INFORMACINIS LAPELIS
FERRIBION 10 %, injekcinis tirpalas
1.

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

Registruotojas ir gamintojas:
Bioveta, a.s.,
Ivanovice na Hané,
Čekijos Respublika

2.

VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

FERRIBION 10 %, injekcinis tirpalas

3.

VEIKLIOSIOS IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml tirpalo yra:
veikliosios medžiagos:
geležies (dekstrano)

4.

100 mg.

INDIKACIJOS

Suaugusiems galvijams, arkliams, avims, ožkoms, veršeliams, paršeliams, ėriukams, šunims,
audinėms ir lapėms gydyti, sergant pirmine mažakraujyste, ypač hipochromine mažakraujyste, kuriai
būdinga depresija, blyški gleivinė, subnormali temperatūra ir neinfekcinis viduriavimas ar antrine
mažakraujyste dėl ilgo kraujavimo po traumų, chirurginių intervencijų, komplikuoto atsivedimo,
parazitinių ligų, kaip pagalbinė priemonė sergantiems infekcinėmis ligomis, išsekusiems ir
profilaktiškai.

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

Suaugę galvijai, arkliai, avys, ožkos, veršeliai, paršeliai, ėriukai, šunys, audinės ir lapės.

8.

DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Vaistą reikia švirkšti į kaklo ar į vidinės pusės šlaunies raumenis (paršeliams) naudojant ploną adatą
tokiomis dozėmis:

suaugusiam galvijui, arkliui
veršeliui, aviai, ožkai
2-3 d. amžiaus paršeliui
ėriukui
šuniui
8-12 sav. amžiaus audinei
3 mėn. ir vyresnei audinei
6-12 sav. amžiaus lapei
3 mėn. ir vyresnei lapei

profilaktiškai
4–8 ml
2–4 ml
1–2 ml
1,5–2,5 ml
1–2 ml
0,5 ml
1 ml
1 ml
2 ml

gydyti
8–12 ml
4–6 ml
2–2,5 ml
2–4 ml
Profilaktines dozes reikia
švirkšti 2–3 kartus kas
1–2 sav.

Nerekomenduotina į vieną vietą švirkšti daugiau kaip 5 ml tirpalo.

9.

NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.
Vaistas gerai toleruojamas paršelių. Naudojus dvigubą dozę, jokių nepalankių reakcijų nepasireiškė.

10.

IŠLAUKA

0 parų.

11.

SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 ºC temperatūroje, tamsioje vietoje.
Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas atkimšus – 28 d.

12.

SPECIALIEJI NURODYMAI

Nėra.

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

2008-06-13

15.

KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.
Parduodama be recepto.

Farmakoterapinė grupė: antianeminiai vaistai, geležies dekstranas.
ATCvet kodas: QB03AC90.
Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su registruotojo vietiniu
atstovu.

