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Ovine

PRODUCẶTOR: Vanelli ���������

25 mg/ml, suspensie orală pentru ovine
albendazol

DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR 
INGREDIENTE: 
1 ml suspensie orală conţine: 
Substanța activă : Albendazol 25 mg. 

INDICAŢII
Produsul este indicat la ovine în tratamentul 
nematodozelor gastrointestinale  şi pulmonare 
(Oesophagostomum spp. Nematodirus spp., 
Haemonchus spp.,Trichostongylus spp., Cooperia 
spp., Dictyocaulus spp.) a trematodozelor 
(Fasciola spp) şi a cestodozelor (Moniesia spp.).

CONTRAINDICAŢII 
Datorită efectului potenţial teratogen şi 
embriotoxic nu se administrează în prima lună 
de gestaţie. 

POSOLOGIE  PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE 
ŞI MODUL DE ADMINISTRARE 
ASCACID 2,5% se administrează oral cu seringa 
sau cu un alt dispozitiv gradat pentru 
administrarea suspensiilor orale la animale, în 
doză unică de 7,5 mg albendazol /kg greutate 
corporală (15ml Ascacid 2,5% / 50kg greutate 
corporală). În caz de reinfestare tratamentul se 
repetă după 3 luni.

TIMP DE AŞTEPTARE 
Carne şi organe:7 zile. 
Lapte: 3 zile.

PRECAUŢII DE DEPOZITARE 
Produsul se păstrează la loc uscat, întunecos, sub 
25°C, ferit de îngheţ.  A nu se lăsa la îndemâna și 
vederea copiilor. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, 
LACTAŢIE 
Datorită efectului potenţial teratogen şi 
embriotoxic nu se administrează  în prima lună 
de gestaţie.  

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE 
MEDICINALE SAU ALTE FORME DE 
INTERACŢIUNE 
Nu se asociază cu cimetidină şi praziquantel care 
scad absorbţia albendazolului prin modi�carea 
pH-ului în rumen. 

SUPRADOZARE  
Depăşirea dozei de până la 20 ori nu determină 
reacţii adverse.
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Bovine

DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR 
INGREDIENTE
1 ml suspensie orală conţine: 
Substanţă activă :
Albendazol 100 mg. 
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100 mg/g premix medicamentat pentru 
suine, găini, curcani
�ubendazol

Suine Găini Curcani

DECLARAREA SUBSTANŢELOR  ACTIVE  ŞI  A  ALTOR SUBSTANŢE
1 g pulbere conţine: 
Substanţă activă
Flubendazol 100 mg

INDICAŢII 
Produsul este recomandat la suine şi păsări 
(găini,curcani,) în  tratamentul endoparazitozelor 
produse la suine de: Ascaris suum, 
Oesophagostomum spp, Hyostrongylus rubidus, 
Trichuris spp, Metastrongillus spp, Strongiloydes 
spp.. Păsări  (găini, curcani): Ascaridia galli, 
Heterakis spp, Capillaria spp, Amidostomum 
anseris, Trichostrongylus tenuis, Syngamus 
trachea, Railletina spp.

CONTRAINDICAŢII
Nu se administrează în caz  cu hipersensibilitate 
cunoscută la substanţa activă sau la excipient. 

MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE 
Se administrează pe cale orală, încorporat în 
furaj.
La suine doza este de 5 mg substanţă activă /kg 
greutate corporală, în doză unică, respectiv 5 g 
produs /100 kg greutate corporală; în furaj se 
administrează 1,5mg substanţă activă/kg 
greutate corporală/ zi, timp de 5 zile consecutiv, 
adica 30 ppm �ubendazol în furaj, echivalent cu 
3g produs/10 kg furaj.
La păsări (găini, curcani) doza este de 1,5–4 mg 
substanţă activă/kg greutate corporală/zi, timp 
de 5 zile consecutiv, adică 30–60 ppm 
�ubendazol  în furaj, echivalent cu 3–6 g produs 
/ 10 kg furaj.

TIMP DE AŞTEPTARE
Carne şi organe: găini: 10 zile; curcani: 0 zile; 
Suine:14 zile. 
Ouă: 0  zile.
 
PRECAUŢII DE DEPOZITARE
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. A nu 
se păstra la temperaturi mai mari de 25ºC. A se 
proteja de lumină. A se păstra la loc uscat. A nu 
se utiliza după data expirării marcată pe etichetă. 
Perioada de valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului: 20 zile. Perioada de valabilitate 
după încorporare în furaj: se utilizează imediat.
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Suine Păsări de curte
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1 g produs conţine:
Substanța activă:
Flubendazol 7,5 mg

INDICAŢII
La suine şi păsări (găini, curci, gâşte , fazani, potârnichi, 
prepeliţe) în tratamentul infestaţiilor produse de paraziţi 
sensibili la acţiunea substanţei active, cum ar �:
- suine: Ascaris suum, Oesophagostomum spp., 
Trichocephalus suis, Metastrongillus spp., Trichinella 
spiralis.
- păsări: Ascaridia galli, Heterakis spp., Capillaria spp.,, 
Trichostrongylus tenuis, Syngamus trachea.

CONTRAINDICAŢII
Nu utilizaţi în caz de hipersensibilitate la substanţa 
activă sau oricare dintre excipienţi.

POSOLOGIE  PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI 
MODUL DE ADMINISTRARE
Se administrează oral, astfel:
La suine :1 comprimat/kg greutate corporală în furaj, un 
singur tratament pe lună. Pentru infestaţiile cu 
Trichinella spiralis, tratamentul  se începe cu trei luni 
înainte de sacri�care, administrându-se câte 2 
comprimate /kg greutate corporală, timp de trei zile, în 
�ecare lună. 
La păsări (găini, curci, gâşte , fazani, potârnichi, 
prepeliţe) se administrează  individual, 1 comprimat 
pentru puiul în greutate de  150 grame şi  2 comprimate 
pentru puiul în greutate de  500 grame. Pentru păsările 
adulte se va administra  1 comprimat/kg greutate 
corporală, timp de 2 zile consecutiv.

TIMP DE AŞTEPTARE 
Carne și organe: 28 zile
Ouă: 0 zile.
Ouă ce provin de la celelalte specii de păsări: 7 zile.

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢE, LACTAŢIE 
SAU ÎN PERIOADA DE OUAT
Flubendazolul nu are efecte negative asupra funcţiei 
de  reproducere, nu are acţiune embriotoxică sau 
teratogenă. Studiile asupra reproducţiei, 
embriotoxicităţii, teratogenităţii efectuate la suine au 
fost negative.  Totuşi, la scroafe, se va administra cu 
precauţie în prima lună de gestaţie şi în cursul 
lactaţiei, avându-se în vedere raportul risc-bene�ciu 
stabilit de către medicul veterinar.

SUPRADOZARE  (SIMPTOME, PROCEDURI DE 
URGENĂŢ, ANTIDOTURI), DUPĂ CAZ
La suine, administrarea unei doze egale sau mai mari 
de 250 ppm de �ubendazol în hrană determină 
apariţia unei diarei tranzitorii. La păsări supradozarea 
cu doze de 2 – 3 ori mai mari nu a produs efecte 
adverse.

INCOMPATIBILITĂŢI
Nu se va administra împreună cu alte produse 
medicinale de uz veterinar.

�����������������������������������

INDICAŢII 
În tratamentul nematodozelor gastrointestinale 
și pulmonare produse de stadiile mature și 
imature ale Ascaridia spp., Capillaria spp., 
Syngamus tracheae, la porumbei voiajori şi de 
agrement, păsări de colivie.

CONTRAINDICAŢII 
Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate 
la substanţa activă sau la oricare dintre 
excipienţi. Nu se utilizează la porumbeii 
destinaţi consumului uman.

REACŢII ADVERSE 
Rar pot apărea semne de excitabilitate nervoasă  
(ușor tremor muscular), hipersalivație, vomă, 
reducerea apetitului sau fecale moi. Dacă 
observaţi orice reacţie adversă, chiar şi cele care 
nu sunt deja incluse în acest prospect sau 
credeţi ca medicamentul nu a avut efect vă 
rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE 
(CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE 
ADMINISTRARE Se administrează pe cale orală, 
în apa de băut, astfel: porumbei voiajori şi de 
agrement, păsări de colivie: 8 g produs în 2 litri 
apă de băut, o singură zi. În cazuri severe, 
tratamentul durează 2 zile consecutive.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINSTRAREA 
CORECTĂ 
Pe perioada tratamentului se administrează 
numai apă medicamentată. Adăpătorile trebuie 
igienizate și păstrate curate. 

TIMP (TIMPI) DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE 
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A se 
depozita la o temperatură sub 25°C. A se 
depozita într-un loc uscat. A se feri de acțiunea 
directă a razelor solare. Perioada de valabilitate 
a produsului medicinal veterinar aşa cum este 
ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de 
valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 90 zile. A nu se utiliza acest 
produs medicinal veterinar după data expirării 
marcată pe etichetă.

ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ 
(SPECIALE) 
Precauţii speciale care trebuie luate de către 
persoana care administrează produsul 
medicinal veterinar la animale :
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la 
levamisol trebuie să evite contactul cu produsul 
medicinal veterinar. 
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Pentru a preîntâmpina orice efecte neplăcute, la 
administrarea produsului medicinal veterinar se 
recomandă purtarea mănuşilor de protecţie. În 
caz de contact accidental, spălaţi bine cu apă, 
zona contaminată. În caz de ingestie accidentală 
a produsului sau dacă apar simptome 
caracterizate prin prurit cutanat sau iritaţii ale 
pielii, adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi-i 
prospectul produsului sau eticheta. 

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE OUAT 
Utilizarea levamisolului în doze terapeutice nu 
are efecte asupra fertilităţii şi capacităţii de 
eclozare a ouălor. O reducere nesemni�cativă a 
numărului de ouă poate apărea între ziua 2 și 4 
post tratament, ca rezultat al discontinuității 
aprovizionării cu apă peste noapte şi în 
consecinţă nu are legatură cu administrarea 
produsului medicinal veterinar.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE 
MEDICINALE VETERINARE ŞI ALTE FORME DE 
INTERACŢIUNE 
Timp de 14 zile înainte și după tratamentul cu 
levamisol, păsările nu trebuie tratate cu compuși 
organofosforici (insecticide, acaricide, 
antihelmintice).

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE 
URGENȚĂ, ANTIDOT) 
Orice depăşire a dozei recomandate, poate 
creşte riscul de apariţie a reacţiilor adverse, 
menţionate la pct. 6 din acest prospect.

A se evita supradozarea.
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Cabaline

DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE
1 g pastă orală conţine:
Substanţa activă: Fenbendazol 300 mg. 

INDICAŢII 
La cabaline în tratamentul pro�lactic (în efectivele în 
care diagnosticul a fost con�rmat) şi curativ al 
nematodozelor determinate  de paraziţi sensibili la 
acţiunea substanţei active: ( Strongylus vulgaris, 
Strongylus equines, Strongylus edentatus, Trichonema 
spp.,Cylicocyclus spp., Strongyloides westeri, Oxiuris equi, 
Parascaris equorum).

CONTRAINDICAŢII 
Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanţa 
activă sau oricare dintre excipienţi. 

REACŢII ADVERSE 
Produsul este bine tolerat când se administrează 
conform indicaţiilor. Depăşirea dozei de pâna la 20 ori 
nu determină reacţii adverse. Dacă observaţi orice 
reacţie adversă, chiar şi cele care nu sunt deja incluse în 
acest prospect sau credeţi că medicamentul nu a avut 
efect vă rugăm informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE  PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI 
MODUL DE ADMINISTRARE 
Produsul se administrează oral,  în doză de 10 mg 
s.a./kg greutate corporală, o singură administrare:
* o seringă de 10 ml/ animal cu greutatea de 300 kg 
greutate corporală
* o seringă de 20 ml/ animal cu greutatea de 600 kg 
greutate corporală
Se introduce seringa cu pastă în comisura buzelor la 
cabaline şi se apasă pistonul. 

TIMP DE AŞTEPTARE 
Nu este cazul. Nu se administrează la cabalinele 
destinate consumului uman.

PRECAUŢII  SPECIALE DE DEPOZITARE 
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A nu se 
păstra la temperatură mai mare de 25ºC. A se păstra la 
loc uscat. A se proteja de lumină. A se feri de îngheț. A 
nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă. 
Perioada de valabilitatea a produsului medicinal 
veterinar după prima deschidere a ambalajului primar: 
10 zile.

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE 
SAU ÎN PERIOADA DE OUAT 
Fenbendazolul nu are efecte negative asupra funcţiei 
de  reproducere, nu are acţiune embriotoxică sau 
teratogenă. Astfel, produsul poate � utilizat  în toate 
stadiile de gestaţie, la toate grupele de vârstă şi se 
poate administra iepelor care alăptează mânji.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU 
ALTE FORME DE INTERACȚIUNE 
Nu se cunosc.

SUPRADOZARE  (SIMPTOME, PROCEDURI DE 
URGENȚĂ, ANTIDOTURI), DUPĂ CAZ
Depaşirea dozei de până la de 20 ori nu determină 
reacţii adverse. 
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INDICAŢII 
În tratamentul nematodozelor gastrointestinale 
și pulmonare produse de stadiile mature și 
imature ale Ascaridia spp., Capillaria spp., 
Syngamus tracheae, la porumbei voiajori şi de 
agrement, păsări de colivie.

CONTRAINDICAŢII 
Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate 
la substanţa activă sau la oricare dintre 
excipienţi. Nu se utilizează la porumbeii 
destinaţi consumului uman.

REACŢII ADVERSE 
Rar pot apărea semne de excitabilitate nervoasă  
(ușor tremor muscular), hipersalivație, vomă, 
reducerea apetitului sau fecale moi. Dacă 
observaţi orice reacţie adversă, chiar şi cele care 
nu sunt deja incluse în acest prospect sau 
credeţi ca medicamentul nu a avut efect vă 
rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE 
(CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE 
ADMINISTRARE Se administrează pe cale orală, 
în apa de băut, astfel: porumbei voiajori şi de 
agrement, păsări de colivie: 8 g produs în 2 litri 
apă de băut, o singură zi. În cazuri severe, 
tratamentul durează 2 zile consecutive.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINSTRAREA 
CORECTĂ 
Pe perioada tratamentului se administrează 
numai apă medicamentată. Adăpătorile trebuie 
igienizate și păstrate curate. 

TIMP (TIMPI) DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE 
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A se 
depozita la o temperatură sub 25°C. A se 
depozita într-un loc uscat. A se feri de acțiunea 
directă a razelor solare. Perioada de valabilitate 
a produsului medicinal veterinar aşa cum este 
ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de 
valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 90 zile. A nu se utiliza acest 
produs medicinal veterinar după data expirării 
marcată pe etichetă.

ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ 
(SPECIALE) 
Precauţii speciale care trebuie luate de către 
persoana care administrează produsul 
medicinal veterinar la animale :
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la 
levamisol trebuie să evite contactul cu produsul 
medicinal veterinar. 
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Pentru a preîntâmpina orice efecte neplăcute, la 
administrarea produsului medicinal veterinar se 
recomandă purtarea mănuşilor de protecţie. În 
caz de contact accidental, spălaţi bine cu apă, 
zona contaminată. În caz de ingestie accidentală 
a produsului sau dacă apar simptome 
caracterizate prin prurit cutanat sau iritaţii ale 
pielii, adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi-i 
prospectul produsului sau eticheta. 

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE OUAT 
Utilizarea levamisolului în doze terapeutice nu 
are efecte asupra fertilităţii şi capacităţii de 
eclozare a ouălor. O reducere nesemni�cativă a 
numărului de ouă poate apărea între ziua 2 și 4 
post tratament, ca rezultat al discontinuității 
aprovizionării cu apă peste noapte şi în 
consecinţă nu are legatură cu administrarea 
produsului medicinal veterinar.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE 
MEDICINALE VETERINARE ŞI ALTE FORME DE 
INTERACŢIUNE 
Timp de 14 zile înainte și după tratamentul cu 
levamisol, păsările nu trebuie tratate cu compuși 
organofosforici (insecticide, acaricide, 
antihelmintice).

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE 
URGENȚĂ, ANTIDOT) 
Orice depăşire a dozei recomandate, poate 
creşte riscul de apariţie a reacţiilor adverse, 
menţionate la pct. 6 din acest prospect.

A se evita supradozarea.



INDICAŢII 
În tratamentul nematodozelor gastrointestinale 
și pulmonare produse de stadiile mature și 
imature ale Ascaridia spp., Capillaria spp., 
Syngamus tracheae, la porumbei voiajori şi de 
agrement, păsări de colivie.

CONTRAINDICAŢII 
Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate 
la substanţa activă sau la oricare dintre 
excipienţi. Nu se utilizează la porumbeii 
destinaţi consumului uman.

REACŢII ADVERSE 
Rar pot apărea semne de excitabilitate nervoasă  
(ușor tremor muscular), hipersalivație, vomă, 
reducerea apetitului sau fecale moi. Dacă 
observaţi orice reacţie adversă, chiar şi cele care 
nu sunt deja incluse în acest prospect sau 
credeţi ca medicamentul nu a avut efect vă 
rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE 
(CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE 
ADMINISTRARE Se administrează pe cale orală, 
în apa de băut, astfel: porumbei voiajori şi de 
agrement, păsări de colivie: 8 g produs în 2 litri 
apă de băut, o singură zi. În cazuri severe, 
tratamentul durează 2 zile consecutive.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINSTRAREA 
CORECTĂ 
Pe perioada tratamentului se administrează 
numai apă medicamentată. Adăpătorile trebuie 
igienizate și păstrate curate. 

TIMP (TIMPI) DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE 
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A se 
depozita la o temperatură sub 25°C. A se 
depozita într-un loc uscat. A se feri de acțiunea 
directă a razelor solare. Perioada de valabilitate 
a produsului medicinal veterinar aşa cum este 
ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de 
valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 90 zile. A nu se utiliza acest 
produs medicinal veterinar după data expirării 
marcată pe etichetă.

ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ 
(SPECIALE) 
Precauţii speciale care trebuie luate de către 
persoana care administrează produsul 
medicinal veterinar la animale :
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la 
levamisol trebuie să evite contactul cu produsul 
medicinal veterinar. 
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DECLARAREA SUBSTANŢEI (SUBSTANȚELOR) ACTIVE 
ŞI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENŢI)
1 ml gel conţine: 
Substanţe active: Ivermectină 6 mg, Praziquantel 30 mg. 
Gel oral, omogen, incolor, transparent.
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Ecvan

Cabaline

INDICAŢII 
În tratamentul infestațiilor  cu cestode,  nematode 
și  larve de insecte diptere, la cai. Cestode: Tenii: 
Anoplocephala perfoliata; Nematode:  Strongili 
mari: Strongylus vulgaris, Strongylus edentatus, 
Triodontophorus brevicauda, Triodontophorus 
serratus; Stadiul 4 larvar intraluminal al 
strongililor mici sau ciatostome,  strongili mici 
sau ciatostome (forme adulte și imature): 
Coronocyclus coronatus, Coronocyclus labiatus, 
Coronocyclus labratus, Cyathostomum catinatum, 
Cylicocyclus brevicapsulatus, Cylicocyclus insigne, 
Cylicocyclus leptostomum, Cylicocyclus nassatus,  
Cylicostephanus calicatus, Cylicostephanus goldi, 
Cylicostephanus longibursatus, Cylicostephanus 
minutus, Petrovinema poculatum; Trichostrongylus 
(viermi  de păr), forme adulte: Trichostrongylus 
axei; Oxiuri: Oxyuris equi (forme adulte), Oxyuris equi 
(larve L4); Parascaris: Parascaris equorum, Parascaris 
equorum (L4); Onchocerca (micro�larii): 
Onchocerca cervicalis, Onchocerca gutturosa; 
Strongyloides (forme adulte intestinale): 
Strongyloides westeri; Habronema (forme larvare şi 
adulte gastrice): Habronema muscae, Habronema 
majus, Draschia microstoma; Insecte diptere 
(larve): Gasterophilus  intestinalis (larve stadiul 3, 
larve stadiul 2) și Gasterophilus nasalis (larve stadiul 
2, larve stadiul 3). 

CONTRAINDICAŢII 
Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la 
substanţele active sau la oricare dintre excipienţi. 
Produsul este special creat pentru utilizare numai la 
cai. Nu se utilizează la pisici, la câinii din rasă Collie, 
Old English Sheepdog sau alte rase de câini 
înrudite/încrucișate cu acestea, la broaște țestoase, 
asupra cărora ivermectina poate avea reacții 
adverse severe.

REACŢII ADVERSE 
Au fost raportate cazuri rare de in�amație a cavității 
bucale, edem, hipersalivație, eritem și stomatită. 
Aceste reacții au fost tranzitorii. În caz de reacții 
severe se recomandă tratament simptomatic. 
Frecvența reacțiilor adverse este de�nită utilizând 
următoarea convenție: foarte frecvente (mai mult 
de 1 din 10 animale tratate care prezintă reacții 
adverse în timpul unui tratament); frecvente (mai 
mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 
animale tratate); mai puțin frecvente (mai mult de 1 
dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale 
tratate); rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 
animale din 10 000 animale tratate); foarte rare (mai 
puțin de 1 animal din 10 000 animale tratate, 
inclusiv raportările izolate ). Dacă observați orice 
reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja 
incluse în acest prospect sau credeți că 
medicamentul nu a avut efect vă rugăm să 
informați medicul veterinar. 
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POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) 
DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE 
Produsul se administrează pe cale orală, în doză unică 
de 0,2 mg ivermectină/kg greutate corporală și 1 mg 
praziquantel/kg greutate corporală, echivalent cu 5 ml 
produs/150 kg greutate corporală. Conținutul unei 
seringi poate � utilizat pentru tratamentul unui cal de 
600 kg greutate corporală. Înainte de administrare se 
reglează inelul pistonului  în funcție de greutatea 
calului, luând în calcul că 1 ml produs corespunde 
gradaţiei pentru 30 kg greutate corporală. 

TIMP (TIMPI) DE AŞTEPTARE 
Nu este autorizată utilizarea la caii care sunt destinaţi 
consumului uman. Nu este autorizată utilizarea la 
iepele care produc lapte pentru consum uman.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE 
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A nu se 
păstra la temperatură mai mare de  25 °C. A nu se 
refrigera sau congela. După utilizare, se pune capacul 
şi se păstrează în ambalajul original. A nu se utiliza 
acest produs medicinal veterinar după data expirării 
marcată pe etichetă. Data expirării se referă la ultima 
zi a lunii. Perioada de valabilitate după prima 
deschidere a ambalajului primar: 3 luni.

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE SAU DE 
LACTAȚIE GESTAŢIE
Studiile efectuate pe specii de laborator nu au 
demonstrat efecte teratogene, embriotoxice și 
materno-toxice ale ivermectinei/praziquantelului 
administrate în doza terapeutică recomandată. Poate 
� utilizat în siguranță la iepele a�ate în perioada de 
gestație, începând din luna a 3-a de gestație. În 
absența datelor clinice în ceea ce privește 
administrarea produsului la iepele a�ate în primele 3 
luni de gestație, se recomandă efectuarea unei 
evaluari bene�ciu-risc de către medicul veterinar 
responsabil. Lactație: Nu se utilizează la iepele în 
lactație, dacă  laptele este destinat consumului uman. 
Fertilitate: Nu se utilizează la armăsari de reproducţie.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE 
SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE 
Nu există date disponibile.

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE 
URGENŢĂ, ANTIDOT) 
Nu au fost observate reacţii adverse la administrarea 
unei doze unice de 1x, 3x, 5x sau de 10x doza 
recomandată la mânjii în vârstă de 14-28 zile. De 
asemenea nu au fost observate reacţii adverse la cai, 
la  administrarea unei doze de 10x doza recomandată. 
Nu au fost observate reacţii adverse la mânjii în vârstă 
de două luni trataţi cu doze de 3x doza recomandată, 
timp de trei zile, la intervale de două săptămâni. Nu a 
fost identi�cat un antidot; cu toate acestea, terapia 
simptomatică poate � bene�că.
Incompatibilităţi Nu este cazul.

Pentru a preîntâmpina orice efecte neplăcute, la 
administrarea produsului medicinal veterinar se 
recomandă purtarea mănuşilor de protecţie. În 
caz de contact accidental, spălaţi bine cu apă, 
zona contaminată. În caz de ingestie accidentală 
a produsului sau dacă apar simptome 
caracterizate prin prurit cutanat sau iritaţii ale 
pielii, adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi-i 
prospectul produsului sau eticheta. 

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE OUAT 
Utilizarea levamisolului în doze terapeutice nu 
are efecte asupra fertilităţii şi capacităţii de 
eclozare a ouălor. O reducere nesemni�cativă a 
numărului de ouă poate apărea între ziua 2 și 4 
post tratament, ca rezultat al discontinuității 
aprovizionării cu apă peste noapte şi în 
consecinţă nu are legatură cu administrarea 
produsului medicinal veterinar.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE 
MEDICINALE VETERINARE ŞI ALTE FORME DE 
INTERACŢIUNE 
Timp de 14 zile înainte și după tratamentul cu 
levamisol, păsările nu trebuie tratate cu compuși 
organofosforici (insecticide, acaricide, 
antihelmintice).

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE 
URGENȚĂ, ANTIDOT) 
Orice depăşire a dozei recomandate, poate 
creşte riscul de apariţie a reacţiilor adverse, 
menţionate la pct. 6 din acest prospect.

A se evita supradozarea.



INDICAŢII 
În tratamentul nematodozelor gastrointestinale 
și pulmonare produse de stadiile mature și 
imature ale Ascaridia spp., Capillaria spp., 
Syngamus tracheae, la porumbei voiajori şi de 
agrement, păsări de colivie.

CONTRAINDICAŢII 
Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate 
la substanţa activă sau la oricare dintre 
excipienţi. Nu se utilizează la porumbeii 
destinaţi consumului uman.

REACŢII ADVERSE 
Rar pot apărea semne de excitabilitate nervoasă  
(ușor tremor muscular), hipersalivație, vomă, 
reducerea apetitului sau fecale moi. Dacă 
observaţi orice reacţie adversă, chiar şi cele care 
nu sunt deja incluse în acest prospect sau 
credeţi ca medicamentul nu a avut efect vă 
rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE 
(CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE 
ADMINISTRARE Se administrează pe cale orală, 
în apa de băut, astfel: porumbei voiajori şi de 
agrement, păsări de colivie: 8 g produs în 2 litri 
apă de băut, o singură zi. În cazuri severe, 
tratamentul durează 2 zile consecutive.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINSTRAREA 
CORECTĂ 
Pe perioada tratamentului se administrează 
numai apă medicamentată. Adăpătorile trebuie 
igienizate și păstrate curate. 

TIMP (TIMPI) DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE 
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A se 
depozita la o temperatură sub 25°C. A se 
depozita într-un loc uscat. A se feri de acțiunea 
directă a razelor solare. Perioada de valabilitate 
a produsului medicinal veterinar aşa cum este 
ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de 
valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 90 zile. A nu se utiliza acest 
produs medicinal veterinar după data expirării 
marcată pe etichetă.

ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ 
(SPECIALE) 
Precauţii speciale care trebuie luate de către 
persoana care administrează produsul 
medicinal veterinar la animale :
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la 
levamisol trebuie să evite contactul cu produsul 
medicinal veterinar. 

INDICAŢII 
În tratamentul infestațiilor  cu cestode,  nematode 
și  larve de insecte diptere, la cai. Cestode: Tenii: 
Anoplocephala perfoliata; Nematode:  Strongili 
mari: Strongylus vulgaris, Strongylus edentatus, 
Triodontophorus brevicauda, Triodontophorus 
serratus; Stadiul 4 larvar intraluminal al 
strongililor mici sau ciatostome,  strongili mici 
sau ciatostome (forme adulte și imature): 
Coronocyclus coronatus, Coronocyclus labiatus, 
Coronocyclus labratus, Cyathostomum catinatum, 
Cylicocyclus brevicapsulatus, Cylicocyclus insigne, 
Cylicocyclus leptostomum, Cylicocyclus nassatus,  
Cylicostephanus calicatus, Cylicostephanus goldi, 
Cylicostephanus longibursatus, Cylicostephanus 
minutus, Petrovinema poculatum; Trichostrongylus 
(viermi  de păr), forme adulte: Trichostrongylus 
axei; Oxiuri: Oxyuris equi (forme adulte), Oxyuris equi 
(larve L4); Parascaris: Parascaris equorum, Parascaris 
equorum (L4); Onchocerca (micro�larii): 
Onchocerca cervicalis, Onchocerca gutturosa; 
Strongyloides (forme adulte intestinale): 
Strongyloides westeri; Habronema (forme larvare şi 
adulte gastrice): Habronema muscae, Habronema 
majus, Draschia microstoma; Insecte diptere 
(larve): Gasterophilus  intestinalis (larve stadiul 3, 
larve stadiul 2) și Gasterophilus nasalis (larve stadiul 
2, larve stadiul 3). 

CONTRAINDICAŢII 
Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la 
substanţele active sau la oricare dintre excipienţi. 
Produsul este special creat pentru utilizare numai la 
cai. Nu se utilizează la pisici, la câinii din rasă Collie, 
Old English Sheepdog sau alte rase de câini 
înrudite/încrucișate cu acestea, la broaște țestoase, 
asupra cărora ivermectina poate avea reacții 
adverse severe.

REACŢII ADVERSE 
Au fost raportate cazuri rare de in�amație a cavității 
bucale, edem, hipersalivație, eritem și stomatită. 
Aceste reacții au fost tranzitorii. În caz de reacții 
severe se recomandă tratament simptomatic. 
Frecvența reacțiilor adverse este de�nită utilizând 
următoarea convenție: foarte frecvente (mai mult 
de 1 din 10 animale tratate care prezintă reacții 
adverse în timpul unui tratament); frecvente (mai 
mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 
animale tratate); mai puțin frecvente (mai mult de 1 
dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale 
tratate); rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 
animale din 10 000 animale tratate); foarte rare (mai 
puțin de 1 animal din 10 000 animale tratate, 
inclusiv raportările izolate ). Dacă observați orice 
reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja 
incluse în acest prospect sau credeți că 
medicamentul nu a avut efect vă rugăm să 
informați medicul veterinar. 

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) 
DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE 
Produsul se administrează pe cale orală, în doză unică 
de 0,2 mg ivermectină/kg greutate corporală și 1 mg 
praziquantel/kg greutate corporală, echivalent cu 5 ml 
produs/150 kg greutate corporală. Conținutul unei 
seringi poate � utilizat pentru tratamentul unui cal de 
600 kg greutate corporală. Înainte de administrare se 
reglează inelul pistonului  în funcție de greutatea 
calului, luând în calcul că 1 ml produs corespunde 
gradaţiei pentru 30 kg greutate corporală. 

TIMP (TIMPI) DE AŞTEPTARE 
Nu este autorizată utilizarea la caii care sunt destinaţi 
consumului uman. Nu este autorizată utilizarea la 
iepele care produc lapte pentru consum uman.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE 
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A nu se 
păstra la temperatură mai mare de  25 °C. A nu se 
refrigera sau congela. După utilizare, se pune capacul 
şi se păstrează în ambalajul original. A nu se utiliza 
acest produs medicinal veterinar după data expirării 
marcată pe etichetă. Data expirării se referă la ultima 
zi a lunii. Perioada de valabilitate după prima 
deschidere a ambalajului primar: 3 luni.

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE SAU DE 
LACTAȚIE GESTAŢIE
Studiile efectuate pe specii de laborator nu au 
demonstrat efecte teratogene, embriotoxice și 
materno-toxice ale ivermectinei/praziquantelului 
administrate în doza terapeutică recomandată. Poate 
� utilizat în siguranță la iepele a�ate în perioada de 
gestație, începând din luna a 3-a de gestație. În 
absența datelor clinice în ceea ce privește 
administrarea produsului la iepele a�ate în primele 3 
luni de gestație, se recomandă efectuarea unei 
evaluari bene�ciu-risc de către medicul veterinar 
responsabil. Lactație: Nu se utilizează la iepele în 
lactație, dacă  laptele este destinat consumului uman. 
Fertilitate: Nu se utilizează la armăsari de reproducţie.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE 
SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE 
Nu există date disponibile.

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE 
URGENŢĂ, ANTIDOT) 
Nu au fost observate reacţii adverse la administrarea 
unei doze unice de 1x, 3x, 5x sau de 10x doza 
recomandată la mânjii în vârstă de 14-28 zile. De 
asemenea nu au fost observate reacţii adverse la cai, 
la  administrarea unei doze de 10x doza recomandată. 
Nu au fost observate reacţii adverse la mânjii în vârstă 
de două luni trataţi cu doze de 3x doza recomandată, 
timp de trei zile, la intervale de două săptămâni. Nu a 
fost identi�cat un antidot; cu toate acestea, terapia 
simptomatică poate � bene�că.
Incompatibilităţi Nu este cazul.
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Pentru a preîntâmpina orice efecte neplăcute, la 
administrarea produsului medicinal veterinar se 
recomandă purtarea mănuşilor de protecţie. În 
caz de contact accidental, spălaţi bine cu apă, 
zona contaminată. În caz de ingestie accidentală 
a produsului sau dacă apar simptome 
caracterizate prin prurit cutanat sau iritaţii ale 
pielii, adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi-i 
prospectul produsului sau eticheta. 

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE OUAT 
Utilizarea levamisolului în doze terapeutice nu 
are efecte asupra fertilităţii şi capacităţii de 
eclozare a ouălor. O reducere nesemni�cativă a 
numărului de ouă poate apărea între ziua 2 și 4 
post tratament, ca rezultat al discontinuității 
aprovizionării cu apă peste noapte şi în 
consecinţă nu are legatură cu administrarea 
produsului medicinal veterinar.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE 
MEDICINALE VETERINARE ŞI ALTE FORME DE 
INTERACŢIUNE 
Timp de 14 zile înainte și după tratamentul cu 
levamisol, păsările nu trebuie tratate cu compuși 
organofosforici (insecticide, acaricide, 
antihelmintice).

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE 
URGENȚĂ, ANTIDOT) 
Orice depăşire a dozei recomandate, poate 
creşte riscul de apariţie a reacţiilor adverse, 
menţionate la pct. 6 din acest prospect.

A se evita supradozarea.



INDICAŢII 
În tratamentul nematodozelor gastrointestinale 
și pulmonare produse de stadiile mature și 
imature ale Ascaridia spp., Capillaria spp., 
Syngamus tracheae, la porumbei voiajori şi de 
agrement, păsări de colivie.

CONTRAINDICAŢII 
Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate 
la substanţa activă sau la oricare dintre 
excipienţi. Nu se utilizează la porumbeii 
destinaţi consumului uman.

REACŢII ADVERSE 
Rar pot apărea semne de excitabilitate nervoasă  
(ușor tremor muscular), hipersalivație, vomă, 
reducerea apetitului sau fecale moi. Dacă 
observaţi orice reacţie adversă, chiar şi cele care 
nu sunt deja incluse în acest prospect sau 
credeţi ca medicamentul nu a avut efect vă 
rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE 
(CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE 
ADMINISTRARE Se administrează pe cale orală, 
în apa de băut, astfel: porumbei voiajori şi de 
agrement, păsări de colivie: 8 g produs în 2 litri 
apă de băut, o singură zi. În cazuri severe, 
tratamentul durează 2 zile consecutive.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINSTRAREA 
CORECTĂ 
Pe perioada tratamentului se administrează 
numai apă medicamentată. Adăpătorile trebuie 
igienizate și păstrate curate. 

TIMP (TIMPI) DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE 
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A se 
depozita la o temperatură sub 25°C. A se 
depozita într-un loc uscat. A se feri de acțiunea 
directă a razelor solare. Perioada de valabilitate 
a produsului medicinal veterinar aşa cum este 
ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de 
valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 90 zile. A nu se utiliza acest 
produs medicinal veterinar după data expirării 
marcată pe etichetă.

ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ 
(SPECIALE) 
Precauţii speciale care trebuie luate de către 
persoana care administrează produsul 
medicinal veterinar la animale :
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la 
levamisol trebuie să evite contactul cu produsul 
medicinal veterinar. 
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DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ŞI A ALTOR 
INGREDIENTE
1 ml soluție orală conţine
Substanța activă: Ivermectină  0,8 mg. 
Soluţie limpede, transparentă, incoloră.

INDICAŢIE (INDICAŢII) 
Se recomandă la ovine în tratamentul 
următoarelor infestaţii parazitare : 
nematode gastrointestinale: Haemonchus 
contortus (adulți și stadiul 4 larvar), Haemonchus 
placei (adulți),  Ostertagia circumcincta (adulți și 
stadiul 4 larvar), Trichostrongylus axei (adulți și 
stadiul 4 larvar), Trichostrongylus colubriformis 
(adulți și stadiul 4 larvar),  Cooperia curtitei 
(adulți și stadiul 4 larvar),   Cooperia oncophora 
(adulți), Nematodirus spathiger (adulți și stadiul 
4 larvar), Nematodirus battus (adulți și stadiul 4 
larvar), Strongyloides papillosus (adulți), 
Oesophagostomum columbianum (adulți și 
stadiul 4 larvar), Oesophagostomum venulosum 
(adulți), Trichuris ovis (adulți), Chabertia ovina 
(adulți). 
nematode pulmonare: Dictyocaulus �laria (adulți 
și stadiul 4 larvar), Muellerius  capillaris , 
Protostrongylus rufescens.
infestări cu larve nazale:  Oestrus ovis (de stadiu 
1, 2 și 3).  

CONTRAINDICAŢII
Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la 
substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. 
Nu se utilizează la alte specii de animale 
deoarece pot apare reacții adverse severe.

REACŢII ADVERSE
Produsul administrat conform indicaţiilor este 
bine tolerat. Rar poate apărea tusea la ovine, în 
urma administrării orale a ivermectinei. Dacă 
observaţi orice reacţie adversă, chiar şi cele care 
nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeţi 
ca medicamentul nu a avut efect vă rugăm 
informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE 
(CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE 
ADMINISTRARE: VANMECTIN 
Se administrează pe cale orală, cu seringa sau cu 
un alt dispozitiv gradat pentru administrarea 
soluțiilor orale la animale, în doză unică de 0,2 
mg ivermectină/kg greutate corporală, 
echivalent cu 2,5 ml Vanmectin/10 kg greutate 
corporală.
 
RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA 
CORECTĂ
Pentru a asigura o administrare corectă a dozei 
terapeutice trebuie să se determine greutatea 
corporală a animalului cât mai precis. Dacă  
animalele sunt tratate colectiv și nu individual, 
ele trebuie grupate după greutatea corporală și 
dozate corespunzător  pentru a se evita 
sub/supradozarea.
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Vanmectin

Ovine
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PRODUCẶTOR: Vanelli ���������

TIMP DE AŞTEPTARE
Carne şi organe: 15 zile. Nu este autorizată 
utilizarea la animale care produc lapte pentru 
consum uman. Oile trebuie tratate cu până la 60 
de zile înainte de începutul perioadei de lactație, 
în cazul în care laptele este destinat consumului 
uman.

PRECAUŢII SPECIALE DE DEPOZITARE
A nu se păstra la temperatură mai mare de  25 °C. 
A nu se refrigera sau congela. A se feri de îngheţ. 
A se păstra în ambalajul original. A se proteja de 
lumină directă. 
Perioada de valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 6 luni. A nu se utiliza acest 
produs veterinar după data expirării marcată pe 
etichetă. Data expirării se referă la ultima zi a lunii.

ATENŢIONĂRI SPECIALE 
Atenţionări speciale pentru �ecare specie ţintă: 
Următoarele practici cresc riscul dezvoltării 
rezistenței și în consecinţă pot determina 
ine�ciența terapiei antihelmintice:
- Utilizarea repetată și prea frecventă a 
antihelminticelor din aceeaşi clasă, pe o perioadă 
mai lungă  de timp.
- Subdozarea, care poate � determinată de o 
subestimare a greutății corporale a animalului sau 
de o administrare incorectă a produsului.
- Cazurile clinice suspecte de rezistență la 
antihelmintice trebuie investigate utilizând teste 
paraclinice (ex: testul de numărare a ouălor din 
fecale). În situația în care testele indică rezistența 
față de o anumită clasă de antihelmintice, trebuie 
utilizat un antihelmintic care aparţine unei clase 
farmacologice diferite şi care are un mecanism 
diferit de acţiune. Utilizarea acestui produs 
trebuie susținută de informaţii epidemiologice 
locale (regionale, la nivel de fermă) despre 
susceptibilitatea rezistenței  paraziților şi însoţită 
de recomandări despre modalităţi de limitare a 
selecţiei de rezistenţă la ivermectină.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE 
Precauţii speciale pentru utilizarea la animale: 
Nu este cazul. 
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana 
care administrează produsul medicinal veterinar 
la animale: 
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la 
ivermectină trebuie să evite contactul cu produsul 
medicinal veterinar. 
În caz de ingestie accidentală sau a contactului cu 
ochii solicitați  imediat sfatul medicului și 

prezentați medicului prospectul produsului sau 
eticheta. La utilizarea produsului se vor purta 
mănuși de protecție.

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, 
LACTAȚIE SAU ÎN PERIOADA DE OUAT : 
Gestaţie: Studiile de laborator efectuate pe 
şoareci, şobolani şi iepuri nu au demonstrat 
efecte teratogene, feto–toxice şi materno-toxice 
ale ivermectinei, administrată în doză 
terapeutică. Lactație: Nu se utilizează la animale 
în lactație, dacă  laptele este destinat 
consumului uman. A nu se utiliza cu 60 de zile 
înainte de începerea lactației, în cazul în care 
laptele este destinat consumului uman.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE 
MEDICINALE SAU ALTE FORME DE 
INTERACŢIUNE
Nu se cunosc.

SUPRADOZARE  (SIMPTOME, PROCEDURI DE 
URGENŢĂ, ANTIDOTURI), DUPĂ CAZ
La ovine, administrarea unei doze egale sau mai 
mari de 30 de ori decât doza terapeutică nu a 
produs apariția semnelor de toxicitate. În cazul 
în care se suspectează apariția reacțiilor toxice 
datorate supradozării, se recomandă instituirea 
unui tratament simptomatic. Simptomele toxice 
cauzate de supradozare pot �: tremurături, 
convulsii, decubit lateral și în cele din urmă, 
coma.

INCOMPATIBILITĂŢI MAJORE
În absența studiilor de compatibilitate, acest 
produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat 
cu alte produse medicinale veterinare.

Pentru a preîntâmpina orice efecte neplăcute, la 
administrarea produsului medicinal veterinar se 
recomandă purtarea mănuşilor de protecţie. În 
caz de contact accidental, spălaţi bine cu apă, 
zona contaminată. În caz de ingestie accidentală 
a produsului sau dacă apar simptome 
caracterizate prin prurit cutanat sau iritaţii ale 
pielii, adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi-i 
prospectul produsului sau eticheta. 

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE OUAT 
Utilizarea levamisolului în doze terapeutice nu 
are efecte asupra fertilităţii şi capacităţii de 
eclozare a ouălor. O reducere nesemni�cativă a 
numărului de ouă poate apărea între ziua 2 și 4 
post tratament, ca rezultat al discontinuității 
aprovizionării cu apă peste noapte şi în 
consecinţă nu are legatură cu administrarea 
produsului medicinal veterinar.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE 
MEDICINALE VETERINARE ŞI ALTE FORME DE 
INTERACŢIUNE 
Timp de 14 zile înainte și după tratamentul cu 
levamisol, păsările nu trebuie tratate cu compuși 
organofosforici (insecticide, acaricide, 
antihelmintice).

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE 
URGENȚĂ, ANTIDOT) 
Orice depăşire a dozei recomandate, poate 
creşte riscul de apariţie a reacţiilor adverse, 
menţionate la pct. 6 din acest prospect.

A se evita supradozarea.



INDICAŢII 
În tratamentul nematodozelor gastrointestinale 
și pulmonare produse de stadiile mature și 
imature ale Ascaridia spp., Capillaria spp., 
Syngamus tracheae, la porumbei voiajori şi de 
agrement, păsări de colivie.

CONTRAINDICAŢII 
Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate 
la substanţa activă sau la oricare dintre 
excipienţi. Nu se utilizează la porumbeii 
destinaţi consumului uman.

REACŢII ADVERSE 
Rar pot apărea semne de excitabilitate nervoasă  
(ușor tremor muscular), hipersalivație, vomă, 
reducerea apetitului sau fecale moi. Dacă 
observaţi orice reacţie adversă, chiar şi cele care 
nu sunt deja incluse în acest prospect sau 
credeţi ca medicamentul nu a avut efect vă 
rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE 
(CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE 
ADMINISTRARE Se administrează pe cale orală, 
în apa de băut, astfel: porumbei voiajori şi de 
agrement, păsări de colivie: 8 g produs în 2 litri 
apă de băut, o singură zi. În cazuri severe, 
tratamentul durează 2 zile consecutive.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINSTRAREA 
CORECTĂ 
Pe perioada tratamentului se administrează 
numai apă medicamentată. Adăpătorile trebuie 
igienizate și păstrate curate. 

TIMP (TIMPI) DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE 
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A se 
depozita la o temperatură sub 25°C. A se 
depozita într-un loc uscat. A se feri de acțiunea 
directă a razelor solare. Perioada de valabilitate 
a produsului medicinal veterinar aşa cum este 
ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de 
valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 90 zile. A nu se utiliza acest 
produs medicinal veterinar după data expirării 
marcată pe etichetă.

ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ 
(SPECIALE) 
Precauţii speciale care trebuie luate de către 
persoana care administrează produsul 
medicinal veterinar la animale :
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la 
levamisol trebuie să evite contactul cu produsul 
medicinal veterinar. 

INDICAŢIE (INDICAŢII) 
Se recomandă la ovine în tratamentul 
următoarelor infestaţii parazitare : 
nematode gastrointestinale: Haemonchus 
contortus (adulți și stadiul 4 larvar), Haemonchus 
placei (adulți),  Ostertagia circumcincta (adulți și 
stadiul 4 larvar), Trichostrongylus axei (adulți și 
stadiul 4 larvar), Trichostrongylus colubriformis 
(adulți și stadiul 4 larvar),  Cooperia curtitei 
(adulți și stadiul 4 larvar),   Cooperia oncophora 
(adulți), Nematodirus spathiger (adulți și stadiul 
4 larvar), Nematodirus battus (adulți și stadiul 4 
larvar), Strongyloides papillosus (adulți), 
Oesophagostomum columbianum (adulți și 
stadiul 4 larvar), Oesophagostomum venulosum 
(adulți), Trichuris ovis (adulți), Chabertia ovina 
(adulți). 
nematode pulmonare: Dictyocaulus �laria (adulți 
și stadiul 4 larvar), Muellerius  capillaris , 
Protostrongylus rufescens.
infestări cu larve nazale:  Oestrus ovis (de stadiu 
1, 2 și 3).  

CONTRAINDICAŢII
Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la 
substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. 
Nu se utilizează la alte specii de animale 
deoarece pot apare reacții adverse severe.

REACŢII ADVERSE
Produsul administrat conform indicaţiilor este 
bine tolerat. Rar poate apărea tusea la ovine, în 
urma administrării orale a ivermectinei. Dacă 
observaţi orice reacţie adversă, chiar şi cele care 
nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeţi 
ca medicamentul nu a avut efect vă rugăm 
informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE 
(CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE 
ADMINISTRARE: VANMECTIN 
Se administrează pe cale orală, cu seringa sau cu 
un alt dispozitiv gradat pentru administrarea 
soluțiilor orale la animale, în doză unică de 0,2 
mg ivermectină/kg greutate corporală, 
echivalent cu 2,5 ml Vanmectin/10 kg greutate 
corporală.
 
RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA 
CORECTĂ
Pentru a asigura o administrare corectă a dozei 
terapeutice trebuie să se determine greutatea 
corporală a animalului cât mai precis. Dacă  
animalele sunt tratate colectiv și nu individual, 
ele trebuie grupate după greutatea corporală și 
dozate corespunzător  pentru a se evita 
sub/supradozarea.

TIMP DE AŞTEPTARE
Carne şi organe: 15 zile. Nu este autorizată 
utilizarea la animale care produc lapte pentru 
consum uman. Oile trebuie tratate cu până la 60 
de zile înainte de începutul perioadei de lactație, 
în cazul în care laptele este destinat consumului 
uman.

PRECAUŢII SPECIALE DE DEPOZITARE
A nu se păstra la temperatură mai mare de  25 °C. 
A nu se refrigera sau congela. A se feri de îngheţ. 
A se păstra în ambalajul original. A se proteja de 
lumină directă. 
Perioada de valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 6 luni. A nu se utiliza acest 
produs veterinar după data expirării marcată pe 
etichetă. Data expirării se referă la ultima zi a lunii.

ATENŢIONĂRI SPECIALE 
Atenţionări speciale pentru �ecare specie ţintă: 
Următoarele practici cresc riscul dezvoltării 
rezistenței și în consecinţă pot determina 
ine�ciența terapiei antihelmintice:
- Utilizarea repetată și prea frecventă a 
antihelminticelor din aceeaşi clasă, pe o perioadă 
mai lungă  de timp.
- Subdozarea, care poate � determinată de o 
subestimare a greutății corporale a animalului sau 
de o administrare incorectă a produsului.
- Cazurile clinice suspecte de rezistență la 
antihelmintice trebuie investigate utilizând teste 
paraclinice (ex: testul de numărare a ouălor din 
fecale). În situația în care testele indică rezistența 
față de o anumită clasă de antihelmintice, trebuie 
utilizat un antihelmintic care aparţine unei clase 
farmacologice diferite şi care are un mecanism 
diferit de acţiune. Utilizarea acestui produs 
trebuie susținută de informaţii epidemiologice 
locale (regionale, la nivel de fermă) despre 
susceptibilitatea rezistenței  paraziților şi însoţită 
de recomandări despre modalităţi de limitare a 
selecţiei de rezistenţă la ivermectină.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE 
Precauţii speciale pentru utilizarea la animale: 
Nu este cazul. 
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana 
care administrează produsul medicinal veterinar 
la animale: 
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la 
ivermectină trebuie să evite contactul cu produsul 
medicinal veterinar. 
În caz de ingestie accidentală sau a contactului cu 
ochii solicitați  imediat sfatul medicului și 

prezentați medicului prospectul produsului sau 
eticheta. La utilizarea produsului se vor purta 
mănuși de protecție.

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, 
LACTAȚIE SAU ÎN PERIOADA DE OUAT : 
Gestaţie: Studiile de laborator efectuate pe 
şoareci, şobolani şi iepuri nu au demonstrat 
efecte teratogene, feto–toxice şi materno-toxice 
ale ivermectinei, administrată în doză 
terapeutică. Lactație: Nu se utilizează la animale 
în lactație, dacă  laptele este destinat 
consumului uman. A nu se utiliza cu 60 de zile 
înainte de începerea lactației, în cazul în care 
laptele este destinat consumului uman.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE 
MEDICINALE SAU ALTE FORME DE 
INTERACŢIUNE
Nu se cunosc.

SUPRADOZARE  (SIMPTOME, PROCEDURI DE 
URGENŢĂ, ANTIDOTURI), DUPĂ CAZ
La ovine, administrarea unei doze egale sau mai 
mari de 30 de ori decât doza terapeutică nu a 
produs apariția semnelor de toxicitate. În cazul 
în care se suspectează apariția reacțiilor toxice 
datorate supradozării, se recomandă instituirea 
unui tratament simptomatic. Simptomele toxice 
cauzate de supradozare pot �: tremurături, 
convulsii, decubit lateral și în cele din urmă, 
coma.

INCOMPATIBILITĂŢI MAJORE
În absența studiilor de compatibilitate, acest 
produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat 
cu alte produse medicinale veterinare.

���������������������� ������������� ��

Pentru a preîntâmpina orice efecte neplăcute, la 
administrarea produsului medicinal veterinar se 
recomandă purtarea mănuşilor de protecţie. În 
caz de contact accidental, spălaţi bine cu apă, 
zona contaminată. În caz de ingestie accidentală 
a produsului sau dacă apar simptome 
caracterizate prin prurit cutanat sau iritaţii ale 
pielii, adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi-i 
prospectul produsului sau eticheta. 

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE OUAT 
Utilizarea levamisolului în doze terapeutice nu 
are efecte asupra fertilităţii şi capacităţii de 
eclozare a ouălor. O reducere nesemni�cativă a 
numărului de ouă poate apărea între ziua 2 și 4 
post tratament, ca rezultat al discontinuității 
aprovizionării cu apă peste noapte şi în 
consecinţă nu are legatură cu administrarea 
produsului medicinal veterinar.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE 
MEDICINALE VETERINARE ŞI ALTE FORME DE 
INTERACŢIUNE 
Timp de 14 zile înainte și după tratamentul cu 
levamisol, păsările nu trebuie tratate cu compuși 
organofosforici (insecticide, acaricide, 
antihelmintice).

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE 
URGENȚĂ, ANTIDOT) 
Orice depăşire a dozei recomandate, poate 
creşte riscul de apariţie a reacţiilor adverse, 
menţionate la pct. 6 din acest prospect.

A se evita supradozarea.



INDICAŢII 
În tratamentul nematodozelor gastrointestinale 
și pulmonare produse de stadiile mature și 
imature ale Ascaridia spp., Capillaria spp., 
Syngamus tracheae, la porumbei voiajori şi de 
agrement, păsări de colivie.

CONTRAINDICAŢII 
Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate 
la substanţa activă sau la oricare dintre 
excipienţi. Nu se utilizează la porumbeii 
destinaţi consumului uman.

REACŢII ADVERSE 
Rar pot apărea semne de excitabilitate nervoasă  
(ușor tremor muscular), hipersalivație, vomă, 
reducerea apetitului sau fecale moi. Dacă 
observaţi orice reacţie adversă, chiar şi cele care 
nu sunt deja incluse în acest prospect sau 
credeţi ca medicamentul nu a avut efect vă 
rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE 
(CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE 
ADMINISTRARE Se administrează pe cale orală, 
în apa de băut, astfel: porumbei voiajori şi de 
agrement, păsări de colivie: 8 g produs în 2 litri 
apă de băut, o singură zi. În cazuri severe, 
tratamentul durează 2 zile consecutive.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINSTRAREA 
CORECTĂ 
Pe perioada tratamentului se administrează 
numai apă medicamentată. Adăpătorile trebuie 
igienizate și păstrate curate. 

TIMP (TIMPI) DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE 
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A se 
depozita la o temperatură sub 25°C. A se 
depozita într-un loc uscat. A se feri de acțiunea 
directă a razelor solare. Perioada de valabilitate 
a produsului medicinal veterinar aşa cum este 
ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de 
valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 90 zile. A nu se utiliza acest 
produs medicinal veterinar după data expirării 
marcată pe etichetă.

ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ 
(SPECIALE) 
Precauţii speciale care trebuie luate de către 
persoana care administrează produsul 
medicinal veterinar la animale :
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la 
levamisol trebuie să evite contactul cu produsul 
medicinal veterinar. 

Levanmizol
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DECLARAREA (SUBSTANŢEI) SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR 
INGREDIENTE (INGREDIENŢI) 
1 comprimat de 200 mg conţine: 
Substanța activă: Levamisol HCl 20 mg. 

INDICAŢII 
În tratamentul nematodozelor gastrointestinale 
și pulmonare produse de stadiile mature şi 
imature ale Ascaridia spp., Capillaria 
spp.,Syngamus tracheae, la porumbeii voiajori şi 
de agrement, păsări de colivie.

CONTRAINDICAŢII 
Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate 
la substanţa activă sau la oricare dintre 
excipienţi. Nu se utilizează la porumbeii 
destinaţi consumului uman.

REACŢII ADVERSE 
Rar pot apărea semne de excitabilitate nervoasă 
(uşor tremor muscular), hipersalivaţie, vomă, 
reducerea apetitului sau fecale moi. Dacă 
observaţi orice reacţie adversă, chiar şi cele care 
nu sunt deja incluse în acest prospect sau 
credeţi că medicamentul nu a avut efect, vă 
rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE,CALE 
DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE 
ADMINISTRARE 
Se administrează pe cale orală, astfel:
-porumbei voiajori şi de agrement, păsări de 
colivie: 1 comprimat per porumbel sau pasăre 
de colivie, o singură doză. În cazuri severe, 
tratamentul durează 2 zile consecutive.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINSTRAREA 
CORECTĂ 
Nu utilizaţi produsul dacă observaţi semne 
vizibile de deteriorare a ambalajului primar.

TIMP DE AŞTEPTARE 
Nu este cazul.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE 
A nu se  lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A 
se depozita la o temperatură sub 25°C. A se 
depozita într-un loc uscat. A se feri de acţiunea 
directă a razelor solare. Perioada de valabilitate 
a produsului medicinal veterinar aşa cum este 
ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de 
valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar (�acon cu 60 comprimate):  
90 zile. A nu se utiliza acest produs medicinal  
după data expirării marcată pe etichetă.

ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ 
(SPECIALE) 
Precauţii speciale care trebuie luate de către 
persoana care administrează produsul 
medicinal veterinar la animale:
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la 
levamisol trebuie să evite contactul cu produsul 
medicinal veterinar. Pentru a preîntâmpina orice 
efecte neplăcute, la administrarea produsului 
medicinal veterinar se recomandă purtarea 
mănuşilor de protecţie. 
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În caz de contact accidental, spălaţi bine cu apă, 
zona contaminată. În caz de ingestie accidentală 
a produsului sau dacă apar simptome 
caracterizate prin prurit cutanat sau iritaţii ale 
pielii, adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi-i 
prospectul produsului sau eticheta.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE OUAT
Utilizarea levamisolului în doze terapeutice nu 
are efecte asupra fertilităţii şi capacităţii de 
eclozare a ouălor. O reducere nesemini�cativă a 
numărului de ouă poate apărea între ziua 2 şi 4 
post tratament, ca rezultat al discontinuităţii 
aprovizionării cu apă peste noapte şi în 
consecinţă nu are legătură cu administrarea 
produsului medicinal veterinar.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE 
MEDICINALE VETERINARE ŞI ALTE FORME DE 
INTERACŢIUNE:
Timp de 14 zile înainte și după tratamentul cu 
levamisol, păsările nu trebuie tratate cu compuşi 
organofosforici (insecticide, acaricide, 
antihelmintice).

SUPRADOZAREA (SIMPTOME, PROCEDURI DE 
URGENŢĂ, ANTIDOT)
Orice depăşire a dozei recomandate, poate 
creşte riscul de apariţie a reacţiilor adverse.

A se evita supradozarea.

Păsări de colivie Porumbei

Pentru a preîntâmpina orice efecte neplăcute, la 
administrarea produsului medicinal veterinar se 
recomandă purtarea mănuşilor de protecţie. În 
caz de contact accidental, spălaţi bine cu apă, 
zona contaminată. În caz de ingestie accidentală 
a produsului sau dacă apar simptome 
caracterizate prin prurit cutanat sau iritaţii ale 
pielii, adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi-i 
prospectul produsului sau eticheta. 

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE OUAT 
Utilizarea levamisolului în doze terapeutice nu 
are efecte asupra fertilităţii şi capacităţii de 
eclozare a ouălor. O reducere nesemni�cativă a 
numărului de ouă poate apărea între ziua 2 și 4 
post tratament, ca rezultat al discontinuității 
aprovizionării cu apă peste noapte şi în 
consecinţă nu are legatură cu administrarea 
produsului medicinal veterinar.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE 
MEDICINALE VETERINARE ŞI ALTE FORME DE 
INTERACŢIUNE 
Timp de 14 zile înainte și după tratamentul cu 
levamisol, păsările nu trebuie tratate cu compuși 
organofosforici (insecticide, acaricide, 
antihelmintice).

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE 
URGENȚĂ, ANTIDOT) 
Orice depăşire a dozei recomandate, poate 
creşte riscul de apariţie a reacţiilor adverse, 
menţionate la pct. 6 din acest prospect.

A se evita supradozarea.



INDICAŢII 
În tratamentul nematodozelor gastrointestinale 
și pulmonare produse de stadiile mature și 
imature ale Ascaridia spp., Capillaria spp., 
Syngamus tracheae, la porumbei voiajori şi de 
agrement, păsări de colivie.

CONTRAINDICAŢII 
Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate 
la substanţa activă sau la oricare dintre 
excipienţi. Nu se utilizează la porumbeii 
destinaţi consumului uman.

REACŢII ADVERSE 
Rar pot apărea semne de excitabilitate nervoasă  
(ușor tremor muscular), hipersalivație, vomă, 
reducerea apetitului sau fecale moi. Dacă 
observaţi orice reacţie adversă, chiar şi cele care 
nu sunt deja incluse în acest prospect sau 
credeţi ca medicamentul nu a avut efect vă 
rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE 
(CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE 
ADMINISTRARE Se administrează pe cale orală, 
în apa de băut, astfel: porumbei voiajori şi de 
agrement, păsări de colivie: 8 g produs în 2 litri 
apă de băut, o singură zi. În cazuri severe, 
tratamentul durează 2 zile consecutive.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINSTRAREA 
CORECTĂ 
Pe perioada tratamentului se administrează 
numai apă medicamentată. Adăpătorile trebuie 
igienizate și păstrate curate. 

TIMP (TIMPI) DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE 
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A se 
depozita la o temperatură sub 25°C. A se 
depozita într-un loc uscat. A se feri de acțiunea 
directă a razelor solare. Perioada de valabilitate 
a produsului medicinal veterinar aşa cum este 
ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de 
valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 90 zile. A nu se utiliza acest 
produs medicinal veterinar după data expirării 
marcată pe etichetă.

ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ 
(SPECIALE) 
Precauţii speciale care trebuie luate de către 
persoana care administrează produsul 
medicinal veterinar la animale :
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la 
levamisol trebuie să evite contactul cu produsul 
medicinal veterinar. 

INDICAŢII 
În tratamentul nematodozelor gastrointestinale 
și pulmonare produse de stadiile mature şi 
imature ale Ascaridia spp., Capillaria 
spp.,Syngamus tracheae, la porumbeii voiajori şi 
de agrement, păsări de colivie.

CONTRAINDICAŢII 
Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate 
la substanţa activă sau la oricare dintre 
excipienţi. Nu se utilizează la porumbeii 
destinaţi consumului uman.

REACŢII ADVERSE 
Rar pot apărea semne de excitabilitate nervoasă 
(uşor tremor muscular), hipersalivaţie, vomă, 
reducerea apetitului sau fecale moi. Dacă 
observaţi orice reacţie adversă, chiar şi cele care 
nu sunt deja incluse în acest prospect sau 
credeţi că medicamentul nu a avut efect, vă 
rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE,CALE 
DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE 
ADMINISTRARE 
Se administrează pe cale orală, astfel:
-porumbei voiajori şi de agrement, păsări de 
colivie: 1 comprimat per porumbel sau pasăre 
de colivie, o singură doză. În cazuri severe, 
tratamentul durează 2 zile consecutive.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINSTRAREA 
CORECTĂ 
Nu utilizaţi produsul dacă observaţi semne 
vizibile de deteriorare a ambalajului primar.

TIMP DE AŞTEPTARE 
Nu este cazul.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE 
A nu se  lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A 
se depozita la o temperatură sub 25°C. A se 
depozita într-un loc uscat. A se feri de acţiunea 
directă a razelor solare. Perioada de valabilitate 
a produsului medicinal veterinar aşa cum este 
ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de 
valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar (�acon cu 60 comprimate):  
90 zile. A nu se utiliza acest produs medicinal  
după data expirării marcată pe etichetă.

ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ 
(SPECIALE) 
Precauţii speciale care trebuie luate de către 
persoana care administrează produsul 
medicinal veterinar la animale:
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la 
levamisol trebuie să evite contactul cu produsul 
medicinal veterinar. Pentru a preîntâmpina orice 
efecte neplăcute, la administrarea produsului 
medicinal veterinar se recomandă purtarea 
mănuşilor de protecţie. 

În caz de contact accidental, spălaţi bine cu apă, 
zona contaminată. În caz de ingestie accidentală 
a produsului sau dacă apar simptome 
caracterizate prin prurit cutanat sau iritaţii ale 
pielii, adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi-i 
prospectul produsului sau eticheta.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE OUAT
Utilizarea levamisolului în doze terapeutice nu 
are efecte asupra fertilităţii şi capacităţii de 
eclozare a ouălor. O reducere nesemini�cativă a 
numărului de ouă poate apărea între ziua 2 şi 4 
post tratament, ca rezultat al discontinuităţii 
aprovizionării cu apă peste noapte şi în 
consecinţă nu are legătură cu administrarea 
produsului medicinal veterinar.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE 
MEDICINALE VETERINARE ŞI ALTE FORME DE 
INTERACŢIUNE:
Timp de 14 zile înainte și după tratamentul cu 
levamisol, păsările nu trebuie tratate cu compuşi 
organofosforici (insecticide, acaricide, 
antihelmintice).

SUPRADOZAREA (SIMPTOME, PROCEDURI DE 
URGENŢĂ, ANTIDOT)
Orice depăşire a dozei recomandate, poate 
creşte riscul de apariţie a reacţiilor adverse.

A se evita supradozarea.
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Pentru a preîntâmpina orice efecte neplăcute, la 
administrarea produsului medicinal veterinar se 
recomandă purtarea mănuşilor de protecţie. În 
caz de contact accidental, spălaţi bine cu apă, 
zona contaminată. În caz de ingestie accidentală 
a produsului sau dacă apar simptome 
caracterizate prin prurit cutanat sau iritaţii ale 
pielii, adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi-i 
prospectul produsului sau eticheta. 

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE OUAT 
Utilizarea levamisolului în doze terapeutice nu 
are efecte asupra fertilităţii şi capacităţii de 
eclozare a ouălor. O reducere nesemni�cativă a 
numărului de ouă poate apărea între ziua 2 și 4 
post tratament, ca rezultat al discontinuității 
aprovizionării cu apă peste noapte şi în 
consecinţă nu are legatură cu administrarea 
produsului medicinal veterinar.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE 
MEDICINALE VETERINARE ŞI ALTE FORME DE 
INTERACŢIUNE 
Timp de 14 zile înainte și după tratamentul cu 
levamisol, păsările nu trebuie tratate cu compuși 
organofosforici (insecticide, acaricide, 
antihelmintice).

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE 
URGENȚĂ, ANTIDOT) 
Orice depăşire a dozei recomandate, poate 
creşte riscul de apariţie a reacţiilor adverse, 
menţionate la pct. 6 din acest prospect.

A se evita supradozarea.



Levanmizol WSP
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DECLARAREA (SUBSTANŢEI) SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR 
INGREDIENTE (INGREDIENŢI) 
1 g pulbere conţine: 
Substanța activă: Levamisol HCl 100 mg. 

INDICAŢII 
În tratamentul nematodozelor gastrointestinale 
și pulmonare produse de stadiile mature și 
imature ale Ascaridia spp., Capillaria spp., 
Syngamus tracheae, la porumbei voiajori şi de 
agrement, păsări de colivie.

CONTRAINDICAŢII 
Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate 
la substanţa activă sau la oricare dintre 
excipienţi. Nu se utilizează la porumbeii 
destinaţi consumului uman.

REACŢII ADVERSE 
Rar pot apărea semne de excitabilitate nervoasă  
(ușor tremor muscular), hipersalivație, vomă, 
reducerea apetitului sau fecale moi. Dacă 
observaţi orice reacţie adversă, chiar şi cele care 
nu sunt deja incluse în acest prospect sau 
credeţi ca medicamentul nu a avut efect vă 
rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE 
(CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE 
ADMINISTRARE Se administrează pe cale orală, 
în apa de băut, astfel: porumbei voiajori şi de 
agrement, păsări de colivie: 8 g produs în 2 litri 
apă de băut, o singură zi. În cazuri severe, 
tratamentul durează 2 zile consecutive.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINSTRAREA 
CORECTĂ 
Pe perioada tratamentului se administrează 
numai apă medicamentată. Adăpătorile trebuie 
igienizate și păstrate curate. 

TIMP (TIMPI) DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE 
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A se 
depozita la o temperatură sub 25°C. A se 
depozita într-un loc uscat. A se feri de acțiunea 
directă a razelor solare. Perioada de valabilitate 
a produsului medicinal veterinar aşa cum este 
ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de 
valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 90 zile. A nu se utiliza acest 
produs medicinal veterinar după data expirării 
marcată pe etichetă.

ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ 
(SPECIALE) 
Precauţii speciale care trebuie luate de către 
persoana care administrează produsul 
medicinal veterinar la animale :
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la 
levamisol trebuie să evite contactul cu produsul 
medicinal veterinar. 

Păsări de colivie
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Porumbei

Pentru a preîntâmpina orice efecte neplăcute, la 
administrarea produsului medicinal veterinar se 
recomandă purtarea mănuşilor de protecţie. În 
caz de contact accidental, spălaţi bine cu apă, 
zona contaminată. În caz de ingestie accidentală 
a produsului sau dacă apar simptome 
caracterizate prin prurit cutanat sau iritaţii ale 
pielii, adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi-i 
prospectul produsului sau eticheta. 

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE OUAT 
Utilizarea levamisolului în doze terapeutice nu 
are efecte asupra fertilităţii şi capacităţii de 
eclozare a ouălor. O reducere nesemni�cativă a 
numărului de ouă poate apărea între ziua 2 și 4 
post tratament, ca rezultat al discontinuității 
aprovizionării cu apă peste noapte şi în 
consecinţă nu are legatură cu administrarea 
produsului medicinal veterinar.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE 
MEDICINALE VETERINARE ŞI ALTE FORME DE 
INTERACŢIUNE 
Timp de 14 zile înainte și după tratamentul cu 
levamisol, păsările nu trebuie tratate cu compuși 
organofosforici (insecticide, acaricide, 
antihelmintice).

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE 
URGENȚĂ, ANTIDOT) 
Orice depăşire a dozei recomandate, poate 
creşte riscul de apariţie a reacţiilor adverse, 
menţionate la pct. 6 din acest prospect.

A se evita supradozarea.



INDICAȚII
Tratamentul şi prevenirea infestaţiilor cu purici 
(Ctenocephalides spp.), păduchi malofagi 
(Trichodectes canis, Felicola subrostratus) şi căpuşe 
(Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp., 
Amblyomma spp.), la câini şi pisici. E�cienţa 
produsului, împotriva unor noi infestaţii cu purici 
adulţi, persistă până la 8 săptămâni la câine şi 30 
zile la pisică. E�cienţa împotriva căpuşelor şi a 
păduchilor este de circa 4 săptămâni.  Poate � 
utilizat şi ca parte  a strategiei de tratament pentru 
dermatita alergică produsă de înţepăturile puricilor.

CONTRAINDICAȚII
Nu se utilizează la iepuri, pot apărea reacţii severe 
la această specie. Nu se administrează în caz de 
hipersensibilitate  cunoscută la �pronil sau oricare 
dintre excipienţi. Nu  se administrează la animalele 
bolnave sau a�ate în convalescenţă.

REACȚII ADVERSE
Printre reacțiile adverse  rare, au fost raportate 
reacții cutanate tranzitorii la locul aplicării (escare, 
alopecie locală, prurit, eritem) și prurit general sau 
alopecie. În mod excepțional, au fost observate 
hipersalivație, semne neurologice reversibile 
(hiperestezie, depresie, nervozitate) sau vărsături 

după utilizare. Dacă animalele se ling, după o scurtă 
perioadă pot � observate fenomene de hipersalivație 
temporară. Dacă observați reacții adverse grave sau 
alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, 
informați medicul veterinar.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA 
CORECTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înainte de 
tratament.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI 
MODUL DE ADMINISTRARE: SOLUȚIA SE APLICĂ 
CUTANAT ÎN DOZĂ UNICĂ, ASTFEL
Pisică: 7,5 mg – 15 mg �pronil/kg greutate corporală, 
echivalent cu 0,5 ml Antipoux MD/pisică. Câine: max 
13 mg/kg greutate corporală, echivalent cu 0,5 ml  
Antipoux MD/4 kg. Tratamentul se repetă la 8 
săptămâni la câine şi la 30 zile la pisică. 

MOD DE ADMINISTRARE
Produsul se aplică la baza cefei, între omoplaţi într – 
unul sau mai multe locuri la distanță de 2-3cm unul de 
celălat, la animalele mai mari. Se desparte blana 
animalului în cărare până ce pielea devine vizibilă. 
Vârful seringii se plasează pe piele, apoi se roteşte 
inelul de pe piston la semnul corespunzător volumului 
de produs indicat în funcție de greutatea animalului. 

INDICAŢII 
În tratamentul nematodozelor gastrointestinale 
și pulmonare produse de stadiile mature și 
imature ale Ascaridia spp., Capillaria spp., 
Syngamus tracheae, la porumbei voiajori şi de 
agrement, păsări de colivie.

CONTRAINDICAŢII 
Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate 
la substanţa activă sau la oricare dintre 
excipienţi. Nu se utilizează la porumbeii 
destinaţi consumului uman.

REACŢII ADVERSE 
Rar pot apărea semne de excitabilitate nervoasă  
(ușor tremor muscular), hipersalivație, vomă, 
reducerea apetitului sau fecale moi. Dacă 
observaţi orice reacţie adversă, chiar şi cele care 
nu sunt deja incluse în acest prospect sau 
credeţi ca medicamentul nu a avut efect vă 
rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE 
(CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE 
ADMINISTRARE Se administrează pe cale orală, 
în apa de băut, astfel: porumbei voiajori şi de 
agrement, păsări de colivie: 8 g produs în 2 litri 
apă de băut, o singură zi. În cazuri severe, 
tratamentul durează 2 zile consecutive.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINSTRAREA 
CORECTĂ 
Pe perioada tratamentului se administrează 
numai apă medicamentată. Adăpătorile trebuie 
igienizate și păstrate curate. 

TIMP (TIMPI) DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE 
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A se 
depozita la o temperatură sub 25°C. A se 
depozita într-un loc uscat. A se feri de acțiunea 
directă a razelor solare. Perioada de valabilitate 
a produsului medicinal veterinar aşa cum este 
ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de 
valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 90 zile. A nu se utiliza acest 
produs medicinal veterinar după data expirării 
marcată pe etichetă.

ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ 
(SPECIALE) 
Precauţii speciale care trebuie luate de către 
persoana care administrează produsul 
medicinal veterinar la animale :
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la 
levamisol trebuie să evite contactul cu produsul 
medicinal veterinar. 

Pentru a preîntâmpina orice efecte neplăcute, la 
administrarea produsului medicinal veterinar se 
recomandă purtarea mănuşilor de protecţie. În 
caz de contact accidental, spălaţi bine cu apă, 
zona contaminată. În caz de ingestie accidentală 
a produsului sau dacă apar simptome 
caracterizate prin prurit cutanat sau iritaţii ale 
pielii, adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi-i 
prospectul produsului sau eticheta. 

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE OUAT 
Utilizarea levamisolului în doze terapeutice nu 
are efecte asupra fertilităţii şi capacităţii de 
eclozare a ouălor. O reducere nesemni�cativă a 
numărului de ouă poate apărea între ziua 2 și 4 
post tratament, ca rezultat al discontinuității 
aprovizionării cu apă peste noapte şi în 
consecinţă nu are legatură cu administrarea 
produsului medicinal veterinar.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE 
MEDICINALE VETERINARE ŞI ALTE FORME DE 
INTERACŢIUNE 
Timp de 14 zile înainte și după tratamentul cu 
levamisol, păsările nu trebuie tratate cu compuși 
organofosforici (insecticide, acaricide, 
antihelmintice).

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE 
URGENȚĂ, ANTIDOT) 
Orice depăşire a dozei recomandate, poate 
creşte riscul de apariţie a reacţiilor adverse, 
menţionate la pct. 6 din acest prospect.

A se evita supradozarea.
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Trebuie să vă asiguraţi că aplicarea 
produsului se face într-o zonă în care 
animalul nu se poate linge, şi că animalele 
nu se ling între ele după tratament.  Se va  
evita umezirea excesivă a blănii animalului, 
deoarece acest lucru poate provoca un 
aspect lipicios al părului la locul de 
tratament. Dacă acest lucru se întâmplă, 
acesta va dispărea  ulterior in 24 – 48 ore de 
la aplicare.

TIMP DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

PRECAUȚII SPECIALE DE DEPOZITARE
A nu se  lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. A se 
păstra la  temperatură mai mică de 25ºC. A se 
păstra în  loc uscat.  A se păstra în ambalajul 
original. A nu se utiliza  după data expirării 
menționată  pe etichetă. Perioada de valabilitate 
după prima deschidere a ambalajului primar: 90 
zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE LA 
ANIMALE 
Se va evita administrarea produsului la animale 
mai mici de două luni, la câinii cu greutate mai 
mică de 2 kg sau la pisicile cu greutate mai mică 
de 1 kg. A se evita contactul cu ochii animalului. În 
cazul contactului accidental cu ochii clătiţi imediat 
cu multă apă.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Acest produs poate provoca iritarea mucoaselor și 
ochilor. Prin urmare, contactul produsului cu gura 
și ochii trebuie evitat. Persoanele  cu 
hipersensibilitate cunoscută la �pronil sau oricare 
dintre excipienti trebuie să evite contactul cu 
produsul. Evitați contactul degetelor  cu produsul. 
În cazul  expunerii accidentale a ochilor, aceştia  se 
vor clăti cu apă curată. Spălați-vă mâinile după 
utilizarea produsului. A nu se fuma, bea sau mânca 
în timpul aplicării produsului. Animalele tratate nu 
vor �  manipulate până când locul de aplicare nu 
este uscat. Copiii nu se vor juca cu animalele 
tratate, până când locul de aplicare nu este 
complet uscat.

ATENȚIONĂRI SPECIALE: ATENȚIONĂRI 
SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înaintea 
administrării tratamentului. Nu aplicați produsul 

pe răni sau pe pielea cu leziuni. Se va evita 
îmbăierea/şamponarea animalului tratat timp de 
două zile de la aplicarea produsului. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE 
SAU ÎN PERIOADA DE OUAT
Studiile de laborator nu au arătat că �pronilul ar avea 
efecte teratogene  sau embriotoxice. Nu există date 
disponibile legate de siguranța produsului la animale 
a�ate în perioada de gestaţie şi  lactație. Prin urmare 
produsul se va utiliza în aceste perioade in 
conformitate cu evaluarea balanţei risc/bene�ciu 
realizată de medicul veterinar responsabil. 

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE 
SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE
Nu se cunosc.

SUPRADOZARE
Pisici: Nu au fost observate efecte adverse în studii de 
siguranță realizate la pisici  în vârstă de 8 săptămâni și 
mai mari în  greutate de 1 kg tratate o dată pe lună cu  
o doză, de  cinci ori doza recomandată, timp de șase 
luni consecutiv. Câini: Nu au fost observate efecte 
adverse în studii de siguranță la puii în vârstă de 8 
săptămâni și mai mari în  greutate de 2 kg tratați cu o 
doză, de  cinci ori doza recomandată. Riscul de 
apariție a efectelor adverse poate totuși crește la 
supradozaj. Nu se va depăşi doza recomandată

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA 
PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, 
DUPĂ CAZ
Fipronil poate � dăunător pentru organismele 
acvatice. Nu contaminați lacurile, cursurile de apă sau 
canalizarea cu produsul sau cu ambalajul  utilizat al 
acestuia. Câinii trataţi nu se vor lăsa să înoate în lacuri. 
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale 
sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar 
informații referitoare la modalitatea de eliminare a 
medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste 
măsuri contribuie la protecția mediului. 



INDICAȚII
Tratamentul şi prevenirea infestaţiilor cu purici 
(Ctenocephalides spp.), păduchi malofagi 
(Trichodectes canis, Felicola subrostratus) şi căpuşe 
(Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp., 
Amblyomma spp.), la câini şi pisici. E�cienţa 
produsului, împotriva unor noi infestaţii cu purici 
adulţi, persistă până la 8 săptămâni la câine şi 30 
zile la pisică. E�cienţa împotriva căpuşelor şi a 
păduchilor este de circa 4 săptămâni.  Poate � 
utilizat şi ca parte  a strategiei de tratament pentru 
dermatita alergică produsă de înţepăturile puricilor.

CONTRAINDICAȚII
Nu se utilizează la iepuri, pot apărea reacţii severe 
la această specie. Nu se administrează în caz de 
hipersensibilitate  cunoscută la �pronil sau oricare 
dintre excipienţi. Nu  se administrează la animalele 
bolnave sau a�ate în convalescenţă.

REACȚII ADVERSE
Printre reacțiile adverse  rare, au fost raportate 
reacții cutanate tranzitorii la locul aplicării (escare, 
alopecie locală, prurit, eritem) și prurit general sau 
alopecie. În mod excepțional, au fost observate 
hipersalivație, semne neurologice reversibile 
(hiperestezie, depresie, nervozitate) sau vărsături 

după utilizare. Dacă animalele se ling, după o scurtă 
perioadă pot � observate fenomene de hipersalivație 
temporară. Dacă observați reacții adverse grave sau 
alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, 
informați medicul veterinar.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA 
CORECTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înainte de 
tratament.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI 
MODUL DE ADMINISTRARE: SOLUȚIA SE APLICĂ 
CUTANAT ÎN DOZĂ UNICĂ, ASTFEL
Pisică: 7,5 mg – 15 mg �pronil/kg greutate corporală, 
echivalent cu 0,5 ml Antipoux MD/pisică. Câine: max 
13 mg/kg greutate corporală, echivalent cu 0,5 ml  
Antipoux MD/4 kg. Tratamentul se repetă la 8 
săptămâni la câine şi la 30 zile la pisică. 

MOD DE ADMINISTRARE
Produsul se aplică la baza cefei, între omoplaţi într – 
unul sau mai multe locuri la distanță de 2-3cm unul de 
celălat, la animalele mai mari. Se desparte blana 
animalului în cărare până ce pielea devine vizibilă. 
Vârful seringii se plasează pe piele, apoi se roteşte 
inelul de pe piston la semnul corespunzător volumului 
de produs indicat în funcție de greutatea animalului. 

INDICAŢII 
În tratamentul nematodozelor gastrointestinale 
și pulmonare produse de stadiile mature și 
imature ale Ascaridia spp., Capillaria spp., 
Syngamus tracheae, la porumbei voiajori şi de 
agrement, păsări de colivie.

CONTRAINDICAŢII 
Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate 
la substanţa activă sau la oricare dintre 
excipienţi. Nu se utilizează la porumbeii 
destinaţi consumului uman.

REACŢII ADVERSE 
Rar pot apărea semne de excitabilitate nervoasă  
(ușor tremor muscular), hipersalivație, vomă, 
reducerea apetitului sau fecale moi. Dacă 
observaţi orice reacţie adversă, chiar şi cele care 
nu sunt deja incluse în acest prospect sau 
credeţi ca medicamentul nu a avut efect vă 
rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE 
(CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE 
ADMINISTRARE Se administrează pe cale orală, 
în apa de băut, astfel: porumbei voiajori şi de 
agrement, păsări de colivie: 8 g produs în 2 litri 
apă de băut, o singură zi. În cazuri severe, 
tratamentul durează 2 zile consecutive.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINSTRAREA 
CORECTĂ 
Pe perioada tratamentului se administrează 
numai apă medicamentată. Adăpătorile trebuie 
igienizate și păstrate curate. 

TIMP (TIMPI) DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE 
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A se 
depozita la o temperatură sub 25°C. A se 
depozita într-un loc uscat. A se feri de acțiunea 
directă a razelor solare. Perioada de valabilitate 
a produsului medicinal veterinar aşa cum este 
ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de 
valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 90 zile. A nu se utiliza acest 
produs medicinal veterinar după data expirării 
marcată pe etichetă.

ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ 
(SPECIALE) 
Precauţii speciale care trebuie luate de către 
persoana care administrează produsul 
medicinal veterinar la animale :
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la 
levamisol trebuie să evite contactul cu produsul 
medicinal veterinar. 

Dimidovan
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Peşti ornamentali

������������
�����������������������������
���
ă����������
���	��������ş��������������ș��
�����������	���������ș��������������
������������

DECLARAREA (SUBSTANŢEI) SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR 
INGREDIENTE (INGREDIENŢI) 
1 g pulbere conţine: 
Substanța activă: Dimetridazol 400 mg. 

INDICAŢII 
Prevenirea (în efectivul în care diagnosticul a 
fost con�rmat) şi tratamentul infestaţiilor cu 
protozoare �agelate, incluzând: Trichomonas 
spp. şi Hexamita spp., la porumbei voiajori şi de 
agrement. Tratamentul infestaţiilor cu Hexamita 
spp., Oodinium spp. şi Cryptobia spp., la pești 
ornamentali.

CONTRAINDICAŢII 
Nu se utilizeaza în cazurile de hipersensibilitate 
la substanţa activă sau la oricare dintre 
excipienţi. Produsul nu se utilizează la animalele 
destinate consumului uman.

REACŢII ADVERSE 
Nu sunt la doza recomandată. Dacă observaţi 
orice reacţie adversă, chiar şi cele care nu sunt 
deja incluse în acest prospect sau credeţi că 
medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să 
informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE 
(CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE 
ADMINISTRARE 
Pentru utilizare pe cale orală, în apa de băut şi în 
apa de acvariu 

Porumbei voiajori şi de agrement: 
Prevenire: 3 g produs la 2 litri apă de băut, timp 
de 3-5 zile consecutive. Pentru prevenirea 
introducerii parazitozelor în efectiv se 
recomandă admistrarea medicamentului cu 3 
săptămâni înainte de împerechere, de 
asemenea cu 3 săptămâni înainte și după 
sezonul de competiție. 
Tratament: 3 g produs la 2 litri apă de băut, timp 
de 7 zile consecutive.  În cazul în care boala 
continuă să apară, se administrează produsul 
câte o săptămână la �ecare lună de zile. 
La peștii ornamentali: Tratament: 12,5 mg 
produs/litru apă, timp de 7 zile consecutive.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINSTRAREA 
CORECTĂ 
Pe perioada tratamentului se va utiliza numai 
apă medicamentată. Adăpătorile trebuie 
igienizate și păstrate curate.
 
TIMP (TIMPI) DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se  lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.
 A se pastra  la temperatura mai mica de 250C. A 
se păstra în loc uscat. 
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Pentru a preîntâmpina orice efecte neplăcute, la 
administrarea produsului medicinal veterinar se 
recomandă purtarea mănuşilor de protecţie. În 
caz de contact accidental, spălaţi bine cu apă, 
zona contaminată. În caz de ingestie accidentală 
a produsului sau dacă apar simptome 
caracterizate prin prurit cutanat sau iritaţii ale 
pielii, adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi-i 
prospectul produsului sau eticheta. 

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE OUAT 
Utilizarea levamisolului în doze terapeutice nu 
are efecte asupra fertilităţii şi capacităţii de 
eclozare a ouălor. O reducere nesemni�cativă a 
numărului de ouă poate apărea între ziua 2 și 4 
post tratament, ca rezultat al discontinuității 
aprovizionării cu apă peste noapte şi în 
consecinţă nu are legatură cu administrarea 
produsului medicinal veterinar.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE 
MEDICINALE VETERINARE ŞI ALTE FORME DE 
INTERACŢIUNE 
Timp de 14 zile înainte și după tratamentul cu 
levamisol, păsările nu trebuie tratate cu compuși 
organofosforici (insecticide, acaricide, 
antihelmintice).

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE 
URGENȚĂ, ANTIDOT) 
Orice depăşire a dozei recomandate, poate 
creşte riscul de apariţie a reacţiilor adverse, 
menţionate la pct. 6 din acest prospect.

A se evita supradozarea.

A se proteja de lumina solară directă. Perioada 
de valabilitate a produsului medicinal veterinar 
aşa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.
Perioada de valabilitate după prima deschidere 
a ambalajului primar: 90 zile. Perioada de 
valabilitate după diluare în apa de băut: a se 
utiliza imediat. A nu se utiliza acest produs 
medicinal veterinar după data expirării marcată 
pe etichetă.

ATENŢIONARE (ATENŢIONARI) SPECIALĂ 
(SPECIALE)
Precauţii speciale care trebuie luate de către 
persoana care administreazaă produsul 
medicinal veterinar la animale
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la 
dimetridazol trebuie să evite contactul cu 
produsul medicinal veterinar.
Pentru a se preîntâmpina orice efecte neplăcute, 
la manipularea sau administrarea produsului 
medicinal veterinar se recomandă purtarea 
mănuşilor de protectie. In caz de contact 
accidental cu pielea, spălaţi bine cu apa zona 
afectata. În caz de ingestie accidentală a 
produsului sau dacă apar simptome 
caracterizate prin prurit cutanat sau iritaţii ale 
pielii, adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi-i 
prospectul produsului sau eticheta.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE 
MEDICINALE VETERINARE ȘI ALTE FORME DE 
INTERACŢIUNE
Nu se utilizează simultan cu un alte produse 
medicinale veterinare cu același spectru de 
acțiune.

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE 
URGENŢĂ, ANTIDOTURI), DUPĂ CAZ
Se va avea grijă pentru a evita supradozarea, în 
special în perioadele caniculare când păsările 
beau multă apă.

Porumbei

Trebuie să vă asiguraţi că aplicarea 
produsului se face într-o zonă în care 
animalul nu se poate linge, şi că animalele 
nu se ling între ele după tratament.  Se va  
evita umezirea excesivă a blănii animalului, 
deoarece acest lucru poate provoca un 
aspect lipicios al părului la locul de 
tratament. Dacă acest lucru se întâmplă, 
acesta va dispărea  ulterior in 24 – 48 ore de 
la aplicare.

TIMP DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

PRECAUȚII SPECIALE DE DEPOZITARE
A nu se  lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. A se 
păstra la  temperatură mai mică de 25ºC. A se 
păstra în  loc uscat.  A se păstra în ambalajul 
original. A nu se utiliza  după data expirării 
menționată  pe etichetă. Perioada de valabilitate 
după prima deschidere a ambalajului primar: 90 
zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE LA 
ANIMALE 
Se va evita administrarea produsului la animale 
mai mici de două luni, la câinii cu greutate mai 
mică de 2 kg sau la pisicile cu greutate mai mică 
de 1 kg. A se evita contactul cu ochii animalului. În 
cazul contactului accidental cu ochii clătiţi imediat 
cu multă apă.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Acest produs poate provoca iritarea mucoaselor și 
ochilor. Prin urmare, contactul produsului cu gura 
și ochii trebuie evitat. Persoanele  cu 
hipersensibilitate cunoscută la �pronil sau oricare 
dintre excipienti trebuie să evite contactul cu 
produsul. Evitați contactul degetelor  cu produsul. 
În cazul  expunerii accidentale a ochilor, aceştia  se 
vor clăti cu apă curată. Spălați-vă mâinile după 
utilizarea produsului. A nu se fuma, bea sau mânca 
în timpul aplicării produsului. Animalele tratate nu 
vor �  manipulate până când locul de aplicare nu 
este uscat. Copiii nu se vor juca cu animalele 
tratate, până când locul de aplicare nu este 
complet uscat.

ATENȚIONĂRI SPECIALE: ATENȚIONĂRI 
SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înaintea 
administrării tratamentului. Nu aplicați produsul 

pe răni sau pe pielea cu leziuni. Se va evita 
îmbăierea/şamponarea animalului tratat timp de 
două zile de la aplicarea produsului. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE 
SAU ÎN PERIOADA DE OUAT
Studiile de laborator nu au arătat că �pronilul ar avea 
efecte teratogene  sau embriotoxice. Nu există date 
disponibile legate de siguranța produsului la animale 
a�ate în perioada de gestaţie şi  lactație. Prin urmare 
produsul se va utiliza în aceste perioade in 
conformitate cu evaluarea balanţei risc/bene�ciu 
realizată de medicul veterinar responsabil. 

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE 
SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE
Nu se cunosc.

SUPRADOZARE
Pisici: Nu au fost observate efecte adverse în studii de 
siguranță realizate la pisici  în vârstă de 8 săptămâni și 
mai mari în  greutate de 1 kg tratate o dată pe lună cu  
o doză, de  cinci ori doza recomandată, timp de șase 
luni consecutiv. Câini: Nu au fost observate efecte 
adverse în studii de siguranță la puii în vârstă de 8 
săptămâni și mai mari în  greutate de 2 kg tratați cu o 
doză, de  cinci ori doza recomandată. Riscul de 
apariție a efectelor adverse poate totuși crește la 
supradozaj. Nu se va depăşi doza recomandată

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA 
PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, 
DUPĂ CAZ
Fipronil poate � dăunător pentru organismele 
acvatice. Nu contaminați lacurile, cursurile de apă sau 
canalizarea cu produsul sau cu ambalajul  utilizat al 
acestuia. Câinii trataţi nu se vor lăsa să înoate în lacuri. 
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale 
sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar 
informații referitoare la modalitatea de eliminare a 
medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste 
măsuri contribuie la protecția mediului. 



INDICAȚII
Tratamentul şi prevenirea infestaţiilor cu purici 
(Ctenocephalides spp.), păduchi malofagi 
(Trichodectes canis, Felicola subrostratus) şi căpuşe 
(Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp., 
Amblyomma spp.), la câini şi pisici. E�cienţa 
produsului, împotriva unor noi infestaţii cu purici 
adulţi, persistă până la 8 săptămâni la câine şi 30 
zile la pisică. E�cienţa împotriva căpuşelor şi a 
păduchilor este de circa 4 săptămâni.  Poate � 
utilizat şi ca parte  a strategiei de tratament pentru 
dermatita alergică produsă de înţepăturile puricilor.

CONTRAINDICAȚII
Nu se utilizează la iepuri, pot apărea reacţii severe 
la această specie. Nu se administrează în caz de 
hipersensibilitate  cunoscută la �pronil sau oricare 
dintre excipienţi. Nu  se administrează la animalele 
bolnave sau a�ate în convalescenţă.

REACȚII ADVERSE
Printre reacțiile adverse  rare, au fost raportate 
reacții cutanate tranzitorii la locul aplicării (escare, 
alopecie locală, prurit, eritem) și prurit general sau 
alopecie. În mod excepțional, au fost observate 
hipersalivație, semne neurologice reversibile 
(hiperestezie, depresie, nervozitate) sau vărsături 

după utilizare. Dacă animalele se ling, după o scurtă 
perioadă pot � observate fenomene de hipersalivație 
temporară. Dacă observați reacții adverse grave sau 
alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, 
informați medicul veterinar.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA 
CORECTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înainte de 
tratament.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI 
MODUL DE ADMINISTRARE: SOLUȚIA SE APLICĂ 
CUTANAT ÎN DOZĂ UNICĂ, ASTFEL
Pisică: 7,5 mg – 15 mg �pronil/kg greutate corporală, 
echivalent cu 0,5 ml Antipoux MD/pisică. Câine: max 
13 mg/kg greutate corporală, echivalent cu 0,5 ml  
Antipoux MD/4 kg. Tratamentul se repetă la 8 
săptămâni la câine şi la 30 zile la pisică. 

MOD DE ADMINISTRARE
Produsul se aplică la baza cefei, între omoplaţi într – 
unul sau mai multe locuri la distanță de 2-3cm unul de 
celălat, la animalele mai mari. Se desparte blana 
animalului în cărare până ce pielea devine vizibilă. 
Vârful seringii se plasează pe piele, apoi se roteşte 
inelul de pe piston la semnul corespunzător volumului 
de produs indicat în funcție de greutatea animalului. 

INDICAŢII 
În tratamentul nematodozelor gastrointestinale 
și pulmonare produse de stadiile mature și 
imature ale Ascaridia spp., Capillaria spp., 
Syngamus tracheae, la porumbei voiajori şi de 
agrement, păsări de colivie.

CONTRAINDICAŢII 
Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate 
la substanţa activă sau la oricare dintre 
excipienţi. Nu se utilizează la porumbeii 
destinaţi consumului uman.

REACŢII ADVERSE 
Rar pot apărea semne de excitabilitate nervoasă  
(ușor tremor muscular), hipersalivație, vomă, 
reducerea apetitului sau fecale moi. Dacă 
observaţi orice reacţie adversă, chiar şi cele care 
nu sunt deja incluse în acest prospect sau 
credeţi ca medicamentul nu a avut efect vă 
rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE 
(CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE 
ADMINISTRARE Se administrează pe cale orală, 
în apa de băut, astfel: porumbei voiajori şi de 
agrement, păsări de colivie: 8 g produs în 2 litri 
apă de băut, o singură zi. În cazuri severe, 
tratamentul durează 2 zile consecutive.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINSTRAREA 
CORECTĂ 
Pe perioada tratamentului se administrează 
numai apă medicamentată. Adăpătorile trebuie 
igienizate și păstrate curate. 

TIMP (TIMPI) DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE 
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A se 
depozita la o temperatură sub 25°C. A se 
depozita într-un loc uscat. A se feri de acțiunea 
directă a razelor solare. Perioada de valabilitate 
a produsului medicinal veterinar aşa cum este 
ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de 
valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 90 zile. A nu se utiliza acest 
produs medicinal veterinar după data expirării 
marcată pe etichetă.

ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ 
(SPECIALE) 
Precauţii speciale care trebuie luate de către 
persoana care administrează produsul 
medicinal veterinar la animale :
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la 
levamisol trebuie să evite contactul cu produsul 
medicinal veterinar. 

INDICAŢII 
Prevenirea (în efectivul în care diagnosticul a 
fost con�rmat) şi tratamentul infestaţiilor cu 
protozoare �agelate, incluzând: Trichomonas 
spp. şi Hexamita spp., la porumbei voiajori şi de 
agrement. Tratamentul infestaţiilor cu Hexamita 
spp., Oodinium spp. şi Cryptobia spp., la pești 
ornamentali.

CONTRAINDICAŢII 
Nu se utilizeaza în cazurile de hipersensibilitate 
la substanţa activă sau la oricare dintre 
excipienţi. Produsul nu se utilizează la animalele 
destinate consumului uman.

REACŢII ADVERSE 
Nu sunt la doza recomandată. Dacă observaţi 
orice reacţie adversă, chiar şi cele care nu sunt 
deja incluse în acest prospect sau credeţi că 
medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să 
informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE 
(CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE 
ADMINISTRARE 
Pentru utilizare pe cale orală, în apa de băut şi în 
apa de acvariu 

Porumbei voiajori şi de agrement: 
Prevenire: 3 g produs la 2 litri apă de băut, timp 
de 3-5 zile consecutive. Pentru prevenirea 
introducerii parazitozelor în efectiv se 
recomandă admistrarea medicamentului cu 3 
săptămâni înainte de împerechere, de 
asemenea cu 3 săptămâni înainte și după 
sezonul de competiție. 
Tratament: 3 g produs la 2 litri apă de băut, timp 
de 7 zile consecutive.  În cazul în care boala 
continuă să apară, se administrează produsul 
câte o săptămână la �ecare lună de zile. 
La peștii ornamentali: Tratament: 12,5 mg 
produs/litru apă, timp de 7 zile consecutive.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINSTRAREA 
CORECTĂ 
Pe perioada tratamentului se va utiliza numai 
apă medicamentată. Adăpătorile trebuie 
igienizate și păstrate curate.
 
TIMP (TIMPI) DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se  lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.
 A se pastra  la temperatura mai mica de 250C. A 
se păstra în loc uscat. 

Pentru a preîntâmpina orice efecte neplăcute, la 
administrarea produsului medicinal veterinar se 
recomandă purtarea mănuşilor de protecţie. În 
caz de contact accidental, spălaţi bine cu apă, 
zona contaminată. În caz de ingestie accidentală 
a produsului sau dacă apar simptome 
caracterizate prin prurit cutanat sau iritaţii ale 
pielii, adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi-i 
prospectul produsului sau eticheta. 

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE OUAT 
Utilizarea levamisolului în doze terapeutice nu 
are efecte asupra fertilităţii şi capacităţii de 
eclozare a ouălor. O reducere nesemni�cativă a 
numărului de ouă poate apărea între ziua 2 și 4 
post tratament, ca rezultat al discontinuității 
aprovizionării cu apă peste noapte şi în 
consecinţă nu are legatură cu administrarea 
produsului medicinal veterinar.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE 
MEDICINALE VETERINARE ŞI ALTE FORME DE 
INTERACŢIUNE 
Timp de 14 zile înainte și după tratamentul cu 
levamisol, păsările nu trebuie tratate cu compuși 
organofosforici (insecticide, acaricide, 
antihelmintice).

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE 
URGENȚĂ, ANTIDOT) 
Orice depăşire a dozei recomandate, poate 
creşte riscul de apariţie a reacţiilor adverse, 
menţionate la pct. 6 din acest prospect.

A se evita supradozarea.
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A se proteja de lumina solară directă. Perioada 
de valabilitate a produsului medicinal veterinar 
aşa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.
Perioada de valabilitate după prima deschidere 
a ambalajului primar: 90 zile. Perioada de 
valabilitate după diluare în apa de băut: a se 
utiliza imediat. A nu se utiliza acest produs 
medicinal veterinar după data expirării marcată 
pe etichetă.

ATENŢIONARE (ATENŢIONARI) SPECIALĂ 
(SPECIALE)
Precauţii speciale care trebuie luate de către 
persoana care administreazaă produsul 
medicinal veterinar la animale
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la 
dimetridazol trebuie să evite contactul cu 
produsul medicinal veterinar.
Pentru a se preîntâmpina orice efecte neplăcute, 
la manipularea sau administrarea produsului 
medicinal veterinar se recomandă purtarea 
mănuşilor de protectie. In caz de contact 
accidental cu pielea, spălaţi bine cu apa zona 
afectata. În caz de ingestie accidentală a 
produsului sau dacă apar simptome 
caracterizate prin prurit cutanat sau iritaţii ale 
pielii, adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi-i 
prospectul produsului sau eticheta.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE 
MEDICINALE VETERINARE ȘI ALTE FORME DE 
INTERACŢIUNE
Nu se utilizează simultan cu un alte produse 
medicinale veterinare cu același spectru de 
acțiune.

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE 
URGENŢĂ, ANTIDOTURI), DUPĂ CAZ
Se va avea grijă pentru a evita supradozarea, în 
special în perioadele caniculare când păsările 
beau multă apă.

Trebuie să vă asiguraţi că aplicarea 
produsului se face într-o zonă în care 
animalul nu se poate linge, şi că animalele 
nu se ling între ele după tratament.  Se va  
evita umezirea excesivă a blănii animalului, 
deoarece acest lucru poate provoca un 
aspect lipicios al părului la locul de 
tratament. Dacă acest lucru se întâmplă, 
acesta va dispărea  ulterior in 24 – 48 ore de 
la aplicare.

TIMP DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

PRECAUȚII SPECIALE DE DEPOZITARE
A nu se  lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. A se 
păstra la  temperatură mai mică de 25ºC. A se 
păstra în  loc uscat.  A se păstra în ambalajul 
original. A nu se utiliza  după data expirării 
menționată  pe etichetă. Perioada de valabilitate 
după prima deschidere a ambalajului primar: 90 
zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE LA 
ANIMALE 
Se va evita administrarea produsului la animale 
mai mici de două luni, la câinii cu greutate mai 
mică de 2 kg sau la pisicile cu greutate mai mică 
de 1 kg. A se evita contactul cu ochii animalului. În 
cazul contactului accidental cu ochii clătiţi imediat 
cu multă apă.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Acest produs poate provoca iritarea mucoaselor și 
ochilor. Prin urmare, contactul produsului cu gura 
și ochii trebuie evitat. Persoanele  cu 
hipersensibilitate cunoscută la �pronil sau oricare 
dintre excipienti trebuie să evite contactul cu 
produsul. Evitați contactul degetelor  cu produsul. 
În cazul  expunerii accidentale a ochilor, aceştia  se 
vor clăti cu apă curată. Spălați-vă mâinile după 
utilizarea produsului. A nu se fuma, bea sau mânca 
în timpul aplicării produsului. Animalele tratate nu 
vor �  manipulate până când locul de aplicare nu 
este uscat. Copiii nu se vor juca cu animalele 
tratate, până când locul de aplicare nu este 
complet uscat.

ATENȚIONĂRI SPECIALE: ATENȚIONĂRI 
SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înaintea 
administrării tratamentului. Nu aplicați produsul 

pe răni sau pe pielea cu leziuni. Se va evita 
îmbăierea/şamponarea animalului tratat timp de 
două zile de la aplicarea produsului. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE 
SAU ÎN PERIOADA DE OUAT
Studiile de laborator nu au arătat că �pronilul ar avea 
efecte teratogene  sau embriotoxice. Nu există date 
disponibile legate de siguranța produsului la animale 
a�ate în perioada de gestaţie şi  lactație. Prin urmare 
produsul se va utiliza în aceste perioade in 
conformitate cu evaluarea balanţei risc/bene�ciu 
realizată de medicul veterinar responsabil. 

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE 
SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE
Nu se cunosc.

SUPRADOZARE
Pisici: Nu au fost observate efecte adverse în studii de 
siguranță realizate la pisici  în vârstă de 8 săptămâni și 
mai mari în  greutate de 1 kg tratate o dată pe lună cu  
o doză, de  cinci ori doza recomandată, timp de șase 
luni consecutiv. Câini: Nu au fost observate efecte 
adverse în studii de siguranță la puii în vârstă de 8 
săptămâni și mai mari în  greutate de 2 kg tratați cu o 
doză, de  cinci ori doza recomandată. Riscul de 
apariție a efectelor adverse poate totuși crește la 
supradozaj. Nu se va depăşi doza recomandată

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA 
PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, 
DUPĂ CAZ
Fipronil poate � dăunător pentru organismele 
acvatice. Nu contaminați lacurile, cursurile de apă sau 
canalizarea cu produsul sau cu ambalajul  utilizat al 
acestuia. Câinii trataţi nu se vor lăsa să înoate în lacuri. 
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale 
sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar 
informații referitoare la modalitatea de eliminare a 
medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste 
măsuri contribuie la protecția mediului. 



INDICAȚII
Tratamentul şi prevenirea infestaţiilor cu purici 
(Ctenocephalides spp.), păduchi malofagi 
(Trichodectes canis, Felicola subrostratus) şi căpuşe 
(Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp., 
Amblyomma spp.), la câini şi pisici. E�cienţa 
produsului, împotriva unor noi infestaţii cu purici 
adulţi, persistă până la 8 săptămâni la câine şi 30 
zile la pisică. E�cienţa împotriva căpuşelor şi a 
păduchilor este de circa 4 săptămâni.  Poate � 
utilizat şi ca parte  a strategiei de tratament pentru 
dermatita alergică produsă de înţepăturile puricilor.

CONTRAINDICAȚII
Nu se utilizează la iepuri, pot apărea reacţii severe 
la această specie. Nu se administrează în caz de 
hipersensibilitate  cunoscută la �pronil sau oricare 
dintre excipienţi. Nu  se administrează la animalele 
bolnave sau a�ate în convalescenţă.

REACȚII ADVERSE
Printre reacțiile adverse  rare, au fost raportate 
reacții cutanate tranzitorii la locul aplicării (escare, 
alopecie locală, prurit, eritem) și prurit general sau 
alopecie. În mod excepțional, au fost observate 
hipersalivație, semne neurologice reversibile 
(hiperestezie, depresie, nervozitate) sau vărsături 

după utilizare. Dacă animalele se ling, după o scurtă 
perioadă pot � observate fenomene de hipersalivație 
temporară. Dacă observați reacții adverse grave sau 
alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, 
informați medicul veterinar.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA 
CORECTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înainte de 
tratament.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI 
MODUL DE ADMINISTRARE: SOLUȚIA SE APLICĂ 
CUTANAT ÎN DOZĂ UNICĂ, ASTFEL
Pisică: 7,5 mg – 15 mg �pronil/kg greutate corporală, 
echivalent cu 0,5 ml Antipoux MD/pisică. Câine: max 
13 mg/kg greutate corporală, echivalent cu 0,5 ml  
Antipoux MD/4 kg. Tratamentul se repetă la 8 
săptămâni la câine şi la 30 zile la pisică. 

MOD DE ADMINISTRARE
Produsul se aplică la baza cefei, între omoplaţi într – 
unul sau mai multe locuri la distanță de 2-3cm unul de 
celălat, la animalele mai mari. Se desparte blana 
animalului în cărare până ce pielea devine vizibilă. 
Vârful seringii se plasează pe piele, apoi se roteşte 
inelul de pe piston la semnul corespunzător volumului 
de produs indicat în funcție de greutatea animalului. 

INDICAŢII 
În tratamentul nematodozelor gastrointestinale 
și pulmonare produse de stadiile mature și 
imature ale Ascaridia spp., Capillaria spp., 
Syngamus tracheae, la porumbei voiajori şi de 
agrement, păsări de colivie.

CONTRAINDICAŢII 
Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate 
la substanţa activă sau la oricare dintre 
excipienţi. Nu se utilizează la porumbeii 
destinaţi consumului uman.

REACŢII ADVERSE 
Rar pot apărea semne de excitabilitate nervoasă  
(ușor tremor muscular), hipersalivație, vomă, 
reducerea apetitului sau fecale moi. Dacă 
observaţi orice reacţie adversă, chiar şi cele care 
nu sunt deja incluse în acest prospect sau 
credeţi ca medicamentul nu a avut efect vă 
rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE 
(CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE 
ADMINISTRARE Se administrează pe cale orală, 
în apa de băut, astfel: porumbei voiajori şi de 
agrement, păsări de colivie: 8 g produs în 2 litri 
apă de băut, o singură zi. În cazuri severe, 
tratamentul durează 2 zile consecutive.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINSTRAREA 
CORECTĂ 
Pe perioada tratamentului se administrează 
numai apă medicamentată. Adăpătorile trebuie 
igienizate și păstrate curate. 

TIMP (TIMPI) DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE 
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A se 
depozita la o temperatură sub 25°C. A se 
depozita într-un loc uscat. A se feri de acțiunea 
directă a razelor solare. Perioada de valabilitate 
a produsului medicinal veterinar aşa cum este 
ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de 
valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 90 zile. A nu se utiliza acest 
produs medicinal veterinar după data expirării 
marcată pe etichetă.

ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ 
(SPECIALE) 
Precauţii speciale care trebuie luate de către 
persoana care administrează produsul 
medicinal veterinar la animale :
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la 
levamisol trebuie să evite contactul cu produsul 
medicinal veterinar. 

Pentru a preîntâmpina orice efecte neplăcute, la 
administrarea produsului medicinal veterinar se 
recomandă purtarea mănuşilor de protecţie. În 
caz de contact accidental, spălaţi bine cu apă, 
zona contaminată. În caz de ingestie accidentală 
a produsului sau dacă apar simptome 
caracterizate prin prurit cutanat sau iritaţii ale 
pielii, adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi-i 
prospectul produsului sau eticheta. 

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE OUAT 
Utilizarea levamisolului în doze terapeutice nu 
are efecte asupra fertilităţii şi capacităţii de 
eclozare a ouălor. O reducere nesemni�cativă a 
numărului de ouă poate apărea între ziua 2 și 4 
post tratament, ca rezultat al discontinuității 
aprovizionării cu apă peste noapte şi în 
consecinţă nu are legatură cu administrarea 
produsului medicinal veterinar.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE 
MEDICINALE VETERINARE ŞI ALTE FORME DE 
INTERACŢIUNE 
Timp de 14 zile înainte și după tratamentul cu 
levamisol, păsările nu trebuie tratate cu compuși 
organofosforici (insecticide, acaricide, 
antihelmintice).

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE 
URGENȚĂ, ANTIDOT) 
Orice depăşire a dozei recomandate, poate 
creşte riscul de apariţie a reacţiilor adverse, 
menţionate la pct. 6 din acest prospect.

A se evita supradozarea.

Trebuie să vă asiguraţi că aplicarea 
produsului se face într-o zonă în care 
animalul nu se poate linge, şi că animalele 
nu se ling între ele după tratament.  Se va  
evita umezirea excesivă a blănii animalului, 
deoarece acest lucru poate provoca un 
aspect lipicios al părului la locul de 
tratament. Dacă acest lucru se întâmplă, 
acesta va dispărea  ulterior in 24 – 48 ore de 
la aplicare.

TIMP DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

PRECAUȚII SPECIALE DE DEPOZITARE
A nu se  lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. A se 
păstra la  temperatură mai mică de 25ºC. A se 
păstra în  loc uscat.  A se păstra în ambalajul 
original. A nu se utiliza  după data expirării 
menționată  pe etichetă. Perioada de valabilitate 
după prima deschidere a ambalajului primar: 90 
zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE LA 
ANIMALE 
Se va evita administrarea produsului la animale 
mai mici de două luni, la câinii cu greutate mai 
mică de 2 kg sau la pisicile cu greutate mai mică 
de 1 kg. A se evita contactul cu ochii animalului. În 
cazul contactului accidental cu ochii clătiţi imediat 
cu multă apă.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Acest produs poate provoca iritarea mucoaselor și 
ochilor. Prin urmare, contactul produsului cu gura 
și ochii trebuie evitat. Persoanele  cu 
hipersensibilitate cunoscută la �pronil sau oricare 
dintre excipienti trebuie să evite contactul cu 
produsul. Evitați contactul degetelor  cu produsul. 
În cazul  expunerii accidentale a ochilor, aceştia  se 
vor clăti cu apă curată. Spălați-vă mâinile după 
utilizarea produsului. A nu se fuma, bea sau mânca 
în timpul aplicării produsului. Animalele tratate nu 
vor �  manipulate până când locul de aplicare nu 
este uscat. Copiii nu se vor juca cu animalele 
tratate, până când locul de aplicare nu este 
complet uscat.

ATENȚIONĂRI SPECIALE: ATENȚIONĂRI 
SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înaintea 
administrării tratamentului. Nu aplicați produsul 

pe răni sau pe pielea cu leziuni. Se va evita 
îmbăierea/şamponarea animalului tratat timp de 
două zile de la aplicarea produsului. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE 
SAU ÎN PERIOADA DE OUAT
Studiile de laborator nu au arătat că �pronilul ar avea 
efecte teratogene  sau embriotoxice. Nu există date 
disponibile legate de siguranța produsului la animale 
a�ate în perioada de gestaţie şi  lactație. Prin urmare 
produsul se va utiliza în aceste perioade in 
conformitate cu evaluarea balanţei risc/bene�ciu 
realizată de medicul veterinar responsabil. 

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE 
SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE
Nu se cunosc.

SUPRADOZARE
Pisici: Nu au fost observate efecte adverse în studii de 
siguranță realizate la pisici  în vârstă de 8 săptămâni și 
mai mari în  greutate de 1 kg tratate o dată pe lună cu  
o doză, de  cinci ori doza recomandată, timp de șase 
luni consecutiv. Câini: Nu au fost observate efecte 
adverse în studii de siguranță la puii în vârstă de 8 
săptămâni și mai mari în  greutate de 2 kg tratați cu o 
doză, de  cinci ori doza recomandată. Riscul de 
apariție a efectelor adverse poate totuși crește la 
supradozaj. Nu se va depăşi doza recomandată

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA 
PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, 
DUPĂ CAZ
Fipronil poate � dăunător pentru organismele 
acvatice. Nu contaminați lacurile, cursurile de apă sau 
canalizarea cu produsul sau cu ambalajul  utilizat al 
acestuia. Câinii trataţi nu se vor lăsa să înoate în lacuri. 
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale 
sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar 
informații referitoare la modalitatea de eliminare a 
medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste 
măsuri contribuie la protecția mediului. 



INDICAȚII
Tratamentul şi prevenirea infestaţiilor cu purici 
(Ctenocephalides spp.), păduchi malofagi 
(Trichodectes canis, Felicola subrostratus) şi căpuşe 
(Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp., 
Amblyomma spp.), la câini şi pisici. E�cienţa 
produsului, împotriva unor noi infestaţii cu purici 
adulţi, persistă până la 8 săptămâni la câine şi 30 
zile la pisică. E�cienţa împotriva căpuşelor şi a 
păduchilor este de circa 4 săptămâni.  Poate � 
utilizat şi ca parte  a strategiei de tratament pentru 
dermatita alergică produsă de înţepăturile puricilor.

CONTRAINDICAȚII
Nu se utilizează la iepuri, pot apărea reacţii severe 
la această specie. Nu se administrează în caz de 
hipersensibilitate  cunoscută la �pronil sau oricare 
dintre excipienţi. Nu  se administrează la animalele 
bolnave sau a�ate în convalescenţă.

REACȚII ADVERSE
Printre reacțiile adverse  rare, au fost raportate 
reacții cutanate tranzitorii la locul aplicării (escare, 
alopecie locală, prurit, eritem) și prurit general sau 
alopecie. În mod excepțional, au fost observate 
hipersalivație, semne neurologice reversibile 
(hiperestezie, depresie, nervozitate) sau vărsături 

după utilizare. Dacă animalele se ling, după o scurtă 
perioadă pot � observate fenomene de hipersalivație 
temporară. Dacă observați reacții adverse grave sau 
alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, 
informați medicul veterinar.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA 
CORECTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înainte de 
tratament.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI 
MODUL DE ADMINISTRARE: SOLUȚIA SE APLICĂ 
CUTANAT ÎN DOZĂ UNICĂ, ASTFEL
Pisică: 7,5 mg – 15 mg �pronil/kg greutate corporală, 
echivalent cu 0,5 ml Antipoux MD/pisică. Câine: max 
13 mg/kg greutate corporală, echivalent cu 0,5 ml  
Antipoux MD/4 kg. Tratamentul se repetă la 8 
săptămâni la câine şi la 30 zile la pisică. 

MOD DE ADMINISTRARE
Produsul se aplică la baza cefei, între omoplaţi într – 
unul sau mai multe locuri la distanță de 2-3cm unul de 
celălat, la animalele mai mari. Se desparte blana 
animalului în cărare până ce pielea devine vizibilă. 
Vârful seringii se plasează pe piele, apoi se roteşte 
inelul de pe piston la semnul corespunzător volumului 
de produs indicat în funcție de greutatea animalului. 

INDICAŢII 
În tratamentul nematodozelor gastrointestinale 
și pulmonare produse de stadiile mature și 
imature ale Ascaridia spp., Capillaria spp., 
Syngamus tracheae, la porumbei voiajori şi de 
agrement, păsări de colivie.

CONTRAINDICAŢII 
Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate 
la substanţa activă sau la oricare dintre 
excipienţi. Nu se utilizează la porumbeii 
destinaţi consumului uman.

REACŢII ADVERSE 
Rar pot apărea semne de excitabilitate nervoasă  
(ușor tremor muscular), hipersalivație, vomă, 
reducerea apetitului sau fecale moi. Dacă 
observaţi orice reacţie adversă, chiar şi cele care 
nu sunt deja incluse în acest prospect sau 
credeţi ca medicamentul nu a avut efect vă 
rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE 
(CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE 
ADMINISTRARE Se administrează pe cale orală, 
în apa de băut, astfel: porumbei voiajori şi de 
agrement, păsări de colivie: 8 g produs în 2 litri 
apă de băut, o singură zi. În cazuri severe, 
tratamentul durează 2 zile consecutive.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINSTRAREA 
CORECTĂ 
Pe perioada tratamentului se administrează 
numai apă medicamentată. Adăpătorile trebuie 
igienizate și păstrate curate. 

TIMP (TIMPI) DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE 
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A se 
depozita la o temperatură sub 25°C. A se 
depozita într-un loc uscat. A se feri de acțiunea 
directă a razelor solare. Perioada de valabilitate 
a produsului medicinal veterinar aşa cum este 
ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de 
valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 90 zile. A nu se utiliza acest 
produs medicinal veterinar după data expirării 
marcată pe etichetă.

ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ 
(SPECIALE) 
Precauţii speciale care trebuie luate de către 
persoana care administrează produsul 
medicinal veterinar la animale :
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la 
levamisol trebuie să evite contactul cu produsul 
medicinal veterinar. 
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Pentru a preîntâmpina orice efecte neplăcute, la 
administrarea produsului medicinal veterinar se 
recomandă purtarea mănuşilor de protecţie. În 
caz de contact accidental, spălaţi bine cu apă, 
zona contaminată. În caz de ingestie accidentală 
a produsului sau dacă apar simptome 
caracterizate prin prurit cutanat sau iritaţii ale 
pielii, adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi-i 
prospectul produsului sau eticheta. 

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE OUAT 
Utilizarea levamisolului în doze terapeutice nu 
are efecte asupra fertilităţii şi capacităţii de 
eclozare a ouălor. O reducere nesemni�cativă a 
numărului de ouă poate apărea între ziua 2 și 4 
post tratament, ca rezultat al discontinuității 
aprovizionării cu apă peste noapte şi în 
consecinţă nu are legatură cu administrarea 
produsului medicinal veterinar.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE 
MEDICINALE VETERINARE ŞI ALTE FORME DE 
INTERACŢIUNE 
Timp de 14 zile înainte și după tratamentul cu 
levamisol, păsările nu trebuie tratate cu compuși 
organofosforici (insecticide, acaricide, 
antihelmintice).

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE 
URGENȚĂ, ANTIDOT) 
Orice depăşire a dozei recomandate, poate 
creşte riscul de apariţie a reacţiilor adverse, 
menţionate la pct. 6 din acest prospect.

A se evita supradozarea.

Trebuie să vă asiguraţi că aplicarea 
produsului se face într-o zonă în care 
animalul nu se poate linge, şi că animalele 
nu se ling între ele după tratament.  Se va  
evita umezirea excesivă a blănii animalului, 
deoarece acest lucru poate provoca un 
aspect lipicios al părului la locul de 
tratament. Dacă acest lucru se întâmplă, 
acesta va dispărea  ulterior in 24 – 48 ore de 
la aplicare.

TIMP DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

PRECAUȚII SPECIALE DE DEPOZITARE
A nu se  lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. A se 
păstra la  temperatură mai mică de 25ºC. A se 
păstra în  loc uscat.  A se păstra în ambalajul 
original. A nu se utiliza  după data expirării 
menționată  pe etichetă. Perioada de valabilitate 
după prima deschidere a ambalajului primar: 90 
zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE LA 
ANIMALE 
Se va evita administrarea produsului la animale 
mai mici de două luni, la câinii cu greutate mai 
mică de 2 kg sau la pisicile cu greutate mai mică 
de 1 kg. A se evita contactul cu ochii animalului. În 
cazul contactului accidental cu ochii clătiţi imediat 
cu multă apă.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Acest produs poate provoca iritarea mucoaselor și 
ochilor. Prin urmare, contactul produsului cu gura 
și ochii trebuie evitat. Persoanele  cu 
hipersensibilitate cunoscută la �pronil sau oricare 
dintre excipienti trebuie să evite contactul cu 
produsul. Evitați contactul degetelor  cu produsul. 
În cazul  expunerii accidentale a ochilor, aceştia  se 
vor clăti cu apă curată. Spălați-vă mâinile după 
utilizarea produsului. A nu se fuma, bea sau mânca 
în timpul aplicării produsului. Animalele tratate nu 
vor �  manipulate până când locul de aplicare nu 
este uscat. Copiii nu se vor juca cu animalele 
tratate, până când locul de aplicare nu este 
complet uscat.

ATENȚIONĂRI SPECIALE: ATENȚIONĂRI 
SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înaintea 
administrării tratamentului. Nu aplicați produsul 

pe răni sau pe pielea cu leziuni. Se va evita 
îmbăierea/şamponarea animalului tratat timp de 
două zile de la aplicarea produsului. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE 
SAU ÎN PERIOADA DE OUAT
Studiile de laborator nu au arătat că �pronilul ar avea 
efecte teratogene  sau embriotoxice. Nu există date 
disponibile legate de siguranța produsului la animale 
a�ate în perioada de gestaţie şi  lactație. Prin urmare 
produsul se va utiliza în aceste perioade in 
conformitate cu evaluarea balanţei risc/bene�ciu 
realizată de medicul veterinar responsabil. 

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE 
SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE
Nu se cunosc.

SUPRADOZARE
Pisici: Nu au fost observate efecte adverse în studii de 
siguranță realizate la pisici  în vârstă de 8 săptămâni și 
mai mari în  greutate de 1 kg tratate o dată pe lună cu  
o doză, de  cinci ori doza recomandată, timp de șase 
luni consecutiv. Câini: Nu au fost observate efecte 
adverse în studii de siguranță la puii în vârstă de 8 
săptămâni și mai mari în  greutate de 2 kg tratați cu o 
doză, de  cinci ori doza recomandată. Riscul de 
apariție a efectelor adverse poate totuși crește la 
supradozaj. Nu se va depăşi doza recomandată

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA 
PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, 
DUPĂ CAZ
Fipronil poate � dăunător pentru organismele 
acvatice. Nu contaminați lacurile, cursurile de apă sau 
canalizarea cu produsul sau cu ambalajul  utilizat al 
acestuia. Câinii trataţi nu se vor lăsa să înoate în lacuri. 
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale 
sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar 
informații referitoare la modalitatea de eliminare a 
medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste 
măsuri contribuie la protecția mediului. 
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PISICĂ

CÂINE
CÂINE
CÂINE

CÂINE
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Câini Pisici

DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE: 
1ml soluţie conţine: 
Substanța activă: Fipronil 100mg. 
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SPECIE GREUTATE PRODUS DOZĂ ML PIPETĂ
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POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE 
ŞI MODUL DE ADMINISTRARE
Calea de administrare: Aplicare cutanată. Nu 
repetaţi administrarea mai devreme de 
intervalul recomandat.

METODA DE ADMINISTRARE
La baza cefei, între omoplaţi, faceți loc în blana 
animalului în cărare până ce pielea devine 
vizibilă. Vârful pipetei se îndepărtează prin 
tăiere, apoi se plasează pe piele, străngeţi uşor 
pentru a picura soluţia direct pe piele. Soluţia se 
aplică de preferat în mai multe locuri la distanţă 
de 2-3cm unul de celălalt până ce tot conținutul 
pipetei este golit. 

Trebuie să vă asiguraţi că aplicarea produsului se 
face într-o zonă în care animalul nu se poate 
linge, şi că animalele nu se ling între ele după 
tratament. Se va evita umezirea excesivă a blănii 
animalului cu produsul, deoarece acest lucru 
poate provoca un aspect lipicios al părului la 
locul de tratament. Dacă acest lucru se întâmplă, 
acesta va dispărea  ulterior în 24-48 ore de la 
aplicare. 

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA 
CORECTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înainte 
de tratament. 

TIMP DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Precauții speciale pentru �ecare specie țintă: 
Pentru controlul optim al infestaţiilor cu purici şi 
păduchi într-o gospodărie cu mai multe animale 
de companie în afară de câini, acestea trebuie să 
�e tratate cu un produs adecvat speciei, în 
același timp. 

Se recomandă, de asemenea tratarea adăpostului 
sau a coşului de animale, a locului de odihnă al 
animalelor, a aşternutului, a covorului cu 
insecticide adecvate.  Este recomandată 
îndepărtarea căpuşelor de pe animal înainte de 

efectuarea tratamentului cu ANTIPOUX® pentru a 
reduce riscul bolilor transmisibile. Produsul nu 
previne ataşarea altor căpuşe pe animal. Insectele 
parazite care reinfestează animalul tratat cu 

ANTIPOUX® vor muri si vor cădea de pe gazdă în 
aproximativ 48 de ore după infestare, respectiv 
până la o săptămână în cazul căpuşelor. Se va 
evita îmbăierea/ şamponarea animalului tratat 
timp de două zile de la aplicarea produsului. Nu 
aplicaţi produsul pe răni sau pe pielea cu leziuni.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE LA 
ANIMALE
A se evita contactul produsului cu ochii 
animalului. În cazul contactului accidental cu 
ochii, clătiţi imediat cu multă apă.

INDICAȚII
Tratamentul şi prevenirea infestaţiilor cu purici 
(Ctenocephalides spp.), păduchi malofagi 
(Trichodectes canis, Felicola subrostratus) şi căpuşe 
(Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp., 
Amblyomma spp.), la câini şi pisici. E�cienţa 
produsului, împotriva unor noi infestaţii cu purici 
adulţi, persistă până la 8 săptămâni la câine şi 30 
zile la pisică. E�cienţa împotriva căpuşelor şi a 
păduchilor este de circa 4 săptămâni.  Poate � 
utilizat şi ca parte  a strategiei de tratament pentru 
dermatita alergică produsă de înţepăturile puricilor.

CONTRAINDICAȚII
Nu se utilizează la iepuri, pot apărea reacţii severe 
la această specie. Nu se administrează în caz de 
hipersensibilitate  cunoscută la �pronil sau oricare 
dintre excipienţi. Nu  se administrează la animalele 
bolnave sau a�ate în convalescenţă.

REACȚII ADVERSE
Printre reacțiile adverse  rare, au fost raportate 
reacții cutanate tranzitorii la locul aplicării (escare, 
alopecie locală, prurit, eritem) și prurit general sau 
alopecie. În mod excepțional, au fost observate 
hipersalivație, semne neurologice reversibile 
(hiperestezie, depresie, nervozitate) sau vărsături 

după utilizare. Dacă animalele se ling, după o scurtă 
perioadă pot � observate fenomene de hipersalivație 
temporară. Dacă observați reacții adverse grave sau 
alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, 
informați medicul veterinar.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA 
CORECTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înainte de 
tratament.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI 
MODUL DE ADMINISTRARE: SOLUȚIA SE APLICĂ 
CUTANAT ÎN DOZĂ UNICĂ, ASTFEL
Pisică: 7,5 mg – 15 mg �pronil/kg greutate corporală, 
echivalent cu 0,5 ml Antipoux MD/pisică. Câine: max 
13 mg/kg greutate corporală, echivalent cu 0,5 ml  
Antipoux MD/4 kg. Tratamentul se repetă la 8 
săptămâni la câine şi la 30 zile la pisică. 

MOD DE ADMINISTRARE
Produsul se aplică la baza cefei, între omoplaţi într – 
unul sau mai multe locuri la distanță de 2-3cm unul de 
celălat, la animalele mai mari. Se desparte blana 
animalului în cărare până ce pielea devine vizibilă. 
Vârful seringii se plasează pe piele, apoi se roteşte 
inelul de pe piston la semnul corespunzător volumului 
de produs indicat în funcție de greutatea animalului. 

INDICAŢII 
În tratamentul nematodozelor gastrointestinale 
și pulmonare produse de stadiile mature și 
imature ale Ascaridia spp., Capillaria spp., 
Syngamus tracheae, la porumbei voiajori şi de 
agrement, păsări de colivie.

CONTRAINDICAŢII 
Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate 
la substanţa activă sau la oricare dintre 
excipienţi. Nu se utilizează la porumbeii 
destinaţi consumului uman.

REACŢII ADVERSE 
Rar pot apărea semne de excitabilitate nervoasă  
(ușor tremor muscular), hipersalivație, vomă, 
reducerea apetitului sau fecale moi. Dacă 
observaţi orice reacţie adversă, chiar şi cele care 
nu sunt deja incluse în acest prospect sau 
credeţi ca medicamentul nu a avut efect vă 
rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE 
(CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE 
ADMINISTRARE Se administrează pe cale orală, 
în apa de băut, astfel: porumbei voiajori şi de 
agrement, păsări de colivie: 8 g produs în 2 litri 
apă de băut, o singură zi. În cazuri severe, 
tratamentul durează 2 zile consecutive.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINSTRAREA 
CORECTĂ 
Pe perioada tratamentului se administrează 
numai apă medicamentată. Adăpătorile trebuie 
igienizate și păstrate curate. 

TIMP (TIMPI) DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE 
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A se 
depozita la o temperatură sub 25°C. A se 
depozita într-un loc uscat. A se feri de acțiunea 
directă a razelor solare. Perioada de valabilitate 
a produsului medicinal veterinar aşa cum este 
ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de 
valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 90 zile. A nu se utiliza acest 
produs medicinal veterinar după data expirării 
marcată pe etichetă.

ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ 
(SPECIALE) 
Precauţii speciale care trebuie luate de către 
persoana care administrează produsul 
medicinal veterinar la animale :
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la 
levamisol trebuie să evite contactul cu produsul 
medicinal veterinar. 
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PRODUCẶTOR: Vanelli

Pentru a preîntâmpina orice efecte neplăcute, la 
administrarea produsului medicinal veterinar se 
recomandă purtarea mănuşilor de protecţie. În 
caz de contact accidental, spălaţi bine cu apă, 
zona contaminată. În caz de ingestie accidentală 
a produsului sau dacă apar simptome 
caracterizate prin prurit cutanat sau iritaţii ale 
pielii, adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi-i 
prospectul produsului sau eticheta. 

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE OUAT 
Utilizarea levamisolului în doze terapeutice nu 
are efecte asupra fertilităţii şi capacităţii de 
eclozare a ouălor. O reducere nesemni�cativă a 
numărului de ouă poate apărea între ziua 2 și 4 
post tratament, ca rezultat al discontinuității 
aprovizionării cu apă peste noapte şi în 
consecinţă nu are legatură cu administrarea 
produsului medicinal veterinar.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE 
MEDICINALE VETERINARE ŞI ALTE FORME DE 
INTERACŢIUNE 
Timp de 14 zile înainte și după tratamentul cu 
levamisol, păsările nu trebuie tratate cu compuși 
organofosforici (insecticide, acaricide, 
antihelmintice).

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE 
URGENȚĂ, ANTIDOT) 
Orice depăşire a dozei recomandate, poate 
creşte riscul de apariţie a reacţiilor adverse, 
menţionate la pct. 6 din acest prospect.

A se evita supradozarea.

DOZĂ MG

Antipoux® Cat

Antipoux® Dog S
Antipoux® Dog M

Antipoux® Dog L
Antipoux® Dog XL

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE PERSOANA CARE 
ADMINISTREAZĂ PRODUSUL MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Acest produs poate provoca iritarea mucoaselor și ochilor. Prin urmare, 
contactul produsului cu gura și ochii trebuie evitat. Persoanele cu 
hipersensibilitate cunoscută la �pronil sau oricare dintre excipienți 
trebuie să evite contactul cu produsul. Evitați contactul degetelor cu 
conținutul �aconului. După expunerea oculară accidentală, ochiul 
afectat trebuie clătit cu grijă cu apă curată. Spălați-vă mâinile după 
utilizare. A nu se fuma, bea sau mânca în timpul aplicării produsului. 
Animalele tratate nu ar trebui să �e manipulate până când locul de 
aplicare nu este uscat, iar copiii nu trebuie lăsați să se joace cu animalele 
tratate. Prin urmare, se recomandă ca animalele să nu �e tratate în 
timpul zilei, ci seara devreme, iar animalele tratate recent nu ar trebui să 
doarmă cu proprietarii, în special cu copii.

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE SAU ÎN PERIOADA 
DE OUAT
Produsul se poate utiliza în perioada de gestație şi lactație.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE ŞI ALTE FORME DE 
INTERACŢIUNE
Nu se cunosc.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI 
NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Fipronilul poate � dăunător pentru organismele acvatice. Nu 
contaminați lacurile, cursurile de apă sau canalizarea cu produsul sau cu 
ambalajul  utilizat al acestuia. Medicamentele nu trebuie aruncate în 
ape reziduale sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar 
informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care 
nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

PRECAUŢII DE DEPOZITARE
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. A se păstra la temperatură 
mai mică de 25°C. A se păstra în loc uscat. A se păstra în ambalajul 
original. A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

INCOMPATIBILITĂȚI
Nu se cunosc.

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE URGENŢĂ, 
ANTIDOTURI), DUPĂ CAZ
Nu au fost observate reacții adverse în urma studiilor de siguranță 
efectuate la cățeii cu vârsta de 8 săptămâni și la cățeii cu o greutate 
corporală mai mare de 2 kg tratați cu doze de 5 ori doza recomandată. 
Totusi, riscul de apariție a reacțiilor adverse poate crește în caz de 
supradozare.Prin urmare, se recomandă tratarea animalelor cu 
dimensiunea potrivită de ambalaj conform greutății corporale pentru a 
se evita supradozarea. 

Trebuie să vă asiguraţi că aplicarea 
produsului se face într-o zonă în care 
animalul nu se poate linge, şi că animalele 
nu se ling între ele după tratament.  Se va  
evita umezirea excesivă a blănii animalului, 
deoarece acest lucru poate provoca un 
aspect lipicios al părului la locul de 
tratament. Dacă acest lucru se întâmplă, 
acesta va dispărea  ulterior in 24 – 48 ore de 
la aplicare.

TIMP DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

PRECAUȚII SPECIALE DE DEPOZITARE
A nu se  lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. A se 
păstra la  temperatură mai mică de 25ºC. A se 
păstra în  loc uscat.  A se păstra în ambalajul 
original. A nu se utiliza  după data expirării 
menționată  pe etichetă. Perioada de valabilitate 
după prima deschidere a ambalajului primar: 90 
zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE LA 
ANIMALE 
Se va evita administrarea produsului la animale 
mai mici de două luni, la câinii cu greutate mai 
mică de 2 kg sau la pisicile cu greutate mai mică 
de 1 kg. A se evita contactul cu ochii animalului. În 
cazul contactului accidental cu ochii clătiţi imediat 
cu multă apă.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Acest produs poate provoca iritarea mucoaselor și 
ochilor. Prin urmare, contactul produsului cu gura 
și ochii trebuie evitat. Persoanele  cu 
hipersensibilitate cunoscută la �pronil sau oricare 
dintre excipienti trebuie să evite contactul cu 
produsul. Evitați contactul degetelor  cu produsul. 
În cazul  expunerii accidentale a ochilor, aceştia  se 
vor clăti cu apă curată. Spălați-vă mâinile după 
utilizarea produsului. A nu se fuma, bea sau mânca 
în timpul aplicării produsului. Animalele tratate nu 
vor �  manipulate până când locul de aplicare nu 
este uscat. Copiii nu se vor juca cu animalele 
tratate, până când locul de aplicare nu este 
complet uscat.

ATENȚIONĂRI SPECIALE: ATENȚIONĂRI 
SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înaintea 
administrării tratamentului. Nu aplicați produsul 

pe răni sau pe pielea cu leziuni. Se va evita 
îmbăierea/şamponarea animalului tratat timp de 
două zile de la aplicarea produsului. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE 
SAU ÎN PERIOADA DE OUAT
Studiile de laborator nu au arătat că �pronilul ar avea 
efecte teratogene  sau embriotoxice. Nu există date 
disponibile legate de siguranța produsului la animale 
a�ate în perioada de gestaţie şi  lactație. Prin urmare 
produsul se va utiliza în aceste perioade in 
conformitate cu evaluarea balanţei risc/bene�ciu 
realizată de medicul veterinar responsabil. 

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE 
SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE
Nu se cunosc.

SUPRADOZARE
Pisici: Nu au fost observate efecte adverse în studii de 
siguranță realizate la pisici  în vârstă de 8 săptămâni și 
mai mari în  greutate de 1 kg tratate o dată pe lună cu  
o doză, de  cinci ori doza recomandată, timp de șase 
luni consecutiv. Câini: Nu au fost observate efecte 
adverse în studii de siguranță la puii în vârstă de 8 
săptămâni și mai mari în  greutate de 2 kg tratați cu o 
doză, de  cinci ori doza recomandată. Riscul de 
apariție a efectelor adverse poate totuși crește la 
supradozaj. Nu se va depăşi doza recomandată

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA 
PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, 
DUPĂ CAZ
Fipronil poate � dăunător pentru organismele 
acvatice. Nu contaminați lacurile, cursurile de apă sau 
canalizarea cu produsul sau cu ambalajul  utilizat al 
acestuia. Câinii trataţi nu se vor lăsa să înoate în lacuri. 
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale 
sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar 
informații referitoare la modalitatea de eliminare a 
medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste 
măsuri contribuie la protecția mediului. 

®
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POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE 
ŞI MODUL DE ADMINISTRARE
Calea de administrare: Aplicare cutanată. Nu 
repetaţi administrarea mai devreme de 
intervalul recomandat.

METODA DE ADMINISTRARE
La baza cefei, între omoplaţi, faceți loc în blana 
animalului în cărare până ce pielea devine 
vizibilă. Vârful pipetei se îndepărtează prin 
tăiere, apoi se plasează pe piele, străngeţi uşor 
pentru a picura soluţia direct pe piele. Soluţia se 
aplică de preferat în mai multe locuri la distanţă 
de 2-3cm unul de celălalt până ce tot conținutul 
pipetei este golit. 

Trebuie să vă asiguraţi că aplicarea produsului se 
face într-o zonă în care animalul nu se poate 
linge, şi că animalele nu se ling între ele după 
tratament. Se va evita umezirea excesivă a blănii 
animalului cu produsul, deoarece acest lucru 
poate provoca un aspect lipicios al părului la 
locul de tratament. Dacă acest lucru se întâmplă, 
acesta va dispărea  ulterior în 24-48 ore de la 
aplicare. 

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA 
CORECTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înainte 
de tratament. 

TIMP DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Precauții speciale pentru �ecare specie țintă: 
Pentru controlul optim al infestaţiilor cu purici şi 
păduchi într-o gospodărie cu mai multe animale 
de companie în afară de câini, acestea trebuie să 
�e tratate cu un produs adecvat speciei, în 
același timp. 

Se recomandă, de asemenea tratarea adăpostului 
sau a coşului de animale, a locului de odihnă al 
animalelor, a aşternutului, a covorului cu 
insecticide adecvate.  Este recomandată 
îndepărtarea căpuşelor de pe animal înainte de 

efectuarea tratamentului cu ANTIPOUX® pentru a 
reduce riscul bolilor transmisibile. Produsul nu 
previne ataşarea altor căpuşe pe animal. Insectele 
parazite care reinfestează animalul tratat cu 

ANTIPOUX® vor muri si vor cădea de pe gazdă în 
aproximativ 48 de ore după infestare, respectiv 
până la o săptămână în cazul căpuşelor. Se va 
evita îmbăierea/ şamponarea animalului tratat 
timp de două zile de la aplicarea produsului. Nu 
aplicaţi produsul pe răni sau pe pielea cu leziuni.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE LA 
ANIMALE
A se evita contactul produsului cu ochii 
animalului. În cazul contactului accidental cu 
ochii, clătiţi imediat cu multă apă.
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INDICAȚII
Tratamentul şi prevenirea infestaţiilor cu purici 
(Ctenocephalides spp.), păduchi malofagi 
(Trichodectes canis, Felicola subrostratus) şi căpuşe 
(Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp., 
Amblyomma spp.), la câini şi pisici. E�cienţa 
produsului, împotriva unor noi infestaţii cu purici 
adulţi, persistă până la 8 săptămâni la câine şi 30 
zile la pisică. E�cienţa împotriva căpuşelor şi a 
păduchilor este de circa 4 săptămâni.  Poate � 
utilizat şi ca parte  a strategiei de tratament pentru 
dermatita alergică produsă de înţepăturile puricilor.

CONTRAINDICAȚII
Nu se utilizează la iepuri, pot apărea reacţii severe 
la această specie. Nu se administrează în caz de 
hipersensibilitate  cunoscută la �pronil sau oricare 
dintre excipienţi. Nu  se administrează la animalele 
bolnave sau a�ate în convalescenţă.

REACȚII ADVERSE
Printre reacțiile adverse  rare, au fost raportate 
reacții cutanate tranzitorii la locul aplicării (escare, 
alopecie locală, prurit, eritem) și prurit general sau 
alopecie. În mod excepțional, au fost observate 
hipersalivație, semne neurologice reversibile 
(hiperestezie, depresie, nervozitate) sau vărsături 

după utilizare. Dacă animalele se ling, după o scurtă 
perioadă pot � observate fenomene de hipersalivație 
temporară. Dacă observați reacții adverse grave sau 
alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, 
informați medicul veterinar.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA 
CORECTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înainte de 
tratament.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI 
MODUL DE ADMINISTRARE: SOLUȚIA SE APLICĂ 
CUTANAT ÎN DOZĂ UNICĂ, ASTFEL
Pisică: 7,5 mg – 15 mg �pronil/kg greutate corporală, 
echivalent cu 0,5 ml Antipoux MD/pisică. Câine: max 
13 mg/kg greutate corporală, echivalent cu 0,5 ml  
Antipoux MD/4 kg. Tratamentul se repetă la 8 
săptămâni la câine şi la 30 zile la pisică. 

MOD DE ADMINISTRARE
Produsul se aplică la baza cefei, între omoplaţi într – 
unul sau mai multe locuri la distanță de 2-3cm unul de 
celălat, la animalele mai mari. Se desparte blana 
animalului în cărare până ce pielea devine vizibilă. 
Vârful seringii se plasează pe piele, apoi se roteşte 
inelul de pe piston la semnul corespunzător volumului 
de produs indicat în funcție de greutatea animalului. 

INDICAŢII 
În tratamentul nematodozelor gastrointestinale 
și pulmonare produse de stadiile mature și 
imature ale Ascaridia spp., Capillaria spp., 
Syngamus tracheae, la porumbei voiajori şi de 
agrement, păsări de colivie.

CONTRAINDICAŢII 
Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate 
la substanţa activă sau la oricare dintre 
excipienţi. Nu se utilizează la porumbeii 
destinaţi consumului uman.

REACŢII ADVERSE 
Rar pot apărea semne de excitabilitate nervoasă  
(ușor tremor muscular), hipersalivație, vomă, 
reducerea apetitului sau fecale moi. Dacă 
observaţi orice reacţie adversă, chiar şi cele care 
nu sunt deja incluse în acest prospect sau 
credeţi ca medicamentul nu a avut efect vă 
rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE 
(CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE 
ADMINISTRARE Se administrează pe cale orală, 
în apa de băut, astfel: porumbei voiajori şi de 
agrement, păsări de colivie: 8 g produs în 2 litri 
apă de băut, o singură zi. În cazuri severe, 
tratamentul durează 2 zile consecutive.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINSTRAREA 
CORECTĂ 
Pe perioada tratamentului se administrează 
numai apă medicamentată. Adăpătorile trebuie 
igienizate și păstrate curate. 

TIMP (TIMPI) DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE 
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A se 
depozita la o temperatură sub 25°C. A se 
depozita într-un loc uscat. A se feri de acțiunea 
directă a razelor solare. Perioada de valabilitate 
a produsului medicinal veterinar aşa cum este 
ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de 
valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 90 zile. A nu se utiliza acest 
produs medicinal veterinar după data expirării 
marcată pe etichetă.

ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ 
(SPECIALE) 
Precauţii speciale care trebuie luate de către 
persoana care administrează produsul 
medicinal veterinar la animale :
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la 
levamisol trebuie să evite contactul cu produsul 
medicinal veterinar. 
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Pentru a preîntâmpina orice efecte neplăcute, la 
administrarea produsului medicinal veterinar se 
recomandă purtarea mănuşilor de protecţie. În 
caz de contact accidental, spălaţi bine cu apă, 
zona contaminată. În caz de ingestie accidentală 
a produsului sau dacă apar simptome 
caracterizate prin prurit cutanat sau iritaţii ale 
pielii, adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi-i 
prospectul produsului sau eticheta. 

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE OUAT 
Utilizarea levamisolului în doze terapeutice nu 
are efecte asupra fertilităţii şi capacităţii de 
eclozare a ouălor. O reducere nesemni�cativă a 
numărului de ouă poate apărea între ziua 2 și 4 
post tratament, ca rezultat al discontinuității 
aprovizionării cu apă peste noapte şi în 
consecinţă nu are legatură cu administrarea 
produsului medicinal veterinar.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE 
MEDICINALE VETERINARE ŞI ALTE FORME DE 
INTERACŢIUNE 
Timp de 14 zile înainte și după tratamentul cu 
levamisol, păsările nu trebuie tratate cu compuși 
organofosforici (insecticide, acaricide, 
antihelmintice).

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE 
URGENȚĂ, ANTIDOT) 
Orice depăşire a dozei recomandate, poate 
creşte riscul de apariţie a reacţiilor adverse, 
menţionate la pct. 6 din acest prospect.

A se evita supradozarea.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE PERSOANA CARE 
ADMINISTREAZĂ PRODUSUL MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Acest produs poate provoca iritarea mucoaselor și ochilor. Prin urmare, 
contactul produsului cu gura și ochii trebuie evitat. Persoanele cu 
hipersensibilitate cunoscută la �pronil sau oricare dintre excipienți 
trebuie să evite contactul cu produsul. Evitați contactul degetelor cu 
conținutul �aconului. După expunerea oculară accidentală, ochiul 
afectat trebuie clătit cu grijă cu apă curată. Spălați-vă mâinile după 
utilizare. A nu se fuma, bea sau mânca în timpul aplicării produsului. 
Animalele tratate nu ar trebui să �e manipulate până când locul de 
aplicare nu este uscat, iar copiii nu trebuie lăsați să se joace cu animalele 
tratate. Prin urmare, se recomandă ca animalele să nu �e tratate în 
timpul zilei, ci seara devreme, iar animalele tratate recent nu ar trebui să 
doarmă cu proprietarii, în special cu copii.

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE SAU ÎN PERIOADA 
DE OUAT
Produsul se poate utiliza în perioada de gestație şi lactație.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE ŞI ALTE FORME DE 
INTERACŢIUNE
Nu se cunosc.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI 
NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Fipronilul poate � dăunător pentru organismele acvatice. Nu 
contaminați lacurile, cursurile de apă sau canalizarea cu produsul sau cu 
ambalajul  utilizat al acestuia. Medicamentele nu trebuie aruncate în 
ape reziduale sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar 
informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care 
nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

PRECAUŢII DE DEPOZITARE
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. A se păstra la temperatură 
mai mică de 25°C. A se păstra în loc uscat. A se păstra în ambalajul 
original. A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

INCOMPATIBILITĂȚI
Nu se cunosc.

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE URGENŢĂ, 
ANTIDOTURI), DUPĂ CAZ
Nu au fost observate reacții adverse în urma studiilor de siguranță 
efectuate la cățeii cu vârsta de 8 săptămâni și la cățeii cu o greutate 
corporală mai mare de 2 kg tratați cu doze de 5 ori doza recomandată. 
Totusi, riscul de apariție a reacțiilor adverse poate crește în caz de 
supradozare.Prin urmare, se recomandă tratarea animalelor cu 
dimensiunea potrivită de ambalaj conform greutății corporale pentru a 
se evita supradozarea. 

Trebuie să vă asiguraţi că aplicarea 
produsului se face într-o zonă în care 
animalul nu se poate linge, şi că animalele 
nu se ling între ele după tratament.  Se va  
evita umezirea excesivă a blănii animalului, 
deoarece acest lucru poate provoca un 
aspect lipicios al părului la locul de 
tratament. Dacă acest lucru se întâmplă, 
acesta va dispărea  ulterior in 24 – 48 ore de 
la aplicare.

TIMP DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

PRECAUȚII SPECIALE DE DEPOZITARE
A nu se  lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. A se 
păstra la  temperatură mai mică de 25ºC. A se 
păstra în  loc uscat.  A se păstra în ambalajul 
original. A nu se utiliza  după data expirării 
menționată  pe etichetă. Perioada de valabilitate 
după prima deschidere a ambalajului primar: 90 
zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE LA 
ANIMALE 
Se va evita administrarea produsului la animale 
mai mici de două luni, la câinii cu greutate mai 
mică de 2 kg sau la pisicile cu greutate mai mică 
de 1 kg. A se evita contactul cu ochii animalului. În 
cazul contactului accidental cu ochii clătiţi imediat 
cu multă apă.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Acest produs poate provoca iritarea mucoaselor și 
ochilor. Prin urmare, contactul produsului cu gura 
și ochii trebuie evitat. Persoanele  cu 
hipersensibilitate cunoscută la �pronil sau oricare 
dintre excipienti trebuie să evite contactul cu 
produsul. Evitați contactul degetelor  cu produsul. 
În cazul  expunerii accidentale a ochilor, aceştia  se 
vor clăti cu apă curată. Spălați-vă mâinile după 
utilizarea produsului. A nu se fuma, bea sau mânca 
în timpul aplicării produsului. Animalele tratate nu 
vor �  manipulate până când locul de aplicare nu 
este uscat. Copiii nu se vor juca cu animalele 
tratate, până când locul de aplicare nu este 
complet uscat.

ATENȚIONĂRI SPECIALE: ATENȚIONĂRI 
SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înaintea 
administrării tratamentului. Nu aplicați produsul 

pe răni sau pe pielea cu leziuni. Se va evita 
îmbăierea/şamponarea animalului tratat timp de 
două zile de la aplicarea produsului. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE 
SAU ÎN PERIOADA DE OUAT
Studiile de laborator nu au arătat că �pronilul ar avea 
efecte teratogene  sau embriotoxice. Nu există date 
disponibile legate de siguranța produsului la animale 
a�ate în perioada de gestaţie şi  lactație. Prin urmare 
produsul se va utiliza în aceste perioade in 
conformitate cu evaluarea balanţei risc/bene�ciu 
realizată de medicul veterinar responsabil. 

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE 
SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE
Nu se cunosc.

SUPRADOZARE
Pisici: Nu au fost observate efecte adverse în studii de 
siguranță realizate la pisici  în vârstă de 8 săptămâni și 
mai mari în  greutate de 1 kg tratate o dată pe lună cu  
o doză, de  cinci ori doza recomandată, timp de șase 
luni consecutiv. Câini: Nu au fost observate efecte 
adverse în studii de siguranță la puii în vârstă de 8 
săptămâni și mai mari în  greutate de 2 kg tratați cu o 
doză, de  cinci ori doza recomandată. Riscul de 
apariție a efectelor adverse poate totuși crește la 
supradozaj. Nu se va depăşi doza recomandată

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA 
PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, 
DUPĂ CAZ
Fipronil poate � dăunător pentru organismele 
acvatice. Nu contaminați lacurile, cursurile de apă sau 
canalizarea cu produsul sau cu ambalajul  utilizat al 
acestuia. Câinii trataţi nu se vor lăsa să înoate în lacuri. 
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale 
sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar 
informații referitoare la modalitatea de eliminare a 
medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste 
măsuri contribuie la protecția mediului. 
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POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE 
ŞI MODUL DE ADMINISTRARE
Calea de administrare: Aplicare cutanată. Nu 
repetaţi administrarea mai devreme de 
intervalul recomandat.

METODA DE ADMINISTRARE
La baza cefei, între omoplaţi, faceți loc în blana 
animalului în cărare până ce pielea devine 
vizibilă. Vârful pipetei se îndepărtează prin 
tăiere, apoi se plasează pe piele, străngeţi uşor 
pentru a picura soluţia direct pe piele. Soluţia se 
aplică de preferat în mai multe locuri la distanţă 
de 2-3cm unul de celălalt până ce tot conținutul 
pipetei este golit. 

Trebuie să vă asiguraţi că aplicarea produsului se 
face într-o zonă în care animalul nu se poate 
linge, şi că animalele nu se ling între ele după 
tratament. Se va evita umezirea excesivă a blănii 
animalului cu produsul, deoarece acest lucru 
poate provoca un aspect lipicios al părului la 
locul de tratament. Dacă acest lucru se întâmplă, 
acesta va dispărea  ulterior în 24-48 ore de la 
aplicare. 

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA 
CORECTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înainte 
de tratament. 

TIMP DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Precauții speciale pentru �ecare specie țintă: 
Pentru controlul optim al infestaţiilor cu purici şi 
păduchi într-o gospodărie cu mai multe animale 
de companie în afară de câini, acestea trebuie să 
�e tratate cu un produs adecvat speciei, în 
același timp. 

Se recomandă, de asemenea tratarea adăpostului 
sau a coşului de animale, a locului de odihnă al 
animalelor, a aşternutului, a covorului cu 
insecticide adecvate.  Este recomandată 
îndepărtarea căpuşelor de pe animal înainte de 

efectuarea tratamentului cu ANTIPOUX® pentru a 
reduce riscul bolilor transmisibile. Produsul nu 
previne ataşarea altor căpuşe pe animal. Insectele 
parazite care reinfestează animalul tratat cu 

ANTIPOUX® vor muri si vor cădea de pe gazdă în 
aproximativ 48 de ore după infestare, respectiv 
până la o săptămână în cazul căpuşelor. Se va 
evita îmbăierea/ şamponarea animalului tratat 
timp de două zile de la aplicarea produsului. Nu 
aplicaţi produsul pe răni sau pe pielea cu leziuni.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE LA 
ANIMALE
A se evita contactul produsului cu ochii 
animalului. În cazul contactului accidental cu 
ochii, clătiţi imediat cu multă apă.

INDICAȚII
Tratamentul şi prevenirea infestaţiilor cu purici 
(Ctenocephalides spp.), păduchi malofagi 
(Trichodectes canis, Felicola subrostratus) şi căpuşe 
(Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp., 
Amblyomma spp.), la câini şi pisici. E�cienţa 
produsului, împotriva unor noi infestaţii cu purici 
adulţi, persistă până la 8 săptămâni la câine şi 30 
zile la pisică. E�cienţa împotriva căpuşelor şi a 
păduchilor este de circa 4 săptămâni.  Poate � 
utilizat şi ca parte  a strategiei de tratament pentru 
dermatita alergică produsă de înţepăturile puricilor.

CONTRAINDICAȚII
Nu se utilizează la iepuri, pot apărea reacţii severe 
la această specie. Nu se administrează în caz de 
hipersensibilitate  cunoscută la �pronil sau oricare 
dintre excipienţi. Nu  se administrează la animalele 
bolnave sau a�ate în convalescenţă.

REACȚII ADVERSE
Printre reacțiile adverse  rare, au fost raportate 
reacții cutanate tranzitorii la locul aplicării (escare, 
alopecie locală, prurit, eritem) și prurit general sau 
alopecie. În mod excepțional, au fost observate 
hipersalivație, semne neurologice reversibile 
(hiperestezie, depresie, nervozitate) sau vărsături 

după utilizare. Dacă animalele se ling, după o scurtă 
perioadă pot � observate fenomene de hipersalivație 
temporară. Dacă observați reacții adverse grave sau 
alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, 
informați medicul veterinar.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA 
CORECTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înainte de 
tratament.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI 
MODUL DE ADMINISTRARE: SOLUȚIA SE APLICĂ 
CUTANAT ÎN DOZĂ UNICĂ, ASTFEL
Pisică: 7,5 mg – 15 mg �pronil/kg greutate corporală, 
echivalent cu 0,5 ml Antipoux MD/pisică. Câine: max 
13 mg/kg greutate corporală, echivalent cu 0,5 ml  
Antipoux MD/4 kg. Tratamentul se repetă la 8 
săptămâni la câine şi la 30 zile la pisică. 

MOD DE ADMINISTRARE
Produsul se aplică la baza cefei, între omoplaţi într – 
unul sau mai multe locuri la distanță de 2-3cm unul de 
celălat, la animalele mai mari. Se desparte blana 
animalului în cărare până ce pielea devine vizibilă. 
Vârful seringii se plasează pe piele, apoi se roteşte 
inelul de pe piston la semnul corespunzător volumului 
de produs indicat în funcție de greutatea animalului. 

INDICAŢII 
În tratamentul nematodozelor gastrointestinale 
și pulmonare produse de stadiile mature și 
imature ale Ascaridia spp., Capillaria spp., 
Syngamus tracheae, la porumbei voiajori şi de 
agrement, păsări de colivie.

CONTRAINDICAŢII 
Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate 
la substanţa activă sau la oricare dintre 
excipienţi. Nu se utilizează la porumbeii 
destinaţi consumului uman.

REACŢII ADVERSE 
Rar pot apărea semne de excitabilitate nervoasă  
(ușor tremor muscular), hipersalivație, vomă, 
reducerea apetitului sau fecale moi. Dacă 
observaţi orice reacţie adversă, chiar şi cele care 
nu sunt deja incluse în acest prospect sau 
credeţi ca medicamentul nu a avut efect vă 
rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE 
(CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE 
ADMINISTRARE Se administrează pe cale orală, 
în apa de băut, astfel: porumbei voiajori şi de 
agrement, păsări de colivie: 8 g produs în 2 litri 
apă de băut, o singură zi. În cazuri severe, 
tratamentul durează 2 zile consecutive.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINSTRAREA 
CORECTĂ 
Pe perioada tratamentului se administrează 
numai apă medicamentată. Adăpătorile trebuie 
igienizate și păstrate curate. 

TIMP (TIMPI) DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE 
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A se 
depozita la o temperatură sub 25°C. A se 
depozita într-un loc uscat. A se feri de acțiunea 
directă a razelor solare. Perioada de valabilitate 
a produsului medicinal veterinar aşa cum este 
ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de 
valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 90 zile. A nu se utiliza acest 
produs medicinal veterinar după data expirării 
marcată pe etichetă.

ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ 
(SPECIALE) 
Precauţii speciale care trebuie luate de către 
persoana care administrează produsul 
medicinal veterinar la animale :
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la 
levamisol trebuie să evite contactul cu produsul 
medicinal veterinar. 

Pentru a preîntâmpina orice efecte neplăcute, la 
administrarea produsului medicinal veterinar se 
recomandă purtarea mănuşilor de protecţie. În 
caz de contact accidental, spălaţi bine cu apă, 
zona contaminată. În caz de ingestie accidentală 
a produsului sau dacă apar simptome 
caracterizate prin prurit cutanat sau iritaţii ale 
pielii, adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi-i 
prospectul produsului sau eticheta. 

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE OUAT 
Utilizarea levamisolului în doze terapeutice nu 
are efecte asupra fertilităţii şi capacităţii de 
eclozare a ouălor. O reducere nesemni�cativă a 
numărului de ouă poate apărea între ziua 2 și 4 
post tratament, ca rezultat al discontinuității 
aprovizionării cu apă peste noapte şi în 
consecinţă nu are legatură cu administrarea 
produsului medicinal veterinar.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE 
MEDICINALE VETERINARE ŞI ALTE FORME DE 
INTERACŢIUNE 
Timp de 14 zile înainte și după tratamentul cu 
levamisol, păsările nu trebuie tratate cu compuși 
organofosforici (insecticide, acaricide, 
antihelmintice).

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE 
URGENȚĂ, ANTIDOT) 
Orice depăşire a dozei recomandate, poate 
creşte riscul de apariţie a reacţiilor adverse, 
menţionate la pct. 6 din acest prospect.

A se evita supradozarea.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE PERSOANA CARE 
ADMINISTREAZĂ PRODUSUL MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Acest produs poate provoca iritarea mucoaselor și ochilor. Prin urmare, 
contactul produsului cu gura și ochii trebuie evitat. Persoanele cu 
hipersensibilitate cunoscută la �pronil sau oricare dintre excipienți 
trebuie să evite contactul cu produsul. Evitați contactul degetelor cu 
conținutul �aconului. După expunerea oculară accidentală, ochiul 
afectat trebuie clătit cu grijă cu apă curată. Spălați-vă mâinile după 
utilizare. A nu se fuma, bea sau mânca în timpul aplicării produsului. 
Animalele tratate nu ar trebui să �e manipulate până când locul de 
aplicare nu este uscat, iar copiii nu trebuie lăsați să se joace cu animalele 
tratate. Prin urmare, se recomandă ca animalele să nu �e tratate în 
timpul zilei, ci seara devreme, iar animalele tratate recent nu ar trebui să 
doarmă cu proprietarii, în special cu copii.

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE SAU ÎN PERIOADA 
DE OUAT
Produsul se poate utiliza în perioada de gestație şi lactație.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE ŞI ALTE FORME DE 
INTERACŢIUNE
Nu se cunosc.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI 
NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Fipronilul poate � dăunător pentru organismele acvatice. Nu 
contaminați lacurile, cursurile de apă sau canalizarea cu produsul sau cu 
ambalajul  utilizat al acestuia. Medicamentele nu trebuie aruncate în 
ape reziduale sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar 
informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care 
nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

PRECAUŢII DE DEPOZITARE
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. A se păstra la temperatură 
mai mică de 25°C. A se păstra în loc uscat. A se păstra în ambalajul 
original. A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

INCOMPATIBILITĂȚI
Nu se cunosc.

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE URGENŢĂ, 
ANTIDOTURI), DUPĂ CAZ
Nu au fost observate reacții adverse în urma studiilor de siguranță 
efectuate la cățeii cu vârsta de 8 săptămâni și la cățeii cu o greutate 
corporală mai mare de 2 kg tratați cu doze de 5 ori doza recomandată. 
Totusi, riscul de apariție a reacțiilor adverse poate crește în caz de 
supradozare.Prin urmare, se recomandă tratarea animalelor cu 
dimensiunea potrivită de ambalaj conform greutății corporale pentru a 
se evita supradozarea. 
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Trebuie să vă asiguraţi că aplicarea 
produsului se face într-o zonă în care 
animalul nu se poate linge, şi că animalele 
nu se ling între ele după tratament.  Se va  
evita umezirea excesivă a blănii animalului, 
deoarece acest lucru poate provoca un 
aspect lipicios al părului la locul de 
tratament. Dacă acest lucru se întâmplă, 
acesta va dispărea  ulterior in 24 – 48 ore de 
la aplicare.

TIMP DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

PRECAUȚII SPECIALE DE DEPOZITARE
A nu se  lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. A se 
păstra la  temperatură mai mică de 25ºC. A se 
păstra în  loc uscat.  A se păstra în ambalajul 
original. A nu se utiliza  după data expirării 
menționată  pe etichetă. Perioada de valabilitate 
după prima deschidere a ambalajului primar: 90 
zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE LA 
ANIMALE 
Se va evita administrarea produsului la animale 
mai mici de două luni, la câinii cu greutate mai 
mică de 2 kg sau la pisicile cu greutate mai mică 
de 1 kg. A se evita contactul cu ochii animalului. În 
cazul contactului accidental cu ochii clătiţi imediat 
cu multă apă.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Acest produs poate provoca iritarea mucoaselor și 
ochilor. Prin urmare, contactul produsului cu gura 
și ochii trebuie evitat. Persoanele  cu 
hipersensibilitate cunoscută la �pronil sau oricare 
dintre excipienti trebuie să evite contactul cu 
produsul. Evitați contactul degetelor  cu produsul. 
În cazul  expunerii accidentale a ochilor, aceştia  se 
vor clăti cu apă curată. Spălați-vă mâinile după 
utilizarea produsului. A nu se fuma, bea sau mânca 
în timpul aplicării produsului. Animalele tratate nu 
vor �  manipulate până când locul de aplicare nu 
este uscat. Copiii nu se vor juca cu animalele 
tratate, până când locul de aplicare nu este 
complet uscat.

ATENȚIONĂRI SPECIALE: ATENȚIONĂRI 
SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înaintea 
administrării tratamentului. Nu aplicați produsul 

pe răni sau pe pielea cu leziuni. Se va evita 
îmbăierea/şamponarea animalului tratat timp de 
două zile de la aplicarea produsului. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE 
SAU ÎN PERIOADA DE OUAT
Studiile de laborator nu au arătat că �pronilul ar avea 
efecte teratogene  sau embriotoxice. Nu există date 
disponibile legate de siguranța produsului la animale 
a�ate în perioada de gestaţie şi  lactație. Prin urmare 
produsul se va utiliza în aceste perioade in 
conformitate cu evaluarea balanţei risc/bene�ciu 
realizată de medicul veterinar responsabil. 

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE 
SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE
Nu se cunosc.

SUPRADOZARE
Pisici: Nu au fost observate efecte adverse în studii de 
siguranță realizate la pisici  în vârstă de 8 săptămâni și 
mai mari în  greutate de 1 kg tratate o dată pe lună cu  
o doză, de  cinci ori doza recomandată, timp de șase 
luni consecutiv. Câini: Nu au fost observate efecte 
adverse în studii de siguranță la puii în vârstă de 8 
săptămâni și mai mari în  greutate de 2 kg tratați cu o 
doză, de  cinci ori doza recomandată. Riscul de 
apariție a efectelor adverse poate totuși crește la 
supradozaj. Nu se va depăşi doza recomandată

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA 
PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, 
DUPĂ CAZ
Fipronil poate � dăunător pentru organismele 
acvatice. Nu contaminați lacurile, cursurile de apă sau 
canalizarea cu produsul sau cu ambalajul  utilizat al 
acestuia. Câinii trataţi nu se vor lăsa să înoate în lacuri. 
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale 
sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar 
informații referitoare la modalitatea de eliminare a 
medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste 
măsuri contribuie la protecția mediului. 



��������������ţ����������������
������ş�������
������

Câini Pisici

DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE
1 ml soluţie conţine
Substanță activă: Fipronil 100 mg.

INDICAȚII
Tratamentul şi prevenirea infestaţiilor cu purici 
(Ctenocephalides spp.), păduchi malofagi 
(Trichodectes canis, Felicola subrostratus) şi căpuşe 
(Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp., 
Amblyomma spp.), la câini şi pisici. E�cienţa 
produsului, împotriva unor noi infestaţii cu purici 
adulţi, persistă până la 8 săptămâni la câine şi 30 
zile la pisică. E�cienţa împotriva căpuşelor şi a 
păduchilor este de circa 4 săptămâni.  Poate � 
utilizat şi ca parte  a strategiei de tratament pentru 
dermatita alergică produsă de înţepăturile puricilor.

CONTRAINDICAȚII
Nu se utilizează la iepuri, pot apărea reacţii severe 
la această specie. Nu se administrează în caz de 
hipersensibilitate  cunoscută la �pronil sau oricare 
dintre excipienţi. Nu  se administrează la animalele 
bolnave sau a�ate în convalescenţă.

REACȚII ADVERSE
Printre reacțiile adverse  rare, au fost raportate 
reacții cutanate tranzitorii la locul aplicării (escare, 
alopecie locală, prurit, eritem) și prurit general sau 
alopecie. În mod excepțional, au fost observate 
hipersalivație, semne neurologice reversibile 
(hiperestezie, depresie, nervozitate) sau vărsături 

după utilizare. Dacă animalele se ling, după o scurtă 
perioadă pot � observate fenomene de hipersalivație 
temporară. Dacă observați reacții adverse grave sau 
alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, 
informați medicul veterinar.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA 
CORECTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înainte de 
tratament.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI 
MODUL DE ADMINISTRARE: SOLUȚIA SE APLICĂ 
CUTANAT ÎN DOZĂ UNICĂ, ASTFEL
Pisică: 7,5 mg – 15 mg �pronil/kg greutate corporală, 
echivalent cu 0,5 ml Antipoux MD/pisică. Câine: max 
13 mg/kg greutate corporală, echivalent cu 0,5 ml  
Antipoux MD/4 kg. Tratamentul se repetă la 8 
săptămâni la câine şi la 30 zile la pisică. 

MOD DE ADMINISTRARE
Produsul se aplică la baza cefei, între omoplaţi într – 
unul sau mai multe locuri la distanță de 2-3cm unul de 
celălat, la animalele mai mari. Se desparte blana 
animalului în cărare până ce pielea devine vizibilă. 
Vârful seringii se plasează pe piele, apoi se roteşte 
inelul de pe piston la semnul corespunzător volumului 
de produs indicat în funcție de greutatea animalului. 
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INDICAŢII 
În tratamentul nematodozelor gastrointestinale 
și pulmonare produse de stadiile mature și 
imature ale Ascaridia spp., Capillaria spp., 
Syngamus tracheae, la porumbei voiajori şi de 
agrement, păsări de colivie.

CONTRAINDICAŢII 
Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate 
la substanţa activă sau la oricare dintre 
excipienţi. Nu se utilizează la porumbeii 
destinaţi consumului uman.

REACŢII ADVERSE 
Rar pot apărea semne de excitabilitate nervoasă  
(ușor tremor muscular), hipersalivație, vomă, 
reducerea apetitului sau fecale moi. Dacă 
observaţi orice reacţie adversă, chiar şi cele care 
nu sunt deja incluse în acest prospect sau 
credeţi ca medicamentul nu a avut efect vă 
rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE 
(CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE 
ADMINISTRARE Se administrează pe cale orală, 
în apa de băut, astfel: porumbei voiajori şi de 
agrement, păsări de colivie: 8 g produs în 2 litri 
apă de băut, o singură zi. În cazuri severe, 
tratamentul durează 2 zile consecutive.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINSTRAREA 
CORECTĂ 
Pe perioada tratamentului se administrează 
numai apă medicamentată. Adăpătorile trebuie 
igienizate și păstrate curate. 

TIMP (TIMPI) DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE 
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A se 
depozita la o temperatură sub 25°C. A se 
depozita într-un loc uscat. A se feri de acțiunea 
directă a razelor solare. Perioada de valabilitate 
a produsului medicinal veterinar aşa cum este 
ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de 
valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 90 zile. A nu se utiliza acest 
produs medicinal veterinar după data expirării 
marcată pe etichetă.

ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ 
(SPECIALE) 
Precauţii speciale care trebuie luate de către 
persoana care administrează produsul 
medicinal veterinar la animale :
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la 
levamisol trebuie să evite contactul cu produsul 
medicinal veterinar. 
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PRODUCẶTOR: Vanelli ���������

14 ml

Pentru a preîntâmpina orice efecte neplăcute, la 
administrarea produsului medicinal veterinar se 
recomandă purtarea mănuşilor de protecţie. În 
caz de contact accidental, spălaţi bine cu apă, 
zona contaminată. În caz de ingestie accidentală 
a produsului sau dacă apar simptome 
caracterizate prin prurit cutanat sau iritaţii ale 
pielii, adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi-i 
prospectul produsului sau eticheta. 

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE OUAT 
Utilizarea levamisolului în doze terapeutice nu 
are efecte asupra fertilităţii şi capacităţii de 
eclozare a ouălor. O reducere nesemni�cativă a 
numărului de ouă poate apărea între ziua 2 și 4 
post tratament, ca rezultat al discontinuității 
aprovizionării cu apă peste noapte şi în 
consecinţă nu are legatură cu administrarea 
produsului medicinal veterinar.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE 
MEDICINALE VETERINARE ŞI ALTE FORME DE 
INTERACŢIUNE 
Timp de 14 zile înainte și după tratamentul cu 
levamisol, păsările nu trebuie tratate cu compuși 
organofosforici (insecticide, acaricide, 
antihelmintice).

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE 
URGENȚĂ, ANTIDOT) 
Orice depăşire a dozei recomandate, poate 
creşte riscul de apariţie a reacţiilor adverse, 
menţionate la pct. 6 din acest prospect.

A se evita supradozarea.

Trebuie să vă asiguraţi că aplicarea 
produsului se face într-o zonă în care 
animalul nu se poate linge, şi că animalele 
nu se ling între ele după tratament.  Se va  
evita umezirea excesivă a blănii animalului, 
deoarece acest lucru poate provoca un 
aspect lipicios al părului la locul de 
tratament. Dacă acest lucru se întâmplă, 
acesta va dispărea  ulterior in 24 – 48 ore de 
la aplicare.

TIMP DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

PRECAUȚII SPECIALE DE DEPOZITARE
A nu se  lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. A se 
păstra la  temperatură mai mică de 25ºC. A se 
păstra în  loc uscat.  A se păstra în ambalajul 
original. A nu se utiliza  după data expirării 
menționată  pe etichetă. Perioada de valabilitate 
după prima deschidere a ambalajului primar: 90 
zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE LA 
ANIMALE 
Se va evita administrarea produsului la animale 
mai mici de două luni, la câinii cu greutate mai 
mică de 2 kg sau la pisicile cu greutate mai mică 
de 1 kg. A se evita contactul cu ochii animalului. În 
cazul contactului accidental cu ochii clătiţi imediat 
cu multă apă.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Acest produs poate provoca iritarea mucoaselor și 
ochilor. Prin urmare, contactul produsului cu gura 
și ochii trebuie evitat. Persoanele  cu 
hipersensibilitate cunoscută la �pronil sau oricare 
dintre excipienti trebuie să evite contactul cu 
produsul. Evitați contactul degetelor  cu produsul. 
În cazul  expunerii accidentale a ochilor, aceştia  se 
vor clăti cu apă curată. Spălați-vă mâinile după 
utilizarea produsului. A nu se fuma, bea sau mânca 
în timpul aplicării produsului. Animalele tratate nu 
vor �  manipulate până când locul de aplicare nu 
este uscat. Copiii nu se vor juca cu animalele 
tratate, până când locul de aplicare nu este 
complet uscat.

ATENȚIONĂRI SPECIALE: ATENȚIONĂRI 
SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înaintea 
administrării tratamentului. Nu aplicați produsul 

pe răni sau pe pielea cu leziuni. Se va evita 
îmbăierea/şamponarea animalului tratat timp de 
două zile de la aplicarea produsului. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE 
SAU ÎN PERIOADA DE OUAT
Studiile de laborator nu au arătat că �pronilul ar avea 
efecte teratogene  sau embriotoxice. Nu există date 
disponibile legate de siguranța produsului la animale 
a�ate în perioada de gestaţie şi  lactație. Prin urmare 
produsul se va utiliza în aceste perioade in 
conformitate cu evaluarea balanţei risc/bene�ciu 
realizată de medicul veterinar responsabil. 

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE 
SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE
Nu se cunosc.

SUPRADOZARE
Pisici: Nu au fost observate efecte adverse în studii de 
siguranță realizate la pisici  în vârstă de 8 săptămâni și 
mai mari în  greutate de 1 kg tratate o dată pe lună cu  
o doză, de  cinci ori doza recomandată, timp de șase 
luni consecutiv. Câini: Nu au fost observate efecte 
adverse în studii de siguranță la puii în vârstă de 8 
săptămâni și mai mari în  greutate de 2 kg tratați cu o 
doză, de  cinci ori doza recomandată. Riscul de 
apariție a efectelor adverse poate totuși crește la 
supradozaj. Nu se va depăşi doza recomandată

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA 
PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, 
DUPĂ CAZ
Fipronil poate � dăunător pentru organismele 
acvatice. Nu contaminați lacurile, cursurile de apă sau 
canalizarea cu produsul sau cu ambalajul  utilizat al 
acestuia. Câinii trataţi nu se vor lăsa să înoate în lacuri. 
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale 
sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar 
informații referitoare la modalitatea de eliminare a 
medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste 
măsuri contribuie la protecția mediului. 

®



INDICAȚII
Tratamentul şi prevenirea infestaţiilor cu purici 
(Ctenocephalides spp.), păduchi malofagi 
(Trichodectes canis, Felicola subrostratus) şi căpuşe 
(Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp., 
Amblyomma spp.), la câini şi pisici. E�cienţa 
produsului, împotriva unor noi infestaţii cu purici 
adulţi, persistă până la 8 săptămâni la câine şi 30 
zile la pisică. E�cienţa împotriva căpuşelor şi a 
păduchilor este de circa 4 săptămâni.  Poate � 
utilizat şi ca parte  a strategiei de tratament pentru 
dermatita alergică produsă de înţepăturile puricilor.

CONTRAINDICAȚII
Nu se utilizează la iepuri, pot apărea reacţii severe 
la această specie. Nu se administrează în caz de 
hipersensibilitate  cunoscută la �pronil sau oricare 
dintre excipienţi. Nu  se administrează la animalele 
bolnave sau a�ate în convalescenţă.

REACȚII ADVERSE
Printre reacțiile adverse  rare, au fost raportate 
reacții cutanate tranzitorii la locul aplicării (escare, 
alopecie locală, prurit, eritem) și prurit general sau 
alopecie. În mod excepțional, au fost observate 
hipersalivație, semne neurologice reversibile 
(hiperestezie, depresie, nervozitate) sau vărsături 

după utilizare. Dacă animalele se ling, după o scurtă 
perioadă pot � observate fenomene de hipersalivație 
temporară. Dacă observați reacții adverse grave sau 
alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, 
informați medicul veterinar.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA 
CORECTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înainte de 
tratament.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI 
MODUL DE ADMINISTRARE: SOLUȚIA SE APLICĂ 
CUTANAT ÎN DOZĂ UNICĂ, ASTFEL
Pisică: 7,5 mg – 15 mg �pronil/kg greutate corporală, 
echivalent cu 0,5 ml Antipoux MD/pisică. Câine: max 
13 mg/kg greutate corporală, echivalent cu 0,5 ml  
Antipoux MD/4 kg. Tratamentul se repetă la 8 
săptămâni la câine şi la 30 zile la pisică. 

MOD DE ADMINISTRARE
Produsul se aplică la baza cefei, între omoplaţi într – 
unul sau mai multe locuri la distanță de 2-3cm unul de 
celălat, la animalele mai mari. Se desparte blana 
animalului în cărare până ce pielea devine vizibilă. 
Vârful seringii se plasează pe piele, apoi se roteşte 
inelul de pe piston la semnul corespunzător volumului 
de produs indicat în funcție de greutatea animalului. 
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Trebuie să vă asiguraţi că aplicarea 
produsului se face într-o zonă în care 
animalul nu se poate linge, şi că animalele 
nu se ling între ele după tratament.  Se va  
evita umezirea excesivă a blănii animalului, 
deoarece acest lucru poate provoca un 
aspect lipicios al părului la locul de 
tratament. Dacă acest lucru se întâmplă, 
acesta va dispărea  ulterior in 24 – 48 ore de 
la aplicare.

TIMP DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

PRECAUȚII SPECIALE DE DEPOZITARE
A nu se  lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. A se 
păstra la  temperatură mai mică de 25ºC. A se 
păstra în  loc uscat.  A se păstra în ambalajul 
original. A nu se utiliza  după data expirării 
menționată  pe etichetă. Perioada de valabilitate 
după prima deschidere a ambalajului primar: 90 
zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE LA 
ANIMALE 
Se va evita administrarea produsului la animale 
mai mici de două luni, la câinii cu greutate mai 
mică de 2 kg sau la pisicile cu greutate mai mică 
de 1 kg. A se evita contactul cu ochii animalului. În 
cazul contactului accidental cu ochii clătiţi imediat 
cu multă apă.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Acest produs poate provoca iritarea mucoaselor și 
ochilor. Prin urmare, contactul produsului cu gura 
și ochii trebuie evitat. Persoanele  cu 
hipersensibilitate cunoscută la �pronil sau oricare 
dintre excipienti trebuie să evite contactul cu 
produsul. Evitați contactul degetelor  cu produsul. 
În cazul  expunerii accidentale a ochilor, aceştia  se 
vor clăti cu apă curată. Spălați-vă mâinile după 
utilizarea produsului. A nu se fuma, bea sau mânca 
în timpul aplicării produsului. Animalele tratate nu 
vor �  manipulate până când locul de aplicare nu 
este uscat. Copiii nu se vor juca cu animalele 
tratate, până când locul de aplicare nu este 
complet uscat.

ATENȚIONĂRI SPECIALE: ATENȚIONĂRI 
SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înaintea 
administrării tratamentului. Nu aplicați produsul 

pe răni sau pe pielea cu leziuni. Se va evita 
îmbăierea/şamponarea animalului tratat timp de 
două zile de la aplicarea produsului. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE 
SAU ÎN PERIOADA DE OUAT
Studiile de laborator nu au arătat că �pronilul ar avea 
efecte teratogene  sau embriotoxice. Nu există date 
disponibile legate de siguranța produsului la animale 
a�ate în perioada de gestaţie şi  lactație. Prin urmare 
produsul se va utiliza în aceste perioade in 
conformitate cu evaluarea balanţei risc/bene�ciu 
realizată de medicul veterinar responsabil. 

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE 
SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE
Nu se cunosc.

SUPRADOZARE
Pisici: Nu au fost observate efecte adverse în studii de 
siguranță realizate la pisici  în vârstă de 8 săptămâni și 
mai mari în  greutate de 1 kg tratate o dată pe lună cu  
o doză, de  cinci ori doza recomandată, timp de șase 
luni consecutiv. Câini: Nu au fost observate efecte 
adverse în studii de siguranță la puii în vârstă de 8 
săptămâni și mai mari în  greutate de 2 kg tratați cu o 
doză, de  cinci ori doza recomandată. Riscul de 
apariție a efectelor adverse poate totuși crește la 
supradozaj. Nu se va depăşi doza recomandată

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA 
PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, 
DUPĂ CAZ
Fipronil poate � dăunător pentru organismele 
acvatice. Nu contaminați lacurile, cursurile de apă sau 
canalizarea cu produsul sau cu ambalajul  utilizat al 
acestuia. Câinii trataţi nu se vor lăsa să înoate în lacuri. 
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale 
sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar 
informații referitoare la modalitatea de eliminare a 
medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste 
măsuri contribuie la protecția mediului. 

GREUTATE CORPORALĂ
CÂINE

DOZĂ ANTIPOUX® MD 
DE ADMINISTRAT
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DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE
1 g pulbere conţine: 
Substanța activă:�Fipronil 1,2 mg

Antipoux®-Van Forte

INDICAŢII
Produsul este recomandat la câini și pisici în 
tratamentul infestațiilor cu  purici din genul 
Ctenocephalides spp. şi căpuşe (Ixodes spp., 
Rhipicephalus spp., Dermacentor spp.) care 
parazitează câinii şi pisicile. Produsul se 
recomandă pentru tratamentul infestațiilor cu 
păduchi  (Mallophaga spp.) la păsările de colivie.

CONTRAINDICAŢII
Produsul nu se administrează la câinii şi pisicile 
mai mici de 8 săptămâni. Nu  se administrează la 
animalele a�ate în convalescenţă, la cele cu 
afecţiuni  sistemice sau febrile. Nu se utilizează 
în caz de hipersensibilitate la substanța activă 
sau la oricare dintre excipienți. Nu se 
administrează la iepuri, deoarece pot apare 
efecte adverse.

REACŢII ADVERSE
Reacţii  adverse pot apare, rar, şi pot � de tipul 
reacţiilor cutanate la locul aplicării 
(depigmentare, pierderea locală a părului, 
măncărimi, roşeaţă) sau generale: salivare 
excesivă, semne nervoase reversibile (creşterea 
sensibilităţii la stimulare, depresie, etc), vomă, 
fenomene respiratorii. Dacă animalul se linge, 
pentru o perioadă scurtă de timp poate apare o 
salivaţie excesivă.

TIMP DE AŞTEPTARE
Nu este cazul. 

POSOLOGIE  PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI 
MODUL DE ADMINISTRARE
Câinii şi pisicile se pudrează uşor în special în 
regiunea gâtului, doza �ind de 1,2mg �pronil (1 g 
produs) / kg greutate corporală. La  păsările de 
colivie se administrează o doză de 1,2mg �pronil 
(1 g produs) / pasăre. Pentru a se obţine efectul 
antiparazitar urmărit pudra trebuie să ajungă în 
contact cu epiderma animalului. Pentru aceasta se 
face o cărare în blana din zona cefei pentru a 
descoperi pielea şi aici se aplică produsul.   

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA 
CORECTĂ
Animalele trebuie cântărite cât mai exact înainte 
de tratament. O aplicare corectă asigură protecţie 
animalului timp de 60 zile la câine și 30 de zile la 
pisică.

PRECAUŢII DE DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea și  îndemâna copiilor. 
Produsul se păstrează la loc uscat, întunecos, sub 
25°C. A nu se utiliza după data expirării marcată pe 
etichetă. Perioada de valabilitate după prima 
deschidere a ambalajului primar: 30 zile. 

ATENŢIONĂRI SPECIALE 
Atenţionari speciale pentru �ecare specie ţintă
A se evita contactul produsului cu ochii sau gura 
animalului. 

Pisici Câini

INDICAȚII
Tratamentul şi prevenirea infestaţiilor cu purici 
(Ctenocephalides spp.), păduchi malofagi 
(Trichodectes canis, Felicola subrostratus) şi căpuşe 
(Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp., 
Amblyomma spp.), la câini şi pisici. E�cienţa 
produsului, împotriva unor noi infestaţii cu purici 
adulţi, persistă până la 8 săptămâni la câine şi 30 
zile la pisică. E�cienţa împotriva căpuşelor şi a 
păduchilor este de circa 4 săptămâni.  Poate � 
utilizat şi ca parte  a strategiei de tratament pentru 
dermatita alergică produsă de înţepăturile puricilor.

CONTRAINDICAȚII
Nu se utilizează la iepuri, pot apărea reacţii severe 
la această specie. Nu se administrează în caz de 
hipersensibilitate  cunoscută la �pronil sau oricare 
dintre excipienţi. Nu  se administrează la animalele 
bolnave sau a�ate în convalescenţă.

REACȚII ADVERSE
Printre reacțiile adverse  rare, au fost raportate 
reacții cutanate tranzitorii la locul aplicării (escare, 
alopecie locală, prurit, eritem) și prurit general sau 
alopecie. În mod excepțional, au fost observate 
hipersalivație, semne neurologice reversibile 
(hiperestezie, depresie, nervozitate) sau vărsături 

după utilizare. Dacă animalele se ling, după o scurtă 
perioadă pot � observate fenomene de hipersalivație 
temporară. Dacă observați reacții adverse grave sau 
alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, 
informați medicul veterinar.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA 
CORECTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înainte de 
tratament.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI 
MODUL DE ADMINISTRARE: SOLUȚIA SE APLICĂ 
CUTANAT ÎN DOZĂ UNICĂ, ASTFEL
Pisică: 7,5 mg – 15 mg �pronil/kg greutate corporală, 
echivalent cu 0,5 ml Antipoux MD/pisică. Câine: max 
13 mg/kg greutate corporală, echivalent cu 0,5 ml  
Antipoux MD/4 kg. Tratamentul se repetă la 8 
săptămâni la câine şi la 30 zile la pisică. 

MOD DE ADMINISTRARE
Produsul se aplică la baza cefei, între omoplaţi într – 
unul sau mai multe locuri la distanță de 2-3cm unul de 
celălat, la animalele mai mari. Se desparte blana 
animalului în cărare până ce pielea devine vizibilă. 
Vârful seringii se plasează pe piele, apoi se roteşte 
inelul de pe piston la semnul corespunzător volumului 
de produs indicat în funcție de greutatea animalului. 
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Trebuie să vă asiguraţi că aplicarea 
produsului se face într-o zonă în care 
animalul nu se poate linge, şi că animalele 
nu se ling între ele după tratament.  Se va  
evita umezirea excesivă a blănii animalului, 
deoarece acest lucru poate provoca un 
aspect lipicios al părului la locul de 
tratament. Dacă acest lucru se întâmplă, 
acesta va dispărea  ulterior in 24 – 48 ore de 
la aplicare.

TIMP DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

PRECAUȚII SPECIALE DE DEPOZITARE
A nu se  lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. A se 
păstra la  temperatură mai mică de 25ºC. A se 
păstra în  loc uscat.  A se păstra în ambalajul 
original. A nu se utiliza  după data expirării 
menționată  pe etichetă. Perioada de valabilitate 
după prima deschidere a ambalajului primar: 90 
zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE LA 
ANIMALE 
Se va evita administrarea produsului la animale 
mai mici de două luni, la câinii cu greutate mai 
mică de 2 kg sau la pisicile cu greutate mai mică 
de 1 kg. A se evita contactul cu ochii animalului. În 
cazul contactului accidental cu ochii clătiţi imediat 
cu multă apă.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Acest produs poate provoca iritarea mucoaselor și 
ochilor. Prin urmare, contactul produsului cu gura 
și ochii trebuie evitat. Persoanele  cu 
hipersensibilitate cunoscută la �pronil sau oricare 
dintre excipienti trebuie să evite contactul cu 
produsul. Evitați contactul degetelor  cu produsul. 
În cazul  expunerii accidentale a ochilor, aceştia  se 
vor clăti cu apă curată. Spălați-vă mâinile după 
utilizarea produsului. A nu se fuma, bea sau mânca 
în timpul aplicării produsului. Animalele tratate nu 
vor �  manipulate până când locul de aplicare nu 
este uscat. Copiii nu se vor juca cu animalele 
tratate, până când locul de aplicare nu este 
complet uscat.

ATENȚIONĂRI SPECIALE: ATENȚIONĂRI 
SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înaintea 
administrării tratamentului. Nu aplicați produsul 

pe răni sau pe pielea cu leziuni. Se va evita 
îmbăierea/şamponarea animalului tratat timp de 
două zile de la aplicarea produsului. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE 
SAU ÎN PERIOADA DE OUAT
Studiile de laborator nu au arătat că �pronilul ar avea 
efecte teratogene  sau embriotoxice. Nu există date 
disponibile legate de siguranța produsului la animale 
a�ate în perioada de gestaţie şi  lactație. Prin urmare 
produsul se va utiliza în aceste perioade in 
conformitate cu evaluarea balanţei risc/bene�ciu 
realizată de medicul veterinar responsabil. 

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE 
SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE
Nu se cunosc.

SUPRADOZARE
Pisici: Nu au fost observate efecte adverse în studii de 
siguranță realizate la pisici  în vârstă de 8 săptămâni și 
mai mari în  greutate de 1 kg tratate o dată pe lună cu  
o doză, de  cinci ori doza recomandată, timp de șase 
luni consecutiv. Câini: Nu au fost observate efecte 
adverse în studii de siguranță la puii în vârstă de 8 
săptămâni și mai mari în  greutate de 2 kg tratați cu o 
doză, de  cinci ori doza recomandată. Riscul de 
apariție a efectelor adverse poate totuși crește la 
supradozaj. Nu se va depăşi doza recomandată

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA 
PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, 
DUPĂ CAZ
Fipronil poate � dăunător pentru organismele 
acvatice. Nu contaminați lacurile, cursurile de apă sau 
canalizarea cu produsul sau cu ambalajul  utilizat al 
acestuia. Câinii trataţi nu se vor lăsa să înoate în lacuri. 
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale 
sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar 
informații referitoare la modalitatea de eliminare a 
medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste 
măsuri contribuie la protecția mediului. 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZAREA LA ANIMALE
Este foarte important ca produsul să �e aplicat într-o regiune în care animalul nu 
se poate linge pentru a nu ingera din medicament. Nu permiteți animalelor care 
au fost tratate să se lingă reciproc.  Trebuie  evitate îmbăierile pe  o perioadă de 
două zile şi băile mai frecvente de o dată pe săptămână după tratamentul cu 
Antipoux-Van Forte. În  infestaţia cu purici se deparazitează şi locurile 
frecventate de animal. Nu aplicați produsul pe pielea care prezintă răni sau 
leziuni. 

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE PERSOANA CARE 
ADMINISTREAZĂ PRODUSUL MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Acest produs este iritant pentru ochi și mucoase. Persoana care aplică  
Antipoux®-Van Forte pe animal trebuie să evite contactul produsului  cu gura, 
ochii şi pielea, deoarece acesta poate produce salivaţie, iritaţie cutanată sau 
oculară. Operatorii care se ştiu sensibili la �pronil trebuie să evite contactul cu 
produsul. Dacă produsulu a intrat în contact cu degetele, mâinile se vor spăla 
foarte bine cu apă şi săpun. Dacă se produce contaminarea oculară, ochii se vor 
spăla foarte bine cu apă curată. Dacă iritația oculară persistă, solicitați imediat 
asistența medicala si aratati medicului eticheta sau prospectul produsului. După 
utilizarea produsului, măinile se vor spăla cu apă şi săpun.În cursul aplicării nu se 
bea, nu se mănâncă şi nu se  fumează. Animalele tratate nu trebuie atinse și 
copiilor nu trebuie să li se permită să se joace cu animalele tratate. Se 
recomandă ca animalele să nu �e tratate pe timpul zilei ci seara, iar animalele 
recent tratate nu trebuie să li se permită să doarmă cu proprietarii acestora, șî în 
special cu copiii. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE SAU ÎN PERIOADA DE OUAT
Produsul poate � utilizat în perioada de gestaţie şi lactaţie. Dacă  femela 
alăptează, produsul nu trebuie să contamineze zona glandelor mamare. 

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE 
INTERACŢIUNE
Nu se cunosc. 

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE URGENŢĂ, ANTIDOTURI), DUPĂ 
CAZ 
La câini şi pisici nu s-au observat efecte secundare la doze de cinci ori mai mari 
decât maximul dozei. Totuşi, au apărut uşoare iritaţii ale pielii şi ochilor după 
expunerea acestora. În cazul supradozării la doze toxice se  poate produce 
hiperactivitate, hiperexcitabilitate, convulsii, atac de apoplexie şi moarte. 
Funcţiile  hepatică şi neurologică trebuie monitorizate în aceste cazuri. Nu există 
antidot pentru intoxicația cu �pronil.

INCOMPATIBILITATI 
Nu se cunosc.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A 
DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. 
Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a 
medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la 
protecţia mediului. Fipronil poate � dăunător pentru organismele acvatice. Nu 
contaminați lacurile, cursurile de apă sau canalizarea cu produsul sau cu 
ambalajul utilizat al acestuia.



INDICAŢII
Produsul este recomandat la câini și pisici în 
tratamentul infestațiilor cu  purici din genul 
Ctenocephalides spp. şi căpuşe (Ixodes spp., 
Rhipicephalus spp., Dermacentor spp.) care 
parazitează câinii şi pisicile. Produsul se 
recomandă pentru tratamentul infestațiilor cu 
păduchi  (Mallophaga spp.) la păsările de colivie.

CONTRAINDICAŢII
Produsul nu se administrează la câinii şi pisicile 
mai mici de 8 săptămâni. Nu  se administrează la 
animalele a�ate în convalescenţă, la cele cu 
afecţiuni  sistemice sau febrile. Nu se utilizează 
în caz de hipersensibilitate la substanța activă 
sau la oricare dintre excipienți. Nu se 
administrează la iepuri, deoarece pot apare 
efecte adverse.

REACŢII ADVERSE
Reacţii  adverse pot apare, rar, şi pot � de tipul 
reacţiilor cutanate la locul aplicării 
(depigmentare, pierderea locală a părului, 
măncărimi, roşeaţă) sau generale: salivare 
excesivă, semne nervoase reversibile (creşterea 
sensibilităţii la stimulare, depresie, etc), vomă, 
fenomene respiratorii. Dacă animalul se linge, 
pentru o perioadă scurtă de timp poate apare o 
salivaţie excesivă.

TIMP DE AŞTEPTARE
Nu este cazul. 

POSOLOGIE  PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI 
MODUL DE ADMINISTRARE
Câinii şi pisicile se pudrează uşor în special în 
regiunea gâtului, doza �ind de 1,2mg �pronil (1 g 
produs) / kg greutate corporală. La  păsările de 
colivie se administrează o doză de 1,2mg �pronil 
(1 g produs) / pasăre. Pentru a se obţine efectul 
antiparazitar urmărit pudra trebuie să ajungă în 
contact cu epiderma animalului. Pentru aceasta se 
face o cărare în blana din zona cefei pentru a 
descoperi pielea şi aici se aplică produsul.   

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA 
CORECTĂ
Animalele trebuie cântărite cât mai exact înainte 
de tratament. O aplicare corectă asigură protecţie 
animalului timp de 60 zile la câine și 30 de zile la 
pisică.

PRECAUŢII DE DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea și  îndemâna copiilor. 
Produsul se păstrează la loc uscat, întunecos, sub 
25°C. A nu se utiliza după data expirării marcată pe 
etichetă. Perioada de valabilitate după prima 
deschidere a ambalajului primar: 30 zile. 

ATENŢIONĂRI SPECIALE 
Atenţionari speciale pentru �ecare specie ţintă
A se evita contactul produsului cu ochii sau gura 
animalului. 

INDICAȚII
Tratamentul şi prevenirea infestaţiilor cu purici 
(Ctenocephalides spp.), păduchi malofagi 
(Trichodectes canis, Felicola subrostratus) şi căpuşe 
(Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp., 
Amblyomma spp.), la câini şi pisici. E�cienţa 
produsului, împotriva unor noi infestaţii cu purici 
adulţi, persistă până la 8 săptămâni la câine şi 30 
zile la pisică. E�cienţa împotriva căpuşelor şi a 
păduchilor este de circa 4 săptămâni.  Poate � 
utilizat şi ca parte  a strategiei de tratament pentru 
dermatita alergică produsă de înţepăturile puricilor.

CONTRAINDICAȚII
Nu se utilizează la iepuri, pot apărea reacţii severe 
la această specie. Nu se administrează în caz de 
hipersensibilitate  cunoscută la �pronil sau oricare 
dintre excipienţi. Nu  se administrează la animalele 
bolnave sau a�ate în convalescenţă.

REACȚII ADVERSE
Printre reacțiile adverse  rare, au fost raportate 
reacții cutanate tranzitorii la locul aplicării (escare, 
alopecie locală, prurit, eritem) și prurit general sau 
alopecie. În mod excepțional, au fost observate 
hipersalivație, semne neurologice reversibile 
(hiperestezie, depresie, nervozitate) sau vărsături 

după utilizare. Dacă animalele se ling, după o scurtă 
perioadă pot � observate fenomene de hipersalivație 
temporară. Dacă observați reacții adverse grave sau 
alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, 
informați medicul veterinar.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA 
CORECTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înainte de 
tratament.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI 
MODUL DE ADMINISTRARE: SOLUȚIA SE APLICĂ 
CUTANAT ÎN DOZĂ UNICĂ, ASTFEL
Pisică: 7,5 mg – 15 mg �pronil/kg greutate corporală, 
echivalent cu 0,5 ml Antipoux MD/pisică. Câine: max 
13 mg/kg greutate corporală, echivalent cu 0,5 ml  
Antipoux MD/4 kg. Tratamentul se repetă la 8 
săptămâni la câine şi la 30 zile la pisică. 

MOD DE ADMINISTRARE
Produsul se aplică la baza cefei, între omoplaţi într – 
unul sau mai multe locuri la distanță de 2-3cm unul de 
celălat, la animalele mai mari. Se desparte blana 
animalului în cărare până ce pielea devine vizibilă. 
Vârful seringii se plasează pe piele, apoi se roteşte 
inelul de pe piston la semnul corespunzător volumului 
de produs indicat în funcție de greutatea animalului. 

Trebuie să vă asiguraţi că aplicarea 
produsului se face într-o zonă în care 
animalul nu se poate linge, şi că animalele 
nu se ling între ele după tratament.  Se va  
evita umezirea excesivă a blănii animalului, 
deoarece acest lucru poate provoca un 
aspect lipicios al părului la locul de 
tratament. Dacă acest lucru se întâmplă, 
acesta va dispărea  ulterior in 24 – 48 ore de 
la aplicare.

TIMP DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

PRECAUȚII SPECIALE DE DEPOZITARE
A nu se  lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. A se 
păstra la  temperatură mai mică de 25ºC. A se 
păstra în  loc uscat.  A se păstra în ambalajul 
original. A nu se utiliza  după data expirării 
menționată  pe etichetă. Perioada de valabilitate 
după prima deschidere a ambalajului primar: 90 
zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE LA 
ANIMALE 
Se va evita administrarea produsului la animale 
mai mici de două luni, la câinii cu greutate mai 
mică de 2 kg sau la pisicile cu greutate mai mică 
de 1 kg. A se evita contactul cu ochii animalului. În 
cazul contactului accidental cu ochii clătiţi imediat 
cu multă apă.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Acest produs poate provoca iritarea mucoaselor și 
ochilor. Prin urmare, contactul produsului cu gura 
și ochii trebuie evitat. Persoanele  cu 
hipersensibilitate cunoscută la �pronil sau oricare 
dintre excipienti trebuie să evite contactul cu 
produsul. Evitați contactul degetelor  cu produsul. 
În cazul  expunerii accidentale a ochilor, aceştia  se 
vor clăti cu apă curată. Spălați-vă mâinile după 
utilizarea produsului. A nu se fuma, bea sau mânca 
în timpul aplicării produsului. Animalele tratate nu 
vor �  manipulate până când locul de aplicare nu 
este uscat. Copiii nu se vor juca cu animalele 
tratate, până când locul de aplicare nu este 
complet uscat.

ATENȚIONĂRI SPECIALE: ATENȚIONĂRI 
SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înaintea 
administrării tratamentului. Nu aplicați produsul 

pe răni sau pe pielea cu leziuni. Se va evita 
îmbăierea/şamponarea animalului tratat timp de 
două zile de la aplicarea produsului. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE 
SAU ÎN PERIOADA DE OUAT
Studiile de laborator nu au arătat că �pronilul ar avea 
efecte teratogene  sau embriotoxice. Nu există date 
disponibile legate de siguranța produsului la animale 
a�ate în perioada de gestaţie şi  lactație. Prin urmare 
produsul se va utiliza în aceste perioade in 
conformitate cu evaluarea balanţei risc/bene�ciu 
realizată de medicul veterinar responsabil. 

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE 
SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE
Nu se cunosc.

SUPRADOZARE
Pisici: Nu au fost observate efecte adverse în studii de 
siguranță realizate la pisici  în vârstă de 8 săptămâni și 
mai mari în  greutate de 1 kg tratate o dată pe lună cu  
o doză, de  cinci ori doza recomandată, timp de șase 
luni consecutiv. Câini: Nu au fost observate efecte 
adverse în studii de siguranță la puii în vârstă de 8 
săptămâni și mai mari în  greutate de 2 kg tratați cu o 
doză, de  cinci ori doza recomandată. Riscul de 
apariție a efectelor adverse poate totuși crește la 
supradozaj. Nu se va depăşi doza recomandată

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA 
PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, 
DUPĂ CAZ
Fipronil poate � dăunător pentru organismele 
acvatice. Nu contaminați lacurile, cursurile de apă sau 
canalizarea cu produsul sau cu ambalajul  utilizat al 
acestuia. Câinii trataţi nu se vor lăsa să înoate în lacuri. 
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale 
sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar 
informații referitoare la modalitatea de eliminare a 
medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste 
măsuri contribuie la protecția mediului. 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZAREA LA ANIMALE
Este foarte important ca produsul să �e aplicat într-o regiune în care animalul nu 
se poate linge pentru a nu ingera din medicament. Nu permiteți animalelor care 
au fost tratate să se lingă reciproc.  Trebuie  evitate îmbăierile pe  o perioadă de 
două zile şi băile mai frecvente de o dată pe săptămână după tratamentul cu 
Antipoux-Van Forte. În  infestaţia cu purici se deparazitează şi locurile 
frecventate de animal. Nu aplicați produsul pe pielea care prezintă răni sau 
leziuni. 

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE PERSOANA CARE 
ADMINISTREAZĂ PRODUSUL MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Acest produs este iritant pentru ochi și mucoase. Persoana care aplică  
Antipoux®-Van Forte pe animal trebuie să evite contactul produsului  cu gura, 
ochii şi pielea, deoarece acesta poate produce salivaţie, iritaţie cutanată sau 
oculară. Operatorii care se ştiu sensibili la �pronil trebuie să evite contactul cu 
produsul. Dacă produsulu a intrat în contact cu degetele, mâinile se vor spăla 
foarte bine cu apă şi săpun. Dacă se produce contaminarea oculară, ochii se vor 
spăla foarte bine cu apă curată. Dacă iritația oculară persistă, solicitați imediat 
asistența medicala si aratati medicului eticheta sau prospectul produsului. După 
utilizarea produsului, măinile se vor spăla cu apă şi săpun.În cursul aplicării nu se 
bea, nu se mănâncă şi nu se  fumează. Animalele tratate nu trebuie atinse și 
copiilor nu trebuie să li se permită să se joace cu animalele tratate. Se 
recomandă ca animalele să nu �e tratate pe timpul zilei ci seara, iar animalele 
recent tratate nu trebuie să li se permită să doarmă cu proprietarii acestora, șî în 
special cu copiii. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE SAU ÎN PERIOADA DE OUAT
Produsul poate � utilizat în perioada de gestaţie şi lactaţie. Dacă  femela 
alăptează, produsul nu trebuie să contamineze zona glandelor mamare. 

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE 
INTERACŢIUNE
Nu se cunosc. 

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE URGENŢĂ, ANTIDOTURI), DUPĂ 
CAZ 
La câini şi pisici nu s-au observat efecte secundare la doze de cinci ori mai mari 
decât maximul dozei. Totuşi, au apărut uşoare iritaţii ale pielii şi ochilor după 
expunerea acestora. În cazul supradozării la doze toxice se  poate produce 
hiperactivitate, hiperexcitabilitate, convulsii, atac de apoplexie şi moarte. 
Funcţiile  hepatică şi neurologică trebuie monitorizate în aceste cazuri. Nu există 
antidot pentru intoxicația cu �pronil.

INCOMPATIBILITATI 
Nu se cunosc.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A 
DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. 
Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a 
medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la 
protecţia mediului. Fipronil poate � dăunător pentru organismele acvatice. Nu 
contaminați lacurile, cursurile de apă sau canalizarea cu produsul sau cu 
ambalajul utilizat al acestuia.

���������������������� ������������� ��



INDICAȚII
Tratamentul şi prevenirea infestaţiilor cu purici 
(Ctenocephalides spp.), păduchi malofagi 
(Trichodectes canis, Felicola subrostratus) şi căpuşe 
(Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp., 
Amblyomma spp.), la câini şi pisici. E�cienţa 
produsului, împotriva unor noi infestaţii cu purici 
adulţi, persistă până la 8 săptămâni la câine şi 30 
zile la pisică. E�cienţa împotriva căpuşelor şi a 
păduchilor este de circa 4 săptămâni.  Poate � 
utilizat şi ca parte  a strategiei de tratament pentru 
dermatita alergică produsă de înţepăturile puricilor.

CONTRAINDICAȚII
Nu se utilizează la iepuri, pot apărea reacţii severe 
la această specie. Nu se administrează în caz de 
hipersensibilitate  cunoscută la �pronil sau oricare 
dintre excipienţi. Nu  se administrează la animalele 
bolnave sau a�ate în convalescenţă.

REACȚII ADVERSE
Printre reacțiile adverse  rare, au fost raportate 
reacții cutanate tranzitorii la locul aplicării (escare, 
alopecie locală, prurit, eritem) și prurit general sau 
alopecie. În mod excepțional, au fost observate 
hipersalivație, semne neurologice reversibile 
(hiperestezie, depresie, nervozitate) sau vărsături 

după utilizare. Dacă animalele se ling, după o scurtă 
perioadă pot � observate fenomene de hipersalivație 
temporară. Dacă observați reacții adverse grave sau 
alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, 
informați medicul veterinar.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA 
CORECTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înainte de 
tratament.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI 
MODUL DE ADMINISTRARE: SOLUȚIA SE APLICĂ 
CUTANAT ÎN DOZĂ UNICĂ, ASTFEL
Pisică: 7,5 mg – 15 mg �pronil/kg greutate corporală, 
echivalent cu 0,5 ml Antipoux MD/pisică. Câine: max 
13 mg/kg greutate corporală, echivalent cu 0,5 ml  
Antipoux MD/4 kg. Tratamentul se repetă la 8 
săptămâni la câine şi la 30 zile la pisică. 

MOD DE ADMINISTRARE
Produsul se aplică la baza cefei, între omoplaţi într – 
unul sau mai multe locuri la distanță de 2-3cm unul de 
celălat, la animalele mai mari. Se desparte blana 
animalului în cărare până ce pielea devine vizibilă. 
Vârful seringii se plasează pe piele, apoi se roteşte 
inelul de pe piston la semnul corespunzător volumului 
de produs indicat în funcție de greutatea animalului. 
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DECLARAREA (SUBSTANŢEI) 
SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR 
INGREDIENTE (INGREDIENŢI):  
1 ml soluţie spot on conţine: 
Substanța activă: Ivermectină 5 mg. 

Vanmectin Small Animal

Păsări de colivie

Iepuri

INDICAŢII 
Tratamentul ectoparazitozelor la porumbei, 
păsări de colivie, produse de: căpuşe 
(Dermanyssus spp), păduchi malofagi (Lipeurus 
spp, Columbicola spp), purici (Ctenocephalides 
spp), ploşniţe, acarieni ai pielii şi penelor 
(Syringophylus spp, Analges spp), râia picioarelor 
(Cnemidocoptes mutans) râia deplumantă a 
corpului(Cnemidocpotes levis ), râia 
laminosioptică (ţesut conjunctiv subcutanat) 
(Laminosioptes cysticola). Tratamentul 
ectoparazitozelor la iepuri, dihori, rozătoare 
mici , în tratamentul râiei produsă de: Psoroptes 
spp, Sarcoptes spp, Notoedres spp, Demodex spp, 
Otodectes spp. Produsul are acţiune şi asupra 
unor nematode la păsări: Ascaridia spp, Capillaria 
spp, Syngamus trachea şi nematode din familia 
trichostrongilidelor (Trichostrongylus spp, 
Hyostrongylus spp, Amidostomum spp).

CONTRAINDICAŢII 
Nu se utilizează la animale altele decât cele 
pentru care este indicat. Nu se tratează puii sub 
vârsta de o lună. A se evita contactul produsului 
cu ochii animalelor/păsărilor. Nu se utilizează la 
porumbeii  şi iepurii destinaţi consumului uman. 
Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate 
la substanţa activă sau la oricare dintre 
excipienţi.

REACŢII ADVERSE  
În general, substanţa activă este bine tolerată la 
prorumbei, iepuri, păsări de colivie, rozătoare 
mici, dihori atunci când medicamentul se 
administrează în doza recomandată în acest 
prospect. Reacţii severe, inclusiv cazuri de 
mortalitate, au fost înregistrate la câini (în 
special la cei din rasele Collie, Old English Sheep 
Dogs şi rasele înrudite), broaştele ţestoase 
tratate cu produse care conţin substanţa activă. 
Foarte rar pot apărea: salivaţie abundentă, 
reacţii cutanate tranzitorii la locul aplicării 
(escare, căderea părului/penelor pe zona 
aplicării, prurit, eriterm) şi prurit general, semne 
seurologice reversibile (hiperestezie, depresie, 
agitaţie) sau regurgitare după utilizare. Dacă 
observaţi orice reacţie adversă, chiar şi cele care 
nu sunt deja incluse în acest prospect sau 
credeţi că medicamentul nu a avut efect vă 
rugăm sa informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE,CALE 
DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE 
ADMINISTRARE 
Se administrează extern, prin aplicare spot on. 
Doza recomandată este de 0,2 mg ivermectină / 
kg greutate corporală, echivalent cu 2 picături 
produs / kg greutate corporală.
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RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINSTRAREA 
CORECTĂ 
Nu utilizaţi produsul dacă observaţi semne 
vizibile de deteriorare a ambalajului primar.

TIMP DE AŞTEPTARE 
Nu este cazul.

PRECAUŢII  SPECIALE PENTRU  DEPOZITARE 
A nu se  lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A 
se păstra la temperatură mai mică de 25°C. A se 
păstra în loc uscat. A se proteja de lumină. 
Perioada de valabilitate a produsului medicinal 
veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 
2 ani. Perioada de valabilitate după prima 
deschidere a ambalajului primar: 6 luni.. Nu 
utilizaţi acest produs după data care este 
inscripţionată pe �acon.

ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ 
(SPECIALE): 
Precauţii speciale de utilizare: Precauţii speciale 
de utilizare la  animale: 
Nu se va utiliza la păsările şi animalele 
cunoscute cu hipersensibilitate la substanţa 
activă sau la excipienţi.

Precauţii speciale care trebuie luate de către 
persoana care administrează produsul 
medicinal veterinar la animale: 
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la 
ivermectină  trebuie să evite contactul cu 
produsul. La manipularea produsului se 
recomandă purtarea mănuşilor. Spălaţi bine 
mâinile după utilizarea produsului. În caz de 
ingestie accidentală a produsului sau dacă apar 
simptome caracterizate prin prurit cutanat sau 
iritaţii ale pielii, adresaţi-vă imediat medicului şi 
arătaţi-i prospectul produsului sau eticheta.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE 
MEDICINALE VETERINARE ŞI ALTE FORME DE 
INTERACŢIUNE: 
Nu se cunosc.

Trebuie să vă asiguraţi că aplicarea 
produsului se face într-o zonă în care 
animalul nu se poate linge, şi că animalele 
nu se ling între ele după tratament.  Se va  
evita umezirea excesivă a blănii animalului, 
deoarece acest lucru poate provoca un 
aspect lipicios al părului la locul de 
tratament. Dacă acest lucru se întâmplă, 
acesta va dispărea  ulterior in 24 – 48 ore de 
la aplicare.

TIMP DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

PRECAUȚII SPECIALE DE DEPOZITARE
A nu se  lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. A se 
păstra la  temperatură mai mică de 25ºC. A se 
păstra în  loc uscat.  A se păstra în ambalajul 
original. A nu se utiliza  după data expirării 
menționată  pe etichetă. Perioada de valabilitate 
după prima deschidere a ambalajului primar: 90 
zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE LA 
ANIMALE 
Se va evita administrarea produsului la animale 
mai mici de două luni, la câinii cu greutate mai 
mică de 2 kg sau la pisicile cu greutate mai mică 
de 1 kg. A se evita contactul cu ochii animalului. În 
cazul contactului accidental cu ochii clătiţi imediat 
cu multă apă.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Acest produs poate provoca iritarea mucoaselor și 
ochilor. Prin urmare, contactul produsului cu gura 
și ochii trebuie evitat. Persoanele  cu 
hipersensibilitate cunoscută la �pronil sau oricare 
dintre excipienti trebuie să evite contactul cu 
produsul. Evitați contactul degetelor  cu produsul. 
În cazul  expunerii accidentale a ochilor, aceştia  se 
vor clăti cu apă curată. Spălați-vă mâinile după 
utilizarea produsului. A nu se fuma, bea sau mânca 
în timpul aplicării produsului. Animalele tratate nu 
vor �  manipulate până când locul de aplicare nu 
este uscat. Copiii nu se vor juca cu animalele 
tratate, până când locul de aplicare nu este 
complet uscat.

ATENȚIONĂRI SPECIALE: ATENȚIONĂRI 
SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înaintea 
administrării tratamentului. Nu aplicați produsul 

pe răni sau pe pielea cu leziuni. Se va evita 
îmbăierea/şamponarea animalului tratat timp de 
două zile de la aplicarea produsului. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE 
SAU ÎN PERIOADA DE OUAT
Studiile de laborator nu au arătat că �pronilul ar avea 
efecte teratogene  sau embriotoxice. Nu există date 
disponibile legate de siguranța produsului la animale 
a�ate în perioada de gestaţie şi  lactație. Prin urmare 
produsul se va utiliza în aceste perioade in 
conformitate cu evaluarea balanţei risc/bene�ciu 
realizată de medicul veterinar responsabil. 

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE 
SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE
Nu se cunosc.

SUPRADOZARE
Pisici: Nu au fost observate efecte adverse în studii de 
siguranță realizate la pisici  în vârstă de 8 săptămâni și 
mai mari în  greutate de 1 kg tratate o dată pe lună cu  
o doză, de  cinci ori doza recomandată, timp de șase 
luni consecutiv. Câini: Nu au fost observate efecte 
adverse în studii de siguranță la puii în vârstă de 8 
săptămâni și mai mari în  greutate de 2 kg tratați cu o 
doză, de  cinci ori doza recomandată. Riscul de 
apariție a efectelor adverse poate totuși crește la 
supradozaj. Nu se va depăşi doza recomandată

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA 
PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, 
DUPĂ CAZ
Fipronil poate � dăunător pentru organismele 
acvatice. Nu contaminați lacurile, cursurile de apă sau 
canalizarea cu produsul sau cu ambalajul  utilizat al 
acestuia. Câinii trataţi nu se vor lăsa să înoate în lacuri. 
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale 
sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar 
informații referitoare la modalitatea de eliminare a 
medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste 
măsuri contribuie la protecția mediului. 



INDICAȚII
Tratamentul şi prevenirea infestaţiilor cu purici 
(Ctenocephalides spp.), păduchi malofagi 
(Trichodectes canis, Felicola subrostratus) şi căpuşe 
(Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp., 
Amblyomma spp.), la câini şi pisici. E�cienţa 
produsului, împotriva unor noi infestaţii cu purici 
adulţi, persistă până la 8 săptămâni la câine şi 30 
zile la pisică. E�cienţa împotriva căpuşelor şi a 
păduchilor este de circa 4 săptămâni.  Poate � 
utilizat şi ca parte  a strategiei de tratament pentru 
dermatita alergică produsă de înţepăturile puricilor.

CONTRAINDICAȚII
Nu se utilizează la iepuri, pot apărea reacţii severe 
la această specie. Nu se administrează în caz de 
hipersensibilitate  cunoscută la �pronil sau oricare 
dintre excipienţi. Nu  se administrează la animalele 
bolnave sau a�ate în convalescenţă.

REACȚII ADVERSE
Printre reacțiile adverse  rare, au fost raportate 
reacții cutanate tranzitorii la locul aplicării (escare, 
alopecie locală, prurit, eritem) și prurit general sau 
alopecie. În mod excepțional, au fost observate 
hipersalivație, semne neurologice reversibile 
(hiperestezie, depresie, nervozitate) sau vărsături 

după utilizare. Dacă animalele se ling, după o scurtă 
perioadă pot � observate fenomene de hipersalivație 
temporară. Dacă observați reacții adverse grave sau 
alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, 
informați medicul veterinar.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA 
CORECTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înainte de 
tratament.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI 
MODUL DE ADMINISTRARE: SOLUȚIA SE APLICĂ 
CUTANAT ÎN DOZĂ UNICĂ, ASTFEL
Pisică: 7,5 mg – 15 mg �pronil/kg greutate corporală, 
echivalent cu 0,5 ml Antipoux MD/pisică. Câine: max 
13 mg/kg greutate corporală, echivalent cu 0,5 ml  
Antipoux MD/4 kg. Tratamentul se repetă la 8 
săptămâni la câine şi la 30 zile la pisică. 

MOD DE ADMINISTRARE
Produsul se aplică la baza cefei, între omoplaţi într – 
unul sau mai multe locuri la distanță de 2-3cm unul de 
celălat, la animalele mai mari. Se desparte blana 
animalului în cărare până ce pielea devine vizibilă. 
Vârful seringii se plasează pe piele, apoi se roteşte 
inelul de pe piston la semnul corespunzător volumului 
de produs indicat în funcție de greutatea animalului. 

INDICAŢII 
Tratamentul ectoparazitozelor la porumbei, 
păsări de colivie, produse de: căpuşe 
(Dermanyssus spp), păduchi malofagi (Lipeurus 
spp, Columbicola spp), purici (Ctenocephalides 
spp), ploşniţe, acarieni ai pielii şi penelor 
(Syringophylus spp, Analges spp), râia picioarelor 
(Cnemidocoptes mutans) râia deplumantă a 
corpului(Cnemidocpotes levis ), râia 
laminosioptică (ţesut conjunctiv subcutanat) 
(Laminosioptes cysticola). Tratamentul 
ectoparazitozelor la iepuri, dihori, rozătoare 
mici , în tratamentul râiei produsă de: Psoroptes 
spp, Sarcoptes spp, Notoedres spp, Demodex spp, 
Otodectes spp. Produsul are acţiune şi asupra 
unor nematode la păsări: Ascaridia spp, Capillaria 
spp, Syngamus trachea şi nematode din familia 
trichostrongilidelor (Trichostrongylus spp, 
Hyostrongylus spp, Amidostomum spp).

CONTRAINDICAŢII 
Nu se utilizează la animale altele decât cele 
pentru care este indicat. Nu se tratează puii sub 
vârsta de o lună. A se evita contactul produsului 
cu ochii animalelor/păsărilor. Nu se utilizează la 
porumbeii  şi iepurii destinaţi consumului uman. 
Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate 
la substanţa activă sau la oricare dintre 
excipienţi.

REACŢII ADVERSE  
În general, substanţa activă este bine tolerată la 
prorumbei, iepuri, păsări de colivie, rozătoare 
mici, dihori atunci când medicamentul se 
administrează în doza recomandată în acest 
prospect. Reacţii severe, inclusiv cazuri de 
mortalitate, au fost înregistrate la câini (în 
special la cei din rasele Collie, Old English Sheep 
Dogs şi rasele înrudite), broaştele ţestoase 
tratate cu produse care conţin substanţa activă. 
Foarte rar pot apărea: salivaţie abundentă, 
reacţii cutanate tranzitorii la locul aplicării 
(escare, căderea părului/penelor pe zona 
aplicării, prurit, eriterm) şi prurit general, semne 
seurologice reversibile (hiperestezie, depresie, 
agitaţie) sau regurgitare după utilizare. Dacă 
observaţi orice reacţie adversă, chiar şi cele care 
nu sunt deja incluse în acest prospect sau 
credeţi că medicamentul nu a avut efect vă 
rugăm sa informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE,CALE 
DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE 
ADMINISTRARE 
Se administrează extern, prin aplicare spot on. 
Doza recomandată este de 0,2 mg ivermectină / 
kg greutate corporală, echivalent cu 2 picături 
produs / kg greutate corporală.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINSTRAREA 
CORECTĂ 
Nu utilizaţi produsul dacă observaţi semne 
vizibile de deteriorare a ambalajului primar.

TIMP DE AŞTEPTARE 
Nu este cazul.

PRECAUŢII  SPECIALE PENTRU  DEPOZITARE 
A nu se  lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A 
se păstra la temperatură mai mică de 25°C. A se 
păstra în loc uscat. A se proteja de lumină. 
Perioada de valabilitate a produsului medicinal 
veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 
2 ani. Perioada de valabilitate după prima 
deschidere a ambalajului primar: 6 luni.. Nu 
utilizaţi acest produs după data care este 
inscripţionată pe �acon.

ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ 
(SPECIALE): 
Precauţii speciale de utilizare: Precauţii speciale 
de utilizare la  animale: 
Nu se va utiliza la păsările şi animalele 
cunoscute cu hipersensibilitate la substanţa 
activă sau la excipienţi.

Precauţii speciale care trebuie luate de către 
persoana care administrează produsul 
medicinal veterinar la animale: 
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la 
ivermectină  trebuie să evite contactul cu 
produsul. La manipularea produsului se 
recomandă purtarea mănuşilor. Spălaţi bine 
mâinile după utilizarea produsului. În caz de 
ingestie accidentală a produsului sau dacă apar 
simptome caracterizate prin prurit cutanat sau 
iritaţii ale pielii, adresaţi-vă imediat medicului şi 
arătaţi-i prospectul produsului sau eticheta.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE 
MEDICINALE VETERINARE ŞI ALTE FORME DE 
INTERACŢIUNE: 
Nu se cunosc.
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Trebuie să vă asiguraţi că aplicarea 
produsului se face într-o zonă în care 
animalul nu se poate linge, şi că animalele 
nu se ling între ele după tratament.  Se va  
evita umezirea excesivă a blănii animalului, 
deoarece acest lucru poate provoca un 
aspect lipicios al părului la locul de 
tratament. Dacă acest lucru se întâmplă, 
acesta va dispărea  ulterior in 24 – 48 ore de 
la aplicare.

TIMP DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

PRECAUȚII SPECIALE DE DEPOZITARE
A nu se  lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. A se 
păstra la  temperatură mai mică de 25ºC. A se 
păstra în  loc uscat.  A se păstra în ambalajul 
original. A nu se utiliza  după data expirării 
menționată  pe etichetă. Perioada de valabilitate 
după prima deschidere a ambalajului primar: 90 
zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE LA 
ANIMALE 
Se va evita administrarea produsului la animale 
mai mici de două luni, la câinii cu greutate mai 
mică de 2 kg sau la pisicile cu greutate mai mică 
de 1 kg. A se evita contactul cu ochii animalului. În 
cazul contactului accidental cu ochii clătiţi imediat 
cu multă apă.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Acest produs poate provoca iritarea mucoaselor și 
ochilor. Prin urmare, contactul produsului cu gura 
și ochii trebuie evitat. Persoanele  cu 
hipersensibilitate cunoscută la �pronil sau oricare 
dintre excipienti trebuie să evite contactul cu 
produsul. Evitați contactul degetelor  cu produsul. 
În cazul  expunerii accidentale a ochilor, aceştia  se 
vor clăti cu apă curată. Spălați-vă mâinile după 
utilizarea produsului. A nu se fuma, bea sau mânca 
în timpul aplicării produsului. Animalele tratate nu 
vor �  manipulate până când locul de aplicare nu 
este uscat. Copiii nu se vor juca cu animalele 
tratate, până când locul de aplicare nu este 
complet uscat.

ATENȚIONĂRI SPECIALE: ATENȚIONĂRI 
SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înaintea 
administrării tratamentului. Nu aplicați produsul 

pe răni sau pe pielea cu leziuni. Se va evita 
îmbăierea/şamponarea animalului tratat timp de 
două zile de la aplicarea produsului. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE 
SAU ÎN PERIOADA DE OUAT
Studiile de laborator nu au arătat că �pronilul ar avea 
efecte teratogene  sau embriotoxice. Nu există date 
disponibile legate de siguranța produsului la animale 
a�ate în perioada de gestaţie şi  lactație. Prin urmare 
produsul se va utiliza în aceste perioade in 
conformitate cu evaluarea balanţei risc/bene�ciu 
realizată de medicul veterinar responsabil. 

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE 
SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE
Nu se cunosc.

SUPRADOZARE
Pisici: Nu au fost observate efecte adverse în studii de 
siguranță realizate la pisici  în vârstă de 8 săptămâni și 
mai mari în  greutate de 1 kg tratate o dată pe lună cu  
o doză, de  cinci ori doza recomandată, timp de șase 
luni consecutiv. Câini: Nu au fost observate efecte 
adverse în studii de siguranță la puii în vârstă de 8 
săptămâni și mai mari în  greutate de 2 kg tratați cu o 
doză, de  cinci ori doza recomandată. Riscul de 
apariție a efectelor adverse poate totuși crește la 
supradozaj. Nu se va depăşi doza recomandată

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA 
PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, 
DUPĂ CAZ
Fipronil poate � dăunător pentru organismele 
acvatice. Nu contaminați lacurile, cursurile de apă sau 
canalizarea cu produsul sau cu ambalajul  utilizat al 
acestuia. Câinii trataţi nu se vor lăsa să înoate în lacuri. 
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale 
sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar 
informații referitoare la modalitatea de eliminare a 
medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste 
măsuri contribuie la protecția mediului. 



INDICAȚII
Tratamentul şi prevenirea infestaţiilor cu purici 
(Ctenocephalides spp.), păduchi malofagi 
(Trichodectes canis, Felicola subrostratus) şi căpuşe 
(Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp., 
Amblyomma spp.), la câini şi pisici. E�cienţa 
produsului, împotriva unor noi infestaţii cu purici 
adulţi, persistă până la 8 săptămâni la câine şi 30 
zile la pisică. E�cienţa împotriva căpuşelor şi a 
păduchilor este de circa 4 săptămâni.  Poate � 
utilizat şi ca parte  a strategiei de tratament pentru 
dermatita alergică produsă de înţepăturile puricilor.

CONTRAINDICAȚII
Nu se utilizează la iepuri, pot apărea reacţii severe 
la această specie. Nu se administrează în caz de 
hipersensibilitate  cunoscută la �pronil sau oricare 
dintre excipienţi. Nu  se administrează la animalele 
bolnave sau a�ate în convalescenţă.

REACȚII ADVERSE
Printre reacțiile adverse  rare, au fost raportate 
reacții cutanate tranzitorii la locul aplicării (escare, 
alopecie locală, prurit, eritem) și prurit general sau 
alopecie. În mod excepțional, au fost observate 
hipersalivație, semne neurologice reversibile 
(hiperestezie, depresie, nervozitate) sau vărsături 

după utilizare. Dacă animalele se ling, după o scurtă 
perioadă pot � observate fenomene de hipersalivație 
temporară. Dacă observați reacții adverse grave sau 
alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, 
informați medicul veterinar.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA 
CORECTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înainte de 
tratament.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI 
MODUL DE ADMINISTRARE: SOLUȚIA SE APLICĂ 
CUTANAT ÎN DOZĂ UNICĂ, ASTFEL
Pisică: 7,5 mg – 15 mg �pronil/kg greutate corporală, 
echivalent cu 0,5 ml Antipoux MD/pisică. Câine: max 
13 mg/kg greutate corporală, echivalent cu 0,5 ml  
Antipoux MD/4 kg. Tratamentul se repetă la 8 
săptămâni la câine şi la 30 zile la pisică. 

MOD DE ADMINISTRARE
Produsul se aplică la baza cefei, între omoplaţi într – 
unul sau mai multe locuri la distanță de 2-3cm unul de 
celălat, la animalele mai mari. Se desparte blana 
animalului în cărare până ce pielea devine vizibilă. 
Vârful seringii se plasează pe piele, apoi se roteşte 
inelul de pe piston la semnul corespunzător volumului 
de produs indicat în funcție de greutatea animalului. 

DECLARAREA (SUBSTANŢEI) SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR 
INGREDIENTE (INGREDIENŢI):
1 ml suspensie conţine: 
Substanță activă: Nitrat de miconazol:  23 mg/ml. 

Micozette

Păsări de colivie Iepuri

INDICAŢII 
Tratamentul dermato�țiilor produse de 
Trichophyton spp., Microsporum spp,  Massezia 
pachydermatis, și al candidozelor  produse de 
Candida spp.

CONTRAINDICAŢII 
Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la 
substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. Nu 
se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la 
derivați de imidazol.

REACŢII ADVERSE 
Fenomene de sensibilizare sau iritații locale,  erupții 
cutanate. Dacă observaţi orice reacţie adversă, chiar 
şi cele care nu sunt deja incluse în acest prospect 
sau credeţi că medicamentul nu a avut efect, vă 
rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE,CALE DE 
ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE 
Pentru aplicare cutanată. Se  aplică local 1-2, sau 
mai multe picături de produs până la acoperirea în 
totalitate a leziunii, de 2 ori pe zi,după 
spălarea/curăţarea și uscarea în prealabil a zonei 
afectate. Tratamentul durează timp de 7 zile. În 
timpul aplicării produsului, purtați mănuși de 
protecție. Dacă semnele de boală persistă după 7 
zile sau reapar, se va cere sfatul medicului veterinar.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINSTRAREA 
CORECTĂ 
Agitaţi bine �aconul înainte de utilizare.

TIMP DE AŞTEPTARE 
Nu este cazul.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE 
A nu se  lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A nu se 
păstra la temperatură mai mică de 25°C. A se păstra 
în loc uscat. A se feri de îngheţ. A se proteja de 
lumina solară directă. Perioada de valabilitate a 
produsului medicinal veterinar aşa cum este 
ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de 
valabilitate după prima deschidere a ambalajului 
primar: 90 zile. A nu se utiliza acest produs medicinal 
veterinar după data expirării marcată pe etichetă.

ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ 
(SPECIALE)
Precauţii speciale de utilizare la animale: Se 
recomandă evitarea utilizării locale de produși cu pH 
acid și de săpunuri acide, înainte și după aplicarea 
produsului (există riscul inactivării miconazolului, 
aciditatea favorizează multiplicarea candidei). 
Trebuie evitat contactul cu ochii.

�����������������������������������������ă���������
�������ă�ă����������	�������ă������������������������������
�������������������

���������������������� ������������� ��

�����

PRODUCẶTOR: Vanelli ���������

Trebuie să vă asiguraţi că aplicarea 
produsului se face într-o zonă în care 
animalul nu se poate linge, şi că animalele 
nu se ling între ele după tratament.  Se va  
evita umezirea excesivă a blănii animalului, 
deoarece acest lucru poate provoca un 
aspect lipicios al părului la locul de 
tratament. Dacă acest lucru se întâmplă, 
acesta va dispărea  ulterior in 24 – 48 ore de 
la aplicare.

TIMP DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

PRECAUȚII SPECIALE DE DEPOZITARE
A nu se  lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. A se 
păstra la  temperatură mai mică de 25ºC. A se 
păstra în  loc uscat.  A se păstra în ambalajul 
original. A nu se utiliza  după data expirării 
menționată  pe etichetă. Perioada de valabilitate 
după prima deschidere a ambalajului primar: 90 
zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE LA 
ANIMALE 
Se va evita administrarea produsului la animale 
mai mici de două luni, la câinii cu greutate mai 
mică de 2 kg sau la pisicile cu greutate mai mică 
de 1 kg. A se evita contactul cu ochii animalului. În 
cazul contactului accidental cu ochii clătiţi imediat 
cu multă apă.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Acest produs poate provoca iritarea mucoaselor și 
ochilor. Prin urmare, contactul produsului cu gura 
și ochii trebuie evitat. Persoanele  cu 
hipersensibilitate cunoscută la �pronil sau oricare 
dintre excipienti trebuie să evite contactul cu 
produsul. Evitați contactul degetelor  cu produsul. 
În cazul  expunerii accidentale a ochilor, aceştia  se 
vor clăti cu apă curată. Spălați-vă mâinile după 
utilizarea produsului. A nu se fuma, bea sau mânca 
în timpul aplicării produsului. Animalele tratate nu 
vor �  manipulate până când locul de aplicare nu 
este uscat. Copiii nu se vor juca cu animalele 
tratate, până când locul de aplicare nu este 
complet uscat.

ATENȚIONĂRI SPECIALE: ATENȚIONĂRI 
SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înaintea 
administrării tratamentului. Nu aplicați produsul 

pe răni sau pe pielea cu leziuni. Se va evita 
îmbăierea/şamponarea animalului tratat timp de 
două zile de la aplicarea produsului. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE 
SAU ÎN PERIOADA DE OUAT
Studiile de laborator nu au arătat că �pronilul ar avea 
efecte teratogene  sau embriotoxice. Nu există date 
disponibile legate de siguranța produsului la animale 
a�ate în perioada de gestaţie şi  lactație. Prin urmare 
produsul se va utiliza în aceste perioade in 
conformitate cu evaluarea balanţei risc/bene�ciu 
realizată de medicul veterinar responsabil. 

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE 
SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE
Nu se cunosc.

SUPRADOZARE
Pisici: Nu au fost observate efecte adverse în studii de 
siguranță realizate la pisici  în vârstă de 8 săptămâni și 
mai mari în  greutate de 1 kg tratate o dată pe lună cu  
o doză, de  cinci ori doza recomandată, timp de șase 
luni consecutiv. Câini: Nu au fost observate efecte 
adverse în studii de siguranță la puii în vârstă de 8 
săptămâni și mai mari în  greutate de 2 kg tratați cu o 
doză, de  cinci ori doza recomandată. Riscul de 
apariție a efectelor adverse poate totuși crește la 
supradozaj. Nu se va depăşi doza recomandată

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA 
PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, 
DUPĂ CAZ
Fipronil poate � dăunător pentru organismele 
acvatice. Nu contaminați lacurile, cursurile de apă sau 
canalizarea cu produsul sau cu ambalajul  utilizat al 
acestuia. Câinii trataţi nu se vor lăsa să înoate în lacuri. 
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale 
sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar 
informații referitoare la modalitatea de eliminare a 
medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste 
măsuri contribuie la protecția mediului. 



Fiprovan

INDICAŢII
Tratamentul infestaţiilor cu căpuşe (Dermanyssus 
spp), păduchi malofagi (Columbicola columbae, 
Lipeurus spp), purici (Ctenocephalides columbae) la 
păsări de colivie. 

CONTRAINDICAŢII
A nu se utiliza la animale altele decât cele pentru 
care este indicat. A nu se administra la iepuri. Nu 
se tratează puii sub vârsta de o lună. Nu se 
utilizează în cazurile de hipersensibilitate la 
substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

REACŢII ADVERSE
În unele cazuri pot să apară:   salivaţie abundentă 
care se remite în scurt timp;  rar  pot să apară 
reacții cutanate tranzitorii la locul aplicării (escare, 
căderea penelor   pe zona aplicării, prurit, eritem) 
și prurit general sau  căderea penelor pe tot 
corpul,  foarte rar semne neurologice reversibile 
(hiperestezie, depresie,  agitaţie) sau regurgitare 
după utilizare. Dacă observaţi orice reacţie 
adversa, chiar și cele care nu sunt deja incluse în 
acest prospect sau credeţi că medicamentul nu a 
avut efect vă rugăm sa informaţi medicul veterinar.

TIMP DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE,CALE DE 
ADMINISTRARE SI MOD DE ADMINISTRARE
Calea de administrare : aplicare cutanată, prin 
pulverizare la nivelul pielii. Produsul se 
administrează prin pulverizare de la o distanță de 
10-20 cm în sensul invers de creştere al penelor, 
până la piele. Se aplică pe spate, piept, picioare, gât. 
Zona capului se tratează prin pulverizarea 
produsului pe o mănușă după care se aplică pe 
penajul capului şi în jurul ochilor. Doza este de 0,5 
ml produs/ kg greutate corporală, echivalent cu 1,2 
mg �pronil /  kg greutate corporală ( 4 pulverizări/ 
kg greutate corporală). Produsul este e�cace timp 
de 4 săptămâni.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se  lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.                       
Produsul se păstrează la loc uscat, întunecos, la 
temperaturi mai mici de 25°C. A nu se utiliza  după 
data expirării marcată pe etichetă. Perioada de 
valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa 
cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 90 zile.

ATENŢIONARE (ATENŢIONARI) SPECIALĂ 
(SPECIALE):
PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE LA  ANIMALE:
Se va lăsa să se usuce natural, păsările nu se vor 
şterge cu prosopul. A se evita contactul produsului 
cu ochii păsărilor.
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DECLARAREA (SUBSTANŢEI) SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE 
(INGREDIENŢI)
1 ml soluţie conţine:
Substanța activă: Fipronil  2,5 mg

INDICAȚII
Tratamentul şi prevenirea infestaţiilor cu purici 
(Ctenocephalides spp.), păduchi malofagi 
(Trichodectes canis, Felicola subrostratus) şi căpuşe 
(Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp., 
Amblyomma spp.), la câini şi pisici. E�cienţa 
produsului, împotriva unor noi infestaţii cu purici 
adulţi, persistă până la 8 săptămâni la câine şi 30 
zile la pisică. E�cienţa împotriva căpuşelor şi a 
păduchilor este de circa 4 săptămâni.  Poate � 
utilizat şi ca parte  a strategiei de tratament pentru 
dermatita alergică produsă de înţepăturile puricilor.

CONTRAINDICAȚII
Nu se utilizează la iepuri, pot apărea reacţii severe 
la această specie. Nu se administrează în caz de 
hipersensibilitate  cunoscută la �pronil sau oricare 
dintre excipienţi. Nu  se administrează la animalele 
bolnave sau a�ate în convalescenţă.

REACȚII ADVERSE
Printre reacțiile adverse  rare, au fost raportate 
reacții cutanate tranzitorii la locul aplicării (escare, 
alopecie locală, prurit, eritem) și prurit general sau 
alopecie. În mod excepțional, au fost observate 
hipersalivație, semne neurologice reversibile 
(hiperestezie, depresie, nervozitate) sau vărsături 

după utilizare. Dacă animalele se ling, după o scurtă 
perioadă pot � observate fenomene de hipersalivație 
temporară. Dacă observați reacții adverse grave sau 
alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, 
informați medicul veterinar.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA 
CORECTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înainte de 
tratament.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI 
MODUL DE ADMINISTRARE: SOLUȚIA SE APLICĂ 
CUTANAT ÎN DOZĂ UNICĂ, ASTFEL
Pisică: 7,5 mg – 15 mg �pronil/kg greutate corporală, 
echivalent cu 0,5 ml Antipoux MD/pisică. Câine: max 
13 mg/kg greutate corporală, echivalent cu 0,5 ml  
Antipoux MD/4 kg. Tratamentul se repetă la 8 
săptămâni la câine şi la 30 zile la pisică. 

MOD DE ADMINISTRARE
Produsul se aplică la baza cefei, între omoplaţi într – 
unul sau mai multe locuri la distanță de 2-3cm unul de 
celălat, la animalele mai mari. Se desparte blana 
animalului în cărare până ce pielea devine vizibilă. 
Vârful seringii se plasează pe piele, apoi se roteşte 
inelul de pe piston la semnul corespunzător volumului 
de produs indicat în funcție de greutatea animalului. 
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Trebuie să vă asiguraţi că aplicarea 
produsului se face într-o zonă în care 
animalul nu se poate linge, şi că animalele 
nu se ling între ele după tratament.  Se va  
evita umezirea excesivă a blănii animalului, 
deoarece acest lucru poate provoca un 
aspect lipicios al părului la locul de 
tratament. Dacă acest lucru se întâmplă, 
acesta va dispărea  ulterior in 24 – 48 ore de 
la aplicare.

TIMP DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

PRECAUȚII SPECIALE DE DEPOZITARE
A nu se  lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. A se 
păstra la  temperatură mai mică de 25ºC. A se 
păstra în  loc uscat.  A se păstra în ambalajul 
original. A nu se utiliza  după data expirării 
menționată  pe etichetă. Perioada de valabilitate 
după prima deschidere a ambalajului primar: 90 
zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE LA 
ANIMALE 
Se va evita administrarea produsului la animale 
mai mici de două luni, la câinii cu greutate mai 
mică de 2 kg sau la pisicile cu greutate mai mică 
de 1 kg. A se evita contactul cu ochii animalului. În 
cazul contactului accidental cu ochii clătiţi imediat 
cu multă apă.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Acest produs poate provoca iritarea mucoaselor și 
ochilor. Prin urmare, contactul produsului cu gura 
și ochii trebuie evitat. Persoanele  cu 
hipersensibilitate cunoscută la �pronil sau oricare 
dintre excipienti trebuie să evite contactul cu 
produsul. Evitați contactul degetelor  cu produsul. 
În cazul  expunerii accidentale a ochilor, aceştia  se 
vor clăti cu apă curată. Spălați-vă mâinile după 
utilizarea produsului. A nu se fuma, bea sau mânca 
în timpul aplicării produsului. Animalele tratate nu 
vor �  manipulate până când locul de aplicare nu 
este uscat. Copiii nu se vor juca cu animalele 
tratate, până când locul de aplicare nu este 
complet uscat.

ATENȚIONĂRI SPECIALE: ATENȚIONĂRI 
SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înaintea 
administrării tratamentului. Nu aplicați produsul 

pe răni sau pe pielea cu leziuni. Se va evita 
îmbăierea/şamponarea animalului tratat timp de 
două zile de la aplicarea produsului. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE 
SAU ÎN PERIOADA DE OUAT
Studiile de laborator nu au arătat că �pronilul ar avea 
efecte teratogene  sau embriotoxice. Nu există date 
disponibile legate de siguranța produsului la animale 
a�ate în perioada de gestaţie şi  lactație. Prin urmare 
produsul se va utiliza în aceste perioade in 
conformitate cu evaluarea balanţei risc/bene�ciu 
realizată de medicul veterinar responsabil. 

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE 
SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE
Nu se cunosc.

SUPRADOZARE
Pisici: Nu au fost observate efecte adverse în studii de 
siguranță realizate la pisici  în vârstă de 8 săptămâni și 
mai mari în  greutate de 1 kg tratate o dată pe lună cu  
o doză, de  cinci ori doza recomandată, timp de șase 
luni consecutiv. Câini: Nu au fost observate efecte 
adverse în studii de siguranță la puii în vârstă de 8 
săptămâni și mai mari în  greutate de 2 kg tratați cu o 
doză, de  cinci ori doza recomandată. Riscul de 
apariție a efectelor adverse poate totuși crește la 
supradozaj. Nu se va depăşi doza recomandată

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA 
PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, 
DUPĂ CAZ
Fipronil poate � dăunător pentru organismele 
acvatice. Nu contaminați lacurile, cursurile de apă sau 
canalizarea cu produsul sau cu ambalajul  utilizat al 
acestuia. Câinii trataţi nu se vor lăsa să înoate în lacuri. 
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale 
sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar 
informații referitoare la modalitatea de eliminare a 
medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste 
măsuri contribuie la protecția mediului. 

Păsări de colivie



INDICAȚII
Tratamentul şi prevenirea infestaţiilor cu purici 
(Ctenocephalides spp.), păduchi malofagi 
(Trichodectes canis, Felicola subrostratus) şi căpuşe 
(Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp., 
Amblyomma spp.), la câini şi pisici. E�cienţa 
produsului, împotriva unor noi infestaţii cu purici 
adulţi, persistă până la 8 săptămâni la câine şi 30 
zile la pisică. E�cienţa împotriva căpuşelor şi a 
păduchilor este de circa 4 săptămâni.  Poate � 
utilizat şi ca parte  a strategiei de tratament pentru 
dermatita alergică produsă de înţepăturile puricilor.

CONTRAINDICAȚII
Nu se utilizează la iepuri, pot apărea reacţii severe 
la această specie. Nu se administrează în caz de 
hipersensibilitate  cunoscută la �pronil sau oricare 
dintre excipienţi. Nu  se administrează la animalele 
bolnave sau a�ate în convalescenţă.

REACȚII ADVERSE
Printre reacțiile adverse  rare, au fost raportate 
reacții cutanate tranzitorii la locul aplicării (escare, 
alopecie locală, prurit, eritem) și prurit general sau 
alopecie. În mod excepțional, au fost observate 
hipersalivație, semne neurologice reversibile 
(hiperestezie, depresie, nervozitate) sau vărsături 

după utilizare. Dacă animalele se ling, după o scurtă 
perioadă pot � observate fenomene de hipersalivație 
temporară. Dacă observați reacții adverse grave sau 
alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, 
informați medicul veterinar.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA 
CORECTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înainte de 
tratament.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI 
MODUL DE ADMINISTRARE: SOLUȚIA SE APLICĂ 
CUTANAT ÎN DOZĂ UNICĂ, ASTFEL
Pisică: 7,5 mg – 15 mg �pronil/kg greutate corporală, 
echivalent cu 0,5 ml Antipoux MD/pisică. Câine: max 
13 mg/kg greutate corporală, echivalent cu 0,5 ml  
Antipoux MD/4 kg. Tratamentul se repetă la 8 
săptămâni la câine şi la 30 zile la pisică. 

MOD DE ADMINISTRARE
Produsul se aplică la baza cefei, între omoplaţi într – 
unul sau mai multe locuri la distanță de 2-3cm unul de 
celălat, la animalele mai mari. Se desparte blana 
animalului în cărare până ce pielea devine vizibilă. 
Vârful seringii se plasează pe piele, apoi se roteşte 
inelul de pe piston la semnul corespunzător volumului 
de produs indicat în funcție de greutatea animalului. 

Trebuie să vă asiguraţi că aplicarea 
produsului se face într-o zonă în care 
animalul nu se poate linge, şi că animalele 
nu se ling între ele după tratament.  Se va  
evita umezirea excesivă a blănii animalului, 
deoarece acest lucru poate provoca un 
aspect lipicios al părului la locul de 
tratament. Dacă acest lucru se întâmplă, 
acesta va dispărea  ulterior in 24 – 48 ore de 
la aplicare.

TIMP DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

PRECAUȚII SPECIALE DE DEPOZITARE
A nu se  lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. A se 
păstra la  temperatură mai mică de 25ºC. A se 
păstra în  loc uscat.  A se păstra în ambalajul 
original. A nu se utiliza  după data expirării 
menționată  pe etichetă. Perioada de valabilitate 
după prima deschidere a ambalajului primar: 90 
zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE LA 
ANIMALE 
Se va evita administrarea produsului la animale 
mai mici de două luni, la câinii cu greutate mai 
mică de 2 kg sau la pisicile cu greutate mai mică 
de 1 kg. A se evita contactul cu ochii animalului. În 
cazul contactului accidental cu ochii clătiţi imediat 
cu multă apă.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Acest produs poate provoca iritarea mucoaselor și 
ochilor. Prin urmare, contactul produsului cu gura 
și ochii trebuie evitat. Persoanele  cu 
hipersensibilitate cunoscută la �pronil sau oricare 
dintre excipienti trebuie să evite contactul cu 
produsul. Evitați contactul degetelor  cu produsul. 
În cazul  expunerii accidentale a ochilor, aceştia  se 
vor clăti cu apă curată. Spălați-vă mâinile după 
utilizarea produsului. A nu se fuma, bea sau mânca 
în timpul aplicării produsului. Animalele tratate nu 
vor �  manipulate până când locul de aplicare nu 
este uscat. Copiii nu se vor juca cu animalele 
tratate, până când locul de aplicare nu este 
complet uscat.

ATENȚIONĂRI SPECIALE: ATENȚIONĂRI 
SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înaintea 
administrării tratamentului. Nu aplicați produsul 

pe răni sau pe pielea cu leziuni. Se va evita 
îmbăierea/şamponarea animalului tratat timp de 
două zile de la aplicarea produsului. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE 
SAU ÎN PERIOADA DE OUAT
Studiile de laborator nu au arătat că �pronilul ar avea 
efecte teratogene  sau embriotoxice. Nu există date 
disponibile legate de siguranța produsului la animale 
a�ate în perioada de gestaţie şi  lactație. Prin urmare 
produsul se va utiliza în aceste perioade in 
conformitate cu evaluarea balanţei risc/bene�ciu 
realizată de medicul veterinar responsabil. 

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE 
SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE
Nu se cunosc.

SUPRADOZARE
Pisici: Nu au fost observate efecte adverse în studii de 
siguranță realizate la pisici  în vârstă de 8 săptămâni și 
mai mari în  greutate de 1 kg tratate o dată pe lună cu  
o doză, de  cinci ori doza recomandată, timp de șase 
luni consecutiv. Câini: Nu au fost observate efecte 
adverse în studii de siguranță la puii în vârstă de 8 
săptămâni și mai mari în  greutate de 2 kg tratați cu o 
doză, de  cinci ori doza recomandată. Riscul de 
apariție a efectelor adverse poate totuși crește la 
supradozaj. Nu se va depăşi doza recomandată

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA 
PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, 
DUPĂ CAZ
Fipronil poate � dăunător pentru organismele 
acvatice. Nu contaminați lacurile, cursurile de apă sau 
canalizarea cu produsul sau cu ambalajul  utilizat al 
acestuia. Câinii trataţi nu se vor lăsa să înoate în lacuri. 
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale 
sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar 
informații referitoare la modalitatea de eliminare a 
medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste 
măsuri contribuie la protecția mediului. 



INDICAȚII
Tratamentul şi prevenirea infestaţiilor cu purici 
(Ctenocephalides spp.), păduchi malofagi 
(Trichodectes canis, Felicola subrostratus) şi căpuşe 
(Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp., 
Amblyomma spp.), la câini şi pisici. E�cienţa 
produsului, împotriva unor noi infestaţii cu purici 
adulţi, persistă până la 8 săptămâni la câine şi 30 
zile la pisică. E�cienţa împotriva căpuşelor şi a 
păduchilor este de circa 4 săptămâni.  Poate � 
utilizat şi ca parte  a strategiei de tratament pentru 
dermatita alergică produsă de înţepăturile puricilor.

CONTRAINDICAȚII
Nu se utilizează la iepuri, pot apărea reacţii severe 
la această specie. Nu se administrează în caz de 
hipersensibilitate  cunoscută la �pronil sau oricare 
dintre excipienţi. Nu  se administrează la animalele 
bolnave sau a�ate în convalescenţă.

REACȚII ADVERSE
Printre reacțiile adverse  rare, au fost raportate 
reacții cutanate tranzitorii la locul aplicării (escare, 
alopecie locală, prurit, eritem) și prurit general sau 
alopecie. În mod excepțional, au fost observate 
hipersalivație, semne neurologice reversibile 
(hiperestezie, depresie, nervozitate) sau vărsături 

după utilizare. Dacă animalele se ling, după o scurtă 
perioadă pot � observate fenomene de hipersalivație 
temporară. Dacă observați reacții adverse grave sau 
alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, 
informați medicul veterinar.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA 
CORECTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înainte de 
tratament.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI 
MODUL DE ADMINISTRARE: SOLUȚIA SE APLICĂ 
CUTANAT ÎN DOZĂ UNICĂ, ASTFEL
Pisică: 7,5 mg – 15 mg �pronil/kg greutate corporală, 
echivalent cu 0,5 ml Antipoux MD/pisică. Câine: max 
13 mg/kg greutate corporală, echivalent cu 0,5 ml  
Antipoux MD/4 kg. Tratamentul se repetă la 8 
săptămâni la câine şi la 30 zile la pisică. 

MOD DE ADMINISTRARE
Produsul se aplică la baza cefei, între omoplaţi într – 
unul sau mai multe locuri la distanță de 2-3cm unul de 
celălat, la animalele mai mari. Se desparte blana 
animalului în cărare până ce pielea devine vizibilă. 
Vârful seringii se plasează pe piele, apoi se roteşte 
inelul de pe piston la semnul corespunzător volumului 
de produs indicat în funcție de greutatea animalului. 
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Trebuie să vă asiguraţi că aplicarea 
produsului se face într-o zonă în care 
animalul nu se poate linge, şi că animalele 
nu se ling între ele după tratament.  Se va  
evita umezirea excesivă a blănii animalului, 
deoarece acest lucru poate provoca un 
aspect lipicios al părului la locul de 
tratament. Dacă acest lucru se întâmplă, 
acesta va dispărea  ulterior in 24 – 48 ore de 
la aplicare.

TIMP DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

PRECAUȚII SPECIALE DE DEPOZITARE
A nu se  lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. A se 
păstra la  temperatură mai mică de 25ºC. A se 
păstra în  loc uscat.  A se păstra în ambalajul 
original. A nu se utiliza  după data expirării 
menționată  pe etichetă. Perioada de valabilitate 
după prima deschidere a ambalajului primar: 90 
zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE LA 
ANIMALE 
Se va evita administrarea produsului la animale 
mai mici de două luni, la câinii cu greutate mai 
mică de 2 kg sau la pisicile cu greutate mai mică 
de 1 kg. A se evita contactul cu ochii animalului. În 
cazul contactului accidental cu ochii clătiţi imediat 
cu multă apă.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Acest produs poate provoca iritarea mucoaselor și 
ochilor. Prin urmare, contactul produsului cu gura 
și ochii trebuie evitat. Persoanele  cu 
hipersensibilitate cunoscută la �pronil sau oricare 
dintre excipienti trebuie să evite contactul cu 
produsul. Evitați contactul degetelor  cu produsul. 
În cazul  expunerii accidentale a ochilor, aceştia  se 
vor clăti cu apă curată. Spălați-vă mâinile după 
utilizarea produsului. A nu se fuma, bea sau mânca 
în timpul aplicării produsului. Animalele tratate nu 
vor �  manipulate până când locul de aplicare nu 
este uscat. Copiii nu se vor juca cu animalele 
tratate, până când locul de aplicare nu este 
complet uscat.

ATENȚIONĂRI SPECIALE: ATENȚIONĂRI 
SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ
Animalele trebuie cântărite cu precizie înaintea 
administrării tratamentului. Nu aplicați produsul 

pe răni sau pe pielea cu leziuni. Se va evita 
îmbăierea/şamponarea animalului tratat timp de 
două zile de la aplicarea produsului. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE 
SAU ÎN PERIOADA DE OUAT
Studiile de laborator nu au arătat că �pronilul ar avea 
efecte teratogene  sau embriotoxice. Nu există date 
disponibile legate de siguranța produsului la animale 
a�ate în perioada de gestaţie şi  lactație. Prin urmare 
produsul se va utiliza în aceste perioade in 
conformitate cu evaluarea balanţei risc/bene�ciu 
realizată de medicul veterinar responsabil. 

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE 
SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE
Nu se cunosc.

SUPRADOZARE
Pisici: Nu au fost observate efecte adverse în studii de 
siguranță realizate la pisici  în vârstă de 8 săptămâni și 
mai mari în  greutate de 1 kg tratate o dată pe lună cu  
o doză, de  cinci ori doza recomandată, timp de șase 
luni consecutiv. Câini: Nu au fost observate efecte 
adverse în studii de siguranță la puii în vârstă de 8 
săptămâni și mai mari în  greutate de 2 kg tratați cu o 
doză, de  cinci ori doza recomandată. Riscul de 
apariție a efectelor adverse poate totuși crește la 
supradozaj. Nu se va depăşi doza recomandată

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA 
PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, 
DUPĂ CAZ
Fipronil poate � dăunător pentru organismele 
acvatice. Nu contaminați lacurile, cursurile de apă sau 
canalizarea cu produsul sau cu ambalajul  utilizat al 
acestuia. Câinii trataţi nu se vor lăsa să înoate în lacuri. 
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale 
sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar 
informații referitoare la modalitatea de eliminare a 
medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste 
măsuri contribuie la protecția mediului. 



INDICAŢII
Produsul este recomandat la câini, pisici, hamsteri, porcuşori de 
Guineea, în tratamentul in�amaţiilor super�ciale ale 
mucoaselor oculare, bucale, faringiene, genitale, în plăgi, iar la 
păsările exotice (peruşi, canari, papagali) în prevenirea şi 
tratamentul unor boli infecţioase bacteriene,(difterovariolă, 
coriză, salmoneloză).

REACŢII ADVERSE
Produsul este bine tolerat în dozele terapeutice. La pisici poate 
produce anemie cu corpi Heinz dacă este administrat perioade 
îndelungate. Doze mari administrate oral pot produce: 
hipotermie, acidoză, hipoxie, creşterea presiunii sângelui, 
creşterea frecvenţei şi amplitudinii respiraţiei. Dacă observaţi 
orice reacţie adversă, chiar şi cele care nu sunt deja incluse în 
acest prospect sau credeţi că medicamentul nu a avut efect vă 
rugăm informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE  PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI MODUL DE 
ADMINISTRARE
Pentru aplicaţii locale pe plăgi, arsuri ale pielii, in�amaţii ale  
mucoaselor, se utilizează soluţii apoase cu 0,7% albastru de 
metilen prin diluarea 35 ml soluţie de 2% cu apă distilată până 
la 100 ml. Pentru administrarea în  apa de băut, în cazul bolilor 
înfecţioase se utilizează 1 ml de albastru de metilen 2% la 100 
ml de apă ,timp de 2 - 3 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Dacă modul uzual de preparare şi administrare a soluţiilor 
apoase este respectat, nu sunt necesare precauţii. Prin contactul 
direct se produce o coloraţie speci�că, de durată a  pielii şi 
mucoaselor operatorului care se îndepărtează prin spălare 
abundentă cu apă. În caz de contact accidental cu ochii 
operatorului sau în caz de ingestie accidentală la om adresaţi-vă 
de urgenţă unui medic.

PRECAUŢII SPECIALE  DE DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. Produsul se 

păstrează la loc uscat, întunecos, sub 25°C, ferit de îngheţ. 
A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă. 
Perioada de valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 40 zile. Perioada de valabilitate după 
diluare conform indicaţiilor: max. 8 ore.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale pentru �ecare specie ţintă Dacă se 
administrează per os la pisici perioade îndelungate, 
albastru de metilen poate produce anemia cu corpi Heinz.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Dacă modul uzual de preparare şi administrare a soluţiilor 
apoase este respectat, nu sunt necesare precauţii. Prin 
contactul direct se produce o coloraţie speci�că, de 
durată, a  pielii şi mucoaselor operatorului care se 
îndepărtează prin spălare abundentă cu apă. În caz de 
contact accidental cu ochii operatorului sau în caz de 
ingestie accidentală  la om adresaţi-vă de urgenţă unui 
medic. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE SAU 
ÎN PERIOADA DE OUAT
Se  va evita administrarea la animale în perioada de 
gestaţie,lactaţie sau ouat, albastrul de metilen �ind 
considerat embriotoxic şi teratogen.

SUPRADOZARE  (simptome, proceduri de urgenţă, 
antidoturi), după caz
Dozele mari sau admnistrările orale repetate pot irita căile 
renale, pot produce greaţă, vomă, tulburări de 
sensibilitate şi cefalee.

INCOMPATIBILITĂŢI MAJORE
Este incompatibil cu substanţe oxidante şi reducătoare.
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Găini Curcani

DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE: 
1 comprimat conține: 
Substanţă activă: Florfenicol 3 mg.

INDICAŢII
Păsări (găini, broileri, curcani) în tratamentul şi 
pro�laxia (în efectivele în care diagnosticul a fost 
con�rmat) infecțiilor bacteriene produse de 
bacterii sensibile la �orfenicol:
- boala respiratorie cronică (Mycoplasma 
gallisepticum)
- sinovita infecţioasă (Mycoplasma synoviae)
- aerosaculita (Mycoplasma meleagridis)
- colibaciloza (Escherichia coli)
- holera aviara ( Pasteurella multocida), 
- bordeteloza curcanilor (Bordetella avium)
- coriza infecţioasă (Haemophillus paragallinarum)

CONTRAINDICAŢI
A nu se administra la animalele cu 
hipersensibilitate la �orfenicol sau la oricare dintre 
excipienţi. Nu se utilizează în caz de rezistenţă 
cunoscută la �orfenicol.

REACŢII ADVERSE
Cele mai des observate reacţii adverse sunt 
diareea, in�amaţia perianală şi prolapsul rectal. 
Aceste efecte sunt tranzitorii şi dispar după 
întreruperea tratamentului.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care 
nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm 
informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE  PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE 
ŞI MODUL DE ADMINISTRARE
Se administrează oral.
Păsări: (gaini, broileri, curcani): 1comprimat/kg 
greutate corporală/zi. 
Durata tratamentului 5-7 zile. 

TIMP DE AŞTEPTARE
Păsări(găini, broileri, curcani): carne şi organe: 28 
zile. Nu se administreaza la păsările  ale căror 
ouă sunt destinate consumului uman.

PRECAUŢII SPECIALE DE DEPOZITARE
Produsul se păstrează la loc uscat, întunecos, la 
temperatură mai mică de  25°C. A nu se lăsa la 
îndemâna și vederea copiilor. 

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenționări speciale pentru �ecare specie ţintă
Nu există.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE 
MEDICINALE SAU ALTE FORME DE 
INTERACȚIUNE
Nu au fost raportate interacțiuni cu alte produse 
medicinale la animale. 

SUPRADOZARE  (SIMPTOME, PROCEDURI DE 
URGENȚĂ, ANTIDOTURI), DUPĂ CAZ
Se recomandă a nu se depăşi doza terapeutică.

ANTIINFECŢIOASE ������������� ��
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PRODUCẶTOR: Vanelli ���������

Broileri
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GăiniSuine

DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE: 
1 g produs  conţine: 
Substanţă activă: Florfenicol 0,010 g.

INDICAŢII
Suine: în tratamentul pleuropneumoniei, bolii Glasser, 
rinitei atro�ce, salmonelozei, rujetului; în tratamentul 
streptocociilor şi sta�locociilor determinate de germeni  
susceptibili la acţiunea �orfenicolului. 
Păsări(găini): în tratamentul micoplasmozei, 
diftero-variolei, enteritelor determinate de germeni  
susceptibili la acţiunea �orfenicolului, tifozei acute, 
pulorozei, holerei aviare.

CONTRAINDICAŢII
A nu se administra la animalele cu hipersensibilitate la 
acţiunea substanţei active sau la oricare dintre excipienţi. 
Nu se utilizează în caz de rezistenţă cunoscută la 
�orfenicol.

REACŢII ADVERSE
Cele mai des observate reacţii adverse sunt diareea, 
in�amaţia perianală şi prolapsul rectal. Aceste efecte sunt 
tranzitorii şi dispar după întreruperea tratamentului. 

CĂILE ŞI MODUL DE ADMINISTRARE 
Se administează oral, în furaj. Suine: 2 mg �orfenicol/kg 
greutate corporală, respectiv 100g Noredon F omogenizat 
în 25 kg furaj. Păsări(găini): 3-4 mg �orfenicol/kg greutate 
corporală respectiv 100g Noredon F omogenizat în 15 kg 
furaj. Durata tratamentului 5-7 zile. Se recomandă ca 
tratament adjuvant administrarea de vitamine şi acid 
acetilsalicilic. Pentru evitarea subdozării şi asigurarea unui 
dozaj corect trebuie determinată cât mai exact greutatea 
corporală. Dozele necesare trebuie determinate prin 
utilizarea unui echipament calibrat de măsurare a greutăţii.

TIMP DE AŞTEPTARE
Suine, găini: carne şi organe: 28 zile. Nu se administrează 
la găini ale căror ouă sunt destinate consumului uman.
 
PRECAUŢII DE DEPOZITARE
A nu se  lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. Produsul se 
păstrează la loc uscat, întunecos, sub 25°C. A nu se utiliza  
după data expirării marcată pe etichetă. Perioada de 
valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este 
ambalat pentru vânzare: 1 an. Perioada de valabilitate 
după prima deschidere a ambalajului primar: 20 zile. 
Perioada de valabilitate dupa încorporare în furaj: a se 
utiliza imediat.

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE
Nu se recomandă administrarea produsului la scroafele în 
gestaţie şi lactaţie. Nu este recomandată utilizarea la vieri 
de reproducţie. Nu se administrează la găini ouătoare.

INTERACŢIUNI ŞI INCOMPATIBILITĂŢI
Nu administraţi produsul împreună cu alte medicamente.  

SUPRADOZARE  (SIMPTOME, PROCEDURI DE 
URGENŢĂ, ANTIDOTURI), DUPĂ CAZ:
La suine  depăşirea dozei orale de 4, 5 ori doza 
terapeutică a determinat scăderea consumului de hrană 
şi de apă asociate cu scăderea greutăţii corporale, 
creşterea azotului ureic şi creatininei. 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA 
PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu 
provenit din utilizarea unor astfel de produse, trebuie 
eliminate în conformitate cu cerinţele legale.

INDICAŢII
Produsul este recomandat la câini, pisici, hamsteri, porcuşori de 
Guineea, în tratamentul in�amaţiilor super�ciale ale 
mucoaselor oculare, bucale, faringiene, genitale, în plăgi, iar la 
păsările exotice (peruşi, canari, papagali) în prevenirea şi 
tratamentul unor boli infecţioase bacteriene,(difterovariolă, 
coriză, salmoneloză).

REACŢII ADVERSE
Produsul este bine tolerat în dozele terapeutice. La pisici poate 
produce anemie cu corpi Heinz dacă este administrat perioade 
îndelungate. Doze mari administrate oral pot produce: 
hipotermie, acidoză, hipoxie, creşterea presiunii sângelui, 
creşterea frecvenţei şi amplitudinii respiraţiei. Dacă observaţi 
orice reacţie adversă, chiar şi cele care nu sunt deja incluse în 
acest prospect sau credeţi că medicamentul nu a avut efect vă 
rugăm informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE  PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI MODUL DE 
ADMINISTRARE
Pentru aplicaţii locale pe plăgi, arsuri ale pielii, in�amaţii ale  
mucoaselor, se utilizează soluţii apoase cu 0,7% albastru de 
metilen prin diluarea 35 ml soluţie de 2% cu apă distilată până 
la 100 ml. Pentru administrarea în  apa de băut, în cazul bolilor 
înfecţioase se utilizează 1 ml de albastru de metilen 2% la 100 
ml de apă ,timp de 2 - 3 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Dacă modul uzual de preparare şi administrare a soluţiilor 
apoase este respectat, nu sunt necesare precauţii. Prin contactul 
direct se produce o coloraţie speci�că, de durată a  pielii şi 
mucoaselor operatorului care se îndepărtează prin spălare 
abundentă cu apă. În caz de contact accidental cu ochii 
operatorului sau în caz de ingestie accidentală la om adresaţi-vă 
de urgenţă unui medic.

PRECAUŢII SPECIALE  DE DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. Produsul se 

păstrează la loc uscat, întunecos, sub 25°C, ferit de îngheţ. 
A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă. 
Perioada de valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 40 zile. Perioada de valabilitate după 
diluare conform indicaţiilor: max. 8 ore.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale pentru �ecare specie ţintă Dacă se 
administrează per os la pisici perioade îndelungate, 
albastru de metilen poate produce anemia cu corpi Heinz.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Dacă modul uzual de preparare şi administrare a soluţiilor 
apoase este respectat, nu sunt necesare precauţii. Prin 
contactul direct se produce o coloraţie speci�că, de 
durată, a  pielii şi mucoaselor operatorului care se 
îndepărtează prin spălare abundentă cu apă. În caz de 
contact accidental cu ochii operatorului sau în caz de 
ingestie accidentală  la om adresaţi-vă de urgenţă unui 
medic. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE SAU 
ÎN PERIOADA DE OUAT
Se  va evita administrarea la animale în perioada de 
gestaţie,lactaţie sau ouat, albastrul de metilen �ind 
considerat embriotoxic şi teratogen.

SUPRADOZARE  (simptome, proceduri de urgenţă, 
antidoturi), după caz
Dozele mari sau admnistrările orale repetate pot irita căile 
renale, pot produce greaţă, vomă, tulburări de 
sensibilitate şi cefalee.

INCOMPATIBILITĂŢI MAJORE
Este incompatibil cu substanţe oxidante şi reducătoare.
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INDICAŢII
Produsul este recomandat la câini, pisici, hamsteri, porcuşori de 
Guineea, în tratamentul in�amaţiilor super�ciale ale 
mucoaselor oculare, bucale, faringiene, genitale, în plăgi, iar la 
păsările exotice (peruşi, canari, papagali) în prevenirea şi 
tratamentul unor boli infecţioase bacteriene,(difterovariolă, 
coriză, salmoneloză).

REACŢII ADVERSE
Produsul este bine tolerat în dozele terapeutice. La pisici poate 
produce anemie cu corpi Heinz dacă este administrat perioade 
îndelungate. Doze mari administrate oral pot produce: 
hipotermie, acidoză, hipoxie, creşterea presiunii sângelui, 
creşterea frecvenţei şi amplitudinii respiraţiei. Dacă observaţi 
orice reacţie adversă, chiar şi cele care nu sunt deja incluse în 
acest prospect sau credeţi că medicamentul nu a avut efect vă 
rugăm informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE  PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI MODUL DE 
ADMINISTRARE
Pentru aplicaţii locale pe plăgi, arsuri ale pielii, in�amaţii ale  
mucoaselor, se utilizează soluţii apoase cu 0,7% albastru de 
metilen prin diluarea 35 ml soluţie de 2% cu apă distilată până 
la 100 ml. Pentru administrarea în  apa de băut, în cazul bolilor 
înfecţioase se utilizează 1 ml de albastru de metilen 2% la 100 
ml de apă ,timp de 2 - 3 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Dacă modul uzual de preparare şi administrare a soluţiilor 
apoase este respectat, nu sunt necesare precauţii. Prin contactul 
direct se produce o coloraţie speci�că, de durată a  pielii şi 
mucoaselor operatorului care se îndepărtează prin spălare 
abundentă cu apă. În caz de contact accidental cu ochii 
operatorului sau în caz de ingestie accidentală la om adresaţi-vă 
de urgenţă unui medic.

PRECAUŢII SPECIALE  DE DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. Produsul se 

păstrează la loc uscat, întunecos, sub 25°C, ferit de îngheţ. 
A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă. 
Perioada de valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 40 zile. Perioada de valabilitate după 
diluare conform indicaţiilor: max. 8 ore.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale pentru �ecare specie ţintă Dacă se 
administrează per os la pisici perioade îndelungate, 
albastru de metilen poate produce anemia cu corpi Heinz.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Dacă modul uzual de preparare şi administrare a soluţiilor 
apoase este respectat, nu sunt necesare precauţii. Prin 
contactul direct se produce o coloraţie speci�că, de 
durată, a  pielii şi mucoaselor operatorului care se 
îndepărtează prin spălare abundentă cu apă. În caz de 
contact accidental cu ochii operatorului sau în caz de 
ingestie accidentală  la om adresaţi-vă de urgenţă unui 
medic. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE SAU 
ÎN PERIOADA DE OUAT
Se  va evita administrarea la animale în perioada de 
gestaţie,lactaţie sau ouat, albastrul de metilen �ind 
considerat embriotoxic şi teratogen.

SUPRADOZARE  (simptome, proceduri de urgenţă, 
antidoturi), după caz
Dozele mari sau admnistrările orale repetate pot irita căile 
renale, pot produce greaţă, vomă, tulburări de 
sensibilitate şi cefalee.

INCOMPATIBILITĂŢI MAJORE
Este incompatibil cu substanţe oxidante şi reducătoare.
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Suine Peşti Broileri

DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE
1 g produs  conţine:
Substanţă activă: Florfenicol 100 mg

INDICAŢII
Suine: în tratamentul  sindromului  respirator 
produs de germeni sensibili la �orfenicol: 
Pasteurella multocida (rinita atro�ca), 
Actinobacillus pleuropneumoniae 
(pleuropneumonie),  Bordetella bronchiseptica 
(bordeteloză),  în tratamentul infecțiilor 
bacteriene septicemice produse de  Streptococcus 
suis (meningită, endocardită, artrită și peritonită). 
Pui de găină (broileri): în tratamentul  afecţiunilor  
respiratorii și  gastrointestinale cauzate de 
germeni sensibili la �orfenicol: colibaciloză (E. 
coli),  holeră aviară  (Pasteurella multocida).
Peşti: în tratamentul infecţiilor bacteriene  
produse de germeni sensibili la �orfenicol: 
septicemia enterică (Edwardsiella ictaluri), 
furunculoza (Aeromonas salmonicida), boala 
bacteriană de apă rece (Flavobacterium 
psychrophilum), boala Columnaris (Flavobacterium 
columnare), septicemii hemoragice, 
granulomatoze generalizate (Streptococcus iniae).

CONTRAINDICAŢII
A nu se administra la animalele cu 
hipersensibilitate la acţiunea substanţei active sau 
la oricare dintre excipienţi. 

REACŢII ADVERSE
La porcine, în general reacţiile adverse observate 
sunt diareea, eritem și/sau edem perianal. Aceste 
efecte  sunt tranzitorii şi dispar după întreruperea 
tratamentului. La păsări  s-a observat apariţia 
unor modi�cări uşoare la nivel hepatic, dar 
reversibile şi fără urmări asupra stării clinice. Dacă 
observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt 
menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi 
medicul veterinar.

POSOLOGIE  PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI 
MODUL DE ADMINISTRARE 
Produsul se administrează pe cale orală, astfel: 
Porcine: 10 mg �orfenicol/kg greutate 
corporală/zi,  timp de 5 zile consecutive. 
Pui de găină (broileri): 30 mg �orfenicol/kg 
greutare corporală/zi,  timp de 3 - 5 zile 
consecutive în funcţie de statusul clinic evaluat 
de către medicul veterinar.
Peşti: somni, bibanul cu gura largă, biban, plătica, 
somon, păstrăvul curcubeu: 10 mg �orfenicol/kg 
greutate corporală/zi  timp de 10 zile consecutive.
Tilapia: 15 mg/kg greutate corporală/zi,  timp de 
10 zile consecutive. Acest premix trebuie utilizat 
pentru prepararea furajelor medicamentate 
solide şi nu trebuie utilizat ca atare. 

ANTIINFECŢIOASE

Floredon 100mg/g
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Produsul trebuie bine omogenizat cu furajul 
concentrat pentru a asigura o dispersare uniformă 
în toată masa acestuia. Se recomandă ca pe durata 
tratamentului să se administreze exclusiv hrana 
medicamentată proaspăt preparată. Consumul 
hranei medicamentate depinde de starea clinică a 
animalului. În consecinţă, se va ajusta concentraţia 
antibioticului în hrană pentru a obţine doza corectă.
 
RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA 
CORECTĂ
Pentru a asigura doza corectă trebuie determinată 
cât mai corect greutatea corporală astfel încât să se 
evite subdozarea.

TIMP DE AŞTEPTARE
Pui de găină (broileri): Carne şi organe :  6 zile. Nu se 
administrează la găinile  care produc sau care 
urmează să producă ouă destinate consumului 
uman.
Porcine:  Carne şi organe : 13 zile.
Peşti: 270 grade-zile.

PRECAUŢII DE DEPOZITARE
A nu se  lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. A nu se 
păstra la temperatură mai mare de 25 °C . A se 
păstra în loc uscat. A se proteja de lumină solară 
directă. A nu se utiliza  după data expirării marcată 
pe etichetă. Perioada de valabilitate după prima 
deschidere a ambalajului primar: 30 zile. Perioada 
de valabilitate după încorporare în furaj: a se utiliza 
imediat.

ATENŢIONĂRI SPECIALE 
Precauţii speciale pentru utilizarea la animale
Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testul 
de susceptibilitate a bacteriilor izolate de la animale. 
Dacă acest lucru nu este posibil, terapia trebuie să 
se bazeze pe datele epidemiologice locale (regiune 
sau fermă) privind susceptibilitatea bacteriilor ţintă 
și trebuie luate în considerare politicile 
antimicrobiene naţionale o�ciale. Utilizarea 
produsului în afara instrucțiunilor furnizare în RCP 
poate spori prevalența bacteriilor rezistente la 
�orfenicol și poate scădea e�cacitatea 
tratamentului cu alte antimicrobiene, datorită 
potențialului de rezistență încrucișată.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la 

�orfenicol sau la excipientul produsului trebuie să 
evite contactul cu produsul. Poate apare 
hipersensibilizare cutanată. Evitaţi contactul cu 
pielea. La manipularea produsului, se recomandă 
purtarea mănuşilor, a ochelarilor de protecţie şi 
măştilor de protecţie  pentru praf. Nu se va mânca, 
bea sau fuma în timpul administrării produsului. 
După utilizarea produsului medicinal veterinar sau 
a furajului medicamentat, spălaţi mâinile cu apă şi 
săpun. În caz de ingestie accidentală sau dacă apar 
simptome caracterizate prin prurit cutanat sau 
iritaţii ale pielii adresaţi-vă imediat medicului şi 
arătaţi prospectul produsului sau eticheta. 
Manifestările severe, de tipul: um�area feţei, 
buzelor sau pleoapelor însoţite de di�cultăţi ale 
respiraţiei, necesită asistenţă medicală de urgenţă.

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, 
LACTAŢIE SAU ÎN PERIOADA DE OUAT
Nu se recomandă administrarea produsului la 
scroafe în timpul perioadei de gestaţie şi lactaţie. 
Nu este recomandată utilizarea la vieri de 
reproducţie. Nu se administrează la găini ouătoare.

SUPRADOZARE  (simptome, proceduri de 
urgenţă, antidoturi), după caz
La pui de găina (broileri), administrarea unei doze 
de două ori mai mare decât cea recomandată, de 
60 mg/kg greutate corporală/zi pe o perioadă de 5 
zile a determinat instalarea unor leziuni mai grave, 
cum ar �: necroze, congestii, vacuolizări difuze ale 
celulelor hepatice şi �broze ale zonei porte.  
La porcine modi�cările au apărut la  doze orale de 
4,5 ori mai mari faţă de doza terapeutică şi au 
constat în  scăderea consumului de hrană, a 
greutăţii corporale, creşterea azotului ureic şi 
creatininei. Florfenicolul administrat  în hrană la 
peşti  în doze de 1x, 3x, şi 5x mai mari decât doza 
recomandată, timp de 20 zile nu a determinat  
manifestări clinice, anomalii ale organelor interne, 
diferenţe morfologice  sau histologice între 
grupurile tratate şi cel de control, mortalitate sau 
morbiditate. Se vor respecta dozele recomandate.

INCOMPATIBILITĂŢI
În absenţa studiilor de compatibilitate, acest 
produs medicinal veterinar nu trebuie administrat 
împreună  cu alte produse medicinale veterinare.



INDICAŢII
Produsul este recomandat la câini, pisici, hamsteri, porcuşori de 
Guineea, în tratamentul in�amaţiilor super�ciale ale 
mucoaselor oculare, bucale, faringiene, genitale, în plăgi, iar la 
păsările exotice (peruşi, canari, papagali) în prevenirea şi 
tratamentul unor boli infecţioase bacteriene,(difterovariolă, 
coriză, salmoneloză).

REACŢII ADVERSE
Produsul este bine tolerat în dozele terapeutice. La pisici poate 
produce anemie cu corpi Heinz dacă este administrat perioade 
îndelungate. Doze mari administrate oral pot produce: 
hipotermie, acidoză, hipoxie, creşterea presiunii sângelui, 
creşterea frecvenţei şi amplitudinii respiraţiei. Dacă observaţi 
orice reacţie adversă, chiar şi cele care nu sunt deja incluse în 
acest prospect sau credeţi că medicamentul nu a avut efect vă 
rugăm informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE  PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI MODUL DE 
ADMINISTRARE
Pentru aplicaţii locale pe plăgi, arsuri ale pielii, in�amaţii ale  
mucoaselor, se utilizează soluţii apoase cu 0,7% albastru de 
metilen prin diluarea 35 ml soluţie de 2% cu apă distilată până 
la 100 ml. Pentru administrarea în  apa de băut, în cazul bolilor 
înfecţioase se utilizează 1 ml de albastru de metilen 2% la 100 
ml de apă ,timp de 2 - 3 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Dacă modul uzual de preparare şi administrare a soluţiilor 
apoase este respectat, nu sunt necesare precauţii. Prin contactul 
direct se produce o coloraţie speci�că, de durată a  pielii şi 
mucoaselor operatorului care se îndepărtează prin spălare 
abundentă cu apă. În caz de contact accidental cu ochii 
operatorului sau în caz de ingestie accidentală la om adresaţi-vă 
de urgenţă unui medic.

PRECAUŢII SPECIALE  DE DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. Produsul se 

păstrează la loc uscat, întunecos, sub 25°C, ferit de îngheţ. 
A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă. 
Perioada de valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 40 zile. Perioada de valabilitate după 
diluare conform indicaţiilor: max. 8 ore.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale pentru �ecare specie ţintă Dacă se 
administrează per os la pisici perioade îndelungate, 
albastru de metilen poate produce anemia cu corpi Heinz.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Dacă modul uzual de preparare şi administrare a soluţiilor 
apoase este respectat, nu sunt necesare precauţii. Prin 
contactul direct se produce o coloraţie speci�că, de 
durată, a  pielii şi mucoaselor operatorului care se 
îndepărtează prin spălare abundentă cu apă. În caz de 
contact accidental cu ochii operatorului sau în caz de 
ingestie accidentală  la om adresaţi-vă de urgenţă unui 
medic. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE SAU 
ÎN PERIOADA DE OUAT
Se  va evita administrarea la animale în perioada de 
gestaţie,lactaţie sau ouat, albastrul de metilen �ind 
considerat embriotoxic şi teratogen.

SUPRADOZARE  (simptome, proceduri de urgenţă, 
antidoturi), după caz
Dozele mari sau admnistrările orale repetate pot irita căile 
renale, pot produce greaţă, vomă, tulburări de 
sensibilitate şi cefalee.

INCOMPATIBILITĂŢI MAJORE
Este incompatibil cu substanţe oxidante şi reducătoare.

INDICAŢII
Suine: în tratamentul  sindromului  respirator 
produs de germeni sensibili la �orfenicol: 
Pasteurella multocida (rinita atro�ca), 
Actinobacillus pleuropneumoniae 
(pleuropneumonie),  Bordetella bronchiseptica 
(bordeteloză),  în tratamentul infecțiilor 
bacteriene septicemice produse de  Streptococcus 
suis (meningită, endocardită, artrită și peritonită). 
Pui de găină (broileri): în tratamentul  afecţiunilor  
respiratorii și  gastrointestinale cauzate de 
germeni sensibili la �orfenicol: colibaciloză (E. 
coli),  holeră aviară  (Pasteurella multocida).
Peşti: în tratamentul infecţiilor bacteriene  
produse de germeni sensibili la �orfenicol: 
septicemia enterică (Edwardsiella ictaluri), 
furunculoza (Aeromonas salmonicida), boala 
bacteriană de apă rece (Flavobacterium 
psychrophilum), boala Columnaris (Flavobacterium 
columnare), septicemii hemoragice, 
granulomatoze generalizate (Streptococcus iniae).

CONTRAINDICAŢII
A nu se administra la animalele cu 
hipersensibilitate la acţiunea substanţei active sau 
la oricare dintre excipienţi. 

REACŢII ADVERSE
La porcine, în general reacţiile adverse observate 
sunt diareea, eritem și/sau edem perianal. Aceste 
efecte  sunt tranzitorii şi dispar după întreruperea 
tratamentului. La păsări  s-a observat apariţia 
unor modi�cări uşoare la nivel hepatic, dar 
reversibile şi fără urmări asupra stării clinice. Dacă 
observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt 
menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi 
medicul veterinar.

POSOLOGIE  PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI 
MODUL DE ADMINISTRARE 
Produsul se administrează pe cale orală, astfel: 
Porcine: 10 mg �orfenicol/kg greutate 
corporală/zi,  timp de 5 zile consecutive. 
Pui de găină (broileri): 30 mg �orfenicol/kg 
greutare corporală/zi,  timp de 3 - 5 zile 
consecutive în funcţie de statusul clinic evaluat 
de către medicul veterinar.
Peşti: somni, bibanul cu gura largă, biban, plătica, 
somon, păstrăvul curcubeu: 10 mg �orfenicol/kg 
greutate corporală/zi  timp de 10 zile consecutive.
Tilapia: 15 mg/kg greutate corporală/zi,  timp de 
10 zile consecutive. Acest premix trebuie utilizat 
pentru prepararea furajelor medicamentate 
solide şi nu trebuie utilizat ca atare. 

ANTIINFECŢIOASE �������������

Produsul trebuie bine omogenizat cu furajul 
concentrat pentru a asigura o dispersare uniformă 
în toată masa acestuia. Se recomandă ca pe durata 
tratamentului să se administreze exclusiv hrana 
medicamentată proaspăt preparată. Consumul 
hranei medicamentate depinde de starea clinică a 
animalului. În consecinţă, se va ajusta concentraţia 
antibioticului în hrană pentru a obţine doza corectă.
 
RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA 
CORECTĂ
Pentru a asigura doza corectă trebuie determinată 
cât mai corect greutatea corporală astfel încât să se 
evite subdozarea.

TIMP DE AŞTEPTARE
Pui de găină (broileri): Carne şi organe :  6 zile. Nu se 
administrează la găinile  care produc sau care 
urmează să producă ouă destinate consumului 
uman.
Porcine:  Carne şi organe : 13 zile.
Peşti: 270 grade-zile.

PRECAUŢII DE DEPOZITARE
A nu se  lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. A nu se 
păstra la temperatură mai mare de 25 °C . A se 
păstra în loc uscat. A se proteja de lumină solară 
directă. A nu se utiliza  după data expirării marcată 
pe etichetă. Perioada de valabilitate după prima 
deschidere a ambalajului primar: 30 zile. Perioada 
de valabilitate după încorporare în furaj: a se utiliza 
imediat.

ATENŢIONĂRI SPECIALE 
Precauţii speciale pentru utilizarea la animale
Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testul 
de susceptibilitate a bacteriilor izolate de la animale. 
Dacă acest lucru nu este posibil, terapia trebuie să 
se bazeze pe datele epidemiologice locale (regiune 
sau fermă) privind susceptibilitatea bacteriilor ţintă 
și trebuie luate în considerare politicile 
antimicrobiene naţionale o�ciale. Utilizarea 
produsului în afara instrucțiunilor furnizare în RCP 
poate spori prevalența bacteriilor rezistente la 
�orfenicol și poate scădea e�cacitatea 
tratamentului cu alte antimicrobiene, datorită 
potențialului de rezistență încrucișată.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la 

�orfenicol sau la excipientul produsului trebuie să 
evite contactul cu produsul. Poate apare 
hipersensibilizare cutanată. Evitaţi contactul cu 
pielea. La manipularea produsului, se recomandă 
purtarea mănuşilor, a ochelarilor de protecţie şi 
măştilor de protecţie  pentru praf. Nu se va mânca, 
bea sau fuma în timpul administrării produsului. 
După utilizarea produsului medicinal veterinar sau 
a furajului medicamentat, spălaţi mâinile cu apă şi 
săpun. În caz de ingestie accidentală sau dacă apar 
simptome caracterizate prin prurit cutanat sau 
iritaţii ale pielii adresaţi-vă imediat medicului şi 
arătaţi prospectul produsului sau eticheta. 
Manifestările severe, de tipul: um�area feţei, 
buzelor sau pleoapelor însoţite de di�cultăţi ale 
respiraţiei, necesită asistenţă medicală de urgenţă.

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, 
LACTAŢIE SAU ÎN PERIOADA DE OUAT
Nu se recomandă administrarea produsului la 
scroafe în timpul perioadei de gestaţie şi lactaţie. 
Nu este recomandată utilizarea la vieri de 
reproducţie. Nu se administrează la găini ouătoare.

SUPRADOZARE  (simptome, proceduri de 
urgenţă, antidoturi), după caz
La pui de găina (broileri), administrarea unei doze 
de două ori mai mare decât cea recomandată, de 
60 mg/kg greutate corporală/zi pe o perioadă de 5 
zile a determinat instalarea unor leziuni mai grave, 
cum ar �: necroze, congestii, vacuolizări difuze ale 
celulelor hepatice şi �broze ale zonei porte.  
La porcine modi�cările au apărut la  doze orale de 
4,5 ori mai mari faţă de doza terapeutică şi au 
constat în  scăderea consumului de hrană, a 
greutăţii corporale, creşterea azotului ureic şi 
creatininei. Florfenicolul administrat  în hrană la 
peşti  în doze de 1x, 3x, şi 5x mai mari decât doza 
recomandată, timp de 20 zile nu a determinat  
manifestări clinice, anomalii ale organelor interne, 
diferenţe morfologice  sau histologice între 
grupurile tratate şi cel de control, mortalitate sau 
morbiditate. Se vor respecta dozele recomandate.

INCOMPATIBILITĂŢI
În absenţa studiilor de compatibilitate, acest 
produs medicinal veterinar nu trebuie administrat 
împreună  cu alte produse medicinale veterinare.
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INDICAŢII 
Produsul se recomandă la curcani în tratamentul 
infecţiilor bacteriene cauzate de germeni 
susceptibili la oxitetraciclină: E. coli, Mycoplasma 
spp., Ornithobacterium  (Pasteurella) rhinotracheale, 
Pasteurella multocida, Staphylococcus spp. Este 
recomandat de asemnea în tratamentul bolilor 
respiratorii  cronice (BRC) enterite, sinovite, sinuzite 
și în tratamentul  hexamitiazei   (Hexamita 
meleagridis).

CONTRAINDICAŢII 
Nu se va utiliza în caz de hipersensibilitate la 
substanța activă sau la excipient. Nu se 
administrează animalelor cu insu�ciență renală.

REACŢII ADVERSE 
Nu se cunosc. Dacă observaţi reacții grave sau alte 
efecte nemenţionate în acest prospect,  vă rugăm 
informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE ŞI 
MOD DE ADMINISTRARE 
Produsul se administrează pe cale orală, prin 
intermediul apei de băut, în doză de 100 g produs la 
500 L apă de băut, timp de 5 zile consecutive, 
echivalent cu cu 200 mg oxitetraciclină /L apă de 
băut. Pentru tratamentul hexamitiazei doza este de 
400 mg substanță activă/3,7 L apă de băut,  timp de 
5 zile consecutive. Pentru a asigura doza corectă 
trebuie determinată cât mai corect greutatea 
corporală astfel încât să se evite supradozarea. 

Pentru administrarea unei doze corecte în  apa de băut, 
trebuie să �e calculată exact cantitatea zilnică a 
produsului, pe baza dozei recomandate, precum şi 
numărul şi greutatea animalelor care trebuie  tratate, 
conform următoarei formule: 
mg Vanoxi WS x greutatea corporală medie (kg)                    
per kg greutate corp. şi zi 
____________________________________________= 
mg Vanoxi WS /L apă  consumul mediu zilnic de apă (L) 

RECOMANDĂRI  PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ 
Consumul apei medicamentate depinde de starea 
clinică a animalului. Pentru a obține o dozare corectă 
cantitatea de produs se va ajusta corespunzător. 

TIMP DE AȘTEPTARE 
Curcani:  carne și organe- 5 zile.  

PRECAUŢII SPECIALE DE DEPOZITARE 
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A se păstra 
la temperatură mai mică de 25ºC. A se proteja de 
lumină. A se păstra în loc uscat. A se feri de  îngheţ. 
Perioada de valabilitate a produsului medicinal 
veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani. 
Perioada de valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 30 zile. Perioada de valabilitate 
după diluare conform indicațiilor: 6 ore. 

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale pentru �ecare specie ţintă : Nu 
există. Precauţii speciale pentru utilizarea la animale. 
Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testul de 
susceptibilitate a bacteriilor izolate de la animale. 

DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE
1 gram pulbere conţine: 
Substanța activă: Oxitetraciclină clorhidrat 200 mg

INDICAŢII
Produsul este recomandat la câini, pisici, hamsteri, porcuşori de 
Guineea, în tratamentul in�amaţiilor super�ciale ale 
mucoaselor oculare, bucale, faringiene, genitale, în plăgi, iar la 
păsările exotice (peruşi, canari, papagali) în prevenirea şi 
tratamentul unor boli infecţioase bacteriene,(difterovariolă, 
coriză, salmoneloză).

REACŢII ADVERSE
Produsul este bine tolerat în dozele terapeutice. La pisici poate 
produce anemie cu corpi Heinz dacă este administrat perioade 
îndelungate. Doze mari administrate oral pot produce: 
hipotermie, acidoză, hipoxie, creşterea presiunii sângelui, 
creşterea frecvenţei şi amplitudinii respiraţiei. Dacă observaţi 
orice reacţie adversă, chiar şi cele care nu sunt deja incluse în 
acest prospect sau credeţi că medicamentul nu a avut efect vă 
rugăm informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE  PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI MODUL DE 
ADMINISTRARE
Pentru aplicaţii locale pe plăgi, arsuri ale pielii, in�amaţii ale  
mucoaselor, se utilizează soluţii apoase cu 0,7% albastru de 
metilen prin diluarea 35 ml soluţie de 2% cu apă distilată până 
la 100 ml. Pentru administrarea în  apa de băut, în cazul bolilor 
înfecţioase se utilizează 1 ml de albastru de metilen 2% la 100 
ml de apă ,timp de 2 - 3 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Dacă modul uzual de preparare şi administrare a soluţiilor 
apoase este respectat, nu sunt necesare precauţii. Prin contactul 
direct se produce o coloraţie speci�că, de durată a  pielii şi 
mucoaselor operatorului care se îndepărtează prin spălare 
abundentă cu apă. În caz de contact accidental cu ochii 
operatorului sau în caz de ingestie accidentală la om adresaţi-vă 
de urgenţă unui medic.

PRECAUŢII SPECIALE  DE DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. Produsul se 

păstrează la loc uscat, întunecos, sub 25°C, ferit de îngheţ. 
A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă. 
Perioada de valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 40 zile. Perioada de valabilitate după 
diluare conform indicaţiilor: max. 8 ore.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale pentru �ecare specie ţintă Dacă se 
administrează per os la pisici perioade îndelungate, 
albastru de metilen poate produce anemia cu corpi Heinz.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Dacă modul uzual de preparare şi administrare a soluţiilor 
apoase este respectat, nu sunt necesare precauţii. Prin 
contactul direct se produce o coloraţie speci�că, de 
durată, a  pielii şi mucoaselor operatorului care se 
îndepărtează prin spălare abundentă cu apă. În caz de 
contact accidental cu ochii operatorului sau în caz de 
ingestie accidentală  la om adresaţi-vă de urgenţă unui 
medic. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE SAU 
ÎN PERIOADA DE OUAT
Se  va evita administrarea la animale în perioada de 
gestaţie,lactaţie sau ouat, albastrul de metilen �ind 
considerat embriotoxic şi teratogen.

SUPRADOZARE  (simptome, proceduri de urgenţă, 
antidoturi), după caz
Dozele mari sau admnistrările orale repetate pot irita căile 
renale, pot produce greaţă, vomă, tulburări de 
sensibilitate şi cefalee.

INCOMPATIBILITĂŢI MAJORE
Este incompatibil cu substanţe oxidante şi reducătoare.
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Curcani

Dacă acest lucru nu este posibil, terapia trebuie să se bazeze pe 
datele epidemiologice locale (de la nivel regional şi de la nivel 
de fermă) privind susceptibilitatea bacteriilor ţintă, luând în 
considerare a politicilor antimicrobiene naţionale o�ciale. 
Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP poate 
duce la creșterea prevalenței rezistenței la oxitetraciclină și 
poate duce la scăderea e�cacității tratamentelor cu 
antimicrobiene din grupa tetraciclinelor ca urmare a rezistenței 
încrucișate. Ar � prudent să se evite tratamentul cu 
oxitetraciclină la animale în perioada dezvoltării. 

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE PERSOANA 
CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL MEDICINAL VETERINAR 
LA ANIMALE 
În cazul contactului accidental cu pielea, ochii sau a ingestiei 
accidentale, solicitați imediat sfatul medicului, căruia i se va 
prezenta prospectul sau eticheta produsului. Persoanele 
cunoscute cu hipersensibilitate la oxitetraciclină vor trebui să 
evite contactul cu produsul medicinal veterinar. 
Se va purta  echipament de protecție adecvat la utilizarea 
produsului. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢE, LACTAŢIE SAU ÎN 
PERIOADA DE OUAT 
A nu se administra la păsările care produc ouă pentru consum 
uman.

SUPRADOZARE  (SIMPTOME, PROCEDURI DE URGENȚĂ, 
ANTIDOTURI), DUPĂ CAZ 
Prin  supradozare, tetraciclinele produc dismicrobism 
intestinal, au efect negativ asupra calci�cării, devin nefrotoxice. 
Se va respecta doza recomandată.

INCOMPATIBILITĂŢI 
Nu se recomandă administrarea concomitentă  de suplimente 
minerale cu conţinut de ioni bivalenţi şi trivalenţi (calciu, 
magneziu, cupru, �er, selenium), datorită fenomenului de 
chelatare care determină scăderea biodisponibilităţii 
oxitetraciclinei. În absența studiilor de compatibilitate, acest 
produs veterinar nu trebuie administrat concomitent cu alte 
produse medicinale veterinare. 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI 
NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ 
Medicamentele nu trebuie aruncate în apele reziduale sau 
împreună cu resturi menajere. Solicitați medicului veterinar 
informații referitoare la metoda de eliminare a medicamentelor 
care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la 
protecția mediului. Dejecțiile provenite de la păsările tratate cu 
Vanoxi WS nu  vor � utilizate pentru fertilizarea terenurilor. Se 
va evita contaminarea apelor cu acest produs. 
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INDICAŢII 
Produsul se recomandă la curcani în tratamentul 
infecţiilor bacteriene cauzate de germeni 
susceptibili la oxitetraciclină: E. coli, Mycoplasma 
spp., Ornithobacterium  (Pasteurella) rhinotracheale, 
Pasteurella multocida, Staphylococcus spp. Este 
recomandat de asemnea în tratamentul bolilor 
respiratorii  cronice (BRC) enterite, sinovite, sinuzite 
și în tratamentul  hexamitiazei   (Hexamita 
meleagridis).

CONTRAINDICAŢII 
Nu se va utiliza în caz de hipersensibilitate la 
substanța activă sau la excipient. Nu se 
administrează animalelor cu insu�ciență renală.

REACŢII ADVERSE 
Nu se cunosc. Dacă observaţi reacții grave sau alte 
efecte nemenţionate în acest prospect,  vă rugăm 
informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE ŞI 
MOD DE ADMINISTRARE 
Produsul se administrează pe cale orală, prin 
intermediul apei de băut, în doză de 100 g produs la 
500 L apă de băut, timp de 5 zile consecutive, 
echivalent cu cu 200 mg oxitetraciclină /L apă de 
băut. Pentru tratamentul hexamitiazei doza este de 
400 mg substanță activă/3,7 L apă de băut,  timp de 
5 zile consecutive. Pentru a asigura doza corectă 
trebuie determinată cât mai corect greutatea 
corporală astfel încât să se evite supradozarea. 

Pentru administrarea unei doze corecte în  apa de băut, 
trebuie să �e calculată exact cantitatea zilnică a 
produsului, pe baza dozei recomandate, precum şi 
numărul şi greutatea animalelor care trebuie  tratate, 
conform următoarei formule: 
mg Vanoxi WS x greutatea corporală medie (kg)                    
per kg greutate corp. şi zi 
____________________________________________= 
mg Vanoxi WS /L apă  consumul mediu zilnic de apă (L) 

RECOMANDĂRI  PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ 
Consumul apei medicamentate depinde de starea 
clinică a animalului. Pentru a obține o dozare corectă 
cantitatea de produs se va ajusta corespunzător. 

TIMP DE AȘTEPTARE 
Curcani:  carne și organe- 5 zile.  

PRECAUŢII SPECIALE DE DEPOZITARE 
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A se păstra 
la temperatură mai mică de 25ºC. A se proteja de 
lumină. A se păstra în loc uscat. A se feri de  îngheţ. 
Perioada de valabilitate a produsului medicinal 
veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani. 
Perioada de valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 30 zile. Perioada de valabilitate 
după diluare conform indicațiilor: 6 ore. 

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale pentru �ecare specie ţintă : Nu 
există. Precauţii speciale pentru utilizarea la animale. 
Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testul de 
susceptibilitate a bacteriilor izolate de la animale. 

INDICAŢII
Produsul este recomandat la câini, pisici, hamsteri, porcuşori de 
Guineea, în tratamentul in�amaţiilor super�ciale ale 
mucoaselor oculare, bucale, faringiene, genitale, în plăgi, iar la 
păsările exotice (peruşi, canari, papagali) în prevenirea şi 
tratamentul unor boli infecţioase bacteriene,(difterovariolă, 
coriză, salmoneloză).

REACŢII ADVERSE
Produsul este bine tolerat în dozele terapeutice. La pisici poate 
produce anemie cu corpi Heinz dacă este administrat perioade 
îndelungate. Doze mari administrate oral pot produce: 
hipotermie, acidoză, hipoxie, creşterea presiunii sângelui, 
creşterea frecvenţei şi amplitudinii respiraţiei. Dacă observaţi 
orice reacţie adversă, chiar şi cele care nu sunt deja incluse în 
acest prospect sau credeţi că medicamentul nu a avut efect vă 
rugăm informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE  PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI MODUL DE 
ADMINISTRARE
Pentru aplicaţii locale pe plăgi, arsuri ale pielii, in�amaţii ale  
mucoaselor, se utilizează soluţii apoase cu 0,7% albastru de 
metilen prin diluarea 35 ml soluţie de 2% cu apă distilată până 
la 100 ml. Pentru administrarea în  apa de băut, în cazul bolilor 
înfecţioase se utilizează 1 ml de albastru de metilen 2% la 100 
ml de apă ,timp de 2 - 3 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Dacă modul uzual de preparare şi administrare a soluţiilor 
apoase este respectat, nu sunt necesare precauţii. Prin contactul 
direct se produce o coloraţie speci�că, de durată a  pielii şi 
mucoaselor operatorului care se îndepărtează prin spălare 
abundentă cu apă. În caz de contact accidental cu ochii 
operatorului sau în caz de ingestie accidentală la om adresaţi-vă 
de urgenţă unui medic.

PRECAUŢII SPECIALE  DE DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. Produsul se 

păstrează la loc uscat, întunecos, sub 25°C, ferit de îngheţ. 
A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă. 
Perioada de valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 40 zile. Perioada de valabilitate după 
diluare conform indicaţiilor: max. 8 ore.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale pentru �ecare specie ţintă Dacă se 
administrează per os la pisici perioade îndelungate, 
albastru de metilen poate produce anemia cu corpi Heinz.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Dacă modul uzual de preparare şi administrare a soluţiilor 
apoase este respectat, nu sunt necesare precauţii. Prin 
contactul direct se produce o coloraţie speci�că, de 
durată, a  pielii şi mucoaselor operatorului care se 
îndepărtează prin spălare abundentă cu apă. În caz de 
contact accidental cu ochii operatorului sau în caz de 
ingestie accidentală  la om adresaţi-vă de urgenţă unui 
medic. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE SAU 
ÎN PERIOADA DE OUAT
Se  va evita administrarea la animale în perioada de 
gestaţie,lactaţie sau ouat, albastrul de metilen �ind 
considerat embriotoxic şi teratogen.

SUPRADOZARE  (simptome, proceduri de urgenţă, 
antidoturi), după caz
Dozele mari sau admnistrările orale repetate pot irita căile 
renale, pot produce greaţă, vomă, tulburări de 
sensibilitate şi cefalee.

INCOMPATIBILITĂŢI MAJORE
Este incompatibil cu substanţe oxidante şi reducătoare.

ANTIINFECŢIOASE ������������� ��

Dacă acest lucru nu este posibil, terapia trebuie să se bazeze pe 
datele epidemiologice locale (de la nivel regional şi de la nivel 
de fermă) privind susceptibilitatea bacteriilor ţintă, luând în 
considerare a politicilor antimicrobiene naţionale o�ciale. 
Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP poate 
duce la creșterea prevalenței rezistenței la oxitetraciclină și 
poate duce la scăderea e�cacității tratamentelor cu 
antimicrobiene din grupa tetraciclinelor ca urmare a rezistenței 
încrucișate. Ar � prudent să se evite tratamentul cu 
oxitetraciclină la animale în perioada dezvoltării. 

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE PERSOANA 
CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL MEDICINAL VETERINAR 
LA ANIMALE 
În cazul contactului accidental cu pielea, ochii sau a ingestiei 
accidentale, solicitați imediat sfatul medicului, căruia i se va 
prezenta prospectul sau eticheta produsului. Persoanele 
cunoscute cu hipersensibilitate la oxitetraciclină vor trebui să 
evite contactul cu produsul medicinal veterinar. 
Se va purta  echipament de protecție adecvat la utilizarea 
produsului. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢE, LACTAŢIE SAU ÎN 
PERIOADA DE OUAT 
A nu se administra la păsările care produc ouă pentru consum 
uman.

SUPRADOZARE  (SIMPTOME, PROCEDURI DE URGENȚĂ, 
ANTIDOTURI), DUPĂ CAZ 
Prin  supradozare, tetraciclinele produc dismicrobism 
intestinal, au efect negativ asupra calci�cării, devin nefrotoxice. 
Se va respecta doza recomandată.

INCOMPATIBILITĂŢI 
Nu se recomandă administrarea concomitentă  de suplimente 
minerale cu conţinut de ioni bivalenţi şi trivalenţi (calciu, 
magneziu, cupru, �er, selenium), datorită fenomenului de 
chelatare care determină scăderea biodisponibilităţii 
oxitetraciclinei. În absența studiilor de compatibilitate, acest 
produs veterinar nu trebuie administrat concomitent cu alte 
produse medicinale veterinare. 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI 
NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ 
Medicamentele nu trebuie aruncate în apele reziduale sau 
împreună cu resturi menajere. Solicitați medicului veterinar 
informații referitoare la metoda de eliminare a medicamentelor 
care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la 
protecția mediului. Dejecțiile provenite de la păsările tratate cu 
Vanoxi WS nu  vor � utilizate pentru fertilizarea terenurilor. Se 
va evita contaminarea apelor cu acest produs. 



INDICAŢII
Produsul este recomandat la câini, pisici, hamsteri, porcuşori de 
Guineea, în tratamentul in�amaţiilor super�ciale ale 
mucoaselor oculare, bucale, faringiene, genitale, în plăgi, iar la 
păsările exotice (peruşi, canari, papagali) în prevenirea şi 
tratamentul unor boli infecţioase bacteriene,(difterovariolă, 
coriză, salmoneloză).

REACŢII ADVERSE
Produsul este bine tolerat în dozele terapeutice. La pisici poate 
produce anemie cu corpi Heinz dacă este administrat perioade 
îndelungate. Doze mari administrate oral pot produce: 
hipotermie, acidoză, hipoxie, creşterea presiunii sângelui, 
creşterea frecvenţei şi amplitudinii respiraţiei. Dacă observaţi 
orice reacţie adversă, chiar şi cele care nu sunt deja incluse în 
acest prospect sau credeţi că medicamentul nu a avut efect vă 
rugăm informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE  PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI MODUL DE 
ADMINISTRARE
Pentru aplicaţii locale pe plăgi, arsuri ale pielii, in�amaţii ale  
mucoaselor, se utilizează soluţii apoase cu 0,7% albastru de 
metilen prin diluarea 35 ml soluţie de 2% cu apă distilată până 
la 100 ml. Pentru administrarea în  apa de băut, în cazul bolilor 
înfecţioase se utilizează 1 ml de albastru de metilen 2% la 100 
ml de apă ,timp de 2 - 3 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Dacă modul uzual de preparare şi administrare a soluţiilor 
apoase este respectat, nu sunt necesare precauţii. Prin contactul 
direct se produce o coloraţie speci�că, de durată a  pielii şi 
mucoaselor operatorului care se îndepărtează prin spălare 
abundentă cu apă. În caz de contact accidental cu ochii 
operatorului sau în caz de ingestie accidentală la om adresaţi-vă 
de urgenţă unui medic.

PRECAUŢII SPECIALE  DE DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. Produsul se 

păstrează la loc uscat, întunecos, sub 25°C, ferit de îngheţ. 
A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă. 
Perioada de valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 40 zile. Perioada de valabilitate după 
diluare conform indicaţiilor: max. 8 ore.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale pentru �ecare specie ţintă Dacă se 
administrează per os la pisici perioade îndelungate, 
albastru de metilen poate produce anemia cu corpi Heinz.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Dacă modul uzual de preparare şi administrare a soluţiilor 
apoase este respectat, nu sunt necesare precauţii. Prin 
contactul direct se produce o coloraţie speci�că, de 
durată, a  pielii şi mucoaselor operatorului care se 
îndepărtează prin spălare abundentă cu apă. În caz de 
contact accidental cu ochii operatorului sau în caz de 
ingestie accidentală  la om adresaţi-vă de urgenţă unui 
medic. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE SAU 
ÎN PERIOADA DE OUAT
Se  va evita administrarea la animale în perioada de 
gestaţie,lactaţie sau ouat, albastrul de metilen �ind 
considerat embriotoxic şi teratogen.

SUPRADOZARE  (simptome, proceduri de urgenţă, 
antidoturi), după caz
Dozele mari sau admnistrările orale repetate pot irita căile 
renale, pot produce greaţă, vomă, tulburări de 
sensibilitate şi cefalee.

INCOMPATIBILITĂŢI MAJORE
Este incompatibil cu substanţe oxidante şi reducătoare.
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DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE
1 g de pulbere conţine: 
Substanţa activă: Doxiciclină hiclat: 500 mg (echivalent cu 433 mg doxiciclină 
bază)

INDICAŢII
În tratamentul bolilor digestive, respiratorii şi 
articulare produse de microorganisme sensibile la 
doxiciclină la porcine, pui de găină (broileri) şi 
curcani: Porcine: sindromul bolilor respiratorii 
produs de Mycoplasma hyopneumoniae, Bordetella 
bronchiseptica şi Actinobacillus pleuropneumoniae. 
Pui de găină (broileri): boli digestive produse de E. 
coli, holeră aviară produsă de Pasteurella multocida, 
boli respiratorii produse de Mycoplasma 
gallisepticum, Ornithobacterium rhinotracheale. 
Curcani: boli respiratorii şi ale articulaţiilor produse 
de Mycoplasma synoviae.

CONTRAINDICAŢII
Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la 
substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. Nu 
se utilizează la animalele  cu afecțiuni renale. Nu se 
utilizează la animalele cu disfuncţii hepatice. 

REACŢII ADVERSE
Nu se cunosc. Dacă observaţi orice reacţie adversă, 
chiar şi cele care nu sunt deja incluse în acest 
prospect sau credeţi că medicamentul nu a avut 
efect vă rugăm informaţi medicul veterinar. 

POSOLOGIE  PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) 
ŞI METODA DE ADMINISTRARE 
Se administrează pe cale orală, în  apa de băut. 
Porcine: 10 mg doxiciclină hiclat/kg greutate 
corporală/zi, echivalent cu 20 mg Doxivan WSP/kg 
greutate corporală, timp de 5 zile consecutiv. Pui de 
găină (broileri): În cazul infecțiilor produse de E. coli 

și  P. multocida:10 mg doxiciclină hiclat/kg greutate 
corporală/zi, echivalent cu 20 mg Doxivan WSP/kg 
greutate corporală, timp de 5 zile consecutiv. În 
cazul infecțiilor produse de Mycoplasma 
gallisepticum: 20 mg doxiciclină hiclat/kg greutate 
corporală/zi, echivalent cu 40 mg Doxivan WSP/kg 
greutate corporală, timp de 5 zile consecutiv. În 
cazul infecțiilor produse de Ornithobacterium 
rhinotracheale: 10 mg doxiciclină hiclat/kg 
greutate corporală/zi, echivalent cu 20 mg 
Doxivan WSP/kg greutate corporală, timp de 4 zile 
consecutiv. Curcani: În cazul infecțiilor produse de 
Mycoplasma synoviae: 20 mg doxiciclină hiclat/ kg 
greutate corporală/zi, echivalent cu 40 mg 
Doxivan WSP/kg greutate corporală, timp de 5 zile 
consecutiv. 

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA 
CORECTĂ
Trebuie respectate următoarele recomandări de 
dozare: Instrucţiuni de administrare la păsări: în 
funcţie de doza recomandată şi de numărul şi 
greutatea păsărilor care vor � tratate, cantitatea 
zilnică exactă de Doxivan WSP  trebuie calculată 
pe baza următoarei formule: 
...mg Doxivan WSP        Greutatea corporală medie
/kg de greutate corporală/zi x (kg) a păsărilor de 
tratat=
 Consumul zilnic mediu de apă (l) per pasăre 
= ...mg Doxivan WSP per l de apă de băut  
Pentru a asigura o administrare corectă, greutatea 
corporală trebuie determinată cât mai exact 
posibil. 

ANTIINFECŢIOASE

Doxivan WSP

Swine Curcani Broiler
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PRODUCẶTOR: Vanelli ���������

Consumul de apă medicamentată depinde de starea 
clinică a  păsărilor. Pentru a obţine o dozare corectă, 
concentrația de doxiciclină trebuie ajustată 
corespunzător. Se recomandă utilizarea unor 
echipamente de cântărire calibrate corespunzător 
dacă nu se utilizează tot conținutul ambalajului. 
Cantitatea zilnică de produs trebuie adăugată în apa 
de băut în aşa fel încât întreaga medicație să �e 
consumată în 24 de ore. Apa medicamentată trebuie 
împrospătată sau înlocuită  la �ecare 24 de ore. Se 
recomandă prepararea unei soluţii preliminară 
concentrată de aproximativ 100 grame de produs la 
un litru de apă de băut urmată de diluarea ulterioară a 
acesteia până la concentraţiile terapeutice. Alternativ, 
soluţia concentrată poate � utilizată într-un dozator 
proporţional de medicaţie cu apă.  
Instrucţiuni de administrare la porcine: Cantitatea zilnică 
exactă de Doxivan WSP la porcine (...mg Doxivan WSP 
per l de apă de băut)  se va calcula pe baza aceleaşi 
formule de la păsări.  La specia ţintă porcine se vor 
respecta aceleaşi instrucţiuni de administrare ca la 
păsări. 

TIMP DE AŞTEPTARE
Carne şi organe:   Porcine : 8  zile.  Pui de găină (broileri) 
:  7 zile.  Curcani : 17 zile. Nu se utilizează la păsările  
(găinile şi curcile) care produc ouă pentru consum 
uman. 

PRECAUŢII SPECIALE DE DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A nu se 
păstra la temperatură mai mare de 25ºC. A nu se 
refrigera sau congela. A se feri de îngheţ. A se păstra în 
ambalajul original. A nu se utiliza după data expirării 
marcată pe etichetă. Perioada de valabilitate după 
prima deschidere a ambalajului primar: 40 zile. 
Perioada de valabilitate după reconstituire în apa de 
băut: 24 ore 

ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ 
(SPECIALE) 
Atenţionări speciale pentru �ecare specie ţintă: Nu 
există. 
Precauţii speciale pentru utilizare la animale: La 
utilizarea produsului trebuie să se ţină cont de 
politicile o�ciale şi locale privind produsele 
antimicrobiene. Utilizarea produsului se va efectua pe 
baza unor teste de susceptibilitate a bacteriilor izolate 
de la animale. Dacă acest lucru nu este posibil terapia 
se va baza pe informaţiile epidemiologice referitoare la 
susceptibilitate bacteriilor izolate de la animale. 
Utilizarea produsului în afara instrucţiunilor din  RCP 
poate duce la creşterea prevalenţei rezistenţei la 
doxiciclină şi poate duce la scăderea e�cacităţii 
tratamentelor  ca urmare a rezistenţei încrucişate.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
În timpul manipulării  produsului trebuie să �e evitate 
inhalarea pulberii şi contactul cu pielea sau ochii, 
luând în considerare riscul de sensibilizare şi dermatita 
de contact. Pentru aceasta se recomandă purtarea  
mănuşilor şi mască de protecţie. Persoanele cu 
hipersensibilitate cunoscută la doxiciclină trebuie să 
evite contactul cu produsul medicinal veterinar. În 

cazul apariţiei unor reacţii alergice (in�amaţie la 
nivelul feţei, buzelor, ochilor sau di�cultăţi respiratorii), 
solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi 
prospectul sau eticheta produsului. În caz de expunere 
accidentală se clăteşte abundent cu apă, zona 
afectată. Spălaţi-vă mâinile şi pielea expusă cu apă şi 
săpun imediat după utilizare. A nu se mânca, bea sau 
fuma în timpul administrării produsului.

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE 
SAU ÎN PERIOADA DE OUAT
Nu se  recomandă utilizarea produsului  în perioada de 
gestaţie sau lactaţie. 
 
INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE ŞI 
ALTE FORME DE INTERACŢIUNE
Nu se administrează concomitent cu antibiotice care 
au acţiune bactericidă, de exemplu peniciline sau 
cefalosporine. Absorbţia doxiciclinei poate � scăzută în 
prezenţa unor cantităţi mari de calciu, �er, magneziu 
sau aluminiu în alimentație. Nu se administrează 
împreună cu preparate antiacide, caolin sau preparate 
pe baza de �er. Se recomandă ca intervalul dintre 
administrarea produsului şi alte produse care conţin 
cationi polivalenţi, să �e de 1-2 ore, deoarece aceştia 
limitează absorbţia tetraciclinelor. Doxiciclina creşte 
acţiunea  anticoagulantelor. 

SUPRADOZARE  (simptome, proceduri de urgenţă, 
antidoturi), după caz
Dozele terapeutice au fost bine tolerate, 
neînregistrându-se efecte adverse pe perioada 
administrării. Se vor respecta dozele recomandate. La 
pui de găină (broileri) au fost raportate cazuri de 
supradozare  utilizându-se  doze de 1,5 şi 2,5 ori mai 
mari faţă de doza terapeutică de 20 mg doxiciclină 
hiclat/kg greutate corporală (30 mg doxiciclină 
hiclat/kg greutate corporală şi respectiv, 50 mg 
doxiciclină hiclat/kg greutate corporală). Au apărut 
diaree, modi�cări macro și microscopice la nivelul 
�catului (hepatomegalie, degenerescenţă hepatică 
difuză, heterocromatinizare nucleară, degenerescenţă 
vacuolară), modi�cări microscopice și macroscopice 
renale (în nefroni și corpusculi renali, uşoară 
splenomegalie), distensia sacilor cecali și conținut 
gazos brun-gălbui. Tratamentul în caz de supradozare 
trebuie să �e unul simptomatic şi asociat, dacă e cazul 
cu spălături gastrice. 

INCOMPATIBILITĂŢI
În absenţa studiilor de compatibilitate, acest produs 
medicinal veterinar nu  trebuie amestecat cu alte 
produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA 
PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, 
DUPĂ CAZ
Animalele tratate vor � menţinute în adăposturi pe 
toată durata tratamentului, iar dejecţiile acestora se 
vor colecta şi nu se vor folosi la fertilizarea solului. 
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale 
sau resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar 
informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a 
medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste 
măsuri contribuie la protecţia mediului.



INDICAŢII
Produsul este recomandat la câini, pisici, hamsteri, porcuşori de 
Guineea, în tratamentul in�amaţiilor super�ciale ale 
mucoaselor oculare, bucale, faringiene, genitale, în plăgi, iar la 
păsările exotice (peruşi, canari, papagali) în prevenirea şi 
tratamentul unor boli infecţioase bacteriene,(difterovariolă, 
coriză, salmoneloză).

REACŢII ADVERSE
Produsul este bine tolerat în dozele terapeutice. La pisici poate 
produce anemie cu corpi Heinz dacă este administrat perioade 
îndelungate. Doze mari administrate oral pot produce: 
hipotermie, acidoză, hipoxie, creşterea presiunii sângelui, 
creşterea frecvenţei şi amplitudinii respiraţiei. Dacă observaţi 
orice reacţie adversă, chiar şi cele care nu sunt deja incluse în 
acest prospect sau credeţi că medicamentul nu a avut efect vă 
rugăm informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE  PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI MODUL DE 
ADMINISTRARE
Pentru aplicaţii locale pe plăgi, arsuri ale pielii, in�amaţii ale  
mucoaselor, se utilizează soluţii apoase cu 0,7% albastru de 
metilen prin diluarea 35 ml soluţie de 2% cu apă distilată până 
la 100 ml. Pentru administrarea în  apa de băut, în cazul bolilor 
înfecţioase se utilizează 1 ml de albastru de metilen 2% la 100 
ml de apă ,timp de 2 - 3 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Dacă modul uzual de preparare şi administrare a soluţiilor 
apoase este respectat, nu sunt necesare precauţii. Prin contactul 
direct se produce o coloraţie speci�că, de durată a  pielii şi 
mucoaselor operatorului care se îndepărtează prin spălare 
abundentă cu apă. În caz de contact accidental cu ochii 
operatorului sau în caz de ingestie accidentală la om adresaţi-vă 
de urgenţă unui medic.

PRECAUŢII SPECIALE  DE DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. Produsul se 

păstrează la loc uscat, întunecos, sub 25°C, ferit de îngheţ. 
A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă. 
Perioada de valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 40 zile. Perioada de valabilitate după 
diluare conform indicaţiilor: max. 8 ore.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale pentru �ecare specie ţintă Dacă se 
administrează per os la pisici perioade îndelungate, 
albastru de metilen poate produce anemia cu corpi Heinz.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Dacă modul uzual de preparare şi administrare a soluţiilor 
apoase este respectat, nu sunt necesare precauţii. Prin 
contactul direct se produce o coloraţie speci�că, de 
durată, a  pielii şi mucoaselor operatorului care se 
îndepărtează prin spălare abundentă cu apă. În caz de 
contact accidental cu ochii operatorului sau în caz de 
ingestie accidentală  la om adresaţi-vă de urgenţă unui 
medic. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE SAU 
ÎN PERIOADA DE OUAT
Se  va evita administrarea la animale în perioada de 
gestaţie,lactaţie sau ouat, albastrul de metilen �ind 
considerat embriotoxic şi teratogen.

SUPRADOZARE  (simptome, proceduri de urgenţă, 
antidoturi), după caz
Dozele mari sau admnistrările orale repetate pot irita căile 
renale, pot produce greaţă, vomă, tulburări de 
sensibilitate şi cefalee.

INCOMPATIBILITĂŢI MAJORE
Este incompatibil cu substanţe oxidante şi reducătoare.

INDICAŢII
În tratamentul bolilor digestive, respiratorii şi 
articulare produse de microorganisme sensibile la 
doxiciclină la porcine, pui de găină (broileri) şi 
curcani: Porcine: sindromul bolilor respiratorii 
produs de Mycoplasma hyopneumoniae, Bordetella 
bronchiseptica şi Actinobacillus pleuropneumoniae. 
Pui de găină (broileri): boli digestive produse de E. 
coli, holeră aviară produsă de Pasteurella multocida, 
boli respiratorii produse de Mycoplasma 
gallisepticum, Ornithobacterium rhinotracheale. 
Curcani: boli respiratorii şi ale articulaţiilor produse 
de Mycoplasma synoviae.

CONTRAINDICAŢII
Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la 
substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. Nu 
se utilizează la animalele  cu afecțiuni renale. Nu se 
utilizează la animalele cu disfuncţii hepatice. 

REACŢII ADVERSE
Nu se cunosc. Dacă observaţi orice reacţie adversă, 
chiar şi cele care nu sunt deja incluse în acest 
prospect sau credeţi că medicamentul nu a avut 
efect vă rugăm informaţi medicul veterinar. 

POSOLOGIE  PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) 
ŞI METODA DE ADMINISTRARE 
Se administrează pe cale orală, în  apa de băut. 
Porcine: 10 mg doxiciclină hiclat/kg greutate 
corporală/zi, echivalent cu 20 mg Doxivan WSP/kg 
greutate corporală, timp de 5 zile consecutiv. Pui de 
găină (broileri): În cazul infecțiilor produse de E. coli 

și  P. multocida:10 mg doxiciclină hiclat/kg greutate 
corporală/zi, echivalent cu 20 mg Doxivan WSP/kg 
greutate corporală, timp de 5 zile consecutiv. În 
cazul infecțiilor produse de Mycoplasma 
gallisepticum: 20 mg doxiciclină hiclat/kg greutate 
corporală/zi, echivalent cu 40 mg Doxivan WSP/kg 
greutate corporală, timp de 5 zile consecutiv. În 
cazul infecțiilor produse de Ornithobacterium 
rhinotracheale: 10 mg doxiciclină hiclat/kg 
greutate corporală/zi, echivalent cu 20 mg 
Doxivan WSP/kg greutate corporală, timp de 4 zile 
consecutiv. Curcani: În cazul infecțiilor produse de 
Mycoplasma synoviae: 20 mg doxiciclină hiclat/ kg 
greutate corporală/zi, echivalent cu 40 mg 
Doxivan WSP/kg greutate corporală, timp de 5 zile 
consecutiv. 

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA 
CORECTĂ
Trebuie respectate următoarele recomandări de 
dozare: Instrucţiuni de administrare la păsări: în 
funcţie de doza recomandată şi de numărul şi 
greutatea păsărilor care vor � tratate, cantitatea 
zilnică exactă de Doxivan WSP  trebuie calculată 
pe baza următoarei formule: 
...mg Doxivan WSP        Greutatea corporală medie
/kg de greutate corporală/zi x (kg) a păsărilor de 
tratat=
 Consumul zilnic mediu de apă (l) per pasăre 
= ...mg Doxivan WSP per l de apă de băut  
Pentru a asigura o administrare corectă, greutatea 
corporală trebuie determinată cât mai exact 
posibil. 

Consumul de apă medicamentată depinde de starea 
clinică a  păsărilor. Pentru a obţine o dozare corectă, 
concentrația de doxiciclină trebuie ajustată 
corespunzător. Se recomandă utilizarea unor 
echipamente de cântărire calibrate corespunzător 
dacă nu se utilizează tot conținutul ambalajului. 
Cantitatea zilnică de produs trebuie adăugată în apa 
de băut în aşa fel încât întreaga medicație să �e 
consumată în 24 de ore. Apa medicamentată trebuie 
împrospătată sau înlocuită  la �ecare 24 de ore. Se 
recomandă prepararea unei soluţii preliminară 
concentrată de aproximativ 100 grame de produs la 
un litru de apă de băut urmată de diluarea ulterioară a 
acesteia până la concentraţiile terapeutice. Alternativ, 
soluţia concentrată poate � utilizată într-un dozator 
proporţional de medicaţie cu apă.  
Instrucţiuni de administrare la porcine: Cantitatea zilnică 
exactă de Doxivan WSP la porcine (...mg Doxivan WSP 
per l de apă de băut)  se va calcula pe baza aceleaşi 
formule de la păsări.  La specia ţintă porcine se vor 
respecta aceleaşi instrucţiuni de administrare ca la 
păsări. 

TIMP DE AŞTEPTARE
Carne şi organe:   Porcine : 8  zile.  Pui de găină (broileri) 
:  7 zile.  Curcani : 17 zile. Nu se utilizează la păsările  
(găinile şi curcile) care produc ouă pentru consum 
uman. 

PRECAUŢII SPECIALE DE DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A nu se 
păstra la temperatură mai mare de 25ºC. A nu se 
refrigera sau congela. A se feri de îngheţ. A se păstra în 
ambalajul original. A nu se utiliza după data expirării 
marcată pe etichetă. Perioada de valabilitate după 
prima deschidere a ambalajului primar: 40 zile. 
Perioada de valabilitate după reconstituire în apa de 
băut: 24 ore 

ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ 
(SPECIALE) 
Atenţionări speciale pentru �ecare specie ţintă: Nu 
există. 
Precauţii speciale pentru utilizare la animale: La 
utilizarea produsului trebuie să se ţină cont de 
politicile o�ciale şi locale privind produsele 
antimicrobiene. Utilizarea produsului se va efectua pe 
baza unor teste de susceptibilitate a bacteriilor izolate 
de la animale. Dacă acest lucru nu este posibil terapia 
se va baza pe informaţiile epidemiologice referitoare la 
susceptibilitate bacteriilor izolate de la animale. 
Utilizarea produsului în afara instrucţiunilor din  RCP 
poate duce la creşterea prevalenţei rezistenţei la 
doxiciclină şi poate duce la scăderea e�cacităţii 
tratamentelor  ca urmare a rezistenţei încrucişate.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
În timpul manipulării  produsului trebuie să �e evitate 
inhalarea pulberii şi contactul cu pielea sau ochii, 
luând în considerare riscul de sensibilizare şi dermatita 
de contact. Pentru aceasta se recomandă purtarea  
mănuşilor şi mască de protecţie. Persoanele cu 
hipersensibilitate cunoscută la doxiciclină trebuie să 
evite contactul cu produsul medicinal veterinar. În 

ANTIINFECŢIOASE ������������� ��

cazul apariţiei unor reacţii alergice (in�amaţie la 
nivelul feţei, buzelor, ochilor sau di�cultăţi respiratorii), 
solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi 
prospectul sau eticheta produsului. În caz de expunere 
accidentală se clăteşte abundent cu apă, zona 
afectată. Spălaţi-vă mâinile şi pielea expusă cu apă şi 
săpun imediat după utilizare. A nu se mânca, bea sau 
fuma în timpul administrării produsului.

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE 
SAU ÎN PERIOADA DE OUAT
Nu se  recomandă utilizarea produsului  în perioada de 
gestaţie sau lactaţie. 
 
INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE ŞI 
ALTE FORME DE INTERACŢIUNE
Nu se administrează concomitent cu antibiotice care 
au acţiune bactericidă, de exemplu peniciline sau 
cefalosporine. Absorbţia doxiciclinei poate � scăzută în 
prezenţa unor cantităţi mari de calciu, �er, magneziu 
sau aluminiu în alimentație. Nu se administrează 
împreună cu preparate antiacide, caolin sau preparate 
pe baza de �er. Se recomandă ca intervalul dintre 
administrarea produsului şi alte produse care conţin 
cationi polivalenţi, să �e de 1-2 ore, deoarece aceştia 
limitează absorbţia tetraciclinelor. Doxiciclina creşte 
acţiunea  anticoagulantelor. 

SUPRADOZARE  (simptome, proceduri de urgenţă, 
antidoturi), după caz
Dozele terapeutice au fost bine tolerate, 
neînregistrându-se efecte adverse pe perioada 
administrării. Se vor respecta dozele recomandate. La 
pui de găină (broileri) au fost raportate cazuri de 
supradozare  utilizându-se  doze de 1,5 şi 2,5 ori mai 
mari faţă de doza terapeutică de 20 mg doxiciclină 
hiclat/kg greutate corporală (30 mg doxiciclină 
hiclat/kg greutate corporală şi respectiv, 50 mg 
doxiciclină hiclat/kg greutate corporală). Au apărut 
diaree, modi�cări macro și microscopice la nivelul 
�catului (hepatomegalie, degenerescenţă hepatică 
difuză, heterocromatinizare nucleară, degenerescenţă 
vacuolară), modi�cări microscopice și macroscopice 
renale (în nefroni și corpusculi renali, uşoară 
splenomegalie), distensia sacilor cecali și conținut 
gazos brun-gălbui. Tratamentul în caz de supradozare 
trebuie să �e unul simptomatic şi asociat, dacă e cazul 
cu spălături gastrice. 

INCOMPATIBILITĂŢI
În absenţa studiilor de compatibilitate, acest produs 
medicinal veterinar nu  trebuie amestecat cu alte 
produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA 
PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, 
DUPĂ CAZ
Animalele tratate vor � menţinute în adăposturi pe 
toată durata tratamentului, iar dejecţiile acestora se 
vor colecta şi nu se vor folosi la fertilizarea solului. 
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale 
sau resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar 
informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a 
medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste 
măsuri contribuie la protecţia mediului.



20 mg/ml, soluție uz intern și extern pentru 
câini, pisici, hamsteri,  porcuşori de Guineea, 
păsări exotice (peruşi, canari, papagali)
albastru de metilen

DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE 
1 ml soluţie conţine : 
Substanță activă : Albastru de metilen  20 mg. 

INDICAŢII
Produsul este recomandat la câini, pisici, hamsteri, porcuşori de 
Guineea, în tratamentul in�amaţiilor super�ciale ale 
mucoaselor oculare, bucale, faringiene, genitale, în plăgi, iar la 
păsările exotice (peruşi, canari, papagali) în prevenirea şi 
tratamentul unor boli infecţioase bacteriene,(difterovariolă, 
coriză, salmoneloză).

REACŢII ADVERSE
Produsul este bine tolerat în dozele terapeutice. La pisici poate 
produce anemie cu corpi Heinz dacă este administrat perioade 
îndelungate. Doze mari administrate oral pot produce: 
hipotermie, acidoză, hipoxie, creşterea presiunii sângelui, 
creşterea frecvenţei şi amplitudinii respiraţiei. Dacă observaţi 
orice reacţie adversă, chiar şi cele care nu sunt deja incluse în 
acest prospect sau credeţi că medicamentul nu a avut efect vă 
rugăm informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE  PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI MODUL DE 
ADMINISTRARE
Pentru aplicaţii locale pe plăgi, arsuri ale pielii, in�amaţii ale  
mucoaselor, se utilizează soluţii apoase cu 0,7% albastru de 
metilen prin diluarea 35 ml soluţie de 2% cu apă distilată până 
la 100 ml. Pentru administrarea în  apa de băut, în cazul bolilor 
înfecţioase se utilizează 1 ml de albastru de metilen 2% la 100 
ml de apă ,timp de 2 - 3 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Dacă modul uzual de preparare şi administrare a soluţiilor 
apoase este respectat, nu sunt necesare precauţii. Prin contactul 
direct se produce o coloraţie speci�că, de durată a  pielii şi 
mucoaselor operatorului care se îndepărtează prin spălare 
abundentă cu apă. În caz de contact accidental cu ochii 
operatorului sau în caz de ingestie accidentală la om adresaţi-vă 
de urgenţă unui medic.

PRECAUŢII SPECIALE  DE DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. Produsul se 

păstrează la loc uscat, întunecos, sub 25°C, ferit de îngheţ. 
A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă. 
Perioada de valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 40 zile. Perioada de valabilitate după 
diluare conform indicaţiilor: max. 8 ore.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale pentru �ecare specie ţintă Dacă se 
administrează per os la pisici perioade îndelungate, 
albastru de metilen poate produce anemia cu corpi Heinz.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Dacă modul uzual de preparare şi administrare a soluţiilor 
apoase este respectat, nu sunt necesare precauţii. Prin 
contactul direct se produce o coloraţie speci�că, de 
durată, a  pielii şi mucoaselor operatorului care se 
îndepărtează prin spălare abundentă cu apă. În caz de 
contact accidental cu ochii operatorului sau în caz de 
ingestie accidentală  la om adresaţi-vă de urgenţă unui 
medic. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE SAU 
ÎN PERIOADA DE OUAT
Se  va evita administrarea la animale în perioada de 
gestaţie,lactaţie sau ouat, albastrul de metilen �ind 
considerat embriotoxic şi teratogen.

SUPRADOZARE  (simptome, proceduri de urgenţă, 
antidoturi), după caz
Dozele mari sau admnistrările orale repetate pot irita căile 
renale, pot produce greaţă, vomă, tulburări de 
sensibilitate şi cefalee.

INCOMPATIBILITĂŢI MAJORE
Este incompatibil cu substanţe oxidante şi reducătoare.

ANTIINFECŢIOASE

Albastru de 
metilen 2%

Pisici Câini
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Păsări exotice



INDICAŢII
Produsul este recomandat la câini, pisici, hamsteri, porcuşori de 
Guineea, în tratamentul in�amaţiilor super�ciale ale 
mucoaselor oculare, bucale, faringiene, genitale, în plăgi, iar la 
păsările exotice (peruşi, canari, papagali) în prevenirea şi 
tratamentul unor boli infecţioase bacteriene,(difterovariolă, 
coriză, salmoneloză).

REACŢII ADVERSE
Produsul este bine tolerat în dozele terapeutice. La pisici poate 
produce anemie cu corpi Heinz dacă este administrat perioade 
îndelungate. Doze mari administrate oral pot produce: 
hipotermie, acidoză, hipoxie, creşterea presiunii sângelui, 
creşterea frecvenţei şi amplitudinii respiraţiei. Dacă observaţi 
orice reacţie adversă, chiar şi cele care nu sunt deja incluse în 
acest prospect sau credeţi că medicamentul nu a avut efect vă 
rugăm informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE  PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI MODUL DE 
ADMINISTRARE
Pentru aplicaţii locale pe plăgi, arsuri ale pielii, in�amaţii ale  
mucoaselor, se utilizează soluţii apoase cu 0,7% albastru de 
metilen prin diluarea 35 ml soluţie de 2% cu apă distilată până 
la 100 ml. Pentru administrarea în  apa de băut, în cazul bolilor 
înfecţioase se utilizează 1 ml de albastru de metilen 2% la 100 
ml de apă ,timp de 2 - 3 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Dacă modul uzual de preparare şi administrare a soluţiilor 
apoase este respectat, nu sunt necesare precauţii. Prin contactul 
direct se produce o coloraţie speci�că, de durată a  pielii şi 
mucoaselor operatorului care se îndepărtează prin spălare 
abundentă cu apă. În caz de contact accidental cu ochii 
operatorului sau în caz de ingestie accidentală la om adresaţi-vă 
de urgenţă unui medic.

PRECAUŢII SPECIALE  DE DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. Produsul se 

păstrează la loc uscat, întunecos, sub 25°C, ferit de îngheţ. 
A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă. 
Perioada de valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 40 zile. Perioada de valabilitate după 
diluare conform indicaţiilor: max. 8 ore.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale pentru �ecare specie ţintă Dacă se 
administrează per os la pisici perioade îndelungate, 
albastru de metilen poate produce anemia cu corpi Heinz.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Dacă modul uzual de preparare şi administrare a soluţiilor 
apoase este respectat, nu sunt necesare precauţii. Prin 
contactul direct se produce o coloraţie speci�că, de 
durată, a  pielii şi mucoaselor operatorului care se 
îndepărtează prin spălare abundentă cu apă. În caz de 
contact accidental cu ochii operatorului sau în caz de 
ingestie accidentală  la om adresaţi-vă de urgenţă unui 
medic. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE SAU 
ÎN PERIOADA DE OUAT
Se  va evita administrarea la animale în perioada de 
gestaţie,lactaţie sau ouat, albastrul de metilen �ind 
considerat embriotoxic şi teratogen.

SUPRADOZARE  (simptome, proceduri de urgenţă, 
antidoturi), după caz
Dozele mari sau admnistrările orale repetate pot irita căile 
renale, pot produce greaţă, vomă, tulburări de 
sensibilitate şi cefalee.

INCOMPATIBILITĂŢI MAJORE
Este incompatibil cu substanţe oxidante şi reducătoare.



INDICAŢII
Produsul este recomandat la câini, pisici, hamsteri, porcuşori de 
Guineea, în tratamentul in�amaţiilor super�ciale ale 
mucoaselor oculare, bucale, faringiene, genitale, în plăgi, iar la 
păsările exotice (peruşi, canari, papagali) în prevenirea şi 
tratamentul unor boli infecţioase bacteriene,(difterovariolă, 
coriză, salmoneloză).

REACŢII ADVERSE
Produsul este bine tolerat în dozele terapeutice. La pisici poate 
produce anemie cu corpi Heinz dacă este administrat perioade 
îndelungate. Doze mari administrate oral pot produce: 
hipotermie, acidoză, hipoxie, creşterea presiunii sângelui, 
creşterea frecvenţei şi amplitudinii respiraţiei. Dacă observaţi 
orice reacţie adversă, chiar şi cele care nu sunt deja incluse în 
acest prospect sau credeţi că medicamentul nu a avut efect vă 
rugăm informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE  PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI MODUL DE 
ADMINISTRARE
Pentru aplicaţii locale pe plăgi, arsuri ale pielii, in�amaţii ale  
mucoaselor, se utilizează soluţii apoase cu 0,7% albastru de 
metilen prin diluarea 35 ml soluţie de 2% cu apă distilată până 
la 100 ml. Pentru administrarea în  apa de băut, în cazul bolilor 
înfecţioase se utilizează 1 ml de albastru de metilen 2% la 100 
ml de apă ,timp de 2 - 3 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Dacă modul uzual de preparare şi administrare a soluţiilor 
apoase este respectat, nu sunt necesare precauţii. Prin contactul 
direct se produce o coloraţie speci�că, de durată a  pielii şi 
mucoaselor operatorului care se îndepărtează prin spălare 
abundentă cu apă. În caz de contact accidental cu ochii 
operatorului sau în caz de ingestie accidentală la om adresaţi-vă 
de urgenţă unui medic.

PRECAUŢII SPECIALE  DE DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. Produsul se 

păstrează la loc uscat, întunecos, sub 25°C, ferit de îngheţ. 
A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă. 
Perioada de valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 40 zile. Perioada de valabilitate după 
diluare conform indicaţiilor: max. 8 ore.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale pentru �ecare specie ţintă Dacă se 
administrează per os la pisici perioade îndelungate, 
albastru de metilen poate produce anemia cu corpi Heinz.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Dacă modul uzual de preparare şi administrare a soluţiilor 
apoase este respectat, nu sunt necesare precauţii. Prin 
contactul direct se produce o coloraţie speci�că, de 
durată, a  pielii şi mucoaselor operatorului care se 
îndepărtează prin spălare abundentă cu apă. În caz de 
contact accidental cu ochii operatorului sau în caz de 
ingestie accidentală  la om adresaţi-vă de urgenţă unui 
medic. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE SAU 
ÎN PERIOADA DE OUAT
Se  va evita administrarea la animale în perioada de 
gestaţie,lactaţie sau ouat, albastrul de metilen �ind 
considerat embriotoxic şi teratogen.

SUPRADOZARE  (simptome, proceduri de urgenţă, 
antidoturi), după caz
Dozele mari sau admnistrările orale repetate pot irita căile 
renale, pot produce greaţă, vomă, tulburări de 
sensibilitate şi cefalee.

INCOMPATIBILITĂŢI MAJORE
Este incompatibil cu substanţe oxidante şi reducătoare.



pansament intestinal
viței, purcei
pastă pentru administrare orală

NUTRIŢIE

Bovine Suine
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montmorillonita, carob, dextroză, maltodextrină, FOS, cărbune activ, inulină, clorură de sodiu, clorură de  potasiu, 
clorură de magneziu hexadrat, propionat de calciu, ulei cimbru, ulei de rozmarin, propilenglicol. 
Constituieți analitici : Umiditate 24,57%, �bre 11%, cenuşă 36,7%, carbohidrați 22,3%, proteine 0,75%, grăsimi 
0,15%, sodiu 1,6%, magneziu 0,15%, potasiu 0,023%.

UTILIZARE
Recomandat pentru gestionarea tulburărilor 
digestive și diareei la animalele de rentă. Imediat 
după administrare căptușește rapid mucoasa 
intestinală, previne deshidratarea, ajută la reducerea 
disconfortului gastric produs de tulburările 
digestive (de exemplu:  scaune moi, frecvente, 
�atulență, etc). 
Montmorillonita: este o argilă vulcanică conținând 
o smectită trilamelară cu acțiune absorbtiva ridicată, 
protector intestinal ce formează o barieră de-a 
lungul mucoasei intestinale, împiedicând acțiunea 
iritantă a toxinelor asupra acesteia și absorbția lor  
în organism. 
Cărbune activ are capacitatea de a  absorbi agenții 
patogeni și toxinele. 
Prebiotic (oligofructoză) contribuie la înmulțirea 
�orei bene�ce (bi�dobacterii inclusiv lactobacili) în 
intestin şi împiedică  dezvoltarea bacteriilor 
patogene prin scăderea pH-ul intestinal. 
Electroliții (clorură de sodiu, clorură de potasiu, 
clorură de magneziu): refac echilibrul electrolitic 
afectat de diaree și previn deshidratarea. 
Dextroza şi maltodextrina: compensează 
pierderea de energie ce are loc în perioada 
tulburărilor digestive. 

Carobul (pulberea de roșcovă) este sursa de 
carbohidrați şi �bre, conține tanin și polifenoli ceea 
ce conduce la îmbunătățirea funcției digestive. Ulei 
esențial de cimbru şi uleiul esențial de rozmarin au 
rol carminativ şi spasmolitic conțin thimol, carvacol, 
cineol şi borneol ce au proprietăți antiseptice, 
�avonoide şi acizi polifenolici (rozmarinic, cafeinic) 
ce contribuie la efectul antiin�amator.

MOD DE ADMINISTRARE
Se administrează oral, 10 ml pastă imediat ce apar 
manifestările digestive. A doua doză se 
administrează 6 ore mai târziu.  

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE
Cantitatea de administrat se dozează prin �xarea 
inelului de pe pistonul seringii în dreptul gradației 
corespunzătoare. 

PRECAUȚII DE DEPOZITARE 
Păstrați în loc uscat, în ambalajul original, la 
temperatura camerei. A nu se lăsa la îndemâna și 
vederea copiilor.

INDICAŢII
Produsul este recomandat la câini, pisici, hamsteri, porcuşori de 
Guineea, în tratamentul in�amaţiilor super�ciale ale 
mucoaselor oculare, bucale, faringiene, genitale, în plăgi, iar la 
păsările exotice (peruşi, canari, papagali) în prevenirea şi 
tratamentul unor boli infecţioase bacteriene,(difterovariolă, 
coriză, salmoneloză).

REACŢII ADVERSE
Produsul este bine tolerat în dozele terapeutice. La pisici poate 
produce anemie cu corpi Heinz dacă este administrat perioade 
îndelungate. Doze mari administrate oral pot produce: 
hipotermie, acidoză, hipoxie, creşterea presiunii sângelui, 
creşterea frecvenţei şi amplitudinii respiraţiei. Dacă observaţi 
orice reacţie adversă, chiar şi cele care nu sunt deja incluse în 
acest prospect sau credeţi că medicamentul nu a avut efect vă 
rugăm informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE  PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI MODUL DE 
ADMINISTRARE
Pentru aplicaţii locale pe plăgi, arsuri ale pielii, in�amaţii ale  
mucoaselor, se utilizează soluţii apoase cu 0,7% albastru de 
metilen prin diluarea 35 ml soluţie de 2% cu apă distilată până 
la 100 ml. Pentru administrarea în  apa de băut, în cazul bolilor 
înfecţioase se utilizează 1 ml de albastru de metilen 2% la 100 
ml de apă ,timp de 2 - 3 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Dacă modul uzual de preparare şi administrare a soluţiilor 
apoase este respectat, nu sunt necesare precauţii. Prin contactul 
direct se produce o coloraţie speci�că, de durată a  pielii şi 
mucoaselor operatorului care se îndepărtează prin spălare 
abundentă cu apă. În caz de contact accidental cu ochii 
operatorului sau în caz de ingestie accidentală la om adresaţi-vă 
de urgenţă unui medic.

PRECAUŢII SPECIALE  DE DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. Produsul se 

păstrează la loc uscat, întunecos, sub 25°C, ferit de îngheţ. 
A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă. 
Perioada de valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 40 zile. Perioada de valabilitate după 
diluare conform indicaţiilor: max. 8 ore.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale pentru �ecare specie ţintă Dacă se 
administrează per os la pisici perioade îndelungate, 
albastru de metilen poate produce anemia cu corpi Heinz.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Dacă modul uzual de preparare şi administrare a soluţiilor 
apoase este respectat, nu sunt necesare precauţii. Prin 
contactul direct se produce o coloraţie speci�că, de 
durată, a  pielii şi mucoaselor operatorului care se 
îndepărtează prin spălare abundentă cu apă. În caz de 
contact accidental cu ochii operatorului sau în caz de 
ingestie accidentală  la om adresaţi-vă de urgenţă unui 
medic. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE SAU 
ÎN PERIOADA DE OUAT
Se  va evita administrarea la animale în perioada de 
gestaţie,lactaţie sau ouat, albastrul de metilen �ind 
considerat embriotoxic şi teratogen.

SUPRADOZARE  (simptome, proceduri de urgenţă, 
antidoturi), după caz
Dozele mari sau admnistrările orale repetate pot irita căile 
renale, pot produce greaţă, vomă, tulburări de 
sensibilitate şi cefalee.

INCOMPATIBILITĂŢI MAJORE
Este incompatibil cu substanţe oxidante şi reducătoare.
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INDICAŢII
Produsul este recomandat la câini, pisici, hamsteri, porcuşori de 
Guineea, în tratamentul in�amaţiilor super�ciale ale 
mucoaselor oculare, bucale, faringiene, genitale, în plăgi, iar la 
păsările exotice (peruşi, canari, papagali) în prevenirea şi 
tratamentul unor boli infecţioase bacteriene,(difterovariolă, 
coriză, salmoneloză).

REACŢII ADVERSE
Produsul este bine tolerat în dozele terapeutice. La pisici poate 
produce anemie cu corpi Heinz dacă este administrat perioade 
îndelungate. Doze mari administrate oral pot produce: 
hipotermie, acidoză, hipoxie, creşterea presiunii sângelui, 
creşterea frecvenţei şi amplitudinii respiraţiei. Dacă observaţi 
orice reacţie adversă, chiar şi cele care nu sunt deja incluse în 
acest prospect sau credeţi că medicamentul nu a avut efect vă 
rugăm informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE  PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI MODUL DE 
ADMINISTRARE
Pentru aplicaţii locale pe plăgi, arsuri ale pielii, in�amaţii ale  
mucoaselor, se utilizează soluţii apoase cu 0,7% albastru de 
metilen prin diluarea 35 ml soluţie de 2% cu apă distilată până 
la 100 ml. Pentru administrarea în  apa de băut, în cazul bolilor 
înfecţioase se utilizează 1 ml de albastru de metilen 2% la 100 
ml de apă ,timp de 2 - 3 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Dacă modul uzual de preparare şi administrare a soluţiilor 
apoase este respectat, nu sunt necesare precauţii. Prin contactul 
direct se produce o coloraţie speci�că, de durată a  pielii şi 
mucoaselor operatorului care se îndepărtează prin spălare 
abundentă cu apă. În caz de contact accidental cu ochii 
operatorului sau în caz de ingestie accidentală la om adresaţi-vă 
de urgenţă unui medic.

PRECAUŢII SPECIALE  DE DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. Produsul se 

păstrează la loc uscat, întunecos, sub 25°C, ferit de îngheţ. 
A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă. 
Perioada de valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 40 zile. Perioada de valabilitate după 
diluare conform indicaţiilor: max. 8 ore.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale pentru �ecare specie ţintă Dacă se 
administrează per os la pisici perioade îndelungate, 
albastru de metilen poate produce anemia cu corpi Heinz.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Dacă modul uzual de preparare şi administrare a soluţiilor 
apoase este respectat, nu sunt necesare precauţii. Prin 
contactul direct se produce o coloraţie speci�că, de 
durată, a  pielii şi mucoaselor operatorului care se 
îndepărtează prin spălare abundentă cu apă. În caz de 
contact accidental cu ochii operatorului sau în caz de 
ingestie accidentală  la om adresaţi-vă de urgenţă unui 
medic. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE SAU 
ÎN PERIOADA DE OUAT
Se  va evita administrarea la animale în perioada de 
gestaţie,lactaţie sau ouat, albastrul de metilen �ind 
considerat embriotoxic şi teratogen.

SUPRADOZARE  (simptome, proceduri de urgenţă, 
antidoturi), după caz
Dozele mari sau admnistrările orale repetate pot irita căile 
renale, pot produce greaţă, vomă, tulburări de 
sensibilitate şi cefalee.

INCOMPATIBILITĂŢI MAJORE
Este incompatibil cu substanţe oxidante şi reducătoare.

����	��������������pentru câini și pisici 
pastă pentru administrare orală

Pisici Câini

COMPOZIȚIE 
1 seringă (10g) conține:  Bentonită, carob, glucoză, maltodextrina, FOS, cărbune activ, inulină.
Excipienți: propilenglicol, apă puri�cată.  
Constituienți analitici : Carbohidrați: 22,3%, umiditate: 24,57%, �bre: 11%, cenușă: 36,7%, proteine: 0,75%, grăsimi : 0,15% 
Minerale: sodiu: 1,6%, magneziu: 0,15%, potasiu: 0,023%. Aromă �cat.

UTILIZARE
Recomandat pentru gestionarea tulburărilor 
digestive  și diareei la animalele de companie. 
Imediat  după administrare căptușește rapid 
mucoasa intestinală, previne deshidratarea,   ajută la 
reducerea disconfortului gastric produs de 
tulburările digestive (de exemplu:  scaune moi, 
frecvente, �atulență, etc), datorită:
Bentonita: este un protector intestinal ce formează 
o barieră de-a lungul mucoasei intestinale, 
împiedicând acțiunea iritantă a toxinelor asupra 
acesteia și absorbția lor  în organism. 
Carbunele activ ce are capacitatea de a  adsorbi 
agenții agresivi și toxinele 
Prebioticul contribuie la înmulțirea bi�dobacteriilor 
și lactobacililor în intestin, scade pH-ul intestinal 
ceea ce împiedică  dezvoltarea bacteriilor patogene. 
Electroliții: refac echilibrul electrolitic afectat de 
diaree și previn deshidratarea
Dextroza compensează pierderea de   energie ce 
are loc în perioada tulburărilor digestive
Carobul  (pulberea de roșcova) este bogat în �bre, 
conține tanin și polifenoli ceea ce conduce la 
îmbunătățirea funcției digestive.

MOD DE ADMINISTRARE
Se administrează oral, câte 1 ml pastă pentru 2 kg 
greutate corporală, o dată pe zi, timp de 2-3 zile.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:
Cantitatea de administrat se dozează prin �xarea 
inelului de pe pistonul seringii în dreptul gradației 
corespunzătoare. 

PRECAUȚII DE DEPOZITARE 
Păstrați în loc uscat, în ambalajul original, la 
temperatura camerei. A nu se lăsa la îndemâna și 
vederea copiilor. 
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Câini
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COMPOZIȚIE 
1 comprimat conține: Passi�ora incarnata 100 mg, Valeriana 
o�cinalis  160 mg. 

UTILIZARE
Prin componentele naturale pe care le conține         
(extract de Passi�ora incarnata cu 4% �avonoide şi 
extract de rădăcină de Valeriana o�cinalis cu 0,8% 
acizi valerianici), are rol în inducerea stării de calm 
prin reducerea  excitabilității nervoase produse de 
stres atunci când animalul este expus la zgomote sau 
vibrații puternice (tunete, focuri de arti�cii, etc.).
  
MOD DE ADMINISTRARE
Câine: 1 comprimat / 20 kg greutate corporală pe zi. 

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE
Se administrează cu 30 minute înainte de perioada 
care provoacă stres animalului sau ori de câte ori este 
nevoie. Nu depășiți  dublul dozei  recomandate  pe zi 
pe parcursul a 12 ore. Nu se administrează la câini cu 
vârsta mai mică de 12 săptămâni. Nu se 
administrează la animalele ce au sensibilitate 
cunoscută la unul din componentele produsului. 

PRECAUȚII DE DEPOZITARE 
Păstrați în loc uscat, în ambalajul original, la 
temperatura camerei. A nu se lăsa la îndemâna și 
vederea copiilor.

 

NUTRIŢIE

INDICAŢII
Produsul este recomandat la câini, pisici, hamsteri, porcuşori de 
Guineea, în tratamentul in�amaţiilor super�ciale ale 
mucoaselor oculare, bucale, faringiene, genitale, în plăgi, iar la 
păsările exotice (peruşi, canari, papagali) în prevenirea şi 
tratamentul unor boli infecţioase bacteriene,(difterovariolă, 
coriză, salmoneloză).

REACŢII ADVERSE
Produsul este bine tolerat în dozele terapeutice. La pisici poate 
produce anemie cu corpi Heinz dacă este administrat perioade 
îndelungate. Doze mari administrate oral pot produce: 
hipotermie, acidoză, hipoxie, creşterea presiunii sângelui, 
creşterea frecvenţei şi amplitudinii respiraţiei. Dacă observaţi 
orice reacţie adversă, chiar şi cele care nu sunt deja incluse în 
acest prospect sau credeţi că medicamentul nu a avut efect vă 
rugăm informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE  PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI MODUL DE 
ADMINISTRARE
Pentru aplicaţii locale pe plăgi, arsuri ale pielii, in�amaţii ale  
mucoaselor, se utilizează soluţii apoase cu 0,7% albastru de 
metilen prin diluarea 35 ml soluţie de 2% cu apă distilată până 
la 100 ml. Pentru administrarea în  apa de băut, în cazul bolilor 
înfecţioase se utilizează 1 ml de albastru de metilen 2% la 100 
ml de apă ,timp de 2 - 3 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Dacă modul uzual de preparare şi administrare a soluţiilor 
apoase este respectat, nu sunt necesare precauţii. Prin contactul 
direct se produce o coloraţie speci�că, de durată a  pielii şi 
mucoaselor operatorului care se îndepărtează prin spălare 
abundentă cu apă. În caz de contact accidental cu ochii 
operatorului sau în caz de ingestie accidentală la om adresaţi-vă 
de urgenţă unui medic.

PRECAUŢII SPECIALE  DE DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. Produsul se 

păstrează la loc uscat, întunecos, sub 25°C, ferit de îngheţ. 
A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă. 
Perioada de valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 40 zile. Perioada de valabilitate după 
diluare conform indicaţiilor: max. 8 ore.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale pentru �ecare specie ţintă Dacă se 
administrează per os la pisici perioade îndelungate, 
albastru de metilen poate produce anemia cu corpi Heinz.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Dacă modul uzual de preparare şi administrare a soluţiilor 
apoase este respectat, nu sunt necesare precauţii. Prin 
contactul direct se produce o coloraţie speci�că, de 
durată, a  pielii şi mucoaselor operatorului care se 
îndepărtează prin spălare abundentă cu apă. În caz de 
contact accidental cu ochii operatorului sau în caz de 
ingestie accidentală  la om adresaţi-vă de urgenţă unui 
medic. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE SAU 
ÎN PERIOADA DE OUAT
Se  va evita administrarea la animale în perioada de 
gestaţie,lactaţie sau ouat, albastrul de metilen �ind 
considerat embriotoxic şi teratogen.

SUPRADOZARE  (simptome, proceduri de urgenţă, 
antidoturi), după caz
Dozele mari sau admnistrările orale repetate pot irita căile 
renale, pot produce greaţă, vomă, tulburări de 
sensibilitate şi cefalee.

INCOMPATIBILITĂŢI MAJORE
Este incompatibil cu substanţe oxidante şi reducătoare.
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INDICAŢII
Produsul este recomandat la câini, pisici, hamsteri, porcuşori de 
Guineea, în tratamentul in�amaţiilor super�ciale ale 
mucoaselor oculare, bucale, faringiene, genitale, în plăgi, iar la 
păsările exotice (peruşi, canari, papagali) în prevenirea şi 
tratamentul unor boli infecţioase bacteriene,(difterovariolă, 
coriză, salmoneloză).

REACŢII ADVERSE
Produsul este bine tolerat în dozele terapeutice. La pisici poate 
produce anemie cu corpi Heinz dacă este administrat perioade 
îndelungate. Doze mari administrate oral pot produce: 
hipotermie, acidoză, hipoxie, creşterea presiunii sângelui, 
creşterea frecvenţei şi amplitudinii respiraţiei. Dacă observaţi 
orice reacţie adversă, chiar şi cele care nu sunt deja incluse în 
acest prospect sau credeţi că medicamentul nu a avut efect vă 
rugăm informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE  PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI MODUL DE 
ADMINISTRARE
Pentru aplicaţii locale pe plăgi, arsuri ale pielii, in�amaţii ale  
mucoaselor, se utilizează soluţii apoase cu 0,7% albastru de 
metilen prin diluarea 35 ml soluţie de 2% cu apă distilată până 
la 100 ml. Pentru administrarea în  apa de băut, în cazul bolilor 
înfecţioase se utilizează 1 ml de albastru de metilen 2% la 100 
ml de apă ,timp de 2 - 3 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Dacă modul uzual de preparare şi administrare a soluţiilor 
apoase este respectat, nu sunt necesare precauţii. Prin contactul 
direct se produce o coloraţie speci�că, de durată a  pielii şi 
mucoaselor operatorului care se îndepărtează prin spălare 
abundentă cu apă. În caz de contact accidental cu ochii 
operatorului sau în caz de ingestie accidentală la om adresaţi-vă 
de urgenţă unui medic.

PRECAUŢII SPECIALE  DE DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. Produsul se 

păstrează la loc uscat, întunecos, sub 25°C, ferit de îngheţ. 
A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă. 
Perioada de valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 40 zile. Perioada de valabilitate după 
diluare conform indicaţiilor: max. 8 ore.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale pentru �ecare specie ţintă Dacă se 
administrează per os la pisici perioade îndelungate, 
albastru de metilen poate produce anemia cu corpi Heinz.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Dacă modul uzual de preparare şi administrare a soluţiilor 
apoase este respectat, nu sunt necesare precauţii. Prin 
contactul direct se produce o coloraţie speci�că, de 
durată, a  pielii şi mucoaselor operatorului care se 
îndepărtează prin spălare abundentă cu apă. În caz de 
contact accidental cu ochii operatorului sau în caz de 
ingestie accidentală  la om adresaţi-vă de urgenţă unui 
medic. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE SAU 
ÎN PERIOADA DE OUAT
Se  va evita administrarea la animale în perioada de 
gestaţie,lactaţie sau ouat, albastrul de metilen �ind 
considerat embriotoxic şi teratogen.

SUPRADOZARE  (simptome, proceduri de urgenţă, 
antidoturi), după caz
Dozele mari sau admnistrările orale repetate pot irita căile 
renale, pot produce greaţă, vomă, tulburări de 
sensibilitate şi cefalee.

INCOMPATIBILITĂŢI MAJORE
Este incompatibil cu substanţe oxidante şi reducătoare.
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Pisici

COMPOZIȚIE
1 comprimat conține: Passi�ora incarnata 50 mg,  L-Triptofan 75 mg .

UTILIZARE
Extractul  de Passi�ora incarnata cu 4% �avonoide are 
rolul de a relaxa și de a reduce tensiunea nervoasă, 
iar serotonină derivată din triptofan, este un 
neurotransmiţător cu rol în modularea 
comportamentului reducând  agresivitatea şi 
diminuând stresul. În acest fel,  administrarea de 
CALMOVAN CAT va  induce calmul în stări de agitaţie 
şi ajută la abolirea comportamentului nedorit.

MOD DE ADMINISTRARE
Pisici: 1-2 comprimate/ animal pe zi. 

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE
Se administrează cu 1-2 ore înainte de obţinerea 
efectului dorit. Nu se administrează la animalele ce 
au sensibilitate cunoscută la unul din componentele 
produsului. 

PRECAUȚII DE DEPOZITARE 
Păstraţi în loc uscat, în ambalajul original, la 
temperatura camerei. A nu se lăsa la îndemâna şi 
vederea copiilor.
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INDICAŢII
Produsul este recomandat la câini, pisici, hamsteri, porcuşori de 
Guineea, în tratamentul in�amaţiilor super�ciale ale 
mucoaselor oculare, bucale, faringiene, genitale, în plăgi, iar la 
păsările exotice (peruşi, canari, papagali) în prevenirea şi 
tratamentul unor boli infecţioase bacteriene,(difterovariolă, 
coriză, salmoneloză).

REACŢII ADVERSE
Produsul este bine tolerat în dozele terapeutice. La pisici poate 
produce anemie cu corpi Heinz dacă este administrat perioade 
îndelungate. Doze mari administrate oral pot produce: 
hipotermie, acidoză, hipoxie, creşterea presiunii sângelui, 
creşterea frecvenţei şi amplitudinii respiraţiei. Dacă observaţi 
orice reacţie adversă, chiar şi cele care nu sunt deja incluse în 
acest prospect sau credeţi că medicamentul nu a avut efect vă 
rugăm informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE  PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI MODUL DE 
ADMINISTRARE
Pentru aplicaţii locale pe plăgi, arsuri ale pielii, in�amaţii ale  
mucoaselor, se utilizează soluţii apoase cu 0,7% albastru de 
metilen prin diluarea 35 ml soluţie de 2% cu apă distilată până 
la 100 ml. Pentru administrarea în  apa de băut, în cazul bolilor 
înfecţioase se utilizează 1 ml de albastru de metilen 2% la 100 
ml de apă ,timp de 2 - 3 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Dacă modul uzual de preparare şi administrare a soluţiilor 
apoase este respectat, nu sunt necesare precauţii. Prin contactul 
direct se produce o coloraţie speci�că, de durată a  pielii şi 
mucoaselor operatorului care se îndepărtează prin spălare 
abundentă cu apă. În caz de contact accidental cu ochii 
operatorului sau în caz de ingestie accidentală la om adresaţi-vă 
de urgenţă unui medic.

PRECAUŢII SPECIALE  DE DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. Produsul se 

păstrează la loc uscat, întunecos, sub 25°C, ferit de îngheţ. 
A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă. 
Perioada de valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 40 zile. Perioada de valabilitate după 
diluare conform indicaţiilor: max. 8 ore.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale pentru �ecare specie ţintă Dacă se 
administrează per os la pisici perioade îndelungate, 
albastru de metilen poate produce anemia cu corpi Heinz.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Dacă modul uzual de preparare şi administrare a soluţiilor 
apoase este respectat, nu sunt necesare precauţii. Prin 
contactul direct se produce o coloraţie speci�că, de 
durată, a  pielii şi mucoaselor operatorului care se 
îndepărtează prin spălare abundentă cu apă. În caz de 
contact accidental cu ochii operatorului sau în caz de 
ingestie accidentală  la om adresaţi-vă de urgenţă unui 
medic. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE SAU 
ÎN PERIOADA DE OUAT
Se  va evita administrarea la animale în perioada de 
gestaţie,lactaţie sau ouat, albastrul de metilen �ind 
considerat embriotoxic şi teratogen.

SUPRADOZARE  (simptome, proceduri de urgenţă, 
antidoturi), după caz
Dozele mari sau admnistrările orale repetate pot irita căile 
renale, pot produce greaţă, vomă, tulburări de 
sensibilitate şi cefalee.

INCOMPATIBILITĂŢI MAJORE
Este incompatibil cu substanţe oxidante şi reducătoare.
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Câini Pisici

NUTRIŢIE

COMPOZIȚIE 
1 comprimat (750 mg): Aditivi nutriţionali: glucozamină sulfat 2 KCl 
250 mg, metilsulfonil metan (MSM) 175 mg, condroitină sulfat 150 mg, 
vitamina E acetat (E306) 13,4 mg, vitamina C (acid ascorbic E300) 
13,25 mg, gluconat de mangan dihidrat 0,3 mg. Minerale: Potasiu (K)  
32,25 mg, Sodiu (Na)  12,95 mg, Mangan (Mn) 0,035 mg. Aditiv  
aromatizant: aromă de cascaval. Aditivi de tabletare: celuloză 
microcristalină, carboximethilceluloză sodică. Constituienţi analitici : 
carbohidraţi 19,1%  din care glucide 0,06%, proteine  0,95%, umiditate 
3,65%, cenuşă 16%, �bre 0,002%, grăsimi  0,006%.

UTILIZARE
Adjuvant terapeutic format dintr-un complex de 
substanțe esențiale întreținerii cartilajului,  
vitamine și minerale, care ajută la menținerea 
funcționării sănătoase a articulațiilor la animale 
adulte, în cazul animalelor cu potențial crescut 
de a dezvolta afecțiuni osoase, după accidentări  
sau în caz de obezitate.

MOD DE ADMINISTRARE
Câini și pisici: 1 comprimat/5kg greutate 
corporală/zi.  

RECOMANDARI PENTRU UTILIZARE
Se recomandă sfatul medicului veterinar înainte 
de utilizare. Glucozamina este cunoscută pentru 
in�uența sa asupra metabolismului glucidic, 
aspect care trebuie evaluat în cazul  administrării 
pe perioade lungi la animalele diabetice.  

PRECAUȚII DE DEPOZITARE 
Produsul se păstrează la loc uscat, în ambalajul 
original, la temperatura camerei. A nu se lăsa la 
îndemâna şi vederea copiilor.
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INDICAŢII
Produsul este recomandat la câini, pisici, hamsteri, porcuşori de 
Guineea, în tratamentul in�amaţiilor super�ciale ale 
mucoaselor oculare, bucale, faringiene, genitale, în plăgi, iar la 
păsările exotice (peruşi, canari, papagali) în prevenirea şi 
tratamentul unor boli infecţioase bacteriene,(difterovariolă, 
coriză, salmoneloză).

REACŢII ADVERSE
Produsul este bine tolerat în dozele terapeutice. La pisici poate 
produce anemie cu corpi Heinz dacă este administrat perioade 
îndelungate. Doze mari administrate oral pot produce: 
hipotermie, acidoză, hipoxie, creşterea presiunii sângelui, 
creşterea frecvenţei şi amplitudinii respiraţiei. Dacă observaţi 
orice reacţie adversă, chiar şi cele care nu sunt deja incluse în 
acest prospect sau credeţi că medicamentul nu a avut efect vă 
rugăm informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE  PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI MODUL DE 
ADMINISTRARE
Pentru aplicaţii locale pe plăgi, arsuri ale pielii, in�amaţii ale  
mucoaselor, se utilizează soluţii apoase cu 0,7% albastru de 
metilen prin diluarea 35 ml soluţie de 2% cu apă distilată până 
la 100 ml. Pentru administrarea în  apa de băut, în cazul bolilor 
înfecţioase se utilizează 1 ml de albastru de metilen 2% la 100 
ml de apă ,timp de 2 - 3 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Dacă modul uzual de preparare şi administrare a soluţiilor 
apoase este respectat, nu sunt necesare precauţii. Prin contactul 
direct se produce o coloraţie speci�că, de durată a  pielii şi 
mucoaselor operatorului care se îndepărtează prin spălare 
abundentă cu apă. În caz de contact accidental cu ochii 
operatorului sau în caz de ingestie accidentală la om adresaţi-vă 
de urgenţă unui medic.

PRECAUŢII SPECIALE  DE DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. Produsul se 

păstrează la loc uscat, întunecos, sub 25°C, ferit de îngheţ. 
A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă. 
Perioada de valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 40 zile. Perioada de valabilitate după 
diluare conform indicaţiilor: max. 8 ore.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale pentru �ecare specie ţintă Dacă se 
administrează per os la pisici perioade îndelungate, 
albastru de metilen poate produce anemia cu corpi Heinz.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Dacă modul uzual de preparare şi administrare a soluţiilor 
apoase este respectat, nu sunt necesare precauţii. Prin 
contactul direct se produce o coloraţie speci�că, de 
durată, a  pielii şi mucoaselor operatorului care se 
îndepărtează prin spălare abundentă cu apă. În caz de 
contact accidental cu ochii operatorului sau în caz de 
ingestie accidentală  la om adresaţi-vă de urgenţă unui 
medic. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE SAU 
ÎN PERIOADA DE OUAT
Se  va evita administrarea la animale în perioada de 
gestaţie,lactaţie sau ouat, albastrul de metilen �ind 
considerat embriotoxic şi teratogen.

SUPRADOZARE  (simptome, proceduri de urgenţă, 
antidoturi), după caz
Dozele mari sau admnistrările orale repetate pot irita căile 
renale, pot produce greaţă, vomă, tulburări de 
sensibilitate şi cefalee.

INCOMPATIBILITĂŢI MAJORE
Este incompatibil cu substanţe oxidante şi reducătoare.
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Câini Pisici

COMPOZIȚIE
1 g conține: Aditivi nutriționali: Glucosamină sulfat KCl 41.21mg, MSM (Methyl Sulfonyl Methane) 50mg, chondroitin 
sulfat 35,77mg, vitamina C (Ascorbic acid) (E300) 2,6mg, vitamina E (DL alpha tocopheryl acetate) (3a700) 36 UI,  
gluconat de mangan dihidrat 0,06 mg, acizi grași Omega 3 33 mg, EPA 19,47mg, DHA 13,53 mg, acizi grași Omega 6 
3,15 mg. Minerale: calciu 8,3 ng, potasiu 7mg, fosfor 4,1 mg, sodiu 2,3 mg, mangan 0,0068 mg. Constituenți analitici: 
carbohidrați 59,02%, proteine 10,8%, umiditate 6,7%, cenușă 5,2%, �bre 3,4%, grăsimi 14,6% . 

INDICAȚII
Adjuvant terapeutic constând dintr-un 
complex de extracte naturale: cartilaj de 
rechin, ulei de pește, vitamine și minerale, cu 
o concentrație mare de acizi grași nesaturați 
Omega 3 și Omega 6, esențiali în 
metabolismul articulațiilor.

MOD DE ADMINISTRARE 
Câini / Pisici: 1 gram / kg greutate corporală, 
încorporate în hrana normală, de zi cu zi (o 
lingură mică pentru 4 kg greutate corporală). 

PERIOADA RECOMANDATĂ DE 
ADMINISTRARE
Minim 3 luni. Se recomandă consultarea unui 
medic veterinar înaintea administrării sau 
pentru prelungirea perioadei de utilizare a 
produsului. Glucozamina interfează cu 
metabolismul glucidic, prin urmare ar trebui 
luată în considerare administrarea produsului 
la animalele cu diabet zaharat. 

PRECAUȚII DE DEPOZITARE 
Produsul se păstrează la loc uscat, în 
ambalajul original, la temperatura camerei. A 
nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

NUTRIŢIE ������������� ��

���������������

PRODUCẶTOR: Vanelli ���������



INDICAŢII
Produsul este recomandat la câini, pisici, hamsteri, porcuşori de 
Guineea, în tratamentul in�amaţiilor super�ciale ale 
mucoaselor oculare, bucale, faringiene, genitale, în plăgi, iar la 
păsările exotice (peruşi, canari, papagali) în prevenirea şi 
tratamentul unor boli infecţioase bacteriene,(difterovariolă, 
coriză, salmoneloză).

REACŢII ADVERSE
Produsul este bine tolerat în dozele terapeutice. La pisici poate 
produce anemie cu corpi Heinz dacă este administrat perioade 
îndelungate. Doze mari administrate oral pot produce: 
hipotermie, acidoză, hipoxie, creşterea presiunii sângelui, 
creşterea frecvenţei şi amplitudinii respiraţiei. Dacă observaţi 
orice reacţie adversă, chiar şi cele care nu sunt deja incluse în 
acest prospect sau credeţi că medicamentul nu a avut efect vă 
rugăm informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE  PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI MODUL DE 
ADMINISTRARE
Pentru aplicaţii locale pe plăgi, arsuri ale pielii, in�amaţii ale  
mucoaselor, se utilizează soluţii apoase cu 0,7% albastru de 
metilen prin diluarea 35 ml soluţie de 2% cu apă distilată până 
la 100 ml. Pentru administrarea în  apa de băut, în cazul bolilor 
înfecţioase se utilizează 1 ml de albastru de metilen 2% la 100 
ml de apă ,timp de 2 - 3 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Dacă modul uzual de preparare şi administrare a soluţiilor 
apoase este respectat, nu sunt necesare precauţii. Prin contactul 
direct se produce o coloraţie speci�că, de durată a  pielii şi 
mucoaselor operatorului care se îndepărtează prin spălare 
abundentă cu apă. În caz de contact accidental cu ochii 
operatorului sau în caz de ingestie accidentală la om adresaţi-vă 
de urgenţă unui medic.

PRECAUŢII SPECIALE  DE DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. Produsul se 

păstrează la loc uscat, întunecos, sub 25°C, ferit de îngheţ. 
A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă. 
Perioada de valabilitate după prima deschidere a 
ambalajului primar: 40 zile. Perioada de valabilitate după 
diluare conform indicaţiilor: max. 8 ore.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale pentru �ecare specie ţintă Dacă se 
administrează per os la pisici perioade îndelungate, 
albastru de metilen poate produce anemia cu corpi Heinz.

PRECAUŢII SPECIALE CARE TREBUIE LUATE DE 
PERSOANA CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL 
MEDICINAL VETERINAR LA ANIMALE
Dacă modul uzual de preparare şi administrare a soluţiilor 
apoase este respectat, nu sunt necesare precauţii. Prin 
contactul direct se produce o coloraţie speci�că, de 
durată, a  pielii şi mucoaselor operatorului care se 
îndepărtează prin spălare abundentă cu apă. În caz de 
contact accidental cu ochii operatorului sau în caz de 
ingestie accidentală  la om adresaţi-vă de urgenţă unui 
medic. 

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE SAU 
ÎN PERIOADA DE OUAT
Se  va evita administrarea la animale în perioada de 
gestaţie,lactaţie sau ouat, albastrul de metilen �ind 
considerat embriotoxic şi teratogen.

SUPRADOZARE  (simptome, proceduri de urgenţă, 
antidoturi), după caz
Dozele mari sau admnistrările orale repetate pot irita căile 
renale, pot produce greaţă, vomă, tulburări de 
sensibilitate şi cefalee.

INCOMPATIBILITĂŢI MAJORE
Este incompatibil cu substanţe oxidante şi reducătoare.
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Câini Pisici

COMPOZȚIE
1 comprimat (500mg) conține: extract de propolis 50 mg, extract de echinacea 
purpureea 100 mg, vitamina C 100 mg.

UTILIZARE
Combinaţie de elemente special formulată pentru a sprijini  
sistemul imunitar şi  procesele antioxidative (extractul 
standardizat de rădăcină de Echinacea purpureea asigură 
un conţinut de 4% polifenoli; extractul de propolis cu  5% 
�avone; vitamina C) are rol major în menţinerea sănătăţii 
organismului în perioadele de stres şi de evoluţie a bolilor 
infecţioase. Produsul acţionează ca adjuvant în terapia 
antiinfecţioasă, antivirală, imunostimulatorie şi 
antiin�amatorie.

MOD DE ADMINISTRARE
Câine: 1 comprimat per 20 kg greutate corporală de două 
ori pe zi.
Pisici şi căţei până la 5 kg greutate corporală : ¼ comprimat 
de două ori pe zi.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE
Produsul se recomandă pentru o perioadă de 3 săptămâni, 
sau după sfatul medicului veterinar. Nu se administrează la 
pisici cu vârsta mai mică de 12 săptămâni. A nu se 
administra la animalele cu sensibilitate cunoscută la unul 
din componentele produsului. 

PRECAUȚII DE DEPOZITARE 
Păstrați în loc uscat, în ambalajul original, la temperatura 
camerei. A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. 

Imunovan Vet
NUTRIŢIE ������������� ��
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Câini Pisici Curcani Găini Păsări exotice

COMPOZIŢIE
1 comprimat (120 mg) conţine:  vitamina A 222 UI, vitamina B1  67 mcg, 
vitamina B2 0,133 mg, vitamina B6 89 mg, vitamina B12 0,666 µg, vitamina 
C 0,44 mg, vitamina D3 66,6UI , vitamina E 0,666 mg, vitamina K 0,044 mg, 
acid folic 22 µg, metionină 0,564 mg, alanină, arginină, acid aspartic, 
cisteină, acid glutamic, glicină, histidină, izoleucină, lizină, prolină, treonină, 
triptofan, tirozină, valină, serină, fenilalanină, sulfat de �er, sulfat de 
magneziu, sulfat de zinc, sulfat de mangan. 

UTILIZARE
Pentru păsări de curte (agrement și competiție), 
păsări exotice, câini (rase de talie mică), pisici, iepuri, 
rozătoare mici în situaţii de aport nutriţional scăzut, 
în convalescenţă după boli infectocontagioase, la 
animale epuizate, slăbite, cu întârzieri de creştere 
sau sub stres de transport. 

MOD DE ADMINISTRARE
Pentru pui de găină şi păsări exotice, hamsteri și alte 
rozatoare mici se va administra oral câte 1 
comprimat/zi, iar pentru păsările adulte câte 2 
comprimate pe zi. Pentru câini , pisici, iepuri se 
administrează câte 2-4 comprimate/zi până la 
ameliorarea de�citului nutriţional.

PRECAUȚII DE DEPOZITARE 
Produsul se păstrează la loc uscat, întunecos, sub 
25°C. A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor.

NUTRIŢIE ������������� ��
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Câini Pisici

COMPOZIȚIE 
1 comprimat (500 mg) conține: Aditivi nutritivi: Vitamina A, retinol acetate  (E672) 
958.34 UI, Vitamina D3, cholecalciferol (E 671) 287,50 UI, Vitamina E, acetat de alfa- 
tocoferol  (3a700) 2,88 mg, Vitamina B1, tiamina clorhidrat 287,50 µg, Vitamina B2, 
ribo�avina (E101) 575 µg, Vitamina B6,piridoxina clorhidrat  (E3a831) 383,34 µg, 
Vitamina B12, cianocobalamina2,88 µg, Vitamina C, acid ascorbic  (E300) 43,58 mg, 
pantotenat de Ca  958,34 µg, Vitamina K3 191,67µg, Nicotinamida  3,83 mg, acid  folic 
95,83 µg, Biotina 14,38 µg, clorură de colină 235,98 µg, sulfat de �er 575 µg, sulfat de 
magneziu  575 µg, sulfat de mangan 575 µg, sulfat de zinc 575 µg, clorură de sodiu 
4,80 mg, clorură de potasiu 1,20 mg, Alanină 107,33 µg, Arginină 59,42 µg, acid 
aspartic 244,38 µg, Cisteină 54,62 µg, acid glutamic 421,67 µg, Glicină 1,01 mg, 
Histidină  53,66 µg, Izoleucină 142,80 µg, Leucină 227,12 µg, Lizină 2,60 mg, 
Metionină  2,44 mg, fenilalalină 63,25 µg, Prolină 128,42 µg, Serină 130,33 µg, 
Treonină  161,00 µg, Triptofan 40,25 µg, Tirozină 50,79 µg, Valină136,08 µg.

UTILIZARE
Corectează de�ciențele  de vitamine, aminoac-
izi și minerale din dietă  în condiții de stres,  în 
perioada de convalescență și de  creștere.

MOD DE ADMINISTRARE
Câini 1 comprimat /  20 kg greutate corporală. 
Pisici: 1/4 comprimat/zi

RECOMANDARI DE UTILIZARE
Zilnic pe toată perioada de timp în care se 
manifestă de�ciența sau suprasolicitarea 
organismului. 

PRECAUȚII DE DEPOZITARE 
Păstrați în loc uscat, în ambalajul original, la 
temperatura camerei. A nu se lăsa la îndemâna 
și vederea copiilor. 

NUTRIŢIE ������������� ��
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NUTRIŢIE

Laxativ Vegetal
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COMPOZITIE
Sulfat  de magneziu 950mg/g, Semen Sinapis albae 50mg/g
Constituienţi analitici: proteină brută 0%, grăsimi neprelucrate 0%, 
�bre1%,  cenușă brută 47,85%, magneziu  93,9mg/g, substanță 
uscată 65,55%,  umiditate 34,45 %. 

Swine Bovine Ovine

CâiniCabaline

INDICAŢII 
Datorită efectului său purgativ, produsul se 
recomandă ca adjuvant în constipaţii.

MOD DE ADMINISTRARE 
Ca purgativ se administrează în furaj 25 - 50 g per 
animal pe zi, 10 - 14 zile înainte de fătare şi 10 - 14 
zile după fătare, sau ori de câte ori este necesar 
pentru ameliorarea simptomatologiei. Se 
administrează în breuvaje sub formă de suspensie 
1:5.

PRECAUȚII DE DEPOZITARE 
Produsul se păstrează la loc uscat, la temperatura 
camerei după deschiderea ambalajului. A nu se lăsa 
la îndemâna şi vederea copiilor.
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CaprinePisici

Păsări de curte
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Câini

COMPOZIȚIE 
1 comprimat (750mg) conține: 
fosfat monocalcic, vitamina D3 (dl alpha tocopherol)
Aditivi nutriționali: fosfor 100 mg, calciu 72,55 mg, vitamina D3 5 mg.
Aditivi tehnologici: lactoză, amidon, stearat de magneziu, polividonă (PVP), fructoză, 
aerosil, vanilină. 

UTILIZARE
Adjuvant terapeutic ce conține formula calciu / 
fosfor / vit D3. Produsul  este folosit pentru a 
furniza componente esențiale pentru 
metabolismul oaselor și creștere la pui sau 
pentru animalele adulte care au suferit fracturi 
și au un aport redus sau dezechilibrat de calciu 
și fosfor.

MOD DE ADMINISTRARE
Se  administrează oral 
     •1 comprimat per 20 kg greutate corporală

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE
Zilnic, timp de 2 săptămâni.  

PRECAUȚII DE DEPOZITARE 
Păstrați în loc uscat, în ambalajul original, la 
temperatura camerei. A nu se lăsa la îndemâna 
și vederea copiilor. 

NUTRIŢIE ������������� ��
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Bovine Ovine Caprine

COMPOZIŢIE
Tinctură de Artemisia absintum, Juniperus communis, Thymus 
vulgaris, Capsici var. chilli, Rosmarinus o�cinalis, apă 
demineralizată.
Aditivi tehnologici: colorant alimentar (Dark Brown), benzoat de 
sodiu. 
Constituienţi analitici:  substanţă uscată1,3%, umiditate 98,7%.

 UTILIZARE
 La bovine, ovine, caprine favorizează digestia 
datorită conţinutului în extracte de plante aromatice, 
recomandat în tulburări digestive manifestate prin 
reducerea sau absenţa rumegării.

MOD DE ADMINISTRARE
La bovine : de 3 ori pe zi câte 30-50ml în ½ litru apă. 
Administrarea se face timp de 5-7 zile. 
La ovine şi caprine : câte 10-15ml de 3 ori pe zi în ¼ 
litru apă timp de 5-7 zile consecutiv.

PRECAUȚII DE DEPOZITARE 
Produsul se păstrează la loc uscat, întunecos, între 
15-25°C, ferit de îngheţ. A nu se lăsa la vederea și 
îndemâna copiilor.

NUTRIŢIE ������������� ��
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NUTRIŢIE
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COMPOZIŢIE
Carbonat de calciu, fosfat monocalcic, oxid de magneziu.
Constituienţi analitici: Ca 211mg/g, P 60mg/g, Mg 200,9mg/g, 
substanta uscata 99,3% umiditate 0,7%.

INDICAŢII
Asigurând un raport Ca/P/Mg  echilibrat, produsul 
contribuie la o bună dezvoltare somatică a 
animalelor prin diminuarea proceselor oxidative, 
favorizând în acelaşi timp osteogeneza şi în general 
procesele de creştere �ind  recomandat în carente de 
aport, tulburări nutritive postpartum, ca adjuvant în  
rahitism, osteomalacie, pareze şi paralizii post 
partum la bovine. Datorită  efectului antacid, 
produsul poate ajuta în combaterea timpanismului 
acut şi cronic.

MOD DE ADMINISTRARE
Se administrează în furaje, astfel: 
Bovine adulte: 50 – 200 gr/zi
Tineret bovin 6 luni – 2 ani - 30 – 150 gr/zi
Viţei sub 6 luni - 10 – 20 gr/zi
Cabaline mari: 50 – 100 gr/zi
Mânji 10 – 15 gr/zi
Porci 10 gr pt.1 kg furaj
Păsări 20 gr pt.1 kg furaj

PRECAUȚII DE DEPOZITARE 
Produsul se păstrează la loc uscat, la temperatura 
camerei. A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

������������� ��
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PRODUCẶTOR: Vanelli ���������

Bovine

Swine Cabaline

Păsări



NUTRIŢIE

Câini Pisici

COMPOZIȚIE:
1 comprimat  conţine (750 mg):  Extract de armurariu (80% silimarină), 
făină de cânepă
Aditivi nutriţionali:  Omega 6  4,5 mg, Omega 3 1,45 mg. Minerale: 
Calciu 0,14 mg,  Fosfor 1,03 mg, Magneziu 0,42 mg, Potasiu  0,78 mg.  
Vitamine: Vitamina C (acid ascorbic) (E300) 30 mg, Vitamina E (alfa 
tocoferol,) (3a700)  0,22 mg,  Vitamina E (gamma tocoferol) 2,47 mg. 
Aditivi tehnologici: lactoză, stearat de magneziu, polividonă, aerosil, 
aromatizant (vanilină).

UTILIZARE
Adjuvant terapeutic ce are ca principal 
component extractul de armurariu ce conţine 
silimarină, acţionează la nivelul metabolismului 
hepatic contribuind  la protejarea celulelor și 
susținerea funcției hepatice. Vitamina C şi E, 
acizii graşi nesaturaţi omega 3 şi 6 din surse 
naturale (făină de cânepă),  contribuie activ la 
stoparea proceselor oxidative și degenerative 
din organism.

MOD DE ADMINISTRARE
Câini: 1 comprimat  de 2 ori pe zi, per  10 - 20 kg 
greutate corporală.
Pisici: 1 comprimat pe zi.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE
Se administrează zilnic pe toată perioada în care 
este necesară susținerea funcției hepatice 
de�citare. Se recomandă consultarea unui 
medic veterinar înaintea administrării sau 
pentru prelungirea perioadei de utilizare a 
produsului. 

PRECAUȚII DE DEPOZITARE 
Păstrați în loc uscat, în ambalajul original, la 
temperatura camerei. A nu se lăsa la îndemâna 
şi vederea copiilor.

������������� ��
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Bovine Swine

COMPOZIŢIE
Ceratonia siliqua 20%,Thymus vulgaris 20%
Aditivi tehnologici: bentonită.
Aditivi de conservare: benzoat de sodium 0.4%.
Constituenți analitici: substanță uscată 94%, cenușă 53,84%, 
carbohidrați 10%, umiditate 6%, �bre 3,6%, grăsime brută 
0,28%, proteină brută 0%.

UTILIZARE
Premix furajer cu un înalt grad de 
palatabilitate pentru administrare orală în 
furaj,  recomandat purceilor și vițeilor în 
perioada de înțărcare pentru  gestionarea 
riscurilor apariției tulburărilor digestive. 
Argila naturală  în combinație cu extractele 
vegetale acționează ca un pansament 
digestiv și ca protector al �orei intestinale, 
căptușește întreaga mucoasă a tubului 
digestiv și adsoarbe toxinele și agenții 
agresivi.  Produsul este îmbogățit cu 
carbohidrați non structurali astfel încât 
furnizează energie care este extrem de 
bene�că animalului care se a�ă în condiții 
critice de hrănire.

MOD DE ADMINISTRARE
1 kg VANESTOP se amestecă cu 1 tonă furaj 
la debutul tulburărilor digestive.

RECOMANDĂRI ALE PERIOADEI DE UTILIZARE
Pănă la reducerea fenomenelor digestive sau 
până când situația acestora este sub control. 

PRECAUȚII DE DEPOZITARE 
Produsul se păstrează la loc uscat, întunecos, 
sub 25°C. A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. 

NUTRIŢIE ������������� ��
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Câini Pisici
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COMPOZIŢIE
1 comprimat de 500 mg conţine: biotină 10 mg, L-metionină 80 
mg, acizi graşi nesaturaţi Omega 3-10 mg, vitamina E -10 mg, 
vitamina D3-2 µg. 

UTILIZARE 
Carenţele în biotină, metionină şi acizi graşi 
nesaturaţi, speci�ce alimentaţiei preponderente 
cu hrană uscată, precum şi modi�cări  
metabolice ce însoţesc creşterea, gestaţia sau 
lactaţia pot determina modi�carea aspectului 
blănii şi pielii. Vanovit H&S conţine componente 
ce hrănesc și revitalizează pielea, protejând 
împotriva uscării şi descuamării acesteia, 
asigurând nutrienţii necesari pentru restabilirea 
vitalităţii şi strălucirii blănii şi pentru prevenirea 
exfolierii unghiilor.

MOD DE ADMINISTRARE
Câine: 1 comprimat/ 20 kg greutate corporală 
pe zi. 
Pisici şi câini până în 5 kg: ¼ comprimat.
Câini până la 10 kg ½ comprimat.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE
Se administrează oral, zilnic. Se poate utiliza pe 
termen lung (durata recomandată pentru 
utilizare neîntreruptă este de 12 luni). 

PRECAUȚII DE DEPOZITARE 
Păstraţi în loc uscat, în ambalajul original, la 
temperatura camerei. A nu se lăsa la îndemâna 
şi vederea copiilor. 

NUTRIŢIE ������������� ��
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NUTRIŢIE

Câini

COMPOZIȚIE 
Pulberea de rehidratare  conţine:  Glucoză 670 mg/g, Clorură de 
sodiu 180 mg/g, Clorură de potasiu 20 mg/g, Bicarbonat de 
sodiu 130 mg/g
Constituenţi analitici: Cenuşă brută 23,56%, Fibre 0%, Proteine 
0%, Grăsimi 0%, Sodiu 106,3 mg/g, Potasiu 10,4 mg/g, Cloruri 
118 mg/g.

UTILIZARE 
Stabilizarea  echilibrului apei şi electroliţilor. 
Electroliţii predominanţi şi carbohidraţii sunt 
uşor absorbabili. Plicul se dizolvă în 4 litri de apă 
călduţă sau ceai, administrându-se oral, la toate 
speciile de animale, în dezechilibrul 
hidroelectronic, în cazul în care există riscul 
apariţiei tulburărilor digestive, în timpul 
tulburarilor digestive sau in perioada de refacere 
dupa tulburări digestive (diaree) astfel:
Viţei şi  mânji: câte un litru  de 3 - 4 ori pe zi, la 
interval 6 – 8 ore.
Miei,  iezi,   purcei: câte 500 ml – 1 litru de 2 – 3 
ori pe zi.
Căţei: se administrează câte 20 – 30 ml, de 4 - 5 
ori pe zi.

PERIOADA RECOMANDATĂ DE UTILIZARE 
Se administrează timp de 1 - 7 zile (1 - 3 zile 
dacă se hrăneşte exclusiv). Soluţia poate înlocui 
apa de băut, �ind administrată ad libitum. Când 
soluţia nu este consumată benevol aceasta se 
administrează cu sonda (la animalele mari) sau 
cu seringa (la animalele mici).
Se recomandă avizul veterinarului înainte de 
utilizare.

Neovita pulbere 
de rehidratare
�����������������������

Ovine

BovineSuine Cabaline

PRECAUȚII DE DEPOZITARE 
Produsul se păstrează la loc uscat, la 
temperatura camerei. A nu se lăsa la îndemâna și 
vederea copiilor. 

������������� ��

�����������

PRODUCẶTOR: Vanelli ���������



����	�����������������������ț��������ă�ă�ăț���
�����������������

Câini Pisici
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Ursolia®(extract standardizat de Salvia o�cinalis 20%), extract 
standardizat de a�ne (Vaccinium myrtillus) ce asigură 40mg 
PAC/tabletă, glucozamină sulfat, polivinil pirolidonă, celuloză 
microcristalină, pulbere �cat de pui, stearat magneziu.

UTILIZARE
O noua abordare a menținerii sănătății 
tractusului urinar prin utilizarea unei 
combinații unice de extracte naturale care 
reduc numărul de microorganisme 
cauzatoare de infecții urinare, combinat cu 
efect decongestionant și elemente de 
protecție a epiteliului urinar. Extractul 
standardizat de a�ne (vaccinium 
macrocarpon) conține grupul de 
antioxidanți naturali numit proantocianidine 
(PAC), care au o capacitate unica de a 
impiedica Escherichia colli bacteria 
patogenă cel mai frecvent întâlnită în 
infecțiile urinare, să adere la epiteliul urinar. 
De asemenea, reduce pH-ul urinar, avand rol 
în prevenirea formării calculilor.  
Ursolia® are efect decongestionant local și 
reduce simptomele in�amatorii ale infecției 
urinare 
Glucozamina este precursor de condroitina 
și keratină, două elemente care formează  
stratul de glicozaminoglicani ce protejează  
uroteliul vezicii urinare. Astfel, aportul de 

glucozamină ajută la hrănirea și 
consolidarea mucoasei tractului urinar și 
scade incidența infecțiilor urinare recurente. 
 
MOD DE ADMINISTRARE
Se administrează zilnic, la câini și pisici, 
astfel:
Pisica: 1cp/zi
Câini 2cp/zi pentru 20-40 kg greutate 
corporală

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:
Se poate utiliza pe termen lung sau la 
indicația medicului veterinar. Consultați 
medicul veterinar înainte de utilizare. 
Glucozamina in�uențează metabolismul 
glucidic, aspect care trebuie evaluat în cazul 
administrării pe perioade lungi la animalele 
diabetice. Extractul de salvie este excitant al 
sistemului nervos și se va administra cu 
precauție la animalele epileptice. 

PRECAUȚII DE DEPOZITARE 
Produsul se păstrează la loc uscat. A nu se lăsa 
la îndemâna și vederea copiilor. 

Uroremed Vet
NUTRIŢIE ������������� ��
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COMPOZIȚIE
Vitamine şi pro-vitamine: Vitamina A, retinol palmitat (E 672)  
25.000 U.I., Vitamina D3, cholecalciferol (E 671) 50.000 U.I., 
Vitamina E, alfatocoferol acetat  50 mg.
Constituenţi analitici: Umiditate  86,95%.
Substanţă uscată 13,05%.

UTILIZARE
Aditiv nutriţional ce se recomandă pentru creşterea 
rezistenţei organismului faţă de agresorii infecţioşi 
sau de altă natură, pentru păstrarea integrităţii 
epiteliale şi stimularea creşterii ca o compensaţie 
pentru lipsa vitaminelor printr-o dietă săracă.

PERIOADA  RECOMANDATĂ DE UTILIZARE
Se administrează în apa de băut proaspătă, timp de 
3-5 zile,  în următoarele cantităti pe animal, zilnic:
Păsări (găini, curcani, gâşte, raţe): 1-2 ml pentru 1 
l apă de băut.
Animale mari (cabaline, bovine): 8-12 ml pentru 1 l 
apă de băut.
Animale mijlocii (porcine, ovine, caprine): 3-7 ml 
pentru 1 l apă de băut.
Purcei, miei, iezi, câini adulţi: 2-3 ml pentru 1 l apă 
de băut.
Căţei şi pisici: 1-2 ml pentru 1 l apă de băut.

PRECAUȚII DE DEPOZITARE
Produsul se păstrează la temperatura camerei, ferit 
de îngheţ. A nu se lăsa la îndemâna și vederea 
copiilor. 

Caprine Câini

Pisici

Suine

Cabaline

Bovine

Ovine

Păsări de curte

NUTRIŢIE ������������� ��
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EDITIONS

DE WORMING
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VIŢEI, OVINE, CAPRINE, BOVINE, PĂSĂRI 
ŞI SUINE

NUTRIŢIE

COMPOZIȚIE 
Vitamina E  25 mg, Selenit de sodiu 0,25 mg

UTILIZARE
Adjuvant terapeutic recomandat ca adjuvant în 
tratamentul de�cienţelor de vitamina E care se 
manifestă prin encefalomalacie, distro�a musculară, 
diateză exudativă, probleme de fertilitate la bovine, 
ovine, caprine şi porci, scăderea procentului de 
ecloziune la păsări. Produsul este indicat pentru 
prevenirea intoxicaţiilor cu �er în urma administrării 
�erului la purcei. 

PERIOADA RECOMANDATĂ DE UTILIZARE
Se administrează oral, în apa de băut timp de 3-5 
zile, în următoarele cantităţi pe zi:
- Viţei,  ovine, caprine: 4 ml/40 kg greutate 
corporală
- Bovine: 4 ml/80 kg greutate corporală
- Păsări şi suine:  4 ml/4 litri apă de băut
- Pui mai mici de 21 zile: 4 ml/1 - 2 litri apă de băut

CONTRAINDICAȚII 
Nu este cazul.

PRECAUȚII DE DEPOZITARE 
Produsul se păstrează la temperatura camerei, ferit 
de îngheţ. A nu se lăsa la îndemâna și vederea 
copiilor. 

Păsări de curte

Suine

Ovine 

Caprime

Bovine
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Neovita E Seleniu



COMPOZIȚIE 
Sorbitol  200 mg,Carnitină clorhidrat 50 mg, Betaină 10 mg, Clorură 
de colină  200 mg, D-Pantenol 25 mg, Sulfat de Magneziu 100 mg.

soluţie pentru administrare orală pentru 
BOVINE, CABALINE, OVINE, CAPRINE, VIŢEI, 
PĂSĂRI ŞI SUINE

UTILIZARE
Este  un adjuvant terapeutic cu rolul de a 
ameliora simptomele date de �catul gras, 
previne instalarea disfuncțiilor hepatice și a 
tulburărilor digestive la animale atunci când 
au o dietă litogenă (bogată  în ulei, grăsimi, 
colesterol și acid colic), ceea ce duce la o 
creștere a acizilor grași liberi la nivel hepatic, 
sau când sunt create condiții de eliberare 
crescută a acizilor grași din țesutul adipos.

PERIOADA RECOMANDATĂ DE UTILIZARE
Se administrează în apa de băut timp de 5- 7 
zile, în următoarele cantităţi pe zi:
Bovine şi cabaline: 3 – 4 ml/40 kg greutate 
corporală
Ovine, caprine şi viţei: 3 – 4 ml/20 kg 
greutate corporală
Păsări şi suine:  1 litru/2000 litri  apă de băut

CONTRAINDICAȚII
Nu este cazul.

PRECAUȚII DE DEPOZITARE
Produsul se păstrează la temperatura 
camerei, ferit de îngheţ. A nu se lăsa la 
îndemâna şi la vederea copiilor. 

Păsări Bovine

Ovine

Cabaline

Caprine

Suine

NUTRIŢIE ������������� ��

Neovita pentru 
protectia ficatului
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Păsări Suine Caprine

Ovine Bovine

NUTRIŢIE

COMPOZIȚIE
Vitamina A, retinol-palmitat 3333,33 IU, vitamina 
D3, cholecalciferol 1 000 IU, vitamina E, 
α-tocopherol acetate 10 mg, vitamina B1 
(clorhidrat de tiamină) 1 mg, vitamina B2  
(ribo�avină fosfat de  sodiu) 2 mg, vitamina B6 
(clorhidrat de piridoxină) 1,33 mg, vitamina B12 
(cianocobalamină) 10 µg, vitamina C (acid 
ascorbic) 6,66 mg, vitamina K3 0,66 mg, 
D-pantenol 3,33 mg, nicotinamidă 13,3 mg, 
biotină 50 µg, acid folic 0,33 mg, clorură de colină 
8,33 mg, alanină 0,48 mg, arginină 0,6 mg, acid 
aspartic 1,26 mg, cisteină 0,02 mg, acid glutamic 
1,98 mg, glicină 3,75 mg, histidină 0.24 mg, 
Iso-Leucină 0,30 mg, leucină 0,66 mg, lisină 3,87 
mg, metionină 3,45 mg, fenilalanină 0,42  mg, 
prolină 0,54 mg, serină 0,48 mg, treonină 0,30 mg, 
triptofan 26 µg, tirozină 0,24 mg, valină 0,30 mg.  

UTILIZARE
Adjuvant terapeutic cu o compoziţie echilibrată 
de vitamine şi aminoacizi esenţiale pentru bovine, 
ovine, caprine, păsări şi porcine. Produsul se 
recomandă pentru prevenirea carenţelor de 
vitamine şi aminoacizi la animalele de producţie, 
în situaţii de stres (cauzate de vaccinări, 
îmbolnăviri, transport, umiditate sau temperaturi 

excesive) şi  îmbunătăţeşte rata de conversie a 
hranei. 

PERIOADA RECOMANDATĂ DE UTILIZARE
Se administrează oral, în apa de băut timp de 
3-5 zile,  în următoarele cantităţi pe zi:
Viţei,  ovine, caprine: 3 ml/20 kg greutate 
corporală
Bovine: 3 ml/40 kg greutate corporală
Păsări şi suine:  3 ml/2 litri apă de băut

CONTRAINDICAȚII
Nu este cazul

PRECAUȚII DE DEPOZITARE
Produsul se păstrează la temperatura camerei, 
ferit de îngheţ. A nu se lăsa la îndemâna și vederea 
copiilor. 
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NUTRIŢIE

COMPOZIȚIE 
1  ml soluție conține: 
Magneziu 2,5 mg, calciu 34 mg, vitamina D3 2000 IU. 

UTILIZARE
Produsul are la bază o combinație echilibrată de 
calciu, vitamina D3 și magneziu cu administare 
orală, prin care optimizează aportul de minerale 
ce contribuie la formarea, creșterea și susținerea 
rezistenței osoase. De asemenea, îmbunătățește 
calitatea cojii oului.

MOD DE ADMINISTRARE
Soluția se administrează oral în apa de băut: 1 ml 
soluţie la 1 litru de apă zilnic.

PERIOADA RECOMANDATĂ DE UTILIZARE:
Păsări: se recomandă administrarea pe o 
perioadă de 3 – 7 zile în cazul calității scăzute a 
cojii ouălor. Pentru prevenirea defectelor cojii 
ouălor se administrează o dată pe săptămână. 
Broiler: pentru prevenirea carențelor minerale  se 
administrează o dată pe săptămână.  
Bovine, ovine, caprine şi porcine: zilnic pe 
întreaga perioadă în care carența minerală se 
manifestă. 
Câini şi pisici: pentru prevenirea carențelor 
minerale  se administrează o dată pe săptămână.

Neovita Ca+Mg

Ovine Caprine

Suine

Bovine
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Păsări

Câini Pisici

PRECAUȚII DE DEPOZITARE
Produsul se păstrează la temperatura 
camerei, ferit de îngheţ. A nu se lăsa la 
îndemâna și vederea copiilor. 

Broileri



NUTRIŢIE
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COMPOZITIE per ml:
Vitamina B1 (clorhidrat de tiamină) 2 mg, vitamina B2 (ribo�avin fosfat de  sodiu)  4 
mg, vitamina B6 (clorhidrat de piridoxină) 2,66 mg, vitamina B12(cianocobalamină) 
20 µg, vitamina C (acid ascorbic) 13,33 mg, vitamina K3 1,33 mg, D-pantenol 6,66 mg, 
nicotinamidă 26,66 mg, biotină 100 µg, acid folic 333 µg, clorură de colină 16,66 mg.  

UTILIZARE
Neovita B complex un adjuvant terapeutic cu o 
compoziţie echilibrată de vitamine ale complexului B 
esenţiale pentru bovine, ovine, caprine, păsări şi 
porcine. Produsul se recomandă pentru susţinerea 
funcţiilor �ziologice, pentru prevenirea carenţelor de 
vitamine B la animalele de producţie, în situaţii de 
stres (cauzate de vaccinări, îmbolnăviri, transport, 
umiditate sau temperaturi excesive) şi pentru 
imbunătăţirea ratei de conversie a hranei.
 
MODUL DE ADMINISTRARE 
Se administrează oral, în apa de băut timp de 3-5 zile, 
în următoarele cantităţi pe zi:
- Viţei,  ovine, caprine: 3 ml/40 kg greutate corporală
- Bovine: 3 ml/80 kg greutate corporală
- Păsări şi suine:  3 ml/4 litri apă de băut.

PRECAUŢII DE DEPOZITARE 
Produsul se păstrează la temperatura camerei, ferit 
de îngheţ. A nu se lăsa la îndemâna și vederea 
copiilor. 

Păsări

Suine

OvineCaprine

Bovine
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NUTRIŢIE
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COMPOZIŢIE
1 kg  produs conţine: carbonat de calciu 499 g;  făinuri proteice 
vegetale 499 g.

Aditivi nutriţionali: vitamina A retinol acetat (E672) 
1800 UI;  vitamina B1 mononitrat 0,54 mg;  vitamina 
B2 1,08 mg;  vitamina B6 pyridoxine hydrochloride 
(E3a831) 0,72mg;  vitamina B12 (Cyanocobalamin) 5,4 
mg; vitamina C (Ascorbic acid): 57,6mg; vitamina D3 
cholecalciferol (E 671) 540 UI;  vitamina E(αtocopherol 
acetat) (3a700) 5,4 mg. 
Aminoacizi:  alanină: 0,2016mg; arginină: 0,1116; acid 
aspartic: 0,459; cisteină: 0,1026; acid glutamic: 72,72 
mg; glicină: 1,8918 mg; histidină: 0,1008 mg; 
isoleucină: 0,2682 mg; leucină: 0,4923; lisină: 4,8816; 
metionină: 4,5738 mg; fenilalanină: 0,1188 mg; 
prolină: 0,2412mg; serină: 0,2448 mg; threonină: 
0,3024 mg; tryptophane: 0,0756; tyrosină: 0,0954 mg; 
valină: 0,2556 mg.  
Minerale: sulfat de �er: 1,08 mg; sulfat de magneziu: 
1,08 mg; sulfat de mangan: 1,08 mg; sulfat de zinc: 
1,08 mg; clorură de sodiu: 9 mg; sulfat de sodiu: 9 mg; 
clorură de potasiu: 2,25 mg. 
Aditivi  de conservare: benzoat de sodiu  0,1g.
Constituienţi analitici: Cenuşă brută: 49%,  proteină 
brută:  13,04%; grăsimi 4,86%;  umiditate: 7,13%.
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Neovita creștere 10%

Pui

INDICAŢII
Produsul este recomandat datorită conţinutului de 
săruri de calciu  pentru completarea raţiilor furajere care 
au un conţinut de calciu scăzut, ajutând astfel la 
prevenirea unor afecţiuni speci�ce (anemie, tetanie, 
osteodistro�e). Aportul de vitamine stimulează 
creşterea poftei de mâncare şi puterea de asimilare a 
furajului, prin aceasta scăzând până la 20% consumurile. 
Vitaminele contribuie şi la refacerea mai rapidă în 
perioadele de stres şi de convalescenţă a păsărilor. 
Făinurile de origine vegetală sunt utilizate datorită 
conţinutului în aminoacizi precum şi ca suport pentru 
celelalte componente.

MOD DE ADMINISTRARE 
1 kg de produs se administrează în tain, în proporţie de 
1:10. Produsul se administrează zilnic pentru forti�carea 
sistemului imunitar, pentru o creştere şi dezvoltare 
optimă a individului,  pe întreaga  perioadă în care 
organismul este suprasolicitat (perioada de creştere şi 
îngrăşare, pregătirea puicuţelor  pentru ouat, stres, în 
perioada evoluţiilor bolilor contagioase, etc).

PRECAUŢII DE DEPOZITARE 
Produsul se păstrează în loc uscat, întunecos, sub 25°C. 
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. 



NUTRIŢIE
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COMPOZIȚIE
Carbonat de calciu; făinuri proteice vegetale. 

Aditivi nutriţionali: vitamina A retinol acetat (E672) 
2200 UI; vitamina B1 monohidrat 0,66 mg; vitamina 
B2 1,32 mg; vitamina B6 pyridoxine hydrochloride 
(E3a831) 0,88 mg; vitamina B12 (Cyanocobalamin) 6,6 
mg; vitamina C (Ascorbic acid): 70,4; vitamina D3 
cholecalciferol (E 671) 660 UI; vitamina E(αtocopherol 
acetat)(3a700) 6,6 mg. 
Aminoacizi: alanină: 0,2464 mg; arginină: 0 ,1364; 
acid aspartic: 0,561; cisteină: 0,1254; acid glutamic: 
88,88 mg; glicină: 2,3122 mg; histidină: 0,1232 mg; 
isoleucină: 0,3278 mg; leucină: 0,6017; lisină: 5,9664;  
metionină: 5.5902 mg; fenilalanină: 0,1452 mg; 
prolină: 0,2948 mg; serină: 0,2992 mg; thereonină: 
0,3696 mg; tryptophane: 0.0924; tyrosină: 0,1166 mg; 
valină: 0,3124 mg. 
Minerale: sulfat de �er: 1.32 mg; sulfat de magneziu: 
1,32 mg; sulfat de mangan: 1,32 mg; sulfat de zinc: 
1,32 mg; clorură de sodiu: 11 mg; sulfat de sodiu: 11 
mg; clorură de potasiu: 2,75 mg.  
Aditivi de conservare: benzoate de sodium 0,1g. 
Constituienți analitici: Cenușă brută: 37,3%, proteină 
brută: 16%; grăsimi 5,79%; umiditate: 7,7%. 
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Neovita demaraj 10%

Pui

INDICAȚII
Pui 0-14 zile. Produsul este recomandat datorită 
conținutului de săruri de calciu pentru completarea 
rațiilor furajere care au un conținut de calciu scăzut, 
ajutând astfel la prevenirea unor afecțiuni speci�ce 
(anemia, tetamie, osteodistro�e). Aportul de vitamine 
stimulează creșterea poftei de mâncare și puterea de 
asimilare a furajului, prin aceasta scăzând 
consumurile. Vitaminele contribuie și la refacerea mai 
rapidă în perioadele de stres și de convalescență a 
păsărilor. Făinurile de origine vegetală sunt utilizate 
datorită conținutului în aminoacizi precum și ca 
suport pentru celelalte componente. 

MOD DE ADMINISTRARE
1 kg de produs se administrează în tain, în proporție 
de 1:10. Produsul se administrează zilnic pentru 
forti�carea sistemului imunitar, pentru o creștere și 
dezvoltare optimă a individului, pe întreaga perioadă 
în care organismul este suprasolicitat (perioada de 
creștre, stres, perioada productivă, în perioada 
evoluțiilor bolilor contagioase,etc.).

PRECAUŢII DE DEPOZITARE 
Produsul se păstrează la loc uscat, întunecos, sub 
250C. A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. 



NUTRIŢIE

furaj complementar pentru găini ouătoare 

COMPOZITIE
1 kg produs conţine: carbonat de calciu 548 g, făinuri proteice vegetale 450 g.

Aditivi nutriţionali: vitamina A retinol acetat (E672) 
2000 UI;  vitamina B1 monohidrat 0,06 mg; vitamina 
B2 1,2 mg;  vitamina  B6 pyridoxine hydrochloride 
(E3a831) 0,8 mg; vitamina B12 (Cyanocobalamin) 6 
mg; vitamina C (Ascorbic acid): 64 mg; vitamina D3 
cholecalciferol (E671) 600UI; vitamina E(αtocopherol 
acetat ) (3a700): 6 mg. 
Aminoacizi alanină: 0,224mg; arginină: 0,124; acid 
aspatic: 0,51; cisteină: 0,114; acid glutamic: 80,8 mg; 
glicină: 2,102 mg; histidină: 0,112mg; isoleucină: 
0,298 mg; leucină: 0,547; lisină: 5,424; metionină: 
5,082 mg; fenilalanină: 0,132 mg; prolină: 0,268 mg; 
serină: 0,272 mg; threonină: 0,336 mg; tryptophane: 
0.084; tyrosină: 0,106 mg; valină: 0,284 mg. 
Minerale: sulfat de �er: 1,2 mg; sulfat de magneziu: 
1,2 mg; sulfat de mangan: 1,2 mg; sulfat de zinc: 1,2 
mg; clorură de sodiu: 10 mg; sulfat de sodiu: 10 mg; 
clorură de potasiu: 2,5 mg. 
Aditivi de conservare: benzoate de sodium 0,1 g. 
Constituenţi analitici: Cenuşă brută: 51,5%, proteină 
brută: 11,66%; grăsimi 4,83%; umiditate: 5,4%. 

INDICAȚII
Produsul este recomandat datorită conţinutului de 
săruri de calciu pentru completarea raţiilor furajere 

Găini
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Neovita găini 
ouătoare 10%

care au un conţinut de calciu scăzut, ajutând astfel la 
prevenirea unor afecţiuni speci�ce ( anenie, tetanie, 
osteodistro�e). Aportul de vitamine stimulează 
creşterea poftei de mâncare şi puterea de asimilare a 
furajului, prin aceasta scăzând până la 20% 
consumurile. Vitaminele contribuie şi la refacerea mai 
rapidă în perioadele de stres şi de convalescenţă a 
păsărilor. Făinurile de origine vegetală sunt utilizate 
datorită conţinutului în aminoacizi precum şi ca 
suport pentru celelalte componente. 

MOD DE ADMINISTRARE
1 kg de produs se administrează în tain, în proporţie 
de 10%. Produsul se administrează zilnic pentru 
forti�carea sistemului imunitar, pentru o creştere şi 
dezvoltare optimă a individului, pe întreaga perioada 
în care organismul este suprasolicitat (perioada de 
creştere, perioada productivă, de stres, în perioada 
evoluţiilor bolilor contagioase, etc.).

PRECAUŢII DE DEPOZITARE 
Produsul se păstrează la loc uscat, întunecos, sub 
250C.A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. 



NUTRIŢIE

furaj complementar pentru porci

COMPOZITIE
1 kg produs conţine: carbonat de calciu 449 g, făinuri proteice vegetale 548 g.

Aditivi nutriţionali: vitamina A retinol acetat (E672) 
2000 UI;   vitamina B1 mononitrat 0,6 mg;  vitamina 
B2 1,2 mg;  vitamina B6 pyridoxine hydrochloride 
(E3a831) 0,8 mg;  vitamina B12 (Cyanocobalamin) 6 
mg; vitamina C (Ascorbic acid): 64 mg; vitamina D3 
cholecalciferol (E 671) 600 UI;  vitamina E(α
tocopherol acetat) (3a700): 6 mg. 
Aminoacizi:  alanină: 0,224mg; arginină: 0,124; acid 
aspartic: 0,51; cisteină: 0,114; acid glutamic: 80,8 mg; 
glicină: 2,102 mg; histidină: 0,112mg; isoleucină: 
0,298 mg; leucină: 0,547; lisină: 5,424; metionină: 
5,082 mg; fenilalanină: 0,132 mg; prolină: 0,268mg; 
serină: 0,272 mg; threonină: 0,336 mg; tryptophane: 
0,084; tyrosină: 0,106 mg; valină: 0,284 mg.  
Minerale: sulfat de �er: 1,2 mg; sulfat de magneziu: 
1,2 mg; sulfat de mangan: 1,2 mg; sulfat de zinc: 1,2 
mg; clorură de sodiu: 10 mg; sulfat de sodiu: 10 mg; 
clorură de potasiu: 2,5 mg.  
Aditivi  de conservare: benzoat de sodiu 0,1g. 
Constituienţi analitici: Cenuşă brută: 50%,  proteină 
brută:  11,86%; grăsimi 5,06%. Umiditate: 5,77%.
 
INDICAŢII 
Produsul este recomandat datorită conţinutului de 
săruri de calciu pentru completarea raţiilor furajere 
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Neovita porcine 10%

Suine

care au un conţinut de calciu scăzut, ajutând astfel la 
prevenirea unor afecţiuni speci�ce (anemie, tetanie, 
osteodistro�e).  Aportul de vitamine stimulează 
creşterea poftei de mâncare şi puterea de asimilare a 
furajului, prin aceasta scăzând până la 20% consumurile. 
Vitaminele contribuie şi la refacerea mai rapidă în 
perioadele de stres şi de convalescenţă a animalelor. 
Făinurile de origine vegetală sunt utilizate datorită 
conţinutului în aminoacizi precum şi ca suport pentru 
celelalte componente.
 
MOD DE ADMINISTRARE
1 kg de produs se administrează în tain, în proporţie de 
1:10. Produsul se administrează zilnic pentru forti�carea 
sistemului imunitar, pentru o creştere şi dezvoltare 
optimă a individului,  pe întreaga  perioadă în care 
organismul este suprasolicitat (perioada de creştere, de 
îngrăşare,  în perioade de stres, sau în  cazul evoluţiilor 
bolilor contagioase, etc).

PRECAUŢII DE DEPOZITARE 
Produsul se păstrează în loc uscat, întunecos, sub 25°C. A 
nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. 



NUTRIŢIE

furaj complementar sub formă de pulbere
BOVINE, OVINE, CAPRINE, CABALINE, 
GĂINI, CURCANI, RAŢE, GÂȘTE, PĂSĂRI 
EXOTICE, SUINE

COMPOZIȚIE
1 kg  produs conţine: carbonat de calciu 898 g; făinuri proteice 
vegetale 99.8 g. 

Aditivi nutriţionali: vitamina A retinol acetat (E672) 
2000 UI;   vitamina B1 mononitrat 0,6 mg;  vitamina 
B2 1,2 mg;  vitamina B6 pyridoxine hydrochloride 
(E3a831) 0,8 mg;  vitamina B12 (Cyanocobalamin) 6 
mg; vitamina C (Ascorbic acid): 64 mg; vitamina D3 
cholecalciferol (E 671) 600 UI;  vitamina E(α
tocopherol acetat) (3a700): 6 mg. 
Aminoacizi:  alanină: 0,224mg; arginină: 0,124mg; 
acid aspartic: 0,51mg; cisteină: 0,114mg; acid 
glutamic: 80,8 mg; glicină: 2,102 mg; histidină: 
0,112mg; isoleucină: 0,298 mg; leucină: 0,547; lisină: 
5,424mg; metionină: 5,082 mg; fenilalanină: 0,132 
mg; prolină: 0,268mg; serină: 0,272 mg; threonină: 
0,336 mg; tryptophane: 0,084mg; tyrosină: 0,106 mg; 
valină: 0,284 mg. 
Minerale: sulfat de �er: 1,2 mg; sulfat de magneziu: 
1,2 mg; sulfat de mangan: 1,2 mg; sulfat de zinc: 1,2 
mg; clorură de sodiu: 10 mg; sulfat de sodiu: 10 mg; 
clorură de potasiu: 2,5 mg.  
Aditivi  de conservare: benzoat de sodiu 0,1g. 

INDICAŢII
Datorită conținutului ridicat de calciu, produsul este 
recomandat pentru prevenirea carenţelor de calciu 
prin lipsa de aport. Carbonatul de calciu conferă 
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Calciu vitaminizat

produsului proprietăţi antiacide. Aportul de vitamine  
şi aminoacizi este indicat în cazul de�cienţelor 
datorate unei diete necorespunzătoare, în perioadele 
de gestaţie, în combaterea pierderilor în greutate şi 
refacerea mai rapidă în perioadele de stress şi de 
convalescentă a animalelor. Vitaminele  stimulează 
creşterea poftei de mâncare şi puterea de asimilare a 
furajului, scăzând consumurile.
 
MOD DE ADMINISTRARE
Pui şi păsări exotice: 50 g/kg furaj/zi. Găini, curcani, 
raţe, gâşte: 70 g/kg furaj/zi. Ovine, caprine:10 g/zi 
/animal. Bovine, porcine, cabaline: 20 g/zi/animal 

PRECAUŢII DE DEPOZITARE 
Produsul se păstrează la loc uscat, la temperatura 
camerei. A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. 



NUTRIŢIE
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COMPOZIȚIE 
1000 ml produs  conţin:
Minerale: carbonat de calciu 378619 mg, formiat de calciu (conţine aprox. 9900 mg/kg 
acid formic) 18865 mg, gluconat de magneziu 20306 mg, clorură de magneziu 3064 mg, 
clorură de cobalt 111 mg.
Vitamine: vitamina B1 160, 5 mg, vitamina B2 240,8 mg, vitamina B3 1204 mg, vitamina 
B6 120 mg, vitamina B12 0,602 mg, pantenol 345 mg, biotină 1,205 mg, acid folic 20 mg.
Alte substanţe: propilen glycol 253897 mg, betaină 1022 mg, glycerol 20306 mg.

UTILIZARE
Recomandat pentru gestionarea tulburărilor de 
metabolism din perioada de parturiţie (fătare), 
produsul are proprietatea, ca imediat după 
administrare, să furnizeze rapid necesarul de energie, 
menținând-o la  un nivel crescut  pe o perioadă 
prelungită de timp.   Combinaţia  echilibrată de 
nutraceutice (calciu, magneziu, complexul de 
vitamine B şi betaină), va conduce la scăderea 
apariţiei  riscurilor precum: pareze periparturiene 
(febra laptelui, febra vituleră); retenţii placentare; 
metrite, mastite; cetoze; steatoză hepatică (�cat gras). 
Stimulează producţia de lapte şi  îmbunătăţeşte 
calităţile nutritive ale acestuia (nivel de grăsime, 
proteine, etc), ajută la oprirea și prevenirea 
hemoragiilor şi contribuie la scăderea incidenţei 
anemiilor datorită cobaltului şi vitaminelor K şi B. La 
tineretul animal contribuie la dezvoltarea sănătoasă a 
sistemului osos, creşterea masei musculare, creşte 
capacitatea de apărare a organismului împotriva 
agenţilor patogeni şi parazitari. Datorită betainei, 
produsul are rol în protejarea  organismului  
împotriva deshidratării în perioadele cu temperaturi 
extreme. 
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Neovita Betafort

Păsări de curteSuine Ovine

Caprine Bovine Cabaline

MOD DE ADMINISTRARE
Se administrează oral, astfel:
- Cu câteva zile înainte de fătare (2-5 zile) şi după 
fătare (5-7 zile) câte 500 ml produs la vacă, bivoliţă, 
iapă şi 250 ml la oaie, capră, scroafă 
- La viţei,  ovine, caprine: 50 – 100 ml/animal 
- Păsări şi purcei: 5 ml produs / 5 litri apă (a se 
omogeniza foarte bine). 

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:
La animalele adulte, produsul se poate administra 
direct din �aconul original, iar la tineret se va 
administra  cantitatea recomandată. 

PRECAUŢII DE DEPOZITARE 
Păstrați în loc uscat, în ambalajul original, la 
temperatura camerei. Agitaţi înainte de utilizare. A nu 
se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. 



NUTRIŢIE
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COMPOZIȚIE 
Vitamina C /ascorbic acid  (E300) 1000 mg.

UTILIZARE
Vitamina C funcționează  ca antioxidant. Se 
recomandă în special la caii care sunt supuși efortului 
�zic intens și cailor seniori deoarece sprijină 
producția de colagen, neutralizează radicalii liberi, și 
susține  sistemul imunitar. De asemenea, vitamina C 
este implicată în  sinteza triptofanului, lizinei și 
prolinei, care  sunt primordiale în producția  de 
colagen. Vitamina C, facilitează absorbția �erului la 
nivelul intestinului subțire și susține sinteza 
hemoglobinei.

MOD DE ADMINISTRARE
Cai: 4,5 g pentru un cal de 500 kg, administrat de 2 ori 
pe zi.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:
Produsul se administrează zilnic. În cazul supradozării 
cereți sfatul medicului veterinar. 

PRECAUŢII DE DEPOZITARE 
Păstrați în loc uscat, în ambalajul original, la tempera-
tura camerei. A nu se lăsa la îndemâna și vederea 
copiilor. 
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Neovita C 

Cabaline



NUTRIŢIE
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COMPOZIȚIE 
1 g pulbere conține:
Vitamina C/ascorbic acid  (E300) 500 mg, dextroză 500 mg.

UTILIZARE
Vitamina C ajută la prevenirea anemiei prin facilitarea 
absorbției �erului și sintezei de  hemoglobină, 
forti�că sistemul  imunitar astfel încât reduce  riscul  
îmbolnăvirilor, protejează sănătatea animalelor  în 
perioadele de stres (temperaturi extreme, transport, 
vaccinări), stimulează pofta de mâncare şi rata de 
conversie a hranei ceea ce conduce la creşterea 
greutăţii corporale. 
 
MOD DE ADMINISTRARE
Se administrează oral, zilnic, în furaj sau apă proaspăt 
preparate,  la porci și la păsările de curte, ouătoare și 
pentru  carne. 
Se  administrează 5 g per 10 litri apă de băut sau la 10 
kg furaj. La  scroafele gestante se administrează 1 
gram vitamina C / zi, în ultima săptămână de gestație.
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Neovita C 
suine și păsări

PăsăriSuine

 RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:
Produsul se prepară zilnic, iar resturile neconsumate 
nu se vor administra a doua zi. 

PRECAUŢII DE DEPOZITARE 
Păstrați în loc uscat, în ambalajul original, la tempera-
tura camerei. A nu se lăsa la îndemâna și vederea 
copiilor. 
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ÎNGRIJIRE  ȘI IGIENĂ

Câini Pisici

COMPOZIȚIE
Apă puri�cată, polisorbat, acid boric, extract hidroalcolic 
rozmarin şi sunătoare, ulei esenţial din arbore de ceai/tea tree.

UTILIZARE
Produs pe baza de extracte naturale 
recomandat pentru igiena uzuală cu rol de a 
curăța, usca și dezodoriza conductul auditiv. De 
asemenea, poate � folosit în completarea 
tratamentului speci�c, în cazul infecțiilor 
microbiene și fungice ale urechii externe, având 
proprietatea de a reduce fenomenele asociate 
iritaţiei locale. 

MOD DE ADMINISTRARE
Se administrează 2-3 picături în canalul urechii, 
apoi se masează baza urechii cu ajutorul 
degetelor mare și arătător. După 1 minut se 
curăță urechea cu bețisor igienic sau cu un 
tampon din bumbac. Repetați procedura și în 
cealaltă ureche. Utilizați de 2-3 ori pe 
săptămână, sau zilnic în cazul infecțiilor 
diagnosticate.  Nu se utilizează în cazul în care 
animalele manifestă alergii la unul dintre 
componenți. 

PRECAUŢII DE DEPOZITARE 
La temperatura camerei. A nu se lăsa la îndemâna  
şi vederea copiilor.

Vanotic Vet
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Câini Pisici

COMPOZIŢIE per 100 g:
Ulei de semințe de struguri, ulei esenţial de rozmarin, vitamina A, vitamina D3, 
vitamina E, ulei de neem. 

UTILIZARE
Special conceput  pentru a curăţa, dezodoriza şi 
emolia conductul auditiv extern al animalului, 
contribuie la menţinerea sănătăţii urechii şi la 
prevenirea infecţiilor acesteia.  

MOD DE ADMINISTRARE
Pentru eliminarea dopurilor de cerumen se 
administrează în pavilionul urechii câte 3-4 picături 
de soluție la temperatura corpului, dimineaţa şi 
seara. Se lasă aproximativ un minut să acţioneze 
soluţia.  Îndepărtați excesul  de soluție cu un 
tampon curat de vată sau material textil. Masați ușor 
pavilonul urechii. Repetați  3-4 zile consecutiv. 
Pentru igiena regulată a urechii se administrează de 
2 ori pe săptămână câte 2 picături în �ecare ureche. 

PRECAUŢII DE DEPOZITARE 
La temperatura camerei. A nu se lăsa la îndemâna 
şi la vederea copiilor. 

ÎNGRIJIRE  ȘI IGIENĂ

Aurivan Vet
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UTILIZARE 
DERMOVAN se adresează animalelor cu pielea 
sensibilă, având rolul de a echilibra pH-ul pielii, în 
acest fel contribuind la menţinerea stării de sănătate 
şi de igienă a pielii. Produsul  are proprietatea de a 
calma iritaţiile, pruritul cutanat și are acțiune 
keratolitică, astringentă, reduce încărcătura 
bacteriană și fungică a pielii. Conferă miros plăcut şi  
strălucire blănii. După umectarea completă a blănii, 
aceasta se şamponează energic pentru o curăţare 
e�cientă. Spuma obţinută se lasă să acţioneze 2-3 
minute, după care se clăteşte cu apă din abundenţă.

PRECAUŢII DE DEPOZITARE 
La temperatura camerei. A nu se lăsa la îndemâna 
şi la vederea copiilor. 

LÎNGRIJIRE  ȘI IGIENĂ

ş������������

Câini Pisici

COMPOZIȚIE:
 Apă puri�cată, extract de: Salix alba bark, Betula alba, Juniperus Oxycedrus, sodium 
lauryl ether sulfat, cocamidopropyl betaine, coco glucosid, sulf organic, 
fenoxietanol, clorură de sodiu, acid citric, parfum.
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Herr Aloe Vera

Câini

COMPOZIŢIE
Apă puri�cată, sodium lauryl ether sulfat, cocamidopropyl betaină, 
coco-glucosid, clorură de sodiu, benzoat de sodiu, extract din 
frunze de aloe vera (Aloe barbadensis), parfum, colorant  green 
grass . 

UTILIZARE
Șampon emolient pentru igiena uzuală, conține 
extract natural de aloe vera ce conferă produsului 
proprietăți excelente de spălare prin reducerea 
încărcăturii microbiene și detritusurilor de la 
nivelul pielii și al blănii, ajutând la reducerea 
fenomenelor in�amatorii la nivelul pielii și  
calmarea iritațiilor, asigurând un  �r de păr moale 
și ușor de pieptănat. 

MOD DE ADMINISTRARE 
Se utilizează ori de câte ori blana sau pielea 
animalului este murdară. Se  umezește blana cu 
apă caldă din abundență, se aplică o cantitate 
su�cientă de șampon, se masează și se întinde 
spuma pe tot corpul câinelui, evitând gura, ochii 
și urechile, apoi se clătește. Se reia operația de 
câte ori este nevoie, până la curățarea completă a 
blănii animalului. Se clătește apoi bine până la 
limpezirea apei. 

PRECAUŢII DE DEPOZITARE 
La temperatura camerei. A nu se lăsa la 
îndemâna şi la vederea copiilor. 

ÎNGRIJIRE  ȘI IGIENĂ ������������� ��
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Herr Mușeţel & 
Gălbenele

Câini

COMPOZIŢIE
Apă puri�cată, sodium lauryl ether sulfat, cocamidopropyl betaina, 
coco-glucosid, clorură de sodiu, benzoat de sodiu, acid citric 
extract de galbenele, extract de museţel tartarzina E102. 

UTILIZARE
Extractul de mușețel și gălbenele conferă 
produsului proprietăți excelente de spălare prin 
reducerea încărcăturii microbiene și detritușuri de 
la nivelul pielii și al blănii, contribuind la 
regenerarea pielii, la calmarea iritațiilor, asigurând 
un �r de păr moale și uşor de pieptănat.

MOD DE ADMINISTRARE 
Se utilizează ori de câte ori blana sau pielea 
animalului este murdară, prin umezirea cu apă 
din abundență, aplicarea șamponului, săpunire și 
clătire. Se reia operația de câte ori este nevoie, 
până la curățarea completă a blănii animalului. Se 
clătește apoi bine până la limpezirea apei. 

PRECAUŢII DE DEPOZITARE 
La temperatura camerei. A nu se lăsa la 
îndemâna şi la vederea copiilor. 

ÎNGRIJIRE  ȘI IGIENĂ ������������� ��
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mușețel și gălbenele



soluţie alcoolică pentru uz extern

COMPOZITIE
Iod metalic, iodură de potasiu, alcool etilic, apă puri�cată. 

UTILIZARE
Este recomandat ca adjuvant în tratamentul 
plăgilor cutanate de diferite origini: operatorii,  
determinate de puncţie, leziuni super�ciale 
cutanate, ulcere, �stule, în panariţiu, herpes, 
favus, actinomicoză, în afecţiuni articulare sau 
alte in�amaţii. 

MOD DE ADMINISTRARE
Se aplică sub formă de tamponări, pensulaţii, 
(badijonări) ale leziunilor cutanate  şi ale 
focarelor in�amatorii. Ca iritant revulsiv se 
aplică sub formă de fricţiuni în jurul 
articulaţiilor, plăgilor sau a altor in�amaţii. 

PRECAUŢII DE UTILIZARE
Locul aplicării nu se ocluzionează iar soluţia nu 
se utilizează sub formă de bandaj. Produsul 
colorează în brun tegumentele la locul de 
aplicare. Pigmentația dispare după câteva zile. 

PRECAUŢII DE DEPOZITARE
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Produsul se 
păstrează la loc uscat, întunecos, sub 25°C. 
Produs in�amabil. 

ÎNGRIJIRE  ȘI IGIENĂ

Iod Iodurat
spray 2%
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PăsăriSuine Ovine

Caprine Bovine CabalineCâini

Pisici



ÎNGRIJIRE  ȘI IGIENĂ

Iod iodurat
soluţie uz extern

COMPOZIŢIE�
Iod metalic 2g/100g, iodură de potasiu 3g/100g , soluţie alcoolică 50%.

UTILIZARE
Este recomandat pentru cabaline, bovine, ovine, 
caprine, suine, păsări, câini şi pisici ca adjuvant în 
tratamentul plăgilor cutanate de diferite origini: 
operatorii,  determinate de puncţie, leziuni 
super�ciale cutanate, ulcere, �stule, în panariţiu, 
herpes, favus, actinomicoză, în afecţiuni articulare 
sau alte in�amaţii.  

MOD DE ADMINISTRARE 
Se aplică sub formă de tamponări, pensulaţii, 
(badijonări) ale leziunilor cutanate  şi ale focarelor 
in�amatorii. Ca iritant  revulsiv se aplică sub 
formă de fricţiuni în jurul articulaţiilor, plăgilor sau 
a altor in�amaţii.
  
PRECAUŢII DE DEPOZITARE
A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea 
copiilor. Produsul se păstrează la loc uscat, 
întunecos, sub 25°C, ferit de îngheţ. Produs 
in�amabil. 

PRECAUŢII UTILIZARE
Locul aplicării nu se ocluzionează iar soluţia nu se 
utilizează sub formă de bandaj. Aplicarea  repetată  
a produsului pe o periodă mai lungă de timp poate 
produce iritaţii ale pielii. Operatorul care 
manevrează produsul trebuie să poarte 
echipament de protecţie speci�c- mănuşi de 
cauciuc. Produsul conţine o substanţă ce este 
puternic sensibilizată şi nu se aplică la animale cu 
reacţie alergică cunoscută la iod. Produsul 
colorează  în brun tegumentele la  locul de 
aplicare. Pigmentația dispare după câteva zile.

Câini

Pisici BovineOvineCabaline

PăsăriCaprine Suine
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ÎNGRIJIRE  ȘI IGIENĂ

Iod povidonă 10%
Soluție cutanată pentru toate speciile de 
animale

COMPOZIŢIE�
100 ml soluţie cutanată conţine iod povidonă 10 g (corespunzător a 1 g iod activ), 
excipienţi: glicerină, fosfat monosodic, acid citric anhidru, hidroxid de sodiu, apă 
puri�cată.

UTILIZARE 
Se recomandă pentru igienizarea pielii și 
mucoaselor preoperatoriu, înainte de injecții, 
puncții, biopsii, perfuzii, ca adjuvant în 
tratamentul plăgilor aseptice sau infecţiilor 
bacteriene şi fungice cutanate. Utilizată în 
perioada de lactație, pe tegumentul mamar ca 
adjuvant la tratament, are rolul de a reduce 
incidența mastitelor. 

MOD DE ADMINISTRARE 
Se aplică nediluată, ca atare, prin tamponare, 
pentru igienizarea pielii intacte, precum și în caz 
de arsuri minore și infecții cutanate. Pentru 
spălarea plăgilor se va dilua 10% (cu apă distilată 
sau soluție salină izotonă) și pentru irigarea 
plăgilor se va utiliza în diluție 2% (cu soluție salină 
izotonă). Diluarea soluției se va efectua numai 
înainte de utilizare. 

PERIOADA RECOMANDATĂ DE UTILIZARE 
Pentru igienizarea pielii intacte a tegumentelor, 
soluția cutanată se lasă să acționeze timp de 1 - 2 
minute, pentru igenizare leziuni minore soluția se 
aplică de 3 - 4 ori pe zi, 2-3 zile consecutiv. 

Igienizarea ugerului înainte de mulsoare se face 
prin spălarea sau prin imersarea mameloanelor 
în soluție timp de cel puțin 30 de secunde, 
după care se clătește cu apă curată. După 
mulgere, se recomandă �e imersarea 
mameloanelor, �e pulverizarea suprafaței 
mamare. 

PRECAUŢII DE UTILIZARE 
Nu se folosește împreună cu preparate topice 
enzimatice sau pe bază de mercur; complexul 
PVP-iodină este incompatibil cu agenții 
reducători, sărurile alcaline și acizii. În cazul 
săpunului, datorită anumitor cazuri de 
sensibilitate, se recomandă testarea produsului 
înainte. Efectul de igienizare al soluției  se 
exercită la un pH între 2 și 7. Nu se folosește 
împreună cu soluții antiseptice care au 
compoziții diferite; contactul cu ochii trebuie 
evitat. 

PRECAUŢII DE DEPOZITARE
Produsul se păstrează la loc uscat, ferit de 
lumină, cu temperaturi sub 25°C, ferit de 
îngheţ.A nu se lăsa la îndemâna şi la 
vederea copiilor. 

Câini Pisici

Bovine Ovine

Cabaline

Păsări

Caprine Suine
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Iepuri



soluţie uz extern cu 2% propolis pentru 
toate speciile de animale

COMPOZIŢIE
1 ml produs conţine: extract de propolis 16,6 mg , alcool etilic 96%  până la 1 ml

ÎNGRIJIRE  ȘI IGIENĂ ������������� ��
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Ecola Spray cu 
Propolis

Câini Pisici

Bovine Ovine

Cabaline

Păsări

Caprine Suine

Iepuri

UTILIZARE
Propolisul are proprietăți ce ajută procesul de 
cicatrizare în cazul leziunilor cutanate, reducând 
încărcătura microbiană și fungică la nivelul pielii. 
Tinctura se recomandă ca adjuvant în tratamentul 
speci�c al leziunilor super�ciale cutanate, produse 
de lovituri, zgârieturi, plăgi super�ciale prin tăiere, 
mușcătură, leziuni produse de frecare sau contuzie 
la nivelul pielii și unghiilor, arsuri de gradul I și II, 
dermatite micotice sau bacteriene.

MOD DE ADMINISTRARE
Se administrează pe tegumente în zona afectată, 
prin pulverizare de la o distanță de 10-15cm. Se 
evită contactul cu ochii, mucoasele. Produs alcoolic, 
nu se aplică în plăgi deschise. Produsul are un miros 
speci�c datorat conținutului de propolis și poate 
păta ușor și tranzitor, tegumentele în 
gălbui-maroniu. 

PERIOADA RECOMANDATĂ DE UTILIZARE
De 2-3 ori pe zi, în funcție de evoluția leziunilor, în 
general sunt necesare 2-3 zile pînă la cicatrizare. 

PRECAUŢII DE DEPOZITARE
Produsul se păstrează la loc uscat, ferit de lumină, cu 
temperaturi sub 25°C, ferit de îngheţ. A nu se lăsa 
la îndemâna şi la vederea copiilor. 



pulbere uz extern pentru toate 
speciile de animale

COMPOZIȚIE
Ulei esențial Tea Tree, ulei esențial de Citronela, tinctură gălbenele calendula 
o�cinalis, tinctură crețișoară alchemilla vulgaris,  talc, carbonat calciu.

UTILIZARE 
Se recomandă la toate speciile de animale 
adjuvant la medicația speci�că din tratamentul 
afecțiunilor cutanate: plăgi de castrare, ulcerații, 
eczeme, dar și în orice fel de plagă deschisă. 
Extractele de plante au propriețăți repelente, 
antiin�amatoare, antiseptice, hemostatice şi ajută 
la regenerarea țesuturilor. Talcul aderă la mucoase 
punând în contact intim și permanent plaga cu 
extractele de plante, favorizând burjeonarea. 

MOD DE ADMINISTRARE
Se pudrează prin operculul perforat până se 
acoperă complet plaga. O nouă pudrare nu 
presupune curațarea plăgii de resturile de pudră. 
Nu se îndepărtează crusta formată (sub ea are loc 
procesul de burjeonare, cicatrizare care este 
întrerupt prin eliminarea crustelor, mărind timpul 
de vindecare). 

ÎNGRIJIRE  ȘI IGIENĂ ������������� ��
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PERIOADA RECOMANDATĂ DE UTILIZARE 
Zilnic o administrare pâna la formarea crustei. De 
obicei sunt su�ciente 2-3 administrări. 

PRECAUȚII DE DEPOZITARE
Produsul se păstreaza la loc uscat, la temperatura 
camerei. A nu se lăsa la îndemâna şi la 
vederea copiilor. 

Câini Pisici

Bovine Ovine

Cabaline

Păsări

Caprine Suine

Iepuri



ÎNGRIJIRE  ȘI IGIENĂ

Soluţie uz extern în �acon cu atomizor

COMPOZIŢIE
Apă puri�cată, cupru ionic 1%, zinc ionic 1%, acid citric, ulei esenţial 
de cuişoare, ulei esenţial de lemongrass, ulei esenţial de scorţişoară, 
ulei esenţial de rozmarin, ulei esenţial de eucalipt, colorant E133.

Ovine Suine

Cabaline Caprine

Bovine

UTILIZARE
Podospray ECO se utilizează pentru igiena 
uzuală şi preventivă a afecţiunilor copitelor, 
determinate de acţiunea mecanică şi chimică pe 
care o exercită gunoiul de grajd, urina sau apa în 
exces. Bene�c ca adjuvant în tratamentul 
infecţiilor bacteriene, virale sau fungice ale 
copitelor, cum ar �: verucile călcâielor, 
necrobaciloza interdigitală (putregaiul) sau alte 
afecţiuni speci�ce copitei.

MOD DE ADMINISTRARE
Pentru igiena şi prevenirea afecţiunilor copitelor, 
produsul se aplică local fără a � diluat. În cazul în 
care există leziuni, se recomandă mai întâi 
curăţarea copitei, după care, pe zona afectată se 
aplică Podospray ECO până la saturaţie pentru a 
obţine o expunere maximă a leziunilor la soluţie. 
Aplicarea produsului trebuie să continue până la 
vindecarea leziunilor. A se agita bine înainte de 
utilizare. 

PRECAUȚII DE DEPOZITARE
Se păstrează la temperatura camerei. A nu se 
lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor. 
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ÎNGRIJIRE  ȘI IGIENĂ

Vanogel 
Camforat
Gel pentru utilizare topică

COMPOZIȚIE
Salicilat de metil, camfor, eucaliptol, mentol, apă puri�cată, alcool etilic, 
polisorbat, carbomer, trietanolamină, colorant CI 19140, colorant CI 
42090.

Bovine Ovine

CaprineCâini Pisici

Cababine

UTILIZARE 
Datorită proprietăţilor revulsive şi 
decongestionate ale componentelor rezultă o 
stimulare a circulaţiei sangvine locale, asigurând 
o senzaţie rece-cald la locul aplicării. Din acest 
motiv, produsul este recomandat ca adjuvant în 
tratamentul artritelor, miozitelor, tendinitelor, 
nevralgiilor, contuziilor, mastitelor, lactaţiei false, 
galactoreei la bovine, ovine, caprine, cabaline, 
câini, pisici. Este bene�c în tratamentul speci�c 
al afecţiunilor  mamare pentru o vindecare mai  
rapidă. 

MOD DE ADMINISTRARE
Se aplicã pe pielea curată şi uscată, pe zona 
afectată, masând energic regiunea pentru a 
favoriza pătrunderea gelului. Se repetă de 3-4 
ori pe zi până la dispariţia simptomatologiei 
dureroase.  Nu se utilizeazã în caz de 
sensibilitate cunoscută la ingredientele active 
sau la oricare dintre excipienţi. Nu se aplică pe 
mucoasele  conjunctivală şi genitală. Nu se 
aplică pe răni deschise. 

������������� ��
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ATENȚIONĂRI SPECIALE 
Operatorul  va evita contactul produsului cu 
mucoasele şi conjunctivele. Operatorul  va evita  
contactul direct cu produsul dacă  este alergic la 
oricare dintre ingrediente.  În situaţia în care se 
aplicã  accidental o cantitate prea mare de 
produs, se spală abundent cu apă şi săpun. 

PRECAUȚII DE DEPOZITARE
Produsul se păstrează la temperaturi sub 25ºC.  
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.



���������������ț����������ă

COMPOZIŢIE
Apă puri�cată, carbomer, octildodecanol, homosalat, ulei de 
citrus limonum , ulei de rosmarinus o�cinalis, ulei de origanum 
majorana, ulei de lavandula hybride, ulei de citrus aurantium 
var. bergama, extract de ardei iute, nicotinat de metil, alcool 
etilic, hidroxid de sodiu.  

UTILIZARE
Datorită proprietăţilor puternic revulsive ale 
componentelor se asigură o stimulare a 
circulaţiei sangvine locale, ameliorând astfel 
durerea în cazul  in�amaţiilor articulare, 
musculare  și ale tendoanelor. Din acest 
motiv, produsul se recomandă ca adjuvant 
în tratamentul  artritelor, miozitelor, 
tendinitelor, nevralgiilor, contuziilor. 

MOD DE ADMINISTRARE
Se aplică pe pielea curată şi uscată de 2 ori 
pe zi, în zona afectată, masând energic 
regiunea pentru a favoriza pătrunderea 
gelului în piele. Nu se utilizează în caz de 
hipersensibilitate cunoscută la substanţele 
active sau la oricare dintre excipienţi. Nu se 
aplică pe mucoasele  conjunctivală şi 
genitală. Nu se aplică pe răni deschise. 
Contactul direct cu pielea produce înroşire 
intensă şi încălzire persistentă ce dispare 
după maximum 30min. -1h. 

Se recomandă ca operatorul să poarte mănuși 
de protecție în timpul aplicării și să evite 
contactul pielii și al mucoaselor cu produsul. 
În caz de contact accidental se spală intens cu 
apă și săpun. În cazul în care fenomenele 
persistă sau apar alte fenomene de 
sensibilizare se va adresa medicului.

PRECAUȚII DE DEPOZITARE
Se păstrează la temperatura camerei. A nu se lăsa 
la îndemâna şi la vederea copiilor. 

Bovine

Cabaline

Câini

Pisici

Caprine

Ovine
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Bovine Ovine Caprine

ÎNGRIJIRE  ȘI IGIENĂ
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COMPOZIŢIE
Apă  puri�cată, ulei de bumbac, glicerină , vitamina A, vitamina D3, 
vitamina E, alcool etilic, extract  rozmarin, de gălbenele și de tei 
argintiu, PQ37carbomer.

UTILIZARE
VANOGEL RELAX conţine un amestec  de 
extracte vegetale și este conceput pentru 
îngrijirea pro�lactică al  pielii ugerului. Produsul 
conferă tegumentului mamar elasticitate şi 
rezistenţă la crăpături și are efect calmant al  
durerii şi iritaţiilor, �ind recomandat ca adjuvant 
în   tratamentul speci�c al afecţiunilor mamare 
pentru o vindecare mai  rapidă.  

MOD DE ADMINISTRARE
VANOGEL RELAX se aplică  pe pielea ugerului și 
se masează ușor, după �ecare muls 
asigurându-se astfel protecţia zonei faţă de 
agenţii in�amatori, radiaţiile solare, factorii 
iritanţi, etc. În cazul  in�amaţiilor sau 
deshidratării pielii ugerului  se aplică ori de câte 
ori este necesar.  Înainte de aplicarea produsului, 
ugerul trebuie spălat şi uscat corespunzător. 
Laptele obţinut după aplicarea acestui gel poate 
� dat în consum, deoarece componenţii 
produsului nu comportă riscuri asupra sănătăţii 
omului. 

PRECAUȚII DE DEPOZITARE
Se păstrează la temperatura camerei. A nu se 
lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor. 

������������� ��
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şampon cu biotină pentru cai 

Cabaline

COMPOZIȚIE
INCI Aqua,   sodium lauryl ether sulfate, cocamidopropyl 
betaine, coco-glucoside, Aloe barbadensis extract, Melaleuca 
alternifolia oil, Urtica dioica extract, biotin, sodium cloride, 
sodium benzoate, citric acid, CI 19140+42090.

UTILIZARE
Se recomandă pentru întreținerea și 
igienizarea părului la cabaline realizând 
îndepărtarea e�cientă a murdăriei fără a 
provoca iritații sau uscăciune pielii. 
Combinație din extracte de plante 
îmbogățit cu biotină, cu efect optim nutritiv 
și de emoliere a pielii și �rului de păr care 
devine mai rezistent cu un aspect moale și 
strălucitor, rezistent și ușor de periat. 

MOD DE APLICARE
Se umezește părul și pielea din abundență 
cu apă. Se aplică șamponul cu un burete și 
se masează bine suprafață. Se lasă să 
acționeze șamponul câteva minute, după 
care se clătește spuma cu apă din 
abundență. 

PERIOADA RECOMANDATĂ DE UTILIZARE
Se recomandă pentru întreținerea de rutină. 
Se păstrează în încăperi uscate, ferit de 
căldură și lumină, în ambalajul original. În 
caz de sensibilitate cunoscută la unul din 
componentele produsului, operatorul va 

purta echipament de protecție pe timpul 
aplicării. 

PRECAUȚII DE DEPOZITARE
Se păstrează la temperatura camerei. A nu se 
lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor. 

ÎNGRIJIRE  ȘI IGIENĂ ������������� ��
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COMPOZIŢIE
Bentonită granulată, sulfat de cupru, parfum lavandă.

INDICAŢII
Produs ecologic de concepţie nouă, HAPPY 
MASTER’S CAT este un absorbant natural 
folosit pentru igiena pisicilor. Granulele de 
argilă sunt tratate cu un dezinfectant 
puternic conţin un indicator de culoare şi 
sunt parfumate. Folosirea produsului 
îndepărtează mirosul speci�c de pisică din 
locuinţă.

MOD DE UTILIZARE
Aşternutul absorbant se  aplică într-un 
recipient plat (tăviţă) sub forma unui strat 
gros de 3 cm. Zona umezită prin absorbţia 
urinei pisicilor se aglomerează şi îşi schimbă 
culoarea în albastru, facilitând vizualizarea, 
îndepărtarea totală a reziduului şi utilizarea 
economică a stratului de absorbant. Nu 
aderă pe lăbuţele pisicilor, menţinându-se 
curăţenia casei. Reziduurile pot � deversate 
direct în sol, nu prezintă toxicitate pentru 
animale sau mediu.

PRECAUȚII DE DEPOZITARE
Se păstrează la temperatura camerei. A nu se lăsa 
la îndemâna şi la vederea copiilor. 
 

Pisici

ÎNGRIJIRE  ȘI IGIENĂ ������������� ��
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Happy Master’s Cat




������������ăr

COMPOZIŢIE
Apă  puri�cată, poliquaternium 37, polimer dimeticon, polidietil 
xiloxan dicuaternar, alcool etilic, parfum.

UTILIZARE
Formulă special concepută pentru utilizarea 
frecventă după îmbăierea câinilor şi pisicilor.  
Balsamul are rolul de a descâlci părul și 
scade  nivelul încărcării electrostatice astfel 
încât  periatul blănii va � mult mai uşor şi 
mai e�cient. În acest fel se asigură o aerisire 
optimă a pielii care contribuie la  prevenirea  
afecţiunilor cutanate.  Produsul  înlătură 
mirosurile neplăcute prin efectul odorizant 
pe care îl are şi redă strălucirea blănii.

MOD DE UTILIZARE
Vanocare Balsam se aplică pe blana udă, 
după �ecare spălare. Se masează, întinzând 
balsamul pe toata lungimea �rului de păr, se 
lasă să acţioneze timp de 1-2 minute după 
care se clătește cu apă și se usucă blana.
 

ATENTIONĂRI SPECIALE
A nu se folosi la animale cu sensibilitate 
cunoscută la unul din ingredientele din 
compoziție. A se testa înainte de utilizare pe o 
suprafață cutanată limitată pentru a testa 
sensibilitatea  pielii la produs. 

PRECAUȚII DE DEPOZITARE
Se păstrează la temperatura camerei. A nu se lăsa 
la îndemâna şi la vederea copiilor. 

Câini Pisici

ÎNGRIJIRE  ȘI IGIENĂ ������������� ��
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Vanocare Balsam







����ţie repelentă pentru uz extern

COMPOZIŢIE
Uleiuri esenţiale de: Lemongrass, Citronella, Tea Tree, mentă, 
cuişoare, cimbru, vanilina, alcool etilic, polisorbat T80, apă 
puri�cată.

INDICAŢII
Substanțele volatile din componența uleiurilor 
naturale au  efect repelent pentru căpuşe, tăuni, 
ţânţari, muşte, purici, păduchi, viespi. Astfel, 
produsul face parte din  strategia de combatere 
a insectelor ce produc disconfort, 
îndepărtându-le. Componentele au proprietăți 
antiseptice şi calmante, ceea ce recomandă 
produsul în dermatitele alergice determinate de 
muşcătura insectelor. Confera miros plăcut 
blănii �ind un puternic dezodorizant natural, nu 
este toxic și se poate administra la animale de 
orice vârstă.  A nu se utiliza la indivizii care sunt 
alergici la unul dintre componenţii produsului. 

MOD DE UTILIZARE
Se pulverizează blana animalului/sub aripi până 
la piele și se lasă să se usuce înainte de 
scoaterea în aer liber. Evitați contactul 
produsului cu ochii animalului. Remanența 
produsului este în funcție de cantitatea aplicată, 
de particularitățile tipului de piele al animalului, 
în general repelența menținandu-se pănă la 
evaporarea completă a uleiurilor volatile 
naturale.

Câini Pisici

Bovine Cabaline

��������� ������������� ���
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Ovine Caprine

PRECAUŢII DE DEPOZITARE
Produsul se păstrează la loc uscat, întunecos, 
sub 25°C. A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea 
copiilor. 
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COMPOZIȚIE:
Azadirachta indica oil ( ulei de seminţe de neem) 
0,1g, Melaleuca alternifolia oil ( ulei esenţial de tea 
tree) 0,01g, excipienţi până la 1 g.

UTILIZARE
Antipoux®-Van Plant soluţie de uz extern 
pentru aplicare cutanată contribuie la 
combaterea paraziţilor externi (purici, 
păduchi, căpuşe, scabie) şi a insectelor care 
provoacă disconfort (muşte, ţânţari, furnici, 
gândaci, ploşniţe, viespi etc.). Produsul cu 
baza uleioasă are în compoziţie substanţe 
naturale din extracte de plante cu efect 
repelent şi care formează o peliculă la nivelul 
dermului. Nu este toxic, nu are efect 
cumulativ putând � utilizat la pui și animale 
adulte deopotrivă. 

MOD DE ADMINISTRARE
Soluţia se aplică direct pe piele câte o 
picătură la distanţă de 4 cm, pe linia 
mediană dorsală,începând de la baza 
cefei/crestei până la baza cozii, ori de câte ori 
este nevoie.Zona de aplicare rămâne umedă 
câteva ore. 

��������� ������������� ���
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PERIOADA RECOMANDATĂ DE UTILIZARE 
O dată la 4-5 zile sau de câte ori este nevoie, 
de exemplu după îmbăierea animalului. A nu 
se utiliza la animalele care sunt alergice la 
unul dintre componenţii produsului. 

PRECAUŢII DE DEPOZITARE
A se depozita la temperatura camerei. A nu 
se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. 

����ţie uz extern

®
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COMPOZIŢIE
Azadirachta indica  (extract seminţe  de neem), ulei esențial de 
citronella, talc, carbonat de calciu. 

UTILIZARE 
Pulbere de uz extern pentru aplicare cutanată ce 
susține combaterea paraziţilor externi (purici, 
păduchi, căpuşe, scabie) şi a insectelor care 
provoacă disconfort (muşte, ţănţari, furnici , 
ploşniţe, viespi, etc) la animale de orice vârstă, 
inclusiv la pui. Pulberea are în compoziţie 
substanţe naturale cu puternic efect repelent 
formând un strat de protecție la nivelul 
dermului, nu este toxică şi nu produce efecte 
secundare. 

MOD DE ADMINISTRARE
Se aplică direct pe piele, pe linia mediană 
dorsală, începând de la baza cefei/crestei până 
la baza cozii sau sub aripi. 

PERIOADA RECOMANDATĂ DE UTILIZARE
O dată la 7-14 zile. Se repetă aplicarea după 
îmbăiere. 

ATENȚIONĂRI SPECIALE
A nu se utiliza la animalele  care sunt alergice la 
unul dintre componenţii produsului. Testați 
sensibilitatea pe o porțiune limitată de piele 
înainte de aplicare. 

Antipoux® Plant

Pisici Câini

PRECAUŢII DE DEPOZITARE
A se depozita  în condiții de umiditate 
redusă, la temperatura camerei. A nu se lăsa 
la vederea și îndemâna copiilor.

��������� ������������� ���
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Câini Pisici

şampon pentru câini şi pisici

COMPOZIȚIE
Apă puri�cată, lauril eter sulfat de sodiu, cocamidopropil 
betaină, coco-glucozid, clorură de sodiu, extract de pelin, 
tea tree oil, benzoat de sodiu, acid citric, colorant CI 16255.

UTILIZARE
Șamponul combină efectul repelent al 
extractului natural de pelin cu cel de insecticid 
natural puternic al extractului de tea tree și 
acționează împotriva paraziților externi 
(purici, păduchi, scabie) și a insectelor ce 
produc discomfort (ţănţari,muşte, ploşniţe). 
Produsul are proprietatea de a calma iritaţiile 
şi pruritul cutanat provocate de paraziţi și se 
poate folosi deopotriva la pui și exemplare 
adulte ori de câte ori este nevoie. După 
umectarea completă a blănii, aceasta se 
şamponează  energic pentru o curăţire 
e�cientă. Spuma obţinută se lasă să acţioneze 
2 minute, după care se clăteşte cu apă din 
abundenţă. 

ATENȚIONĂRI SPECIALE
A nu se folosi la animale cu sensibilitate 
cunoscută la unul din ingredientele din 
compoziție. A se testa înainte de utilizare pe o 
suprafață cutanată limitată pentru a testa 
sensibilitatea pielii la produs. 

PRECAUŢII DE DEPOZITARE
A se depozita la temperatura camerei. A nu se 
lăsa la vederea și îndemâna copiilor. 

��������� ������������� ���
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Antipoux® Van
Plant Forte



şampon pentru câini şi pisici

COMPOZIŢIE per 100g: 
Apă puri�cată, PLANTAPON 611 C, sare, extract de pelin, extract de 
Citronella, benzoat de sodiu, acid citric, colorant.

UTILIZARE
Extractul natural de pelin si citronella au efect 
repelent asupra paraziților externi (purici, 
păduchi, scabie) și a insectelor ce produc 
discomfort (ţănţari, muşte, ploşniţe). Produsul 
are proprietatea de a calma iritaţiile şi pruritul 
cutanat provocate de paraziţi. Conferă miros 
plăcut şi strălucire blănii. După umectarea 
completă a blănii, aceasta se şamponează  
energic pentru o curăţire e�cientă. Spuma 
obţinută se lasă să acţioneze 2 minute, după 
care se clăteşte cu apă din abundenţă. 

ATENȚIONĂRI SPECIALE
A nu se folosi la animale cu sensibilitate 
cunoscută la unul din ingredientele din 
compoziție. A se testa înainte de utilizare pe o 
suprafață cutanată limitată pentru a testa 
sensibilitatea pielii la produs. 

CONDIȚII DE PĂSTRARE
La temperatura camerei. A nu se lăsa la 
îndemâna și vederea copiilor! 

Antipoux®-Van Plant

Pisici Câini
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COMPOZIŢIE
1 pipetă soluţie conţine: Isopropyl Myristate, Neem seed oil, Geraniol, 
Lavender oil . 

UTILIZARE
Soluția spot-on, asigură protecţie naturală 
sigură şi e�cientă împotriva puricilor, căpuşelor, 
păduchilor, ţânţarilor. Conţinutul  echilibrat de 
uleiuri naturale cu rol repelent, se absoarbe  mai 
rapid și constituie o  abordare nouă în 
prevenirea şi controlul infestaţiilor cu paraziţi 
externi.

MOD DE ADMINISTRARE
Se aplică conținutul unei pipete din zona gâtului 
până la baza cozii, separând blana animalului 
până când pielea este vizibilă, astfel încât 
lichidul să intre direct în contact cu pielea, 
întotdeauna după baie și după uscarea părului. . 
Ingredientele active se vor distribui pe întreaga 
suprafaţă corporală prin intermediul sebumului. 
Periaţi după �ecare aplicare pentru ca difuzarea  
produsului să se facă mai rapid.

PERIOADA RECOMANDATĂ DE UTILIZARE
Se aplică o pipetă la 2-4 săptămâni, în funcție de 
nivelul de risc al infestării cu paraziți externi, 
care ține de expunerea și stilul de viață al 
câinelui. 

Antipoux® Captivan

Pisici Câini

ATENȚIONĂRI SPECIALE
Se aplică pe pielea intactă și se evită 
contactul cu ochii și mucoasele. Produsul 
conține  substanțe cu potențial alergizant și 
nu se aplică la animale cu hipersensibilitate 
cunoscută la unul din componente. 

CONDIȚII DE PĂSTRARE
La temperatura camerei. A nu se lăsa la 
îndemâna și vederea copiilor! 
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ANTIPOUX® spot on CAPTIVAN DOG

ANTIPOUX® spot on CAPTIVAN DOG

ANTIPOUX® spot on CAPTIVAN CAT

1 pipetă

2 pipete

1 pipetă

PRODUCẶTOR: Vanelli ���������

>20 kg



soluţie cu uleiuri esenţiale naturale 
pentru controlul păduchilor

COMPOZIŢIE: 
Ulei esenţial de citronella, alcool etilic denaturat, geraniol, sorbital 
T80, apă demineralizată.

UTILIZARE
Asigură protecţie naturală, sigură şi e�cientă 
împotriva paraziţilor externi la păsări, cum ar � 
acarienii roşii (căpuşele sau păduchii roşii), cei 
mai importanţi ectoparaziţi ai găinilor ouătoare, 
ce produc pierderi prin scăderea producţiei de 
ouă şi deprecierea calităţii.

MOD DE ADMINISTRARE
Se aplică prin pulverizare direct pe pasăre şi în 
adăpost la o oră după stingerea luminii, când 
păsările sunt liniştite. Soluţia poate � aplicată în 
prezenţa păsărilor, nu conţine pesticide sau alte 
substanţe chimice. Nu necesită timp de 
aşteptare până la sacri�care.

ATENȚIONĂRI SPECIALE
Evitaţi contactul direct cu pielea, ochii şi gura. 
Spălaţi bine mâinile după utilizare. Persoanele 
care au o sensibilitate cunoscută la oricare 
dintre componenţi nu trebuie să intre în contact 
cu produsul. Poate produce reacţii de iritare şi 
sensibilizare.

CONDIȚII DE PĂSTRARE
A se păstra la temperaturi până în 250C, ferit de 
razele directe ale soarelui. A nu se lăsa la 
vederea şi îndemâna copiilor.

Antipoux® Galisium
��������� ������������� ���

������

PRODUCẶTOR: Vanelli ���������

Păsări







insecticid lichid concentrat emulsionabil 
indicat pentru combaterea insectelor 
ZBURĂTOARE ŞI TÂRÂTOARE

COMPOZIŢIE
100 g produs conţin:
Cipermetrină (CAS: 52315-07-8; CE: 257-842-9)  5 g
Tetrametrină (CAS: 7696-12-0; CE: 231-711-6)  1,6 g

SPECTRU DE ACȚIUNE
Produsul are un spectru larg de activitate �ind e�cient 
asupra insectelor zburatoare şi târâtoare, cum ar �: 
gândaci de bucătărie, muşte, ţânţari, viespi, căpuşe, 
ploşniţe, păduchi, purici, molii, paianjeni, scorpioni. 

INDICAȚII DE UTILIZARE:
Insecticid utilizat în sectorul  de igienă și sănătate publică 
pentru controlul insectelor în interiorul şi exteriorul 
clădirilor.  Se  recomandă  ca aplicarea să se realizeze în 
lipsa persoanelor din încăperi şi cu ferestrele închise, 
pentru a se produce o eliminare rapidă a insectelor, 
urmată de o aerisire foarte bună a încăperii.

INDICAȚII DE FOLOSIRE ȘI DOZARE:

Produsul se foloseşte astfel:

Un litru de soluţie astfel obţinut este su�cient pentru 
tratarea unei suprafeţe de circa 10 mp; soluţia se 
pulverizează cu ajutorul unei pompe cu presiune 
obişnuită. Acţiunea insecticidă a produsului este de 100% 
după un timp de contact de 15 minute pentru insectele 
zburătoare, de 180 minute pentru insectele târâtoare și de 
24 de ore  pentru țânțari. E�cacitatea produsului este de 
cel puţin 7–14 zile. Pentru păstrarea în timp a activităţii 
insecticide este recomandabil să se evite spălarea zonelor 
tratate. Doze de până la 300 ml/10 litri apă/100 mp sunt 
necesare în locuri deschise, de exterior, cu densităţi foarte 
ridicate ale populaţiilor de insecte sau cu condiţii de 
mediu di�cile (ferme zootehnice, spaţii industrial, 

domeniul public, etc).

Fraze de pericol: H302+H332 Nociv în caz de înghiţire 
sau prin inhalare. H319 Provoacă o iritare gravă a 
ochilor. H410 Foarte toxic pentru organismele 
acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen 
lung asupra mediului acvatic. H225 Lichid şi vapori 
foarte in�amabili. H335 Poate provoca iritarea căilor 
respiratorii. H336 Poate provoca somnolenţă sau 
ameţeală. Fraze de precauţie: Prevenire: P210  A se 
păstra departe de surse de căldură, suprafețe încinse, 
scântei, �ăcări deschise sau alte surse de aprindere. 
Fumatul interzis.  P261 Nu inspirați praful/fumul/ 
gazul/ ceața/vaporii/spray-ul. P280 Purtați mănuși de 
protecție/îmbrăcăminte de  protecție/echipament de 
protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. 
P273 A se evita aruncarea în mediul înconjurător. P391 
Colectați scurgerile de produs. P501 Aruncați 
conținutul/ containerul în acord cu regulamentele 
locale/ regionale/ nationale/ internationale. P301+330 
+331 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU se va 
induce voma. P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: 
transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare 
de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație. 
P303 +P361+P353   ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA 
(sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea 
contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș. P305 
+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu 
atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți 
lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru 
se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P403
+P233 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. 
Păstrați recipientul  închis etanș. Cuvânt de avertizare: 
Pericol. Se interzice refolosirea ambalajului. Deşeurile 
vor � reciclate conform legislaţiei naţionale de către o 
�rmă specializată. 
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CANTITATE PRODUS CANTITATE APĂ
50 ml

100 ml
300 ml

1,5 litri apă
3 litri apă

10 litri apă

CATEGORII DE UTILIZATORI
Industriali, profesionali şi populaţie.

DOMENIUL DE UTILIZARE
Sectorul  de igienă și sănătate publică. 
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ZBURĂTOARE ŞI TÂRÂTOARE

COMPOZIŢIE
100 g produs conţin: 
Cipermetrină (CAS:52315-07-8;CE:257-842-9) 0,15 g. 
Tetrametrină (CAS:7696-12-0; CE:231-711-6) 0,048 g.

CATEGORII DE UTILIZATORI
Industriali, profesionali şi populaţie. 

DOMENIUL DE UTILIZARE
Sectorul  de igienă și sănătate publică. 

INDICAŢII DE UTILIZARE
Insecticid utilizat în sectorul  de igienă și sănătate 
publică pentru controlul insectelor în interiorul şi 
exteriorul clădirilor. Se  recomandă  ca aplicarea să se 
realizeze în lipsa persoanelor din încăperi şi cu 
ferestrele închise, pentru a se produce o eliminare 
rapidă a insectelor, urmată de o aerisire foarte bună a 
încăperii. 

INDICAŢII DE FOLOSIRE ŞI DOZARE
CORSAR SPRAY se folosește ca atare, având o 
concentrație a soluției de lucru de 3%. Un litru de 
soluție este su�cient pentru tratarea unei suprafețe de 
circa 10 mp; soluția se pulverizează cu ajutorul unei 
pompe cu presiune obișnuite. Acţiunea insecticidă a 
produsului este de 100% după un timp de contact de 
15 minute pentru insectele zburătoare, de 180 minute 
pentru insectele târâtoare și de 24 de ore  pentru 
țânțari. E�cacitatea produsului este de cel puţin 7 – 14 
zile.  Pentru păstrarea în timp a activităţii insecticide 
este recomandabil să se evite spălarea zonelor tratate. 
1 litru soluţie/10mp este necesar în locuri deschise, de 
exterior, cu densităţi foarte ridicate ale populaţiilor de 
insecte sau cu condiţii de mediu di�cile (ferme 

zootehnice, spaţii industriale, domeniul public, 
etc). 

FRAZE DE PERICOL 
H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice; 
H410 Foarte toxic pentru mediului acvatic cu 
efecte pe termen lung. 

FRAZE DE PRECAUȚIE
P101 Dacă este necesară consultarea medicului, 
țineți la îndemână recipientul sau eticheta 
produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna şi la 
vederea copiilor.; P260 Nu inspiraţi 
praful/fumul/gazul/ ceața/ vaporii/spray-ul. P273 
Evitaţi dispersarea în mediu; P301+330+331 ÎN 
CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU se va induce 
voma; P501 Aruncați conținutul / containerul la o 
instalație de eliminare a deșeurilor aprobată. 
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ZBURĂTOARE ŞI TÂRÂTOARE

COMPOZIŢIE
100 ml produs conţin: 
Tetrametrină (CAS: 7696-12-0, CE: 231-711-6) 1 g.

SPECTRU DE ACŢIUNE 
Produsul are un spectru larg de activitate �ind e�cient 
asupra insectelor zburătoare şi târâtoare, cum ar �: 
gândaci de bucătărie, muşte, furnici, ţânţari, viespi, 
căpuşe, ploşniţe, păduchi, purici, molii, păianjeni, 
scorpioni. 

INDICAŢII DE FOLOSIRE ŞI DOZARE
Produsul se foloseşte pulbere ca atare, în cantitate de 
15-20 grame pentru �ecare metru pătrat. Praful se 
împrăștie uniform, într-un strat subțire direct în 
ascunzătorile și traseele de deplasare a insectelor 
dăunătoare, precum: crăpături, �suri, în apropierea 
gunoiului, etc. Pentru eliminarea puricilor și 
ploșnitelor, aplicați praful și pe cutele tapițeriei 
paturilor. Nu îndepărtați praful prin spălare sau 
măturare. Dacă este necesar, tratamentul va � repetat 
săptămânal. E�cacitatea  produsului este de 100% 
pentru furnica neagră de casă după un timp de 
contact de 180  minute, pentru insectele târâtoare 
după un timp de contact de 48 de ore, iar pentru  
insectele  zburătoare după un timp de contact de 48 
minute. Se recomandă  ca aplicarea să se realizeze în 
lipsa persoanelor din încăperi şi cu ferestrele închise, 
pentru a se produce o eliminare rapidă a insectelor, 
urmată de o aerisire foarte bună a încăperii.

CATEGORII DE UTILIZATORI
Industriali, profesionali şi populaţie. Furnivan se  
utilizează în interior și exterior, în gospodării 
(bucătărie, pivnițe, subsoluri, balcon), instituții publice 
și private (spitale, şcoli, grădinițe, cantine, restaurante, 
etc), ferme de animale, etc, aplicarea realizându-se în 
absenţa persoanelor din încăperi. 

DOMENIUL DE UTILIZARE
Sectorul  de igienă și sănătate publică. 

FRAZE DE PERICOL
H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice, 
poate provoca efecte adverse pe termen lung 
asupra mediului acvatic. 

FRAZE DE PRECAUŢIE
P101 Dacă este necesară consultarea medicului, 
țineți la îndemână recipientul sau eticheta 
produsului. P102  A nu se lăsa la îndemâna şi la 
vederea copiilor.  P260 Nu inspiraţi 
praful/fumul/gazul/ ceața/vaporii/spray-ul. P273  
Evitaţi dispersarea în mediu. P301+330+331 ÎN 
CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU se va induce 
voma. P501 Aruncați conținutul / containerul la o 
instalație de eliminare a deșeurilor aprobată. P391 
–Colectaţi scurgerile de produs.

ELIMINAREA DEŞEURILOR ŞI A REZIDUURILOR 
PREPARATULUI
Modul de ambalare/ comercializare a 
preparatului, respectarea normelor privind 
manipularea, depozitarea, utilizarea și curățirea/ 
decontaminarea ambalajelor imediat după golire 
sunt cele mai la îndemână măsuri privind 
eliminarea deșeurilor pentru utilizatorul �nal.
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COMPOZIŢIE
100 ml produs conţin: Glutaral 50% 30g, Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl 
ammonium chloride (ADBAC/BKC (C12-C16)) 50% 18g. 

CATEGORII DE UTILIZATORI
Veterinar, industrial şi profesional.

DOMENIU DE UTILIZARE 
Este un produs biocid ce este recomandat a � utilizat  
pentru igiena veterinară, inclusiv  în zonele în care 
sunt adăpostite, ţinute sau transportate animalele. 
Spectru de acţiune:  bactericid (SR EN 1656 : 2010/AC 
:2011 (faza 2, etapa1)), SR EN 14349:2009 (faza 2, 
etapa2), fungicid (SR EN 1657 : 2009 (faza 2, etapa1)), 
micobactericid (SR EN 14204 : 2004 (faza 2, etapa1)), 
virucid (SR EN 14675 : 2006 (faza 2, etapa1)). 

INDICAŢII DE UTILIZARE
Se recomandă în aria veterinară pentru dezinfecţia 
suprafeţelor şi dezinfecţia prin imersie a obiectelor 
contaminate. Produsul se utilizează în concentraţie de 
0,5% (0,5 ml/100 ml apă)  timpul de acţiune �ind de 
60 minute.Soluţiile se prepară folosind apă curată în 
recipiente fără urme de alte substanţe chimice. Soluţia 
de lucru se aplică pe suprafeţe prin pulverizare cât mai 
�nă calculându-se 150-200 ml soluţie pentru �ecare 
m2 de suprafaţă. După expirarea timpului de contact 
suprafeţele se vor clăti cu apă curată. Lăsaţi închis 
spaţiul pentru 2 ore după aplicare.

PRECAUŢII DE DEPOZITARE
Produsul se păstrează la loc uscat, întunecos, sub 
25°C, ferit de îngheţ. Cuvânt de avertizare: Pericol, 
Fraze de pericol:  H301 Toxic în caz de înghitire; H331 
Toxic în caz de inhalare; H314 Provoacă arsuri grave 
ale pielii şi lezarea ochilor; H334 Poate provoca 
simptome de alergie sau astm sau di�cultăţi de 
respiraţie în caz de inhalare; H317 Poate provoca o 
reacţie alergică a pielii; H400 Foarte toxic pentru 
organismele acvatice. Fraze de precauţie:  Prevenire: 

P102 A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. 
P260 Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/ 
vaporii/spray-ul; P280  Purtaţi mănuşi de 
protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie/echipament 
de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a 
feţei; P285 În cazul în care ventilarea este 
insu�cientă, purtaţi echipament de protecţie 
respiratorie; P273  A se evita aruncarea în mediul 
înconjurător; P391  Colectaţi scurgerile de produs; 
P501 Aruncaţi conţinutul/containerul în acord cu 
regulamentele locale /regionale /naţionale 
/internaţionale. Răspuns:   P301+330+331 ÎN CAZ 
DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU se va induce voma; 
P304+P340   ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi 
victima la aer liber se menţine în stare de repaus, 
într-o pozitie confortabilă pentru respiraţie; 
P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA 
(sau părul): scoateţi imediat toată imbrăcămintea 
contaminată. Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş.
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: 
clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe 
minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este 
cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. 
Continuaţi să clătiţi. 

DEPOZITARE
P403+P233  A se depozita într-un spaţiu bine 
ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş. Citiţi 
instrucţiunile ataşate înainte de folosire. 

INSTRUCŢIUNI PENTRU ELIMINAREA ÎN 
SIGURANŢĂ A PRODUSULUI BIOCID ŞI A 
AMBALAJULUI SĂU 
Se interzice refolosirea ambalajului. Deşeurile vor 
� reciclate conform legislaţiei naţionale de către o 
�rmă specializată. 

DEZINFECTANŢI

Vanosept Van
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