KENOSTART

3 mgl/g roztwêr do kapieli strzykéw dla bydla (krowy mleczne)
1.NAZWA 1ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWORCY ODPOWIEDZIALNEGO
ZA ZWOLNIENIE SERIL JESLIL JEST INNY
Podmiot odpowiedzialny i wytwérca:
CID LINES NV
Waterpoortstraat, 2

8900 IEPER

BELGIA
Tel: 32 57 21 78 77

Fax: 432 5721 78 79
Mailcinfo(@cidlines.com

|2NAZWA

PRODUKTU

LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

KENOSTART
3 mg/g roztwêr do kapieli strzykéw dla bydla (krowy mleczne)

Francja

KENODIP 3000
3 mg/g solution pour le trempage des trayons chez la vache laitiëre, lode
|3.ZAWARTOSC

SUBSTANCJI CZYNNE]J (-CH) 1 INNYCH SUBSTANCJI

Jod dostepny, 3 mg/g

|4.WSKAZANIA
Dezynfekcja strzykéw jako element zapobiegania zapaleniu wymienia u kréw.

|S.PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosowaé w przypadku nadwrazliwo$ci na jod lub na ktérakolwiek substancje pomocnicza.

|6.DZIALANIA NIEPOZADANE
Nieznane,

W przypadku wystapienia jakichkolwiek dzialan niepoZadanych
naleZzy poinformowaé o nich lekarza weterynarii.

|7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZAT
Bydlo (krowy mleczne)

nie opisanych

w niniejszej

etykieto-ulotce

$.DAWKOWANIE DLA KAZDEGO GATUNKU, DROGA ISPOSOB PODANIA

oo]

Niniejszy produkt jest preparatem gotowym do uZycia, przeznaczonym do kapieli strzykéw. W aplikatorze
powinno byé co najmniej 5 ml preparatu. Produkt nalezy stosowaé bezpo$rednio po udoju. Strzyki naleZy
Zanurza€ w aplikatorze z preparatem do ok. % ich dlugo$ci. Zawarto$é aplikatora nale#y uzupelniaé w miare
potrzeby. Po zakoficzeniu stosowania aplikator naleZy opréZnié i umyé.Produkt naleZy stosowaé po udoju do
dwêéch razy dziennie.

|S.OKRES KARENCJT:

|

Tkanki jadalne: Zero dni
Mleko: Zero dni.

10.SZCZEGOLNE SRODKT OSTROZNOSCI PRZY PRZECHOWYWANIU
Przechowywaé w miejscu niedostepnym i niewiedocznym dla dzieci.
Przechowywaé w szczelnie Zamknietym oryginalnym pojemniku w pozycji stojacej.

Chronié przed mrozem.

W przypadku Zamarzniecia produkt naleZy rozmrozié w cieplym miejscu i wstrzasnaé dobrze przed uZyciem
Chronié przed $wiatlem.
Nie uzywaé po uplywie daty waZno$ci podanej na etykiecie.
Okres waZno$ci preparatu po pierwszym otwarciu opakowania bezpo$redniego: 6 miesiecy.
11LSPECJALNE OSTRZEZENIA
Moze byé stosowany w czasie ciazy i laktacji.
Nie mieszaé z innymi substancjami chemicznynmi.
Produkt przeznaczony do podawania miejscowego, nie wystepuje istotne wchlanianie.
Generalnie, nie zaleca sie mieszania tego produktu z innymi substancjami chemicznymi. Nie naleZy mieszaé
tego produktu leczniczego weterynaryjnego z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.
Specjalne $rodki ostrozno$ci dotyczace stosowania u Zwierzat:
e Wylgcznie dla zwierzat.
e Wylgcznie do stosowania Zzewnetrznego.
e W przypadku uszkodzonej skêry strzykéw stosowanie produktu moZe opéZnié proces gojenia. Zaleca sie
przerwanie stosowania produktu do czasu zagojenia sie skêry strzyk6w.
Specjalne $rodki otrozno$ci dla oséb podajacych produkty lecznicze weterynaryjne Zwierzetom:
e Chronié oczy przed kontaktem z produktem. W przypadku kontaktu przemyé czysta, biezaca woda i
Zwrécié sie o pomoec lekarska.
e W przypadku polkniecia produktu nalezy wypié duza ilo$é wody i niezwlocznie zwrêcié sie o pomoc
lekarska.
e Nie przechowywaé razem z $rodkami spoZywczymi i pokarmem dla Zwierzat.

e NalezZy umyé rece po uZyciu.

e Jod posiada wla$ciwo$ci alergizujace. Osoby o znanej nadwrazliwo$ci na jod powinny unikaé kontaktu z
produktem.

|

12.$ZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI PRZY UNIESZKODLIWIANIU NIE ZUZYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB ODPADOW, JESLI SA WYMAGANE

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady naleZy unieszkodliwié w sposéb zgodny z
obowiaZujacymi przepisami.
Kenostart nie powinien przedostawaé sie do ciekéw wodnych, poniewaZ moze byé niebezpieczny dla ryb i
innych zwierzat wodnych.
13. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ETYKIETOULOTKI
25/10/2006

| 14.INNE INFORMACIE
POSTAC FARMACEUTYCZNA:

Roztwêr do kapieli strzykow

Lepki, ciemnobrazowy roztwêr.

DROGA PODANIA
Podanie na strzyki.

WIELKOSC OPAKOWANIA
11, 51, 101, 201, 231, 6OI, 2001.
Niektére wielko$ci opakowan moga nie byé dostepne w obrocie.

TERMIN

WAZNOSCI SERIL:

Termin wazno$ci (EXP):

NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
NUMER SERII
Numer serii (Lot):
WARUNKI

1 OGRANICZENIA

DOTYCZACE

OBROTU

Wydawany zZ przepisu lekarza- Rp.
Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

I STOSOWANIA

