MARĶĒJUMS
V/NRP/02/1530
Šīm veterinārajām zālēm nav lietošanas instrukcija, visa lietošanas instrukcijā paredzētā
informācija ir norādīta uz iepakojuma marķējuma
ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJU
POLIETILĒNA KĀRBA
1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Atiquine P50 500mg/g pulveris iekšķīgai lietošanai putniem un zivīm
Flumequine
2.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 g pulvera satur:
Aktīvā viela:
Flumekvīns 500 mg
Palīgvielas:
Nātrija karbonāts
Laktoze
3.

ZĀĻU FORMA

Pulveris iekšķīgai lietošanai.
4.

IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 kg
5.

MĒRĶA SUGAS

Mājputni (vistas, tītari, pērļu vistiņas, fazāni, paipalas, pelēkās irbes, pīles, zosis, baloži, papagaiļi,
eksotiskie putni).
Zivis.
6.

INDIKĀCIJAS

Mājputniem: kolibakteriozes, pasterelozes un salmonelozes ārstēšanai.
Zivīm: furunkulozes (Aeromonas spp.) un vibriozes ārstēšanai.
7.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nav.
8.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.
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Putniem – iekšķīgi, izšķīdinot dzeramajā ūdenī; deva: 18g pulvera/100 litriem dzeramā ūdens
(1,8g pulvera/100kg putnu kopsvara) 3-5 dienas pēc kārtas.
Zivīm – iekšķīgi kopā ar barību; deva: 240g pulvera/100kg zivju barības (2,4g pulvera/100kg
zivju kopsvara) 5 dienas pēc kārtas. Šādu barību izbarot zivīm ar aprēķinu 1kg barības/100kg
zivju kopsvara.
9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Lietot norādītajās devās un vismaz 12 -24 stundas pēc infekcijas klīnisko simptomu izzušanas.
10.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav novērotas.
Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas
instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.
11.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem:
Putniem 3 dienas.
Zivīm: 75 grāddienas.
Nav reģistrēts lietošanai putniem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā.
12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:
Lietojot šīs veterinārās zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi.
Kad vien iespējams, hinolonus vajadzētu lietot balstoties uz jutīguma testu rezultātiem.
Lietojot veterinārās zāles atšķirīgi no zāļu aprakstā dotajiem norādījumiem, var palielināties baktēriju
izplatība, kas rezistentas pret hinoloniem un pavājināties ārstēšanas efektivitāte ar (fluoro)hinoloniem, līdz
pat iespējamai krusteniskai rezistencei.
Visas hinolonu grupas antibiotikas var izraisīt locītavu bojājumus jauniem dzīvniekiem.
Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:
Personām ar pastiprinātu jutību pret hinoloniem vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.
Izvairīties no tiešas saskares ar šīm veterinārajām zālēm un to putekļu ieelpošanas.
Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) saskare ar ādu vai norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.
Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi:
Nelietot vienlaikus ar tetraciklīniem, hloramfenikolu, makrolīdiem un linkozamīdiem.
13.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz{mēnesis/gads}
14.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt sausā, tumšā un vēsā vietā.
Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: izlietot tūlīt pēc atvēršanas.
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15.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU
IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju
vai kopā ar sadzīves atkritumiem.
16.

VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI
ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.
17.

VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
18.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

FATRO S.p.A.
Via Emilia, 285
Ozzano Emilia (BO)
Itālija
19.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

V/NRP/02/1530
20.

RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija
21.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

10/2015
22.

CITA INFORMĀCIJA

Iepakojuma izmērs: 1 kg.
Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas
apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi:
SIA "Optim Vet"
Mētru iela 6,
Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430
Latvija
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