PAKENDI INFOLEHT

PAKENDI INFOLEHT
KENOSTART, 3 mg/g nisakastutuslahus piimalehmadele
1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE
EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS
CID LINES NV
Waterpoortstraat, 2
8900 IEPER
Belgia
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
KENOSTART, 3 mg/g nisakastutuslahus piimalehmadele
Aktiivne jood
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS
Aktiivne jood

3 mg/g

4. NÄIDUSTUS(ED)
Nisade desinfektsioon veiste mastiidi ennetusravi osana.
5. VASTUNÄIDUSTUSED
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust joodi või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.
6. KÕRVALTOIMED
Ei ole teada.
Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes
mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.
7. LOOMALIIGID
Veis (piimalehmad).
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD
Preparaat on saadaval kasutamisvalmis kastutuslahusena. Kastutusnõu peaks mahutama vähemalt 5 ml
ravimit. Kastutada iga nisa vahetult pärast lüpsmist. Veenduda, et nisast kattuks ühtlaselt vähemalt
kolmveerand pikkusest. Kastutussnõu täita vastavalt vajadusele. Kasutamise järel tuleks nõu
tühjendada ning uuesti kasutamise eel pesta. Veterinaarravim on mõeldud nisade lüpsijärgseks
kastutumiseks kuni kaks korda päevas.

9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS
Vt. lõik 8.
10. KEELUAEG
Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva
Piimale: 0 päeva
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED
Hoida originaalpakendis.
Hoida konteiner tihedalt suletuna
Mitte lasta külmuda.
Kui preparaat on külmunud, sulatada soojas ruumis ja enne kasutamist hoolikalt loksutada.
Hoida valguse eest kaitstult.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast EXP.
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 16 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 6 kuud.
12. ERIHOIATUSED
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:
Ainult välispidiseks kasutamiseks.
Ravimi kasutamine nisavigastuste korral võib aeglustada haavade paranemist. Nisavigastuste korral on
soovitav ravimit mitte manustada kuni vigastused on paranenud.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:
Vältida silma sattumist. Ravimi silma sattumisel loputada puhta voolava veega ning pöörduda arsti
poole.
Ravimi allaneelamisel juua suures koguses vett ja pöörduda viivitamatult arsti poole.
Hoida eemal toidust ja loomasöödast.
Pärast kasutamist pesta käed.
Inimesed, kes on joodi suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.
Tiinus, laktatsioon:
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni perioodil.
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:
Mitte segada teiste kemikaalidega.
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):
Ei rakendata. See veterinaarravim on mõeldud paikseks kasutamiseks, märkimisväärset imendumist ei
toimu.
Sobimatus:
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB HÄVITAMISEL
Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos
majapidamisprügiga.
Kenostart ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele.
Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed
aitavad kaitsta keskkonda.
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV
Märts 2013
15. LISAINFO
Pakendid: 1L, 5L, 10L, 20L, 60L, 200L.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

