INFORMACINIS LAPELIS
METABOLASE, injekcinis tirpalas
1.

REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO
GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas ir gamintojas:
FATRO S.p.A.,
Via Emilia, 285,
I-40064 Ozzano dell‘Emilia, Bologna,
Italija
2.

VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

METABOLASE, injekcinis tirpalas
3.

VEIKLIOSIOS IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml tirpalo yra:
veikliųjų medžiagų:
l-karnitino hidrochlorido, atitinkančio 5 mg l-karnitino
tiokto rūgšties
piridoksino hidrochlorido
ciankobalamino
d.l-acetilmetionino
l-arginino
l-ornitino hidrochlorido, atitinkančio 1,2 mg l-ornitino
l-citrulino
l-lizino hidrochlorido, atitinkančio 0,5 mg l-lizino
glicino
asparto rūgšties
glutamo rūgšties
fruktozės
sorbitolio
pagalbinių medžiagų:
natrio propil-p-hidroksibenzoato
natrio metil-p-hidroksibenzoato
etanolio, injekcinio vandens
4.

6,133 mg,
0,2 mg,
0,15 mg
0,03 mg,
20 mg,
2,4 mg,
1,532 mg,
1,2 mg,
0,625 mg,
1,5 mg,
1,5 mg,
1,5 mg,
50 mg,
80 mg;
0,15 mg,
1,5 mg.
iki 1 ml.

INDIKACIJOS

Galvijų, buivolų, arklių, kiaulių, avių, ožkų, triušių, šunų ir kačių organizmui stiprinti ir detoksikuoti, patyrus
fizinį stresą ar sveikstant.
5.

KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.
6.

NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinomos.
Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina
informuoti veterinarijos gydytoją ar Lietuvos valstybinę veterinarijos preparatų inspekciją.

7.

PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Galvijai, buivolai, arkliai, kiaulės, avys, ožkos, triušiai, šunys ir katės.
8.

DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Pašildytas iki kūno temperatūros tirpalas, laikantis aseptikos reikalavimų gali būti švirkščiamas į veną, po
oda ar į pilvo ertmę.
Suaugusiam galvijui, arkliui ar kiaulei į veną, po oda ar į pilvo ertmę galima sušvirkšti 250–500 ml
preparato 2 kartus per parą, veršeliui, kumeliukui, suaugusiai ožkai ar aviai į veną, po oda ar į pilvo ertmę –
250 ml 2 kartus per parą, paršeliui ar penimai kiaulei po oda – 20–40 ml 10 kg kūno svorio 2 kartus per
parą, ėriukui, ožkiukui į veną, po oda ar į pilvo ertmę – 20–40 ml 10 kg kūno svorio 2 kartus per parą,
triušiui ir katei po oda įvairiose vietose – 2–4 ml 1 kg kūno svorio 2 kartus per parą, šuniui į veną ar po oda
– 2–4 ml 1 kg kūno svorio 2 kartus per parą.
9.

NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Naudojant preparatą, būtina taikyti įprastas aseptikos procedūras.
Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.
10.

IŠLAUKA

0 parų.
11.

SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.
Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Laikyti sausoje vietoje.
12.

SPECIALIEJI NURODYMAI

Nėra.
13.

SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO
NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies
reikalavimus.
14.

INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2006-06-27
15.

KITA INFORMACIJA

Parduodama be recepto.
Farmakoterapinė grupė: vitaminai, amino rūgštys, detoksikuojančios medžiagos.
ATCvet kodas: QA11BA.
Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.

