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Multimastit, zawiesina dowymieniowa dla bydla
1.

NAZWA I1ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWORCY
ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERIT, JESLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny:
ScanVet Poland Sp. z 0.0.

Skiereszewo, ul. Kiszkowska 9
62-200 Gniezno
Tel. (061) 426 49 20

Wytwêrca odpowiedzialny za zwolnienie serif:
Norbrook Laboratories Lid.

Station Works, Camlough Road,

Newry, Co. Down,
BT35 6JP Irlandia Pétnocna

Norbrook Manufacturing Lid
Rossmore Industrial Estate
Monaghan Town
Co. Monaghan
Irlandia

2.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Multimastit, zawiesina dowymieniowa dla bydla

3.

LZAWARTOSË SUBSTANCJI CZYNNEJ -CH) TINNYCH SUBSTANCJI

| tubostrzykawka (3 g) zawiera:

Penicylina prokainaowa
Streptomycyny siarczan

Neomycyny siarczan

100.000 j.m.
100 mg

Prednizolon
d

100 mg

10 mg

WSKAZANIA LECZNICZE

Multimastit przeznaczony jest dla kréw do leczenia zakaZnych zapaleh wymion w okresie laktacji

wywolanych przez Streplococcus spp. Staphylococuss spp. Arcanobaclerium pyogenes (dawniej
Corynebacterium pyogenes), E. coli, Bacillus spp. Actinomyces spp. Listeria monmocytogenes,

Erysipelothrix rhusiopathiae, C. renale, C. pseudotuberculosis, Clostridium spp., Fusobacterium SPP,
Baeteroides spp.. Haemophilus somnus, Borrelia spp., Brucella spp.. Pasteurella spp. Moraxella spp.
Proteus spp., Treponema spp., Tavlorella eguigenitalis.

Preparat jest s2czegélnie przydatny w przypadkach ostrych 1 podostrych stanow Zapalnych. ktérym
towarzyszy duza bolesnosé,
5.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosowaé u zwierzat, u ktérych stwierdzono uprzednio nadwraZliwos$é na penicyliny lub
ktérykolwiek skladnik produktu.
Nie nalezy stosowat u kréw w okresie zasuszania.

6.

DZIALANIA NIEPOZADANE

Dziatania niepoZadane Multimastit wynikaja Z obecno$ci penicyliny prokainowej.
Uwalniajaca sie prokaina moze prowadzié do skérnych zmian uczuleniowych, sporadycznie
do wstrzasu.

O wystapieniu dzialaf niepozadanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek
niepokojacych objawéw niewymienionych w ulotce (w tym réwnieZ objawéw u czlowieka na skutek
kontaktu z lekiem), nalezy powiadomié wla$ciwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub
Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw Biobojezych.
Formularz zgloszeniowy naleZzy pobraé ze strony internetowej http s//www.urpl.gov-pl (Pion

Produktéw Leczniczych Weterynaryjnych).

7.

DOCELOWE

GATUNKIT ZWIERZAT

Bydto.

DAWKOWANIE DLA KAZDEGO GATUNKU, DROGA (-D ISPOSOB PODANIA

8.

Zawarto$é jednej tubostrzykawki naleZzy wprowadzié do kanalu strzykowego éwiartki wymienia
dotknietej procesem zapalnym. Zabieg wykonaé bezpo$rednio po dokladnym zdojeniu, raz dziennie,
przez 3 kolejne dni. Przed podaniem leku otwêr strzykowy naleZy oczy$eié i zdezynfekowaé, wiartke

dokladnie zdoié.

ZALECENIA DLA PRAWIDLOWEGO

9.

PODANIA

Przed aplikacja preparatu strzyk naleZzy doktadnie wyczy$cié i zdezynfekowa€ aby uniknaé

Zanieczyszczenia koncéwki aplikatora.
10.

OKRES KARENCJI

Tkanki jadalne 7 dni

Mleko — 84 godziny

11.

SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywaé w miejscu niewidocznym i niedostepnym dla dzieci.
Przechowywaé w temperaturze ponizej 25'C.

Nie uzywaé tego produktu leczniczego weterynaryjnego po uplywie terminu waZno$ci podanego na
etykiecie.
ID.

SPECJALNE OSTRZEZENIA

Specjalne $rodki ostrozno$ci dotyczace stosowania u Zwierzat
Produkt powinien byé stosowany w oparciu o wyniki testu oporno$ci bakterii wyizolowanych od
chorych zwierzat. Je$li nie jest to moëliwe, leczenie powinno byé prowadzone w oparciu o lokalne
informacje epidemiologiczne dotyczace wraZliwo$ei izolowanych bakterii.
Przed aplikacja preparatu strzyk naleZzy dokdadnie wyczygeié i zdezynfekowa€é aby unikna€

Zanieczyszezenia koncéwki aplikatora.

Specialne $rodki ostroznoëci dla oséb podajacych produkt leczniczy weterynaryjny Zwierzetom
Penicyliny i cefalosporyny moga powodowaé nadwrazliwose (alergie) krzyZowa po wstrzyknieciu,
inhalacji, spoZzyciu lub po kontakcie ze skêra.
Reakcje alergiczne na te substancje moga byé cigzkie.
Osoby o znanej nadwrazliwo$ci na penicyliny i cefalosporyny powinny unikaé kontaktu z produktem.

W razie kontaktu ze skéra nalezy zmyé ja woda.
Po u#yciu naleZy umyé rece.
Jesli w wyniku kontaktu z produktem pojawig sie objawy, takie jak wysypka naleZy zwrécié sie o
pomoc lekarska i pokazaé ulotke lub opakowanie. Obrzek twarzy, warg lub oczu, a takze trudno$ei w
oddychaniu wymagaja natychmiastowej pomocy medycznej.
Ciaza 1 laktacja:
Mulrimastit moze byé stosowany w okresie ciaZy i laktacji.
Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakecji:

Nieznane.

Przedawkowanie (objawv, sposéb postepowania przvy udzielaniu natvychmiastowej pomocy, odtrutki)

Nie stwierdzono.
Niezgodnosci farmaceutyczne:
Poniewaz nie wykonywano badan dotyczacych zeodno$ci, tego produktu leczniczego weterynaryjnego

nie wolno mieszaé z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

13.

SPECIJALNE SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE USUWANIA NIEZUZYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZACYCH 7,
NIEGO ODPADOW, JESLI MA TO ZASTOSOWANIE

Lekéw nie nalezy usuwaé do kanalizacji ani wyrzucaé do $mieci.
O sposoby usuni@cia bezuzytecznych lekéw zapytaj lekarza weterynarii. Pozwola one na lepsza ochrone
$rodowiska.
14,

DATA

ZATWIERDZENIA

LUB

OSTATNIEJ

ZMIANY

TEKSTU

ULOTKI.

Marzec 2019
13.

INNE

INEORMACJE

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, naleZy

kontaktowaé sie z podmiotem odpowiedzialnym:
ScanVet Poland Sp. zZ 0.0.
Skiereszewo, ul. Kiszkowska 9
62-200 Gniezno

Tel. (61) 426 49 20

Dostepne opakowania:
ai
pakowane w pudelko
zawiesiny,
g
5
po
zawierajace
dowymieniowe,
Polietylenowe tubostrzykawki
pakowane w folie PÊ).
pojedynczo
lub
tubostrzykawek
6
po
tekturowe po 24 tubostrzykawki (4 blistry

