FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg un 5 mg/10 mg tabletes suņiem
Sastrēguma sirds mazspējas ārstēšanai suņiem atrioventrikulārā vārstuļa nepietiekamības vai dilatācijas
kardiomiopātijas dēļ. FORTEKOR PLUS ir fiksētas devas kombinācija, un šīs zāles drīkst lietot tikai tādiem
suņiem, kuru klīniskās pazīmes tiek sekmīgi kontrolētas, vienlaikus dodot atsevišķo komponentu
(pimobendāna un benazeprila hidrohlorīda) tādu pašu devu.
Katra tablete satur:
Aktīvās vielas:
Pimobendāns
1,25 mg
5 mg

FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg tabletes
FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg tabletes
Palīgvielas:
FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg tabletes
FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg tabletes

Benazeprila hidrohlorīds
2,5 mg
10 mg

Brūnais dzelzs oksīds E172
0,5 mg
2 mg

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI: Hroniskas nieru slimības gadījumā pirms terapijas sākšanas ir ieteicams pārbaudīt suņa
hidrācijas stāvokli un terapijas laikā uzraudzīt kreatinīna līmeni plazmā un eritrocītu skaitu asinīs.
Tā kā pimobendāns tiek metabolizēts aknās, zāles nedrīkst dot suņiem ar smagu aknu mazspēju.
Zāļu efektivitāte un drošums nav noteikts suņiem, kuru ķermeņa masa ir līdz 2,5 kg un kuri ir jaunāki par 4
mēnešiem.
DEVAS: Iekšķīgai lietošanai.
FORTEKOR PLUS ir fiksētas kombinācijas zāles, kuras drīkst lietot tikai suņiem, kuriem abas aktīvās vielas ir
jāievada līdztekus ar šādu fiksēto devu.
Ieteicamais FORTEKOR PLUS devu diapazons ir 0,25 - 0,5 mg pimobendāna uz kg ķermeņa masas un 0,5 - 1 mg
benazeprila hidrohlorīda uz kg ķermeņa masas, dalot divās dienas devās. FORTEKOR PLUS tabletes ir jālieto
iekšķīgi divas reizes dienā ar 12 stundu intervālu (no rīta un vakarā) un aptuveni 1 stundu pirms barošanas.
Tabletes ir sadalāmas pa dalījuma līniju.
Suņa ķermeņa masa
Lietojamo tablešu stiprums un skaits
(kg)
2,5-5
5-10
10-20
20-40
Virs 40kg

FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg tabletes
0,5
0,5
1
1

FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg tabletes

0,5
1
2

0,5
1
2

IEPAKOJUMS: Abi tablešu stiprumi ir iepakoti alumīnija/alumīnija blisteros, kas iepakoti ārējā kartona kastītē.
1,25 mg/2,5 mg tabletes: iepakojuma izmēri 30 vai 60 tabletes. 5 mg/10 mg tabletes: iepakojuma izmēri 30 vai
60 tabletes.
UZGLABĀŠANA: Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt blisteri ārējā kastītē, lai pasargātu no mitruma. Visas
atlikušās pustabletes ir jāievieto atpakaļ atvērtajā blisterī un jāuzglabā (maksimāli 1 dienu) oriģinālā kartona
kastītē bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
REĢISTRACIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS: Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Vācija

.
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