INFORMACINIS LAPELIS
Furosemide 5%, injekcinis tirpalas galvijams, arkliams, šunims ir katėms
1.

RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE
ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR
ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:
Alfasan International B.V.
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden
Nyderlandai
Tel.: +31-348416945
Faks.: +31-348483676
El. p.: alfasan@wxs.nl
2.

VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Furosemide 5%, injekcinis tirpalas galvijams, arkliams, šunims ir katėms
3.

VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml tirpalo yra:
veikliosios medžiagos:
furozemido

50 mg;

pagalbinių medžiagų:
natrio metabisulfito, metilo parahidroksibenzoato, propilo parahidroksibenzoato, natrio hidroksido,
injekcinio vandens.
4.

INDIKACIJOS

Galvijams, arkliams, šunims ir katėms gydyti, susidarius edemai (plaučių edemai, ascitui) dėl širdies
nepakankamumo ar esant ūminei neuždegiminei audinių edemai.
5.

KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti gyvūnams, sergantiems kepenų ir inkstų ligomis, esant anurijai ir sumažėjusiam
kraujo tūriui.
6.

NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinoma.
Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina
informuoti veterinarijos gydytoją.
7.

PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Galvijai, arkliai, šunys ir katės.

8.

DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Švirkšti reikia į raumenis ar į veną.
Galvijui, arkliui: 1–2 ml/100 kg kūno svorio du kartus per dieną.
Šuniui, katei: 0,5–1,0 ml/10 kg kūno svorio (= 2,5–5 mg/kg) du kartus per dieną.
Prireikus dozę ar naudojimo dažnumą galima padvigubinti.
9.

NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Nėra.
10.

IŠLAUKA

Pienui – 2 paros.
Skerdienai – 2 paros.
11.

SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.
Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Nelaikyti šaldytuve ir neužšaldyti.
Saugoti nuo šviesos.
Tinkamumo laikas, pirmą kartą atkimšus pirminę pakuotę – 28 d.
12.

SPECIALIEJI NURODYMAI

Gyvūnams, gydomiems furozemidu, prieš chirurgines operacijas būtina nustatyti elektrolitų kiekį.
Nerekomenduotina naudoti vaikingoms patelėms antrą vaikingumo trimestrą.
Furozemidas yra stiprus diuretikas–saluretikas, kurio perdozavimas gali sukelti dehidraciją ir
elektrolitų pusiausvyros sutrikimą. Tokiais atvejais būtina naudoti intraveninius tirpalus.
Atsargiai naudoti gyvūnams, kurie yra gydomi širdiniais glikozidais, vitaminu C, karbamidais, kalcio
gliukonatu, tetraciklinais, adrenalinu ar kalio išsiskyrimą skatinančiais steroidais.
13.

SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies
reikalavimus.
14.

INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2010-10-29
15.

KITA INFORMACIJA

Buteliukai po 50 ml.

