INFORMACINIS LAPELIS
PROMECTINE 10 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms
1.

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

Tiekimo rinkai teisės turėtojas ir gamintojas:
Industrial Veterinaria, S.A.
C/ Esmeralda 19,
E-08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona),
Ispanija
2.

VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

PROMECTINE 10 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms
3.

VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml tirpalo yra:
veikliosios medžiagos:
ivermektino

10 mg;

pagalbinių medžiagų:
benzilo alkoholio
povidono
N-metil-2-pirolidono
glicerolio

23,2 mg,
115 mg,
715 mg,
iki 1 ml.

4.

INDIKACIJOS

Galvijams ir kiaulėms, užsikrėtusioms skrandžio, žarnyno bei plaučių nematodais, gylių lervomis,
niežų erkėmis ir utėlėmis, gydyti:
Galvijams, užsikrėtusiems:
 skrandžio ir žarnyno nematodais (subrendusiais ir L4 stadijos lervomis): Ostertagia ostertagi (ir
hipobiozės būsenos lervomis), O. lyrata, Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, T. colubriformis,
Cooperia oncophora, C. punctata, C. pectinata, Oesophagostomum adiatum, Bunostomum
phlebotomum (subrendusiais), Nematodirus helvetianus (subrendusiais), N. spathiger (subrendusiais);
 plaučių nematodais (subrendusiais ir L4 stadijos lervomis): Dictyocaulus viviparus;
 hipodermozės sukėlėjais (parazituojančiomis lervomis): Hypoderma bovis, H. lineatum;
 utėlėmis: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Salenoptes capillatus;
 niežų erkėmis: Sarcoptes scabiei, Psoroptes ovis var. bovis;
Kiaulėms, užsikrėtusioms:
 skrandžio ir žarnyno nematodais (subrendusiais ir L4 stadijos lervomis):
 Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp., Strongyloides ransomi
(subrendusiais);
 plaučių nematodais: Metastrongylus spp. (subrendusiais);
 utėlėmis: Haematopinus suis;
 niežų erkėmis: Sarcoptes scabiei (var. suis).

5.

KONTRAINDIKACIJOS

Nežinomos.
6. NEPALANKIOS REAKCIJOS
Kai kuriems gyvūnams gali pasireikšti skausmas ar vietinės uždegiminės reakcijos, kurios praeina
savaime.
Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina
informuoti veterinarijos gydytoją.
7.

PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Galvijai ir kiaulės.
8.

DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Galvijams vaistas švirkščiamas vieną kartą po oda, suėmus odos raukšlę mentės priekyje ar už jos.
Rekomenduojama dozė yra 1 ml vaisto 50 kg kūno svorio (atitinka 0,2 mg ivermektino 1 kg kūno
svorio).
Kiaulėms vaistas švirkščiamas vieną kartą po oda, kaklo srityje už ausies. Rekomenduojama dozė yra
1,5 ml vaisto 50 kg kūno svorio (atitinka 0,3 mg ivermektino 1 kg kūno svorio).
Siekiant išvengti atsitiktinių vietinių reakcijų, didesnę nei 10 ml vaisto dozę reikia sušvirkšti į kelias
vietas.
9.

NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Vaisto negalima švirkšti į veną ar raumenis.
Būtina naudoti sterilius švirkštus ir adatas.
Prieš naudojimą injekcijos vietą reikia dezinfekuoti.
10.

IŠLAUKA

Galvijienai ir subproduktams – 49 paros, kiaulienai – 28 paros.
Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.
11.

SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje, sausoje vietoje.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
12.

SPECIALIEJI NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.
Naudojant vaistą negalima rūkyti ar valgyti. Naudojus vaistą, reikia plauti rankas.
Atsitiktinai įsišvirkštus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar
etiketę.
Būtina vengti vaisto tiesioginio kontakto su akimis, gleivinėmis ir oda, ypač pažeistomis vietomis.
Atsitiktinai užtiškus vaisto, būtina gausiai nuplauti vandeniu.

13.

SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS

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

INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2011-01-21
15.

KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.
Parduodama su veterinariniu receptu.
Buteliukai po 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml ir 500 ml.
Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.
Farmakoterapinė grupė: avermektinai. ATCvet kodas: QP54AA01.
Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su tiekimo rinkai teisės turėtojo
vietiniu atstovu.

