DRAXXIN PLUS 10 mg/ml + 120 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem
tulathromycin / ketoprofen
SASTĀVS: Viens ml satur:

Aktīvās vielas: Tulatromicīns
100 mg
Ketoprofēns
120 mg
Palīgvielas:
Monotioglicerīns
5 mg
Dzidrs, bezkrāsains līdz dzeltens/zaļi dzeltens šķīdums injekcijām bez redzamām daļiņām.
INDIKĀCIJAS: Liellopu elpceļu slimību (LES), kuras saistītas ar drudzi, kuru izraisījušas pret tulatromicīnu jutīgas
Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni vai Mycoplasma bovis, ārstēšanai.
DEVAS UN LIETOŠANAS VEIDS: Subkutānai lietošanai.
Viena subkutāna injekcija devā 2,5 mg tulatromicīna/kg ķermeņa svara un 3 mg ketoprofēna/kg ķermeņa svara (atbilst
1 ml/40 kg ķermeņa svara). Lietojot liellopiem, kuru ķermeņa svars ir lielāks par 400 kg, sadalīt devu tā, lai vienā injekcijas
vietā tiktu ievadīti ne vairāk kā 10 ml.
Lai nodrošinātu pareizu devu un izvairītos no nepietiekamas devas ievadīšanas, ķermeņa svars jānosaka pēc iespējas
precīzāk.
Jebkuru elpceļu slimību gadījumā ieteicams dzīvniekus ārstēt agrīnās slimības stadijās un 48 stundu laikā pēc injekcijas
novērtēt atbildes reakciju uz ārstēšanu. Ja saglabājas vai pastiprinās elpceļu slimību klīniskās pazīmes vai rodas slimības
recidīvs, ārstēšanu mainīt, izmantojot citas antibiotikas, un tā jāturpina līdz klīnisko pazīmju izzušanai. Ja 24 stundas pēc
ārstēšanas uzsākšanas saglabājas nemainīgi paaugstināta ķermeņa temperatūra, ārstējošajam veterinārārstam izvērtēt
turpmākas pretdrudža terapijas nepieciešamību.
Aizbāzni caurdurt ne vairāk 20 reizes. Vienlaicīgi ārstējot atsevišķas dzīvnieku grupas, izmantot flakona aizbāznī ievietotu
adatu zāļu izvilkšanai vai automātisko šļirci, lai izvairītos no aizbāžņa pārmērīgas caurduršanas. Pēc zāļu lietošanas to
izvilkšanai izmantoto adatu izņemt no aizbāžņa.
IEROBEŽOJUMU PERIODS: Gaļai un blakusproduktiem: 50 dienas.
Nav reģistrēts lietošanai liellopiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.
Nelietot grūsniem dzīvniekiem 2 mēnešus pirms gaidāmajām dzemdībām, ja šo dzīvnieku pienu paredzēts izmantot
cilvēku uzturā.
IEPAKOJUMS: I tipa dzintarkrāsas stikla flakons ar hlorbutila gumijas aizbāzni ar fluorpolimēra pārklājumu un alumīnija
vāciņu. Kartona kastīte, kas satur vienu 100 ml flakonu.
Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 56 dienas.
REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS: Zoetis Belgium SA, BEĻĢIJA
Recepšu veterinārās zāles. V/DCP/20/0041
Pilnīga informācija pieejama pievienotajā lietošanas instrukcijā.

.
Bezmaksas tālrunis pasūtījumiem 8000 1008
Magnum Veterinārija SIA | Ulbrokas 23, Rīga, LV-1021 | t +371 671 600 91 | f +371 671 600 95 | e magnum@magnumvet.lv |wwww.magnumvet.lv

