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Paskirties gyvūnų rūšys:

Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
veikliosios medžiagos:
oksitetraciklino (dihidrato) 200 mg.

Išlauka
Galvijienai, kiaulienai, ožkienai ir subproduktams – 14 parų,
Pienui – 7 paros.

Indikacijos
Galvijams
Ūmine kvėpavimo takų infekcine liga sergantiems galvijams naudotinas kartu su atitinkamu gydymu antibiotikais
klinikiniams simptomams mažinti.
Viduriuojantiems vyresniems nei savaitės amžiaus veršeliams ir jauniems, nemelžiamiems galvijams skiriamas kartu su
peroraliniu rehidraciniu gydymu klinikiniams simptomams mažinti.
Sergant ūminiu mastitu, rekomenduotinas kaip papildantis gydymą antibiotikais vaistas.
Veršeliams pooperaciniam skausmui, pašalinus ragus, malšinti.
Kiaulėms
Esant neinfekciniams lokomotoriniams sutrikimams, raišumo ir uždegimo simptomams mažinti.
Esant septicemijai ir toksemijai (mastito, metrito ir agalaktijos sindromui) po atsivedimo, naudotinas kaip papildantis gydymą
antibiotikais vaistas.

Kita informacija

Pakuotė
100 ml buteliukas.
Vaisto forma
Injekcinis tirpalas.
Naudojimo būdas ir dozės
Galvijams, kiaulėms ir ožkoms gydyti, sergant infekcinėmis ligomis, sukeltomis oksitetraciklinui jautrių gramneigiamų
ir gramteigiamų mikroorganizmų:
galvijų ir ožkų pneumonija ir transportavimo karštine, sukelta Pasteurella multocida ir Manheimia haemolytica,
nagų puviniu ir difterija, sukelta Fusobacterium necrophorum, E. coli sukeltu enteritu, aktinobacilioze, sukelta
Actinobacillus lignieresii, leptospiroze, sukelta Leptospira spp., anaplazmoze, sukelta Anaplasma marginale,
kiaulių – E. coli sukeltu enteritu, pneumonija, sukelta Pasteurella multocida ir Actinobacillus pleuropneumoniae,
leptospiroze, sukelta Leptospira pomona, proﬁlaktiškai nuo atroﬁnio rinito, sukelto Bordetella bronchiseptica ir
Pasteurella multocida.
Kontraindikacijos
Negalima naudoti gyvuliams sutrikus inkstų funkcijoms ir su kitais nefrotoksiškai veikiančiais vaistais.
Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas):
Retai jautriems gyvuliams gali pasireikšti alergija ar anaﬁlaksinė reakcija. Tokiu atveju vaisto naudoti nebegalima ir
būtina sušvirkšti epinefrino, antihistamininių medžiagų ir (ar) kortikosteroidų.
Naudojant oksitetracikliną gali paspartėti jam nejautrių mikroorganizmų augimas, todėl pasireiškus superinfekcijai šio
vaisto naudoti negalima ir reikia taikyti speciﬁnės terapijos priemones.
Laikymo nurodymai / Tinkamumo laikas
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 2 metai.

Rinkodaros teisės turėtojas:
Dopharma Research B.V.

Specialieji įspėjimai:

Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams
Nėra.
Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams
Nėra.
Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams
Nėra.
Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu
Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.
Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos
Nerekomenduotina naudoti su penicilinais ir kitais baktericidiniais vaistais. Vienu metu negalima naudoti injekcinių geležies
preparatų, nes gyvulį gali ištikti šokas. Galima naudoti su furazolidonu, bacitracino cinko druska, sulfonamidais.
Oksitetraciklinas su oleandomicinu veikia sinergiškai atsparius staﬁlokokus, su nistatinu – mikroskopinių grybų sukeltas ligas,
su streptomicinu efektyviai veikia bruceliozės sukėlėjus.
Norėdami užsisakyti šį produktą, prašome kreiptis į jus aptarnaujantį veterinarijos specialistą. Ar jūs esate veterinarijos
gydytojas? Susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi.

Kontaktai

