LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Šīm zālēm nav lietošanas instrukcija. Visa lietošanas instrukcijā norādītā informācija atrodas uz
marķējuma.
INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA
(paaugstināta spiediena alumīnija konteiners, kas satur 200 ml preparāta)
V/DCP/09/0018
Engemycin Spray, 25 mg/ml uz ādas izsmidzināms aerosols, suspensija liellopiem, aitām, cūkām

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA
DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nīderlande
Attiecīgajā dalībvalstī pārstāv vietējās kompānijas.
Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:
Intervet Productions S.r.l.
Via Nettunense, Km 20,300
04011 Aprilia (LT)
Itālija
2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Engemycin Spray, 25 mg/ml
uz ādas izsmidzināms aerosols, suspensija liellopiem, aitām, cūkām
Oxytetracycline hydrochloride

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viensml suspensijas satur:
Aktīvā viela:
Oksitetraciklīna hidrohlorīds
(kas atbilst oksitetraciklīnam)

25,00 mg
23,15 mg)

Palīgviela(s):
Patentzilais V (E131) kā krāsviela

1,25 mg

4.

ZĀĻU FORMA

Uz ādas izsmidzināms aerosols, suspensija.
Zaļa līdz zaļganzila suspensija.
5.

INDIKĀCIJA(-S)
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Pret oksitetraciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisītu vai ar tiem saistītu infekciju ārstēšanai liellopiem,
aitām un cūkām:



6.

Kāju infekciju ārstēšanai, sevišķi, ko ierosina: Dichelobacter nodosus, Fusobacterium
necrophorum un citas Fusobacterium spp., un Bacteroides spp.
Virspusēju brūču infekciju ārstēšanai pēc operācijām vai traumām, piemēram, astes košana
cūkām, skrāpējumi un nobrāzumi.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot pupu ārstēšanai, lai novērstu zāļu iekļūšanu pienā.
Nelietot dzīvniekiem, ja konstatēta pastiprināta jutība pret oksitetraciklīnu vai pret kādu no
palīgvielām.
7.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav zināmas.
Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas
instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.
8.

MĒRĶA SUGAS

Liellopi, aitas un cūkas
9.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Tikai ārīgai lietošanai.
Pirms lietošanas labi sakratīt. Aerosola konteiners ir piemērots lietošanai gan stāvus, gan apgrieztā
stāvoklī. Pirms lietošanas pamatīgi notīrīt apstrādājamo virsmu, izsmidzināt aerosolu 1-2 sekundes no
15-20 cm attāluma, līdz vieta kļūst vienmērīgi iekrāsota. Atkārtot ārstēšanu ik pēc 12 stundām 1-3
dienas, atkarībā no dzīšanas procesa.
10.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Lai sasniegtu vislabāko rezultātu kāju bojājumu gadījumā, ievērojiet sekojošas rekomendācijas:
 kārtīgi notīriet kāju virsmu, pilnībā aizvācot svešķermeņus, izdalījumus un nekrotiskos
audus
 turiet dzīvnieku uz sausas grīdas vismaz 12 stundas pēc katras aplikācijas.
11.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Liellopiem, aitām:
Gaļai un blakusproduktiem: Nulle dienas.
Pienam: Nulle dienas.
Cūkām:
Gaļai un blakusproduktiem: Nulle dienas.
Iekrāsotā cūkādas daļa jāizgriež pirms pārējais liemenis tiek izmantots cilvēku uzturā.
12.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Paaugstināta spiediena aerosola konteiners: Sargāt no tiešiem saules stariem un nepakļaut
temperatūrai, kas pārsniedz 50°C iedarbībai. Sargāt no uzliesmošanas avota – Nesmēķēt. Nelietot, ja
beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz aerosola konteinera.
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13.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Tikai ārīgai lietošanai.
Dzīvnieku apstrādi jāveic tikai labi ventilētā novietnē.
Neiesmidzināt acīs vai tuvu tām.
Zāles jālieto atbilstoši no dzīvniekiem iegūtu baktēriju jutības pārbaužu rezultātiem. Ja tas nav
iespējams, terapija jābalsta uz vietējo (reģionālo, saimniecības) epidemioloģisko informāciju par
mērķa baktēriju jutīgumu.
Nav negatīvas iedarbības lietojot veterinārās zāles grūsnības un laktācijas laikā.
Sensitizācijas un kontakta dermatīta riska dēļ lietotājam jāizvairās no zāļu saskares ar ādu. Lietojot šīs
veterinārās zāles, jāizmanto atbilstoši necaurlaidīgi cimdi.
Acu kairinājuma riska dēļ, jāizvairās no zāļu saskares ar acīm. Aizsargāt acis un seju.
Neizsmidzināt atklātā liesmā vai uz kāda nokaitēta materiāla.
Nepārdurt un nededzināt aerosola konteineru, pat pēc zāļu izlietošanas.
Izvairīties no tvaiku ieelpošanas.
Veikt apstrādi ārā vai labi ventilētā novietnē.
Pēc lietošanas nomazgāt rokas.
Neēst vai nesmēķēt lietošanas laikā.
Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) norīšana vai iekļūšana acīs, nekavējoties meklēt medicīnisko
palīdzību un uzrādīt iepakojuma marķējumu ārstam.
14.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU
IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.
15.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

09/2014
16.

CITA INFORMĀCIJA

Iepakojuma izmērs – viens aerosola konteiners, kas satur 200 ml.
17.

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

Recepšu veterinārās zāles.
Lietošanai dzīvniekiem.
18.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

V/DCP/09/0018
19.

RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija:
20.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:
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