PAKENDI MÄRGISTUS
VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA
JÄRGMISED ANDMED
Konteiner

1.

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Kenocidin Spray and Dip
Kloorheksidiindiglükonaat 5 mg/ml, nisakastutuslahus/nisasprei veistele (piimakari)
2.

TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Kloorheksidiindiglükonaat: 5,00 mg/ml (mis vastab kloorheksidiinile 2,815 mg/ml)
Briljantsinine 85% (E133): 0,035 mg/ml
Glütserool: 60,00 mg/ml
Allantoiin: 1,00 mg/ml
3.

RAVIMVORM

Nisakastutuslahus/nisasprei.
Sinine vedel lahus.
4.

PAKENDI SUURUS(ED)

1 l, 5 l,10 l, 20 l, 25 l, 60 l, 200 l. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
5.

LOOMALIIGID

Veis (piimalehmad).
6.

NÄIDUSTUS(ED)

Nisade desinfektsiooniks lakteerivatel piimalehmadel ühe osana mastiidi ennetamise strateegiast.
Nisa naha ja nisa tipu hea seisukorra säilitamiseks.
7.

MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Nisanahale manustamiseks.
Preparaat on kasutusvalmis nisakastutuslahus või pihus lüpsijärgseks kasutamiseks kuni kaks korda
päevas.
Kasutada vähemalt 5 ml lehma kohta igal kasutuskorral.
Kastutada nisasid vahetult pärast iga lehma lüpsmist. Veenduda, et nisa oleks vähemalt kolme
neljandiku pikkuse ulatuses lahusesse kastetud. Teise võimalusena pihustada preparaadiga iga nisa
kogu pind vahetult pärast lüpsmist.
Kui vaja, tuleb kastutustopsi või pihustipudelit täita.
Kui kastutamiseks kasutatakse tavalist kastutustopsi, tuleb iga lüpsi ajal kasutada värsket lahust.
Kastutustops või pihustipudel iga lüpsikorra järel või kui tops saastub lüpsi ajal, tühjendada,
puhastada ja loputada. Mitte valada ülejäänud lahust kastutustopsist või pihustipudelist tagasi
originaalkonteinerisse. Mitte kasutada preparaati lüpsiseadmete puhastamiseks ja/või
desinfitseerimiseks.
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8.

KEELUAEG

Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.
Piimale: 0 tundi.
9.

ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne järgmist lüpsi veenduge, et udar ja nisad oleksid puhtad ja kuivad.
Võib kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.
Kloorheksidiini saab inaktiveerida anioonsete ja mitteioonsete pindaktiivsete (nt seebid, ka
looduslikud) ainete või mitteorgaaniliste anioonidega, seetõttu mitte segada kraaniveega, teiste
kemikaalidega, desinfitseerimisvahenditega ja teiste nisa- ja udarahooldusvahenditega.
See veterinaarravim on nisanahale manustamiseks, märkimisväärset imendumist ei toimu.
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Kui ilmnevad haiguse tunnused, konsulteerige veterinaararstiga.
Ainult välispidiseks kasutamiseks.
Ravimi kasutamine nisavigastuste korral võib aeglustada haavade paranemist nisadel. Nisavigastuste
korral on soovitatav ravimit mitte manustada kuni vigastused on paranenud. Orgaanilise materjali
(mäda, veri jne) esinemine võib piirata kloorheksidiini desinfitseerivat toimet.
Kui temperatuur on allpool külmumispunkti, laske nisadel enne lehmade väljalaskmist kuivada.
Laske preparaadil kuivada enne lehmade laskmist niiskuse (vihm), külma või tuule kätte.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Vältida silma sattumist. Ravimi silma sattumisel loputada puhta voolava veega ning pöörduda arsti
poole.
Juhuslikul ravimi allaneelamisel juua suures koguses vett ja pöörduda viivitamatult arsti poole.
Hoida eemal toidust ja loomasöödast.
Pärast kasutamist pesta käed.
Kui preparaati manustatakse pihustipudeliga, vältida töötamist pihuseudus.
Inimesed, kes on kloorheksidiini suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga
vältima.
Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Väga harvadel juhtudel võib nisakastutusvahendi toimeaine muutmine põhjustada naha ärritust.
Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida ei ole loetletud käesoleval etiketil, palun
teavitage sellest oma veterinaararsti.
Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust kloorheksidiini või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
10.

KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 6 kuud.
Hävitamise kuupäev:____/_____/______
11.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida konteiner tihedalt suletuna.
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Mitte lasta külmuda.
Kui veterinaarravim on külmunud, sulatada see soojas kohas üles ja loksutada hästi enne kasutamist.
Hoida valguse eest kaitstult.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud etiketil.
200-liitrilist mitmeannuselist konteinerit ei pea tagastama uuesti täitmiseks.
12.

ERINÕUDED
ETTEVAATUSABINÕUDE
OSAS
KASUTAMATA
JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
OHTLIK KALADELE JA TEISTELE VEEORGANISMIDELE. Ravim ega kasutatud konteinerid ei
tohi sattuda tiikidesse, kraavidesse ega teistesse veekogudesse.
13.

MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED
VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON
KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.
14.

MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
15.

MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress:
CIDLINES NV
Waterpoortstraat 2
8900 Ieper
Belgia
Tel. +32 (0) 57 21 78 77
Fax. +32 (0) 57 21 78 79
Mail: info@cidlines.com
16.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

1720
17.

TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr:
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