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ULOTKA INFORMACYJNA
LincoScan 400 mg/
1.
6
2.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Linkomycyna
3.

-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Substancja czynna:
Linkomycyna (w postaci linkomycyny chlorowodorku) 400 mg/g

4.

WSKAZANIA LECZNICZE

Leczenie i metafilaktyka enzooty
hyopneumoniae
Kur

Mycoplasma

:
Clostridium perfringens.

Obec
5.

PRZECIWWSKAZANIA
ach
.
na linkozamidy.

Nie

i
om morskim, chomikom, szynszylom
zaburzenia
-jelitowe.

koniom,

om,

om,

6.
W rzadkich przypadkach
do picia
Rzadko, u
zazwyczaj

a,
z linkomycyn
wys
-8 dni bez
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biegunka

.
. Objawy

ych w ulotce informacyjnej,

7.
i
8.

-

Podanie w wodzie do picia.
:
W celu zapewnienia odpowiedniego dawk
jak jest
Pobieranie wody

tak
czy

stanu fizjologicznego i klinicznego
musi

dostosowane.
Woda

ca produkt leczniczy pow

do picia
wod

odpowiednio
czynnej.

wyczyszczony, aby
Dawkowanie:

przez 21 kolejnych dni.
Martwicze zapalenie jelit: 5 mg linkomycyny na
masy
przez 7 kolejnych dni.

(co odpowiada 12,5 mg produktu na kg

od aktualnej

konsumpcji wody
:

Dawka (.....mg produktu/kg
x
)
, dzienne
(litry

g)
wody

=

....mg produktu/litr
wody do picia

9.
opakowania. Dzienna dawka jest dodawana do
produkt leczniczy
wypita
24 godziny.
10.

OKRES KARENCJI
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wody
powinna
do picia.

zmieniana co

:
:
Tkanki jadalne: 5 dni

11.

S
i

tego produktu leczniczego weterynaryjnego
etykiecie, po EXP.
danego

terminu

go na

12.

Mycoplasma hyopneumoniae

oceniania in

dla M. hyopneumoniae jak i C. perfringens.
w oparciu o miejscowe (regionalne lub na poziomie gospodarstwa) informacje epidemiologiczne
martwiczego zapalenia jelit
linkomycyn.
:
zawarte w punkcie:

. Podczas
w przeciwbakteryjnych.

makrolidami i streptogramin
fermie.

ludzi
linkozamidy lub na laktoz
weterynaryjnym.
Podczas stosowania i mieszania tego produktu
a
a do oddychania
e i okulary ochronne.

oddychania zgodna
EN 140 z filtrem EN 143),

a ochronna do
a
z

e.
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wody.

miejsce kontaktu
takie jak wysypka lub

ekspozycji na produkt,

lub oznakowanie opakowania.
podczas
e
Badania laboratoryjne u

nie dostar

na

e teratogenne,

Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu
Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:
i, takimi jak erytromycyna oraz innymi
kompetycyjne
nie.
atychmiastowej pomocy, odtrutki):
lub

inkomycyn
rekomendowanej dawki.
Brak specyficznych odtrutek, leczenie jest objawowe.

.
13.

O

w

14.
S
15.

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI.
2020
INNE INFORMACJE
:

1,5 kg polipropyl
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W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryj
ScanVet Poland Sp. z o.o.
Skiereszewo,
ul. Kiszkowska 9
62-200 Gniezno
Tel. 61 426 49 20

Linkomycyna jest antybiotykiem linkozamidowym uzyskiwanym ze Streptomyces lincolensis
hamuje
ii
centrum peptydylotransferazy
elongacji
o-tRNA z rybosomu.
Linkomycyna jest skuteczna wobec
ch Gram-dodatnich bakterii (Clostridium perfringens) i
mykoplazm (Mycoplasma hyopneumoniae).
znane
w
jak i bakteriostatyczne.
przekazywana przez czynniki przenoszone przez plazmidy
o
wobec innych antybiotyk
drodze mut
e enzym

i , linkomycyn
po podaniu doustnym. Jednorazowe podanie doustne
chlorowodorku linkomycyny w daw
22, 55 i 100 mg/
m
niem linkomycyny w surowicy, stwierdzanym 24-36 godzin po
podaniu.
e w surowicy
obserwowane w 4 godzinie po podaniu. Podobne
wyniki stwierdzono po
4,4
Linkomycyna
a wykrywalna od 12 do 16 godzin po podaniu z pi
4
godzinie.
a
a
ci. Absorpcja linkomycyny
a
Wielokrotne podanie dziennej dawki 22 mg linkomycyny/kg masy
3 dni wskazuje na brak
kumulacji linkomycyny
, z niewykrywalnym w surowicy poziomem antybiotyku 24
godziny po podaniu.
Po przekroczeniu bariery jelitowej, linkomycyna jest szeroko dystrybuowana do wszystkich tkanek, a
do
jam stawowych
a. Okres
eliminacji dla
o-jelitowemu. Linkomycyna jest wydalana w
w jelitach.
6,6 mg/kg masy
(t1/2

nany metabolit
wej godzinie
-85%).
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