INFORMACINIS LAPELIS
PYRALGIN BIOWET 500mg/ml injekcinis tirpalas arkliams, galvijams, kiaulėms ir šunims
1.
RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE
ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS
Rinkodaros teisės turėtojas ir vaisto serijos gamintojas:
Biowet - Puławy Sp. z o.o.,
ul. Arciucha 2,
24-100 Pulawy,
Lenkija
2.

VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

PYRALGIN BIOWET 500mg/ml injekcinis tirpalas arkliams, galvijams, kiaulėms ir šunims
3.

VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml tirpalo yra:
veikliosios medžiagos:
metamizolo natrio druskos

500 mg;

pagalbinių medžiagų

iki 1 ml.

4.

INDIKACIJOS

Arkliams, galvijams, kiaulėms ir šunims skausmui, spazmams, karščiavimui ir uždegimui malšinti:
 Arkliams ir galvijams, esant įvairios etiologijos diegliams ar kitiems spazminiams virškinimo
trakto veiklos sutrikimams,
 Arkliams, esant paralyžinei mioglobinurijai;
 Esant stemplės obstrukcijai svetimkūniu;
 Kiaulėms, esant būklėms, pasireiškiančioms karščiavimu, pavyzdžiui, ūminiam mastitui, MMA
sindromui, kiaulių gripui;
 Esant ūminiam ar lėtiniam sąnarių uždegimui, motorinės sistemos reumatinių ligų atvejais, esant
nervų, sausgyslių ar tepalinių makščių uždegimams ar neuralgijai.
5.

KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti katėms.
Negalima švirkšti po oda.
Negalima naudoti, esant hemopoezinės sistemos veiklos sutrikimams.
6.

NEPALANKIOS REAKCIJOS

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

7.

PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Arkliai, galvijai, kiaulės, šunys.
8.

DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAI IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Vaistą rekomenduotina švirkšti į veną arba į raumenis. Arkliams, kurių audiniai bus naudojami
žmonių maistui, vaistą galima švirkšti tik į veną. Jei būtina, gydymą galima kartoti.
Rekomenduotinos tokios vaisto dozės:
Arkliams
20–50 mg/kg kūno svorio;
Galvijams
20–40 mg/kg kūno svorio;
Kiaulėms
15–50 mg/kg kūno svorio;
Šunims
20–50 mg/kg kūno svorio.
9.

NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Nėra.
10.

IŠLAUKA

Skerdienai ir subproduktams, švirkštus į veną – 12 parų, švirkštus į raumenis – 20 parų.
Pienui – 4 paros.
11.

SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.
Laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.
Laikyti žemesnėje kaip 25 C temperatūroje.
Tinkamumo laikas, pirmą kartą atkimšus buteliuką – 28 d.
Negalima naudoti, pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės.
12.

SPECIALIEJI NURODYMAI

Arkliams, kurių audiniai bus naudojami žmonių maistui, vaistą galima švirkšti tik į veną.
Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.
Kartu naudojamas fenobarbitalis, kiti barbitūratai ar glutetimidas gali paspartinti metamizolo šalinimą
iš organizmo. Kartu naudojant chlorpromaziną galima sukelti vis stiprėjančią hipotermiją.
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

2009-10-14

15.

KITA INFORMACIJA

Pakuotės: Stikliniai buteliukai po 50 ir 100 ml.
Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.
Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo
vietiniu atstovu.

