B. ULOTKA

INFORMACYJNA

ULOTKA

INFORMACYJNA

Ferran 200, 200 mg/ml, roztwêér do wstrzykiwan dla $win
1.

NAZWA 1 ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWORCY
ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERIL JESLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny i wytworca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Przedsiebiorstwo WielobranZowe VET-AGRO Sp. z o.0.

ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin

tel. 81 4452300, fax 81 4452320

e-mail: vet-agro(@vet-agro.pl
2.

NAZWA

PRODUKTU

LECZNICZEGO

WETERYNARYJNEGO

Ferran 200, 200 mg/ml, roztwêr do wstrzykiwan dla $wif

3.

ZAWARTOSC SUBSTANCJI CZYNNEJ -CH) LINNYCH SUBSTANCJI

Kompleks dekstranu i Zelaza (ID)
d.

WSKAZANIA

200 mg/ml

LECZNICZE

Profilaktyka anemii prosiat bedacej nastepstwem fizjologicznego niedoboru Zelaza. Leczenie anemii

wtérnych powstalych w nastepstwie inwazji endo- i ektopasoZytéw. Jako $rodek wspomagajacy

leczenie przy chorobach przemiany materii, zakazeniach, zaburzeniach apetytu, obnizeniu przyrostêw
masy ciala i charlactwie.

5.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosowaé w przypadku nadwrazliwo$ci na substancje czynna lub na dowolna substancje
pomocnicza.
6.

DZIALANIA NIEPOZADANE

W pojedynczych przypadkach po podaniu produktu obserwowaé moZna reakcje nadwrazliwo$ci na

Zelazo objawiajace sie zaburzeniami kraZenia z mogaca wystapié zapa$cia. Podatne na tego typu

reakcje sa prosieta od macior Zywionych dieta bogata w wielonienasycone kwasy tluszczowe i uboga
w selen oraz witamine E. Przy przedawkowaniu nadmiar Zelaza moze powodowaé powstanie reakcji

7e strony ukdadu pokarmowego objawiajacych sie biegunka lub zaparciami.

O wystapieniu dzialaf niepoZadanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek
niepokojacych objawêw niewymienionych w ulotce (w tym réwniez objawéw u czlowieka na skutek
kontaktu z lekiem), naleZy powiadomië wla$ciwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub

Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow Biobéjczych.
Formularz zeloszeniowy naleZy pobraé ze strony internetowej http://www .urpl.gov.pl (Pion
Produktéw Leczniczych Weterynaryjnych).
7.

DOCELOWE

Swinia (prosie).

GATUNKIT ZWIERZAT

8.

DAWKOWANIE DLA KAZDEGO GATUNKU, DROGA (-D ISPOSOB PODANIA

Produkt podawaé w iniekeji domie$niowej lub podskérnej.
Prosieta:
profilaktycznie (w pierwszym tygodniu Zycia)
| ml

leczniczo (w zaleZno$ci od masy ciala)

9.

ZALECENIA

DLA PRAWIDLOWEGO

1-2,5 ml

PODANIA

Brak.

10.

OKRES KARENCJI

Tkanki jadalne — zero dni.
11.

SZCZEGOLNE

SRODKI OSTROZNOSCI

PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywaé w miejscu niewidocznym i niedostepnym dla dzieci.

Przechowywa€ w temperaturze ponizej 25*C. Nie zamrazaé.

Nie uzywaé tego produktu leczniczego weterynaryjnego po uplywie terminu wazno$ci podanego na
etykiecie.
Okres waZnosci po pierwszym otwarciu opakowania bezpo$redniego: 28 dni.

12.

SPECJALNE OSTRZEZENIA

Specjalne $rodki ostroZno$ci dla oséb podajacych produkt leczniczy weterynaryjny zwierzetom:
Osoby o znanej nadwraZliwo$ci na kompleks dekstranu i Zelaza (ID) powinny produkt leczniczy

weterynaryjny stosowaé z zachowaniem ostroZno$ei.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakeji:
Produktu nie nalezy podawaé lacznie z tetracyklinami i zwigzkami chelatowymi, poniewaz sole Zelaza
moga Z nimi tworzyé trudno rozpuszczalne kompleksy uniemozliwiajace ich wchlanianie.
Przedawkowanie (objawy, sposéb postepowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki).
jesli konieczne:

Przy przedawkowaniu nadmiar Zelaza moze powodowaé powstanie reakcji ze strony ukladu

pokarmowego objawiajacych sie biegunka lub zaparciami. W takim przypadku naleZy Zastosowaé
leczenie objawowe.

13.

SPECJALNE SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE USUWANIA NIEZUZYTEGO
PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZACYCH Z
NIEGO ODPADOW, JESLI MA TO ZASTOSOWANIE

Lekow nie nalezy usuwa€ do kanalizacji ani wyrzucaé do $mieci.

O sposoby usuniecia bezuZzytecznych lekéw zapytaj lekarza weterynarii. Pozwola one na lepsza ochron€
$rodowiska.
14.

DATA ZATWIERDZENIA

LUB OSTATNIEJ ZMIANY

TEKSTU

ULOTKI

15.

INNE INFORMACJE

Niektére wielko$ci opakowat moga nie byé dostepne w obrocie.
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego. naleZy
kontaktowaé sie z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego.

