Dophexine® 20mg/g
Grįžti į produktų sąrašą

Registracijos žymuo
LT/2/20/2613/001-005

Paskirties gyvūnų rūšys:

Sudėtis
Kiekviename grame miltelių yra:
veikliosios medžiagos:
bromheksino 18,2 mg,
kaip bromheksino hidrochlorido 20,0 mg;

Išlauka
Kiaulėms: skerdienai ir subproduktams – 0 parų.
Vištoms, kalakutams, antims: skerdenai ir subproduktams 0 parų.
Galvijams (veršeliams): skerdienai ir subproduktams – 2 paros.
Neskirtas naudoti paukščiams, dedantiems žmonių maistui skirtus kiaušinius, kiaušinių dėjimo
metu ir 4 sav. iki kiaušinių dėjimo pradžios.

Indikacijos
Užsikimšusių kvėpavimo takų mukolitinis gydymas.

Kita informacija

Pakuotė
1 kg dėžutė arba 5kg kibirėlis
Vaisto forma
Milteliai naudoti su geriamuoju vandeniu ar pienu
Naudojimo būdas ir dozės
Naudoti per burną su geriamuoju vandeniu arba pieno pakaitalu.
0,45 mg bromheksino 1 kg kūno svorio dieną, tai atitinka 2,5 g vaisto 100 kg kūno svorio per dieną, naudojant 3-10
dienų iš eilės.
Kontraindikacijos
Negalima naudoti esant plaučių edemai.
Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių
medžiagų
Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)
Nežinoma.
Laikymo nurodymai / Tinkamumo laikas
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Saugoti nuo šviesos.
Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, – 3 mėn.
Tinkamumo laikas, atskiedus pagal nurodymus geriamuoju vandeniu, – 24 valandos geriamajame vandenyje.
Tinkamumo laikas, atskiedus pagal nurodymus pienu (pakaitalu), – 6 valandos
Rinkodaros teisės turėtojas
Dopharma Research B.V.

Specialieji įspėjimai:

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams
Esant sunkiai plaučių kirmėlių infekcijai, vaistas turėtų būti naudojamas tik praėjus 3 dienoms nuo

antihelmintinio gydymo pradžios.
Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams
Šis vaistas gali sukelti padidėjusio jautrumo reakcijas (alergiją). Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas
bromheksinui arba laktozei, turi vengti sąlyčio su šiuo vaistu.
Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu
Tyrimais su laboratoriniais gyvūnais fetotoksinis poveikis ar poveikis vaisingumui, naudojant
rekomenduojamą dozę, nenustatytas. Tačiau tyrimas nebuvo atliktas su konkrečiomis tikslinėmis rūšimis.
Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudą ir riziką.
Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos
Šį vaistą galima naudoti kartu su antibiotikais ir (arba) sulfonamidais bei bronchus plečiančiais vaistais. Bromheksinas keičia
antibiotikų pasiskirstymą organizme ir padidina jų koncentraciją serume ir nosies sekrete (pvz., spiramicino, tilozino ir
oksitetraciklino). Vis dėlto naudojant kartu su šiuo vaistu, negalima
skirti per mažos antimikrobinių vaistų dozės.
Nesuderinamumai
Kadangi nėra atlikta suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.
Norėdami užsisakyti šį produktą, prašome kreiptis į jus aptarnaujantį veterinarijos specialistą. Ar jūs esate veterinarijos
gydytojas? Susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi.

Kontaktai

