LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/MRP/15/0020
Animedazon 2,45% uz ādas izsmidzināms aerosols, suspensija liellopiem, aitām un cūkām

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:
aniMedica GmbH
Im Südfeld 9
48308 Senden-Bösensell
Vācija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Animedazon 2,45% uz ādas izsmidzināms aerosols, suspensija liellopiem, aitām un cūkām
Chlortetracycline hydrochloride

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Katrs aerosola konteiners satur:
Aktīvā viela:
Hlortetraciklīna hidrohlorīds
3,210 g (atbilst 2,45%)
(atbilst 2,983 g hlortetraciklīna)
Palīgviela(s):
Patentzilais V 85% (E 131):
Izobutāns (propelents)

0,23 g
92,2 g

Vienmērīgi zils aerosols.

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Pret hlortetraciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisītu infekciju ārstēšana virspusējās brūcēs pēc
traumām vai operācijām. Veterinārās zāles var lietot virspusēju ādas un nagu infekciju ārstēšanai, it
sevišķi pret hlortetraciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisīta interdigitālā dermatīta (nagu puves un
nagu bojājuma) un digitālā dermatīta gadījumā.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret tetraciklīniem. Nelietot, ja zināma rezistence pret
tetraciklīniem.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Retos gadījumos iespējamas pastiprinātas jutības reakcijas.
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Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas
instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Liellopi, aitas un cūkas.

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Lietošanai uz ādas. Pirms izsmidzināšanas konteiners kārtīgi jāsakrata. Konteiners jātur aptuveni 1520 cm attālumā no apsmidzināmās vietas; smidziniet 3 sekundes, līdz vieta kļūst vienmērīgi iekrāsota.
Nagu infekcijas gadījumā ārstēšana jāatkārto pēc 30 sekundēm. Pret hlortetraciklīnu jutīgu
mikroorganismu izraisītu virspusēju brūču infekciju gadījumā ieteicama vienreizēja ārstēšana. Digitālā
dermatīta gadījumā ieteicams lietot zāles divas reizes ar 30 sekunžu intervālu, 3 dienas pēc kārtas
vienu vai divas reizes dienā. Citu naga infekciju (nagu puves un nagu bojājuma) gadījumā ieteicams
lietot zāles ar 30 sekunžu intervālu vienu vai divas reizes dienā. Atkarībā no bojājuma nopietnības un
uzlabošanās ātruma ārstēšanu ieteicams atkārtot pēc 1 līdz 3 dienām.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Skatīt 8. apakšpunktu. „Devas atkarībā no dzīvnieku sugas, lietošanas veida un metodes”.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem :
Pienam:

nulle dienas.
nulle dienas.

Nelietot uz tesmeņa dzīvniekiem laktācijas laikā, ja pienu paredzēts lietot cilvēku uzturā.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.
Neatdzesēt vai nesasaldēt.
Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz konteinera / kastītes marķējuma pēc EXP.
Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Trauks atrodas zem spiediena. Karsējot var uzsprāgt.
Aizsargāt no tiešas saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C.
Sargāt no karstuma/karstām virsmām/dzirkstelēm/atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem.
Nesmēķēt.
Neizsmidzināt uz atklātas liesmas vai citiem aizdegšanās avotiem.
Necaurdurt un nededzināt trauku pat pēc zāļu izlietošanas.
12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem:
Aizsargājiet dzīvnieka acis, izsmidzinot galvas apvidū. Pirms izsmidzināšanas rūpīgi notīriet
apstrādājamo zonu. Lietošana jāpamato ar ierosinātāja jutības testa rezultātiem un jāņem vērā
vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi. Dzīvnieks nedrīkst laizīt ārstēto vietu sev
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vai citiem dzīvniekiem. Pēc zāļu izsmidzināšanas uz nagiem dzīvnieks vismaz stundu jātur uz sausas
grīdas.
Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:
Jāizvairās no tiešas saskares ar ādu sakarā ar iespējamo sensibilizāciju, kontaktdermatītu un
iespējamajām hipersensitivitātes reakcijām uz hlortetraciklīnu. Rīkojoties ar šīm zālēm, jāvalkā
piemēroti šķidrumus necaurlaidīgi cimdi. Šīs zāles var izraisīt nopietnu acu kairinājumu. Aizsargāt
acis un seju. Ja notiek saskare ar ādu vai acīm, nekavējoties nomazgāt skarto vietu ar tīru svaigu ūdeni.
Ja kairinājums nepāriet, vajadzīga medicīniska palīdzība. Neieelpot tvaikus. Lietot zāles ārpus telpām
vai labi vēdināmā vietā. Ja zāles tiek nejauši norītas, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un
parādīt ārstam zāļu marķējumu. Strādājot ar šīm zālēm, nedrīkst ēst vai smēķēt. Pēc rīkošanās ar zālēm
nomazgāt rokas.
Skat. arī 11. punktu “Īpaši piesardzības pasākumi uzglabāšanas laikā".
Grūsnība un laktācija:
Pēc Animedazon lietošanas uz ādas, hlortetraciklīna uzsūkšanās ir niecīga. Šī iemesla dēļ Animedazon
var droši lietot grūsnības un laktācijas laikā.
Drīkst lietot grūsnības laikā.
Skatīt 10. apakšpunktu „Ierobežojumu periods(i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā”.
Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi:
Pēc hlortetraciklīna aerosola lietošanas uz ādas, hlortetraciklīna uzsūkšanās ir niecīga. Nav pieejami
dati par mijiedarbību ar citām zālēm. Mijiedarbība nav sagaidāma.
Citi piesardzības pasākumi:
Iekrāsotā cūkādas daļa jāizgriež pirms pārējais liemenis tiek izmantots cilvēku uzturā.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU
IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai
kopā ar sadzīves atkritumiem. Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām
veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA
APSTIPRINĀTA

07/2016
15.

CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.
Viens aerosola konteiners.
Kartona kastīte ar 12 x 1 aerosola konteineriem.
Veterinārās zāles ir iepildītas 211 ml paaugstināta spiediena neapvalkota skārda konteinerā ar
plastmasas vārsta mehānismu un izsmidzinātāju.
Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.
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Izplatītājs:
A/S Dimela Veta Latvija
Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads
LV- 2167,
Latvija
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