
®

Alzane Soluþie Injectabilã
Alzane, 5mg/ml, soluþie injectabilã, pentru câini ºi pisici
Substanþa activã
Fiecare ml conþine:
Hidroclorurã de atipamezol 5,0 mg
(echivalent cu 4,27 mg atipamezol bazã)
Excipienþi
Parahidroxibenzoat de metil (E 218) 1,0 mg
Clorurã de sodiu
Apã pentru preparate injectabile
FORMA FARMACEUTICÃ
Soluþie injectabilã.
Soluþie apoasã, sterilã, limpede ºi incolorã.
Specii þintã
Câini ºi pisici
Indicaþii pentru utilizare
Hidroclorura de atipamezol este antagonist selectiv al receptorilor alfa 2-adrenergici ºi este indicat sã anuleze efectele sedative ale
medetomidinei sau dexmedetomidinei la câini ºi pisici.
Contraindicaþii
A nu se folosi la animalele de reproducþie sau animalele ce suferã afecþiuni hepatice, renale sau cardiace.
Atenþionãri speciale
Înainte de a oferi hranã sau apã trebuie sã ne asigurãm cã animalul ºi-a reluat reflexul normal de înghiþire.
Precauþii speciale
Pentru utilizare la animale
Dupã administrarea produsului, animalele trebuie lãsate sã se odihneascã într-un loc liniºtit. În timpul recuperãrii animalele nu trebuie
lãsate nesupravegheate.
Datoritã recomandãrilor diferite de dozare, trebuie avutã grijã la utilizarea produsului în afara prescripþiei etichetei la alte animale decât
speciile þintã.
Dacã se administreazã alte sedative decât medetomidina sau dexmedetomidina, trebuie avut în vedere cã efectele acelor sedative pot
persista dupã anularea efectelor substanþelor alfa-2 agoniste.
Atipamezolul nu anuleazã efectul ketaminei, care poate cauza colaps la câini ºi crampe la pisici atunci când se foloseºte singurã. A nu
se administra atipamezol înainte de 30-40 minute dupã administrarea de ketaminã.
Pentru operator
Datoritã activitãþii farmaceutice puternice a atipamezolului, contactul pielii, ochilor ºi a mucoaselor cu produsul trebuie evitat. În cazul
contactului accidental cu pielea ºi ochii, spãlaþi imediat zona respectivã cu apã curatã. Cereþi sfatul medicului dacã persistã iritaþia.
Scoateþi hainele contaminate care sunt în contact direct cu pielea.
Trebuie acordatã atenþie pentru a evita ingerarea ºi auto-injectarea accidentalã. Dacã se produce ingerarea ºi auto-injectarea
accidentalã, se recomandã sã cereþi imediat sfatul medicului ºi sã prezentaþi prospectul produsului.
Reacþii adverse
S-a observat un efect hipotensiv tranzitoriu în timpul primelor zece minute post-administrare a hidroclorurii de atipamezol. În cazuri rare
s-au raportat hiperactivitate, tahicardie, salivaþie, vocalize atipice, tremurãturi musculare, vomã, creºterea ratei respiratorii, urinare ºi
defecare necontrolatã. În cazuri foarte rare, poate apare reinstalarea sedãrii sau timpul de recuperare nu se va scurta în urma
administrãrii atipamezolului.
La pisici, când se utilizeazã doze mici pentru reversia parþialã a efectelor medetomidinei sau dexmedetomidinei trebuie sã se evite
posibilitatea instalãrii hipotermiei (chiar în cazul în care se instaleazã în urma sedãrii).
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TRATAMENT - Antiinflamatorii și sedative
Utilizare în perioada de gestaþie, lactaþie
Siguranþa acestui produs medicinal veterinar nu a fost stabilitã pentru utilizarea în timpul gestaþiei ºi lactaþiei. De aceea nu se
recomandã utilizarea în timpul gestaþiei ºi lactaþiei.
Interacþiuni cu alte produse medicinale
Nu se recomandã administrarea simultanã a atipamezolului cu alte produse cu acþiune la nivel central, ca diazepamul, acepromazina
sau opiaceele.
Posologie
Pentru o singurã administrare intramuscularã la câini ºi pisici. Când se administreazã volume mici, pentru efectuarea cu acurateþe a
dozãrii se recomandã folosirea unei seringi gradate potrivite. Atipamezolul este administrat la 15-60 minute de la injecþia cu
medetomidinã sau dexmedetomidinã.
Câini: doza în micrograme pe kilogram este de cinci ori doza iniþialã de hidroclorurã de medetomidinã ºi de zece ori doza de
hidroclorurã de dexmedetomidinã.
Datoritã concentraþiei de cinci ori a ingredientului activ (hidroclorura de atipamezol) la acest produs comparativ cu aceea a produselor
ce conþin 1 mg de hidroclorurã de medetomidinã pe ml ºi concentraþiei comparabile cu aceea a preparatelor ce conþin 0,5 mg de
hidroclorurã de dexmetomidinã, se recomandã un volum egal din fiecare preparat.
Exemple de dozare la câini:
Dozare Medetomidinã 1,0 mg/ml, soluþie injectabilã
0,04 ml/kg greutate corporalã,
corespunzãtor cu 40 μg/kg greutate corporalã

Dozare Alzane 5,0 mg/ml, soluþie injectabilã
0,04 ml/kg greutate corporalã,
corespunzãtor cu 200 μg/kg greutate corporalã

Dozare Dexmedetomidinã 0,5 mg/ml, soluþie injectabilã
0,04 ml/kg greutate corporalã,
corespunzãtor cu 20 μg/kg greutate corporalã

Dozare Alzane 5,0 mg/ml, soluþie injectabilã
0,04 ml/kg greutate corporalã,
corespunzãtor cu 200 μg/kg greutate corporalã

Pisici: doza de hidroclorurã de atipamezol (în  g/kg) este de douã ori ºi jumãtate doza iniþialã de hidroclorurã de medetomidinã ºi de
cinci ori cea de hidroclorurã de dexmedetomidinã.
Datoritã concentraþiei de cinci ori mai mare a ingredientului activ (hidroclorura de atipamezol) la acest produs comparativ cu aceea a
produselor ce conþin 1 mg de hidroclorurã de medetomidinã pe ml ºi concentraþia de zece ori în comparaþie cu aceea a preparatelor ce
conþin 0,5 mg de hidroclorurã de dexmetomidinã, se recomandã administrarea a jumãtate din volumul de medetomidinã sau
dexmedetomidinã administrate.
Exemple de dozare la pisici:
Dozare Medetomidinã 1,0 mg/ml, soluþie injectabilã
0,08 ml/kg greutate corporalã,
corespunzãtor cu 80 μg/kg greutate corporalã

Dozare Alzane 5,0 mg/ml, soluþie injectabilã
0,04 ml/kg greutate corporalã,
corespunzãtor cu 200 μg/kg greutate corporalã

Dozare Dexmedetomidinã 0,5 mg/ml, soluþie injectabilã
0,08 ml/kg greutate corporalã,
corespunzãtor cu 40 μg/kg greutate corporalã

Dozare Alzane 5,0 mg/ml, soluþie injectabilã
0,04 ml/kg greutate corporalã,
corespunzãtor cu 200 μg/kg greutate corporalã

Timpul de recuperare se scurteazã cu aproximativ 5 minute. Animalele încep sã se miºte dupã aproximativ 10 minute de la
administrarea produsului.
Supradozare
Supradozarea hidroclorurii de atipamezol poate cauza o stare de tahicardie tranzitorie ºi alertã (hiperactivitate, tremur muscular). Dacã
este necesar, aceste semne pot fi anulate printr-o dozã de hidroclorurã de medetomidinã sau dexmedetomidinã, dozã mai scãzutã
decât cea clinicã, folositã în mod uzual.
Dacã hidroclorura de atipamezol este administratã în mod necorespunzãtor, la un animal ce nu a fost tratat cu hidroclorurã de
medetomidinã sau dexmedetomidinã, poate apare hiperactivitate ºi tremur muscular. Aceste efecte pot persista pentru circa 15
minute.

52
ÎN SLUJBA ANIMALELOR. ÎN SLUJBA SÃNÃTÃŢII. ÎN SLUJBA DUMNEAVOASTRÃ.

TRATAMENT - Antiinflamatorii și sedative
Proprietãþi farmacodinamice
Atipamezolul este un blocant puternic ºi selectiv al receptorilor alfa 2-adrenergici care promoveazã eliberarea de noradrenalinã ca
neurotransmiþãtor în sistemul nervos central ºi periferic. Aceasta duce la activarea sistemului nervos central datoritã activãrii
simpatice. În primele 10 minute de la administrarea hidroclorurii de atipamezol pot apare alte efecte farmacodinamice cum ar fi impact
moderat asupra sistemului cardiovascular urmat de o scãdere tranzitorie a presiunii sangvine. Ca ºi alfa 2 antagonist, atipamezolul
este capabil de eliminarea (sau inhibarea) agonisticã a medetomidinei ºi a dexmedetomidinei. Totuºi, atipamezolul anuleazã efectele
sedative ale hidriclorurii de medetomidinã ºi dexmedetomidinã, la normal, la câini ºi pisici ºi poate duce la o creºtere tranzitorie a ratei
cardiace.
Proprietãþi farmacocinetice
Hidroclorura de atipamezol este absorbitã rapid dupã injectare intramuscularã. Concentraþia maximã în sistemul nervos central este
atinsã în 10-15 minute. Volumul de distribuþie (Vd) este în jur de 1-2,5 l/kg. Timpul de înjumãtãþire (t1/2) al hidroclorurii de
atipamezol s-a raportat a fi aproximativ 1 orã. Hidroclorura de atipamezol este metabolizatã rapid ºi complet. Metaboliþii sunt excretaþi
în principal prin urinã iar o micã parte excretaþi prin fecale.
Incompatibilitãþi
În absenþa oricãror studii de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alt produs medicinal veterinar în
aceeaºi seringã.
Depozitare ºi valabilitate
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aºa cum este ambalat pentru comercializare: 2 ani.
Perioada de valabilitate dupã prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.
Precauþii speciale pentru depozitare
Acest produs medicinal veterinar nu necesitã condiþii speciale de depozitare.
Forme de prezentare
Flacon de sticlã de 10 ml
Precauþii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deºeurilor provenite din utilizarea
unor astfel de produse
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deºeu provenit din utilizarea unui astfel de produs medicinal veterinar trebuie eliminat în
conformitate cu cerinþele locale.
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Dorbene vet Soluþie Injectabilã
Dorbene vet, 1 mg/ml soluþie injectabilã, pentru câini ºi pisici.
Substanþa activã
1 ml soluþie injectabilã conþine:
Clorhidrat de medetomidinã 1 mg
(echivalent a 0,85 medetomidinã)
Excipienþi
Parahidroxibenzoat de metil (E218) 1,0 mg
Parahidroxibenzoat de propil (E 216) 0,2 mg
Clorurã de sodiu
Acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului)
Apã pentru preparate injectabile
FORMA FARMACEUTICÃ
Soluþie injectabilã.
Soluþie clarã, incolorã.
Specii þintã
Câini ºi pisici
Indicaþii pentru utilizare
La câini ºi pisici.
Sedarea pentru facilitarea intervenþiilor. Premedicaþie înainte de anestezia generalã.
La pisici:
În combinaþie cu ketamina pentru anestezia generalã pentru procedurile chirurgicale minore de scurtã duratã.
Contraindicaþii
A nu se utiliza la animale cu:
- Afecþiuni cardiovasculare sau respiratorii grave, disfuncþii hepatice sau renale;
- Dereglãri mecanice ale tractului intestinal (torsiune gastricã, încarceraþie, obstrucþii esofagiene);
- Diabet zaharat;
- Stare de ºoc, emaciere sau debilitare gravã.
A nu se utiliza concomitent cu amine simpatomimetice.
A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate cunoscutã la substanþele active sau la oricare dintre excipienþi. A nu se utiliza la animale cu
probleme oculare unde o creºtere a presiunii intraoculare poate fi nefavorabilã.
Atenþionãri speciale
Medetomidina poate sã nu asigure analgezia pentru toatã perioada sedãrii, de aceea trebuie luatã în considerare asigurarea
analgeziei cu substanþe adiþionale pentru procedurile dureroase.
Precauþii speciale
Pentru utilizare la animale
Trebuie efectuatã o examinare clinicã la toate animalele, înainte de utilizarea produselor medicinale veterinare destinate sedãrii ºi/sau
anesteziei generale. Trebuie evitatã administrarea de doze mãrite la câinii de talie mare. Trebuie avutã grijã când se combinã
medetomidina cu alte anestezice sau sedative (de exemplu: ketaminã, tiopental, propofol, halotan), datoritã efectelor anestezice
potenþatoare. Doza de anestezic trebuie redusã corespunzãtor ºi titratã conform rãspunsului datoritã variabilitãþii considerabile în
necesarul pacienþilor. Înainte de utilizarea oricãrei combinaþii, trebuie avute în vedere atenþionãrile ºi contraindicaþiile din literaturã la
celelalte produse.
Animalele nu trebuie hrãnite deloc cu 12 ore înainte de anestezie.
Animalul trebuie amplasat într-un mediu calm ºi liniºtit pentru ca sedarea sã aibã efect maxim. Acest lucru va dura 10-15 minute. Nu
trebuie începutã nicio procedurã sau administrate alte medicamente înainte de instalarea sedãrii.
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Animalele tratate trebuie þinute la cãldurã ºi la o temperaturã constantã, în ambele situaþii, atât în timpul procedurii cât ºi în timpul
recuperãrii postoperatorii. Ochii trebuie protejaþi cu lubrifiant potrivit.
În cazul animalelor nervoase, agresive sau surescitate, trebuie sã li se permitã sã se calmeze înainte de iniþierea tratamentului. Câinilor
ºi pisicilor bolnave ºi debilitate trebuie sã li se administreze ca premedicaþie numai medetomidinã înainte de inducerea sau menþinerea
anesteziei generale bazatã pe evaluarea risc-beneficiu.
Trebuie avutã grijã la folosirea medetomidinei la animalele cu afecþiuni cardiovasculare sau care sunt în vârstã sau cu sãnãtatea
precarã în general. Funcþiile hepatice ºi renale trebuie evaluate înainte de administrare.
Medetomidina poate cauza depresie respiratorie ºi în aceste circumstanþe, se poate apela la ventilaþie manualã ºi administrare de
oxigen.
Pentru a reduce timpul de recuperare dupã anestezie sau sedare, efectul Dorbene vet poate fi contracarat prin administrarea de alfa-2
antagoniºti, exemplu atipamezol sau yohimbinã. Cum ketamina singurã poate cauza crampe, alfa-2 antagoniºtii trebuie administraþi la
cel puþin 30-40 minute dupã ketaminã.
Pentru operator
În cazul ingerãrii accidentale sau injectãrii accidentale, se recomandã sã prezentaþi prospectul produsului ºi sã cereþi imediat sfatul
medicului, dar NU CONDUCEÞI, deoarece poate apare sedare ºi schimbãri în presiunea sangvinã.
Evitaþi contactul cu pielea, ochii sau mucoasele.
Spãlaþi pielea expusã imediat dupã contact, cu cantitãþi mari de apã.
Scoateþi hainele contaminate care sunt în contact direct cu pielea.
În cazul contactului accidental cu ochii, spãlaþi imediat zona respectivã cu apã curatã din abundenþã. Cereþi sfatul medicului dacã apar
simptome.
Dacã femeile gravide manipuleazã produsul, trebuie avutã mare grijã pentru evitarea autoinjectãrii întrucât, dupã expunerea sistemicã
accidentalã, pot apare contracþii uterine ºi scãderea presiunii sangvine fetale.
Sfat cãtre medici: Medetomidina este un alfa2- agonist adrenoreceptor, simptomele dupã absorbþie pot implica efecte clinice incluzând
dependenþa, depresie respiratorie, bradicardie, hipotensiune, gurã uscatã ºi hiperglicemie. S-a mai raportat aritmie ventricularã.
Simptomele respiratorii ºi hemodinamice trebuie tratate simptomatic.
Reacþii adverse
Dupã administrare este de aºteptat o scãdere a ratei cardiace ºi respiratorii. Bradicardie cu bloc atrioventricular (de grad 1 ºi 2) ºi
ocazional extrasistolã. Vasoconstricþie a arterelor coronare. Reducerea ratei de împingere cardiac. Presiunea sangvinã va creºte
iniþial, dupã administrare, apoi va reveni la normal sau puþin sub normal.
Produsul are efect emetic, în special la pisici. Acesta apare în câteva minute de la administrare. Pisicile pot voma la recuperare. Poate
apare hipersensibilitate la zgomote. Intensificarea diurezei, hipotermie, depresie respiratorie, cianozã, durere la locul injecþiei ºi tremur
muscular poate fi observat. În cazuri individuale s-a observat hiperglicemie datoritã depresiei secreþiei de insulinã. S-a mai raportat
edem pulmonar ca reacþie adversã rar întâlnitã dupã folosirea medetomidinei. În depresia circulatorie ºi respiratorie poate fi indicatã
ventilaþie manualã ºi suplimentarea cu oxigen. Atropina poate creºte rata cardiacã.
Câinii cu o greutate mai micã de 10 kg pot prezenta mai frecvent efectele nedorite menþionate mai sus.
Utilizare în perioada de gestaþie, lactaþie
Siguranþa acestui produs medicinal veterinar nu a fost stabilitã pentru utilizarea în timpul gestatiei ºi lactaþiei. De aceea nu trebuie
utilizat în timpul gestaþiei ºi lactaþiei.
Interacþiuni cu alte produse medicinale
Este de aºteptat ca utilizarea simultanã cu alte depresive ale SNC sã potenþeze efectul la oricare substanþe active implicate. Se poate
face ajustarea dozelor substanþelor active.
Medetomidina are un efect potenþator.
Efectele medetomidinei pot fi antagonizate prin administrarea de atipamezol sau yohimbinã.
A nu se utiliza cu amine simpatomimetice sau sulfamide + trimetoprim.
Posologie
Dorbene vet, 1 mg/ml este indicat pentru:
Câini: Administrare intramuscularã sau intravenoasã.
Pisici: Administrare intramuscularã sau subcutanatã.
Se recomandã utilizarea unei seringi gradate corespunzãtor pentru asigurarea dozãrii cu acurateþe când se administreazã volume
mici.
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Câini:
Pentru sedare, Dorbene vet 1 mg/ml trebuie administrat la o ratã de 750 μg de hidroclorurã de medetomidinã i.v sau 1000 μg de
hidroclorurã de medetomidinã i.m. pe metru pãtrat de suprafaþã corporalã, ce corespunde dozei de 20-80 μg de clorhidrat de
medetomidinã pe kilogram greutate corporalã. Folosiþi tabelul de mai jos pentru a determina dozarea corectã în funcþie de greutatea
corporalã.
Efectul maxim este obþinut în maxim 15-20 minute. Efectul clinic este dependent de dozã, durând pânã la 30-180 de minute.
Dozele de Dorbene vet, 1mg/ml, pentru sedare în ml ºi cantitatea corespunzãtoare de clorhidrat de medetomidinã în μg/kg greutate
corporalã. Pentru premedicaþie utilizaþi 50% din dozele indicate în tabel:
Greutate
Corporalã

Injecþie
intravenoasã (ml)

Corespunde la
(μg/kg GC)

Injecþie
intramuscularã (ml)

Corespunde la
(μg/kg GC)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
50
60
70
80
90
100

0,08
0,12
0,16
0,19
0,22
0,25
0,28
0,30
0,33
0,35
0,40
0,44
0,48
0,52
0,56
0,65
0,73
0,81
0,89
1,03
1,16
1,29
1,41
1,52
1,63

80,0
60,0
53,3
47,5
44,0
41,7
40,0
37,5
36,7
35,0
33,3
31,4
30,0
28,9
28,0
26,0
24,3
23,1
22,2
20,6
19,3
18,4
17,6
16,9
16,3

0,10
0,16
0,21
0,25
0,30
0,33
0,37
0,40
0,44
0,47
0,53
0,59
0,64
0,69
0,74
0,86
0,98
1,08
1,18
1,37
1,55
1,72
1,88
2,03
2,18

100,00
80,0
70,0
62,5
60,0
55,0
52,9
50,0
48,9
47,0
44,2
42,1
40,0
38,3
37,0
34,4
32,7
30,9
29,5
27,4
25,8
24,6
23,5
22,6
21,8

Pentru premedicaþie, Dorbene vet, 1 mg/ml, se administreazã la o dozã de 10-40 μg clorhidrat de medetomidinã pe kilogram greutate
corporalã, ce corespunde la 0,1-0,4 ml Dorbene vet, 1mg/ml, pe 10 kg greutate corporalã. Doza exactã depinde de combinaþia de
medicamente folosite ºi de dozajele celorlaltor medicamente folosite. Doza trebuie ajustatã mai departe în funcþie de tipul operaþiei,
durata procedurii ºi comportamentul pacientului ºi greutate. Premedicaþia cu medetomidinã va reduce semnificativ dozajul agentului
de inducere ºi va reduce amestecul volatil de anestezic necesar menþinerii anesteziei. Toþi agenþii anestetici utilizaþi pentru inducerea
sau menþinerea anesteziei trebuie administraþi pânã se obþine efectul. Înainte de utilizarea oricãrei combinaþii trebuie avutã în vedere
literatura celorlalte produse ce intrã în combinaþie.
Pisici:
Pentru sedare adâncã sau moderatã ºi contenþia pisicilor, Dorbene vet 1mg/ml trebuie administrat în dozã de 50-150 μg clorhidrat de
medetomidinã per kg g.c (corespunzãtor a 0,05-0,15 ml Dorbene vet 1mg/ml per kg g.c). Viteza de inducþie a sedãrii este mai micã
atunci când se utilizeazã calea de administrare subcutanatã.
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Pentru anestezie Dorbene vet 1 mg/ml trebuie administrat la o dozã de 80 μg clorhidrat de medetomidinã per kg g.c (corespunzãtor a
0,08 ml Dorbene vet per kg g.c) ºi 2,5 pânã la 7,5 mg ketaminã per kg g.c. Utilizând acest dozaj, anestezia survine în 3-4 minute ºi se
manifestã timp de 20-50 minute. Pentru proceduri ce dureazã mai mult, administrarea trebuie repetatã folosind jumãtate din doza
iniþialã (exemplu 40 mg clorhidrat de medetomidinã (corespunzãtoare a 0,04 ml Dorbene vet/kg g.c) ºi 2,5-3,75 mg ketaminã/kg g.c)
sau numai ketaminã în dozã de 3,0 mg/kg g.c. Ca alternativã la intervenþiile ce dureazã mai mult, anestezia poate fi prelungitã utilizând
agenþi inhalanþi izofluran sau halotan cu oxigen sau oxigen/protoxid de azot.
Supradozare
Supradozarea va cauza recuperare întârziatã dupã sedare sau anestezie. În unele cazuri poate apare depresie circulatorie sau
respiratorie. Pentru tratamentul acestor efecte cardio-respiratorii datorate supradozãrii, se recomandã administrarea unui alfa-2
antagonist cum ar fi atipamezol sau yohimbinã, cu prevederea cã revenirea dupã sedare nu este periculoasã pentru pacient
(atipamezolul nu inverseazã efectul ketaminei care poate produce blocaj la câini ºi implicit crampe la pisici când este folosit singur).
Substanþele alfa-2 antagoniste nu trebuie administrate înainte de 30-40 minute dupã ketaminã. La câini doza de atipamezol este de 5
ori mai mare decât cea de medetomidinã. Spre exemplu dacã s-a administrat o dozã de 1 ml Dorbene vet (1 mg medetomidinã) este
necesarã o dozã de 5 mg atipamezol. La pisicã doza de atipamezol este de 2,5 ori mai mare decât cea de medetomidinã. Spre exemplu
dacã s-a administrat o dozã de 1 ml Dorbene vet (1 mg medetomidinã) este necesarã o doza de 2,5 mg atipamezol.
Dacã este imperios necesar de a inversa bradicardia, dar a se menþine sedarea, se poate folosi atropina.
În cazuri de recuperare întârziatã, trebuie sã se aibã grijã pentru a ne asigura cã animalul rãmâne liniºtit ºi cald. În funcþie de situaþie,
animalul poate fi ventilat cu oxigen ºi sã primeascã lichide intravenos pentru a preveni hipovolemia. Este importantã menþinerea
temperaturii corporale în timpul sedãrii ºi recuperãrii; în cazuri de hipotermie, creºterea temperaturii cãtre un nivel normal pentru
specia respectivã, se va îngreuna.
Proprietãþi farmacodinamice
Ingredientul activ al produsului Dorbene vet este medetomidinã R, S-4-[1-(2,3-dimetilfenil)-etil)]hidroclorurã de imidazol (INN:
Medetomidine), un component sedativ cu proprietãþi analgezice ºi miorelanxante.
Medetomidina este un agonist alfa-2 adrenoceptor selectiv cu efect specific ºi înalt eficace. Activarea receptorilor alfa-2 duce la o
scãdere a eliberãrii ºi cantitãþii de norepinefrinã în sistemul nervos central ce determinã sedarea, analgezie ºi bradicardie. La periferie
medetomidina cauzeazã vasoconstricþie prin stimularea cu adrenoreceptori alfa-2, astfel ducând la hipertensiune arterialã tranzitorie.
Rata respiratorie poate fi scãzutã pasager. Profunzimea ºi durata sedãrii ºi analgeziei sunt corelate cu doza. Sedarea profundã ºi
poziþia culcat împreunã cu sensibilitate redusã la stimulii din mediu (sunete, etc.) s-au observat la administrarea medetomidinei.
Aceasta acþioneazã sinergic cu ketamina ºi opiaceele, cum ar fi fentanil, conducând la o anestezie mai bunã. Cantitatea de anestezic
volatil, ca halotanul, va fi redusã de medetomidinã. În afara de efectul ei sedativ ºi analgezic ºi de proprietãþile miorelaxante,
medetomidina exercitã, de asemenea, efecte midriatice ºi hipotermice, inhibând salivarea ºi scãzând motilitatea intestinalã.
Proprietãþi farmacocinetice
Dupã administrare intramuscularã medetomidina este rapid ºi aproape complet absorbitã de la locul injectãrii iar proprietãþile
farmacocinetice sunt similare cu administrarea intravenoasã. Concentraþiile maxime în plasmã sunt atinse între 15 ºi 20 minute. Se
considerã cã timpul de înjumãtãþire în plasmã este de 1,2 ore la câine ºi 1,5 ore la pisicã. Medetomidina este oxidatã în principal în ficat,
o cantitate micã se supune metilãrii în rinichi. Metaboliþii se eliminã în principal prin urinã.
Incompatibilitãþi
În absenþa studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie administrat împreunã cu alte produse medicinale
veterinare.
Depozitare ºi valabilitate
Termenul de valabilitate al produsului aºa cum este ambalat pentru comercializare: 2 ani.
Dupã administrarea primei doze, produsul trebuie utilizat în decurs de 28 de zile.
Precauþii speciale pentru depozitare
A se pãstra flaconul în cutia de carton pentru a se proteja de luminã.
Forme de prezentare
Flacon de sticlã incolorã de 10 ml
Precauþii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deºeurilor provenite din utilizarea
unor astfel de produse
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deºeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu
cerinþele locale.
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Rimadyl Comprimate palatabile pentru câini
Rimadyl comprimate palatabile 20mg pentru câini
Rimadyl comprimate palatabile 50mg pentru câini
Rimadyl comprimate palatabile 100mg pentru câini
Substanþa activã
1 comprimat palatabil de 600 mg conþine: Carprofen 20,000 mg
1 comprimat palatabil de 1500 mg conþine: Carprofen 50,000 mg
1 comprimat palatabil de 3000 mg conþine: Carprofen 100,000 mg
Excipienþi
Pulbere de ficat de porc uscat
Proteinã vegetalã hidrolizatã
Amidon de porumb
Lactozã monohidrat
Zahãr pudrã
Germeni de grâu
Hidrogenofosfat de calciu anhidru
Glucozã lichidã
Gelatinã tip A
Stearat de magneziu
FORMA FARMACEUTICÃ
Comprimate palatabile, rotunde, de culoare maronie cu o renurã centralã.
Specii þintã
Câini
Indicaþii pentru utilizare
Rimadyl comprimate palatabile este indicat pentru combaterea durerii ºi inflamaþiei atât în procesele acute cât ºi în cele cronice cu
localizare musculo-scheletalã, cum ar fi osteo-artritele sau afecþiunea degenerativã articularã. Este utilizat, de asemenea, ca un agent
anti-inflamator ºi analgezic pentru managementul durerii post-operatorii ºi a stãrilor de disconfort la câine.
Contraindicaþii
Nu se va depãºi doza indicatã.
Timpul de eliminare al AINS, inclusiv carprofen, la pisicã este mai mare decât la câine ºi indexul terapeutic este mai mic. În lipsa unor
date specifice, utilizarea Rimadyl tablete la pisici este contra-indicatã.
Nu se va utiliza la câinii care suferã de afecþiuni cardiace, hepatice sau renale, acolo unde existã riscul de ulceraþii sau hemoragii
gastro-intestinale sau unde existã semne de discrazie sangvinã sau hipersensibilitate la produs.
Se va evita administrarea produsului la animalele deshidratate, hipovolemice sau hipotensive la care existã riscul apariþiei toxicitãþii
renale.
Nu administraþi alte AINS concomitent sau la un interval mai mic de 24 de ore.
Carprofen nu trebuie administrat în acelaºi timp cu glucocorticoizi.
Precauþii speciale
Pentru utilizare la animale
Dacã se foloseºte la câinii cu vârstã mai micã de 6 sãptãmâni sau la câini mai bãtrâni pot apãrea riscuri suplimentare. Dacã nu se poate
evita aceastã indicaþie, aceºti câini pot necesita reducerea dozajului ºi precauþie în managementul clinic.
Se va evita utilizarea la câinii deshidrataþi, hipovolemici sau hipotensivi, deoarece existã riscul potenþial de toxicitate renalã acutã.
Administrarea concomitentã a medicamentelor potenþial nefrotoxice trebuie evitatã.
AINS pot cauza inhibiþia fagocitozei ºi din acest motiv, în situaþia tratamentului afecþiunilor de naturã inflamatorie asociate cu infecþii
bacteriene, trebuie instituitã o terapie antimicrobianã corespunzãtoare.
Pentru operator
Nu sunt.
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Reacþii adverse
Ca ºi în cazul altor AINS existã riscul de reacþii adverse destul de rare de naturã renalã sau riscul de apariþie a idiosincraziei hepatice.
Studiile experimentale ºi clinice demonstreazã cã ulceraþiile tractului gastro-intestinal la câini sunt rare în urma utilizãrii de carprofen ºi
acestea apar numai în situaþia depãºirii dozelor terapeutice indicate.
Utilizare în perioada de gestaþie, lactaþie
În absenþa studiilor specifice la cãþelele gestante nu se recomandã utilizarea produsului la aceastã categorie.
Interacþiuni cu alte produse medicinale
Nu s-au raportat interacþiuni medicamentoase semnificative între carprofen ºi alte medicamente. Toxicitatea acutã a carprofenului, la
animale, nu a fost semnificativ modificatã în cazul a 50 de teste cu cele mai uzuale (disponibile) medicamente utilizate. Unele din
acestea sunt: acidul acetilsalicilic, amfetamina, atropina, clorpromazina, diazepam, difenhidramina, alcoolul etilic, hidroclorotiazida,
imipramina, meperidina, propoxifenul, pentobarbital, sulfisoxazol, tetraciclina ºi tolbutamida.
Chiar în situaþia în care carprofenul ºi warfarina se pot cupla cu proteinele plasmatice, pot fi utilizate în acelaºi timp, cu menþiunea ca
starea clinicã sã fie monitorizatã cu atenþie, deoarece s-a demonstrat cã acestea se leagã de douã situsuri distincte ale albuminelor
serice la bovine ºi la om.
Unele AINS pot fi strâns legate de proteinele plasmatice ºi pot concura cu alte medicamente strâns legate de proteinele plasmatice,
ceea ce poate determina efecte toxice.
Posologie
Pentru administrare pe cale oralã.
Doza iniþialã este de 2 pânã la 4 mg pe kg greutate corporalã pe zi administratã într-o singurã reprizã zilnicã sau în douã reprize zilnice
egale. În funcþie de rãspunsul clinic, doza poate fi redusã dupã 7 zile pânã la 2 mg carprofen pe kg greutate corporalã pe zi administratã
într-o singurã reprizã zilnicã. Pentru a extinde efectul analgezic ºi antiinflamator post-operator, terapia parenteralã cu Rimadyl
injectabil pentru animale de companie poate fi urmatã de tratamentul cu Rimadyl Tablete Palatabile la doze de 4 mg/kg/zi timp de pânã
la 5 zile. Durata tratamentului va fi dependentã de rãspunsul clinic. Tratamentul pe termen lung trebuie sã fie periodic supravegheat de
cãtre medicul veterinar.
Supradozare
Nu existã un antidot specific pentru supradozarea carprofenului, dar, ca ºi în cazul supradozãrii clinice a altor AINS, trebuie aplicatã o
terapie generalã de susþinere.
Proprietãþi farmacodinamice
Carprofenul face parte din grupa medicamentelor antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), respectiv din grupa acidului 2-arilpropionic ºi
are activitate antiinflamatorie, analgezicã ºi antipireticã.
Carprofen, ca ºi alte AINS, este un inhibitor al enzimei ciclo-oxigenazei din cadrul cascadei metabolice a acidului arahidonic. Totuºi,
inhibiþia sintezei de prostaglandine de cãtre carprofen este uºor dependentã de puterea anti-inflamatorie ºi analgezicã a acestuia. La
doze terapeutice la câine, inhibiþia produºilor metabolici ai ciclo-oxigenazei (prostaglandine ºi tromboxani) sau ai lipoxigenazei
(leucotriene) a fost absentã sau redusã. Având în vedere cã inhibiþia prostaglandinelor este consideratã a accentua efectele secundare
toxice ale AINS, lipsa inhibiþiei ciclo-oxigenazei poate explica excelenta toleranþã gastro-intestinalã ºi renalã a carprofenului observatã
la aceastã specie. Modul exact în care acþioneazã carprofen nu este foarte clar.
În urma tratamentului cu doze terapeutice, repetat timp de 8 sãptãmâni, carprofen a demonstrat cã nu are efecte dãunãtoare asupra
cartilajului artritic la câine. În plus, concentraþiile terapeutice de carprofen au demonstrat in vitro cã intensificã sinteza de
glicozaminoglicani (GAG) în condrocitele derivate la nivelul cartilajului artritic la câine. Stimularea sintezei de GAG va reduce diferenþa
dintre rata de degenerare ºi regenerare a matricei cartilajului, având ca rezultat o reducere a procesului de pierdere a cartilajului.
Particularitãþi farmacocinetice
Carprofen este rapid ºi eficient absorbit dupã administrarea pe cale oralã. Biodisponibilitatea depãºeºte 90%, iar Cmax este atinsã în
1-3 ore. Carprofen este legat de proteinele plasmatice în proporþie de 99% ºi are un volum mic de distribuþie. Timpul de înjumãtãþire la
eliminare este de aproximativ 8 ore dupã o singurã administrare pe cale oralã.
Incompatibilitãþi
Nu s-au raportat interacþiuni semnificative ale carprofenului cu alte medicamente. Toxicitatea acutã a carprofenului, la animale, nu a
fost semnificativ modificatã în cazul unor teste cu cincisprezece din cele mai uzuale (disponibile) medicamente utilizate. Acestea sunt:
acidul acetilsalicilic, amfetamina, atropina, clorpromazina, diazepam, difenhidramina, alcoolul etilic, hidroclorotiazida, imipramina,
meperidina, propoxifenul, pentobarbital, sulfisoxazol, tetraciclina ºi tolbutamida.
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Chiar în situaþia în care carprofenul ºi warfarina se pot cupla cu proteinele plasmatice, pot fi utilizate în acelaºi timp, cu menþiunea ca
starea clinicã sã fie monitorizatã cu atenþie, deoarece s-a demonstrat cã acestea se leagã de douã situsuri distincte ale albuminelor
serice la bovine ºi la om. Carprofen nu trebuie administrat simultan cu alte AINS sau glucocorticoizi.
Depozitare ºi valabilitate
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aºa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani.
Precauþii speciale pentru depozitare
o
A se pãstra la temperaturi sub 25 C, în loc uscat.
A se proteja de luminã.
Forme de prezentare
Flacoane albe de polietilenã de înaltã densitate prevãzute cu capac de polipropilenã ce conþin 14, 20, 30, 50, 60, 100 ºi 180
comprimate.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
Precauþii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deºeurilor provenite din utilizarea
unor astfel de produse
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deºeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu
cerinþele locale.
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Rimadyl Soluþie Injectabilã
Rimadyl Soluþie Injectabilã, 50 mg/ml pentru câini ºi pisici
Substanþa activã
Carprofen 50,0 mg/ml
Excipienþi
Alcool benzilic 10,0 mg/ml
L-argininã
Acid glicocolic 100%
Hidroxid de sodiu
Lecitinã
Acid clorhidric
Apã pentru preparate injectabile
FORMA FARMACEUTICÃ
Soluþie injectabilã.
Produsul este o soluþie injectabilã limpede, de culoare galbenã pânã la galben-maroniu.
Specii þintã
Câini ºi pisici
Indicaþii pentru utilizare
Câini: Pentru controlul durerii post-operatorii ºi al inflamaþiei ce apare dupã intervenþiile chirurgicale la nivelul aparatului locomotor ºi la
nivelul þesuturilor moi (inclusiv intervenþiile chirurgicale intraoculare).
Pisici: Pentru controlul durerii post-operatorii ce însoþeºte intervenþiile chirurgicale.
Contraindicaþii
Nu se va administra prin injecþii intramusculare.
Nu se va depãºi doza recomandatã sau durata tratamentului.
Nu se va administra la animalele cu afecþiuni cardiace, hepatice sau renale la care existã posibilitatea apariþiei ulceraþiilor gastrointestinale sau sângerãrilor sau la care existã riscul de discrazie sangvinã sau de hipersensibilitate faþã de produs. Ca ºi alte
medicamente antiinflamatorii nesteroidine existã riscul unor rare reacþii adverse, de naturã renalã sau de idiosincrazie hepaticã.
Nu se va administra împreunã cu alte antiinflamatorii nesteroidiene sau la un interval mai mic de 24 de ore între ele. Unele
antiinflamatorii nesteroidiene pot fi cuplate într-un procent ridicat de proteinele plasmatice ºi sã intre în competiþie cu alte medicamente
cu aceeaºi caracteristicã, ceea ce poate determina apariþia de efecte toxice.
Atenþionãri speciale
Nu existã.
Precauþii speciale
Pentru utilizare la animale
Utilizarea la animalele a cãror vârstã este mai micã de 6 sãptãmâni sau la animalele în vârstã poate implica apariþia de riscuri
suplimentare. Dacã utilizarea la aceste categorii de vârstã nu poate fi evitatã, se recomandã utilizarea unui dozaj adecvat ºi o
supraveghere clinicã atentã.
Se va evita utilizarea produsului la animalele deshidratate, hipovolemice sau hipotensive la care existã riscul potenþial de creºtere a
toxicitãþii renale.
Se va evita administrarea concomitentã de medicamente cu risc toxic renal.
Antiinflamatoriile nesteroidiene pot determina inhibarea fagocitozei iar în cazul afecþiunilor inflamatorii însoþite de infecþii bacteriene se
recomandã asocierea cu un tratament cu produse antimicrobiene.
Pentru operator
Evitaþi contactul cu pielea ºi ochii. Se recomandã sã spãlaþi imediat zonele afectate. Dacã iritaþia persistã solicitaþi sfatul medicului.
Trebuie avutã grijã pentru a evita autoinjectarea accidentalã. În caz de autoinjectare accidentalã solicitaþi imediat sfatul medicului.
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Reacþii adverse
Nu existã.
Utilizare în perioada de gestaþie, lactaþie
În absenþa oricãror studii de utilizare a produsului la animalele gestante se recomandã evitarea folosirii produsului la aceastã categorie
de animale.
Interacþiuni cu alte produse medicinale
Pentru carprofen nu sunt raportate interacþiuni semnificative cu alte medicamente. Toxicitatea acutã a carprofenului la animale nu a
fost influenþatã semnificativ în urma testãrilor cu cincisprezece din cele mai des folosite medicamente. Acestea au fost: acid
acetilsalicilic, amfetaminã, atropinã, clorpromazinã, diazepam, difenhidraminã, alcool etilic, hidroclorotiazidã, imipraminã, meperidinã,
propoxifen, pentobarbital, sulfisoxazol, tetraciclinã ºi tolbutamidã.
Soluþia injectabilã Rimadyl pentru câini ºi pisici nu trebuie administratã concomitent sau în 24 de ore de la administrarea altui
medicament AINS sau în combinaþie cu glucocorticosteroizi.
Atât carprofenul cât ºi warfarina pot sã se cupleze cu proteinele plasmatice. Acest cuplaj se realizeazã la nivelul unor situsuri diferite la
nivelul albuminei serice umane ºi bovine, ceea ce permite utilizarea concomitentã a acestor produse cu condiþia ca situaþia clinicã
trebuie sã fie monitorizatã cu mare atenþie.
Posologie
Câini: Doza recomandatã este de 4 mg/kg g.v. (1 ml/12,5 kg g.v.) pe cale intravenoasã sau subcutanatã. Rimadyl injectabil are efecte
mult mai bune dacã se administreazã pre-operator, fie în timpul premedicaþiei sau al inducerii anesteziei.
Pentru a extinde efectul analgezic ºi antiinflamator post-operator, terapia parenteralã poate fi urmatã de administrarea de Rimadyl
tablete la doza de 4 mg/kg/zi pânã la 5 zile de tratament.
Pisici: Doza recomandatã este de 4 mg/kg g.v. (0,24ml/3 kg g.v.) pe cale intravenoasã sau subcutanatã, recomandat este sã se
administreze pre-operator în momentul inducerii anesteziei. La pisicã, datoritã perioadei mari de înjumãtãþire, ºi a indicelui terapeutic
limitat, trebuie avut grijã sã nu se depãºeascã sau sã se repete (dubleze) doza recomandatã. Se recomandã utilizarea unei seringi
gradate cu capacitatea de 1 ml pentru acurateþa dozãrii.
Studiile clinice efectuate la câini ºi pisici au sugerat cã este necesarã numai o dozã de carprofen în primele 24 de ore postoperator;
dacã sunt necesare anelgezice în aceastã perioadã, dacã este necesar, se poate administra o jumãtate de dozã de carprofen la câini
(nu ºi la pisici).
Supradozare
Nu existã un antidot specific în cazul supradozãrilor de carprofen, dar trebuie instituitã terapia de susþinere generalã similarã cu cea
aplicatã în situaþia supradozãrilor de medicamente antiinflamatorii nesteroidiene.
Proprietãþi farmacodinamice
Carprofen face parte din medicamentele antiinflamatorii nesteroidiene (AINS) grupa acizilor 2-arilpropionici ºi prezintã proprietãþi
antiinflamatorii, analgezice ºi antipiretice.
Carprofen, ca majoritatea medicamentelor antiinflamatorii nesteroidiene, este un inhibitor al enzimei ciclooxigenazã din ciclul
metabolic al acidului arahidonic. Totuºi, inhibarea sintezei de prostaglandine de cãtre carprofen este de intensitate redusã în
comparaþie cu capacitatea sa antiinflamatorie ºi analgezicã. La doze terapeutice la câine, inhibarea producþiei de ciclooxigenazã
(prostaglandine ºi tromboxani) sau de lipoxigenazã (leucotriene) a fost absentã sau redusã. Deoarece inhibarea prostangladinelor
este consideratã ca factor de bazã al efectelor toxice ale medicamente antiinflamatorii nesteroidine, lipsa inhibãrii ciclooxigenazei
poate explica excelenta toleranþã gastro-intestinalã ºi renalã a carpofenului observatã la aceste specii. Modul precis de acþiune al
carprofenului nu a fost elucidat pe deplin încã.
Particularitãþi farmacocinetice
Absorbþia: Dupã administrarea unei singure doze de 1,4 mg carprofen/kg concentraþia maximã plasmaticã (Cmax) de 15,4 μg/ml a fost
atinsã dupã (Tmax) 7-19 ore.
Distribuþia: Concentraþiile cele mai mari de carprofen se gãsesc în bilã ºi plasmã, carprofen fiind legat de proteinele plasmatice în
proporþie de peste 98%. Carprofen ca distribuþie în þesuturi se gãseºte în concentraþii mari în þesuturile renale ºi hepatice urmate de
þesuturile adipoase ºi musculare.

62
ÎN SLUJBA ANIMALELOR. ÎN SLUJBA SÃNÃTÃŢII. ÎN SLUJBA DUMNEAVOASTRÃ.

TRATAMENT - Antiinflamatorii și sedative
Metabolism: Carprofen (bazã) este principalul constituent în toate þesuturile. Carprofen (compus de bazã) este greu metabolizat în
prima fazã prin hidroxilare inelarã, hidroxilare la nivelul -carbon ºi prin conjuncþie a grupei acidului carboxilic cu acidul glucuronic.
Metabolitul 8-hidroxilat ºi carprofenul ce nu s-a metabolizat predominã la nivelul fecalelor. Probele de bilã prezintã concentraþii mari de
carprofen conjugat.
Eliminare: Carprofen are un timp de înjumãtãþire la eliminare de 70 de ore. Carprofen este în principal excretat în fecale, ceea ce
demonstreazã cã secreþia biliarã joacã un rol important.
Incompatibilitãþi
Nu se cunosc incompatibilitãþi între acest produs ºi alte produse medicinale veterinare. În absenþa studiilor de compatibilitate, acest
produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.
Depozitare ºi valabilitate
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aºa cum este ambalat pentru vânzare: 36 de luni.
Perioada de valabilitate dupa prima deschidere a ambalajului: 28 de zile.
Precauþii speciale pentru depozitare
Se va depozita la frigider la temperatura de 2o-8oC. Nu se va congela.
Odatã desigilat produsul se va pãstra la temperaturi de pânã la 25oC.
Dupã extragerea primei doze, produsul trebuie utilizat într-o perioadã de 28 de zile.
Materialele neutilizate se vor distruge.
Forma de prezentare
Flacon de sticlã de 20 ml.
Precauþii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deºeurilor provenite din utilizarea
unor astfel de produse
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deºeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu
cerinþele locale.
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Trocoxil

Trocoxil 20mg tablete masticabile pentru câini
Trocoxil 30mg tablete masticabile pentru câini
Trocoxil 75mg tablete masticabile pentru câini
Trocoxil 95mg tablete masticabile pentru câini
Substanþa activã
Mavacoxib 20 mg
Mavacoxib 30 mg
Mavacoxib 75 mg
Mavacoxib 95 mg
Excipienþi
Sucrozã
Celulozã microcristalinã silicifiatã
Aromã artificialã de carne de vacã ca pudrã
Croscarmelozã sodicã
Laurilsulfat de sodiu
Stearat de magneziu
FORMA FARMACEUTICÃ
Tablete masticabile.
Tabletã triunghiularã cu aspect maroniu marmorat având ºtanþat dozajul pe o parte ºi cuvântul “Pfizer” pe cealaltã parte.
Specii þintã
Câini cu vârsta de 12 luni sau mai mari
Indicaþii pentru utilizare
Pentru tratamentul durerii ºi inflamaþiei asociate cu afecþiunea degenerativã articularã la câini în condiþiile în care se indicã un tratament
continuu cu o duratã mai mare de o lunã de zile.
Contraindicaþii
Nu se utilizeazã la câinii cu vârste mai mici de 12 luni ºi/sau cu greutate corporalã mai micã de 3 kg.
Nu se utilizeazã la câinii care suferã de ulceraþii sau hemoragii gastro-intestinale.
Nu se utilizeazã când sunt semne de tulburãri hemoragice.
Nu se utilizeazã în caz de afecþiuni renale sau hepatice.
Nu se utilizeazã în caz de insuficienþã cardiacã.
Nu se utilizeazã la animalele gestante sau lactante.
Nu se utilizeazã în caz de hipersensitivitate la substanþa activã sau la oricare din excipienþi.
Nu se utilizeazã în caz de hipersensibilitate cunoscutã la sulfonamide.
Nu se utilizeazã concomitent cu glucocorticoizi sau alte AINS.
Atenþionãri speciale
Nu se administreazã alte AINS, în decurs de 1 lunã de zile dupã ultima administrare de Trocoxil.
Precauþii speciale
Pentru utilizare la animale
Mavacoxib prezintã un timp de înjumãtãþire plasmatic prelungit (pânã la > 80 de zile) datoritã ratei scãzute de eliminare. Aceasta
corespunde la o duratã a efectului de 1-2 luni dupã administrarea celei de-a doua doze (ºi a dozelor urmãtoare). Se recomandã atenþie
pentru a se evita tratmentul animalelor care s-ar putea sã nu tolereze expunerea prelungitã la AINS. La animalele ce prezintã eliminare
redusã, se recomandã o perioadã maximã de tratament de 6,5 luni ca terapie continuã pentru a se putea controla nivelurile plasmatice
de mavacoxib.
Animalele trebuie sã fie supuse unui examen clinic înaintea începerii tratamentului cu Trocoxil.
Animalele ce prezintã alterãri ale funcþiei renale sau hepatice sau cu evidenþe de enteropatie cu pierdere de sânge sau proteine nu sunt
indicate pentru tratmentul cu Trocoxil. Se recomandã repetarea examenului clinic dupã o lunã de la începerea tratamentului cu Trocoxil
ºi înainte de administrarea celei de-a treia doze.
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Mavacoxib este excretat prin bilã iar la câinii cu disfuncþii hepatice se poate produce eliminare redusã ºi prin urmare acumulare
excesivã. Pentru acest motiv, câinii cu disfuncþii hepatice nu trebuie trataþi.
Se evitã utilizarea la animalele deshidratate, hipovolemice sau hipotensive, deoarece existã riscul potenþial de insuficienþã renalã
acutã toxicã. Trebuie evitatã administrarea concomitentã de produse medicinale potenþial nefrotoxice.
Animalelor care sunt supuse la anestezie ºi/sau intervenþii chirurgicale care pot produce deshidratare sau pot compromite statusul
hemodinamic, trebuie sã li se asigure un regim hidric ºi hemodinamic adecvat. Scopul principal al intervenþiei este de a menþine
perfuzia renalã.
Pentru operator
În caz de auto-administrare accidentalã, solicitaþi imediat sfatul medicului ºi prezentaþi medicului prospectul produsului sau eticheta.
Ingestia de mavacoxib poate fi periculoasã pentru copii, putându-se observa efecte farmacologice prelungite ce pot conduce, de
exemplu, la tulburãri gastrointestinale. Pentru a se evita ingestia accidentalã, tableta se va administra câinelui imediat dupã
deschiderea ambalajului primar.
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscutã la AINS trebuie sã evite contactul cu acest produs medicinal veterinar.
Nu se va mânca, bea sau fuma în timp ce se manipuleazã acest produs. Se vor spãla mâinile dupã manipularea produsului.
Reacþii adverse
Ocazional s-au raportat reacþii adverse la AINS cum ar fi: pierderea apetitului, diaree, vomã, apatie ºi alterarea parametrilor biochimici
renali. În cazuri rare acestea pot fi fatale.
Dacã în urma administrãrii de Trocoxil apare o reacþie adversã, nu se vor mai administra alte tablete ºi se va institui o terapie de
susþinere recomandatã în cazul supradozãrii clinice cu AINS. O atenþie deosebitã se va acorda menþinerii statusului hemodinamic.
Medicii veterinari trebuie sã fie conºtienþi cã semnele clinice de reacþii adverse pot continua în cazul în care terapia de susþinere (cum
sunt gastroprotectoarele) este întreruptã.
Utilizare în perioada de gestaþie, lactaþie
Nu se utilizeazã la animalele gestante, la animalele pentru reproducþie ºi la cele lactante. Siguranþa Trocoxil nu a fost stabilitã pe
parcursul perioadei de gestaþie ºi lactaþie. Cu toate acestea, studiile efectuate la animalele de laborator cãrora li s-au administrat alte
AINS au demonstrat pierderi pre ºi post implantare, letalitate embrio-fetalã ºi malformaþii.
Interacþiuni cu alte produse medicinale
Nu s-au efectuat studii de interacþiuni cu alte medicamente. La fel ca ºi celelate AINS, mavacoxib nu trebuie administrat simultan cu alte
AINS sau glucocorticosteroizi. Riscul de interacþiuni trebuie sã fie calculat pentru toatã durata efectului, de exemplu 1-2 luni dupã
administrarea de Trocoxil. Dacã Trocoxil se administreazã concomitent cu un anticoagulant, câinii trataþi trebuie monitorizaþi cu
atenþie.
AINS sunt strâns legate de proteinele plasmatice ºi pot concura cu alte substanþe proteino-dependente, astfel încât administrarea
concomitentã poate avea ca rezultat instalarea de efecte toxice.
Tratamentul anterior cu alte substanþe antiinflamatorii poate avea ca rezultat amplificarea efectelor adverse sau apariþia de efecte
adverse suplimentare. Pentru a se evita astfel de efecte în cazul în care Trocoxil se administreazã ca înlocuitor pentru un alt AINS este
necesarã asigurarea unei perioade fãrã tratament de cel puþin 24 de ore înainte de administrarea primei doze de Trocoxil. Perioada
liberã de tratament trebuie sã ia în calcul proprietãþile farmacocinetice ale produsului medicinal utilizat anterior.
Dacã un alt AINS trebuie sã fie administrat dupã tratamentul cu Trocoxil, se va asigura o perioadã liberã de tratament de cel puþin O
LUNÃ pentru evitarea efectelor secundare.
Posologie
Uz oral.
ACESTA NU ESTE UN AINS ZILNIC. Doza este de 2 mg mavacoxib per kg greutate corporalã, administratã înainte sau în timpul
mesei principale a câinelui. Se va acorda atenþie ca tableta sã fie ingeratã. Tratamentul trebuie repetat dupã un interval de 14 zile, dupã
care intervalul de dozare este de O LUNÃ de zile. Un ciclu de tratament nu trebuie sã depãºeascã 7 doze consecutive (6,5 luni).
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Greutate corporalã
(kg)
5-6
7-10

Numãrul ºi forma de prezentare a tabletelor
ce trebuie administrate
6mg

20mg

30mg

75mg

95mg

2
1

11-15

1

16-20

2

21-23

1

1

24-30

2

31-37

1

38-47

1

48-52

1

53-62

1

63-75

1
1
2

Supradozare
În studiile de supradozare, s-au observat reacþii adverse de naturã farmacodinamicã, comune cu ale altor AINS ºi care afecteazã
sistemul gastro-intestinal. În populaþia de animale aflate sub tratament cu doza recomandatã, s-au produs reacþii adverse similare care
au implicat sistemul gastrointestinal.
La pacienþii trataþi cu o dozã de 2mg/kg, s-au observat reacþii adverse cu manifestãri de tipul unor tulburãri minore de naturã digestivã
(diaree tranzitorie ºi/sau stãri ocazionale de vomã).
În studiile de supradozare, prin repetarea dozelor de 5 mg/kg ºi 10 mg/kg nu s-au observat reacþii adverse de naturã clinicã, anomalii
clinice de naturã chimicã sau anomalii semnificative de naturã histologicã.
La doza de 15mg/kg s-au observat semne clinice ca vomã ºi fecale moi/mucoide. La doza de 25mg/kg s-au observat semne de ulceraþii
gastro-intestinale.
Nu existã un antidot specific pentru supradozarea de mavacoxib, dar se recomandã iniþierea unei terapii de susþinere generalã ca ºi în
cazul supradozãrii cu alte AINS.
Proprietãþi farmacodinamice
Mavacoxib este un medicament antiinflamator nesteroidian (AINS) din clasa coxibilor. Mavacoxib este 4-[5-(4-fluorofenil)-3(trifluorometil)-1H-pirazol-1-yl] benzensulfonamidã. Este un pirazol diaril substituit. Principalul mod de acþiune este inhibarea
ciclooxigenazei (COX). COX este o enzimã esenþialã din cadrul cascadei metabolice a acidului arahidonic. Activitatea sa influenþeazã
sinteza hormonilor locali ºi a mediatorilor inflamaþiei, a unor icosanoide care includ ºi unele prostaglandine. Existã douã tipuri de
izomeri de COX, COX-1 ºi COX-2. COX-1 este o enzimã constitutivã distribuitã pe scarã largã, implicatã în principal în menþinerea
activitãþii funcþionale a organelor ºi þesuturilor, în timp ce COX-2 este o enzimã indusã la nivelul zonei de distrugere tisularã, dar este ºi o
enzimã constitutivã la nivelul unor organe. COX-2 exercitã un rol major în sinteza prostaglandinelor cu rol esenþial de mediatori ai
durerii, inflamaþiei ºi febrei. Mavacoxib acþioneazã ca inhibitor selectiv la nivelul sintezei prostaglandinelor mediate COX-2. Din acest
motiv are proprietãþi analgezice ºi antiinflamatorii. Produsele metabolice ale COX-2 sunt de asemenea implicate în ovulaþie, implantare
ºi închiderea cervixului. Atât COX-1 cât ºi COX-2 sunt elemente constitutive la nivel renal, astfel cã în situaþia unor circumstanþe
fiziologice adverse se bãnuieºte cã au rol protector.
Pe baza rezultatelor obþinute în urma examenelor hematologice la câini, concentraþiile plasmatice care au determinat inhibiþia COX-1
în proporþie de 20% ºi a COX-2 în proporþie de 80% au fost de 2,46 μg/mL ºi 1,28 μg/mL, deoarece raportul de potenþare IC20COX1:IC80COX-2 este de aproximativ 2:1 pe când raportul de potenþare IC80COX-1:IC80COX-2 este de 40:1. Aceste concentraþii IC pot fi
comparate în cazul subiecþilor din studiile clinice cu media concentraþiilor de mavacoxib din plasmã de 0,52 ºi 1,11 μg/mL, respectiv
concentraþia dupã prima ºi cea de-a cincea dozã. Prin urmare, dozele clinice recomandate au ca efect un grad scãzut de inhibiþie COX1 ºi un grad crescut de inhibiþie COX-2.
Particularitãþi farmacocinetice
Mavacoxib este bine absorbit dupã administrarea pe cale oralã; biodisponibilitatea a fost de 87% la câinii hrãniþi, astfel cã doza
recomandatã fiind administratã în hranã. Concentraþia terapeuticã este rapid atinsã la câinii hrãniþi ºi niveluri maxime ale concentraþiilor
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terapeutice sunt obþinute în mai puþin de 24 de ore dupã administrarea unei singure doze. Mavacoxib este legat în procent de 98% de
proteinele plasmatice. Este distribuit în mod extensiv în organism ºi aproape toate componentele reziduale plasmatice legate de
acþiunea mavacoxib includ substanþa iniþialã. Rata de eliminare a mavacoxibului din organism este scãzutã, iar calea principalã de
eliminare este cea biliarã, de excreþie a substanþei active.
Studiile farmacocinetice de multi-dozare au demonstrat cã mavacoxib nu produce modificãri de tipul autoinhibiþie sau autoinducþie în
timpul eliminãrii ºi exercitã proprietãþi farmacocinetice liniare în limitele de dozare de la 2 la 50 mg/kg. În studiile de laborator efectuate
pe câini adulþi tineri, media valoricã a timpului de înjumãtãþire s-a încadrat în intevalul cuprins între 13,8- 19,3 zile. Mavacoxib
înregistreazã un timp de înjumãtãþire mai prelungit în cazul animalelor cu stãpâni. Datele farmacocinetice raportate pe populaþie au
demonstrat o medie a timpului de înjumãtãþire la eliminare de 39 de zile în cazul unei populaþii predominant îmbãtrânitã (vârsta medie 9
ani) cu o sub-populaþie de dimensiuni mici (<5%) care a prezentat un timp de înjumãtãþire la eliminare de peste 80 de zile. La
majoritatea pacienþilor la al patrulea tratament s-a obþinut un status farmacocinetic constant. Nu s-a demonstrat existenþa unei legãturi
între concentraþia plasmaticã ºi incidenþa efectelor adverse.
Incompatibilitãþi
Nu este cazul.
Depozitare ºi valabilitate
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aºa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani.
Precauþii speciale pentru depozitare
Acest produs medicinal veterinar nu necesitã condiþii speciale de depozitare.
A se pãstra în ambalajul original.
Forme de prezentare
Cutii de carton ce conþin un blister. Fiecare blister conþine douã tablete de câte 6 mg, 20 mg, 30 mg, 75 mg sau 95 mg mavacoxib,
fiecare.
-Baza foliei de blister: nylon/folie de aluminiu/film PVC
-Spatele blisterului: Hârtie printabilã/film de poliester/folie de aluminiu/folie de vinil
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
Precauþii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deºeurilor provenite din utilizarea
unor astfel de produse
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deºeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu
cerinþele locale.
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Cerenia® Soluþie Injectabilã
Cerenia 10mg/ml soluþie injectabilã pentru câini ºi pisici
Substanþa activã
10 mg maropitant/ml ca maropitant citrat monohidrat
Excipienþi
3,3 mg/ml metacrezol (ca ºi conservant).
Sulfobutil eter -ciclodextrin (SBECD)
Apã pentru preparate injectabile
FORMA FARMACEUTICÃ
Soluþie injectabilã.
O soluþie clarã, incolorã sau uºor gãlbuie.
Indicaþii pentru utilizare
Câini:
-Pentru tratamentul ºi prevenirea vomei induse de chimioterapie
-Pentru tratamentul vomei ºi reducerea vomei, cu excepþia celei induse de rãu de miºcare
-Pentru prevenirea ºi tratamentul vomei în combinaþie cu alte mãsuri de susþinere
Pisici:
-Pentru tratamentul vomei ºi reducerea vomei, cu excepþia celei induse de rãu de miºcare
-Pentru tratamentul vomei în combinaþie cu alte mãsuri de susþinere
Contraindicaþii
Niciuna.
Atenþionãri speciale
Voma poate fi asociatã cu afecþiuni debilitante severe, serioase, incluzând obstrucþii gastrointestinale; din aceastã cauzã trebuie sã se
stabileascã un diagnostic corespunzãtor.
Buna practicã veterinarã recomandã cã antiemeticele trebuie utilizate în combinaþie cu alte mãsuri de suport veterinar, cum ar fi
controlul dietei ºi terapia de rehidratare care se adreseazã cauzelor ce stau la baza vomei.
Nu se recomandã utilizarea Cerenia Soluþie Injectabilã împotriva vomitãrii datorate rãului de miºcare.
Câini:
Cu toate cã Cerenia a demonstrat cã este eficace atât pentru tratamentul cât ºi pentru prevenþia emezei induse de chimioterapie, s-a
observat cã este mult mai eficace dacã este utilizatã preventiv. Din acest motiv, se recomandã administrarea antiemeticului înainte de
administrarea agentului chimioterapeutic.
Pisici:
Eficienþa Cerenia în reducerea vomei a fost demonstratã în studii unde s-a folosit inducerea vomei cu ajutorul xilazinei.
Precauþii speciale
Pentru utilizare la animale
Siguranþa produsului de uz veterinar nu a fost stabilitã la câinii cu vârsta mai micã de 8 sãptãmâni de viaþã sau la pisici cu vârsta mai
micã de 16 sãptãmâni ºi la cãþelele sau pisicile gestante sau în lactaþie. Se va utiliza pe baza evaluãrii raportului beneficiu/risc efectuatã
de cãtre medicul veterinar responsabil.
Maropitant este metabolizat în ficat ºi din acest motiv trebuie utilizat cu precauþie la pacienþii cu afecþiuni hepatice.
Cerenia trebuie sã fie utilizat cu atenþie la animalele care suferã sau au predispoziþie pentru afecþiuni cardiace atât timp cât maropitant
are afinitate pentru canalele de ioni de Ca ºi K. Creºterea cu aproximativ 10% a intervalului QT al ECG a fost observatã într-un studiu
efectuat pe câini de vânãtoare, sãnãtoºi la care s-a administrat 8mg/kg; totuºi este puþin probabil ca o astfel de creºtere sã aibã
semnificaþie clinicã.
Injectarea produsului la temperatura de refrigerare poate reduce durerea la locul injectãrii.
Datoritã apariþiei frecvente a durerii trecãtoare, în timpul injectãrii, trebuie aplicate mãsuri de contenþie corespunzãtoare.
Pentru operator
Se vor spãla mâinile dupã utilizare. În caz de auto-injectare accidentalã solicitaþi imediat sfatul medicului ºi prezentaþi medicului
prospectul produsului sau eticheta. În studiile de laborator, maropitant a demonstrat cã este potenþial iritant pentru ochi. În cazul
expunerii accidentale a ochilor, spãlaþi ochii cu multã apã ºi solicitaþi imediat sfatul medicului.
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Reacþii adverse
Poate apare durere la locul de injectare. La pisici se observã în mod comun, rãspunsuri la injecþie, moderate cãtre grave (la aproximativ
o treime dintre pisici).
În cazuri foarte rare pot apare reacþii de tip anafilactic (edem alergic, urticarie, eritem, colaps, dispnee, mucoase palide)
Utilizare în perioada de gestaþie, lactaþie
Se va utiliza numai pe baza evaluãrii raportului beneficiu/risc efectuatã de cãtre medicul veterinar responsabil deoarece studii
concludente de toxicitate reproductivã nu au fost realizate la nici o specie de animale.
Interacþiuni cu alte produse medicinale
Cerenia nu trebuie utilizat concomitent cu antagoniºtii canalelor de Ca atât timp cât maropitant are afinitate pentru canalele de Ca.
Maropitant se cupleazã într-un procent ridicat cu proteinele plasmatice ºi poate concura cu alte medicamente cu procent mare de
cuplare.
Posologie
Pentru administrare pe cale subcutanatã la câini ºi pisici.
Cerenia soluþie injectabilã trebuie sã fie injectat pe cale subcutanatã, o datã pe zi, la o dozã de 1 mg/kg greutate corporalã (1 ml/10 kg
greutate corporalã) pânã la 5 zile consecutiv.
La câini, Cerenia poate fi utilizat pentru tratamentul sau prevenþia vomei atât sub formã de comprimate cât ºi sub formã de soluþie
injectabilã, o datã pe zi, pentru cel mult 5 zile.
Pentru prevenirea vomei, Cerenia soluþie injectabilã trebuie sã fie administrat cu mai mult de 1 orã în avans. Efectul dureazã
aproximativ 24 de ore ºi, din acest motiv, tratamentul poate fi fãcut în noaptea anterioarã administrãrii unui agent care poate cauza
emezã: de exemplu chimioterapie.
Atât timp cât variaþia farmacochineticã este mare, iar maropitant se acumuleazã în organism dupã fiecare administrare zilnicã, doze
mai mici decât cele recomandate ar putea fi suficiente pentru unii indivizi ºi atunci când se repetã doza.
Supradozare
În afara reacþiilor trecãtoare de la locul injecþiei, Cerenia soluþie injectabilã a fost bine toleratã la câinii ºi pisicile tinere injectaþi zilnic cu
pânã la 5 mg/kg (de 5 ori doza recomandatã) pentru 15 zile consecutive (de 3 ori mai mult decât durata recomandatã de administrare).
Nu au fost prezentate date privind supradozarea la pisicile adulte.
Proprietãþi farmacodinamice
Voma este un proces complex coordonat central de cãtre centrul emezei. Acest centru constã în câþiva nuclei cerebrali (area postrema,
nucleus tractus solitarius, nucleul motor dorsal al vagului) care recepþioneazã ºi integreazã stimulii senzoriali de la sursele centrale ºi
periferice precum ºi stimulii chimici din circulaþie ºi de la nivelul lichidului cerebro-spinal.
Maropitant este un agonist al receptorilor neurochininici (NK1), care acþioneazã prin inhibarea legãrii substanþei P, o neuropeptidã din
familia tahichininelor. Substanþa P este gãsitã într-o concentraþie semnificativã în nucleii incluºi în centrul emezei ºi este consideratã ca
fiind neurotransmiþãtorul cheie implicat în producerea vomei. Prin inhibarea legãrii substanþei P cu centrul emezei, maropitant este
eficace împotriva cauzelor nervoase ºi umorale (centrale ºi periferice) care produc voma. O varietate de studii in vitro au demonstrat cã
maropitant se cupleazã selectiv de receptorii NK1 cu un efect antagonic funcþional selectiv, dependent de dozã asupra activitãþii
substanþei P.
Maropitant este eficient împotriva vomitãrii. Eficacitatea anti-emeticã a maropitant împotriva emeticelor centrale ºi periferice a fost
demonstratã în studii experimentale incluzând apomorfina, cisplatin ºi siropul de ipeca (câini) ºi xilazinã (pisici).
Semnele de greaþã la câini incluzând salivaþie excesivã ºi letargie se menþin pe parcursul tratamentului.
Particularitãþi farmacocinetice
Câini:
Profilul farmacocinetic pentru maropitant când este administrat ca o singurã dozã subcutanatã de 1 mg/kg greutate corporalã la câini a
fost caracterizat printr-o concentraþie maximã (Cmax) la nivel plasmatic de aproximativ 92 ng/ml; aceasta este atinsã pe parcursul a
0,75 ore post-dozã (Tmax). Vârful concentraþiilor plasmatice a fost urmat de un declin în expunerea sistemicã cu un timp de
înjumãtãþire aparent (t1/2) de 8,84 ore.
În cursul studiilor clinice nivelurile plasmatice de maropitant au oferit eficacitate de la 1 orã dupã administrare.
Biodisponibilitatea pentru maropitant dupã administrarea subcutanatã la câini a fost de 90,7%. Volumul distribuþiei în starea de
echilibru, determinat dupã administrarea intravenoasã de 1- 2 mg/kg a variat de la aproximativ 4,4 la aproximativ 7,0 l/kg. Maropitant a
prezentat farmacocineticã linearã când a fost administrat subcutanat cu o variaþie a dozei între 0,5- 2 mg/kg.
Ca urmare a administrãrii subcutanate repetate a unei doze zilnice de 1 mg/kg pentru cinci zile consecutiv, acumularea a fost de 146%.
Maropitant afecteazã metabolismul citocromului P450 (CYP) la nivelul ficatului. CYP2D15 ºi CYP3A12 au fost identificaþi ca izoformi
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canini implicaþi în biotransformarea hepaticã a maropitant.
Clearence-ul renal este o rutã minorã de eliminare, cu mai puþin de 1% din doza oralã de 8 mg/kg apãrând în urinã ca maropitant sau ca
metabolitul sãu major. Legarea de proteinele plasmatice a maropitant la câine este mai mult de 99%.
Pisici:
Profilul farmacocinetic pentru maropitant când este administrat ca o singurã dozã subcutanatã de 1 mg/kg greutate corporalã la pisici a
fost caracterizat printr-o concentraþie maximã (Cmax) la nivel plasmatic de aproximativ 165 ng/ml; aceasta este atinsã pe parcursul a
0,32 ore (19 min) post-dozã (Tmax). Vârful concentraþiilor plasmatice a fost urmat de un declin în expunerea sistemicã cu un timp de
înjumãtãþire aparent (t1/2) de 16,8 ore.
La pisici apare un efect al proprietãþilor farmacocinetice ale maropitantului, datoritã vârstei, prin aceea cã la pisicile tinere acesta se
eliminã mai repede decât la pisicile adulte.
În cursul studiilor clinice nivelurile plasmatice de maropitant au oferit eficacitate de la 1 orã dupã administrare.
Biodisponibilitatea pentru maropitant dupã administrarea subcutanatã la pisici a fost de 91,3%. Volumul distribuþiei în starea de
echilibru, determinat dupã administrarea intravenoasã de 0,25 mg/kg a variat de la aproximativ 2,27 la aproximativ 3,80 l/kg.
Maropitant a prezentat farmacocineticã linearã când a fost administrat subcutanat cu o variaþie a dozei între 0,25- 3 mg/kg.
Ca urmare a administrãrii subcutanate repetate a unei doze zilnice de 1 mg/kg pentru cinci zile consecutiv, acumularea a fost de 250%.
Maropitant afecteazã metabolismul citocromului P450 (CYP) la nivelul ficatului. CYP2D15 ºi CYP3A12 au fost identificaþi ca izoformi
felini implicaþi în biotransformarea hepaticã a maropitant.
Clearence-ul renal este o rutã minorã de eliminare, cu mai puþin de 1% din doza subcutanatã de 1 mg/kg apãrând în urinã sau fecale ca
maropitant. Pentru metabolitul sãu major 10,4% a fost recuperat în urinã ºi 9,3% în fecale. Legarea de proteinele plasmatice a
maropitant la pisicã este mai mult de 99,1 %.
Incompatibilitãþi
În absenþa studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal de uz veterinar nu trebuie sã fie amestecat cu alte produse medicinale
veterinare în aceeaºi seringã.
Depozitare ºi valabilitate
Perioada de valabilitate a produsului ambalat pentru vânzare: 3 ani.
Dupã prima deschidere: 28 zile.
Precauþii speciale pentru depozitare
Acest produs medicinal de uz veterinar nu necesitã condiþii speciale de depozitare.
Forma de prezentare
Flacon de sticlã de 20 ml
Precauþii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau deºeurilor provenite din utilizarea unor
astfel de produse
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deºeu provenit din utilizarea unor astfel de produse medicinale veterinare trebuie
eliminate în conformitate cu cerinþele locale.
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Depo Promone® 50
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Depo Promone 50
DEPO PROMONE 50, 50 mg/ml, suspensie injectabilã pentru cãþele.
Substanþa activã
Fiecare ml conþine:
Medroxyprogesteron acetat Ph. Eur. 50 mg
Excipienþi
Parahidroxibenzoat de propil 0,14 mg
Parahidroxibenzoat de metil 1,30 mg
Apã pentru preparate injectabile
Clorurã de sodiu
Polisorbat 80
Macrogol 3350
Hidroxid de sodiu (ajustare pH)
Acid clorhidric (ajustare pH)
FORMA FARMACEUTICÃ
Suspensie injectabilã, apoasã, albã, sterilã.
Specii þintã
Cãþele
Indicaþii pentru utilizare
Prevenirea estrului la cãþelele în cãlduri în concordanþã cu urmãtoarele recomandãri:
1. Cãþelele pentru care monta sau fãtarea implicã un risc foarte mare pentru viaþa animalului.
2. Cãþele care prezintã un risc chirurgical mare în cazul operaþiei de ovario-histerectomie.
Trebuie sã se þinã cont cã o parte din aceste cãþele pot sã necesite o intervenþie chirurgicalã mai târziu (se va consulta secþiunea contraindicaþii, avertismente, etc.). Depo Promone 50 poate oferi acestor femele posibilitatea mai multor luni de prelungire a longevitãþii fãrã a
determina tulburãri ale estrului sau consecinþe indezirabile asupra gestaþiei.
3. Cãþele la care gestaþia nu este doritã.
4. Cãþele la care gestaþia este opþionalã.
O administrare de Depo Promone 50 este recomandatã pentru prelungirea datei de instalare a unei noi gestaþii.
Contraindicaþii
Nu se recomandã pentru cãþele de la care se doreºte obþinerea de pui (cele din canisã).
Se recunoaºte cã progesteronul stimuleazã proliferarea ºi activitatea secretorie a endometrului la cãþea. La cãþele tratate ºi netratate
cu Depo Promone 50 acest rãspuns este de naturã tranzitorie dar, la unele femele, poate persista determinând mãrirea uterului sau o
acumulare inacceptabilã de mucus la nivelul uterului sau scurgeri vaginale ºi poate fi legatã de apariþia piometrului. Astfel,
DepoPromone 50 (medroxiprogesteron acetat) este contra-indicat la cãþele în urmãtoarele situaþii:
1. Pro-estru, estru sau metestru
2. Cãþele înainte de primul estru
3. Cãþele gestante
4. Antecedente de afecþiuni genito-urinare
5. Scurgeri vaginale anormale ºi persistente
6. Nimfomanie sau perioade anormale de estru
7. Gestaþie falsã
8. Tumori mamare ce pot fi stimulate sub influenþa activitãþii progesteronice
9. Alte anomalii depistabile ale sistemului endocrin sau reproducãtor
Altfel, studiile clinice au demonstrat cã Depo Promone 50 poate induce lactaþie ºi mãrirea în volum a glandei mamare la unele cãþele; în
acest caz, acest produs nu trebuie readministrat la femelele ce au prezentat astfel de manifestãri.
Gradul mãririi în volum a glandei mamare variazã de la foarte puþin pânã la unele cazuri la care procesul poate fi de nedorit. Efectul este
de nedorit la femelele din rasele de ogari care participã la curse.
Depo Promone 50 singur sau în combinaþie cu estrogenii nu trebuie administrat la animalele ce prezintã sângerãri uterine anormale,
tumori mamare sau mãrirea în volum a glandei mamare pânã când un diagnostic precis nu este stabilit ºi posibilitatea apariþiei
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neoplaziei a fost exclusã.
Unele efecte de subþiere a pielii sau/ºi decolorare a pãrului au fost raportate la nivelul locului de injectare subcutanatã. Aceste efecte
localizate sunt determinate probabil de efectul antiinflamator al medroxiprogesteronului acetat. Din acest motiv Depo Promone 50
trebuie sã fie inoculat într-un loc puþin vizibil, cum ar fi faþa internã a coapsei.
La unele cãþele expuse la doze mari de steroizi progestaþionali s-a observat apariþia de noduli mamari. Animalele aflate sub terapie cu
Depo Promone 50 trebuie sã fie examinate periodic pentru a se observa dacã au apãrut noduli mamari, situaþie în care se va institui o
terapie diferitã de la caz la caz.
Unii indivizi pot prezenta o predispoziþie cãtre obezitate în cazul tratamentului cu Depo Promone 50. Aceºti indivizi trebuie sã fie
examinaþi pentru alte cauze posibile ºi trebuie luate mãsurile corespunzãtoare.
Se va avea în vedere ºi regimul alimentar. Depo Promone 50 nu trebuie sã fie utilizat la animalele aflate sub tratament pentru diabet
fãrã o menþinere strictã sub observaþie, pentru a se observa apariþia sau nu a acestor efecte.
Hiperplazia endometrialã chisticã a fost observatã la unele animale în cazul utilizãrii Depo Promone 50. S-a demonstrat cã ovarele
trebuie sã fie prezente, pentru ca, la nivelul uterului sã se obþinã un rãspuns de tip gestaþional în cazul utilizãrii Depo Promone 50. Se
poate specula cã aceste cãþele cu o activitate ovarianã marcantã sau cu un uter mult mai reactiv sunt cele care rãspund prin diferite
grade de hiperplazie endometrialã sau de mãrire în volum a uterului. Cãþelele care rãspund negativ nu pot fi depistate înainte de a se
administra Depo Promone 50. Cele care prezintã o mãrire extremã a uterului sau scurgeri vaginale persistente trebuie sã fie supuse, în
mod uzual, la ovariohisterectomie pentru corectarea acestei stãri de sãnãtate. Infecþiile, ca cele evidenþiate prin semne histologice ale
inflamaþiei sunt descoperite doar ocazional. Conþinutul uterului mãrit în volum este în general de naturã mucoidã, dar poate varia pânã
la prezenþa materialului purulent.
Cu toate acestea, Depo Promone 50 nu trebuie sã fie utilizat fãrã acordul proprietarului la cãþelele ai cãror proprietari doresc sã le
utilizeze pentru obþinerea de pui ºi fãrã a-l informa pe acesta asupra riscului de apariþie a hiperplaziei chistice endometriale, a
piometrului ºi a necesitãþii recurgerii la ovariohisterectomie. Proprietarii trebuie sã fie atenþionaþi sã anunþe prompt medicul veterinar
despre prezenþa oricãror scurgeri vaginale anormale sau mãrire anormalã a abdomenului cu scopul de reducere a posibilitãþii apariþiei
toxiemiei sistemice sau a piometrului.
Atenþionãri speciale
Nu se recomandã ca acest produs sã fie administrat altor specii decât cãþele.
Precauþii speciale
Pentru utilizarea la animale
o
Se va agita bine înainte de utilizare. Se va depozita la temperaturi de pânã la 25 C. Nu se va congela. Resturile nefolosite de produs vor
fi distruse.
Pentru operator
Se va evita contactul cu preparatul.
În cazul contactului ochilor cu produsul se va spãla ochiul afectat cu apã, din abundenþã.
În cazul autoinjectãrii accidentale, se va consulta medicul curant ºi i se va prezenta prospectul produsului.
Reacþii adverse
Nu se cunosc.
Utilizare în perioada de gestaþie, lactaþie
Depo Promone 50 este contraindicat la cãþelele gestante ºi în lactaþie.
Interacþiuni cu alte produse medicinale
Nu se cunosc.
Posologie
Prevenirea estrului: 1ml (50mg medroxiprogesteron acetat), administrat pe cale subcutanatã în timpul anestrului, cu repetare dupã un
interval de 6 luni, administrat într-un loc ferit privirilor datoritã posibilitãþii modificãrii culorii pãrului, subþierii pielii. Se va administra doar
sub formã de injecþii aseptice.
La cãþele, perioada recomandatã pentru administrarea produsului pentru prevenirea estrului este de 3-5 luni dupã estru. Se
recomandã ca perioada din ciclul estral sã fie determinatã fie prin anamneza animalului sau/ºi prin executarea unui frotiu vaginal
înainte de administrarea produsului.
La animalele la care prevenþia estrului este doritã pe o perioadã mai mare de timp, repetarea injecþiilor subcutanate trebuie sã se
realizeze la intervalele recomandate de 6 luni. Omiterea readministrãrii produsului poate determina reapariþia estrului dupã o perioadã
variabilã de timp.

73
ÎN SLUJBA ANIMALELOR. ÎN SLUJBA SÃNÃTÃŢII. ÎN SLUJBA DUMNEAVOASTRÃ.

TRATAMENT - Reproducţie
Supradozare
Nu este cazul.
Proprietãþi farmacodinamice
Medroxiprogesteronul este un derivat sintetic, mai puternic al progesteronului. Progesteronii difuzeazã liber cãtre celulele þintã din
sistemul reproducãtor femel, gladele mamare, hipotalamus ºi hipofizã ºi se leagã la receptorii de progesteron. Odatã legaþi la receptor,
progesteronii reduc frecvenþa eliberãrii factorului de eliberare a gonadotropinei din hipotalamus ºi limiteazã evoluþia preovulatorie a
LH-ului.
Proprietãþi farmacocinetice
Când se administreazã IM la o dozã de 1,5 mg,/kg, MPA intrã în circulaþie mai încet în comparaþie cu administrarea oralã la câini,
maimuþe ºi om; mai rapid cu 1/6 la câine ºi cu 1/10 la maimuþã. Nivelul de medicament în plasmã atinge maximul numai la 2h dupã doza
oralã, 4 zile la câine ºi 6 zile la maimuþã dupã administrarea IM la ambele specii. Nivelurile de medicament mãsurabile în plasmã
persistã 90 zile la ambele specii, dupã administrarea IM de MPA marcat cu tritiu.
MPA este eliminat în principal prin fecale, 45% la om ºi 9% la ºobolan. Numai 20% se eliminã în urinã la câine.
Incompatibilitãþi
Nu se cunosc.
Depozitare ºi valabilitate
Data expirãrii nu va fi mai mare de 60 luni.
Dupã prima utilizare, a se folosi în termen de: 28 zile.
Precauþii speciale pentru depozitare
Se va depozita la temperaturi de pânã la 25oC. Nu se va congela.
Forma de prezentare
Flacon de sticlã incolorã de 5 ml
Precauþii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deºeurilor provenite din utilizarea
unor astfel de produse
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deºeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu
cerinþele locale.
Nu se va lãsa la îndemâna copiilor.
Categoria legalã: POM.
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SUPLIMENTE ALIMENTARE, VITAMINE ªI MINERALE
Duphalyte®
®
Nutradyl Tablete
®
VMP Tablete

Duphalyte®
®
VMP Tablete
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Duphalyte

Duphalyte, soluþie injectabilã, pentru cabaline, bovine, suine, câini ºi pisici.
Substanþa activã
1 ml conþine:
Vitamina B1 (Tiaminã HCL) 0,10 mg
Vitamina B2 (ca Riboflavinã sodiu fosfat) 0,04 mg
Vitamina B6 (Piridoxinã HCL) 0,10 mg
Vitamina B12 (Cyancobalaminã) 0,05 μg
Nicotinamidã 1,5 mg
Dexapantenol 0,05 mg
Clorurã de calciu 6H2O 0,23 mg
Sulfat de magneziu 7 H2O 0,29 mg
Clorurã de potasiu 0,20 mg
L-argininã hidroclorhidricã 0,025 mg
L-cysteinã monohidrat clorhidric 0,01 mg
L-glutamat sodic 0,04 mg
L-histidinã monohidrat clorhidric 0,01 mg
L-isoleucinã 0,01 mg
L-leucinã 0,04 mg
L-lysine clorhidricã 0,03 mg
L-metioninã 0,01 mg
DL-fenilalaninã 0,03 mg
L-trioninã 0,02 mg
DL-triptofan 0,01 mg
DL-valinã 0,05 mg
Dextroza anhidrã 45,46 mg
Excipienþi
Acid metil-p-hidroxibenzoat (conservant)
Acid propil-p-hidroxibenzoat (conservant)
Fenol soluþie 85% w/w (conservant)
EDTA Na2 (conservant)
Acetat de sodiu 3 H2O
Acid citric monohidrat (pentru ajustare pH)
Apã pentru soluþii injectabile
FORMA FARMACEUTICÃ
Soluþie injectabilã.
Specii þintã
Cabaline, bovine, suine, câini ºi pisici
Indicaþii pentru utilizare
Ca sprijin în terapia de întreþinere în condiþii de deshidratare la cabaline, bovine, suine, câini ºi pisici.
Contraindicaþii
Nu existã.
Precauþii speciale
Pentru utilizare la animale
1. La folosirea produsului trebuie luate toate mãsurile de asepsie.
2. În cazul utilizãrii produsului pe cale intravenoasã, administrarea acestuia se va face lent.
3. O administrare prea rapidã poate determina greaþã ºi epuizare. În astfel de cazuri se va opri administrarea produsului pânã la
refacerea animalului, dupã care se va continua administrarea cu o ratã redusã.
4. Acest produs va fi administrat la temperatura normalã a corpului.
5. Când este administrat viþeilor sau purceilor pe cale subcutanatã, poate apare durere la locul inoculãrii. Aceastã durere este de obicei
trecãtoare. Se va avea în vedere reducerea acestor reacþii la minim. Operatorul va fi instruit cu privire la utilizarea produsului.
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Pentru operator
Trebuie avutã grijã pentru a evita auto injectarea accidentalã.
Spãlaþi mâinile dupã utilizare.
Reacþii adverse
Nu au fost semnalate reacþii adverse.
Utilizare în perioada de gestaþie, lactaþie
Acest produs poate fi folosit la animalele gestante sau în lactaþie.
Interacþiuni cu alte produse medicinale
Nu existã.
Posologie
Duphalyte se administreazã astfel:
La cabaline, bovine, suine: se va administra lent intravenos.
La câini ºi pisici: se va administra numai lent intravenos.
La viþei ºi purcei sub vârsta de 3 ani: administrarea se face iniþial pe cale intravenoasã. Urmãtoarele administrãri, dacã sunt necesare,
pot fi realizate pe cale subcutanatã, în douã sau mai multe separate.
Doze recomandate
Cai, bovine, scroafe ºi vieri:
Pânã la 100 ml per 50 kg greutate corporalã.
Mânji,viþei ºi purcei:
Pânã la 30 ml per 5 kg greutate corporalã.
Câini ºi pisici:
Pânã la 50 ml per 5 kg greutate corporalã.
Supradozare
Administrarea continuã sau excesivã se va evita datoritã interacþiunilor cu vitaminele ºi mineralele din dieta alimentarã.
Timp de aºteptare
Carne, lapte: zero zile
Acest produs este constituit dint-un complex de vitamine B, amino acizi, electroliþi ºi dextrozã pentru utilizarea în terapia de întreþinere
în cazul deshidratãrilor.
Incompatibilitãþi
Deoarece unele vitamine sunt sensibile la oxidare ºi la modificãrile de pH, Duphalyte nu va fi administrat concomitent cu niciun alt
produs medicinal.
Depozitare ºi valabilitate
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aºa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani.
Valabilitatea de la prima deschidere a ambalajului primar: 28 de zile.
Precauþii speciale pentru depozitare
A nu se pãstra la o temperaturã de peste 25oC.
A nu se îngheþa.
A se pãstra la întuneric.
Forma de prezentare
Flacon opac din polipropilenã de 500 de ml
Precauþii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deºeurilor provenite din utilizarea
unor astfel de produse
Orice produs nefolosit sau deºeu rezultat în urma folosirii produselor medicinale, se va elimina în concordanþã cu cerinþele locale.
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Nutradyl Tablete
Supliment nutriþional natural pentru articulaþii
Compoziþie
Fiecare tabletã conþine:
Extract de scoicã cu buzã verde din Noua Zeelandã
ce conþine acizi graºi esenþiali (omega 3)
ºi glicozaminoglicani (condroitinã, sulfat de cheratinã) ........................... 400 mg
Glucozaminã ........................................................................................... 175 mg
Metil Sulfonil Metan ................................................................................ 100 mg
Sulfat de Mangan ..................................................................................... 10 mg
Acid Ascorbic (Vitamina C) ....................................................................... 18 mg
Specii þintã
Câini
Indicaþii pentru utilizare
NUTRADYL, ca parte a Regimului de Management Clinic Veterinar, poate juca un rol important în tratamentul articulaþiilor.
NUTRADYL este un supliment nutriþional cu afinitate pentru condroitinã ce furnizeazã nutrienþi esenþiali pentru susþinerea pe termen
lung a sãnãtãþii articulaþiilor, la câinii de toate vârstele. Se poate folosi ca susþinere în tratamentul cu medicamente AINS cum ar fi
Rimadyl ºi Trocoxil.
Mod de administrare ºi doze
Greutatea câinelui

NUTRADYL Tablete pe zi

NUTRADYL Tablete pe zi (ca susþinere în tratamentul cu
medicamente AINS cum ar fi Rimadyl ºi Trocoxil)

Pânã la 20 kg
Peste 20 kg

1
2

1/2

1

Descrierea Produsului
Nutradyl este un supliment nutriþional care poate fi utilizat concomitent cu preparatele AINS convenþionale cum ar fi Rimadyl
ºi Trocoxil ºi furnizeazã condro-nutrienþi esenþiali pentru menþinerea pe termen lung a sãnãtãþii cartilajelor articulare, la
câini. Nutradyl conþine acizi graºi esenþiali nesaturaþi (omega 3) printre care ºi acizii eicosatetraenoici (AET) din extractul de scoicã cu
buzã verde din Noua Zeelandã, glucozaminã ºi MSM care destinde articulaþiile înþepenite ºi alinã durerea pentru a menþine mobilitatea
ºi sãnãtatea optimã a articulaþiilor pe termen lung.
Precauþii
Nu existã.
Precauþii speciale pentru depozitare
Se pãstreazã într-un loc rãcoros ºi uscat ferit de lumina solarã. A nu se lãsa la îndemâna copiilor.
Forma de prezentare
Cutie cu 30 de tablete.
Declaraþie
Nutradyl este un supliment nutriþional pentru câini.
Perioadã de valabilitate
24 de luni. A nu se utiliza dupã data expirãrii printatã pe etichetã.
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VMP Tablete
Supliment de vitamine, minerale ºi proteine pentru câini ºi pisici
Compoziþie
Proteine-30%
Calciu-5,4%
Grãsimi- 5%
Fosfor- 4,2%
Minerale- 28%
Magneziu- 1,8%
Fibre vegetale -1%
Compoziþie per tabletã
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B6
Vitamina B12
Acid nicotinic
Acid folic
Biotin
Cupru (Cu)
Fier (Fe) din oxid feric
Mangan (Mn)
Zinc

1505 Ul
21,5 Ul
4,95 mg
1,07 mg
1,07mg
0,54 mg
1,07 μg
5,37 mg
0,05 mg
25,8 μg
0,09 mg
12,9 mg
0,21 mg
4,30 mg

Indicaþii pentru utilizare
Un supliment echilibrat în vitamine, minerale ºi proteine inclus în dietã este esenþial mai ales în urmãtoarele cazuri:
-animalele tinere, în creºtere; pentru o creºtere ºi dezvoltare optimã, mai ales a oaselor
-pacienþii geriatrici
-animale în condiþii deficitare, dupã infecþii sau maladii severe
-animale utilizate pentru vânãtoare, competiþie, antrenamente ºi alte situaþii stresante
În plus, biotina este indispensabilã pentru asigurarea sãnãtãþii pielii mai ales în perioada nãpârlitului. Aportul suficient de biotinã
asigurã:
-o piele suplã fãrã degradare
-un pãr des
-o blanã finã, compactã
-o blanã strãlucitoare cu o pigmentaþie optimã.
Posologie
Se administreazã pe cale oralã.
Doza generalã este de 1 tabletã pentru 10 kg g.c.
Pui (câine, pisicã): 0,5 - 1 tabletã pe zi.
Pisici, în funcþie de greutate: 0,5 - 1 tabletã pe zi.
Câini de talie micã: 1 tabletã pe zi.
Câini de talie mijlocie: 2 - 3 tablete pe zi.
Câini de talie mare: 4 tablete pe zi.
General
În mod normal tabletele sunt preluate foarte uºor de cãtre animale ºi pot fi incluse ºi în hrana preparatã.
Amestec în hrana preparatã: inseraþi într-o bucatã din hrana favoritã a câinelui sau amestecaþi tableta mãrunþitã în hranã. Nu fierbeþi
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hrana dupã amestecarea tabletei, întrucât unele vitamine sunt termo-labile.
Utilizaþi VMP tablete în cure de 2-3 sãptãmâni cu pauze de 3-4 luni între cure.
Contraindicaþii
Nu se cunosc.
Reacþii adverse
Nu se cunosc.
Precauþii speciale pentru depozitare
Se pãstreazã într-un loc rãcoros ºi uscat. A nu se lãsa la îndemâna copiilor.
Perioadã de valabilitate
24 luni. A nu se utiliza dupã data expirãrii printatã pe etichetã.
Forma de prezentare
Cutie albã de plastic cu 50 de tablete.
Precauþii speciale pentru eliminarea produselor neutilizate sau a deºeurilor
Orice produs neutilizat sau deºeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinþele locale.
Precauþii speciale
-se va administra numai la câini ºi pisici
-dupã administrare se va închide flaconul ºi se va depozita într-un loc uscat ºi rãcoros
-stabilitate: vezi data de expirare înscrisã pe flacon.
Proprietãþi
O condiþie esenþialã pentru sãnãtatea animalelor de companie este asigurarea unei diete echilibrate ce poate fi folositã în orice situaþie.
Strãmoºii câinelui ºi ai pisicii erau prãdãtori care mâncau carne (proteine, grãsimi), oase, organe interne, inclusiv masã gastrointestinalã ce aparþinea prãzii lor (vitamine, minerale). Alimentaþia lor era echilibratã ºi le acoperea nevoile. De aceste aspecte trebuie
sã þinem cont în cazul alimentaþiei animalelor de companie.
Hrana pe care o pregãtim pentru animalele de companie, de exemplu, resturile alimentare rãmase de la mese, este foarte rar
echilibratã (prea mulþi carbohidraþi) ºi în foarte puþine cazuri oferã necesarul de vitamine ºi minerale. Nici hrana gata preparatã pentru
animale de companie nu garanteazã cã alimentaþia este întotdeauna echilibratã. Este suficient pentru nevoile normale, dar nu ºi pentru
numeroase situaþii neobiºnuite din viaþa unui câine sau pisici, în care creºterea necesarului de minerale ºi vitamine poate determina o
modificare a metabolismului. În cele mai grave situaþii, în ciuda unei cantitãþi suficiente de hranã se observã o deteriorare a blãnii ºi
pierderi de energie.
Produsul reprezintã un supliment cuprinzãtor ºi foarte palatabil de vitamine ºi sãruri minerale. Este formulat ca un adjuvant la dieta de
bazã a câinilor ºi pisicilor.
VMP tablete conþine cantitãþi suficiente din cele mai importante vitamine, minerale ºi proteine (albuminã uºor digerabilã) într-o
combinaþie recunoscutã de nutriþioniºti. Valoarea fiziologicã mare a substanþelor active din aceste vitamine este unul dintre principalele
avantaje ale combinaþiei.
Vitamina A: este necesarã creºterii, unei pieli sãnãtoase ºi pentru creºterea rezistenþei faþã de infecþii.
Complexul vitaminelor B: pentru creºtere, apetit ºi o digestie corespunzãtoare.
Vitamina D3: importantã mai ales pentru animalele ce petrec o perioadã mare de timp în apartament ºi nu beneficiazã de acþiunea
directã a razelor solare; pentru dezvoltarea oaselor ºi dinþilor.
Vitamina E: mai ales pentru vitalitate în cazul câinilor de competiþie sau vânãtoare ºi pentru o bunã fertilitate la cãþele ºi pisici.
Favorizeazã metabolismul carbohidraþilor ºi al proteinelor ºi mãreºte utilizarea oxigenului de cãtre þesuturi.
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Biotina: este indispensabilã pentru o piele ºi un pãr sãnãtos. Joacã un rol important în metabolismul proteinelor ºi al energiei,
intervenind în eliberarea energiei depozitate.
Calciul ºi fosforul: pentru dinþi ºi oase sãnãtoase.
Fierul: intervine în procesul de oxigenare de la nivelul hematiilor.
Zincul: intervine în metabolismul general al organismului ºi cel al insulinei. Previne keratinizarea prematurã a pielii ºi stimuleazã
creºterea pãrului.
Lecitina: stimuleazã toate funcþiile metabolice de la nivelul creierului ºi al nervilor. În situaþii de stres este preluatã direct de cãtre creier
ca o sursã de energie, prevenind pierderea performanþelor.
Zoetis tablete VMP sunt formulate pentru a fi utilizate la animale, câinii ºi pisicile mâncându-le spontan sau cel puþin dupã o scurtã
perioadã de familiarizare.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
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KITURI RAPIDE DE DIAGNOSTIC
Coronavirus Felin (FIP)
ViraCHECK CV

Artritã reumatoidã caninã
CRF
Brucelozã
D-TEC CB
Dermatofite
FUNGASSAY

Dermatofite
FUNGASSAY

Dirofilariozã
DiroCHECK
Witness Dirofilaria

Dirofilariozã
DiroCHECK

Ehrlichiozã
Ag Ehrlichia Canis
Witness Ehrlichia

Virusul Imunodeficienþei Feline
ViraCHECK FIV
Witness FIV
Witness FeLV-FIV

Leishmaniozã
Ag Leishmania infantum
Witness Leishmania
Maladia lui Carre
Titer Check CDV/CPV

Virusul Leucemiei Feline
ViraCHECK FeLV
Witness FeLV-FIV
Witness FeLV

Parvovirozã
Titer Check CDV/CPV
Witness Parvo
Paraziþi gastrointestinali
Ovatec Plus

Paraziþi gastrointestinali
Ovatec Plus

Rabie
Serelisa Rabies Ab Mono Indirect

Rabie
Serelisa Rabies Ab Mono Indirect

Reproducþie
Repro check Relaxin
Witness Lh
Witness Relaxin

Reproducþie

Giardia
Witness Giardia

Giardia
Witness Giardia

Witness Lh
Witness Relaxin
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KITURI RAPIDE DE DIAGNOSTIC
TESTE RAPIDE PENTRU CÂINI

ARTRITÃ REUMATOIDÃ CANINÃ
®

CRF TEST KIT

Testul rapid CRF, un test de tip latex aglutinare pe lamã este o metodologiesimplã ºi practicã pentru determinareaFactorului
ReumatoidCanin (CRF). Tehnicile sensibile ºi specifice de analizã imunologicãoferite de Synbioticsdetecteazã clinic nivelurile
semnificativede FR în maipuþinde 5 minutedupãpregãtireamostrei.
Produs
CRF®

Tehnologie

Cod produs

Teste per kit

Format

Latex aglutinare

AUCRF9J

12-24

-

BRUCELOZÃ
®

D-TEC CB

Test rapid prin tehnologia de aglutinare pe lamã pentru detectarea anticorpilor anti-Brucella canis în ser.
Produs
D-TEC® CB

Tehnologie

Cod produs

Teste per kit

Format

RSAT

AUBRC4C/AUBRC4G

10/25

-

DERMATOFITE
FUNGASSAY®

Mediul de testare FUNGASSAY D
ermatophyte este un test gata
de utilizare, un mediu deculturã care îi oferã medicului
veterinar o
metodãsimplã,rapidãºi practicãde a confirmadiagnosticulinfecþiilordeterminatede dermatofite.Creºterea speciilorde Microsporum
ºi Trichophyton,fungipatogeniasociaþimajoritãþiidermato-micozelorîn medicinaveterinarã,va cauza mediulde culturãsã îºi schimbe
culoareadinchihlimbarîn roºu.
Produs
FUNGASSAY®

Tehnologie

Cod produs

Teste per kit

Format

Mediu de culturã

AUFUN9C

10

flacon
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KITURI RAPIDE DE DIAGNOSTIC
TESTE RAPIDE PENTRU CÂINI

DIROFILARIOZÃ
DiroCHEK®
Test rapid imuno-enzimatic indirect pentru detectarea antigenului de Dirofilaria immitis forma adultã în ser sau în plasmã.
Tehnologie

Cod produs

Teste per kit

Numãr de plãci

DiroCHEK® lab pack

ELISA

AUDIRIN

144 godeuri

2 (separabile)

DiroCHEK® kilo pack

ELISA

AUDIRIQ

1056 godeuri

11 (separabile ºi
placã întreagã)

Produs

WITNESS® DIROFILARIA
WITNESS® DIROFILARIA este un test simplu, de efectuat în clinicã, ce foloseºte tehnologia RIMTM (Rapid Immuno-Migration), care
detecteazã prezenþa antigenelor de Dirofilaria immitis asociate dirofilariozei. Testul poate fi utilizat folosind probe de plasma caninã,
ser sau sânge recoltat pe anticoagulant.
Extrem de simplu: mai puþin de 15 secunde de muncã
Prietenos pentru pacient: sunt suficienþi doar 50 de micro litri de probã
Produs

Tehnologie

Specia

Cod Produs

RIM

câini

AWIDIRE

®

WITNESS DIROFILARIA

Teste
per kit

Tip probã
pentru analizã

Depozitare kit

sânge recoltat pe anticoagulant,
plasmã sau ser

temperatura camerei

Timp
aºteptare

10 teste 10 minute

*Rapid Immuno Migration

EHRLICHIOZÃ
Ag Ehrlichia canis
Antigen utilizat prin tehnologia de imunofluorescenþã indirectã pentru detectarea imunologicã ºi a titrului de anticorpi anti-Ehrlichia
canis în ser canin.
Produs

Tehnologie

Cod produs

Teste per kit

Numãr de plãci

IIF

AEHRAG

-

flacon 1 ml

Ehrlichia canis

WITNESS® EHRLICHIA
WITNESS® EHRLICHIA este un test simplu, de efectuat în clinicã, ce foloseºte tehnologia RIMTM (Rapid Immuno-Migration), care
detecteazã anticorpii de Ehrlichia canis pentru a identifica rapid câinii infectaþi cu Ehrlichia. Testul poate fi utilizat folosind probe de
plasmã caninã, ser sau sânge recoltat pe anticoagulant.
Extrem de simplu: mai puþin de 15 secunde de muncã
Prietenos pentru pacient: sunt suficienþi doar 50 de micro litri de probã
Produs
®

WITNESS EHRLICHIA

Tehnologie

Specia

Cod Produs

Teste
per kit

Timp
aºteptare

Tip probã
pentru analizã

Depozitare kit

RIM

câini

AWIEHR

5 teste

10 minute

sânge recoltat pe anticoagulant,
plasmã sau ser

temperatura camerei
(2-25oC)

*Rapid Immuno Migration
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KITURI RAPIDE DE DIAGNOSTIC
TESTE RAPIDE PENTRU CÂINI

LEISHMANIOZÃ
Ag Leishmania infantum 1 ml
Antigen utilizat prin tehnologia de imunofluorescenþã indirectã pentru detectarea imunologicã ºi a titrului de anticorpi antiLeishmania infantum în ser canin.
Produs
Ag Leishmania infantum 1 ml

Tehnologie

Cod produs

Teste per kit

Format

IIF

ALEAIG

-

flacon 1 ml

WITNESS® LEISHMANIA
®

TM

WITNESS LEISHMANIA este un test simplu,de efectuat înclinicã, cefoloseºte tehnologiaRIM (Rapid Immuno-Migration),care
detecteazãanticorpiide Leishmania infantum dinsângelerecoltatpe anticoagulant,ser sau plasmã.
Extremde simplu:mai puþinde 15 secundede muncã
Prietenospentrupacient:suntsuficienþidoar50 de microlitride probã
Produs

Tehnologie

Specia

Cod Produs

RIM

câini

AWILEI

®

WITNESS LEISHMANIA

Teste
per kit

Timp
aºteptare

Tip probã
pentru analizã

10 teste 10 minute sânge recoltat pe anticoagulant,
plasmã sau ser

Depozitare kit
temperatura camerei

*Rapid Immuno Migration

MALADIA LUI CARRE
TiterCHEK® CDV /CPV
Test rapid imuno-enzimatic indirect pentru detectarea anticorpilor Parvovirusului Canin (CPV) ºi a celor caracteristici maladiei lui
Carre (CDV) în ser.
Produs
TiterCHEK® CDV /CPV

Tehnologie

Cod produs

Teste per kit

ELISA

AUCDV/CPV1/

32

Format
16 godeuri atât pentru CPV,
cât ºi pentru CDV

PARVOVIROZÃ
TiterCHEK® CDV /CPV
Test rapid imuno-enzimatic indirect pentru detectarea anticorpilor Parvovirusului Canin (CPV) ºi a celor caracteristici maladiei lui
Carre (CDV) în ser.
Produs
TiterCHEK® CDV /CPV

Tehnologie

Cod produs

Teste per kit

ELISA

AUCDV/CPV1/

32
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Format
16 godeuri atât pentru CPV,
cât ºi pentru CDV

KITURI RAPIDE DE DIAGNOSTIC
TESTE RAPIDE PENTRU CÂINI
®

WITNESS PARVO
TM

®

WITNESS PARVO este un test simplu, de efectuat in clinicã, ce foloseºte tehnologia RIM (Rapid Immuno-Migration), care
detecteazã toate tulpinile de parvovirus canin ce se regãsesc în probele de fecale. Rezultatele pozitive indicã prezenþa parvovirusului
canin.
Rapid: rezultate în mai puþin de 10 minute
Curat: fãrã pericol de stropire ºi împrãºtiere a probei
Produs
®

WITNESS PARVO

Tehnologie

Specia

Cod Produs

Teste
per kit

Timp
aºteptare

Tip probã
pentru analizã

Depozitare kit

RIM

câini

AWIPARE

5 teste

10 minute

fecale

temperatura camerei

*Rapid Immuno Migration

PARAZIÞI GASTROINTESTINALI
OVATEC® Plus
Tehnologia de flotare utilizând sulfat de zinc pentru detectarea prezenþei ouãlor de paraziþi intestinali în probele de fecale pentru
bovine, ovine, caprine, ecvine, feline ºi canide.
Tehnologie

Cod produs

Teste per kit

Format

Flotare cu sulfat de zinc

AUOVA9L

50

-

Produs
OVATEC® Plus

RABIE
SERELISA® Rabies Ab Mono Indirect
Tehnologie imuno-enzimaticã semi-cantitativã Mono-godeu pentru detectarea anticorpilor (ser).
Produs
SERELISA® Rabies Ab Mono Indirect

Tehnologie

Cod produs

Teste per kit

Format

ELISA

ASRAB3

192

2
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KITURI RAPIDE DE DIAGNOSTIC
TESTE RAPIDE PENTRU CÂINI

REPRODUCÞIE
ReproCHEK® RELAXIN
Test imuno-enzimatic pentru detectarea hormonului relaxinã în sânge sau plasmã.

DIAGNOESTRUS
Metoda de colorare Shorr a secreþiei vaginale pentru determinarea perioadei de ovulaþie la cãþele.
Tehnologie

Cod produs

Teste per kit

Format

ELISA

AUCDV/CPV1/

48

separabile

Colorare Shorr

ADGSC/ADGSR/ACRL

200

-

Produs
ReproCHEK® RELAXIN

DIAGNOESTRUS

WITNESS® LH
Kitul WITNESS® LH oferã mãsurãtori exacte, semi-cantitative ale hormonului luteinizant canin sau felin prin tehnologia RIMTM (Rapid
®
Immuno-Migration). Deºi iniþial a fost creat ca un ajutor pentru monitorizarea ovulaþiei la cãþele, kitul WITNESS LH poate fi folosit
pentru a distinge între femelele care au suferit o ovaro-histerectomie sau cele care sunt intacte din punct de vedere sexual.
Extrem de simplu: mai puþin de 15 secunde de muncã
Produs

Tehnologie

Specia

Cod Produs

Teste
per kit

Timp
aºteptare

Tip probã
pentru analizã

Depozitare kit

RIM

câini, pisici

AWILH

6 teste

20 minute

ser

temperatura camerei

WITNESS LH
*Rapid Immuno Migration

WITNESS® RELAXIN
WITNESS RELAXIN este un test care foloseºte tehnologia RIMTM (Rapid Immuno-Migration) pentru a determina gestaþia la pacientele
femele (cãþele sau pisici), precum ºi pentru a face distincþie între pseudo-gestaþie ºi gestaþie. Kitul RIMTM mãsoarã relaxina produsã de
placenta aflatã în dezvoltare, prin probele de ser ºi plasmã. Nu se poate folosi sânge recoltat pe anticoagulant. Prezenþa de cantitãþi
însemnate ale acestui hormon reprezintã un indicator de încredere pentru confirmarea gestaþiei. Relaxina poate fi detectatã în probe
biologice cel mai devreme la 20 de zile dupã ovulaþie. Procentajul de gestaþii detectate creºte mai târziu pe parcursul gestaþiei când se
produce mai multã relaxinã.
Extrem de simplu: mai puþin de 15 secunde de muncã
Prietenos pentru pacient: sunt suficienþi doar 50 de micro litri de probã
®

Produs
WITNESS RELAXIN

Tehnologie

Specia

Cod Produs

Teste
per kit

Timp
aºteptare

Tip probã
pentru analizã

Depozitare kit

RIM

câini, pisici

AWIREL

5 teste

10 minute

ser sau plasmã

temperatura camerei

*Rapid Immuno Migration
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KITURI RAPIDE DE DIAGNOSTIC
TESTE RAPIDE PENTRU CÂINI

GIARDIA
®

WITNESS GIARDIA
Testul utilizeazã micro-sfere de polistiren roºu, învelite cu anticorpi monoclonali de Giardia intestinali.
Ca metoda de control sunt utilizate si micro-sfere albastre.
Antigenul parazit prezent în probele de fecale, reacþioneazã cu particulele de latex care sunt învelite în anticorpi monoclonali specifici
acestui antigen.
Acest complex de particule de antigene latex-anticorpi-paraziþi migreazã prin zona reactantã printr-un proces cromografic.
În aceastã zonã, anticorpii anti-Giardia reacþioneazã cu complexul de particule de antigene latex-anticorpi-paraziþi.
Aceastã reacþie genereazã apariþia unei linii roºii/roz.
Produs
WITNESS GIARDIA

Tehnologie

Specia

Cod Produs

Teste
per kit

Timp
aºteptare

Tip probã
pentru analizã

Depozitare kit

RIM

câini, pisici

-

5 teste

5 minute

fecale

temperatura camerei
o
(2-25 C)

*Rapid Immuno Migration
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KITURI RAPIDE DE DIAGNOSTIC
TESTE RAPIDE PENTRU PISICI

CORONAVIRUS FELIN (FIP)
ViraCHEK® CV
Test rapid imuno-enzimatic indirect pentru detectarea anticorpilor de Coronavirus Felin (FCoV) în ser ºi plasmã. Inclus în clasificarea
largã a FCoV este ºi Coronavirusul Felin Enteric (FeCV) care este considerat în mod obiºnuit a fi precursorul Peritonitei Infecþioase
Feline (FIP).
Produs
ViraCHEK® CV

Tehnologie

Cod produs

Teste per kit

Numãr de plãci

ELISA

AUFCV1M

96 godeuri

1

DERMATOFITE
®

FUNGASSAY

Mediul de testare FUNGASSAY Dermatophyte este un test gata de utilizare, un mediu de culturã care îi oferã medicului veterinar o
metodã simplã, rapidã ºi practicã de a confirma diagnosticul infecþiilor determinate de dermatofite. Creºterea speciilor de Microsporum
ºi Trichophyton, fungi patogeni asociaþi majoritãþii dermato-micozelor în medicina veterinarã, va cauza mediul de culturã sã îºi schimbe
culoarea din chihlimbar în roºu.
Produs
FUNGASSAY®

Tehnologie

Cod produs

Teste per kit

Format

Mediu de culturã

AUFUN9C

10

flacon

DIROFILARIOZÃ
DiroCHEK®
Test rapid imuno-enzimatic indirect pentru detectarea antigenului de Dirofilaria immitis forma adultã în ser sau în plasmã.
Tehnologie

Cod produs

Teste per kit

Numãr de plãci

DiroCHEK® lab pack

ELISA

AUDIRIN

144 godeuri

2 (separabile)

DiroCHEK® kilo pack

ELISA

AUDIRIQ

1056 godeuri

11 (separabile ºi
placã întreagã)

Produs
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KITURI RAPIDE DE DIAGNOSTIC
TESTE RAPIDE PENTRU PISICI

VIRUSUL IMUNODEFICIENȚEI FELINE
®

ViraCHECK FIV
Test rapid imuno-enzimatic indirect pentru detectarea anticorpilor Virusului Imunodeficienþei Feline în ser, plasmã sau sânge.
Produs

Tehnologie

Cod produs

Teste per kit

Numãr de plãci

ViraCHEK® FIV

ELISA

ACFIV3MN

96

1

WITNESS® FIV
WITNESS FIV este un test simplu, de efectuat în clinicã, ce foloseºte tehnologia RIMTM (Rapid Immuno-Migration), care detecteazã
prezenþa anticorpilor Virusului Imunodeficienþei Feline (FIV) în sânge recoltat pe anticoagulant, ser sau plasmã.
Extrem de simplu: mai puþin de 15 secunde de muncã
Prietenos pentru pacient: sunt suficienþi doar 50 de micro litri de probã
®

Produs

Tehnologie

Specia

Cod Produs

RIM

pisici

AWIFIVE

WITNESS® FIV

Teste
per kit

Timp
aºteptare

10 teste 10 minute

Tip probã
pentru analizã

Depozitare kit

sânge recoltat pe anticoagulant,
plasmã sau ser

temperatura camerei

*Rapid Immuno Migration

WITNESS® FELV-FIV

WITNESS® FeLV-FIV permite detectarea combinatã a anticorpilor Virusului Leucemiei Feline (FeLV) antigenul p27 ºi a anticorpilor
Virusului Imunodeficienþei Feline (FIV), în sânge recoltat pe anticoagulant, ser sau plasmã. Kitul are la bazã tehnologia RIMTM (Rapid
Immuno-Migration).
Extrem de simplu: mai puþin de 15 secunde de muncã
Prietenos pentru pacient: sunt suficienþi doar 50 de micro litri de probã
Produs

Tehnologie

Specia

Cod Produs

WITNESS FeLV-FIV

®

RIM

pisici

AWIFEFIE

WITNESS® FeLV-FIV

RIM

pisici

AWIFEFITE

Tip probã
pentru analizã

Depozitare kit

10 teste 10 minute

sânge recoltat pe anticoagulant,
plasmã sau ser

temperatura camerei

30 teste 10 minute

sânge recoltat pe anticoagulant,
plasmã sau ser

temperatura camerei

Teste
per kit

Timp
aºteptare

*Rapid Immuno Migration
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KITURI RAPIDE DE DIAGNOSTIC
TESTE RAPIDE PENTRU PISICI

VIRUSUL LEUCEMIEI FELINE
®

ViraCHECK FeLV
Test rapid imuno-enzimatic indirect pentru detectarea antigenelor Virusului Leucemiei Feline în ser, sânge sau plasmã.
Tehnologie

Cod produs

Teste per kit

Numãr de plãci

®

ELISA

AUFEL1N/AUFEL1O

144

2

®

ELISA

AUFEL1N/AUFEL1O

960

10

Produs
ViraCHEK FeLV lab pack

ViraCHEK FeLV kilo pack

®

WITNESS FELV
WITNESS FeLV este un test simplu, de efectuat în clinicã, ce foloseºte tehnologia RIMTM (Rapid Immuno-Migration), care detecteazã
prezenþa antigenului p27 FeLV. Acest grup specific de antigene se gãseºte la niveluri ridicate la pisicile infectate, iar prezenþa acestuia
reprezintã un diagnostic definitiv pentru infecþiile cu virusul FeLV.
Extrem de simplu: mai puþin de 15 secunde de muncã
Prietenos pentru pacient: sunt suficienþi doar 50 de micro litri de probã
®

Produs
®

WITNESS FeLV

Tehnologie

Specia

Cod Produs

RIM

pisici

AWIFELE

Teste
per kit

Timp
aºteptare

10 teste 10 minute

Tip probã
pentru analizã

Depozitare kit

sânge recoltat pe anticoagulant,
plasmã sau ser

temperatura camerei

*Rapid Immuno Migration

PARAZIÞI GASTROINTESTINALI
®

OVATEC Plus
Tehnologia de flotare utilizând sulfat de zinc pentru detectarea prezenþei ouãlor de paraziþi intestinali în probele de fecale pentru
bovine, ovine, caprine, ecvine, feline ºi canide.
Tehnologie

Cod produs

Teste per kit

Format

Flotare cu sulfat de zinc

AUOVA9L

50

-

Produs
OVATEC® Plus

RABIE
SERELISA® Rabies Ab Mono Indirect
Tehnologie imuno-enzimaticã semi-cantitativã Mono-godeu pentru detectarea anticorpilor (ser).
Produs
SERELISA® Rabies Ab Mono Indirect

Tehnologie

Cod produs

Teste per kit

Numãr de plãci

ELISA

ASRAB3

192

2
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KITURI RAPIDE DE DIAGNOSTIC
TESTE RAPIDE PENTRU PISICI

REPRODUCÞIE
WITNESS® LH
Kitul WITNESS® LH oferã mãsurãtori exacte, semi-cantitative ale hormonului luteinizant canin sau felin prin tehnologia RIMTM (Rapid
®
Immuno-Migration). Deºi iniþial a fost creat ca un ajutor pentru monitorizarea ovulaþiei la cãþele, kitul WITNESS LH poate fi folosit
pentru a distinge între femelele care au suferit o ovaro-histerectomie sau cele care sunt intacte din punct de vedere sexual.
Extrem de simplu: mai puþin de 15 secunde de muncã
Produs

Tehnologie

Specia

Cod Produs

Teste
per kit

Timp
aºteptare

Tip probã
pentru analizã

Depozitare kit

RIM

câini, pisici

AWILH

6 teste

20 minute

ser

temperatura camerei

WITNESS® LH
*Rapid Immuno Migration

WITNESS® RELAXIN
WITNESS RELAXIN este un test care foloseþte tehnologia RIMTM (Rapid Immuno-Migration) pentru a determina gestatia la pacientele
femele (cãþele sau pisici), precum ºi pentru a face distincþie între pseudo-gestaþie ºi gestaþie. Kitul RIMTM mãsoarã relaxina produsã de
placenta aflatã în dezvoltare, prin probele de ser ºi plasmã. Nu se poate folosi sânge recoltat pe anticoagulant. Prezenþa de cantitãþi
însemnate ale acestui hormon reprezintã un indicator de încredere pentru confirmarea gestaþiei. Relaxina poate fi detectatã în probe
biologice cel mai devreme la 20 de zile dupã ovulaþie. Procentajul de gestaþii detectate creºte mai târziu pe parcursul gestaþiei când se
produce mai multã relaxinã.
Extrem de simplu: mai puþin de 15 secunde de muncã
Prietenos pentru pacient: sunt suficienþi doar 50 de micro litri de probã
®

Produs
®

WITNESS RELAXIN

Tehnologie

Specia

Cod Produs

Teste
per kit

Timp
aºteptare

Tip probã
pentru analizã

Depozitare kit

RIM

câini, pisici

AWIREL

5 teste

10 minute

ser sau plasmã

temperatura camerei

*Rapid Immuno Migration

GIARDIA
WITNESS® GIARDIA
Testul utilizeazã micro-sfere de polistiren roºu, învelite cu anticorpi monoclonali de Giardia intestinali.
Ca metoda de control sunt utilizate si micro-sfere albastre.
Antigenul parazit prezent în probele de fecale, reacþioneazã cu particulele de latex care sunt învelite în anticorpi monoclonali specifici
acestui antigen.
Acest complex de particule de antigene latex-anticorpi-paraziþi migreazã prin zona reactantã printr-un proces cromografic.
În aceastã zonã, anticorpii anti-Giardia reacþioneazã cu complexul de particule de antigene latex-anticorpi-paraziþi.
Aceastã reacþie genereazã apariþia unei linii roºii/roz.
Produs
WITNESS® GIARDIA

Tehnologie

Specia

Cod Produs

Teste
per kit

Timp
aºteptare

Tip probã
pentru analizã

Depozitare kit

RIM

câini, pisici

-

5 teste

5 minute

fecale

temperatura camerei
(2-25oC)

*Rapid Immuno Migration
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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
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CATALOG ANIMALE DE COMPANIE
Pentru orice informaţii referitoare la aceste produse medicinale veterinare, vă rugăm să
contactaţi reprezentantul local al deţinătorului autorizaţiilor de comercializare.
Zoetis România SRL
Willbrook Platinum & Convention Center
Şos. Bucureşti Ploieşti, nr. 172-176, Corp B, Etaj 5, sector 1, 013686, Bucureşti.
Tel: +40 21 207 17 70
Fax: +40 21 207 17 71

www.zoetis.ro
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