PULMOVET® 250mg/ml
Grįžti į produktų sąrašą

Registracijos žymuo
LT/2/18/2459/001

Paskirties gyvūnų rūšys:

Sudėtis
1 ml tirpalo yra:
veikliųjų medžiagų:
250 mg tilmikozino (tilmikozino fosfato)
pagalbinių medžiagų:
propilo galato (E310) – 0,2 mg,
dinatrio edetato – 2,0 mg.

Išlauka
Veršienai ir subproduktams – 42 paros.
Kiaulienai ir subproduktams – 14 parų.

Vištienai ir subproduktams – 12 parų.
Kalakutienai ir subproduktams – 19 parų.
Neregistruotas naudoti patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Neskirtas naudoti paukščiams, dedantiems arba
dėsiantiems žmonių maistui skirtus kiaušinius. Negalima naudoti likus 2 savaitėms iki kiaušinių dėjimo pradžios.

Indikacijos
Veršeliams: sergantiems kvėpavimo takų liga, sukelta tilmikozinui jautrių Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida,
Mycoplasma bovis ir M. dispar, gydyti ir metaﬁlaktikai.
Kiaulėms:sergančioms kvėpavimo takų liga, sukelta tilmikozinui jautrių Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella
multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, gydyti ir metaﬁlaktikai.
Vištoms: sergančioms kvėpavimo takų liga, sukelta tilmikozinui jautrių Mycoplasma gallisepticum ir M. synoviae, gydyti ir
metaﬁlaktikai.
Kalakutams: sergantiems kvėpavimo takų liga, sukelta tilmikozinui jautrių Mycoplasma gallisepticum ir M. synoviae, gydyti
ir metaﬁlaktikai.
Prieš gydant būtina patvirtinti ligą bandoje (pulke).
Pakuotė
960 ml talpyklė
Vaisto forma
Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu ar pieno pakaitalu.
Naudojimo būdas ir dozės
Veršeliams: 12,5 mg tilmikozino 1 kg kūno svorio (t. y., 1 ml tirpalo 20 kg kūno svorio) du kartus per parą, gydyti
3–5 dienas iš eilės.
Kiaulėms: 15–20 mg tilmikozino 1 kg kūno svorio (t. y., 6–8 ml tirpalo 100 kg kūno svorio) per parą, gydyti 5 dienas
iš eilės. Tokią dozę galima užtikrinti 200 mg tilmikozino pridėjus į litrą vandens (80 ml tirpalo 100 litrų).
Vištoms: 15–20 mg tilmikozino 1 kg kūno svorio (t. y., 6–8 ml tirpalo 100 kg kūno svorio) per parą, gydyti 3 dienas iš
eilės. Tokią dozę galima užtikrinti 75 mg tilmikozinon pridėjus į litrą vandens (30 ml tirpalo 100 litrų).
Kalakutams: 10–27 mg tilmikozino 1 kg kūno svorio (t. y., 4–11 ml tirpalo 100 kg kūno svorio) per parą, gydyti 3
dienas iš eilės. Tokią dozę galima užtikrinti 75 mg tilmikozino pridėjus į litrą vandens (30 ml tirpalo 100 litrų).
Kontraindikacijos
Arkliai ir kiti arklinių šeimos gyvūnai negali turėti priėjimo prie geriamojo vandens su tilmikozinu. Negalima naudoti,
esant padidėjusiam jautrumui tilmikozinui ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.
Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)
Labai retai (mažiau nei 1 iš 10 000 gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus) nustatyta, kad gyvūnai gėrė
mažiau vandens.
Laikymo nurodymai / Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 3 metai.
Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 3 mėn.
Tinkamumo laikas, atskiedus geriamajame vandenyje, – 24 val.
Tinkamumo laikas, atskiedus pieno pakaitale, – 6 val.
Rinkodaros teisės turėtojas
Dopharma Research B.V.

Specialieji įspėjimai:

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams
Skirta tik girdyti. Sudėtyje yra dinatrio edetato, negalima švirkšti.
Veterinarinį vaistą reikia naudoti remiantis iš gyvūnų išskirtų bakterijų jautrumo tyrimais. Jei testų atlikti neįmanoma,
gydymas turi būti grindžiamas vietos (regiono ar ūkio) epidemiologine informacija apie tikslinių bakterijų jautrumą.
Specialios atsargumo priemonės asmenims, ruošiantiems vaistą gyvūnams
Tilmikozinas gali sukelti dirginimą. Sušvirkšti, įkvėpti, nuryti, patekę ant odos ar į akis makrolidai, pvz., tilmikozinas, taip pat
gali sukelti padidėjusį jautrumą (alergiją). Padidėjęs jautrumas tilmikozinui gali sukelti kryžmines jautrumo reakcijas kitiems
makrolidams ir atvirkščiai. Kartais alerginės reakcijos šioms
medžiagoms gali būti sunkios, todėl reikia vengti tiesioginio sąlyčio.
Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu
Veterinarinio vaisto saugumas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu nenustatytas. Naudoti tik atsakingam
veterinarijos gydytojui įvertinus naudą ir riziką.
Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos
Tilmikozinas gali silpninti beta-laktaminių antibiotikų antibakterinį aktyvumą.
Nenaudoti kartu su bakteriostatiniais antimikrobiniais vaistais.
Nesuderinamumai
Negalima naudoti vienu metu su kitais vaistas, nes gali formuotis nuosėdos.
Norėdami užsisakyti šį produktą, prašome kreiptis į jus aptarnaujantį veterinarijos specialistą. Ar jūs esate veterinarijos
gydytojas? Susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi.

Kontaktai

