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NOTĂ INTRODUCTIVĂ
SUNTEM ZOETIS
ZOETIS ESTE O COMPANIE GLOBALĂ SPECIALIZATĂ ÎN SĂNĂTATEA ANIMALELOR, DEDICATĂ SUSŢINERII CLIENŢILOR ŞI AFACERILOR
ACESTORA ÎN CELE MAI BUNE MODURI CU PUTINŢĂ.
Având în spate 60 de ani de experienţă, creăm şi livrăm medicamente şi vaccinuri de calitate, completate de produse de diagnostic
şi teste genetice, susţinute de o gamă largă de servicii. În fiecare zi ne straduim să înţelegem mai bine şi să răspundem provocărilor
reale cu care se confruntă cei care cresc şi îngrijesc animale, într-un mod pe care aceştia îl consideră cu adevărat relevant.
Zoetis (zô-EH-tis), denumirea noastră, îşi are rădacina în zo-, des întâlnit în cuvinte precum zoo și zoologie. Derivă din zoetic, în traducere “care aparţine vieţii”. Subliniază
dedicarea noastră în susţinerea medicilor veterinari şi a fermierilor din întreaga lume care cresc şi îngrijesc animalele de care depindem cu toţii.

ANTIBIOTICE

Advocin 180 • Clamoxyl LA • Draxxin • Excenel Fluid Suspension • Excenel Pulbere Solubilă •
7 LA • Terramycin Spray
Linco-Spectin Soluţie Sterilă • Naxcel • Synolux RTU • Terramycin

ANTIBIOTICE

V

Juninci

ADVOCIN® 180,
S

a ac

Danoflo

Tăurași

Vaci de lapte

ie injec

echivalent a 228,4mg Danoflo

e mesilat) 180mg

Ex

Fenol 2,50mg
Monotioglicerol 5,00mg
Excipient qsp 1ml

Indic

La bovine: Tratamentul bolii respiratorii bovine cauza
Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida Histophilus somni sensibile la danoflo
Pentru tratamentul mastitelor acute la bovine cauzate de Escherichia coli
ei în perioada neo-na
Tratamentul infec
terice cauzate de Escherichia coli

Contraindic

A nu se folosi în caz de hipersensibilitat

Prec

Pentru utilizarea la animale
Folosirea exc
e clase de antibiotic poate produce rezist a unei popula
terii. Poate s apar rezist
t la fluorochinolone. Folosirea de
fluorochinolone tr
eze pe testarea susc
ont de politicile de folosin timicr
. Este pruden
uorochinolone
pentru tratamen
e care au a
or la alte clase de antibiotice
adul de eficien
a tulpinilor Gram pozitive.

a ac

adozarea poat
oziunea cartilajului articular. Trebuie acorda
Pentru clasa fluorochinolone, s-a demonstra
cazul animalelor c
ticulare sau disfunc ii de cr tere a cartilajului.
Pentru operator
Persoanele cu hipersensibilitate la chinolone tr
e.
În caz de contac
ona afecta
În caz de contact accidental cu ochii, cl i imedia
A nu se mânca, bea sau fuma în timpul aplic rii.
erse

oare.

t

odusul tr

vite orice contact cu produsul.
a

În unele cazuri rare, la animalele sensibile, s-a observat
tar
ea
ona din jurul locului de injectare. Leziunile rezultat

9

târzia

.

tic. Injectarea produsului pe cale subcutana

t

ANTIBIOTICE

V

Juninci

ADVOCIN® 180,

Vaci de lapte

Tăurași

ie injec

te adverse asupra repr
dministrarea unei doze ridicat
g/zi), a determinat
Studiile efectuate în laborator au demonstra
întârzier
entriculelor cerebrale. F
ora le-a fost administra
tm
ini pui vii iar greutat
avie ea
acestora au fost afectate în sens negativ. Sigur a produsului nu a fost testa
azul vacilor gestante. Acest produs nu este recomandat pentru vacile gestante.
Int
u alte Nu se cunosc.
produse medicinale
veterinare
Posologie

6mg/kg g.v. (1ml/30 kg g.v.) întrie pe cale subcutana
trav
D
e ale bolii respiratorii sau enterit
e de la prima injec ie, se va administra o do
g g.v.
Se rec
atarea animalelor în stadiile incipient
aluar
atament în 48 de ore.
Pentru tratarea mastitelor acute, la bovine, produsul trebuie administrat în doz de 6mg/kg g.v
ie pe cale subcutana
trav
emnele clinice trebuie
monitorizate cu aten
e recomanda erapia de sus inere. D
e ale mastitelor acut
, se va reevalua tratamentul cu
antibiotic.
Se rec
atarea animalelor în stadiile incipient
aluar
atament în 36-48 de ore.
Pentru tratarea vacilor ce cân esc mai mult de 450 kg, se v
i doza administra
t astfel încâ nu fie injectat mai mult de 15ml într-un singur loc.
Când se administreaz
e de animale din ac
on, se rec
ea unei seringi automate pentru evitar
xcesive a dopului de cauciuc.

Supradozare

În c
hr

eptare
At

ei doze de trei ori mai mare decât cea recomanda
mg/kg g.v.), s-a observa
ia eritemului muc
educerea aportului de
a administrarea de doze mai mari timp îndelungat, a fost afectat cartilajul ar
, iar unele animale au suferit paralizie, ataxie sau nistagmus.

C
gane: 8 zile
Lapte: 4 zile
Sigur a produsului nu a fost testa

azul taurilor pentru reproduc .

Forma de prezentare Flacon de 100ml
Depozitare
i valabilitate

A se depozita în ambalajul original, pentru a se prot
Perioada de valabilitate dup prima deschidere: 28 zile.
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ANTIBIOTICE

V

Juninci

Vaci de lapte

T ura i

CLAMOXYL® LA (LONG ACTING), suspensie injec
S

Indic

a ac

Amo
Excipien

:
ml

at) Ph. Eur. 150mg

Clamoxyl este o penici
t
tru larg de ac iune care este bact
in vitro împotriva unei game foarte mari de bacterii Gram pozitiv
car
Gram pozitivi
Gram negativi
Actinomyces bovis
Actinobacillus lignierisi
Bacillus anthracis
Actinobacillus pleuropneumoniae
Clostridium spp.
Actinobacillus equili
Erysipelothrix rhusiopathiae
Bacteroides spp.
Corynebacterium spp.
Bordetella bronchiseptica
Peptostreptococcus spp.
Campylobacter spp.
Staphylococcus spp.(tulpini ce nu produc beta lactamaze) Escherichia coli (tulpini ce nu produc beta lactamaze)
Streptococcus spp.
Fusobacterium necrophorum
Haemophillus spp.
Klebsiella spp.
Pasteurella spp.
Proteus mirabilis (tulpini ce nu produc beta lactamaze)
Salmonella spp.
Produsul este indicat pentru tratamen
iilor cauzate de germeni sensibili la amo
care este nec
administrare. Poate fi utilizat pentru tratamen
ontrolul infec
teriene secundare în c iile în care bacteriile nu reprezin
Indic

tru Clamoxyl LA sunt:

actului digestiv, inclusiv enterite;
1.
actului respirator,
t;
2.
ii ale tractului uro-genital, inclusiv cistit
e;
3.
esutului conjunctiv, inclusiv abc
4.
operatorii prin administrarea produsului pre-operator.
5. Prevenir
11

ticula

;

ram negative printre

tivitate a antibioticului printr-

ANTIBIOTICE

V

Juninci

Vaci de lapte

T ura i

CLAMOXYL® LA (LONG ACTING), suspensie injec
Contraindic

La fel c
e peniciline, amoxicilina nu trebuie administra
administra pe cale intrav
sau intraarticulară.

Prec

Pentru utilizarea la animale
Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea sensibilităţii bacteriilor izolate de la animale. Dacă acest lucru nu este posibil, terapia trebuie să se bazeze pe plan local (nivel regional
agricol), pe informaţii epidemiologice despre sensibilitatea bacteriilor ţintă.
Utilizarea produsului în afara instrucţiunilor furnizate în rezumatul caracteristicilor produsului poate creşte prevalenţa bacteriilor rezistente şi poate scădea eficacitatea tratamentului din
cauza potenţialului de rezistenţă încrucişată.

al sau parenteral la iepuri, por

eri. Se va utiliza cu precau ie la alte ierbivor

a

Pentru operator
Penicilinele și cefalosporinele pot determina apariţia de hipersensibilitate (alergie) după autoinjectare, inhalare, ingestie sau contact cutanat.
Nu se va manipula acest produs dacă cunoasteţi că sunteţi o persoană sensibilă sau ati 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
și prezentaţi medicului prospectul produsului.
erse
ta
Posologie

Ocazional, produsul poate det

e.

Produsul poate fi utilizat la animalele gestante sau în perioada de lacta ie. La bovine, în cazul evolu iei unei mastite, poate fi folosit ca un tratament adjuvant al turi de terapia intramamar .
Poate fi administrat pe cale subcutana
tr
Doza recomanda e de 15mg/kg g.c. ceea ce este echivalent cu 1ml de produs/10 kg g.c. Ac
Flaconul va fi agitat foarte bine înainte de utilizare. D
volumul de administrat este mai mare de 20ml tr

Supradozare

Amoxicilina are o toxicitat
la doza recomanda

Timp

C
gane: 92 de zile
Lapte: 72 de ore

eptare

te fi repeta

e.

tare se va masa locul injec iei. Pentru o administrar
ec
ta
te separate. Suspensia nu se va administra pe cale intrav

e bine tolera
vat apari ia altor efecte adv

ale parenter

12

traar

u excep
ale ocazionale la locul de administrare, car
cidentale a unei supradoze.

ANTIBIOTICE

V

Juninci

Vaci de lapte

T ura i

CLAMOXYL® LA (LONG ACTING), suspensie injec
Forma de prezentare Flac
Cutii de carton sau polistiren cu 6 flacoane x 100ml
Depozitare
i valabilitate

Se va depozita la tempera
Valabilitatea produsului este de: 36 de luni.
După deschiderea ambalajului primar: 28 zile.

a prot
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ANTIBIOTICE

V

T ura i

DRAX
S

a ac

Tulatr

ie injec
mg/ml

Excipient

Monotioglicerol 5mg/ml

Indic

Tratamen
even
espiratorii la bovine (BRB) determinate de Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni Mycoplasma bovis sensibile la
tulatromicin . Înainte de efectuarea tratamentului preventiv tr
ezen
tiv.
Tratamentul cheratoconjunctivit

Contraindic

Prec

vine (CIB) determinate de Moraxella bovis sensibil la tulatromicin .

in
antibioticele macrolide.
Nu se va utiliza în caz de hipersensibilitat
Nu se va administra simultan cu alte macrolide sau lincosamide.
Nu se va utiliza la vacile pentru lapte care produc lapte destinat consumului uman.
Nu se va utiliza la vacile sau junincile gestante, care vor produce lapte destinat consumului uman, cu 2 luni înainte de data preconiza
Pentru utilizarea la animale
Utilizarea produsului tr

estelor de susceptibilitat

turi

inând cont de politica antimicr

Pentru operator
Tulatromicina este iritan
tru ochi. D
e loc contactul accidental al ochilor cu produsul, se v
a
Tulatromicina poate cauza sensibilitate în urma contactului cu pielea. D
e loc contactul accidental al pielii cu produsul, se v
Se v
e.
În caz de autoinjectare accidentală
a consulta imediat medicul curan
a prezenta prospectul produsului sau eticheta acestuia.
erse

Administrarea subcutana
. Reac

AXXIN-ului la bovine det
tomorfologice la locul injec

ecvent reac ii dureroase, tranzit
t prezente pentru aproxima

ale la locul injec
tare.

Studiile de laborat
e nu au produs niciun efect evident de tip teratogenic, fetotoxic sau maternotoxic. Siguran
tr
tru bovine. Utilizarea se poate face numai pe baza analizei beneficiu/risc efectua
e medicul veterinar responsabil.

14

odusului car
ta iei nu a

ANTIBIOTICE

V

T ura i

DRAX

ie injec

Int
u alte S-a observat rezist
produse medicinale
veterinare
Posologie

t cu alte macrolide. Nu se va administra simultan cu antimicrobiene cu un mod similar de ac

utana
tr
de 300kg greutate vie se va diviza doza astfel încâ
a tratamen
Se rec
semnele afec iunilor respirat

g greutate corpor echivalent cu 1ml/40 kg greutate corpor
se administreze mai mult de 7,5ml într-un singur punct.
tueze în faz

eor

e macrolide sau lincosamide.

entru tratamentul bovinelor cu greutate mai mare

aluez
atament în termen de 48 de or
atamentul trebuie schimbat, utilizând un alt an
ontinua

tarea produsului. D
ând semnele clinice dispar.

Pentru a se asigura un dozaj corect, greutatea corpor ebuie determina ât mai corect posibil pentru a se evita supradozarea. În cazul dozelor multiple ce presupun perforarea de
mai multe ori a dopului, se rec
ea unui ac aspirator sau a unei seringi multido
tru a se evita perforarea exc
auciuc.
Supradozare

La bovine
area unei doze de 3, 5 sau 10 ori mai mare decât doza recomanda
administrar are au inclus: agita ie
apului, lovir
mai mare decât doza recomanda
va
are miocar

Timp de a teptare

Bovine (c

ea acestui produs la vacile pentru lapte ce produc lapte destinat consumului uman.
te, care vor produce lapte destinat consumului uman, cu 2 luni înainte de data preconiza
ompatibilitate, DRAXXIN nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

Forme de prezentare Flacoane de 100ml i 250ml
Depozitare
i valabilitate

ia unor semne tranzitorii de disconfor
e la nivelul locului de
a bovinele la care s-a administrat o do

gane): 49 de zile.

Nu est
Nu se va utiliza la v
Incompa

va

Nu nec
ondi
zitare.
Perioada de valabilitate: 3 ani.
D
e: 28 de zile.
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turi

ANTIBIOTICE

V

Juninci

Vaci de lapte

T ura i

EXCENEL® Fluid Suspension
S
ac
Substanţa
activă

:
Fiecare 1ml conţine:
Ceftiofur (clorhidrat)
50,0mg
(sub formă de
clorhidrat) 50,0 mg

Indic
Excipient

Pentru
tratamen
iilor respiratorii cu etiologie bact
te cu Pasteurella haemolytica (Mannheimia spp.), Pasteurella multocida Haemophillus somnus.
Polisorbat
80
iu,
pododerma
Fusobacterium necrophorum Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas
Pentru
tratamentul
necrobacilozei
acute
inter
Trigliceride cu lanţ mediu
asaccharolytic).
Apă pentru preparate injectabile
e asociate cu Escherichia coli,
Pentru tratamentul componentei bacteriene sensibile la ceftiofur în cazul metritelor acute post-partum (puerperale) în circ
Infecții asociate cupyogenes
bacterii sensibile
la ceftiofur.
Fusobacterium
necrophorum.
Arcanobacterium
Pentru tratamentul infecţiilor respiratorii cu etiologie bacteriană asociate cu Manheimia haemolytica (fosta Pasteurella haemolytica), Pasteurella multocida şi Histophilus somni (fostul
Haemophillus somnus).
are înacute
prealabil
au prezentat
hipersensibilitate
la cef
e antibioticenecrophorum
-lactamice.şi Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytic).
Nu
se utiliz
Pentru
tratamentul necrobacilozei
interdigitale
(panariţiu,
pododermatită)
asociate cu Fusobacterium
.
Nu
se vatratamentul
injecta pe componentei
cale intravenoas
Pentru
bacteriene
sensibile la ceftiofur în cazul metritelor acute post-partum (puerperale) în circa 10 zile după fătare asociate cu Escherichia coli, Arcanobacterium
pyogenes şi Fusobacterium necrophorum.
Pentru utilizarea la animale
Se
ea flaconului
de utilizare
pentruhipersensibilitate
a readuce produsul
în suspensie.
Nurec
se utilizează la animalele
care înînainte
prealabil
au prezentat
la ceftiofur
şi la alte antibiotice β – lactamice.
gice, tratamentul trebuie oprit.
În
Nucse va injecta pe cale intravenoasă.
oare a produsului poate intensifica prev
ezist
teriene la cefalosporine.
Utilizarea necor
eze pe testele de susceptibilitat ebuie avute în vedere politicile antimicrobiene locale, oficiale.
Utilizarea produsului tr
Pentru utilizarea la animale
Se recomandă
agitarea flaconului înainte de utilizare pentru a readuce produsul în suspensie.
Pentru
În cazul operator
apariţiei de reacţii alergice, tratamentul trebuie oprit.
efalosporinele
produce
r tulpini
ii de hipersensibilitate
în urmacare
injectransporta beta-lactamaze cu
ontactului
Hipersensibilitatea
penicilineunpoate
duce
PExcenel Fluid Suspension
estepot
selectat
pentru
rezistente, cum(alergie)
ar fi bacteriile
spectru cutanat.
extins (ESLB),
care ar putealaconstitui
risc pentru
umană teîn lacazul
pot disemina
alimente (la om). Din
acestpot
motiv
Excenel Fluid Suspension ar trebui utilizat în tratamentul stărilor clinice care au un
c în care aceste tulpini
vers. Reac
giceprin
la acest
azional
fi grave.
lasănatătea
r
răspuns slab sau se aşteaptă un răspuns slab (se face referire la cazurile foarte grave, atunci când tratamentul trebuie iniţiat fără diagnostic bacteriologic) la mai multe antimicrobiene de
prima linie, cui spectru
de tratament. Atunci
produsul estei primit
utilizatrecar trebui luate în considerare
politicile antimicrobiene
oficiale, naţionale şi regionale. Utilizarea frecventă,
acest prîngust descrise
te când
a bacteriilor
nerespectarea instrucţiunilor
în rezumatul
caracteristicilor produsului
poate declanşa rezistenta
laeparate.
Excenel Fluid Suspension. Ori de câte ori este posibil Excenel Fluid
Suspension ar trebui folosit numai pe baza testelor de sensibilitate.
DA nu seezenta
omeretenţiei
în urma placentare.
e
ii cutanate, tr
ere i sfa
ezenta
torului acest avertisment.
folosi în profilaxia
Excenel Fluid Suspension este destinat pentru tratamentul individual al animalelor. Nu utilizaţi în prevenirea bolilor sau ca parte a programelor genealogice. Tratamentul grupurilor de
animale ar trebui să fieelor,
stricta limitat asupra focarelor deespir
boli îniecurs
desfăşurare, în conformitate cu condiţiile de utilizare aprobate.
Inflamar
suntdesimpt
ale de urgen
Pentru operator
te se
produce
nec de hipersensibilitate
t de dozaj (alergie) în urma
gice (ex.
r
anafilaxia)
se pot produce
ocazional.
Penicilinele şi cefalosporinele
potpot
produce
reacţii
injectării,
inhalării,te,ingestiei
şi contactului
cutanat.
Hipersensibilitatea la peniciline poate duce
la reacţii încrucişate la cefalosporine şi invers. Reacţiile alergice la aceste substanţe, ocazional, pot fi grave.
Nu
manipulaţi
acestproduc
produs dacă ştiţi că sunteţiiesensibili
aţi primit
preparate.
La bovine,
se poate
a loculuisau
de dacă
injectare
a pr recomandări să nu lucraţi cu astfel deolorarea
esutului subcutana
e. Remiterea
Dacă
prezentaţi
simptome
în
urma
expunerii
cum
ar
fi
erupţii
cutanate,
trebuie
să
cereţi
sfatul
medicului
şi
să
prezentaţi
doctorului
acest avertisment.
oximativ
10
zile
la
marea
majoritate
a
animalelor;
uneori
decolorar
esuturilor
poat
.
acestor
semne
clinice
ar
Inflamaţia feţei, buzelor şi ochilor sau dificultăţile în respiraţie sunt simptome mult mai serioase şi necesită îngrijiri medicale de urgenţă.

Indicații
Contraindic
Prec
Contraindicații
Precauţii speciale

erse
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ANTIBIOTICE

V

Juninci

Vaci de lapte

T ura i

EXCENEL® Fluid Suspension
S
ac
Reacţii
adverse
Indic
Gestația și lactația
Contraindic
Interacțiuni cu alte
produse medicinale
Prec
veterinare
Posologie

Supradozare
erse
Timp de așteptare
Incompatibilităţi

:
Reacţiile de hipersensibilitate
se pot produce necondiţionat de dozaj. Reacţiile alergice (ex. reacţiile cutanate, anafilaxia) se pot produce ocazional.
Ceftiofur
(clorhidrat)
50,0mguneori o uşoară decolorare a fasciei sau grăsimii la nivelul locului injecţiei, decolorare ce poate persista până la mai mult de 20 de zile de la administrarea
La suine poate fi observată
produsului.
Pentru
tratamen
iilororespiratorii
cu etiologie
bactde injectare după
te cuinjectarea
Pasteurellasubcutanată
haemolyticaa(Mannheimia
Pasteurellao uşoară
multocida
Haemophillus
somnus.
La bovine,
se poate produce
uşoară inflamaţie
a locului
produsului. A spp.),
fost observată
inflamaţie
cronică spre
moderată, persistând
până latratamentul
42 de zile după
injectare. acute inter
iu, pododerma
Fusobacterium necrophorum Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas
Pentru
necrobacilozei
asaccharolytic).
e asociatereproductiv
cu Escherichia
Pentru
tratamentul
componentei
bacteriene
sensibile
la ceftiofur
metritelor
acute
post-partum
(puerperale)
circ
Deşi studiile
de laborator
nu au evidenţiat
efecte
teratogene,
avortînsaucazul
influenţă
asupra
funcţiei
reproductive,
siguranţaînceftiofurului
la nivelul aparatului
nu acoli,
fost investigată
Fusobacterium
necrophorum.
Arcanobacterium
pyogenes
la scroafele şi vacile gestante în mod specific.
Se recomandă utilizarea în funcţie de evaluarea de către medicul veterinar responsabil a balanţei risc-beneficiu.
are în prealabil au prezentat hipersensibilitate la cef
e antibiotice -lactamice.
Nu se utiliz
Nu se va injecta pe cale intravenoas .
Nu se cunosc.
Pentru utilizarea la animale
Se rec
ea flaconului înainte de utilizare pentru a readuce produsul în suspensie.
tratamentul
trebuiesauoprit.
În
c de folosire, agitaţi binegice,
Înainte
maxim
60 de secunde
pâna când produsul are un aspect omogen.
oare a1produsului
poateg.c./zi,
intensifica
prevsubcutanată,
ezist timp de teriene
cefalosporine.
Utilizarea
necor respiratorii:
În cazul infecţiilor
mg ceftiofur/kg
pe cale
3-5 zilelaconsecutiv,
echivalentul a 1 ml/50 kg g.c.la fiecare injecţie.
ezeinterdigitale:
pe testele de1susceptibilitat
ebuiepeavute
vedere politicile
locale,echivalentul
oficiale. a 1 ml/50 kg g.c.la fiecare injecţie.
Utilizarea
produsuluinecrobacilozei
tr
Pentru tratamentul
acute
mg ceftiofur/kg g.c./zi,
cale însubcutanată,
timp antimicrobiene
de 3 zile consecutiv,
În cazul metritelor acute post-partum (10 zile după fătare): 1 mg ceftiofur/kg g.c./zi timp de 5 zile consecutiv pe cale subcutanată, echivalentul a 1ml /50 kg g.c. la fiecare injecţie.
Pentru
Nu se voroperator
administra mai mult de 13 ml la locul de injectare.
trebuie
diferite.
efalosporinele
potaplicate
produceînr locuriii de
hipersensibilitate (alergie) în urma injec
ontactului cutanat. Hipersensibilitatea la peniciline poate duce
PAdministrările ulterioare
de 50 ml
50 de
ori. Flacoanele de 250
ml. Pot
te lași cde 100 ml pot fi perforate
vers. Reacde maximgice
la acest
azional
pot fifi perforate
grave. de maxim 33 de ori.
laFlacoanele
r
Altfel se recomandă folosirea unei seringi mutidoză.
În caz de metrită
acută
fi necesară
i acest
pr post-partum, terapiateadiţională de suport poate
i primit
rec în unele cazuri. a
eparate.
D
ezenta
ome în urma e
ii cutanate, tr
ere i sfa
ezenta
torului acest avertisment.
Nivelul redus de toxicitate a fost demonstrat la porci prin utilizarea ceftiofurului în doze excesive, de 8 ori mai mari decât doza zilnică de ceftiofur recomandată, administrată intramuscular
timp de 15 zile consecutiv.
Inflamar
elor, a
espir ie sunt simpt
ale de urgen
La bovine nu s-au semnalat semne de toxicitate sistemică, chiar în urma unor supradoze administrate parenteral.
te se pot produce nec
t de dozaj
gice (ex. r
te, anafilaxia) se pot produce ocazional.
Carne şi organe: 7 zile
La bovine,
ie a locului de injectare a pr
olorarea esutului subcutana
Lapte:
Zerosezilepoate produc
oximativ 10 zile la marea majoritate a animalelor; uneori decolorar
esuturilor poat
acestor semne clinice ar
În absenţa studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu un alt produs medicinal veterinar.
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EXCENEL® Fluid Suspension
S
ac
Proprietăţi
farmacodinamice
Indic

Contraindic
Prec

erse

Ceftiofur este o: cefalosporină de ultimă generaţie, activă împotriva multor bacterii Gram-pozitive şi Gram-negative. Ceftiofur inhibă sinteza peretelui celular bacterian, exercitând astfel
Ceftiofur
proprietăţi(clorhidrat)
bactericide.50,0mg
Beta-lactamicele acţionează prin interferenţa în sinteza peretelui celular bacterian. Sinteza peretelui celular este dependentă de enzimele denumite penicillin binding proteins –
Pentru
respiratorii(PBPs).
cu etiologie
bactdezvoltă rezistenţă
te cu laPasteurella
haemolytica
(Mannheimia
spp.),
Pasteurella1)multocida
proteinetratamen
ce se cuplează cuiilor
penicilinele
Bacteriile
cefalosporine
prin intermediul
a patru
mecanisme:
alterarea sauHaemophillus
achiziţionareasomnus.
de proteine insensibile
iu,
pododerma
Fusobacterium
necrophorum
Bacteroides
melaninogenicus
(Porphyromonas
Pentru
tratamentul
necrobacilozei
acute
inter
la un â-lactamic eficient în alte condiţii; 2) alterând permeabilitatea celulară la β-lactamice; 3) producând β-lactamaze care rup inelul β-lactamic molecular,
sau 4) eflux activ.
asaccharolytic).
Unele β-lactamaze, aparţinând microorganismelor Gram-negative întâlnite la nivel enteric, pot conferi CMI ridicate la concentraţii diferite de cefalosporine din generaţia a treia şi a
e asociate cu Escherichia coli,
Pentru
tratamentul
componentei
bacteriene
sensibile
la ceftiofur
în cazul metritelor
acute post-partum
în circ
patra, precum
şi peniciline,
ampiciline,
combinaţii
inhibitoare
β-lactamice
şi cefalosporine
de prima şi a(puerperale)
doua generaţie.
Arcanobacterium pyogenes Fusobacterium necrophorum.
Ceftiofur este activ împotriva bacteriilor implicate în infecţiile respiratorii la bovine: Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, (fosta Pasteurella haemolytica), Histophylus somni
în prealabil
au prezentat
hipersensibilitate
la cef
antibiotice -lactamice.
Nu
se utiliz
(fostul
Haemophylus somnus);are
împotriva
bacteriilor
implicate
în pododermatita
acută a bovinelore (necrobaciloza
interdigitală): Fusobacterium necrophorum, Bacteroides melaninogenicus
.
Nu
se va injecta peasaccharolytica)
cale intravenoasşi împotriva
(Porphyromonas
bacteriilor asociate cu metrita acută post-partum (puerperală) la bovine: Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes şi Fusobacterium
necrophorum.
Pentru utilizarea la animale
Se
rec
ea flaconului
înainte de (CMI)
utilizare
a readuce produsul
în suspensie.
Următoarele
Concentraţii
Minime Inhibitorii
aupentru
fost determinate
pentru ceftiofur
la culturile de bacterii ţintă europene izolate :
gice, tratamentul trebuie oprit.
În c
oare a produsului poate intensifica prev
ezist
teriene
la cefalosporine.
Utilizarea necor
Bovine
eze pe testele de susceptibilitat ebuie avute în vedere politicile antimicrobiene locale, oficiale.
Utilizarea produsului tr
Organism (număr izolate)
CMI camp (µg/mL)
CMI 90 (µg/mL)
Pentru
operator
Mannheimia spp. (87)
≤ 0,03*
≤ 0,03
efalosporinele pot produce r ii de hipersensibilitate (alergie) în urma injec
ontactului cutanat. Hipersensibilitatea la peniciline poate duce
P
(42) te la c
≤ 0,03
vers. Reac
gice≤la0,03
acest- 0.12
azional pot fi grave.
laP.multocida
r
H.somni (24)
≤ 0,03*
≤ 0,03
i acest pr
te
i primit rec
a
eparate.
Arcanobacterium pyogenes (123)
≤ 0,03 - 0,5
0,25
0,13 - > tr32,0
DEscherichia
ezentacoli (188)ome în urma e
ii cutanate,
ere i sfa
ezenta 0,5
torului acest avertisment.
Fusobacterium necrophorum (67)(izolat in cazul pododer- ≤ 0,06 - 0,13
ND
Inflamar
elor, a
espir ie sunt simpt
ale de urgen
matitei)
Fusobacterium necrophorum
(2)(izolat
in cazul
0,03 - 0,06
te se
pot produce
necmetritei t de≤dozaj
gice (ex. r
te, anafilaxia) se ND
pot produce ocazional.
acute)
La bovine, se poate produc
ie a locului de injectare a pr
olorarea esutului subcutana
e. Remiterea
oximativ 10 zile la marea majoritate a animalelor; uneori decolorar
esuturilor poat
.
acestor semne clinice ar
*Fără limite; toţi germenii izolaţi s-au încadrat între aceleaşi valori. ND – nedeterminat
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S

ac

:
Următoarele puncte
esenţiale sunt recomandate de NCCLS pentru agenţii patogeni respiratorii ai bovinelor şi suinelor cărora se adresează Excenel Fluid Suspension conform etichetei:
Ceftiofur (clorhidrat) 50,0mg

Indic

Diametrul
Zonal (mm)
CMI (μg/mL)
Interpretare
Pentru
tratamen
iilor respiratorii cu etiologie
bact
te cu Pasteurella haemolytica
(Mannheimia spp.), Pasteurella multocida Haemophillus somnus.
iu,
pododerma
Fusobacterium
Pentru
tratamentul
necrobacilozei
acute
inter
≥ 21
≤ 2.0
(S) Susceptibil necrophorum Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas
asaccharolytic).
18 - 20
4.0
(I) Intermediar
e asociate cu Escherichia coli,
Pentru tratamentul componentei bacteriene sensibile la ceftiofur în cazul metritelor acute post-partum (puerperale) în circ
≤ 17
≥ 8.0
(R) Resistent
Arcanobacterium
pyogenes Fusobacterium necrophorum.

Contraindic

Nu se
s-au
descoperit puncte critice
agenţii
cu pododermatita
acută post-partum
la vaci.
are pentru
în prealabil
au patogeni
prezentatasociaţi
hipersensibilitate
la cef sau metritae antibiotice
-lactamice.
utiliz
Nu se va injecta pe cale intravenoas .

Prec
Particularităţi
farmacocinetice

Pentru utilizarea la animale
După
este rapid
metabolizat
desfuroilceftiofur,
principalul
metabolit activ.
Se
recadministrare, ceftiofur
ea flaconului
înainte
de utilizareînpentru
a readuce produsul
în suspensie.
gice, tratamentul trebuie oprit.
În c
Desfuroilceftiofur
antimicrobiană
similară cuprev
a ceftiofurului
bacteriilor
responsabile de infecţiile respiratorii la animale. Metabolitul activ este legat reversibil
oare a produsului
poate intensifica
ezistîmpotrivateriene
la cefalosporine.
Utilizarea
necor are o activitate
de
proteinele
plasmatice.
Datorită
transportului
cu
aceste
proteine,
metabolitul
concentrat
la
locul
de injectare
este activ
şi rămâne
eze pe testele de susceptibilitat ebuie avute în vedere politicile
antimicrobiene
locale,
oficiale.activ chiar şi în prezenţa ţesuturilor necrotice şi
Utilizarea produsului tr
detritusurilor.
Pentru operator
administrare de
mg/kg doză
subcutanat
la bovine,
nivelele
± 1,11 µg/ml
suntHipersensibilitatea
atinse în circa 2 ore
de la administrare.
pot1produce
r iiadministrată
de hipersensibilitate
(alergie)
în urma
injecmaxime plasmatice de 2,85ontactului
cutanat.
la peniciline
poate duceLa
PDupă o singurăefalosporinele
vacile
sănătoase
Cmax
de
2,25
±
0,79
µg/ml
a
fost
atinsă
în
endometru
la
5
±
2
ore
după
o
singură
administrare.
Concetraţiile
maxime
atinse
în
carunculi
şi
lohiile
vacilor
sănătoase
te la c
vers. Reac
gice la acest
azional pot fi grave.
la r
au fost de 1,11 ± 0,24 µg/ml şi respectiv 0,98 ± 0,25 µg/ml.
Timpul de înjumătăţire
esterec
de 11,5 ± 2,57 ore. a
i acest pr la eliminare (T½ ) detedesfuroilceftiofur la bovine
i primit
eparate.
Nu s-a observat nicio acumulare după un tratament zilnic de peste 5 zile. Eliminarea s-a produs în principal prin urină (peste 55%); 31% din doză a fost regăsită în fecale.
este completome
biodisponibil
DCeftiofurezenta
în urma eîn urma administrării subcutanate
ii cutanate, tr
ere i sfa
ezenta
torului acest avertisment.

Depozitare și
valabilitate
erse

Inflamar
elor, a
espir ie sunt simpt
ale de urgen
A nu se păstra la temperatură mai mare de 25°C.
Perioada de valabilitate a produsului
medicinalnecveterinar aşat decum
este ambalat pentru
te se pot produce
dozaj
gice vânzare:
(ex. r 2 ani
te, anafilaxia) se pot produce ocazional.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile
La bovine, se poate produc
ie a locului de injectare a pr
olorarea esutului subcutana
oximativ 10 zile la marea majoritate a animalelor; uneori decolorar
esuturilor poat
acestor semne clinice ar
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EXCENEL® SP, pulbere st
S
tiv
Substanţa
activă

Ceftiofur (su
eftiofur sodic) -–1g1 gsau
(sub formă de ceftiofur
sau4g4 g
ia
rec
on
eftiofur.
Fiecar
Fiecare ml din soluţia reconstituită conţine 50 mg ceftiofur

Indic
Indicații

Excenel Pulbere St
e indicat pentru:
Excenel® Pulbere Sterilă este indicat pentru:
1. Tratamentul
la bovine
asociate
cu Pasteurella
haemolityca,
Actinobacillus
(Haemophillus)
somnus
şi alţi agenţi patogenitogeni
bacterieni
sensibili
la ceftiofur.
espiratorii
la bovine
asociate
cu Pasteurella
haemolityca,
Actinobacillus
(Haemophillus)
somnus
bacterieni
sensibili
la ceftiofur.
1. Tratameninfecţiilor respiratorii
2. Pentru
tratamentul
necrobacilozei
interdigitale
acuteacute
la bovine
determinate
de Fusobacterium
necrophorum
şi Bacteroides
melanogenicus.
2. Pentru
tratamentul
necrobacilozei
interdigitale
la bovine
determinate
de Fusobacterium
necrophorum
Bacteroides
melanogenicus.

Contraindic
Contraindicații

La fel c
azul altor antibiotice nu se va utiliza la animalele cunoscute a avea hipersensibilitat
a ac
La fel ca şi în cazul altor antibiotice nu se va utiliza la animalele cunoscute a avea hipersensibilitate faţă de substanţa activă.

Prec
pentru utilizare
Precauţii
speciale

Pentru operator
efalosporinele
pot determina apari ia de hipersensibilitate (aler
tare, inhalare, ingestie sau contact cutanat. Hipersensibilitatea la peniciline poate fi
PPentru utilizarea
la animale
asocia
t
vers.
Ocazional,
reac
gice
la acest
e pot fi grave. 1. Nu se va manipula acest pr
e
Se recomandă agitarea flaconului înainte de utilizare.
sunt
i
fost
avertiza
eparate.
2.
Se
va
manipula
acest
produs
cu
mare
at
ie
pentru
a
se
preveni
expunerea
prin
asigurarea
În cazul apariţiei de reacţii alergice, tratamentul trebuie oprit.
tutur
ecau ie.a 3.
D
ome ca urmare
a expunerii
la acest
produs,lacum
ar fi: mâ
e i imediat un consult medic
ezenta
Utilizarea necorespunzătoare
produsului
poate intensifica
prevalenţa
rezistenţei
bacteriene
cefalosporine.
medicului
acest
avertisment.
Umflar
elor,
a
espir
t
simptome
mult
e
medic
Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testele de susceptibilitate şi trebuie avute în vedere politicile antimicrobiene locale, oficiale.

erse
ta
Posologie

Pentru operator
Utilizarea
de ceftiofur sodic poate avea ca rezulta
ia unor semne imediat
dura
ere la locul de administrare. Nu s-a observat apari
ale.
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
faţăL de cefalosporine şi invers.vatOcazional,
reacţiile alergice
aceste substanţe
pot fieproductive.
grave. 1. Nu se va manipula acest produs dacă cunoaşteţi că
Nu
sunt disponibile
date pentru
bovine.
efecte teratogene,
avort saula reducerea
c
sunteţi o persoană sensibilă sau aţi fost avertizat să nu manipulaţi astfel de preparate. 2. Se va manipula acest produs cu mare atenţie pentru a se preveni expunerea prin asigurarea
tuturor măsurilor
de precauţie.
3. aDacă
aparcusimptome
ca urmare a expunerii la acest produs, cum ar fi: mâncărimi ale pielii, trebuie să faceţi imediat un consult medical şi să prezentaţi
Flaconul
cu 1g pulbere
st
dizolva
20ml de solvent.
medicului
acest
avertisment.
Umflarea
feţei,
a
buzelor,
a
ochilor sau dificultăţi în respiraţie sunt simptome mult mai serioase şi necesită îngrijire medicală imediată.
Flaconul cu 4g pulbere st
a dizolva cu 80ml de solvent.
Introducerea r
tului va permite dizolvarea r

Reacții adverse

de hipersensibilitate
se
de dozaj.reconstituit
Reacţiile alergice
(ex. reacţiile
cutanate,
anafilaxia)
SReacţiile
ia care
re
on
mgpot
deproduce
ceftiofurnecondiţionat
pe mililitru. Produsul
este recomandat
pentru
administrare
intrpot apărea ocazional.
La bovine, se poate produce o uşoară inflamaţie a locului de injectare a produsului cum ar fi: edem tisular şi decolorarea ţesutului subcutanat şi/sau al fasciilor musculare. Remiterea
acestor semne
clinice
are loc după
10 zile la marea majoritate
decolorarea
ţesuturilor
poaterespiratorii
persista până
28 de zile
sau mai mult.
1mg/kg
greutate
corpor
ceastaaproximativ
este echivalen
ie rec a animalelor; uneori
g greutate
corporuşoară a azul
afec iunilor
dozala trebuie
administra
la 24 de ore interval
.

Gestația și lactația

Deşicazul
studiile
de laboratorinterdigitale,
nu au evidenţiat
efecte teratogene,
siguranţa
ceftiofurului
reproductiv
nu a fost investigată
interval,reproductive,
timp de 3 zile
consecutiv.
La fel c la nivelul
azulaparatului
altor tratamente
cu antibiotice,
În
necrobacilozei
doza trebuie
administraavort sau influenţă asupraefuncţiei
la scroafele şi vacile
gestante
mod specific.
administrarea
Excenel
trebuieînrealiza
ât mai devreme posibil cu scopul de a se ob
t clinic maxim.
Se recomandă utilizarea produsului în funcţie de evaluarea de către medicul veterinar responsabil a balanţei risc-beneficiu.
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EXCENEL® SP, pulbere st
24 de ore
(1 zi)se va dizolva cu 20 ml de solvent.
Carn
Flaconul cugane:
1g pulbere
sterilă
Lapte:
0
zile
Flaconul cu 4g pulbere sterilă se va dizolva cu 80 ml de solvent.
Introducerea rapidă a diluantului va permite dizolvarea rapidă.
e st
Forma de prezentare Flac
Soluţia care rezultă conţine 50 mg de ceftiofur pe mililitru. Produsul reconstituit este recomandat pentru administrare intramusculară.
Se va depozita la temperaturi de 2°- 8°C; se va prot
Depozitare
1mg/kg greutate
corporală.
50 kg greutate
corporală.
Valabilitatea
produsului
esteAceasta
de: 36 deesteluniechivalentă
în c
lecuîn1 ml
caredeestsoluţie reconstituităepedepozitat
la temperaturi
de În2°-cazul
8°C.afecţiunilor respiratorii doza trebuie administrată o dată pe zi,
i valabilitate
la
24
de
ore
interval,
timp
de
3
până
la
5
zile.
e men
emperaturi de 2°- 8°C. D
e
emperatura camerei (15°-30°
eco
ebuie utiliza în
D econstituire: valabilitat
decurs de 12 ore.
În cazul necrobacilozei
trebuiebronz.
administrată
datăacpe zi, la 24 de
oreafect
interval, timp
3 zile consecutiv. La fel ca şi în cazul altor tratamente cu antibiotice,
e nu
en de odusului.
Culoarea
pulberii poateinterdigitale,
varia de la albdoza
la galben
În orice ocaz,
administrarea Excenel trebuie realizată cât mai devreme posibil cu scopul de a se obţine un efect clinic maxim.

Timp
eptare
Posologie

Timp de aşteptare

Carne şi organe: 24 de ore (1 zi).
Lapte: 0 zile.

Supradozare

La bovine nu s-au semnalat semne de toxicitate sistemică chiar în urma unor supradoze administrate parenteral.

Forme de
prezentare

Flacoane de sticlă cu 1g sau 4g de pulbere sterilă

Depozitare și
valabilitate

Se va depozita la temperatura de 2° – 8° C; se va proteja de lumină.
Valabilitatea produsului este de: 36 de luni în condiţiile în care este nedesfăcut şi este depozitat la temperatura de: 2° – 8° C.
După reconstituire: valabilitate de 7 zile dacă este menţinut la temperatura de 2° – 8° C. Dacă este menţinut la temperatura camerei (15° – 30°C) soluţia reconstituită trebuie
utilizată în decurs de 12 ore.
Culoarea pulberii poate varia de la alb la galben bronz. În orice caz, această culoare nu afectează potenţa produsului.
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LINCO-SPECTIN®, s
S

tive

Linc
Spec

:

Ex

Alcool benzilic
Hidroxid de sodiu
Acid hidrocloric
Ap pen

Indic

Linco-Spectin S

at ) 50mg
t) 100mg

ie St

e indicat pentru tratamentul infec

Actinobacillus spp.
Pasteurella spp.
Brahyspira hyodysenteriae
Esherichia coli.
Salmonella spp.
Campylobacter spp.
Bacteroides spp.
V

ie st

oduse de or

iunea linc

Clostridium spp.
Fusobacterium spp.
Actinomyces spp.
Staphylococcus spp.
Streptococcus spp.
Mycoplasma spp.

care: pentru tratamen

teritei asociat

Contraindic

Nu se va administra la animalele care anterior au prezentat hipersensibilitat

Prec

Pentru utilizarea la animale
Nu e

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

Pentru operator
Nu este cazul.
erse
i lac

Uneori poate ap rea
Acest produs poate fi utiliza

ie de disconfor

tinomicinei, incluzând:

tare.
ta

a utiliza la animalele ce produc lapte destinat consumului uman.
22
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LINCO-SPECTIN®, s

ie st

Int
u alte A nu se dilua sau amesteca cu alte produse.
produse medicinale
veterinare
Posologie

tramusculare sau subcutanate.
V

care: 15mg
.

g g.c./zi (1ml/10 kg g.c.), intramuscular

Supradozare
eptare

C
V

gane
t

care
atament
Nu se va utiliza la animalele ce produc lapte destinat consumului uman.

Forma de prezentare Flacon de 100ml
Depozitare
alabilitate

a la temperaturi mai mari de 25°C.
odusul în circa 28 de zile.
Dup desigilar
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NAXCEL®, suspensie injec
S

ac

:
Ceftiofur (sub fo

mg

Indic

Tratamentul necrobacilozelor acute interdigitale la bovine cunoscute c Panaritium sau pododermatite.
Tratamentul metritelor acute post-partum (puerperale) la bovine, în cazurile unde tratamentul cu alte antimicrobiene nu a dat rezultate.

Contraindic

Nu se va utiliza în caz de hipersensibilitate la ceftiofur sau la alte antibiotice -lactamice sau la oricare dintre ex

Prec

Pentru utilizarea la animale
eftiofur) trebuie reflectat dac acestea trebuie rezervate tratamentului pentru acele
Pentru administrarea sistemic a cefalosporinelor cu spectru larg (gener
e în care a existat un r
eapt ca r spunsul la tratament cu alte antimicrobiene s fie slab, pentru a selecta spectrul antimicrobian. Utilizarea crescut ,
c
, poate cr e prev
teriilor rezistente la ceftiofur. Oficial, na
al trebuie avute în vedere
inclusiv folosirea produsului în mod devia
politici antimicrobiene atunci când produsul este utilizat.
De câte ori este posibil, cefalosporinele trebuie s fie folosite numai pe baza testelor de susceptibilitate. Când se ia în considerare strategia tratamentului este indicat s se aib în
se foloseasc tratament de suport cu produsele cu aplicare local (exemplu dezinfectante).
vedere îmbun t ea managementului efec
a profilaxie de rutin n cazul ret
entare.
Pentru operator
P
efalosporinele pot determina apari ia de hipersensibilitate (aler
tare, inhalare, ingestie sau contact cutanat. Hipersensibilitatea la peniciline poate duce la
vers. Ocazional, reac
gice la acest
ave.
sensibilitat
efalosporine trebuie s evite contactul cu acest produs medicinal veterinar. E
ontactul cu pielea sau ochii. În cazul unui
Persoanele cu sensibilitate cunoscut
a
ome ca urmare a expunerii la acest produs
en
eventual contact se v
tr
e
t un consult medic
prez ti medicului prospectul sau eticheta. Umflar
elor, a
espir
t r ii mult mai
e medic
erse

i lac

resorbi în maximum 23 de zile
În cazuri foarte rare (ex
inject rii intravasculare a pr
Studiile de laborat

vate la locul de administrare la circa dou treimi dintre animalele tratate, la dou zile dup injectare în c
ampanie. Aceste r
or
le
vea ca urmare dureri minore p la moderate
.
e au fost raportate dupa administrarea produsului. În aceste cazuri moartea a ap rut ca urmare a
tic.

ece nu au produs niciun efect evident de tip teratogenic, fetotoxic sau maternotoxic. Studiile de laborat
24
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ea de efecte

ANTIBIOTICE

Juninci

Vaci de lapte

NAXCEL®, suspensie injec
otoxice (reducerea gr ii fetusului). La ambele specii nu s-au observat efecte car
ze
teratogenice dar s-au observat efecte maternotoxice (fec
per
eproductive. Nu au fost realizate studii pe vacile gestante. Va fi folosit numai de medicul veterinar responsabil pe baza ev
aportului beneficiu/risc.
Lac
Produsul poate fi folosit în timpul lac
Fertilitate:
Nu au fost realizate studii pe bovinele de repr

. Va fi folosit numai de medicul veterinar responsabil pe baza ev

aportului beneficiu/risc.

Int
u alte Nu se cunosc.
produse medicinale
veterinare
Posologie

O singur administrare pe cale subcutanat e 6,6mg ceftiofur/kg greutate corporal echivalent cu 1ml de NAXCEL pe 30 kg greutate corporal ) administrat la baza urechii.
Pentru a asigura o dozare corect , greutatea corporal rebuie s ie determinat u acurate e pentru a se evita subdozarea.
Se recomand e limiteze volumul de injectat la maxim 30ml efectuat într-un singur loc.
Se va agita viguros flaconul timp de 30 de secunde sau pân ând dispare orice sediment vizibil.
Administrare la baza urechii:
-Administra i în partea posterioar a bazei urechii (vezi Fig. 1)
-Tine i sering i introduce i acul în spatele urechii animalului astfel încât seringa s fie orientat pe direc ia unei linii imaginare ce trece prin capul animalului c tre ochiul opus (vezi Fig. 2).
-Lua i m suri de precau ie pentru a evita injectarea intraarterial au intravenoas .

Figura 1. L
posterior al urechii unde este a

are subcutanat de NAXCEL - aspect
de cap (baza urechii).

Figura 2. Administrare subcutanat a NAXCEL - aspect posterior al urechii
unde este ata at de cap (baza urechii).

Dac semnele clinice, nu s-au îmbun t it la 48 de ore dup tratament, trebuie reevaluat diagnosticul i condi iile de tratament.
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NAXCEL®, suspensie injec
Supradozare
Timp

eptare

XCEL nu a fost testat pentru supradoze, nu au fost observate semne de toxicitate sistemic ce sunt caracteristice ceftiofur-ului, în urma administr rii parenterale a
La bovine
supradozei de 55mg/kg ceftiofur sodium timp de 5 zile.
C
gane: 9 zile
Lapte: zero zile
Este esen ial ca NAXCEL s fie administrat numai subcutanat, la baza ur

Incompa

tru a respec

ompatibilitate acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat sau administrat împreun cu alte produse medicinale veterinare.

Forma de prezentare Flacon de 100ml
Depozitare
i valabilitate

eptare în carne.

Nu se va depozita la temperaturi peste 25°C.
D
dere: 28 de zile.
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T ura i

SYNULOX RTU® (Ready-To-Use), suspensie injectabil
S
tive
Substanța
activă
Excipient
Excipient
Indic
Indicații

Contraindic
Prec

pentru 100 ml:
Amo
at) 14g
Amoxicilină
14g 3,50g
Acid
cla (sub formă de amoxicilină
vulanattrihidrat)
de potasiu)
Acid clavulanic (sub formă de clavulanat de potasiu) 3,50g
ocos q.s.p. 100ml
Ulei de nucă de cocos q.s.p. 100 ml.
a unui spectru larg de bacterii cu importan
e afect
tât animalele de talie mare, câ
In vitro,
Acest produs are activitate bact
produsul este activ împotriva unei game largi de bacterii, inclusiv tulpinile rezistent
t
oducerii de beta lactamaze.
Acest produs are activitate bactericidă împotriva unui spectru larg de bacterii cu importanţă clinică ce afectează atât animalele de talie mare cât şi cele de talie mică. In vitro, produsul
este activ împotriva
game largi de bacterii,
inclusiv
tulpinile rezistente faţă de amoxicilină datorită producerii de beta lactamaze.
Gram
negativi
Gramunei
pozitivi
Actinobacillus lignierisi
Actinomyces bovis
Actinobacillus pleuropneumoniae
Bacillus anthracis
Gram pozitivi
Gram negativi
Bacteroides spp.
Clostridium spp.
Bordetella bronchiseptica
Corynebacterium spp.
Actinomyces bovis
Actinobacillus lignierisi
Campylobacter
spp.
Peptostreptococcus
spp.
Bacillus anthracis
Actinobacillus pleuropneumoniae
Escherichia coli
Staphylococcus spp.
Clostridium spp.
Bacteroides spp.
Fusobacterium necrophorum
Streptococcus spp.
Corynebacterium spp.
Bordetella bronchiseptica
Haemophillus spp.
Klebsiella spp.
Peptostreptococcus spp.
Campylobacter spp.
Pasteurella
spp.
Staphylococcus spp.
Escherichia coli
Proteus spp.
Streptococcus spp.
Fusobacterium necrophorum
Salmonella spp.
Haemophillus spp.
Produsul este indicat pentru tratamen
oarelor afec
Klebsiella spp.
Pasteurella spp.
Taurine
espirat
esuturilor moi (abcese, artrite, etc.), metrit
e
Proteus spp.
Terapia combina
tru tratamentul mastitei la bovine: în situa
are este nec
atamentul
Salmonella
spp. intramamar un tratament pe cale gener ynulox RTU poate fi utilizat
în combina
ynulox LC.
Produsul este indicat pentru tratamentul următoarelor afecţiuni:
Taurine nu trebuie administrat la iepuri, porci de guineea, hamsteri. Trebuie luate prec
tunci când se administr
e ierbivor
Produsul
Infecţii respiratorii, infecţii ale ţesuturilor moi (abcese, artrite, etc.), metrite şi mastite
Pentru utilizarea la animale
Terapia
tratamentul
mastitei
la bovine: în situaţia
în careflac
este necesar pe lângă tratamentul intramamar un tratament pe cale generală, Synulox RTU poate fi utilizat
Se
v combinată pentru
odusul
pentru a se
evita contaminarea
con inutului
în combinaţie
cu Synulox
LC. la contactul cu apa. Este foarte importan
Acidul
clavulanic
este sensibil
ez
omplet usca
tru a se extrage suspensia din flacon cu scopul de a evita
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SYNULOX RTU® (Ready-To-Use), suspensie injectabil
S

tive

Excipient
Indic

Contraindicații
Atenționări speciale

Precauții speciale

Contraindic
Prec

:
Suine
Amo
at) 14g
Infecţii
Acid
clarespiratorii. Colibaciloză. vulanat de potasiu) 3,50g
Infecţii periparturiente la scroafă – sindrom MMA (metrită, mastită, agalaxie).
ocos q.s.p. 100ml
Câini şi pisici
a unui spectru
largaledepielii
bacterii
importan moi (ex. abcese,
e afectpiodermită,
tât animalele
de talie
mare,perianale,
câ
Acest
are activitate
Infecţiiprodus
ale tractului
urinar, bact
infecţii ale tractului respirator,
infecţii
şi alecuţesuturilor
abcese ale
glandelor
gingivită).
produsul este activ împotriva unei game largi de bacterii, inclusiv tulpinile rezistent
t
oducerii de beta lactamaze.

In vitro,

Gram negativi
Gram pozitivi
lignierisi Trebuie luate precauţii atunci când se administrează la alte ierbivore de talie mică.
Actinomyces
bovisla iepuri, porciActinobacillus
Produsul nu trebuie
administrat
de guineea, hamsteri.
Actinobacillus pleuropneumoniae
Bacillus anthracis
Bacteroides spp.
Clostridium spp.
Bordetella bronchiseptica
Corynebacterium spp.
Toate animalelePeptostreptococcus
cunoscute ca sensibile
Campylobacter spp.
spp. la peniciline.
Escherichia coli
Staphylococcus spp.
Fusobacterium necrophorum
Streptococcus spp.
Haemophillus spp.
Pentru utilizarea la animale
Klebsiella spp.
Se recomandă a nu se inocula mai mult de 20ml
produs într-un
Pasteurella
spp. singur punct la bovine, 10ml la suine și 5ml la ovine și cerbi roșii.
Proteus
Utilizarea produsului trebuie să se bazeze
pespp.
testarea sensibilității bacteriilor izolate de la animale. Dacă acest lucru nu este posibil, terapia trebuie să se
Salmonella spp.
bazeze pe plan local pe informații epidemiologice
despre sensibilitatea bacteriilor țintă.
Utilizarea
produsului
în
afara
instrucțiunilor
furnizate
în RCP poate crește prevalența bacteriilor rezistente și poate scădea eficacitatea tratamentului din
Produsul este indicat pentru tratamen
oarelor afec
cauza potențialului de rezistență încrucișată.
Taurine
Vaccinarea
este recomandată
datorită
espiratconcomitentă nu
esuturilor
moi (abcese, artrite,
etc.),posibilei
metrit activități
e imunosupresive a tetraciclinelor.
Terapia combina
tru tratamentul mastitei la bovine: în situa
are este nec
atamentul intramamar un tratament pe cale gener ynulox RTU poate fi utilizat
în
combina
Pentru
operator ynulox LC.
Penicilinele şi cefalosporinele pot determina apariţia de hipersensibilitate (alergie) după injectare, inhalare, ingestie sau contact cutanat. Hipersensibilitatea la peniciline poate fi
tunci când se administr
e ierbivor
Produsul nu trebuie administrat la iepuri, porci de guineea, hamsteri. Trebuie luate prec
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
Pentru
la animale
sunteţi outilizarea
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
Se
v
odusul pentru
evita
contaminarea
con ainutului
flacla acest produs, cum ar fi: mâncărimi ale pielii, trebuie să faceţi imediat un consult medical şi să prezentaţi
tuturor măsurilor de precauţie.
3. Dacăa seapar
simptome
ca urmare
expunerii
Acidul clavulanic este sensibil la contactul cu apa. Este foarte importan
ez
omplet usca
tru a se extrage suspensia din flacon cu scopul de a evita
medicului acest avertisment. Umflarea feţei, buzelor sau ochilor sau dificultăţi în respiraţie sunt simptome mult mai serioase şi necesită îngrijire medicală imediată.
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SYNULOX RTU® (Ready-To-Use), suspensie injectabil
S
tive
Reacții
adverse
Gestația și lactația
Excipient
Interacțiuni cu alte
Indic
produse medicinale
veterinare
Posologie

Contraindic
Prec

: poate determina durere la locul de inoculare şi/sau reacţii ale ţesutului local.
Ocazional, produsul
Amo
at) 14g
Acid cla
vulanat de potasiu) 3,50g
Produsul poate fi utilizat la animalele gestante sau în perioada de lactaţie.
ocos q.s.p. 100ml
Nu trebuie administrate concomitent cu antibiotice bacteriostatice care sunt incompatibile
a unui spectru larg de bacterii cu importan
e afect
Acest produs are activitate bact
produsul este activ împotriva unei game largi de bacterii, inclusiv tulpinile rezistent
t

tât animalele de talie mare, câ
oducerii de beta lactamaze.

In vitro,

Gram negativi
Gram pozitivi
Poate fi administrat
pe cale subcutanată
sau intramusculară
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
Actinobacillus lalignierisi
Actinomyces
bovis
cu 1ml/20 kg g.c.,
cu
repetare
la
24
de
ore,
timp
de
3
până
la
5
zile.
Actinobacillus pleuropneumoniae
Bacillus anthracis
Bacteroides
Clostridium
Flaconul va fi agitat
foartespp.
bine înainte de utilizare.
După spp.
injectare se va masa locul injecţiei. Se va folosi o seringă şi un ac steril complet uscate.
Bordetella bronchiseptica
Corynebacterium spp.
Campylobacter
spp. de tratament:
spp. următorul
Pentru terapia Peptostreptococcus
combinată se va respecta
regim minim
Escherichia coli
Staphylococcus spp.
Fusobacterium
necrophorum
Streptococcus spp.
Synulox
RTU
Synulox LC
Haemophillus spp.
8,75 mg/kg greutate corporală(7,0 mgKlebsiella
amoxicilină,
O seringă pentru fiecare sfert afectat
spp. 1,75 mg acid clavulanic)
echivalent cu 1Pasteurella
ml/20 kgspp.
g.c.
12 ore
Proteus spp.
24 Salmonella
de ore spp.
Produsul8,75
estemg/kg
indicatgreutate
pentru tratamen
oarelor afec 1,75 mg acid clavulanic)
corporală(7,0 mg amoxicilină,
echivalent cu 1 ml/20 kg g.c.
Taurine
espirat
esuturilor moi (abcese, artrite, etc.), metrit
e
24 ore
Terapia combina
tru tratamentul mastitei
la bovine: în situa
are este nec
în combina
ynulox LC.
8,75 mg/kg greutate corporală(7,0 mg amoxicilină, 1,75 mg acid clavulanic)
1 ml/20
kg g.c.
Produsul nu trebuie administratechivalent
la iepuri,cu
porci
de guineea,
hamsteri. Trebuie luate prec
Pentru
utilizarea
animale
Când este
necesar,laSynulox
RTU poate fi administrat timp de încă 2 zile pentru a avea o
Se v
odusultotală
pentrua tratamentului
a se evita contaminarea
con5 inutului
durată
injectabil de
zile flac
Acidul clavulanic este sensibil la contactul cu apa. Este foarte importan
ez
29
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SYNULOX RTU® (Ready-To-Use), suspensie injectabil
S
tive
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
Amo
14gefecte adverse chiar şi în cazul administrării accidentale a unei supradoze.
la doza recomandată, nu s-a observat apariţiaat)altor
Acid cla
vulanat de potasiu) 3,50g

Excipient
Timp de așteptare
Indic

ocos q.s.p. 100ml
Carne şi organe: 			
Bovineprodus
– 28 de
a unui spectru larg de bacterii cu importan
Acest
arezile.
activitate bact
produsul
este
activ
împotriva
unei
game
largi
de
bacterii, inclusiv tulpinile rezistent
Suine – 19 zile.

e afect

t

tât animalele de talie mare, câ
oducerii de beta lactamaze.

In vitro,

Gram negativi
Gram pozitivi
Lapte: 48 de oreActinomyces
(numai la bovine).
Actinobacillus lignierisi
bovis
În cazul terapieiBacillus
combinate:
Synulox RTU + Synulox
LC, laptele
va fi dat în consum după 60 de ore de la ultimul tratament.
Actinobacillus
pleuropneumoniae
anthracis
Bacteroides spp.
Clostridium spp.
Bordetella bronchiseptica
Incompatibilități
Nu se cunosc. Corynebacterium spp.
Campylobacter spp.
Peptostreptococcus spp.
Escherichia coli
Staphylococcus spp.
Forme de prezentare Flacoane de sticlă
de 40 şi 100
suspensie sterilănecrophorum
de culoare alb-gălbuie.
Streptococcus
spp.ml ce conţin o Fusobacterium
Haemophillus
spp.
Cutii de carton sau polistiren cu 6 flacoane x 100ml, 12 flacoane x 100ml şi 12 flacoane x 40 ml.
Klebsiella spp.
spp.
Depozitare și
Se va depozita la temperaturi de până la 250 C;Pasteurella
se va proteja
Proteus
spp. de lumină.
valabilitate
Valabilitatea produsului este de: 24 de luni Salmonella spp.
Produsul este indicat pentru tratamen

oarelor afec

Taurine
espirat
esuturilor moi (abcese, artrite, etc.), metrit
e
Terapia combina
tru tratamentul mastitei la bovine: în situa
are este nec
în combina
ynulox LC.
Contraindic

Produsul nu trebuie administrat la iepuri, porci de guineea, hamsteri. Trebuie luate prec

Prec

Pentru utilizarea la animale
Se v
odusul pentru a se evita contaminarea con inutului flac
Acidul clavulanic este sensibil la contactul cu apa. Este foarte importan
30
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T ura i

tabil

S
aactivă
ac
Substanţa

at 200 mg pe 1 ml de soluţie
Oxitetraci
Oxitetraciclină dihidrat

Indic
Indicații

Are un spectru antimicrobian extrem de variat fiind ac
a unei game foarte mari de bacterii Gram pozitiv ram negative, unele Mycoplasme, protozoare, rick
Chlamydia.
Are un spectru antimicrobian extrem de variat fiind activă împotriva unei game foarte mari de bacterii Gram pozitive şi Gram negative, unele Mycoplasme, protozoare, ricketsii şi
Nivelurile maxime de oxitetr
el sanguin sunt atinse la aproximativ 4 ore de la injectare, mai ales la niv
. Repetar
odusului men ine
Chlamydia.sanguine ale produsului la niveluri terapeutice pentru toa
nivelurile
ata tratamen
.
Nivelurile maxime de oxitetraciclină la nivel sanguin sunt atinse la aproximativ 4 ore de la injectare, mai ales la nivel pulmonar şi ocular. Repetarea administrării produsului menţine
nivelurile sanguine ale produsului la niveluri terapeutice pentru toată durata tratamentului, în mod obişnuit 3-5 zile.
Taurine
Pentru tratamentul anaplasmozei (Anaplasma margionale), pneumoniilor (Pasteurella multocida, Haemophillus spp., Mycoplasma spp., Bordetella spp., Klebsiella spp.), leptospirozei
Taurine spp.), pododermatitei, difteriei, mastitelor sistemice (Pasteurella spp., Bacillus spp., Streptococcus spp., Klebsiella spp., Mycoplasma spp.), necrobacilozei podale,
(Leptospira
Pentru tratamentul
(Anaplasma
margionale), pneumoniilor
(Pasteurella
multocida,
Haemophillus
spp., Mycoplasma
spp., Bordetella
spp., Klebsiella
enteritelor
bacterieneanaplasmozei
(E. Coli, Salmonella
spp.), actinobacilozei
(Actinobacillus
spp.), artritelor,
endocarditelor,
dermatofilozei
(Dermatophilus
congolensis
iilor spp.),
cutanatleptospirozei
(Leptospira
spp.),
pododermatitei,
difteriei,
mastitelor
sistemice
(Pasteurella
spp.,
Bacillus
spp.,
Streptococcus
spp.,
Klebsiella
spp.,
Mycoplasma
spp.),
necrobacilozei
podale, enteritelor
keratoconjunctivitei (Moraxella bovis).
Pentru
contr
even
ia
febrei
de
transport
tum.
bacteriene (E. Coli, Sa lmonella spp.), actinobacilozei (Actinobacillus spp.), artritelor, endocarditelor, dermatofilozei (Dermatophilus congolensis), infecţiilor cutanate şi keratoconjunctivitei
(Moraxella bovis).
edientulaactiv.
Hipersensibilitat
Pentru controlul şi prevenţia febrei de transport,
pneumoniei şi a infecţiilor post-partum.
Utilizarea oxitetraciclinei în perioada de formar
te determina decolorar
.
La locul de injectare pot apar r
ale.

Prec
Precauții
Posologiespeciale

eptare
Reacții adverse

Pentru utilizarea la animale
Intramuscular
Se recomandă a nu se inocula
mai mult
de 20 ml produs într-un singur punct la bovine,10 ml la suine şi 5 ml la ovine şi cerbi roşii.
tramusculare
profunde
Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea sensibilității bacteriilor izolate de la animale. Dacă acest lucru nu este posibil, terapia trebuie să se
Pentru
prelungit,
doza
recomada epidemiologice
este dedespre
20mg/kg
greutate vie (ex.
1ml Terramycin
bazezeefectul
pe plan
local pe
informații
sensibilitatea
bacteriilor
țintă.LA pe 10 kg greutate corpor
La
taurine,
se
rec
eze
mai
mult
de
20ml
într-un
punct.
Utilizarea produsului in afara instrucțiunilor furnizate în RCP poate crește prevalența bacteriilor rezistente și poate scădea eficacitatea tratamentului din
cauza potențialului de rezistență
încrucişată.
are este
suficien
tru un tratament. În c
iilor severe, o a doua do
te fi administra
-5 zile de la prima injectare.
Vaccinarea concomitentă nu este recomandată datorită posibilei activităţi imunosupresive a tetraciclinelor.
Intravenos
Se
va administr
travenoase.
Pentru
operator
Spălaţi mâinile
după folosire.
Dozajul
pentru taurine
este de 5-20mg/kg g.v. Administrarea intrav
fect prelungit.
În caz de autoinjectare solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.
ate pentru consumul uman în cursul tratamentului.
Animalele nu tr
- administrare
La locul degane
injectare
pot apăreaintr
reacţii locale.
În
c
Utilizarea
oxitetraciclineitravenoase:
în perioada14dezile
formare a dinţilor sau în perioada finală a gestaţiei poate determina decolorarea dinţilor.
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tabil

Nu
se va utiliza
laptele pentru
consumdeuman
în cursul
tratamentului.
Utilizarea
oxitetraciclinei
în perioada
formare
a dinţilor
sau în perioada finală a gestaţiei poate determina decolorarea dinţilor.
Laptele
provenit
de la vacile
care audar
fostnutratate
va fi dat în cla oile producătoare deecer
perioade
de timp de la ultimul tratament:
Este utilizat
la bovinele
în lactaţie,
se va administra
lapte destinatoarelor
consumului
uman.
- administrare intr
- administrare intrav
ore
Interacțiuni cu
A nu se combina cu produse antimicrobiene bactericide sau cu fluide de infuzie.
de 100ml
Forma
de prezentare Flacon
alte
produse
Vaccinarea
concomitentă nu este recomandată datorită posibilei activităţi imunosupresive a tetraciclinelor.
medicinale
Se va depozita la temperaturi sub 30°C.
Depozitare
veterinare
alabilitate
Intramuscular
Posologie
Sub formă de injecţii intramusculare profunde.
Gestația și lactația

Pentru efectul prelungit, doza recomadată la taurine este de 20 mg/kg greutate vie (ex. 1 ml Terramycin LA pe 10 kg greutate corporală). Se recomandă să nu se administreze într-un
punct mai mult de 20 ml la taurine.
În mod normal o singură administrare este suficientă pentru un tratament. În cazul infecţiilor severe, o a doua doză poate fi administrată după 3 - 5 zile de la prima injectare.
Intravenos
Se va administra prin injecţii intravenoase.
Dozajul pentru taurine este de 5 – 20 mg/kg g.v. Administrarea intravenoasă nu conferă efect prelungit.
Timp de aşteptare

Animalele nu trebuie să fie sacrificate pentru consumul uman în cursul tratamentului.
Carne şi organe – administrare intramusculară: 21 de zile.
În cazul administrării intravenoase: 14 zile.
Nu se va utiliza laptele pentru consum uman în cursul tratamentului.
Laptele provenit de la vacile care au fost tratate va fi dat în consum numai după trecerea următoarelor perioade de timp de la ultimul tratament:
- administrare intramusculară: 7 zile
- administrare intravenoasă: 72 de ore.

Forme de
prezentare

Flacon de 100ml

Depozitare și
valabilitate

Se va depozita la temperaturi sub 300C.
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TERRAMYCIN®, aerosol spray
S

a ac

Oxitetr

at 3,92% g/v

Excipient

Patent albastru V (E 131) 0,192% g/v

Indic

te produse de bacterii sensibile la oxitetr
Tratamentul sau prevenirea tutur
În multe cazuri, în prez
iilor severe sau profunde, terapia loc
ompleta
Se rec

vine, ovine, caprine, suine, cabaline, câini, pisici, iepuri, etc.
erapie sist

tru prevenir
atamentul:
aumatice;
auzate prin lupte
gicale, în particular cele determinate de castrare, opera ia ce
ornare, codotomie, amputarea urechilor, etc.;
- leziunilor abrazive, r
âietu
c.;
- leziunilor ugerului, asociate în particular cu mulsul mecanic sau cu diferite traumatisme;
- laminitei, cum ar fi cea prezen
vine;
or bacteriene determinate de dermatitele parazitare;
- le
opitelor.
Contraindic

Nu e

At

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

Prec

Pentru utilizarea la animale
A nu se administra în ochi sau în jurul ochilor.
A se utiliza numai într-o loc ie bine ventila
Numai pentru uz extern.
Pentru operator
A se utiliza numai într-o loc ie bine ventila
i mâinile imedia
e.
Operatorul tr
t
Extrem de inflamabil.

.
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TERRAMYCIN®, aerosol spray
A nu perfora sau ar
e 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 r
xitetr
e utilizarea produsului.
erse
i lac

Nu sunt.
Poate fi utiliza

ta .

Int
u alte Oric
produse medicinale
veterinare

.

onul înainte de utilizar
al.
S
Verific
afa a c
ata e cura
În caz contrar se v
a ac
afa
ta c
, puroiul, exsudatele, lambourile cutanate mortificate, blana, etc.
Se va agita bine spray-ul înainte de aplicar
are se va pulveriza produsul de la o distan
oximativ 18-20 cm de supr
Cantitatea de medicament ce va fi aspersa
eritat
ziunii. T
ec
a suprafa a respec
veriza
Tratamentul tr
epeta
area animalului.

Posologie

Supradozare
eptare

Nu cree

obleme.

Zero zile

Forma de prezentare Flac
ar
invers.
Depozitare
i valabilitate

.

t

, presurizat, cu aerosol ce c
are favoriz
area r

al

are pachet de 150ml câte 4g de oxitetr
) este încoprora

a la temperaturi mai mari de 25°C.
a în loc uscat.
Flacon presurizat: se va prote
a expune la temperaturi mai mari de 50°C.
Valabilitatea produsului este de 2 ani.
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ANTIINFLAMATOARE

Contacera • Meflosyl • Rimadyl Cattle
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ANTIINFLAMATOARE

V

Juninci

Vaci de lapte

T ura i

CONTACERA 20 mg/ml, soluţie
injectabilă
MEFL
tabil
lac
Substanţaiactivă

Se
poate utiliza
în siguran la bovinele gestante sau în lacta ie.
Fiecare
1ml conţine:
Meloxicam 20 mg
Int
u alte În cazul terapiei adjuvante este necesar monitorizarea compatibilit
amentului.
Nu
administr
oncomitent
un
alt
medicament
antiinflamator
nesteroidian
AINS
sau timp de 24 de ore dup administrarea altor medicamente. Unele AINS pot fi strâns legate de
produse
medicinale
Excipient
Etanol (96%) 159.8 mg
proteinele plasmatic or concura cu alte medicamente strâns legate, ceea ce duce la efecte toxice.
veterinare
Indicații
Indicat pentru utilizare în infecţia respiratorie acută, împreună cu tratamentul antibiotic corespunzător, pentru a reduce simptomatologia clinică la bovine.
de medicamente
trebuie evitat
Administrarea
Indicat pentru concomitent
utilizare în diaree,
în combinaţiecucupot
tratamentulotoxic
de rehidratare
orală,.pentru a reduce simptomatologia clinică la viţeii cu vârste mai mari de o săptămână şi la tineretul
bovin ne-lactant.
Indicat
ca medicaţie
adjuvantă
în tratamentul
mastitei acute, în combinaţie cu tratamentul antibiotic.
Este
recomandat
pentru
administrarea
intravenoas
Posologie
Pentru calmarea durerii postoperatorii în urma decornării viţeilor.
Bovine:
Doza recomandat este de 2,2mg flunixin /kg greutate corporal , echivalent la 2ml pe 45 kg greutate corporal . Se poate repeta la interval de 24 de ore timp de 5 zile consecutive.
Contraindicații
Nu se utilizează pentru animale care prezintă insuficienţa hepatică, cardiacă sau renală sau tulburări de tip hemoragic, precum şi în cazurile în care există dovezi de leziuni gastrointestinale
ulcerogene.
Supradozare
Studii
de supradozar
t au ar tat c produsul este bine tolerat. Flunixin meglumine este un medicament antiinflamator nesteroidian.
Nu se utilizeazăesteîn asociat
caz de hipersensibilitate
la substanţa activă
Supradozarea
cu toxicitatea gastrointestinal
. sau la oricare dintre excipienţi.
În cazul tratamentului pentru diaree la bovine, nu se utilizează pentru animale cu vârsta mai mică de o săptămână.
ultima injectare, animalele nu trebuie s fie sacrificate pentru consum uman.
Bovine: în timpul tratamen
eptare
Atenţionări
Tratamentul
cu Contacera
cu 20 de
deîndecornare
reduce durerea postoperatorie. Contacera administrat singur nu va oferi un nivel adecvat de calmare a durerii
Laptele
pentruviţeilor
consum
uman nu trebuie
s minute
fie dat înînainte
consum
timpul tratamentului.
speciale
în
timpul
procedurii
de
decornare.
Pentru
a
obţine
un
nivel
adecvat
de
calmare
timpul
intervenţiei
chirurgicale, este necesară administrarea concomitentă a unui analgezic
Laptele de la bovinele tratate poate fi utilizat pentru consum uman, numai d a24durerii
de oreînde
la ultima
injectare.
corespunzător.
Incompa speciale
APentru
nu se administra
cu alte medicamente.
Precauţii
utilizareaîmpreun
la animale
În cazul în care apar reacţii adverse, trebuie să se oprească tratamentul şi să se ceară sfatul unui medic veterinar.
Forma de prezentare Flacon
de 100ml
Se va evita
utilizarea la animalele aflate în stare foarte puternică de deshidratare, hipovolemie sau hipotensiune, care necesită rehidratare pe cale parenterală, întrucât aceasta ar implica
un risc potenţial de toxicitate renală.
ADacă, pentru
a la temperaturi
25°C.la cabaline, ameliorarea durerii nu este corespunzătoare, trebuie să se facă o reevaluare atentă a diagnosticului, întrucât aceasta ar putea indica
Depozitare
tratamentul sub
colicilor
Anecesitatea
se feri de lumin
.
i valabilitate
unei intervenţii chirurgicale.
Arunc odusul r mas neutilizat.
Perioada
de valabilitate dup prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.
Pentru operator
Autoinjectarea accidentală poate provoca durere. Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) trebuie să evite contactul cu
produsul medicinal veterinar.
În caz de autoinjectare accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.
Reacții adverse

Calea de administrare subcutanată, intramusculară, precum şi cea intravenoasă este bine tolerată; în cadrul studiilor clinice a fost observată numai o uşoară tumefiere trecătoare la locul
injecţiei, în urma administrării subcutanate, la mai puţin de 10% din efectivul de bovine.
În foarte rare cazuri, pot apărea reacţii de tip anafilactoid, ele trebuind tratate în mod simptomatic.
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CONTACERA 20 mg/ml, soluţie
injectabilă
MEFL
tabil
Gestația ișilac
lactația

Se
poate
utiliza în siguran
la bovinele
Poate
fi utilizat
perioada de
gestaţie şigestante
lactaţie.sau în lacta ie.

Int
u alte În cazul terapiei adjuvante este necesar monitorizarea compatibilit
amentului.
administr
oncomitent
un alt
medicament
nesteroidian
sau timp deantiinflamatoare
24 de ore dup administrarea
Unele AINS pot fi strâns legate de
produse
medicinale
Interacțiuni
cu alte Nu
Produsul
nu trebuie
administrat
în acelaşi
timp cuantiinflamator
glucocorticosteroizii,
cu alteAINS
medicamente
nesteroidiene altor
sau cumedicamente.
agenţi anticoagulanţi.
produse medicinale proteinele plasmatic or concura cu alte medicamente strâns legate, ceea ce duce la efecte toxice.
veterinare
veterinare
otoxic trebuie evitat .
Administrarea concomitent de medicamente cu pot
Posologie
Numărul maxim de perforări ale dopului este de 14 pentru flaconul de 20 ml, 50 ml şi 100 ml şi 20 de perforări pentru flaconul de 250 ml.
Injecţie
unică, subcutanată
sau intravenoasă,
cu o doză de 0,5 mg meloxicam/kg greutate corporală (de exemplu 2,5 ml/100 kg greutate corporală), în combinaţie cu tratamentul
Este
recomandat
pentru administrarea
intravenoas
Posologie
antibiotic sau cu tratamentul de rehidratare orală, după caz.
Bovine:
A se evita
introducerea
în cursulcorporal
administrarii.
Doza
recomandat
este de factori
2,2mgcontaminanti
flunixin /kg greutate
, echivalent la 2ml pe 45 kg greutate corporal . Se poate repeta la interval de 24 de ore timp de 5 zile consecutive.
Supradozare
Supradozare

În caz de
de supradozar
supradozare trebuie iniţiatt unautratament
simptomatic.
Studii
ar tat c produsul
este bine tolerat. Flunixin meglumine este un medicament antiinflamator nesteroidian.
Supradozarea este asociat cu toxicitatea gastrointestinal .
Timp de așteptare Carne şi organe: 15 zile.
Lapte: 5înziletimpul tratamen
ultima injectare, animalele nu trebuie s fie sacrificate pentru consum uman.
Bovine:
eptare
Laptele pentru consum uman nu trebuie s fie dat în consum în timpul tratamentului.
Incompatibilităţi Laptele
Nu se cunosc.
de la bovinele tratate poate fi utilizat pentru consum uman, numai d 24 de ore de la ultima injectare.

Depozitare și
Incompa
valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani
APerioada
nu se administra
împreun
alte deschidere
medicamente.
de valabilitate
după cu
prima
a ambalajului primar: 28 zile
Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiţii speciale de depozitare.
Forma de prezentare Flacon de 100ml
Depozitare
i valabilitate

A
a la temperaturi sub 25°C.
A se feri de lumin .
Arunc odusul r mas neutilizat.
Perioada de valabilitate dup prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.
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tabil

Flunixin (flunixin meglumine 83mg) 50mg

Ex

Fenol 5mg
Formaldehid sodic sulfoxilat 2,5mg
Edetat disodic 0,1mg

Indic

Indicat pentru tratamen
te cu boala respiratorie. Produsul are efecte benefice în tratamentul experimental al emfizemului pulmonar. Este de asemenea utilizat ca
terapie adjuvant în tratamentul mastitei acute.

Contraindic

A nu se dep i doza recomandat sau durata tratamentului.
Nu se utilizeaz la animale care prezint hipersensibilitate la flunixin meglumine.
Nu se utiliz la animale care au fost diagnosticate cu boli cardiace, hepatice sau renale sau în cazul în care exist posibilitat
gastrointestinale.

Prec

era iilor sau sânger ri

Pentru utilizarea la animale
A se evita injectarea intraarterial .
Utilizarea la orice animal mai tân r de 6 s pt mâni sau la animale în v
poate implica riscuri suplimentare.
Evita i s
volemice cu exc
azurilor de endoto
.
Este de preferat ca AINS care inhib sinteza de prostaglandine s nu fie administrate la animale care au fost anesteziate general, pân la recuperarea complet .
Pentru operator
A se evita contactul direct cu pielea.
Pentru a evita posibilele r
e, a se evita contactul cu pielea.
În timpul administr rii ar trebui s se poarte m
Sp
utilizare.
În cazul contactului accidental cu ochii cl
t cu mult ap i cer
tul unui medic.
Produsul poate provoca r
.
Dac av i hipersensibilitat
pentru produsele antiinflamatoare nesteroidiene nu manevraţi acest produs. Reacţiile pot fi grave.
.
E
oinjectarea.
erse

Flunixin meglumine este un antiinflamator nesteroidian (AINS).
Efectele adv
ointestinale, ulcer
atare sau hipovolemie
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ANTIINFLAMATOARE

V

Juninci

Vaci de lapte

MEFL
i lac

T ura i

tabil

Se poate utiliza în siguran la bovinele gestante sau în lacta ie.

Int
u alte În cazul terapiei adjuvante este necesar monitorizarea compatibilit
amentului.
produse medicinale Nu administr oncomitent un alt medicament antiinflamator nesteroidian AINS sau timp de 24 de ore dup administrarea altor medicamente. Unele AINS pot fi strâns legate de
proteinele plasmatic or concura cu alte medicamente strâns legate, ceea ce duce la efecte toxice.
veterinare
Administrarea concomitent de medicamente cu pot

otoxic trebuie evitat .

Posologie

Este recomandat pentru administrarea intravenoas
Bovine:
Doza recomandat este de 2,2mg flunixin /kg greutate corporal , echivalent la 2ml pe 45 kg greutate corporal . Se poate repeta la interval de 24 de ore timp de 5 zile consecutive.

Supradozare

Studii de supradozar
t au ar tat c produsul este bine tolerat. Flunixin meglumine este un medicament antiinflamator nesteroidian.
Supradozarea este asociat cu toxicitatea gastrointestinal .

eptare

Incompa

Bovine: în timpul tratamen
ultima injectare, animalele nu trebuie s fie sacrificate pentru consum uman.
Laptele pentru consum uman nu trebuie s fie dat în consum în timpul tratamentului.
Laptele de la bovinele tratate poate fi utilizat pentru consum uman, numai d 24 de ore de la ultima injectare.
A nu se administra împreun cu alte medicamente.

Forma de prezentare Flacon de 100ml
Depozitare
i valabilitate

A
a la temperaturi sub 25°C.
A se feri de lumin .
Arunc odusul r mas neutilizat.
Perioada de valabilitate dup prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.
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RIMADYL CATTLE® 50mg/ml
S

a ac

Carprofen 50mg/ml

Excipient

Etanol anhidru 0,1ml/ml

Indic

Rimad
la bovine.

Contraindic

Nu se utiliz
Nu se utiliz
Nu se utiliz
Nu se utiliz

Prec

e injec

ie injec

e indicat ca adjuvant la terapia antimicr

opul reducerii semnelor clinice în cazul bolilor respiratorii

ioase acut

azul mastitelor acute

ar
er gastrointestinal sau hemoragii.

a car
e prezin

te la produsul medicinal veterinar.

Pentru utilizarea la animale
E
ea produsului la orice animal deshidratat, cu hipovolemie sau hipotensiune, deoarece e
cu unele medicamente cu pot ial nefrotoxic trebuie evita

en

tere a to

enale. Administrarea concomitent

i doza recomanda
ata tratamentului.
Nu administr odusul concomitent cu alte medicamente antiinflamatoare nesteroidiene sau la un interval mai mic de 24 de ore între ele.
Cum terapia AINS poate fi acompania
mastitei acute.
Pentru operator
Carprofen, c i alt
pielea se rec
erse

ie gastroint

t în considerare un suport ter

en
osensibilizant demonstrat în cadrul studiilor de laborator. E
t zonele afectate.

Studiile efectuate la bo

e în special în cazul tratamentului

i contactul cu pielea cu acest produs. D

oduce contactul cu

ale tranzitorii la locul de inoculare.
e la bovinele gestante se rec

aluar

e un medic veterinar specialist a balan

.

Int
u alte Nu s-au raportat inter iuni semnificative între alte medicament arprofen. Pe parcursul studiilor clinice la bovine s-au utilizat patru clase diferite de antibiotice: macrolide,
en ate
terac iuni cu acestea. T
e AINS, carprofen nu trebuie administrat simultan cu alte produse
produse medicinale tetracicline, c
medicinale de uz veterinar din clasa AINS sau glucocorticoizilor. Animalele trebuie monitorizate cu at
are carprofenul este administrat simultan cu un anticoagulant.
veterinare
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RIMADYL CATTLE® 50mg/ml
AINS sunt strâns legate de proteinele plasmatic
apari
te toxice.
Posologie

Se administr
antibiotice recomanda

Supradozare

În studiile clinice, nu au fost raportate semne de r
Nu e

eptare

e injec

oncura cu alte medicamente strâns legate de proteinele plasmatice, astfel încât administrar

mg carprofen/kg greutate corpor
ii adv

ml/35 k

trav

area intrav

tidot specific pentru supradozarea carprofenului, dar terapia de sus inere, aplica

azul suprado

e a carprofen, tr

ompatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

Forma de prezentare Flacon de 50ml
A nu se

a la temperaturi mai mari de 25°C.
a flaconul în ambalajul secundar pentru a fi proteja
Perioada de valabilitat
e a ambalajului primar: 28 de zile.
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ombina ie cu ter

za recomanda

C
gane: 21 de zile
Lapte: zero zile

Incompa

Depozitare
i valabilitate

ie subcutana

te avea ca rezultat

ANTIPARAZITARE

Dectomax
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Viţei

Juninci

Tăurași

DECTOMAX®
Substanţa activă
Substanţa activă
Excipienți

Indicații

Fiecare 1ml conţine:
Doramectină
Doramectină10mg/ml.
10mg/ml.
Dectomax® este un antiparazitar injectabil cu spectru larg. O mică doză de produs este eficientă împotriva unei largi game de nematode şi artropode parazite care reprezintă
Hidoxianisol
butilat
0,1 mg şi productivitatea acestor specii de animale. Dectomax soluţie injectabilă este sigur în utilizare, foarte bine tolerat şi are o seringibilitate excelentă.
un
pericol pentru
sănătatea
Oleat de etil este izolată prin fermentarea unei suşe modificată genetic de Streptomyces avermitillis. Este astfel formulată ca să elibereze doza recomandată de
Doramectina
Uleimicrograme/kg
de susan
300
greutate vie în urma inoculării intramusculare a 1ml/33kg g.v. la suine.
Butilhidroxianisol
Mod de acţiune
Doramectina,
ca şi avermectinele,
aderă la receptorii
membranaripulmonare,
ce măresc permeabilitatea
membranară
a celulelor
nervoaserâieşi musculare
Pentru tratamentul
şi controlul nematodozelor
gastrointestinale,
oculare, hipodermozei,
infestaţiilor
cu păduchi,
şi căpuşe pentru ionii de clor.
Aceştia inhibă
activitatea
electrică
a
celulelor
nervoase
şi
musculare
la
nematode
şi
artropode,
determinând
paralizia
şi
moartea
paraziţilor.
La mamifere,
receptorii neuronali
Nematode gastrointestinale (adulte şi stadiul 4 larvar):
Nematode pulmonare (adulte şi stadiul 4 larvar)
Oculare: (adulţi)
Păduchi:
Râie:
la care aderă avermectinele sunt localizaţi în sistemul nervos central (SNC). Deoarece Doramectina nu penetrează sistemul nervos central al mamiferelor are o marjă mare de
Ostertagia ostertagi (inclusiv larvele inhibate) C.punctata
Dictyocaulus viviparus
Thelazia spp.
Haematopinus eurysternus
Psoroptes bovis
siguranţă
O.lyrata * în utilizare la animale. C.surnabada (sin. mcmasteri)
Hipodermoză (stadii larvar): Linognathus vituli
Sarcoptes scabiei
Haemonchus placei
N .spathiger *
Hypoderma bovis
Solenopotes capillatus
Trichostrongylus axei
Bunostomum phlebotomum *
Siguranţă
H.lineatum
T.colubriformis
Strongyloides papillosus *
Cooperia oncophora
Oesophagostomum
Dectomax
soluţie injectabilă este sigur
şi poate firadiatum
utilizat și la purceii în creştere, la animalele de reproducţie - masculi şi femele.
C.pectinata *
Trichuris spp. *

Indicaţii

Precauţii speciale
Contraindicații

Dectomax poate fi folosit ca ajutor în controlul nematodozei produse de Nematodirus helvetianus, a infestaţiilor cu păduchi (Damalinia bovis), căpuşe (Ixodes ricinus) şi a râiei (Chorioptes bovis).
Proprietăţile farmacocinetice ale produsului permit protecţia bovinelor împotriva infestării şi reinfestării cu următorii paraziţi pentru perioadele indicate:
Speciile 			

Zilele

Bunostomum phlebotomum
Cooperia oncophora 		
Dictyocaulus viviparous 		
Haemonchus placei (adulţi)
Linognathus vituli 		
Oesophagostomum radiatum
Ostertagia ostertagi 		
Psoroptes bovis 		
Trichostrongylus axei 		

22
21
35
28
28
21
35
42
28

A nu se păstra la îndemâna copiilor.
se folosi
la animalele
lactante ce produc lapte pentru consumul uman; A nu se folosi la vacile gestante cu 60 de zile înainte de parturiţie; A nu se păstra la îndemâna copiilor; A
AAsenuspăla
mâinile
după utilizare.
mâinile după
Asenuspăla
se administra
oral.utilizare; A nu se administra oral.
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ANTIPARAZITARE

Viţei

Juninci

Tăurași

DECTOMAX®
Substanţa activă
Atentionari
speciale

Doramectină
Trebuie avută 10mg/ml.
grijă pentru evitarea următoarelor practici, deoarece ele cresc riscul de dezvoltare a rezistenţei şi pot ajunge în final la o terapie ineficientă:
-Utilizarea prea frecventă şi repetată a antihelminticelor din aceeaşi clasă, pe o perioadă mai lunga de timp
Dectomax®
esteceun
antiparazitar
cu spectru
O mică doză
este eficientă
împotriva
game dedispozitivului
nematode şideartropode
parazite
care reprezintă
-Subdozarea,
poate
fi datoratăinjectabil
subestimării
greutăţiilarg.
corporale,
greşelidedeprodus
administrare
a produsului
sauunei
lipsalargi
recalibrării
dozare (dacă
există)
un
pericol
pentru
sănătatea
şi
productivitatea
acestor
specii
de
animale.
Dectomax
soluţie
injectabilă
este
sigur
în
utilizare,
foarte
bine
tolerat
şi
are
o
seringibilitate
Cazurile de suspiciune a rezistenţei la antihelmintice trebuie investigate mai departe utilizând teste potrivite (ex. testul de numărare a ouălor în fecale). Unde excelentă.
rezultatele testelor
Doramectina este izolată prin fermentarea unei suşe modificată genetic de Streptomyces avermitillis. Este astfel formulată ca să elibereze doza recomandată de
sugerează
rezistenţă
la
un
anumit
antihelmintic
ar
trebui
utilizat
un
antihelmintic
ce
aparţine
unei
clase
farmacologice
diferite
şi
care
are
un
mecanism
diferit
de
acţiune.
300 micrograme/kg greutate vie în urma inoculării intramusculare a 1ml/33kg g.v. la suine.

Precauţii speciale

Pentru
Mod
deutilizarea
acţiune la animale
Avermectinelecapotşi să
nu fie bine tolerate
alte speciimembranari
decat cele recomandate.
Cazuri de intoleranţă
cu rezultat
fatal aunervoase
fost raportate
la câini,pentru
în special
Doramectina,
avermectinele,
aderă ladereceptorii
ce măresc permeabilitatea
membranară
a celulelor
şi musculare
ioniiCollie,
de clor.Ciobănesc Englez şi rase
înruditeinhibă
sau încrucişate
de asemenea
la metişi.
Trebuieşi avută
grijă lapentru
a evitaşiingestia
de produs
scurs sau
accesulşi lamoartea
recipiente
al acestor
Aceştia
activitateaşi electrică
a celulelor
nervoase
musculare
nematode
artropode,
determinând
paralizia
paraziţilor.
La specii.
mamifere, receptorii neuronali
tratează
grupuri de animale,
utilizaţi
un dispozitiv
decentral
dozare (SNC).
automată,
ventilat
şi cu tragere-scurgere
automată.
laCând
careseaderă
avermectinele
sunt localizaţi
în sistemul
nervos
Deoarece
Doramectina
nu penetrează
sistemul nervos central al mamiferelor are o marjă mare de
siguranţă
în utilizareindividual
la animale.
Pentru tratamentul
la suine, medicul veterinar trebuie să recomande utilizarea mărimii potrivite a acelor şi seringilor de unică folosinţă. Pentru tratamentul purceilor de 16 kg
sau mai puțin, trebuie utilizată o seringă de unică folosinţă de 1 ml, gradată cu increment de 0,1 ml sau mai puţin.
Siguranţă
Utilizați echipament steril şi aplicaţi tehnică aseptică. Evitaţi contaminarea.
Dectomax
injectabilă
esteperforate
sigur şi de
poate
utilizat
în creştere,capacul
la animalele
- masculidoze.
şi femele.
Capacele desoluţie
cauciuc
nu trebuie
maifimult
de și20ladepurceii
ori. Tamponaţi
înaintededereproducţie
retragerea fiecărei

Indicaţii

Pentru operator
Nu fumaţi sau mâncaţi în timp ce utilizaţi produsul. Spălaţi mâinile înainte de utilizare.
Aveţi grijă pentru a evita auto-administrarea accidentală – solicitaţi sfatul medicului dacă observaţi orice semne specifice.
Sfat catre medici curanţi: In caz de auto-injectare accidentală, rar s-au observat simptome şi de aceea oricare dintre cazuri trebuie tratate simptomatic.
În caz de autoinjectare accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi prospectul sau eticheta medicului.
Alte precauţii
Doramectina este foarte toxică pentru fauna din bălegar şi organismele acvatice şi se poate acumula în sedimente.
Riscul faţă de ecosistemele acvatice şi fauna din bălegar poate fi redus prin evitarea utilizării frecvente şi repetare a doramectinei (şi produse din aceeaşi clasă antihelmintică) la bovine
şi ovine.
Riscul faţă de ecosistemele acvatice poate fi redus mai departe prin cazarea bovinelor tratate departe de cursurile de apa timp de două până la cinci săptămâni după tratament.

Reacţii adverse

Nu sunt.

Gestatia
lactaţia
Precauţiişispeciale

utilizatlalaîndemâna
vaci şi ovine
gestante. Produsul este indicat atât pentru utilizarea la scroafele de reproducţie şi în lactaţie cât şi la vierii de reproducţie.
APoate
nu sefi păstra
copiilor.
A se spăla mâinile după utilizare.
A nu se administra oral.
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ANTIPARAZITARE

Viţei

Juninci

Tăurași

DECTOMAX®
Substanţa activă
Posologie

Supradozare

Doramectină
La Bovine: 10mg/ml.
Pentru tratamentul şi controlul nematodozelor gastrointestinale, nematodozelor pulmonare, oculare, hipodermozei, infestaţiilor cu păduchilor, râie şi căpuşelor: un singur tratament a
Dectomax® este un antiparazitar injectabil cu spectru larg. O mică doză de produs este eficientă împotriva unei largi game de nematode şi artropode parazite care reprezintă
1 mlpericol
(10 mg
Doramectina)/
kg greutate corporală,
echivalent
a 200 mcg
/kg greutate
în regiunea
gâtului.
un
pentru
sănătatea şi50productivitatea
acestor specii
de animale.
Dectomax
soluţiecorporală,
injectabilăadministrată
este sigur însubcutanat
utilizare, foarte
bine tolerat
şi are o seringibilitate excelentă.
Pentru a asigura
unei doze corecte,
greutatea
corporală
determinatăavermitillis.
cu acurateţe
mai mare.
Acutateţea
dispozitivului
de dozare trebuie
Doramectina
esteadministrarea
izolată prin fermentarea
unei suşe
modificată
genetictrebuie
de Streptomyces
Estecâtastfel
formulată
ca să elibereze
doza recomandată
de verificată.
300
vie în urma
inoculării
a 1ml/33kg
g.v. lacorporală
suine. pentru a evita subdozarea şi supradozarea.
Dacămicrograme/kg
animalele vor figreutate
tratate colectiv,
acestea
trebuieintramusculare
grupate în funcţie
de greutatea
Mod
de maxim
acţiuneinjectabil pentru fiecare specie:
Volumul
Doramectina, ca şi avermectinele, aderă la receptorii membranari ce măresc permeabilitatea membranară a celulelor nervoase şi musculare pentru ionii de clor.
Bovine: inhibă
5ml /fiecare
loc deelectrică
injectarea celulelor nervoase şi musculare la nematode şi artropode, determinând paralizia şi moartea paraziţilor. La mamifere, receptorii neuronali
Aceştia
activitatea
la care aderă avermectinele sunt localizaţi în sistemul nervos central (SNC). Deoarece Doramectina nu penetrează sistemul nervos central al mamiferelor are o marjă mare de
siguranţă
în utilizare
la animale.
Produsul poate
fi utilizat
cu echipament injectabil cu sistem de dozare automată.
Capacele de cauciuc nu trebuie perforate mai mult de o dată.
Siguranţă
Dectomax soluţie injectabilă este sigur şi poate fi utilizat și la purceii în creştere, la animalele de reproducţie - masculi şi femele.
La bovine, ovine şi porcine, supradozarea de până la de 10 şi 25 ori doza maximă recomandată, nu a determinat reacţii adverse.

Indicaţii

Timp de așteptare

La bovine:
Carne şi organe : 70 zile
Nu este permis a se folosi la vacile în lactaţie ce produc lapte pentru consum uman.
A nu se folosi la vacile gestante sau la juninci care sunt crescute pentru consumul de lapte, în termen de două luni înainte de parturiție.

Proprietăţi
farmacodinamice

Doramectina este un agent antiparazitar, izolat prin fermentarea unor tulpini selecţionate derivate din microorganismul Streptomyces avermitilis. Este o lactonă macrociclică strâns
înrudită cu ivermectina. Ambele componente au în comun un spectru larg de activitate antiparazitară şi produc paralizie similară la nematode şi artropode parazitare. Lactonele
macrociclice activează canalele clorice glutamice (GluCl) găsite pe membranele musculare ale faringelui şi anumitor neuroni ale paraziţilor nevertebraţi. Toxicitatea selectivă a lactonelor
macrociclice ca şi antiparazitare este atribuită acestei acţiuni asupra canalelor care nu sunt prezente la animalul gazdă. Sunt disponibile dovezi cum că membranele celulelor musculare
ale tractusului reproductiv la femelele nevertebrate, pot fi mai sensibile la lactonele macrociclice, decât receptorii nervoşi sau altor receptori musculari şi acest lucru poate explica
reducerea producţiei de ouă la paraziţii care nu sunt ucişi sau eliminaţi prin terapie medicamentoasă.

Precauţii speciale
Proprietăţi
farmacocinetice

ALanu
se păstra
la îndemâna
copiilor.
bovine,
în urma
administrării
subcutanate, concentraţia maximă de doramectină, în plasmă, apare în 3 zile cu timp de înjumătăţire în jur de 6 zile.
A se spăla mâinile după utilizare.
A nu se administra oral.
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ANTIPARAZITARE

Viţei

Juninci

Tăurași

DECTOMAX®
Substanţa activă
Proprietăţi
de
mediu

Incompatibilităţi
Forme de
prezentare
Depozitare și
valabilitate
Indicaţii

Doramectină
10mg/ml.
Ca şi alte lactone
macrociclice doramectina determină potenţiale efecte adverse la alte organisme decât cele ţintă. După tratament excreţia doramectinei la niveluri potenţial toxice
poate avea loc timp de câteva săptămâni. Fecalele ce conţin doramectină excretate în bălegarul eliminat de animalele tratate, pot reduce abundenţa de microorganism din bălegar ce
Dectomax®
este unasupra
antiparazitar
injectabil
cu spectru larg. O mică doză de produs este eficientă împotriva unei largi game de nematode şi artropode parazite care reprezintă
poate avea impact
degradării
bălegarului
un
pericol
pentru
sănătatea
şi
productivitatea
acestoracvatice
specii de
Dectomax
soluţie injectabilă este sigur în utilizare, foarte bine tolerat şi are o seringibilitate excelentă.
Doramectina este foarte toxică pentru organismele
şi seanimale.
poate acumula
în sedimente.
Doramectina este izolată prin fermentarea unei suşe modificată genetic de Streptomyces avermitillis. Este astfel formulată ca să elibereze doza recomandată de
300 micrograme/kg greutate vie în urma inoculării intramusculare a 1ml/33kg g.v. la suine.
În absenţa studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu niciun alt produs medicinal veterinar.
Mod de acţiune
Doramectina,
ca şideavermectinele,
aderă la receptorii
ce măresc
permeabilitatea
celulelor
nervoaseclorobutilic.
şi musculare pentru ionii de clor.
Flacoane de sticlă
culoarea chihlimbarului
de tip IImembranari
sau III, multidoză,
50 ml,
200 ml şi 500 membranară
ml închise cu adopuri
de cauciuc
Aceştia
inhibă
activitatea
electrică
a
celulelor
nervoase
şi
musculare
la
nematode
şi
artropode,
determinând
paralizia
şi
moartea
paraziţilor. La mamifere, receptorii neuronali
Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.
la care aderă avermectinele sunt localizaţi în sistemul nervos central (SNC). Deoarece Doramectina nu penetrează sistemul nervos central al mamiferelor are o marjă mare de
siguranţă în utilizare la animale.
A nu se păstra la temperatură mai mare de 30ºC.
Siguranţă
A se proteja de lumina solară directă – a nu se scoate din ambalajul de protecţie din plastic.
Dectomax
injectabilă
este sigurmedicinal
şi poate fiveterinar
utilizat șiaşala cum
purceii
creştere, pentru
la animalele
de 3reproducţie
- masculi şi femele.
Perioada desoluţie
valabilitate
a produsului
esteîn ambalat
vânzare:
ani
Perioada de valabilitate după deschiderea ambalajului primar: 28 zile

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

Extrem de periculos pentru peşti şi animale acvatice. Nu contaminaţi lacurile, canalele sau şanţurile cu produs sau ambalaj utilizat.
A nu se păstra la îndemâna copiilor.
Orice produs neutilizat, sau reziduurile rezultate trebuie eliminate conform cerinţelor naţionale.
A se spăla mâinile după utilizare.
A nu se administra oral.
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INTRAMAMARE

Ampiclox • Synulox LC • Orbenin EDC • Tetra Delta • Pathozone49• Orbeseal

INTRAMAMARE

Vaci de lapte

AMPICLOX® LC, suspensie intramamar pentru vacile în lac
S

e active

Ampicilin sodic , echivalent ampicilin 75mg
Cloxacilin sodic , echivalent cloxacilin 200mg

Ex

Hidroxianisol butilat 0,6mg
12-hidroxistearin 30mg
Ulei arachis 3g

Indic

Ampiclox LC este special formulat pentru tratamentul mastitelor clinice la vacile pentru lapte. Este recomanda
ia în care organismele patogene nu au fost identificate
ia în care se suspect
e implicarea lui E.coli. Cele mai bune rezultat
ând tratamentul est
ie, înainte de a se
produce distrugeri tisulare masive sau de a se forma abcese.
Ampiclox L
asupra germenilor iz
elul glandei mamare la bovine (streptococi, stafilococi, Corynebacterium Escherichia coli) pr
a
unor germeni mai rar întâlni Bacilus cereus, Bacteroides spp, Camphylobacter spp, Klebsiele Pasteurele). A
a tulpinilor de stafilococ pr
oare de
-lactamaze, a lui Streptococcus agalactiae
or specii de streptococi, Corynebacterium pyogenes, Escherichia coli
or bacterii Gram negative.

Contraindic

gice la peniciline sau care au disfunc ionalit i grav
Produsul este contraindicat la animalele care sunt cunoscute c au prezentat r
Exist posibilitatea rar a r
te ale produsului cu alte antibiotice beta-lactamice.

Prec

Pentru utilizarea la animale
Seringa trebuie folosit numai o singur dat . În cursul tratamen

ia tr

ecvent reevalua

enale.

e medicul veterinar.

Pentru operator
Penicilina poate determina hipersensibilitate (aler
tare, inhalare, ingestie sau contactul cu pielea. Hipersenzitivitatea la peniciline poate fi lega
vers. Reac
gice la acest
azional serioase.
Nu se va manipula acest pr
i acest pr
erse

e persoanele sensibile sau care au fost aten ionat
tru a se evita expunerea, respectând toat

ze aceste produse.
ecau .

Nu se cunosc.
P
, acest produs a fost dezvoltat pentru utilizarea la vacile în lac
tat c este sigur în aceast
.
În studiile reproduse nu a fost constatat niciun aspect advers care s poat face produsul nesigur pentru animalele gestante.
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INTRAMAMARE

Vaci de lapte

AMPICLOX® LC, suspensie intramamar pentru vacile în lac
Int
u alte Nu se cunosc.
produse medicinale
veterinare
Doza:
tru un sfert afectat. Administrarea se r
intervalul de inoculare la 24 de ore.

Posologie

terval de 12 ore. D

C inutul unei seringi trebuie infuzat în fiecare sfert afectat la nivelul c
mulsori consecutive.
Înaint
inutului, mamelonul tr
a
medicul veterinar.
Supradozare

ale intr

Ampiclox este bine tolerat în c

emul de exploatare nu permite administrarea produsului la 12 ore se poat

terului mamelonar, imedia
zinfectat. În cursul tratamentului, ev

acile în lacta ie

Se va testa laptele pentru reziduri de antibiotice înainte de a fi dat în consum pentru oameni.
eptare

Laptele de la animalele tratate nu trebuie dat în consumul uman înainte de 60 ore dup ultimul tratament.
Carne: 7 zile

Incompa

Nu se cunosc.

At

Nu se recomand ca acest produs s fie administrat altor specii decât bovinelor în lacta ie.

Forme de prezentare Seringi de unic
Cutii de carton ce c
Depozitare
alabilitate

ea c

t

apacitate de 4,5ml

or
C)
Numai pentru o singur utilizare
18 luni
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ii adverse în c

tului, la interval de 12 ore timp de 3
ebuie evalua îndeaproape de
cidentale a unei supradoze.

INTRAMAMARE

Vaci de lapte

SYNULOX® LC, suspensie intramamar pentru vacile în lac
Substanţa activă
S
e active

O seringă (3g) conţine:
mg
Amoxicilină (sub formă de amoxicilină trihidrat) 200mg
Amo
at) 200mg
Acidcla
clavulanic (sub formă de clavulanat
depotasiu)
potasiu)50mg
50mg
Acid
vulanat de
Prednisolon
10mg
Prednisolon 10mg

Indicații
Ex

CPentru tratament în71,83
mgclinice de mastită, inclusiv în cazurile asociate cu infecţii cu următorii agenţi patogeni importanţi:
cazurile
Par
478,90
mg
Stafilococi (inclusiv tulpinile producătoare de beta-lactamaze)
Par
mgS. dysgalactiae şi S. uberis)
Streptococi (inclusiv S.1843,77
agalactiae,
Escherichia
coli (inclusiv
tulpinile
producătoare
beta-lactamaze)
Pentru
tratament
în cazurile
clinice
de mastită,de
inclusiv
în cazurile asociate cu infecţii cu următorii agenţi patogeni importanţi:
Stafilococi (inclusiv tulpinile producătoare de beta-lactamaze), Streptococi (inclusiv S. agalactiae, S. dysgalactiae şi S. uberis), Escherichia coli (inclusiv tulpinile producătoare de
A nu se folosi la animalele cunoscute cu hipersensibilitate la antibiotice beta-lactamice.
beta-lactamaze).

Indic
Contraindicații
Atenţionări
speciale

Synulox LC nu este indicat pentru tratamentul afecţiunilor determinate de Pseudomonas.

Precauţii speciale

Pentru utilizarea la animale
Tamponaţi vârful mamelonului cu un dezinfectant corespunzător înainte de tratament.
Recomandări pentru administrarea prudentă
Produsul trebuie folosit numai pentru tratamentul mastitei clinice.
Folosirea produsului trebuie efectuată pe baza informaţiilor epidemiologice referitoare la susceptibilitatea bacteriei ţintă şi luându-se în considerare politicile antimicrobiene oficiale şi
locale.
Evitaţi folosirea produsului în efectivele unde nu au fost izolate tulpini de Stafilococi producătoare de beta-lactamaze. Folosirea nepotrivită a produsului poate mări incidenţa
bacteriilor rezistente la antibiotice beta-lactamice şi poate scădea eficacitatea tratamentului cu antibiotice beta-lactamice, datorită potenţialului de rezistenţă încrucişată.
Pentru operator
Penicilinele şi cefalosporinele pot determina hipersensibilitate (alergie) după injectare, inhalare, ingestie sau contact cutanat. Hipersensibilitatea la peniciline poate determina reacții
încrucişate faţă de cefalosporine şi invers. Ocazional, reacţiile alergice la aceste substanţe pot fi grave.
Nu se va manipula acest produs în cazul în care 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 luarea tuturor măsurilor de precauţie.
Dacă apar simptome ca urmare a expunerii la acest produs, cum ar fi erupţie cutanată, trebuie să faceţi imediat un consult medical. Edemele feţei, buzelor sau ochilor ori dificultăţi în
respiraţie sunt simptome mai grave şi necesită îngrijire medicală imediată.
Spălaţi mâinile după utilizarea acestui produs.
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INTRAMAMARE

Vaci de lapte

SYNULOX® LC, suspensie intramamar pentru vacile în lac
Reacții adverse
S
e active
Gestația și lactația

Ex
Interacţiuni cu alte
produse medicinale
veterinare
Indic
Posologie

Nu se cunosc
mg
Amo
at) 200mg
Acid
cla
vulanat
de
potasiu)
50mg
Nu se impun precauţii speciale.
Prednisolon 10mg

C
71,83 mg
Nu se cunosc.478,90 mg
Par
Par
1843,77 mg
Pentru tratament în cazurile clinice de mastită, inclusiv în cazurile asociate cu infecţii cu următorii agenţi patogeni importanţi:
Stafilococi (inclusiv tulpinile producătoare de beta-lactamaze), Streptococi (inclusiv S. agalactiae, S. dysgalactiae şi S. uberis), Escherichia coli (inclusiv tulpinile producătoare de
Conţinutul unei seringi trebuie infuzat în fiecare sfert afectat la nivelul canalului şi sfincterului mamelonar, imediat după mulgerea completă a sfertului, la interval de 12 ore timp de
beta-lactamaze).
3 mulsori consecutive.
Înainte de infuzia conţinutului, mamelonul trebuie să fie curăţat şi dezinfectat. În cursul tratamentului, evoluţia clinică trebuie evaluată de medicul veterinar.
În cazurile infecţiilor cauzate de Staphyloccocus aureus, poate fi nevoie de o durată mai mare de tratament. De aceea, durata totală a tratamentului poate fi lăsată la decizia medicului
veterinar, dar trebuie sa fie îndeajuns de lungă pentru a asigura rezoluţia completă a infecţiei intramamare.

Supradozare

Nu se așteaptă apariția de reacții adverse în cazul supradozării accidentale.

Timp de aşteptare

În cursul tratamentului, laptele provenit de la vacile în lactaţie nu se va da în consum. La vacile mulse de două ori pe zi, laptele destinat consumului uman poate fi dat în consum la
84 de ore (la a 7-a mulsoare) după ultimul tratament. În situaţia în care rutina de muls este diferită, laptele poate fi dat pentru consumul uman numai după aceeaşi perioadă de la
ultimul tratament (ex. mulsori de 3 ori pe zi, laptele poate fi dat pentru consumul uman la a 11-a mulsoare).
Nu se vor sacrifica animalele în cursul tratamentului. Animalele pot fi sacrificate pentru consum uman numai după 7 zile de la ultimul tratament.

Incompatibilități

Nu se cunosc.

Forme de prezentare

Seringă de polietilenă cu densitate mică ambalate în cutii de carton a câte 12, 24, 200 sau 300 seringi.

Depozitare și
valabilitate

Nu se va depozita la temperaturi mai mari de 25°C.
A se păstra în loc uscat.
Valabilitatea produsului aşa cum este ambalat în vederea comercializării: 18 luni
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Vaci de lapte

ORBENIN® Extra Dry Cow
Substanţa activă
S
a ac

O seringă de 4,5 ml (3,6 g) conţine: 		
Cloxacillina
echivalent
cu cloxacillin
600mg/sering
Cloxacilină Benzathine,
benzatin 765,4
mg, echivalent
cu 600 mg
cloxacillină

Excipient
Excipienți

Acid
Acidstearic
stearic
Stearat de aluminiu
Orbenin
acile pentru lapte în timpul perioadei de repaus mamar, pentru tratamentul infec iilor mamare existent
ParafinăExtra
lichidăDry Cow este recomandat pentru utilizar
pentru a asigura o protec ie pr
en
ot parcursul repausului mamar.
Orbenin
germenilor Gram
pozitivi
ce det
ia mastitelor.
Streptococcus
dysgalactiae,
i la şi
Orbenineste
Extraactiv
Dry împotriva
Cow este recomandat
la vacile
de lapte
în timpul perioadei
de repausAcmamar, pentruStreptococcus
tratamentul agalactiae,
infecţiilor mamare
existente,
inclusiv alstafilococi
mastitelorrezist
subclinice
Actinomyces
pyogenes.
Orbenin
ar
act
e
inactiva
e
-lactamaza
stafiloc
e
activ
împotriva
stafilococilor
penicilino-rezisten
i care
pentru a asigura o protecţie prelungită faţă de potenţialele infecţii pe tot parcursul repausului mamar.
reprezin
tan
elor.
Orbenin Extra Dry Cow este eficient împotriva germenilor Gram pozitivi ce determină apariţia mastitelor: streptococi (S. agalactiae, S. dysgalactiae, S. uberis), stafilococi rezistenţi la
Formula
Extra Dry Cowpyogenes.
nu este iritan
eficiente
nivelul tuturorDesferturilor
penîmpotriva stafilococilor
el pu in
penicilinăOrbenin
şi Arcanobacterium
Cloxacilinatru
are acţiune bactericidă şi nu esteveluri
inactivată
de ale
cătreantibioticului
b-lactamazalastafilococică.
asemenea,ugerului
este activ
are. Toateo acestea
demonstr
xtindere a perioadei de protec
penicilino-rezistenţi care reprezintă
importantă
cauză a mastitelor.

Indic
Indicații

Contraindic
Contraindicații
At
Prec
Atenţionări
speciale
Precauţii speciale

Nu exist
Nu se administrează la vacile în lactaţie.
Nu
se totuşi
recomand
ca acest
fie administrat
speciisădecât
în lacta ie. uman pentru o perioadă de cel puţin 46 de zile sau mai puţin în cazul în care prin teste
Dacă
produsul
a fostprodus
utilizats accidental,
laptelealtor
trebuie
nu fiebovinelor
destinat consumului
specifice nu se mai descoperă reziduuri de antibiotice.
Pentru
utilizarea lalaanimale
Nu se administrează
animalele cu hipersensibilitate la cloxacilină sau la oricare dintre excipienţi.
ebuie s
ecvent reevalua îndeapr
e medicul veterinar.
Seringa trebuie folosit numai o singur dat . În cursul tratamen
Nu sunt atenţionări speciale.
Pentru operator
P
efalosporinele pot produce hipersensibilitate (alergie) în urma injec
ontactului cutanat.
Hipersensibilitatea la penicili
te determina reac
te cu c
vers. Reac
gice la acest
, în mod ocazional, pot evolua foarte grav.
Nu
se va utilizarea
manipula acest
pr
espec
vertiza
creze cu astfel de preparate.
Pentru
la animale
să se bazeze
pe testarea
Dacăonsulta
aceasta nu este posibil, terapia
trebuie să
pe sau
informaţiile
DFolosirea produsului
va
iatrebuie
de simptome
ca urmare
a e sensibilităţii bacteriilor izolate de late,animale.
tr
. Umflarea
fe se bazeze
buzelor
a ochilorepidemiosau
logice locale cuespir
privire la sensibilitatea
t simptome speciilor
mult mabacteriene ţintă.
ten ie medic
SeTrebuie
v luate în considerare politicile
e. oficiale antimicrobiene naţionale şi regionale, atunci când se utilizează produsul.

erse

Nu
se cunosc.
Pentru
operator
Penicilinele şi cefalosporinele pot produce hipersensibilitate (alergie) în urma injectării, inhalării, ingestiei sau al contactului cutanat.
• Hipersensibilitatea
. poate determina reacţii încrucişate cu cefalosporinele şi invers. Reacţiile alergice la aceste substanţe, în mod ocazional pot evolua foarte grav.
Nu
se impun prec la penicilină
• Nu se va manipula acest produs de către persoanele cu sensibilitate cunoscută sau dacă au fost avertizate de medic să nu lucreze cu astfel de preparate.
• Manipularea
se cunosc. acestui produs se face cu grijă pentru a evita expunerea, luând în calcul toate precauţiile recomandate.
Int
u alte Nu
produse medicinale Dacă observaţi apariţia de simptome ca urmare a expunerii cum ar fi: erupţii cutanate, trebuie să consultaţi un medic. Umflarea feţei, buzelor, a ochilor sau dificultăţi în respiraţie sunt
simptome mai serioase şi necesită atenţie medicală urgentă.
veterinare
• Spălaţi mâinile după utilizarea produsului.
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ORBENIN® Extra Dry Cow
Reacții adverse
S
a ac
Gestația și lactația
Excipient

Nu se cunosc.
Cloxacillina Benzathine, echivalent cu cloxacillin 600mg/sering
A nu se utiliza la vacile în lactaţie.
Acid stearic

Indic
Interacţiuni
cu alte
produse medicinale
veterinare

At

Orbenin
Extra Dry Cow este recomandat pentru utilizar
acile pentru lapte în timpul perioadei de repaus mamar, pentru tratamentul infec iilor mamare existent
Nu se cunosc.
pentru a asigura o protec ie pr
en
ot parcursul repausului mamar.
Orbenin este activ împotriva germenilor Gram pozitivi ce det
ia mastitelor. Ac
Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, stafilococi rezist i la
Actinomyces pyogenes. Orbenin ar
act
e inactiva
e -lactamaza stafiloc
e activ împotriva stafilococilor penicilino-rezisten i care
reprezin
tan
elor.
Formula
Orbenin
Extra
Dry Cow nu este
tru în fiecare sfert mamar, imediat
veluridupă
eficiente
alemulsoare,
antibioticului
la nivelul
tuturordesferturilor
ugerului pen
el pu in
Tratamentul
constă
în administrarea
uneiiritan
singure seringi
ultima
înainte
de perioada
repaus mamar.
are. Toate seacestea
demonstr
xtindere a perioadei de protec
Înainte de administrarea produsului,
va curăţa
şi dezinfecta mamelonul.
Se va avea grijă să nu se contamineze vârful seringii.
Nu
Se exist
va introduce vârful seringii intramamare în mamelon şi se goleşte conţinutul, prin apăsarea pistonului seringii. După administrare se recomandă introducerea mamelonului în
soluţiile speciale pentru protecţia mamelonului.
Nu
se recomand
ca acestsituaţia
produstrebuie
s fie administrat
altorreevaluată
specii decât
bovinelor de
în lacta
În timpul
tratamentului
să fie frecvent
îndeaproape
către ie.
medicul veterinar.

Prec
Supradozare

Pentru utilizarea la animale
Seringa
trebuie folosit numai o singur dat . În cursul tratamen
Nu se aplică.

Posologie
Contraindic

Timp de așteptare

Incompatibilități
erse
Forme de prezentare

ebuie s

ecvent reevalua îndeapr

e medicul veterinar.

Pentru operator
PNu se va administra
efalosporinele
produce
hipersensibilitate
(alergie)
în urma
ontactului
cutanat.
la vacile apot
căror
perioadă
de repaus mamar
este de
42 deinjec
zile sau mai puţin. Laptele pentru consum
uman
poate fi utilizat doar la 96 de ore de la fătare. Dacă
Hipersensibilitatea
penicili
te determina
reac
te cu
c fi dat în consum vers.
la acest
modîncă
ocazional,
potore
evolua
foarte grav.
fătarea intervine înlacele
42 de zile după
ultimul tratament,
laptele
poate
umanReac
numai dupăgice
trecerea
celor 42 de zile, înplus
cele 96 de
adiţionale.
Nu
se va manipula
pr
vertiza
crezepentru
cu astfel
de preparate.
Animalele
destinateacest
consumului
uman nu vor fiespec
sacrificate în cursul tratamentului. Bovinele
pot fi sacrificate
consum
uman după trecerea a 28 de zile de la ultimul tratament.
D
va
ia de simptome ca urmare a e
te, tr
onsulta
. Umflarea fe
buzelor sau a ochilor sau
espir
t simptome mult ma
ten ie medic
SeNuvse cunosc.
e.
Nu se cunosc.
Seringi de polietilenă de densitate mică, de culoare albă, cu capacitate de 4,5 ml, pentru infuzie intramamară.
Cutiisede
carton
ce conţin 24 si 120
. (2x60) seringi.
Nu
impun
prec

Int
u alte Nu se cunosc.
Se va depozita la temperaturi de până la 25°C.
Depozitare
și
produse medicinale
Seringa poate fi folosită o singură dată. Seringile utilizate trebuie distruse.
veterinare
valabilitate
Valabilitatea produsului medicinal veterinar, aşa cum este ambalat pentru comercializare: 2 ani.
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TETRA DELTA®, suspensie intramamar pentru vacile în lac
Substanţe active
S
e active

mg/seringă
mg
Fiecare 10 ml de suspensie conţine :
Fiecare
10mlechivalent
de suspensie
c
Novobiocin
cu Novobiocin
sodic 100 mg
Novobiocin
echivalent
cu
Novobiocin
Neomicină echivalentă cu neomicinăsodic
sulfat100mg
105 mg
t 105mg
Procain Penicilinăalen
100 mg
Procain
P
100mg
Dihidrostreptomicină
echivalentă cu Dihidrostreptomicină sulfat 100 mg
Dihidrostrept
alen
ihidrostrept
t 100mg
Prednisolon 10 mg
Prednisolon 10mg

Indic
Indicații
Contraindic

Pentru tratamentul mastitelor bovine la vacile în lac .
Pentru tratamentul mastitelor bovine la vacile în lactaţie cauzate de Streptococcus aureus, S. uberis, S. dysgalactie, S. agalactiae şi Escherichia coli.
Nu e

Contraindicații
At

Nuseserecomand
va utiliza lacaanimalele
cunoscute
cu hipersensibilitate
la substanţele
activeîn sau
dintre excipienţi.
Nu
acest produs
s fie administrat
altor specii
decât bovinelor
lac la oricare
.

Prec

Pentru utilizarea la animale
Seringa trebuie folosit numai o singur dat . În cursul tratamen
ia tr
ecvent reevalua îndeapr
e medicul veterinar.
Nu se recomandă ca acest produs să fie administrat altor specii decât bovinelor în lactație.
Pentru operator
P
efalosporinele pot determina hipersensibilitate (aler
tare, inhalare, ingestie sau contactul cu pielea. Hipersenzitivitatea la peniciline poate fi lega
sensibilitat
vers.
Reac
gice
la
acest
azional serioase.
Pentru utilizarea la animale
Nu se va manipula acest pr
e persoanele sensibile sau care au fost at ionat
ze aceste produse.
• Utilizareai acest
produsului
pe abaza
unorexpunerea,
teste de susceptibilitate
a bacteriilor izolate.ecau
Dacă acest
pr se va efectuatru
se evita
respectând toat
. lucru nu este posibil terapia se va baza pe informaţiile epidemiologice
referitoare la susceptibilitate bacteriilor izolate.
Nu
se cunosc.
• Trebuie
luate în considerare politicile antimicrobiene naţionale şi regionale, atunci când se utilizează produsul.
• Seringa trebuie folosită numai o singură dată. În cursul tratamentului situaţia trebuie să fie frecvent reevaluată îndeaproape de către medicul veterinar.
Nu se impun prec
.

Atenţionări
speciale
Precauţii speciale
pentru utilizare
erse

Pentru
operator
Int
u alte Nu
se cunosc.
produse medicinale • Penicilina şi cefalosporinele pot determina hipersensibilitate (alergie) după injectare, inhalare, ingestie sau contactul cu pielea. Hipersenzitivitatea la peniciline poate fi legată de
veterinare
sensibilitatea încrucişată la cefalosporine şi invers. Reacţiile alergice la aceste substanţe pot fi ocazional serioase.
• Nu se va manipula acest produs de către persoanele sensibile sau care au fost atenţionate să nu manipuleze aceste produse.
Posologie
C inutul unei seringi trebuie infuzat în fiecare sfert afectat la nivelul c
terului mamelonar, imedia
ea c
tului. Pentru administrare pe cale
• Manipulaţi acest produs cu grijă pentru a se evita expunerea, respectând toate măsurile de precauţie.
intr
C inutul unei seringi tr
t în sfertul infectat pe la nivelul canalului papilar imedia
. Se va agita foarte bine înainte de utilizare.
Nu se cunosc.
Reacții adverse
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TETRA DELTA®, suspensie intramamar pentru vacile în lac
Gestația și lactația
S
e active
Interacţiuni cu alte
produse medicinale
veterinare
Posologie
Indic
Contraindic
At
Prec
Supradozare

Timp de așteptare

erse

Nu se impun precauţii speciale. Produsul se administrează la vacile în lactaţie.
mg
Fiecare 10ml de suspensie c
Novobiocin
echivalent cu Novobiocin sodic 100mg
Nu se cunosc.
alen
t 105mg
Procain P
100mg
Dihidrostrept
alen
ihidrostrept
t 100mg
Prednisolon 10mg
Conţinutul unei seringi trebuie infuzat în fiecare sfert afectat la nivelul canalului şi sfincterului mamelonar, imediat după mulgerea completă a sfertului. Pentru administrare pe cale
Pentru
tratamentul mastitelor bovine la vacile în lac .
intramamară.
Conţinutul unei seringi trebuie să fie infuzat în sfertul infectat pe la nivelul canalului papilar imediat după muls. Se va agita foarte bine înainte de utilizare.
Nu
e de infuzie, mamelonul trebuie să fie spălat şi dezinfectat şi trebuie avută grijă să se prevină contaminarea vârfului seringii intramamare. După administrarea produsului este
Înainte
recomandabil să se utilizeze o soluţie pentru imersie sau un spray dezinfectant.
Nu
se este
recomand
produs
s fietratamentul
administrattrebuie
altor specii
bovinelor
lac .
Dacă
necesar,caînacest
cazurile
severe,
repetatdecât
la 24-48
de oreîn interval.
Pentru utilizarea la animale
Seringa
trebuie
numaiîn ocazul
singur
dat . În cursul
tratamen
ia tr în lactaţie. Nu
ecvent
reevaluaapariţia
îndeapr
e medicul
Tetra Delta
estefolosit
bine tolerat
administrării
pe cale
intramamară, la vacile
se aşteaptă
de reacţii adverse
în cazul veterinar.
administrării accidentale a unei supradoze.
Pentru operator
P
efalosporinele pot determina hipersensibilitate (aler
tare, inhalare, ingestie sau contactul cu pielea. Hipersenzitivitatea la peniciline poate fi lega
sensibilitat
Reac de la vacă
gice pe
la acest
azional
Laptele pentru consumul uman nu trebuie savers.
fie preluat
tot parcursul tratamentului.
Dacăserioase.
vacile sunt mulse de două ori pe zi, laptele nu trebuie să fie dat pentru conNu
va manipula
sensibileDacă
sau orice
care aualtfost
at muls
ionat
produse.
sumsetimp
de 72 deacest
ore (6prmulsori) de lae persoanele
ultimul tratament.
tip de
este efectuat, se va ze
daaceste
în consum
laptele după trecerea aceleiaşi perioade de timp de la ultimul
acestexemplu,
pr
se evitapeexpunerea,
toat după cea de-a
ecau9-a .mulsoare).
tratamenti (de
dacă se fac tru
treiamulsori
zi, se va darespectând
laptele în consum
Animalele nu trebuie să fie sacrificate pentru consumul uman pe toată durata tratamentului. Bovinele pot fi sacrificate pentru consumul uman numai după trecerea a 7 zile de la
Nu
se cunosc.
ultimul
tratament.

Nu se impun prec
.
Nu se cunosc.
Incompatibilități
Int
u alte Nu se cunosc.
produse
medicinale Seringi de polietilenă de densitate mică, de culoare albă, cu capacitate de 10 ml.
Forme
de prezentare
Cutii de carton ce conţin una sau 30 de seringi.
veterinare
Posologie
Depozitare și
valabilitate

C inutul unei seringi trebuie infuzat în fiecare sfert afectat la nivelul c
terului mamelonar, imedia
ea c
tului. Pentru administrare pe cale
A se păstra în loc uscat sub 25°C.
intr
pentru
singurătrutilizare.
CNumai
inutul
uneioseringi
t în sfertul infectat pe la nivelul canalului papilar imedia
. Se va agita foarte bine înainte de utilizare.
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru comercializare: 18 luni.
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PATHOZONE®, suspensie intramamar pentru bovine
S

e active

mg/10ml
Cefoperazon 250mg
(c
e sodic ) 258,9mg

Excipient

Alfa-Tocoferol 4,6mg

Indic

PATHOZONE, suspensie intramamar , este indicat pentru tratamentul mastitelor clinice la vacile în lac

oduse de urm torii germeni patogeni:

Streptococcus dysgalactiae
Streptococcus uberis
Streptococcus agalactiae
Staphylococcus aureus (tulpini pr
oare de penicilinaze)
Escherichia coli
Arcanobacterium (Corynebacterium) pyogenes
Pseudomonas aeruginosa
Micrococcus spp.
Klebsiella spp.
Tratamentul cu o singur doz de PATHOZONE, suspensie intramamar a ar tat c furnizeaz o rat crescut de r spuns în mastitele cauzat
Contraindic

gice la cefalosporine sau car
Produsul este contraindicat la animalele care sunt cunoscute c au prezentat r
Exist posibilitatea rar a r
te ale produsului cu alte antibiotice beta-lactamice.

Prec

Pentru utilizarea la animale
Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea sensibilităţii bacteriilor izolate de la bovine.
Trebuie luate în considerare politicile antimicrobiene naţionale şi regionale, atunci când se utilizează produsul.

togeni majori.
av

enale.

Pentru operator
P
efalosporinele pot cauza hipersensibilitate (alergie) în urma inject rii, inhal rii, ingestiei sau contactului cu pielea. Hipersensibilitatea la peniciline poate duce la reacţii
te cu c
vers. Ocazional, r
gice la acest
est produs dac
sunt
tuit
s nu efec
este preg tiri).
est produs cu foarte mare at
tru a evita expunerea, luând toate m surile de prec
ecomandate.
Dac apar simptome, cum ar fi înr ea pielii, ar trebui s
-i ar
t
rile din prospect. Inflamar
elor, a ochilor sau dificult
respir
t simpt
esita aten ie medical urgent . Sp
pe mâini dup utilizare!
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PATHOZONE®, suspensie intramamar pentru bovine
erse
i lac

Niciuna.
Produsul se administrează la vacile gestante şi la vacile în lactaţie.

Int
u alte Cefoperazona nu este compatibil cu aminoglicozidele, cum ar fi strept
produse medicinale prelungi eliminarea cefoperazonei.
veterinare

tamicina. Administrarea simultan a medicamentelor posibil nefrotoxice poate

Posologie

Produsul se administrează intramamar, în doză unică. Conţinutul unei seringi de 10 ml trebuie golit în fiecare sfert mamar afectat, imediat după muls.
Înainte de administrare, mamelonul se va curaţa şi dezinfecta.
Se va introduce conţinutul seringii în mamelon.
Se va masa uşor pentru difuzia medicamentului.
Se va mulge în continuare normal la fiecare 12 ore.
Ameliorarea se va observa după 48 de ore, iar vindecarea clinică se va observa după 3 – 5 zile de la administrarea unică.

Supradozare

Supradozarea nu este posibilă când se administrează conţinutul unei seringi pline.

eptare

Carne şi organe: 0 zile (Animalele nu trebuie să fie abatorizate pentru consum uman în timpul tratamentului).
Lapte: Laptele destinat consumului uman nu trebuie colectat în timpul tratamentului.
Laptele destinat consumului uman nu trebuie colectat înainte de 84 ore de la ultimul tratament.

Incompa

Cefoperazona nu este compatibil fizico-chimic cu medicamentele din grupul aminoglicozidelor.

At

Nu se recomand ca acest produs s fie administrat altor specii decât bovinelor în lac

.

Forma de prezentare Seringă de doză unică, de 10 ml, din polietilenă de densitate joasă, culoare albă, opacă, prevăzută cu un capac de protecţie din polietilenă de densitate joasă, culoare roşie.
Cutie de carton x 10 seringi.
Depozitare
alabilitate

a în loc uscat, sub 25°C.
.Se recomand numai pentru o singur utilizare
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru comercializare: 18 luni
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ORBESEAL, suspensie intramamară pentru vaci de lapte in perioada de repaus mamar
Substanţa activă

Fiecare seringă de 4 g conține:
Subnitrat de bismut, greu 2,6 g

Excipienți

q.s 4 g

Indicații

Prevenirea de noi infecții intramamare pe parcursul perioadei de repaus mamar.
La vacile considerate indemne de mastită subclinică, Orbeseal poate fi utilizat în controlul mastitelor și managementul perioadei de repaus mamar.
Selecția bovinelor pentru tratamentul cu Orbeseal trebuie să se bazeze pe o investigație prealabilă a medicului veterinar. Criteriul de selectivitate ar trebui să fie stabilit în funcție de
gravitatea mastitei și istoricul fiecărei vaci în parte, sau pe probe-test recunoscute pentru detectarea mastitelor subclinice sau testare bacterielogică.

Contraindicații

Nu folosiți produsul singur la vacile cu mastite subclinice în perioada de repaus mamar. Nu folosiți la vacile cu mastite clinice în perioada de repaus mamar.

Precauții speciale

Pentru utilizarea la animale
Este o practică bună observarea vacilor în perioada de repaus mamar, în mod frecvent, pentru a evidenția semnele mastitei clinice. În cazul în care unul din sferturile mamare dezvoltă
mastită clinică, sfertul mamar respectiv va trebui să fie golit manual înainte de a se instaura terapia necesară. Pentru a reduce riscul contaminarii nu introduceți seringa în apă. Folosiți
seringa o singură dată. Este important să se respecte o tehnică strictă aseptică pentru administrarea de Orbeseal, deoarece produsul nu are activitate antimicrobiană. Nu administrați
orice alt produs intramamar, după administrarea de Orbeseal. La vacile care pot avea mastită subclinică, Orbeseal poate fi folosit după administrarea unei antibioterapii a sfertului
infectat.
Pentru operator
Spălaţi mâinile după utilizarea produsului.

Reacții adverse

Nu se cunosc.

Gestația si lactația

Perioada de gestație:
Deoarece produsul nu este absorbit după infuzia intramamară, Orbeseal poate fi folosit la animalele gestante. La fătare, produsul poate fi ingerat de vițel. Ingestia de Orbeseal la vițel
este sigură și nu produce efecte adverse.
Perioada de lactație:
Orbeseal este contraindicat în perioada de lactație. Dacă este folosit accidental la o vacă în lactație, se observă o creștere tranzitorie (de 2 ori) a celulelor somatice. Într-un astfel de caz
se curăță produsul manual, nu sunt necesare precauții suplimentare.
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ORBESEAL, suspensie intramamară pentru vaci de lapte in perioada de repaus mamar
Interacțiuni cu alte
produse medicinale
veterinare

În studiile clinice, compatibilitatea Orbeseal a fost demonstrată doar cu preparate ce conțin cloxaciclin în perioada de repaus mamar.

Posologie

Numai pentru infuzie intramamară.
Infuzați conținutul unei seringi de Orbeseal în fiecare sfert mamar imediat după ultima mulsoare (la repaus mamar). Nu masați mamelonul sau ugerul după infuzarea produsului.
Pentru a reduce riscul mastitelor post-infuzie, trebuie avut grijă să nu se introducă agenți patogeni în mamelon în timpul infuzării produsului.
Este esențial ca mamelonul să fie bine curățat și dezinfectat, cu spirt medicinal sau șervetele impregnate în alcool. Mamelonul trebuie curățat până când șervetelele nu mai sunt
vizibil murdare. Mameloanele ar trebui să fie lăsate să se usuce înainte de infuzare. Infuzați aseptic și aveți grijă să nu contaminați duza seringii. După infuzare este recomandabil să se
folosească o curățare a mamelonului prin îmbăiere sau pulverizare.

Supradozare

Nu au fost observate reacții adverse la vaci, după administrarea de două ori doza recomandată.

Timp de așteptare

Lapte și carne: 0 zile

Incompatibilități

Nu se cunosc.

Proprietăţi
farmacodinamice

Infuzarea de Orbeseal în fiecare sfert mamar produce o barieră fizică împotriva pătrunderii bacteriilor, reducând astfel incidența noilor infecții în perioada de repaus mamar.

Particularităţi
farmacocinetice

Subnitratul de bismut nu este absorbit de glanda mamară, dar închide etanș și rămâne în mamelon până este eliminat fizic (prezent la vacile în perioada de repaus mamar până la 100
de zile).

Forme de prezentare O seringă intramamară, doză unică, conținând 4 g de pastă intramamară alb-gri.
Ambalaj primar: Seringă din polietilenă de densitate scăzută cu o duză având suprafața netedă, conică, închisă ermetic.
Forme de prezentare: cutii de 24, 60 și 120 seringi.
Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.
Depozitare și
valabilitate

Fără precauții speciale de depozitare.
Valabilitatea produsului medicinal veterinar, aşa cum este ambalat pentru comercializare: 5 ani.
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CIDR®, dispozitiv pentru aplicare intravaginală la bovine
Substanța activă

Aplicator vaginal
Fiecare dispozitiv
1,38g impregant cu progesteron, monta
Dispozitiv
în formaconţine
literei TProgesteron
din cauciuc siliconic

ylon, ce se va aplica pe piele.

S
a ac
rogesteron 1,38g
Fiecare dispozitiv c
Forma farmaceutică Dispozitiv pentru aplicare intravaginală.
Pentru
controlul
vaci şi juninci
perioada
incluzând:
Indic
Dispozitiv
în forma estrului
literei T dinla cauciuc
siliconic în
impregnat
cuestrală,
progesteron,
montat pe o tijă de nylon ce se va aplică pe piele.
utilizare
- Sincronizarea estrului în cadrul grupurilor de animale
- Sincronizarea animalelor donatoare si beneficiare pentru transferul de embrioni
A se folosi în combinaţie cu prostaglandina F2α sau analog.
Indicații
Pentru controlul
la vaci şiduce
juninci
în perioada
Utilizarea
conformestrului
recomandării
în mod
normal laestrală,
apariţiaincluzând:
estrului la 48-96 ore după scoaterea dispozitivului, majoritatea animalelor prezentând estru în 48-72 ore.
- Sincronizarea estrului în cadrul grupurilor de animale
- Sincronizarea
animalelor
donatoare șiestrului
beneficiare
pentru transferul
de embrioni
Pentru
inducerea
și sincronizarea
în protocolul
Timpul
Fix de Inseminare Artificiala (TFIA)
A
se
folosi
în
combinaţie
cu
prostaglandina
F2α
sau
analog.
-În perioada ciclului menstrual al vacilor și junicilor: Trebuie să fie utilizat în combinaţie cu prostaglandina F2 a (PGF2α) sau un alt analog.
Utilizarea
în mod
normal
la apariţia
48-96 ore
scoaterea
dispozitivului,
majoritatea animalelor
estruși PGF2α
în 48-72sauore.
-În
perioadaconform
cicluluirecomandării
menstrual sauduce
in afara
acestei
perioade
la vaciestrului
si junici:latrebuie
sa fiedupă
utilizata
în combinaţie
cu o gonadotrophina
(GnRH)prezentând
sau un analog
un alt analog.
-În afara perioadei ciclului menstrual la bovine: Trebuie să fie utilizat în combinaţie cu prostaglandina F2a (PGF2α) sau un alt analog și cu gonadotrophina chorionică ecvină (eCG).
Pentru inducerea și sincronizarea estrului în protocolul Timpul Fix de Inseminare Artificială (TFIA)
A-Înnuperioada
se folosi:ciclului menstrual al vacilor și junicilor: Trebuie să fie utilizat în combinație cu prostaglandina F2α (PGF2α) sau un alt analog.
Contraindic
-În- perioada
saugenitale
în afara anormale
acestei perioade
la vacisau
și junici:
la vaci sauciclului
junincimenstrual
cu tractusuri
sau imature,
la c trebuie să fie utilizată
; în combinație cu o gonadotrophina (GnRH) sau un analog și PGF2α sau un alt analog.
-În- afara
perioadei
ciclului
menstrual
la
bovine:
Trebuie
să
fie
utilizat
în
combinație
cu
prostaglandina
F2α (PGF2α) sau un alt analog și cu gonadotrophina chorionica ecvină (eCG).
la bovinele gestante;
- la mai pu in de 35 zile de la f tare.

Contraindicații
Prec

A nu se utilizarea
folosi: la animale
Pentru
-Animalele
la vaci sauîn juninci
cu tractusuri
anormale sau imature,
cele cu altor
infecţii
genitale
stare precar
, fie din genitale
cauza bolilor
vatesau
sauladatorit
cauze,
pot prezenta un r spuns slab la tratament.
- la bovinele gestante
- la maioperator
puţin de 35 zile de la fătare
Pentru
Trebuie avut în vedere folosirea echipamentului de prot
e const în m
ând se manipuleaz produsul medicinal veterinar în cursul aplic rii (inser
oaterii
dispozitivului. Inser
zitivul folosind aplicatorul.
Tratamentul numai
cu progesteron,
dozare
nu este suficient pentru a induce estrul şi ovulaţia la toate femelele în perioada estrală. Protocoalele de crestere
xpuse
la contact, seconform
vor sp laregimului
cu ap de
s pun
duppropus,
utilizare.
Atenționări speciale Mâi
Nu
c pe progesteron,
te sunt instrumente de management de reproducere
rii produsului.și nu ar trebui să înlocuiască hrana adecvată și un management de sănătate adecvat. Alegerea unui protocol
bazate
specific trebuie să se bazeze pe cerințele turmei individuale și este recomandabil să se examineze activitatea ovariană înainte de a folosi tratamentul cu progesteron.
erse
Scurgeri vaginale asociate cu iritaţie locală au fost observate la scoaterea dispozitivul intravaginal. Aceste scurgeri în general clare de la scoaterea dispozitivului şi
Răspunsul
vacilor șinu
junicilor
protocoalele
de sincronizare
cu progesteron
este următoare.
influențat de starea fiziologică la momentul tratamentului. Răspunsul tratamentului poate varia fie doar
până
la inseminare,
a fost la
demonstrat
să afecteaze
fertilitatea
la inseminarea
la
anumite
vaci
din
turmă
fie
la
toată
turma.
Cu
toate
acestea,
procentul
vacilor
care au estru este de obicei mai mare decat la cele care nu au fost tratate, iar faza luteală ulterioară, are
Poate fi utilizat în perioada de lac .
oSigur
durată normală. odusului medicinal veterinar nu a fost demonstra , de aceea nu îl folosi i la bovinele gestant
tare. La
injectare intramuscular sau subcutanat
ze crescute de progesteron, studiile de laborat
t efecte fetotoxice.
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CIDR®, dispozitiv pentru aplicare intravaginală la bovine
Precauții speciale
S

a ac

Indic
utilizare

Reacții adverse

Gestația
și lactația
Contraindic

Interacțiuni cu alte
produse
Prec medicinale
veterinare
Posologie

erse

Aplicator vaginal
Pentru utilizarea
la animale
Dispozitiv
în forma literei
T din cauciuc siliconic impregant cu progesteron, monta
ylon, ce se va aplica pe piele.
Animalele în stare precară, fie din cauza bolilor, nutriţiei inadecvate sau datorită altor cauze pot prezenta un răspuns slab la tratament.
rogesteron 1,38g
Fiecare dispozitiv c
Pentru operator
Pentru
controlul
estrului
la echipamentului
vaci şi juninci în
Trebuie avut
în vedere
folosirea
de perioada
protecţie ceestrală,
constă înincluzând:
mănuşi, când se manipulează produsul medicinal veterinar în cursul aplicării (inserării) şi scoaterii dispozitivului.
-Inseraţi
Sincronizarea
estrului
în
cadrul
grupurilor
de
animale
dispozitivul folosind aplicatorul.
-Mâinile
Sincronizarea
pentru
transferul
embrioni
şi pieleaanimalelor
expuse ladonatoare
contact sesivorbeneficiare
spăla cu apă
şi săpun
dupădeutilizare.
ANuseconsumaţi
folosi în combinaţie
cu
prostaglandina
F2α
sau
analog.
alimente, lichide şi nu fumaţi în timpul manipulării produsului.
Utilizarea conform recomandării duce în mod normal la apariţia estrului la 48-96 ore după scoaterea dispozitivului, majoritatea animalelor prezentând estru în 48-72 ore.
Pentru inducerea și sincronizarea estrului în protocolul Timpul Fix de Inseminare Artificiala (TFIA)
Scurgeri
vaginale
cu iritatie
locala
au fost observate
scoaterea
dspozitivul
intravaginal.
Aceste scurgeri
în general
clare
la scoaterea dispozitivului şi până la inseminare, nu
-În
perioada
cicluluiasociate
menstrual
al vacilor
și junicilor:
Trebuie sălafie
utilizat în
combinaţie
cu prostaglandina
F2 a (PGF2α)
sau un
alt de
analog.
a-Înfost
demonstrat
sa
afecteaze
fertilitatea
la
inseminarea
următoare.
perioada ciclului menstrual sau in afara acestei perioade la vaci si junici: trebuie sa fie utilizata în combinaţie cu o gonadotrophina (GnRH) sau un analog și PGF2α sau un alt analog.
-În afara perioadei ciclului menstrual la bovine: Trebuie să fie utilizat în combinaţie cu prostaglandina F2a (PGF2α) sau un alt analog și cu gonadotrophina chorionică ecvină (eCG).

utilizat în perioada de lactaţie.
APoate
nu sefifolosi:
Siguranţa
produsului
medicinal
veterinar
nu asau
fostimature,
stabilită,sau
de laaceea
- la vaci folosirii
sau juninci
cu tractusuri
genitale
anormale
c nu îl folosiţi la bovinele
; gestante sau la mai puţin de 35 zile de la fătare. La şobolani şi iepuri, după injectare
intramusculară
sau
subcutanată
a
unor
doze
crescute
de
progesteron,
studiile
de
laborator
au
evidenţiat
efecte fetotoxice.
- la bovinele gestante;
- la mai pu in de 35 zile de la f tare.
Nu se cunosc.
Pentru utilizarea la animale
Animalele în stare precar , fie din cauza bolilor
vate sau datorit altor cauze, pot prezenta un r spuns slab la tratament.
Pentru operator
Trebuie
avut în vedere
echipamentului
e const în m
ând se manipuleaz produsul medicinal veterinar în cursul aplic rii (inser
oaterii
1,38 g progesteron
perfolosirea
animal timp
de 7 zile. de prot
dispozitivului.
Inser
zitivul
folosind
aplicatorul.
Pentru Sincronizarea Estrului şi Sincronizarea Animalelor Donatoare cu cele Receptoare în cazul Transferului de Embrioni.
Mâi
xpuse la contact, se vor sp la cu ap s pun dup utilizare.
Nu c
te
rii produsului.
La animalele ce vor fi tratate se va insera în vagin un dispozitiv pentru fiecare animal. Dispozitivul inserat trebuie menţinut în poziţie timp de 7 zile; cu 24 ore înainte de scoaterea
dispozitivului,
se va
administra
o doză
de substanţă
luteolitică,
prostaglandina
F2α sau
analog. La Aceste
animalele
care răspund
tratament
instalareadispozitivului
estrului apareşila 1-3 zile de la scoaterea
Scurgeri
vaginale
asociate
cu iritaţie
locală
au fost observate
la scoaterea
dispozitivul
intravaginal.
scurgeri
în generalla clare
de la scoaterea
dispozitivului.
Vacile
trebuie
inseminate
în
12
ore
de
la
observarea
primului
estru.
până la inseminare, nu a fost demonstrat să afecteaze fertilitatea la inseminarea următoare.
Poate fi utilizat în perioada de lac .
Sigur
odusului medicinal veterinar nu a fost demonstra , de aceea nu îl folosi i la bovinele gestant
tare. La
injectare intramuscular sau subcutanat
ze crescute de progesteron, studiile de laborat
t efecte fetotoxice.
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CIDR®, dispozitiv pentru aplicare intravaginală la bovine
Aplicator vaginal
Pentru inducerea
estrului siliconic
pentru Timpul
Fix decuInseminare
Dispozitiv
în formasincronizarii
literei T din cauciuc
impregant
progesteron,Artificiala
monta (TFIA)
S

a ac

Indic
utilizare

Contraindic

Prec

erse

ylon, ce se va aplica pe piele.

rogesteron
Fiecare
dispozitiv
c
Următoarele
protocoale
pentru
TFIA au1,38g
fost des menționate în literatură și ar trebui folosite:
Pentru controlul estrului la vaci şi juninci în perioada estrală, incluzând:
perioada ciclului
menstrual
la vacideșianimale
junici:
-ÎnSincronizarea
estrului în
cadrul grupurilor
--inserați
Sincronizarea
animalelor
donatoare
beneficiare pentru transferul de embrioni
CIDR 1,38g
în vagin
pentru 7sizile
A-injectați
se folosi oîndoză
combinaţie
cu prostaglandina
F2α saucuanalog.
luteolitică
de PGF2 α sau analog
24 de ore înainte de scoaterea dispozitivului
Utilizarea conform recomandării duce în mod normal la apariţia estrului la 48-96 ore după scoaterea dispozitivului, majoritatea animalelor prezentând estru în 48-72 ore.
-TFIA este de 56 de ore după scoaterea dispozitivului.
Pentru inducerea și sincronizarea estrului în protocolul Timpul Fix de Inseminare Artificiala (TFIA)
În perioada
timpul șiciclului
în afara
cicluluial menstrual
la vaciTrebuie
și junici:
-În
menstrual
vacilor și junicilor:
să fie utilizat în combinaţie cu prostaglandina F2 a (PGF2α) sau un alt analog.
-În
perioada
sau in 7afara
acestei perioade la vaci si junici: trebuie sa fie utilizata în combinaţie cu o gonadotrophina (GnRH) sau un analog și PGF2α sau un alt analog.
-inserați
CIDRciclului
1,38gmenstrual
în vagin pentru
8 zile
-În
afara perioadei
bovine:când
Trebuie
să fie utilizat
în combinaţie cu prostaglandina F2a (PGF2α) sau un alt analog și cu gonadotrophina chorionică ecvină (eCG).
-injectați
o doză deciclului
GnRHmenstrual
sau analoglaatunci
introduceți
CIDR 1,38g
-injectați o doză luteolitică de PGF2 α sau analog cu 24 de ore înainte de scoaterea dispozitivului
A nu se folosi:
-TFIA
de orecudupă
scoaterea
dispozitivului
- la este
vaci de
sau56juninci
tractusuri
genitale
anormale sau imature, sau la c
;
-injectați
GnRHgestante;
sau analog cu 36 de ore după scoaterea dispozitivului CIDR 1,38g și 16 până la 20 de ore după TFIA.
- la bovinele
- la mai pu in de 35 zile de la f tare.
În afara ciclului menstrual la vaci:
Pentru utilizarea la animale
Ar trebui folosit
protocol
de TFIA:
Animalele
în stareurmătorul
precar , fie
din cauza
bolilor
vate sau datorit altor cauze, pot prezenta un r spuns slab la tratament.
-inserați CIDR 1,38g în vagin pentru 9 zile
Pentru
-injectațioperator
o doză luteolitică de PGF2 α sau analog cu 24 de ore înainte de scoaterea dispozitivului
Trebuie
avutCG după
în vedere
folosirea
echipamentului
prot
e const în m
ând se manipuleaz produsul medicinal veterinar în cursul aplic rii (inser
oaterii
-injectați
scoaterea
dispozitivului
CIDR de
1,38g
dispozitivului. Inser
zitivul folosind aplicatorul.
-TFIA este de 56 de
ore ladupă
scoaterea
inseminați
cu 12 ore după primele semne de comportament estral.
Mâi
xpuse
contact,
se vordispozitivului,
sp la cu ap sau
s pun
dup utilizare.
Nu c
te
rii produsului.
Administrare
Scurgeri
vaginale
asociatetrebuie
cu iritaţie
locală
au fost
observateconform
la scoaterea
dispozitivul
Aceste scurgeri în general clare de la scoaterea dispozitivului şi
Dispozitivul
de aplicare
folosit
pentru
administrare
procedurii
de maiintravaginal.
jos:
până
la
inseminare,
nu
a
fost
demonstrat
să
afecteaze
fertilitatea
la
inseminarea
următoare.
1. Asiguraţi-vă că, înainte de aplicare, dispozitivul este curat şi înmuiat în soluţie antiseptică neiritantă.
Poate
fi utilizat
în perioada
de lac
. folosinţă, îndoiţi braţele dispozitivului şi încărcaţi aplicatorul. Braţele dispozitivului trebuie să depăşească uşor aplicatorul. Trebuie avută grijă
2. Purtând
mănuşi
de plastic
de unică
Sigur
odusului
medicinal
veterinar şinutransferul
a fost demonstra
aceea
nu mănuşile
îl folosi i laoperatorului.
bovinele gestant
tare. La
pentru a nu prelungi în mod inutil manipularea
substanţei, de
active
către
injectare intramuscular sau subcutanat
ze crescute de progesteron, studiile de laborat
t efecte fetotoxice.
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CIDR®, dispozitiv pentru aplicare intravaginală la bovine
Aplicator vaginal
3. Aplicaţiîno forma
cantitate
mică
de cauciuc
lubrifiantsiliconic
obstetrical
la capătul
aplicatoruluimonta
încărcat.
Dispozitiv
literei
T din
impregant
cu progesteron,
ylon, ce se va aplica pe piele.
4. Ridicaţi coada şi curătaţi vulva şi perineul.
S
a ac
rogesteron
Fiecare
dispozitiv
5. Cu grijă,
inseraţic aplicatorul
în vagin,1,38g
întâi în direcţie verticală şi apoi în direcţie orizontală până întâlniţi ceva rezistenţă.
6. Asiguraţi-vă că sfoara de eliberare este liberă, apăsaţi mânerul aplicatorului şi permiteţi butoiaşului să se mişte înapoi către mâner. Acesta eliberează braţele dispozitivului care va
Pentru
controlul
estrului
la vaci
şi juninci în perioada estrală, incluzând:
Indic
reţine apoi
dispozitivul
în vaginul
anterior.
utilizare
- Sincronizarea estrului în cadrul grupurilor de animale
Cu dispozitivul
poziţionatdonatoare
corect, retrageţi
aplicatorul,
sfoaradede
eliberare atârnând din vulva.
-7.Sincronizarea
animalelor
si beneficiare
pentrulăsând
transferul
embrioni
8.
Aplicatorul
trebuie
curaţat
şi
dezinfectat
înainte
de
a
fi
folosit
la
alt
animal.
A se folosi în combinaţie cu prostaglandina F2α sau analog.
Utilizarea conform recomandării duce în mod normal la apariţia estrului la 48-96 ore după scoaterea dispozitivului, majoritatea animalelor prezentând estru în 48-72 ore.
Scoaterea
Dispozitivul
poate fi șiscos
cu grijă, trăgând
de sfoară.
În unele situaţii
sfoara
să nu fie vizibilă
din exteriorul
Pentru
inducerea
sincronizarea
estrului
în protocolul
Timpul
Fix poate
de Inseminare
Artificiala
(TFIA) animalului, în aceste cazuri poate fi localizat în interiorul vaginului cu
-În
perioada
ciclului menstrual
vacilor și junicilor:
Trebuieforţă.
să fieDacă
utilizat
în combinaţie
prostaglandina
F2 a mâna
(PGF2α)
sau un alt pentru
analog.a uşura scoaterea dispozitivului.
degetul
înmănuşat.
Retragereaaldispozitivului
nu necesită
se întâlneşte
ceva cu
rezistenţă,
se va folosi
înmănuşată
-În
perioada
ciclului menstrual
sau dispozitivului
in afara acesteiînperioade
la vaci
si junici:
fie utilizata
în combinaţie
Dacă
există dificultăţi
în scoaterea
partea din
spate,
trebuietrebuie
solicitatsa sfatul
medicului
veterinar.cu o gonadotrophina (GnRH) sau un analog și PGF2α sau un alt analog.
-În afara perioadei ciclului menstrual la bovine: Trebuie să fie utilizat în combinaţie cu prostaglandina F2a (PGF2α) sau un alt analog și cu gonadotrophina chorionică ecvină (eCG).
Dispozitivul trebuie folosit o singură dată.
A nu se folosi:
Contraindic
- la vaci
sau juninci
;
Timp de așteptare
Carne
şi organe:
0 zile.cu tractusuri genitale anormale sau imature, sau la c
la
bovinele
gestante;
Lapte: 0 ore.
la maitratamentului
pu in de 35 zilelaptele
de la poate
f tare.fi folosit în consumul uman.
În -timpul
Pentru utilizarea la animale
Prec
Forme de prezentare Animalele
Dispozitivele
sunt precar
ambalate
pungi
polietilenă, sigilate termocontractibil,
Pungileunsunt
re-sigilabile
cu fermoar.
în stare
, fieîndin
cauzadebolilor
vate sau datorit 10
altorunităţi
cauze,/pungă.
pot prezenta
r spuns
slab la tratament.

Depozitare și
valabilitate

erse

Pentru
operator
A se depozita
la temperaturi sub 30°C.
Trebuie
avut
în vedere folosirea
echipamentului
de prot aşa cum
e const
m pentru
ând sevânzare:
manipuleaz
Perioada de valabilitate
a produsului
medicinal veterinar
esteînambalat
2 ani. produsul medicinal veterinar în cursul aplic rii (inser
dispozitivului. Inser
zitivul folosind aplicatorul.
Mâi
xpuse la contact, se vor sp la cu ap s pun dup utilizare.
Nu c
te
rii produsului.
Scurgeri vaginale asociate cu iritaţie locală au fost observate la scoaterea dispozitivul intravaginal. Aceste scurgeri în general clare de la scoaterea dispozitivului şi
până la inseminare, nu a fost demonstrat să afecteaze fertilitatea la inseminarea următoare.
Poate fi utilizat în perioada de lac .
Sigur
odusului medicinal veterinar nu a fost demonstra , de aceea nu îl folosi i la bovinele gestant
tare. La
injectare intramuscular sau subcutanat
ze crescute de progesteron, studiile de laborat
t efecte fetotoxice.
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DINOLYTIC®
S

e active

Dinoprost (ca Dinoprost Trometamol) 5mg

Ex

Alcool benzilic (conservant) 16,5mg

Indic

Dinolytic este recomandat la bovine, c
Indic

tru efectele sale luteolitic

ocice.

t:

Vac
1. Pentru un control mai eficient al perioadei estrale la vacile multipare;
, dar nu exteriorizeaz manifest ri estrale (subestru sau c
2. Pentru tratamentul vacilor care prezint un corp lut
3. Pentru inducerea avortului;
4. Pentru inducerea par
;
;
5. Pentru tratamentul metritelor cronic
6. Pentru sincronizarea estrului.
Contraindic

Prec

Se contraindic utilizarea acestui produs la animalele ce prezint
Nu se va administra pe cale intravenoas .
Nu se va administra la animale cu hipersensibilitate cunoscut

e);

e sau sub-acute ale sistemului vascular, tractului gastro-intestinal sau sistemului respirator.
tiv .

Pentru utilizarea la animale
e pe la niv
ermina bronhospasm sau avort.
Pr
teriene localizate la locul de administrare a produsului care au devenit generalizate. Antibioter
, în special împotriva lui
Au fost raportate c
Clostridium spp., trebuie s fie aplicat
. Trebuie utilizate tehnici aseptice corespunz toare pen
t
e sau subacute ale sistemului vascular, tractului gastro-int
emului respirator.
Nu se vor trata animalele care sufer
Se v
te de administrarea de Dinolytic atât timp cât a fost determinat posibilitatea producerii avor
rii par
numeroase specii de animale atunci când produsul a fost administrat în doze suficient de mari.
.
Dinolytic este ineficace dac este administrat mai devreme de 5 zile dup o
ont de posibilitatea producerii unei rupturi uterine, mai ales dac nu se produce dilatarea cervixului.
În cazul animalelor gestante trebuie s
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Pentru operator
Pr
se pot absorbi pe la niv
pot cauza bronhospasm sau avort.
Trebuie luate m suri de prec
ând se manipuleaz acest produs pentru a se evita AUTO-INJECTAREA ACCIDENT
ONTACTUL CUTANAT.
Femeile care prezint sarcin avansat , astmaticii sau persoanele cu probleme bronhiale sau alte probleme respiratorii, trebuie s evite contactul cu produsul sau s poarte m
cauciuc atunci când administr
est produs.
Stropii de pr
cidental pe piele trebuie s fie
.
erse

Gestatia i lacta ia

Cel mai frecvent efect secundar observat a fost cr erea temperaturii rectale în c
rii unei doze de 5 pân la 10 ori mai mare decât doza recomandat T
temperaturii rectale au fost tranziente în toate cazurile observat
tul animalului. În unele situa
va
te.
Au fost raportate c
teriene localizate la locul de administrare a produsului care au devenit generalizate. Antibioter
, în special împotriva lui
Clostridium spp., trebuie s fie aplicat
.
S

e o indic

rile

tru utilizare.

Int
u alte Nu se cunosc.
produse medicinale
veterinare
Posologie

za recomandat de dinoprost (substan activ ) ar
eolitic dac un corp lut
e prezent.
O singur
Se va administra pe cale intramuscular . Se vor lua toate m surile ca administrarea s se fac în c ii aseptice totale. Se v
se va face întrat
a . Se va evita injectarea produsului în zonele în care pielea este murdar
.
Bovine
Doza la bovine pentru toate indic

sterile, iar injectarea produsului

e este de 5ml Dinolytic (25mg dinoprost).

Note
1. Controlul estrului la vacile cu ciclu estral regulat
Vacile junincile tratate individual în cursul diestrului vor intra normal în c
or o
2 pân la 4 zile dup tratament.
Administrarea acestui produs poate fi utilizat
tru un management avan
tei la animalele individuale. (Administrarea Dinolytic în primele 4 zile dup estru
est
obabil s determine luteoliza corpului galben. Administrarea cu 48 de ore înainte de debutul urm torului estru poate s
ze durata estrului dup tratament).
2. Tratamentul c
r manifest ri estrale)
Vacile pot avea o activitate ovarian ciclic , normal , f r manifest rile estrale caracteristice; cel mai frecvent acest fenomen apare în cursul lunilor de iarn , în vârful lac
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DINOLYTIC®
cu pr
ii mari de lapt
acile din rase pentru carne car
va avea ca rezultat regresia corpului luteal, urmat
evenir

pteaz . Dac este prezent un corp luteal iar o
vula .

oduce în urm toarele 4 zile, administrarea de Dinolytic

ea unei vaci tratate cu Dinolytic pentru indic
ezentat mai sus poate fi realizat prin mont , îns
e artificial la momentul corespunz tor în c
Îns
observ manifest rile estrale sau prin îns
e oarb o da
tratament).
3. Inducerea avortului
Dinolytic poate fi utilizat pentru întreruper
men
e dependent de prez

ac ca urmare a efectului luteolitic în ac
orpului luteal ca unic surs de progesteron.

are corpul luteal est

are se

are

e un factor important car
rezultatul tratamentului. Procentul de animale care r spund la o singur
tramuscular scade pe m sur ce
e e. Procentul aproximativ de animale c spund la tratament est
animalele cu peste 150 de zile de gesta
vortul se va produce în mod normal în decurs de o s pt mân , dar pe m sur c
ie
cr e, perioada de inducere a avor
te de asemenea s creasc .
S

4. Inducerea par
Dinolytic a fost utilizat pentru inducerea par
ziua a 270-a
. Intervalul de la administrare la par
e de 1 pân
Inducerea parturi
ac este indicat atunci când exist riscul prez
aponderal sau în c
are este necesar f tarea prematur . Suplimentar, inducerea
par
e indicat în c
are este prezent o distocie fetal : fetus mumifiat sau macerat, hidroamnios, hidroalantoid , etc. Dinolytic se indic pentru expulzarea unui
fetus mort.
5. Tratamentul metrit
La vac , metrita cronic apare frecvent ca o sechel a unei endometrite acute sau sub-acute în primele 2-3 s pt mâni post-partum; în mod frecvent, se observ prez unor scurgeri
intermitente, purulente sau mucopurulente. Piometrul se caracterizeaz prin prez
te în interiorul uterului.
Regresia luteal ca urmare a administr rii de Dinolytic este urmat de estru, în timpul c ruia mediul uterin este relativ nefavorabil pentru bacteriile implicate în producer
Tratamentul poate fi repetat dup 10-12 zile în cazul în care procesul este de lung durat .
6. Controlul montei la bovine
Dinolytic este indicat la vac pentru efectul s u luteolitic. Acest efect luteolitic poate fi utilizat pentru controlul perioadei estrale la vacile cu cicluri estrale regulat are prezin un
corp luteal. Pentru vacile cu cicluri estrale regulate administrarea de Dinolytic la cel pu in 35 de zile dup par
posibilitatea unei game largi de programe de control a
estrului.
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Programul I
1. Se va administra 5ml Dinolytic intramuscular;
2. Se va repeta administrar
3. Se v
a vaca la 78 (75 la 80) de or
ea de-a doua injec ie cu Dinolytic. Nu este nec
odusului.
cicluri estrale regulate în momen
Acest program este recomandat pentru marea majoritate a efectivelor, cu un procent mare de r
regulate.
Programul II
1. Se va administra 5ml Dinolytic intramuscular;
2. Se va repeta administrar
3. Se v
a vaca la 72 (70 la 74) de or
estea prezentau cicluri estrale regulate în momen
ar
erminat cr erea procentului de gesta

ea estrului sau supravegher

estea prezentau
ezin

ea de-a doua administrare de Dinolytic. Nu este nec
odusului.
tive.

ale

ea estrului sau supravegherea

Programul III
1. Se va administra 5ml Dinolytic intramuscular;
2. Se va repeta administrar
0 la 12) zile; apoi,
3. Se v
a imedia
ectarea estrului.
Programul IV
1. Se va administra 5ml Dinolytic intramuscular;
2. Se v
a imedia
ectarea estrului.
D
e cunoscut câte din animalele car
atate prezin
egulate, Progr
are programa
er or poate fi utiliza
Programul I sau II denumit
sau un ciclu mai târziu, la animalele care nu au reac ionat de prima da

tru detectarea estrului tr
ea programului cu Dinolytic, sau procedura poate fi repeta

te fie de
orul ciclu

Aplic
actice ale acestor programe pot v
ie de numer
t
oase cazuri, aceste programe pot fi in
at
s
opurile. De
opriile lor programe pentru situa ii specifice. Utilizarea Dinolytic poat
tru astfel de programe individuale.
exemplu, unii medici vet
aluate cu aten ie pentru a ne asigur
tul succesului unor programe de mon
e.
Acest
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NOTE GENERALE
tori contribuie la succ
tului reproduc
t importan i când momentul mont
eglate cu Dinolytic. Unii
Numer
tori sunt:
dintre ac
1. Bovinele tr
orp luteal la nivelul ovarului de 5 sau mai multe zile vechime pentru ca Dinol
xercita efectul luteolitic, de exemplu în c
e;
2. Tr
tilitate foart
3. Sperma tr
a or
or;
4. Estrul trebuie determinat cu acurat
area ar
ograma
5. Animalele trebuie manipulate astfel încâ
es-ul;
6. Star
ie tr
or
oare înaint
cursul sezonului de mon tât timp cât aceasta poate avea un efect direct asupra ratei de concep
estrului la juninci sau revenirea estrului la v
e.
Timp

eptare

Lapte: 0 zile
Laptele destinat consumului uman nu trebuie s fie utilizat pe parcursul tratamentului.
Carne: 24 de ore
Animalele destinate consumului uman pot fi sacrificate la 24 de ore de la efectuarea tratamentului.

Incompatibilit i

Nu se cunosc.

At

teriene localizate la locul de administrare a produsului care au devenit generalizate. Antibioter
Au fost raportate c
. Trebuie utilizate tehnici aseptice corespunz toare pen
Clostridium spp., trebuie s fie aplicat

Forma de prezentare Flacoane de sticl multidoz cu capacitate de 10ml
Depozitare
i valabilitate

Nu se va depozita la temperaturi peste 25°C.
Valabilitatea produsului așa cum este ambalat pentru comercializare: 24 de luni.
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VACCINURI

Cattlemaster 4 • Covexin 10 • Lactovac C • Rispoval Intranazal • Rispoval 3 • Rispoval IBR
75
Marker Vivum • Rispoval IBR Marker Inactivatum

VACCINURI

V

Juninci

Vaci de lapte

T ura i

CATTLEMASTER® 4, pulber
Substanţă activă
S
e active

Fiecare doză 2 ml conţine:
Fiecare do
Componenta liofilizată:
Componenta
liofilizaInfecţioase Bovine (IBR), virus viu atenuat, tulpina RLB106, titrul minim: 10
5,7
- Virusul Rinotraheitei
CCID50
5,7
Virusul
Rinotraheit
ovine
(IBR),
virus
viu
atenuat,
tulpina
RLB106,
titrul
5,0 minim: 10 CCID50
- Virusul Parainfluenţei 3 (PI3), virus viu atenuat, tulpina RLB 103, titrul minim: 10
CCID50.
5,0
Virusul
tenuat,
tulpina
RLB 103, titrul
minim:
4,1
50
- VirusulParRespirator Sinciţial Bovin (BRSV),
virus
viu modificat,
tulpina
375, 10
titrulCCID
minim
4,1 10 CCID
Virusul Respirat
ovin (BRSV), virus viu modificat, tulpina 375, titrul minim 10 CCID50 50
Componenta lichidă:
CVirusul Diareii Virotice Bovine(BVDV), virus inactivat, tulpina 5960 (citopatică), minim 0,31 ml şi tulpina 6309 (necitopatică), minim 0,62 ml (echivalent unui titru minim astfel încât
Virusul Diareei Virotice Bovine (BVDV), virus inactivat, tulpina 5960 (citopa
opa
(îndepline te c
are la t
patru din cinci viţei trebuie să prezinte seroconversie).
contr

Indic
Excipient(ţi)
Contraindic

CattleMaster 4 este un vaccin destina
tive a bovinelor ca un ajutor în controlul bolilor cauzate de virusurile: IBR, BVD
.
1. Fracţiunea liofilizată:
- Soluţie tampon deotectiv
lactoză				
15%t din
volumul
de umplere
poat
infectate
persistent
cu virusul BVD sau sunt în perioada de incuba
ioase, sunt malnutrite sau
- Soluţie destresate
gelatină					
3% din volumul
de umplere
parazitate,
în urma transportului sau dat
ondi
, sunt imunocompromise
din alte cauze sau vaccinul nu este administrat în concor
a
- Soluţie de cazeină hidrolizată				
15% din volumul de umplere
prospectului.
- Mediu HALS					
qsp volum de umplere (0,8 ml ± 20%)
Nu se cunosc.
2. Fracţiunea lichidă:
Tiomersal 					maxim
0,2 mg
ale
Indic
2 mlSe va rehidrata aseptic fr iunea liofiliza accinului cu componen
accinarea bo
oase, inclusiv a vacilor gestante.
a agita
SeMediu
rec HALS					qsp
or administra 2ml intramuscular, în regiunea gâtului.
Adjuvant
Alhidrogel 2% AI2O3					0,4 ml
Vaccinar
Bo
oase tr
accinate cu 2 doze, administrate la 2terval. Pentru a evita interferen ele posibile între anticorpii mat
ea ac
vi ac
te de v
evaccina
ârsta de 6 luni.
CattleMaster® 4 este destinat vaccinării bovinelor sănătoase, inclusiv a vacilor gestante, ca un ajutor în prevenirea rinotraheitei infecţioase bovine cauzate de virusul rinotraheitei
infecţioase bovine (IBR), a diareii virale bovine cauzate de virusul diareii virale (BVD) şi a bolilor determinate de virusul parainfluenţei (PI3) şi virusul respirator sinciţial bovin (BRSV).
Revaccinare
evaccinar
Se rec
Aceste produs este eficace dacă este administrat animalelor sănătoase. Un răspuns imun protectiv poate să nu fie obţinut dacă animalele prezintă o infecţie subclinică cu virusul BVD
Trebuie
în calcul un
managemen
sau suntluat
în perioada
de bun
incubaţie
a unei boli infecţioase, sunt malnutrite sau. parazitate, stresate în urma transportului sau datorită condiţiilor de mediu, sunt imunocompromise din
alte zile
cauze sau vaccinul nu este administrat în concordanţă cu indicaţiile prospectului.
Zero

erse
Posologie

Indicații
Contraindicaţii
eptare
Atenţionări
speciale

Nu sunt.
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CATTLEMASTER® 4, pulber
S
e active
Precauţii
speciale

Fiecare
do
Pentru utilizarea
la animale
Se vaccinează numai animalele clinic sănătoase.
Componenta liofiliza
A se evita
stresarea animalelor înovine
preajma
vaccinării.
Virusul
Rinotraheit
(IBR),
virus viu atenuat, tulpina RLB106, titrul
minim: 105,7 CCID50
5,0
Pentru Par
administrarea acestui vaccin se vor
utilizatulpina
seringiRLB
şi ace
Virusul
tenuat,
103,sterile.
titrul minim: 10 CCID504,1
Nu sterilizaţi
cu substanţe chimice
deoarece
de dezinfectant
pot inactiva
vaccinul
Virusul
Respirat
ovin (BRSV),
virusurmele
viu modificat,
tulpina 375,
titrul minim
10 CCID50
CPentru operator
Virusul Diareei Virotice Bovine (BVDV), virus inactivat, tulpina 5960 (citopa
opa
În cazul autoinjectării accidentale, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi prospectul sau eticheta produsului.
contr

(îndepline te c

are la t

Indic adverse
Reacţii

CattleMaster
estevaccinuri
un vaccinpoate
destina
bovinelor caSeunrecomandă
ajutor în controlul
bolilor
cauzate
virusurile:urmată
IBR, BVD
. unei terapii corespunzătoare.
Ca şi în cazul4altor
să apară reacţii detivetipaanafilactic.
ca antidotul
iniţial
să fiede
epinefrina,
de administrarea

Contraindic
Gestaţia şi lactaţia

otectiv poat
t infectate persistent cu virusul BVD sau sunt în perioada de incuba
ioase, sunt malnutrite sau
Se recomandă
vaccinarea
sănătoase,
a vacilor gestante., sunt imunocompromise din alte cauze sau vaccinul nu este administrat în concor
parazitate,
stresate
în urmabovinelor
transportului
sau datinclusivondi
a
prospectului.
În absenţa oricăror date nu se recomandă administrarea CattleMaster 4 împreună cu alte vaccinuri.
Nu se cunosc.

Interacţiuni cu alte
erse
produse medicinale
veterinare
Posologie
Posologie

eptare

ale
Indic
accinarea bo
oase, inclusiv a vacilor gestante. Se va rehidrata aseptic fr iunea liofiliza accinului cu componen
a agita
Se rec
1. Indicaţii
or generale
administra 2ml intramuscular, în regiunea gâtului.
Se recomandă vaccinarea bovinelor sănătoase, inclusiv a vacilor gestante. Se va rehidrata aseptic fracţiunea liofilizată a vaccinului cu componenta lichidă furnizată, se va agita bine şi
Vaccinar
se vor administra 2 ml intramuscular, în regiunea gâtului.
Bo
oase tr
accinate cu 2 doze, administrate la 2terval. Pentru a evita interferen ele posibile între anticorpii mat
ea ac
vi2. Vaccinarea
ac
te
de
v
evaccina
ârsta
de
6
luni.
primară
Bovinele sănătoase trebuie să fie vaccinate cu 2 doze administrate la 2 – 4 săptămâni interval. Pentru a evita interferenţele posibile între anticorpii vaccinali şi cei maternali, viţeii
Revaccinare
de vârsta de 6 luni de viaţă trebuie să fie revaccinaţi după vârsta de 6 luni.
Sevaccinaţi
rec înainteevaccinar
Trebuie
luat în calcul un bun managemen
.
3. Revaccinare
Se recomandă
revaccinarea anuală cu o singură doză.
Zero
zile
Trebuie să se ţină cont de normele corespunzătoare de creştere a animalelor şi de normele de management a sănătăţii efectivului.
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CATTLEMASTER® 4, pulber
S
e active
Supradozare

Timp de așteptare
Proprietăți
farmacologice
Indic

Fiecare
do unei supradoze nu a constituit obiectul şi nu este susţinută de un studiu clinic specific, dar datorită posologiei şi metodei de administrare riscul administrării unei
Administrarea
supradoze este îndepărtat.
Componenta liofiliza
Virusul Rinotraheit
ovine (IBR), virus viu atenuat, tulpina RLB106, titrul
minim: 105,7 CCID50
5,0
Virusul
tenuat, tulpina RLB 103, titrul minim: 10 CCID504,1
Zero zilePar
Virusul Respirat
ovin (BRSV), virus viu modificat, tulpina 375, titrul minim 10 CCID50
C
CattleMaster
este unBovine
vaccin (BVDV),
reconstituit
a tulpinilor tevirale
prinlamodificarea
virusului
Virusul
Diareei4Virotice
virusconstituit
inactivat,dintr-o
tulpinacomponentă
5960 (citopaliofilizată, obţinută prin alterarea
opa pe cale chimică (îndepline
c de IBR şi PI3 şi are
t
contr
viu contra BRSV, care este rehidratată cu componenta lichidă obţinută prin inactivarea şi adjuvantarea tulpinilor virale citopatice şi noncitopatice de BVD.
CattleMaster 4 este un vaccin destina
tive a bovinelor ca un ajutor în controlul bolilor cauzate de virusurile: IBR, BVD
.
CattleMaster 4 este destinat vaccinării bovinelor sănătoase, inclusiv a vacilor gestante, ca un ajutor în prevenirea rinotraheitei infecţioase bovine cauzate de virusul rinotraheitei
otectiva poat
t infectate
persistent
cu virusul BVD sau sunt în perioada de incuba
ioase, sunt malnutrite sau
infecţioase bovine (IBR),
diareii virale bovine cauzate de virusul diareii
virale (BVD)
şi a bolilor
parazitate,
stresate
în
urma
transportului
sau
dat
ondi
,
sunt
imunocompromise
din
alte
cauze
sau
vaccinul
nu
este
administrat
în
concor
a
determinate de virusul parainfluenţei (PI3) şi virusul respirator sinciţial bovin (BRSV).
prospectului.

Contraindic

erse
Incompatibilități
Posologie
Forme de
prezentare

Depozitare și
valabiitate

eptare

Nu se cunosc.
Nu amestecaţi cu alt vaccin sau alt produs imunologic.
ale
Indic
accinarea bo
oase, inclusiv a vacilor gestante. Se va rehidrata aseptic fr iunea liofiliza accinului cu componen
Se rec
or administra 2ml intramuscular, în regiunea gâtului.
Flacoane de sticlă ce conţin 5 sau 25 de doze de fracţiune liofilizată împreună cu flacoane de sticlă ce conţin 5 sau 25 de doze de fracţiune lichidă.
Cutie de carton ce conţine un flacon cu fracţiunea liofilizată şi un flacon cu fracţiunea lichidă.
Vaccinar
Bo
oasedetrprezentare sunt
accinate
cu 2 doze, administrate la 2terval. Pentru a evita interferen ele posibile între anticorpii mat
Nu toate formele
comercializate.
vi ac
te de v
evaccina
ârsta de 6 luni.
A se păstra şi transporta în condiţii de refrigerare (2°C - 8°C).
Revaccinare
SeA nu
recse congela.evaccinar
A se feri de lumină.
Trebuie
calcul un bun
managemen
Perioadaluatdeînvalabilitate
a produsului
medicinal veterinar ambalat în vederea. comercializării: 18 luni.
Perioada
Zero
zile de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: A se folosi imediat.
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CATTLEMASTER® 4, pulber
Forma de prezentare Flac
Depozitare

e con

ze de fr iune liofiliza

Se va depozita la temperaturi cuprinse între 2O
Nu se va congela.

Schema de vaccinare

e con

8OC. Expunerea pr

ze de fr

emperaturi ridicat

iunea direc

Vaci adulte

Viței
Prima vaccinare

La <6
luni de
viață

Rapel
2-4
sapt.

azelor solare poate afecta negativ pot

Prima vaccinare

Revaccinare
la 6 luni
de viață

Prima
admin.

Revaccinari
la 12 luni

Rapel
2-4 săpt.

Vaccinul se administrează intramuscular în doză de 2ml/animal
Conține:
► Virus viu modificat BRSV (Virusul Sincitial Respirator Bovin)
► Virus viu atenuat PI3 (Virusul Parainfluenței de tip 3)
► Virus viu atentuat IBR (Virusul Rinotraheitei Infecțioase)
► Virus inactivat BVD (Virusul Diareei Virale) tulpina cito- și ne-citopatică
Dacă situația epidemiologică a fermei indică necesitatea unei vaccinari timpurii pentru BRSV si PI3, se poate administra de la vârsta de 9 zile pe cale intranazală Rispoval RS + PI3 Intranazal.
Dacă situația epidemiologică a fermei indică necesitatea unei vaccinari timpurii pentru IBR, se poate administra de la vârsta de 14 zile pe cale intranazală Rispoval IBR Marker Vivum.
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COVEXIN® 10, vaccin inactivat
S
tive
Substanța
activă

Excipienți
Ex

Indicații
Indica ii

ei/ml
					Valoarea
Valoareapoten
Potenţei/ml
Clostridium perfringens anatoxina tip A 		
≥ 2,2 U3
#
Clostridium
Clostridiumperfringens
perfringensanatoxina
anatoxinatip
tipAB si C (β)
≥ 13,6U1 >0,5 U
1 >18,2 IU*
Clostridium
Clostridiumperfringens
perfringensanato
anatoxina tip D (έ)
≥ 3,8 U
2
Cultura de Clostridium
conf Ph EUR>5,3
IU*
Clostridium
perfringens chauvoei
anatoxina tip D		
()
1
Anatoxina
de Clostridium
novyi 			 ≥ 1,4conf
U Ph EUR**
Cultura
de Clostridium
chauvoei
AnatoxinadedeClostridium
Clostridiumnovyi
septicum 		
≥ 3,7 U1 >3,8 IU*
Anatoxina
AnatoxinadedeClostridium
Clostridiumsepticum
tetani 		 ≥ 2,4 U1 >4,6 IU*
Anatoxina
AnatoxinadedeClostridium
Clostridiumtetani
sordellii
≥ 1,4 U1 >4,9 IU*
Anatoxina
AnatoxinadedeClostridium
Clostridiumsordellii
haemolyticum
≥ 11,5U3 >4,4 U1
Anatoxina
>17,4 U#
Anatoxina de Clostridium haemolyticum
Adjuvant
Alaun 3.03– 4.09Aluminiu
Adjuvant
Alaun 3,026-4,094 ppm aluminiu
Tiomersal 0.05 – 0.18 mg/ml
Tiomersal
Excipient0,012-0,018%
până la 1 mlw/v
Excipient
pân
Formaldehidă ≤ la
0.51ml
mg/ml
1
Formaldehida
< 0,05% w/v
- ELISA in house
2
- testate conf Ph. EUR.
in vitro,
testelecudePh.
neutralizare
*3-ELISA
conform
EUR. a toxinei se bazează pe hemoliza eritrocitelor de ovine
**
testate
conf
Ph.
EUR.
1
ELISA in house
#
Pentru
a bovinelor
împotriva
bolilor
infecţii cauzate
de Clostridium perfringens tip A, C. perfringens tip B, C. perfringens tip C, C. perfringens tip D,
in vitro,imunizarea
testele de activă
neutralizare
a toxinei
se bazeaz
pe asociate
hemolizacueritrocitelor
de ovine
Clostridium chauvoei, Clostridium novyi tip B, Clostridium septicum, Clostridium sordellii şi Clostridium haemolyticum şi împotriva tetanosului cauzat de Clostridium tetani.
Pentru imunizarea ac
bovinelor împotriva bolilor asociat
auzate de Clostridium perfringens tip A, C. perfringens tip B, C. perfringens tip C,
imunizarea
a viţeilor
împotriva
infecţiilor
cauzate
speciile clostridiene
descrise maisordellii
sus. Clostridium haemolyticum împotriva tetanosului cauzat de
C.Pentru
perfringens
tip D, pasivă
Clostridium
chauvoei,
Clostridium
novyi
tip B,deClostridium
septicum, Clostridium
Clostridium tetani.
Debutulimunizarea
imunităţiipasiv
se realizează
2 săptămâni
după
vaccinare.
Pentru
a vi eilorla împotriva
infec
iilorprima
cauzate
de speciile clostridiene descrise mai sus.
Durata imunizării active
Debutul
imunit
se realizeaz
la 2 s (memorie
pt mâni dup
prima vaccinare.
Răspunsul
imun iiumoral
anamnestic
imunologică)
la toate componentele a fost demonstrat la 12 luni de la prima vaccinare.
tive
Dura
S-a demonstrat serologic
/ titrul de anticorpi persistent numai la:
RBovine:
spunsul12imun
umoral
anamnestic
(memorie
luni anti
C. tetani,
C. perfringens
tip Dimunologic la toate componentele a fost demonstrat la 12 luni de la prima vaccinare.
< 12 luni anti C. perfringens tip A, B si C
< 6 luni anti C. novyi tip B, C. septicum, C. sordellii, C.haemolyticum, C. chauvoei
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T ura i

COVEXIN® 10, vaccin inactivat
S

tive

Contraindicații
Precauții speciale

Ex

Reacții adverse
Indica ii

Gestația și lactația

ei/ml
Durata imunizării pasive demonstrată serologic /Valoarea
titrul de poten
anticorpi
persistent este pentru viţei:
De cel puţin 2 săptămâni pentru C. sordellii şi C.haemolyticum şi cel puţin 8# săptămâni pentru C. Septicum şi C. Chauvoei şi cel puţin 12 săptămâni pentru C. perfringens tip A, C.
Clostridium
anatoxina
perfringensperfringens
tip B, . perfringens
tiptip
C, C.A perfringens tip D, C. novyi tip>0,5
B şi C.Utetani.
>18,2 IU*
Clostridium perfringens anato
>5,3 IU*
Clostridium perfringens anatoxina tip D ( )
Nu există.
conf Ph EUR**
Cultura
de Clostridium chauvoei
>3,8 IU*
Anatoxina de Clostridium novyi
>4,6 IU*
Anatoxina de Clostridium septicum
Eficacitateadevaccinului
furnizarea imunităţii pasive la viţei depinde
cantitatea adecvată de colostru ingerată din prima zi de viaţă.
>4,9deIU*
Anatoxina
Clostridiumîn tetani
>4,4 U#1
Anatoxina de Clostridium sordellii
Studiile
clinice
au
demonstrat
că
prezenţa
de
anticorpi
maternali,
în
special
>17,4
U anti C. tetani, C. novyi tip B, C. perfringens tip A (doar la viţei) şi C. perfringens tip D poate reduce răspunsul
Anatoxina de Clostridium haemolyticum
imun la vaccinare la viţei. Prin urmare, pentru a asigura un răspuns optim la animalele tinere cu un nivel înalt de anticorpi derivaţi maternali (MDA), vaccinarea primară va fi amânată
până când acest nivel se reduce (după 8 – 12 săptămâni de viaţă).
Adjuvant
Alaun
3,026-4,094
aluminiu
Pentru
utilizareappm
la animale
În cazul apariţiei unei reacţii anafilactice trebuie administrat tratament adecvat ca adrenalină, fără întârziere.
Tiomersal
0,012-0,018%
A nu se vaccina
animalelew/v
bolnave sau cu imunodeficienţe.
Excipient pân la 1ml
Formaldehida
< 0,05% w/v
Pentru operator
În cazul unei injectări accidentale cu acest produs, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi prospectul produsului.
* ELISA conform cu Ph. EUR.
**
testate conf Ph. EUR.
1
ELISA
in house
#
Lain aproximativ
100% din animalele
s-au observat
reacţii la vaccinare. Aceste reacţii sunt, de regulă, cu inflamaţii localizate sau indurări la locul de
vitro, testele75
de–neutralizare
a toxinei sevaccinate
bazeaz cu
pe Covexin
hemoliza10eritrocitelor
de ovine
injectare, dar pot include, de asemenea, o hipertemie moderată, abcese sau alte reacţii în profunzimea ţesutului la locul injecţiei.
Inflamaţiile
de la locul
la majoritatea
animalelor. Acesteaauzate
pot ajunge
până la 15perfringens
cm la bovine;
reacţiitipdeB,până
la 25 cm întipdiametru
pot fi observate.
Pentru
imunizarea
ac de inoculare
bovinelorapar
împotriva
bolilor asociat
de Clostridium
tip A,ocazional
C. perfringens
C. perfringens
C,
locale se resorb
în mai
puţin denovyi
10 săptămâni
la bovine,septicum,
dar pot persista
maisordellii
mult timpClostridium
la o mică parte
dintre animale.
Unele tetanosului
animale potcauzat
să dezvolte
C.Majoritatea
perfringensreacţiilor
tip D, Clostridium
chauvoei,
Clostridium
tip B, Clostridium
Clostridium
haemolyticum
împotriva
de abcese.
Vaccinarea
poate
da
reacţii
în
ţesuturile
care
stau
la
baza
locului
de
injectare.
Clostridium tetani.
Pot sa imunizarea
apară decolorări alea pielii
locul injecţiei
(revine
la normal
ca reacţieclostridiene
locală resorbită).
vaccinare pot să apară dureri la locul de injectare, care pot să dureze 1-2 zile.
Pentru
eilorla împotriva
iilor cauzate
de
speciile
descriseDupă
sus.
Reacţiile locale nupasiv
afecteazăvi starea
generală,infec
comportamentul,
hrănirea
sau sporul în greutate
almaianimalelor.
Debutul imunit ii se realizeaz la 2 s pt mâni dup prima vaccinare.
Dura
Nu au fost observate altetive
efecte colaterale, faţă de cele descrise la punctul 4.6, când s-a efectuat vaccinarea la bovine între 8 şi 12 săptămâni înainte de parturiţie. În absenţa datelor
Rspecifice,
spunsulnu
imun
umoral anamnestic
la toate
fost demonstrat
la 12 lunidedegestaţie.
la prima vaccinare.
se recomandă
utilizarea(memorie
vaccinuluiimunologic
în timpul primei
treimicomponentele
sau celei de aadoua
treimi din perioada
Evitaţi stresul la bovinele gestante.
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COVEXIN® 10, vaccin inactivat
S
Interacţiuni
cutive
alte
produse medicinale
veterinare
Posologie

Ex

Supradozare
Timp
Indicadeiiaşteptare
Incompatibilităţi
Forma de
prezentare
Depozitare și
valabilitate

Valoareaacestui
poten ei/ml
Nu sunt disponibile informaţii despre siguranţa şi eficacitatea
vaccin când este utilizat cu oricare alt produs medicinal veterinar. Decizia de a utiliza acest vaccin înainte sau
după oricare alt produs medicinal veterinar, prin urmare, trebuie să se facă# de la caz la caz.
>0,5 U
Clostridium perfringens anatoxina tip A
>18,2 IU*
Clostridium perfringens anato
>5,3 IU*
Clostridium perfringens anatoxina tip D ( )
Bovinede–Clostridium
de la 2 săptămâni
conf Ph EUR**
Cultura
chauvoeide viaţă
Doza: 2 mlde Clostridium novyi
>3,8 IU*
Anatoxina
>4,6 IU*
Anatoxina de Clostridium septicum
Administrare:
Injectare petetani
cale subcutanată. Se recomandă administrarea
>4,9 IU*la1 nivelul pliului pielii gâtului, pe părţile laterale.
Anatoxina
de Clostridium
>4,4 U#
Anatoxina
de Clostridium
Agitaţi flaconul
înainte desordellii
utilizare.
Anatoxina
Clostridium
Seringile şideacele
trebuie haemolyticum
să fie sterile înainte de folosire şi injecţia>17,4
trebuieUsă fie făcută pe o suprafaţă de piele curată, uscată cu precauţie în vederea evitării contaminării.
Adjuvant
Prima vaccinare: 2 doze vor fi administrate la distanţă de 4 – 6 săptămâni.
Alaun 3,026-4,094 ppm aluminiu
Vaccinare de rapel: se va administra o singură doză într-un interval de la 6 la 12 luni.
Tiomersal 0,012-0,018% w/v
Gestaţie pân la 1ml
Excipient
Pentru a furniza
Formaldehida
< imunitate
0,05% w/vpasivă la progeni, prin colostru, se va administra un singur rapel de vaccinare între 8 si 2 săptămâni înainte de parturiţie, cu condiţia ca animalele să fi
primit programul de vaccinare primar înainte de gestaţie.
* ELISA conform cu Ph. EUR.
**
testate conf Ph. EUR.
1
ELISA
in house
#La viţei reacţiile locale pot creşte uşor, dacă este administrat dublul dozei recomandate.
in vitro, testele de neutralizare a toxinei se bazeaz pe hemoliza eritrocitelor de ovine
Zero zileimunizarea ac
Pentru
bovinelor împotriva bolilor asociat
auzate de Clostridium perfringens tip A, C. perfringens tip B, C. perfringens tip C,
C. perfringens tip D, Clostridium chauvoei, Clostridium novyi tip B, Clostridium septicum, Clostridium sordellii Clostridium haemolyticum împotriva tetanosului cauzat de
Clostridium tetani.
Nu se va
amestecapasiv
cu niciun
vaccin/produs
immunologic.
Pentru
imunizarea
a vi alt
eilor
împotriva infec
iilor cauzate de speciile clostridiene descrise mai sus.
Debutul
realizeaz
la 2de
s pt
duppolietilenă
prima vaccinare.
Cutie deimunit
carton ceii se
conţine
1 flacon
100mâni
ml din
de înaltă densitate cu dop de cauciuc cu sigiliu de aluminiu.
tive
Dura
R spunsul imun umoral anamnestic (memorie imunologic la toate componentele a fost demonstrat la 12 luni de la prima vaccinare.
A se păstra şi transporta între + 2°C şi + 8°C. Se va proteja de lumină. A nu se congela.
Valabilitatea produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat în vederea comercializării: 24 luni.
Valabilitatea după prima deschidere a ambalajului primar: 8 ore.
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LACTOVAC® C, suspensie apoas injectabil pentru bovine
S

tive

O doz
:
Rotavirus bovin inactivat, tulpina 1005/78, minim 107,07,4 TCID50, inducând > 1 RPU***
Rotavirus bovin inactivat, tulpina Holland, minim 105,8 TCID50, inducând > 1 RPU
Coronavirus bovin inactivat, tulpina 800, minim 10 TCID50, inducând > 1 RPU
E.coli inactivat K99/F41, 250 HAU, inducând > 1 RPU
Adjuv
Hidroxid de aluminiu 60mg
Quil A 1mg

Excipient

Tiomersal 0,05mg
*C
**
e
*** Unitate de concentr ie rela
eficace la bovine.
Imunizarea ac
infec iile cu rotavirus, corona
Prot
e conferit

Indic

tic

E. coli

ât cea ob

i (prin colostru), reducând dura

eferin

ezen

tensitatea diareei neonatale cauza

olostrul de la vacile vaccinate.

Nu se administr

Prec

Pentru utilizarea la animale
Se vor vaccina doar animalele imuno-competente.

erse

e, nu în mod semnifica

te, pentru a asigura protec

Contraindic

Pentru operator
În caz de auto-injectare accidental
din c
odusului tr

estul de poten

intercurente sau cu stare pr

i imediat sfa
treze cu at

odusul.

tre

ezenta

e.

ospectul produsului sau eticheta. Persoanele cu hipersensibilitat

Imunizarea poate avea ca rezultat, rar,
emporare la locul de injectare (variind de la noduli mici, de aproxima
cazuri extreme). De obicei acest
omplet sau se r
observa mai mult timp r
e. În plus, o cr ere tranzitorie
emperaturii corporale, cu o dura

84
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LACTOVAC® C, suspensie apoas injectabil pentru bovine
Gesta ia i lac

Poate fi utiliza

.

Int
u alte Medicamentele imunosupresive, în general, nu trebuie utilizate înainte sau
produse medicinale la animalele imuno-competente.
veterinare

accinare, deoarec

or va fi ob

Doza de imunizare: 5ml

Posologie

Metoda de administrare:
Inject ri subcutanate pe laturile gâtului
Vaccinar
Toate vacile dintr-un efectiv ar tr
tre ultima administrar
ta estima
accin în cazul vac
Revaccinare:
Vacile vor fi revaccinate la fiecar
Imunizar
:
Pen
ine imunizar
vaccinate,
esofagiane.
Supradozare
eptare

Est

e.

terv
tre doz ar
e un interval de
a în majoritatea cazurilor de vaccinuri inactivate, niveluri semnificative de imunizare nu se pot

ie

te de data estima

elul intestinelor, împotriva diareei neonatale, vi
Vi eii vacilor de carne v
ec

obabil ca supradozarea acciden

ermine orice r

i tr
an i suficiente de c
e de la vaci
Vi eii vacilor de lapte pot primi cantitatea nec
olostru cu ajutorul sondei

, alta decât cele descrise anterior.

Zero zile

Incompa

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

At

m:
Prot
Diareea neonatal
dintr-un efectiv tr

ei este cauza

togeni care sun
prez
e ac
ogramul de imunizare. Acesta este singurul mod în care presiunea
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LACTOVAC® C, suspensie apoas injectabil pentru bovine
Igiena de turm :
Diareea neonatal
e adesea asociat cu igiena deficitar
ea c
Imunitatea de prot
Bolile diareice pot avea multe cauze. Vaccinul induce un nivel ridicat de anticorpi din co
împotriva agen
togeni principali ai diareei neona

e importan pentru a sprijini efectul vaccin rii.
e împotriva rota

oronavirusului, pr

E. coli

Forme de prezentare Flacon de sticl de 25ml
Depozitare
alabilitate

a la frigider (2°C- 8
Perioada de valabilitat
e a ambalajului primar: 10 ore.
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Schema de vaccinare
Următoarele gestații

Prima gestație (juninci)
Vaccinul se administrează subcutanat în doză
de 5ml/animal
Vaccinul conține: 2 tulpini Rotavirus + 1 tulpină
Coronavirus + E.Coli K99/F41

Lactovac
prima doză

Lactovac
a doua doză
O singură administrare de
Lactovac
FĂTARE

FĂTARE
6-8 săptămâni

2-3 săptămâni
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2-6 săptămâni

VACCINURI
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Tăurași

RISPOVAL RS+PI3 Intranazal, pulbere şi diluant pentru suspensie la bovine
Substanţa activă

Fiecare doză de 2 ml conţine:
Pulbere:
Virus viu, modificat al Parainfluenţei Bovine tipul 3 (PI3V), tulpina termosensibilă RLB103, ≥105.0 şi ≤108.6 CCID50*
Virus Sinciţial Respirator Bovin (BRSV) viu, modificat, tulpina 375, ≥105.0 şi ≤107.2 CCID50*
*CCID50: Doza Infectantă 50% pentru Culturi Celulare
Diluant:
Clorură de sodiu: 18 mg
Apă pentru soluţii injectabile: 2 ml

Excipient

Pulbere:
Soluţie tamponată de lactoză
Soluţie de gelatină
Soluţie hidrolizată de cazeină
Mediu HALS

Indicații

Pentru imunizarea activă a viţeilor pozitivi sau negativi la anticorpi derivaţi maternali de la vârsta de 9 zile împotriva BRSV şi PI3V, pentru reducerea titrului mediu şi a duratei de excreţie
a ambelor virusuri.
Instalarea imunităţii protectoare: 5 zile pentru BRSV şi 10 zile pentru PI3V după o singură vaccinare.
Durata imunităţii protectoare: 12 săptămâni consecutiv unei singure doze.
Durata imunităţii protectoare împotriva fracţiunii PI3V poate fi redusă la viţeii ce sunt pozitivi la anticorpii derivaţi maternali, vaccinaţi înaintea vârstei de 3 săptămâni.

Contraindicații

Nu există.

Precauţii speciale

Vaccinaţi doar animalele sănătoase.
Virusurile vaccinale se pot răspândi de la viţeii vaccinaţi la cei nevaccinaţi şi pot determina un răspuns serologic, dar fără a cauza semne clinice. În experimentele de laborator realizate
pe animale cu vârstă de 3 săptămâni, excreţia a fost observată pentru BRSV şi PI3V, până la 11 şi, respectiv, 7 zile , după vaccinarea cu o doză având conţinutul maxim de virus.
Animalele ar trebui vaccinate, de preferat, cu cel puţin 10 zile înaintea unei perioade de stres sau unui risc ridicat de infecţie, precum regruparea sau transportul animalelor, sau la
începutul sezonului de toamnă. Pentru a obţine rezultate optime, este recomandat să se vaccineze toţi viţeii aceleiaşi turme.
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RISPOVAL RS+PI3 Intranazal, pulbere şi diluant pentru suspensie la bovine
Reacţii adverse

Dovezile publicate arată că, în ocazii rare, expunerea repetată la RSV poate declanşa reacţii de hipersensibilitate. La animalele private de colostru, vaccinate înaintea vârstei de
3 săptămâni cu o doză de 10 ori mai mare decât doza maximă recomandată, au fost observate: creşterea tranzitorie a temperaturii, diaree nutriţională, fecale şi comportament
anormale.

Gestația și lactația

Nu este recomandată utilizarea în perioada de gestaţie/lactaţie.

Interacțiuni cu alte
produse medicinale
veterinare

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

Posologie

Reconstituiţi vaccinul adăugând aseptic tot lichidul în flaconul ce conţine componentele pudră. Agitaţi bine.
Program de vaccinare:
O singură doză de 2 ml de vaccin reconstituit trebuie administrată intranazal, folosind aplicatoarele intranazale furnizate, bovinelor de la vârsta de 9 zile. Este recomandată schimbarea
aplicatoarelor între animale pentru a evita transmiterea organismelor infecţioase.

Supradozare

La animalele private de colostru, vaccinate înaintea vârstei de 3 săptămâni cu o doză de 10 ori mai mare decât doza maximă recomandată, au fost observate: creşterea tranzitorie a
temperaturii, diaree nutriţională, fecale anormale şi comportament anormal.

Timp de așteptare

Zero zile.

Incompatibilităţi

A nu se amesteca cu niciun alt produs medicinal veterinar.

Depozitare și
valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.
Perioada de valabilitate reconstituire conform indicaţiilor: 2 ore.
A se păstra şi transporta în condiţii de refrigerare (2°C - 8°C).
A nu se congela.
A se proteja de lumină.
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Valabilitatea produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru comercializare: 24 de luni.

Schema de vaccinare
Protocol recomandat Rispoval RS&PI3 IN + Rispoval 3
Rispoval
RS + PI3 IN.

Rispoval 3 IM
1 doză

Rispoval 3 IM:
2 doze

1 vaccinare cu Rispoval RS+PI3 IN
3 vaccinari cu Rispoval 3 (RS+PI3+BVD) IM
Vârsta
9
zile

91

3
luni

4
luni

10
luni
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RISPOVAL® IBR MARKER VIVUM, vaccin liofiliza i diluant pentru suspensie
injectabil pentru bovine
Substanţa
activă
S
ac

Ex
Excipienţi

doză (2 ml) conţine:
OOTableta
doz
liofilizata
Virusul
herpesului
tulpina Difivac (gE- negativ) virus: min. 105,0 CCID50*
Tablete liofilizatebovin tip 1 (BoHV-1),
7,0
* Difivac (IBR Market Virus, gE negativ) virus modificat viu (atenuat): min. 105,0 CCID *-max. 107,0 CCID *
modificat
viu (atenuat):
10 CCIDtulpina
50
Virusul
herpesului
bovin max.
tip 1 (BHV-1),
50
50
Diluant
Diluant
Ap
Apă pentru
pentru preparate
preparate injectabile
injectabile:2ml
2 ml
*CCID
*CCID50=
= doza
doza de
de infectare
infectare aa culturii
culturii celulare
celulare 50%
50%
50

Indic
Indicaţii

Contraindic
Prec

Contraindicaţii
Atenţionări speciale
erse
Precauţii speciale

Pentru lista ac
completă de
excipienţi,
vezi secţiunea
6.1 Bo
din SPC.
Imunizarea
vinelor
împotriva
Rinotraheitei
e excr ia vir
e care includ, la bovine, avorturile datorat
-1.
Reducerea avorturilor datorat
-1 a fost demonstra -a lungul celui de-al doilea trimestru de gesta ,
accinare.
Bovinele
vaccinate pot
fi difer
te deîmpotriva
animalelerinotraheitei
contaminate
cu virinfecţioasetic(IBR)
dat reduce excreţia viralăerului,
accinate
anterior
cu uninfecţiei
vaccin BoHV
Pentru imunizarea
activă
a bovinelor
bovine
şi semnele clinice care includ, la femele,
avorturile
datorate
conven
ional sauavorturilor
infectat datorate infestării
tic. cu BoHV – 1 a fost demonstrată de-a lungul celui de-al doilea trimestru de gestaţie la 28 de zile după vaccinare. Bovinele vaccinate pot
– 1. Reducerea
fi diferenţiate de animalele contaminate cu virusul sălbatic datorită suprimării markerului, doar dacă animalele nu au fost vaccinate anterior cu un vaccin convenţional sau infectate cu
dup completarea primei vaccin ri a a cum s-a demonstrat prin infec ie de control.
Instalarea
imunit ii: în cel târziu 4
virus sălbatic.
ii: 6 luni
Durata
imunitimunităţii:
Instalarea
La
7
zile
dupa
administrarea
unei doze unice intranazale sau la 21 de zile după administrarea unei doze unice intramusculare, demonstrată la viţeii seronegativi.
A nu se vaccina animalele bolnave.
Durata imunităţii dupa vaccinarea viţeilor înainte de vârsta de 3 luni
După vaccinarea intranazală a viţeilor în vârstă de 2 săptămâni sau mai mari, fară anticorpi maternali, imunitatea durează cel puţin până la vârsta de 3 luni, atunci când animalele trebuie
Pentru
utilizarea
la animale
revaccinate
intramuscular.
În
anumite
cazuri,
virusul
vaccinalanticorpi
poate fi maternalii
excretat delaanimalele
vaccinate
intranazal
. Transmiterea,
în mod
excepoferită
ional,de
a virusului
la animalele
O proporţie de viţei pot dezvolta
BoHV-1, care
poatedup
afectaadministrare
raspunsul imun
la vaccinare.
Consecutiv,
protecţia
vaccin sedepoate
să nu fie vaccinate
completă decât
intranazal
c tre animalele
nevaccinate
tele neverificate se men ioneaz faptul c virusul se r spânde te în
după revaccinarea
după vârsta
de 3 luni.cu care intr în contact, poate ap rea datorit naturii vaccinului. C
cadrul
i grup
animale. la sau după 3 luni: 6 luni
Durataaceluia
imunităţii
dupădevaccinarea
Este recomanda accinarea întregului efectiv de vaci.
Pentru
operator
A nu
animalele
t asist
ospectul sau eticheta produsului personalului medical.
În
cazsedevaccina
injectare
acciden bolnave.
Prezenţa anticorpilor maternali poate influenţa eficacitatea vaccinului. De aceea este recomandat să se constate statusul imun al vacilor înainte ca vaccinarea să fi inceput.
În c
tramusculare, rar
ea la locul injec
e, tranzitorii, de maxim 3 cm care se retrag de obicei într. În urma
Pentru utilizarea
la animaleea, în cazuri rare
tr
e secre ii tranzitorii, care pot dur
.
În anumite cazuri, virusul vaccinal poate fi excretat de animalele vaccinate după administrarea intranazală. Transmiterea, în mod excepţional a virusului de la animalele vaccinate
intranazal către animalele nevaccinate cu care intră în contact, poate apare datorită naturii vaccinului. Chiar şi în datele neverificate se menţionează faptul că virusul se răspândeşte în
cadrul aceluiaşi grup de animale.
Este recomandată vaccinarea întregului efectiv de vaci.
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RISPOVAL® IBR MARKER VIVUM, vaccin liofiliza i diluant pentru suspensie
injectabil pentru bovine
S

ac

Reacţii adverse
Ex

Gestația
Indic și lactația
Interacţiuni cu alte
produse medicinale
veterinare

Posologie
Contraindic
Prec

erse

operator
OPentru
Îndoz
caz de autoinjectare accidentală, solicitaţi imediat asistenţă medicală şi arătaţi prospectul sau eticheta produsului personalului medical.
Tablete liofilizate
Virusul herpesului bovin tip 1 (BHV-1), tulpina Difivac (IBR Market Virus, gE negativ) virus modificat viu (atenuat): min. 105,0 CCID50*-max. 107,0 CCID50*
În cazul administrării intramusculare, în cazuri rare pot apărea la locul injectării tumefacţii minore, tranzitorii, de maxim 3 cm care dispar de obicei după aproximativ de 7 zile. În urma
Diluant
inoculării intranazale pot apărea, în cazuri rare, uşoare secreţii tranzitorii, care pot dura până la 7 zile.
Ap pentru preparate injectabile 2ml
În situaţii foarte rare, pot apărea, ca pentru orice vaccin, reacţii alergice; de accea animalele vaccinate ar trebui observate pentru aproximativ
*CCID
= dozadupă
de infectare
a culturii
celulare
50% ar trebui administrate antialergice.
30 de 50minute
imunizare.
În astfel
de situaţii,
Poate fi utilizat
de împotriva
gestaţie şiRinotraheitei
de lactaţie. Bo
Imunizarea
ac în perioada
vinelor
e excr ia vir
e care includ, la bovine, avorturile datorat
-1.
Reducerea avorturilor datorat
-1 a fost demonstra -a lungul celui de-al doilea trimestru de gesta ,
accinare.
Bovinele
vaccinate
pot fi difercum tesunt
de corticosteroizii
animalele contaminate
vir bovineticcare
datmodifică vaccinurile viierului,
accinate
un vaccin
Substanţele
imunosupresive,
sau virusulcudiareii
ar trebui evitate pe o perioadă de 7 zile
înainteanterior
şi dupăcuvaccinare
deoarece
conven
infectat imunităţii. tic.
ar puteaional
afectasaudezvoltarea
Produsele sensibile la interferon nu ar trebui aplicate intranazal în perioada de 5 zile după vaccinarea intranazală.
în cel târziu
4
dup completarea
a a cum
s-a demonstrat
ie demedicinale
control. veterinare. Decizia folosirii acestui vaccin înainte şi
Instalarea
imunit ii:informaţii
Nu sunt disponibile
cu privire
la siguranţa
şi eficacitateaprimei
acestuivaccin
vaccinricând
se foloseşte
cu oricareprin
alteinfec
produse
după administrarea oricărui produs medicinal veterinar trebuie luată după studiul fiecărui caz în parte.
Durata imunit ii: 6 luni
vacile
mai maribolnave.
de 2 săptămâni este de 2 ml din vaccinul reconstituit pentru inoculare intranazală şi/sau injectare intramusculară.
ADoza
nu sepentru
vaccina
animalele
Schema
de vaccinare
constă într-o imunizare de bază şi vaccinări de rapel.

Imunizare de bază
Pentru
animale
Viţei de 2utilizarea
săptămânilapână
la 3 luni la prima vaccinare
În
anumite
cazuri,
virusul
poate fi excretat
dup administrare
Prima vaccinare ar trebui savaccinal
fie intranazală,
urmată de
de animalele
o vaccinarevaccinate
intramusculară
la vârsta de intranazal
3 luni. . Transmiterea, în mod excep ional, a virusului de la animalele vaccinate
intranazal
tre animalele
cu care
intr maternali,
în contact,care
poate
rearaspunsul
datorit naturii
tele neverificate
se nu
menpoate
ioneaz
faptul c până
virusul
se r spânde de
te înla
O parte dinc viţeii
tineri potnevaccinate
avea anticorpi
derivaţi
potapafect
imun.vaccinului.
ConsecutivCprotecția dezvoltată
de vaccin
fi completă
la revaccinarea
cadrul
aceluia
i
grup
de
animale.
vârsta de 3 luni.
Este
recomanda
accinarea
întreguluiînefectiv
de vaci.
Ca o măsură
de precauţie
suplimentară
situaţiile
în care incidenţa infecţiilor cu BoHV-1 este mare, animalele cu anticorpi maternali, care au fost vaccinate iniţial la vârsta de aproximativ
2Pentru
săptămâni
pot
fi
vaccinate
suplimentar
între
prima
vaccinare şi vaccinarea de la vârsta de 3 luni. Vaccinarea suplimentară poate fi efectuată pe cale intranazală sau intramusculară.
operator
Viţeii
de
3
luni
sau
mai
mari
t asist intramusculară.
ospectul sau eticheta produsului personalului medical.
În
caz de injectare
acciden
Animalelor
li se poate
administra o singură vaccinare
Pentru a preveni avorturile asociate cu BoHV-1, se recomandă la vacile gestante un program de vaccinare ce constă în două doze administrate intramuscular, la interval de 3-5
săptămâni.
Este de preferat
ca vacile derarcarne şi tăuraşii
de înţărcare
sau3de
la grupuri
noi. întrÎn c
tramusculare,
ea la îngrăşat
locul injecsă fie vaccinaţi imediate,înainte
tranzitorii,
de maxim
cmtransferul
care se retrag
de obicei
. În urma
Vaccinareatrde rapel
ea, în cazuri rare
e secre ii tranzitorii, care pot dur
.
Animalelor ar trebui sa li se administreze o singură doză de vaccinare de rapel la 6 luni după vaccinarea iniţială. Animalelor vaccinate iniţial cu Rispoval IBR-Marker Vivum li se poate
administra o singură doză rapel cu Rispoval IBR-Marker Vivum pentru a oferi 6 luni protecţie sau cu Rispoval IBR-Marker Inactivatum pentru a oferi 12 luni protecţie. După aceea o
singură doză rapel ar trebui administrată la fiecare 6 luni (pentru Rispoval IBR-Marker Vivum) sau la fiecare 12 luni (Rispoval IBR-Marker Inactivatum).
Vaci cu risc iminent de IBR
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S
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Ex

Indic
Supradozare
Timp de aşteptare
Incompatibilităţi
Contraindicși
Depozitare
valabilitate
Prec

a stimula imunitatea locală la vacile deja expuse sau cu risc iminent de a fi expuse la IBR – inclusiv vacile gestante – este recomandată administrarea primului vaccin intranazal.
OPentru
Îndoz
acest caz, cea de-a doua vaccinare trebuie să fie adminsitrată intramuscular după 3-5 săptămâni pentru a completa tratamentul iniţial.
Este recomandată
Tablete
liofilizatevaccinarea întregului efectiv de vaci.
Virusul herpesului bovin tip 1 (BHV-1), tulpina Difivac (IBR Market Virus, gE negativ) virus modificat viu (atenuat): min. 105,0 CCID50*-max. 107,0 CCID50*
Mod de administrare
Diluant
Componenta liofilizată a produsului trebuie să fie reconstituită aseptic înainte de utilizare. Vaccinul este preparat în modul următor:
Ap
pentru
preparate
2ml- aproximativ 4 ml de diluant se transferă în flaconul ce conţine componenta liofiliază şi apoi se amestecă.
Pentru
flacoane
de 10injectabile
şi 50 de doze
Partea de virus reconstituit se va transferă înapoi în diluantul rămas şi se va amesteca bine. În această fază produsul este gata de utilizare.
*CCID
doza deutilizate
infectarepentru
a culturii
celulare
50% nu trebuie sterilizate cu dezinfectanţi chimici deoarece ar putea afecta eficacitatea vaccinului.
Acele 50şi=seringile
aplicarea
vaccinului
Vaccinul este injectat aseptic pe cale intramusculară (2 ml) sau prin pulverizare intranazală (1ml/nară în timpul inspirării) folosind aplicatorul intranazal primit de la Zoetis. O dată
deschis vaccinul
funcţional
timpRinotraheitei
de maximumBo8 ore atunci când produsul estee excr
retrasiasteril,
la frigider.
Imunizarea
ac rămâne
vinelor
împotriva
vir iar vaccinul este depozitat
e care includ,
la bovine, avorturile datorat
-1.
Reducerea avorturilor datorat
-1 a fost demonstra -a lungul celui de-al doilea trimestru de gesta ,
accinare.
Bovinele
pot fi diferunei supradoze
te de animalele
contaminate
tic dato singură doză.
erului,
accinate anterior cu un vaccin
Reacţiile vaccinate
după administrarea
nu sunt
diferite de cu
celevirobservate după
conven ional sau infectat
tic.
Zero zile.
dup completarea primei vaccin ri a a cum s-a demonstrat prin infec ie de control.
Instalarea imunit ii: în cel târziu 4
A nu se amesteca cu alte produse medicinale veterinare, cu excepţia diluantului furnizat pentru folosirea cu produsul.
Durata imunit ii: 6 luni
APerioada
nu se vaccina
animalele
bolnave. medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 30 de luni.
de valabilitate
a produsului
Valabilitatea după reconstituire conform instructiunilor este de 8 ore.
A se depozita la temperaturi între +2°C şi +8°C.
Pentru
la animale
A se feri utilizarea
de îngheţ, căldură
şi lumină.
În anumite cazuri, virusul vaccinal poate fi excretat de animalele vaccinate dup administrare intranazal . Transmiterea, în mod excep ional, a virusului de la animalele vaccinate
intranazal c tre animalele nevaccinate cu care intr în contact, poate ap rea datorit naturii vaccinului. C
tele neverificate se men ioneaz faptul c virusul se r spânde te în
cadrul aceluia i grup de animale.
Este recomanda accinarea întregului efectiv de vaci.
Pentru operator
În caz de injectare acciden

erse

În c

tr

tramusculare, rar
ea, în cazuri rare

t asist

ospectul sau eticheta produsului personalului medical.
ea la locul injec
e secre ii tranzitorii, care pot dur
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RISPOVAL® IBR MARKER INACTIVATUM, suspensie injectabil pentru bovine
Substanţa activă
S

Excipienţi
Ex

O doză (2 ml) conţine:
OVirus
dozHerpetic bovin tip 1 (BHV – 1), tulpina Difivac (g-E negativ) pentru a induce o medie geometrică a titrului de seroneutralizare la bovine de cel puţin 1: 160.
Virus
Herpetic
bovin tip 1 (BHV-1), tulpina Difivac (g-E negativ) pentru a induc
oneutralizare la bovine de cel pu
Adjuvant
(adjuvanţi):
Adjuv
Hidroxid de aluminiu: 14-24 mg
Hidroxid
de aluminiu
14-24mg
Quil AA:0,25mg
0,25
mg
Quil
Conservant
Conservant
Tiomersal: 0,2 mg
Tiomersal
Pentru lista0,2mg
completă de excipienţi, vezi secţiunea 6.1 din SPC.
Pentru imunizarea ac
vinelor împotriva
ioase Bovine
tru reducer
în în
activă a bovinelor
împotrivaRinotraheitei
RinotraheiteiInfec
Infecţioase
Bovine(IBR),
(IBR),înînscopul
scopulreducerii
reduceriisemnelor
semnelorclinic
clinice de boală şi pentru
reducerea eliminării de virus; laaci,vaci,
scopul prevenirii avorturilor asociat
-1. Vaccinarea
ie demonstra
asociate cu infecţia cu BHV-1.
Vaccinareavacilor
vacilorgestante
gestanteprevine
previneavortul
avortulasocia
asociat cu infecţia cu BHV-1 în al doilea trimestru de gestaţie
demonstrată prin
infec
accinare. Vacile vaccinate pot fi diferenţiate
diferen te de animalele infectate
infectat cu virusul sălbatic
tic datorită
dat marker deletării,er-ului,
cu excep
infecţiiii experimen
experimentale la 28 de zile după vaccinare.
cu excepţia
bovinelor vinelor
vaccinate
vaccinate
cu un
vaccin convsau infectate
ional saucuinfectat
tic.
anterior cuanterior
un vaccin
convenţional
virus sălbatic.

Indic
Indicaţii

Contraindic
Prec
Contraindicaţii
Precauţii speciale

Durata
Durata imunit
imunităţii:ii 66luni
luni.
Pentru imunizare prin vaccinare de rapel după prima vaccinare, cu Rispoval IBR Marker Vivum (în statele membre, unde acest produs este autorizat), pentru a reduce eliminarea de virus
semnele
clinicebovinele
asociatebolnave.
cu infecţia BHV-1 la bovine. Când se utilizează schema de vaccinare combinată, protecţia împotriva avorturilor nu a fost investigată.
Aşi nu
se vaccina
Durata imunităţii: 6 luni după vaccinarea primară completă cu Rispoval IBR Marker Vivum, urmată, la 12 luni, de rapel anual cu Rispoval IBR Marker Inactivatum.
Pentru utilizarea la animale
A nusunt.
se vaccina bovinele bolnave.
Nu
Pentruoperator
utilizarea la animale
Pentru
În
de auto-injectare acciden
Nucaz
sunt.

i imediat sfa

ezenta

ospectul produsului sau eticheta.

Pentru
operator t
La
locul injec
anzitorie subcutana
are se remite în circa 14 zile. În cazuri foarte rar
ea reac ii alergice specifice
În cazordevacautoinjectareecaccidentală, solicitaţi
imediat
sfatul medicului
şi prezentaţi
medicului
orizarea
animalelor
vaccinate pentru
aproximativ
30 deprospectul
minut produsului saue.eticheta.
În astfel de cazuri se rec
area de
antialergice.
La locul injectării poate apărea o inflamaţie tranzitorie subcutanată, cu diametru de până la 5 cm care se remite în circa 14 zile. În cazuri foarte rare pot apărea reacţii alergice specifice
Reacţii adverse
şi altorfivaccinuri
animalelor vaccinate pentru aproximativ 30 de minute după imunizare. În astfel de cazuri se recomandă administrarea de antialergice.
Poate
utiliza şi se recomandă monitorizarea
ta
Gestația și lactația
Poate fi utilizat în timpul gestaţiei şi lactaţiei.
Int
u alte
esoare, de exemplu corticoster
accinurile vii atenuate pentru Diaree Vir o
ebuie evitat
ca 7 zile înaint
accinare,
deoarece
pot
interfera
cu
procesul
de
dezvoltar
produse
medicinale
Interacţiuni cu alte Substanţele imunosupresoare , exemplu corticosteroizii şi vaccinurile vii atenuate pentru Diaree Virală Bovină, trebuie evitate pe o perioadă de circa 7 zile înainte şi după vaccinare,
veterinare
deoarece
sun pot interfera cu procesul de dezvoltare
e la sigur a imunităţii.
acitatea acestui vac
e cu oricare alte produse medicinale veterinare. Decizia folosirii acestui vaccin înainte
produse
medicinale Nu
oric rui produs
veterinar
trebuie luat
dupvaccin
studiul
rui caz în cu
parte.
Nu suntadministrarea
disponibile informatii
cu priviremedicinal
la siguranţa
şi eficacitatea
acestui
cândfiecse foloseşte
oricare alte produse medicinale veterinare. Decizia folosirii acestui vaccin înainte şi
sau alte forme de
după
administrarea
oricărui
produs
medicinal
veterinar
trebuie
luată
după
studiul
fiecărui
caz
în
parte.
interacţiune
erse

95

VACCINURI

V

Juninci

Vaci de lapte

T ura i

RISPOVAL® IBR MARKER INACTIVATUM, suspensie injectabil pentru bovine
Posologie
S

Ex
Indic

Contraindic
Prec
Supradozare
Timp de aşteptare
erse
Incompatibilităţi
Depozitare și
valabilitate
Int
u alte
produse medicinale
veterinare

Doza de vaccin este de 2 ml pentru bovinele cu vârstă mai mare de 3 luni, pentru administrare subcutanată.
OSchema
doz de vaccinare constă în imunizarea de bază şi revaccinare.
Virus Herpetic bovin tip 1 (BHV-1), tulpina Difivac (g-E negativ) pentru a induc
oneutralizare la bovine de cel pu
Adjuv
Vaccinarea de bază:
Hidroxid
de aluminiu
DouăAinjecţii
de câte 114-24mg
doză (2 ml) la un interval de 3-5 săptămâni.
Quil
0,25mg
Revaccinarea bovinelor cărora le-a fost administrată schema de vaccinare primară unde a fost utilizat Rispoval IBR Marker Inactivatum.
1 doză (2 ml) la un interval de 6 luni.
Conservant
Tiomersal
0,2mg
Vaccinarea
de rapel a bovinelor cărora le-a fost administrată schema de vaccinare primară unde a fost utilizat şi Rispoval IBR Marker Vivum (în statele membre,
unde acest produs este autorizat):
Pentru
vinelor împotriva
Infec ioase
(IBR), înRispoval
scopul reducerii
semnelor
clinic instrucţiunilortruacestui
reducerprodus) se pot revaccina cuaci,
în
Bovineleimunizarea
cărora le-aacfost administrată
schema deRinotraheitei
vaccinare primară
undeBovine
a fost utilizat
IBR Marker
Vivum (conform
Rispoval
scopul
prevenirii
avorturilor
asociat
-1. Vaccinarea
vacilordoză
gestante
previne
avortul asocia
demonstra
IBR Marker
Inactivatum.
Acestor
animale le poate fi administrată
o singură
de rapel
de Rispoval
IBR Marker Inactivatum, la 6 luni de la programul iniţial deievaccinare
cu Rispoval
infec
ii experimen
Vacile vaccinate
pot fi diferen
te de animalele
dat
er-ului, cu excep
vinelor
IBR Marker
Vivum. Apoi, la fiecare 12 luni,accinare.
trebuie administrată
o singură
doză de vaccinare
de rapelinfectat
cu Rispoval IBR Marker tic
Inactivatum.
vaccinate
un vaccinviţeilor
conv cuional
saumai
infectat
tic. imunităţii poate fi împiedicată de anticorpii maternali. Aceşti viţei trebuie revaccinaţi la vârste mai mari
Dacă este anterior
necesarăcuvaccinarea
vârstă
mică de 3 luni, dezvoltarea
de 3 luni.
ii 6 luni tuturor bovinelor dintr-un efectiv.
Durata
imunit vaccinarea
Se recomandă
de administrare
AMetoda
nu se vaccina
bovinele bolnave.
Se agită bine flaconul înainte de utilizare. Suspensia lichidă se injectează aseptic pe cale subcutanată.
Sumarulutilizarea
schemei delavaccinare
Pentru
animale
Nu sunt.
Pentru operator
În
caz de după
auto-injectare
acciden
sfanu sunt diferite în comparaţie
ezenta cu acelea ospectul
sau eticheta.
Reacţiile
administrarea
unei doze dublei imediat
de vaccin,
de după produsului
o singură doză.
Zerolocul
zile.injec
La
t
anzitorie subcutana
are se remite în circa 14 zile. În cazuri foarte rar
or vac
ec
orizarea animalelor vaccinate pentru aproximativ 30 de minut
e. În astfel de cazuri se rec
A nu se amesteca cu niciun alt produs medicinal veterinar.
antialergice.

ea reac ii alergice specifice
area de

Perioada
de valabilitate a produsului medicinal
veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 36 de luni.
Poate
fi utiliza
ta
Perioada
de valabilitate după prima deschidere
a ambalajului primar: 8 ore.
de exemplu
corticoster
accinurile
vii atenuate pentru Diaree Vir o
ebuie evitat
ca 7 zile înaint
accinare,
(refrigerare),
protejat
de îngheţ, căldură
sau lumină.
A se păstra la +2/+80Cesoare,
deoarece pot interfera cu procesul de dezvoltar
Nu sun
e la sigur
acitatea acestui vac
e cu oricare alte produse medicinale veterinare. Decizia folosirii acestui vaccin înainte
administrarea oric rui produs medicinal veterinar trebuie luat dup studiul fiec rui caz în parte.
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Scheme de vaccinare pentru fermele care doresc începerea unui program de
vaccinare cu Rispoval IBR
Pentru animalele cu vârsta >3 luni*
Opțiunea 1 - Programul în 2 pași cu Rispoval IBR

O singură
doză IM

peste
6 luni

O singură
doză SC

peste 12
luni

O singură
doză SC

Opțiunea 2 - Rispoval IBR-Marker Vivum

O singură
doză IM

peste
6 luni

O singură
doză IM

peste
6 luni

*Dacă

O singură
doză IM

peste
6 luni

O singură
doză IM

Opțiunea 3 - Rispoval IBR-Marker Inactivatum

2 doze SC la un
interval de 3-5
săptămâni

peste
6 luni

O singură
doză SC

peste
6 luni

O singură
doză SC
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peste
6 luni

O singură
doză SC

situația epidemiologică
a fermei indică necesitatea unei
vaccinari timpurii pentru IBR,
se poate administra de la vârsta
de 14 zile pe cale intranazală
Rispoval IBR-Marker Vivum.

Scheme de vaccinare pentru fermele cu un program de vaccinare existent
pentru IBR și care vor să treacă pe programul cu Rispoval IBR cu imunitate
extinsă.**
Animale care au un program de vaccinare cu Rispoval IBR-Marker Vivum
Ultimul vaccin

O singură
doză IM

peste
6 luni

peste 12
luni

O singură
doză SC

O singură
doză SC

Animale care au un program de vaccinare cu Rispoval IBR-Marker Inactivatum

**Pentru animalele tinere din

Ultimul vaccin

O singură
doză IM

peste
6 luni

O singură
doză IM

peste
6 luni

O singură
doza SC

peste
12 luni

O singură
doza SC

Animale care au un program de vaccinare cu un vaccin competitor
Ultimul vaccin

Vaccin competitor

peste
6 luni

O singură
doză IM

peste
6 luni

O singură
doză SC
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peste
12 luni

O singură
doză SC

fermă la care nu a fost administrat
încă niciun vaccin pentru IBR, se
va aplica schema de la Opțiunea
1 (programul în 2 pași) prezentată
mai sus (vor fi luate în calcul și
mențiunile de la *).

VITAMINE, MINERALE

Duphalyte
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VITAMINE, MINERALE

V

Juninci

Vaci de lapte

T ura i

DUPHALYTE®, solu ie clar , steril
din complexul B i electroli i
S

e active

e aminoacizi, dextroz , vitamine

1ml con ine:
Vitamina B1 (Tiamin HCL) 0,10mg; Vitamina B2 (ca Riboflavin sodiu fosfat) 0,04mg; Vitamina B6 (Piridoxin HCL) 0,10mg; Vitamina B12 (Cyancobalamin ) 0,05µg; Nicotinamid
1,5mg; Dexapantenol 0,05mg; Clorur de calciu 6H2O 0,23mg; Sulfat de magneziu 7 H2O 0,29mg; Clorur de potasiu 0,20mg; L-arginin hidroclorhidric 0,025mg; L-cystein
monohidrat clorhidric 0,01mg; L-glutamat sodic 0,04mg; L-histidin monohidrat clorhidric 0,01mg; L-isoleucin 0,01mg; L-leucin 0,04mg; L-lysine clorhidric 0,03mg; L-metionin
0,01mg; DL-fenilalanin 0,03mg; L-trionin 0,02mg; DL-triptofan 0,01mg; DL-valin 0,05mg; Dextroz anhidr 45,46mg.

Indic

DUPHALYTE constituie o ter
inere pentru animalele debilitate prin deshidratare, dezechilibru electr
oteinemie.
S
azurile critice, când administrarea or
e inadecva
azuri urgente de inapeten
ee sev
terven
gicale, pierderi de sânge, transpir ie
exc
ascular, epuizare, pierdere a gr ii corporale, v
ia tractusului digestiv, ent
onvalescen

Contraindic

Nu e

Prec

Pentru utilizarea la animale
1. La folosirea produsului trebuie luate toat
2. În c
odusului pe cale intrav
area acestuia se va face lent;
te determina gr
e. În astfel de cazuri se va opri administrarea pr
3. O administrare prea r
administrarea cu o ra
4. Acest produs va fi administrat la temperatura normal a corpului;
t rea durere la locul inocul
c
ere este de obicei tr
5. Când este administrat pe cale subcutana
Operatorul va fi instruit cu privire la utilizarea produsului.
Pentru operator
Trebuie a
erse

Nu au fost semnalate r

tru a evita auto-injectarea acciden
e.
verse.

Acest produs poate fi folosit la animalele gestante sau în lac

.
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efacer

are se va continua

oare. Se va avea în vedere reducerea acestor r

VITAMINE, MINERALE

V

Juninci

Vaci de lapte

T ura i

DUPHALYTE®, solu ie clar , steril
din complexul B i electroli i
u alte
Int
pruse medicinale
veterinare

Nu e

Posologie

Înainte de administrare trebuie citite ontraindic iile
ia tr
Înainte de administrarea parenter

recau iile . Se administr
a temperatura corpului.

Bovine: prin injectare intrav
te len traperit
Oral, DUPHALYTE poate fi administrat ca atare, sau amesteca
Dozele per kg greutate corpor
Doza este de p
Supradozare
eptare
Incompatibilit i

Administrarea con
C

t ac

tru calea parenter

ml per 50 kg corp, iar pen
xc

a evita dat

e aminoacizi, dextroz , vitamine

enteral aseptic, sau oral.

.
tru cea or

zele pot fi repetate de câte ori este necesar.

ml per 5 kg corp.
ter

alele din dieta alimen

e: zero zile

Deoarece unele vitamine sunt sensibile la oxidar

uphalyte nu va fi administrat concomitent cu niciun alt produs medicinal.

Forma de prezentare Flacon x 500ml
Depozitare
valabilitate

a la o tempera

e 25°C.

a la întuneric.
Valabilitatea de la prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare:3 ani.
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ADITIVI FURAJERI

Deccox 6%
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ADITIVI FURAJERI

V

DECCOX® 6%, coccidiostatic
Premix pentru furaje medicamentate
S

Decoquinat 6,0g/100g

Ex

Produse intermediar

Indic

Pentru tratamen

Contraindic

Nu se cunosc pentru vi ei.

Prec

Pentru a av
ajul finit este recomanda
eca
te de produs cu tr
aj înaint
ecul de furaj finit. În
prepararea de furaje (pelete) tempera
te pentru scurt
vea efecte asupra produsului.
Un pr
or autoriza
orporeze la nivele mai mici de 2 kg pe t
e responsabil pentru amestecuri mai mici de 2 kg pe tona de produs sau furaj finit.

âu, siliciu coloidal anhidru, ulei din boabe de soia
ofilaxia coccidioz

Pentru utilizarea la animale
A nu se amesteca cu sau în furaje care c
Pentru operator
C
erse
Gesta ia i lacta ia

e alt produs anticoccidian.

odusul se va evita contactul direc

ea prafului. D

e se v

.

Nu se cunosc.
Poate fi utilizat la animale gestante.

u alte A nu se amesteca cu sau în furaje care c
Interac
produse medicinale
veterinare
Posologie

area de furaj medicamentat.

e alt produs anticoccidian.

Tratamentul coccidioz
A
,67 kg de premix pe tona de furaj pentru a furniza doza recomanda
D
ajul este administrat în regim restrictiv, adic
antitat
pr
tru atingerea unui nivel de 1mg decoquinat/kg greutate corpor
R
V

aj
eutate corpor
500g/50 kg
1,67kg/ton
375g/50 kg

DECCOX
Rata de includere
2,22kg/ton
250g/50 kg
3,34kg/ton
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mg decoquinat/kg de furaj (100 ppm).
ât r
g greutate corpor
ajul ingerat. De exemplu:

elul de încorporare poate fi crescut

ADITIVI FURAJERI

V

DECCOX® 6%, coccidiostatic
Premix pentru furaje medicamentate
ontinuu pentru 28 de zile când coccidioza reprezin

ol. Medic

te con

tificat

Prevenirea coccidioz
A
g de premix pe tona de furaj pentru a furniza doza recomanda
coquinat/kg de furaj (50 ppm).
D
area hranei se face în regim restric
de ex
g greutate vie zilnic) nivelul de încorporare poate fi crescut pr
atingerea unui nivel de 0,5mg decoquinat/kg greutate corpor
ajul ingerat.
ontinuu pentru 28 de zile când e
t
occidiozei.
Unde e
azuri severe pot fi utilizate doze duble.
Supradozare
eptare

Supradozarea cu furaj medicamentat est
C

ecoquinatul în do

g greutat

olerat

Nu sunt cunoscute.

Partic
imunologice

Pr
Decoquinatul este 4-hidroxichinolina compus antiprotozoar, activ împotriva Eimeria sp. Toxoplasma sp. Decoquina
început a ciclului evolutiv, de unde re
t
talitate. Nu este cunoscut exac
farmacocinetice
Partic
Produsul este administrat pe cale or
parazitului. Est
rapid cu timpul
a

Perioada de valabilitat
Perioada de valabilitat
a în loc uscat

e tractul gastro-intestinal, e
e eliminat în can
e în cea mai mare parte recupera
xcr .
er

Utilizarea produsului v

Forma de prezentare Sac de hârtie cu trei stra
Depozitare
alabilitate

va efecte nedorite.

ero zile

Incompa

At

tru

t

ez

occidiozei, dar nu va

verizar

ea realiza

e a ambalajului primar: 3 luni.
orporare în hr
aj granulat: 3 luni.
a la tempera
106

.

tivitatea anticoc
at. În c

zvoltarea coccidiilor în int

e

e lega

er
g de produs.

e în partea de

ea sintezei de ADN a
t în cantitat

te

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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