MARĶĒJUMS
V/MRP/13/0017
Šīm veterinārajām zālēm nav atsevišķa lietošanas instrukcija, visa lietošanas instrukcijā paredzētā
informācija ir norādīta uz marķējuma
INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN TIEŠĀ IEPAKOJUMA APVIENOTAIS MARĶĒJUMA UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS TEKSTS
Polipropilēna konteiners un kartona kaste.

1.

Reģistrācijas apliecības īpašnieka un ražošanas licences turētāja, kurš atbild par sērijas
izlaidi, nosaukums un adrese, ja dažādi

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:
Intracare BV
Voltaweg 4
5466 AZ Veghel
Nīderlande

2.

Veterināro zāļu nosaukums

Intra Hoof-fit Gel 40 mg/g + 40 mg/g gels slaucamajām govīm

3.

Aktīvo vielu un citu vielu nosaukums

Aktīvās vielas:
Varš
40 mg/g
Cinks
40 mg/g
Palīgvielas:
Tartrazīns (E102)
Karboksimetilceluloze
C tipa cietes nātrija glikolāts
Izopropilspirts
Glicerīns
Attīrīts ūdens

4.

Zāļu forma

Gels. Zaļš, viskozs gels uz ūdens bāzes.

5.

Iepakojuma izmērs

Tiešais iepakojums: 430 grami.
Ārējais iepakojums: 6 x 430 grami.
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6.

Indikācija(-s)

Digitālā dermatīta ārstēšanai, lietojot kā daļu no ārstēšanas shēmas.
7.

Kontrindikācijas

8.

Iespējamās blakusparādības

Nav zināmas.
Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minēta šajā lietošanas
instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.
9.

Mērķa sugas

Slaucamās govis.
10.

Devas atkarībā no dzīvnieku sugas, lietošanas veida un metodes

Gadījumā, ja audi bojājuma vietā ir netīri, notīriet tos ar vienreizlietojamu drānu, lai tiktu nodrošināts
tiešs kontakts ar gelu.
Uzklāt gelu uz bojātās vietas, izmantojot tīru otu. Skarto vietu ir iespējams pilnībā pārklāt ar gelu,
apstrādājot to ārstēšanas laikā šādā secībā:
0. dienā:
3. dienā:
7. dienā:

uzklājiet gelu uz bojātās vietas un apsaitējiet to ar saiti.
noņemiet saiti un atkārtoti uzklājiet gelu, atstājiet bez saites.
nepietiekamas uzlabošanās gadījumā atkārtoti uzklājiet gelu, nesaitējot saiti.

Sazinieties ar veterinārārstu, ja 10. dienā nav vērojama uzlabošanās.
Katram gela iepakojumam līdzi tiek piegādāta ota. Saite netiek piegādāta kopā ar zālēm.
11.

Ieteikumi pareizai lietošanai

12.

Ierobežojumu periods(-i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Nulle dienas.

13.

Īpaši uzglabāšanas norādījumi

Neuzglabāt ledusskapī un nesasaldēt. Uzglabāt temperatūrā līdz 25oC.
Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā pēc “EXP”.
Derīguma termiņš attiecināms uz mēneša pēdējo dienu.

14.

Īpaši brīdinājumi

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:
Šīs zāles var radīt acu kairinājumu.
Izvairieties no zāļu saskares ar acīm.
Gadījumā, ja zāles nejauši nonāk acīs, skalojiet acis ar lielu ūdens daudzumu.
Izvairieties no roku saskares ar muti.
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Zāļu lietošanas laikā nedrīkst ēst, dzert un smēķēt.
Pēc zāļu aplikācijas mazgājiet rokas.
Grūsnība un laktācija:
Nav pierādīts šo veterināro zāļu nekaitīgums grūsnības un laktācijas laikā. Aktīvo vielu sistēmiskā
absorbcija ir zema, lietojot rekomendētajās devās, teratogēnas, fetotoksiskas vai maternotoksiskas
iedarbības iespēja ir niecīga.
Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.
Nesaderība:
Nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.
15.

Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

16.

Datums, kad lietošanas instrukcija pēdējo reizi tika apstiprināta

10/2017

17.

Cita informācija

18.

Vārdi “Lietošanai dzīvniekiem” un nosacījumi vai ierobežojumi attiecībā uz piegādi un
lietošanu, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

19.

Vārdi “Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

20.

Derīguma termiņš

EXP:
Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 1 mēnesis.
Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot līdz …

21.

Reģistrācijas apliecības numurs(-i)

V/MRP/13/0017

22.

Ražošanas sērijas numurs

Lot:
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