INFORMACINIS LAPELIS
Cortizeme, odos suspensija 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:
VIRBAC S.A.
1ère Avenue – L.I.D. – 2065 m
06516 – CARROS
Prancūzija
2.

VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Cortizeme, odos suspensija šunims ir katėms
3.

VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽ IAGOS

1 ml odos suspensijos yra:
veikliųjų medžiagų:
neomicino (sulfato)
5 mg,
prednizolono
1 mg.
Pagalbinės medžiagos
Benzilo alkoholis, natrio formaldehido sulfoksilatas, levandų kvapioji medžiaga VMF 7364R,
glicerolis, polieterinti riebalų alkoholiai, skystasis parafinas, dimetilpolisiloksano aliejaus vandeninė
emulsija, stabilizuota naudojant polivinilo alkoholį, vandenilio chlorido rūgštį ir išgrynintą vandenį.
4.

INDIKACIJA (-OS)

Šunims ir katėms, sergančioms dermatitu, gydyti.
5.

KONTRAINDIKACIJOS

Kontraindikacijos naudoti Cortizeme yra tokios pačios kaip ir gydant gliukokortikoidais.
Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliosioms medžiagoms.
6.

NEPALANKIOS REAKCIJOS

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

PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys, katės.

8.

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

Naudoti ant odos.
Vaistą reikia tepti ant pažeistos odos 1–2 kartus per dieną, dvi savaites. Jeigu vaistas naudojamas
ilgiau kaip 8 dienas, jo naudojimą reikia nutraukti palaipsniui.
Tikslią vaisto naudojimo schemą turi nustatyti veterinarijos gydytojas.
9.

NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Žr. skyrių „Dozės, naudojimo būdas (-ai) ir metodas kiekvienai rūšiai“.
10.

IŠLAUKA

Nenumatyta.
11.

SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.
Laikyti originalioje pakuotėje.
Tinkamumo laikas, pirmą kartą atkimšus pirminę pakuotę, – 3 mėn.
12.

SPECIALIEJI NURODYMAI

Specialieji nurodymai
Siekiant užtikrinti ilgesnę vaisto ir pažeistos vietos sąlyčio trukmę, reikia kiek įmanoma ilgiau saugoti,
kad gyvūnai nelaižytų vaistu pateptos vietos.
Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams
Siekiant kuo geresnio vaisto poveikio, gali tekti nuskusti gyvūnui plaukus nuo pažeistos odos vietos.
Netinkamas vaisto naudojimas gali padidinti neomicinui atsparių bakterijų paplitimą.
Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams
Naudojant vaistą rekomenduojama mūvėti pirštines. Po naudojimo reikia nusiplauti rankas.
Atsitiktinai prarijus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį
lapelį ar etiketę.
Perdozavimas
Šis vaistas, kaip ir visi kortikosteroidai, gali sukelti nepalankią reakciją, jeigu gydymas trunka ilgai ar
vaistas naudojamas dideliam odos plotui.
13.

SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.
Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti
aplinką.
14.

INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2011-03-25

15.

KITA INFORMACIJA

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo
vietiniu atstovu.

