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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 



 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ 
 

VETERELIN 0.004 mg/ml инжекционен разтвор за говеда, коне, прасета и зайци 

 

 

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ 
 

Всеки ml инжекционен разтвор съдържа: 

 

Активна субстанция: 

Buserelin                                          0.004 mg 

(еквивалент на 0.0042 mg buserelin acetate) 

 

Ексципиент: 
Benzyl alcohol                                  10 mg 

 

За пълния списък на ексципиентите, виж т. 6.1.  

 

 

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА 
 

Инжекционен разтвор. 

Бистър и безцветен разтвор. 

 

 

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ 

 

4.1 Видове животни, за които е предназначен ВМП 

 

Говеда (крави), коне (кобили), зайци (зайкини) и прасета (първескини). 

 

4.2 Терапевтични показания, определени за отделните видове животни 

 

За крави 

 

- Индукция на овулация или забавена овулация; 

- Лечение на анеструс; 

- Лечение на фоликулни кисти с или без симптоми на нимфомания; 

- Подобряване степента на заплождане  при процедури на изкуствено осеменяване, също и 

след синхронизация на еструса с аналози на PGF2α. Въпреки това, резултатите могат да 

варират в зависимост от  развъдните условия. 

 

За кобили 

 

- Индукция на овулация, синхронизирайки я по този начин по-близо до копулацията; 

- Лечение на фоликулни кисти с или без симптоми на нимфомания.  

 

За зайкини 

 

- Подобряване степента на заплождане и индукция на овулация при заплождане след 

раждане. 

 

За прасета (първескини) 

 

- Индукция на овулация след синхронизация на еструса с прогестагенов аналог 

(altrenogest), с цел извършване на еднократно изкуствено осеменяване. 

 



 

 

4.3 Противопоказания 
 

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от 

ексципиентите. 

 

4.4 Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП 

 

Лечението с аналози на GnRH е само симптоматично. Причините, лежащи в основата на 

смущенията в плодовитостта, не се елиминират с това лечение. 

 

4.5 Специални предпазни мерки при употреба 
 

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта  

Употребата на продукта в разрез с препоръчаните протоколи може да доведе до формирането 

на фоликулни кисти, което може да увреди пагубно заплодяемостта и плодовитостта.  

 

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на 

животните 

 

Избягвайте контакт на очите и кожата с инжекционния разтвор. В случай на инцидентен 

контакт, промийте обилно с вода. При случайно разливане върху кожата, измийте незабавно 

засегнатия участък със сапун и вода, тъй като аналозите на GnRH могат да бъдат абсорбирани 

през кожата. 

Ветеринарномедицинският продукт не трябва да се прилага от бременни жени, тъй като за 

buserelin е установен фетотоксичен ефект при лабораторни животни. 

Жени в детеродна възраст трябва да прилагат ветеринарномедицинския продукт  с повишено 

внимание. 

Когато се прилага продуктът, трябва да се обърне особено внимание за избягване на случайно 

самоинжектиране, като за целта се подсигурява подходящо фиксиране на животните и капачето 

се задържа върху иглата до момента на инжектиране. 

 

При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се 

предостави листовката за употреба или етикета на продукта. След употреба, измийте ръцете си. 

 

4.6 Неблагоприятни реакции (честота и важност) 

 

Няма. 

 

4.7 Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене 
 

Не се препоръчва прилагането му по време на бременност и лактация. 

 

4.8 Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на 

взаимодействие 
 

Не са известни. 

 

4.9 Доза и начин на приложение 

 

При говеда, коне и зайци, предпочитаният начин на приложение е интрамускулно инжектиране, 

но може също да се инжектира интравенозно или подкожно. 

При прасета, предпочитаният начин на приложение е интрамускулно инжектиране, но може 

също да се инжектира интравенозно. 

 

 

 

 



 

 

Вид животно Показания μg 

buserelin 

на 

животно 

 ml 

VETERELIN 

μg/ml на 

животно 

Крави Лечение на анеструс 20 5 

Индукция на овулация 20 5 

Забавена овулация 10 2.5 

Подобряване степента на заплождане  при 

процедури на изкуствено осеменяване, също и 

след синхронизация на еструса с аналози на 

PGF2α. Въпреки това, резултатите могат да 

варират в зависимост от  развъдните условия. 

За синхронизация на еструса при крави спрямо 

фиксирано време за изкуствено осеменяване от 10 

дни, buserelin трябва да бъде приложен на ден 0, 

последвано от приложение на PGF2α на ден 7 и 

второ приложение на buserelin на ден 9. 

10 2.5 

Лечение на фоликулни кисти с или без симптоми 

на нимфомания 

20 5 

Кобили Лечение на фоликулни кисти с или без симптоми 

на нимфомания 

40 10 

Индукция на овулация, синхронизирайки я по 

този начин по-близо до копулацията. 

40 10 

Първескини Индукция на овулация след синхронизация на 

еструса с прогестагенов аналог (altrenogest), с цел 

извършване на еднократно изкуствено 

осеменяване. Приложението трябва да се 

извърши 115-120 часа след края на 

синхронизацияна с прогестаген. Еднократно 

изкуствено осеменяване трябва да се извърши 30-

33 часа след приложението на VETERELIN. 

10 2.5 

Зайкини Подобряване степента на заплождане  0.8 0.2 

Индукция на овулация при заплождане след 

раждане 

0.8 0.2 

 

Продуктът трябва да се приложи еднократно. 

Стоперът може да бъде продупчен максимум 20 пъти. 

 

4.10 Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо 

 

При първескини, в случай на повторни приложения на доза, съответстваща на 3.5 ml от 

продукта, може да се наблюдава редуциране приема на храна след второто инжектиране. Този 

ефект е преходен и не се изисква специфично лечение. 

 

4.11 Карентен срок (карентни срокове) 
 

Месо и вътрешни органи: нула дни 

Мляко: нула дни  

 

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ 

 

Фармакотерапевтична група: GnRH 

Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: QH01CA90 

 

5.1 Фармакодинамични свойства  

 



 

 

Buserelin е пептиден хормон, който представлява химически аналог на RH на LH и FSH, т.е. е 

аналог на GnRH. 

Механизмът на действие на ветеринарномедицинския продукт съответства на физиологично-

ендокринологичното действие на естествения GnRH. 

GnRH напуска хипоталамуса по порталните съдове на хипофизата и навлиза в нейния преден 

дял. Тук предизвиква секрецията на двата гонадотропни хормона FSH и LH в периферното 

кръвообращение. Това води физиологично до зреене на овариалните фоликули, овулация и 

лутеинизация в яйчника. 

 

5.2 Фармакокинетични особености  
 

След интравенозно приложение, buserelin се разгражда бързо: полуживотът му е от 3 до 4.5 

минути при плъхове и 12 минути при морски свинчета. Buserelin акумулира в хипофизата, 

черния дроб и бъбреците, където субстанцията се разгражда от ензими до малки пептидни 

фрагменти с незначителна биологична активност. Основният път на екскреция е с урината. 

 

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ 
 

6.1 Списък на ексципиентите 

 

Benzyl alcohol 

Sodium chloride 

Sodium dihydrogen phosphate monohydrate 

Sodium hydroxide 

Water for injections 

 

6.2 Несъвместимости 

 

При липса на данни за съвместимост, този ветеринарномедицински продукт не трябва да бъде 

смесван с други ветеринарномедицински продукти.  

 

6.3 Срок на годност 
 

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 24 месеца 

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 8 часа 

 

6.4. Специални условия за съхранение на продукта 
 

Да не се съхранявава при температурa над 25 C. 

Да се пази първичната опаковка във външната опаковка с цел предпазване от светлина. 

 

6.5 Вид и състав на първичната опаковка 
 

Безцветни стъкла от 10 (или 20) ml, със запушалка от бромобутил и алуминиева капсула със 

синьо капаче тип FLIP-OFF. 

 

Една картонена кутия съдържа: 

1 стъкло от 10 ml 

1 стъкло от 20 ml 

5 стъкла от 10 ml 

 

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара. 

 

6.6 Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него 

 

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат 

унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство. 



 

 

 

 

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА 

 

LABORATORIOS CALIER, S.A. 

C/Barcelonès 26 (Pla del Ramassà) 

LES FRANQUESES DEL VALLÈS, (Barcelona)  

SPAIN 

 

 

8. НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА 
 

 

9. ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗA ЗА УПОТРЕБА 

 

 

10. ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА  
 

 

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА 
 

Да се отпуска само по лекарско предписание. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ III 

 

ЕТИКЕТ И ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. ЕТИКЕТ 



 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА   

 

Картонена кутия 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ 

 

VETERELIN 0.004 mg/ml инжекционен разтвор за говеда, коне, прасета и зайци 

Buserelin (като buserelin acetate) 

 

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ 

 

Активна субстанция: 

Buserelin                                          0.004 mg/ml 

(еквивалент на 0.0042 mg buserelin acetate) 

Ексципиент: 

Benzyl alcohol                                       10 mg/ml 

 

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА 

 

Инжекционен разтвор. 

 

4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА 

 

10 ml и 20 ml 

 

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП 

 

Говеда (крави), коне (кобили), зайци (зайкини) и прасета (първескини). 

 

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ 

 

За крави 

 

- Индукция на овулация или забавена овулация; 

- Лечение на анеструс; 

- Лечение на фоликулни кисти с или без симптоми на нимфомания; 

- Подобряване степента на заплождане  при процедури на изкуствено осеменяване, също и 

след синхронизация на еструса с аналози на PGF2α. Въпреки това, резултатите могат да 

варират в зависимост от  развъдните условия. 

 

За кобили 

 

- Индукция на овулация, синхронизирайки я по този начин по-близо до копулацията; 

- Лечение на фоликулни кисти с или без симптоми на нимфомания.  

 

За зайкини 

 

- Подобряване степента на заплождане и индукция на овулация при заплождане след 

раждане. 

 

За прасета (първескини) 

 

- Индукция на овулация след синхронизация на еструса с прогестагенов аналог 

(altrenogest), с цел извършване на еднократно изкуствено осеменяване. 



 

 

 

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Преди употреба прочети листовката. 

 

8. КАРЕНТЕН СРОК 

 

Месо и вътрешни органи: нула дни 

Мляко: нула дни 

 

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО 

 

Преди употреба прочети листовката. 

 

10. СРОК НА ГОДНОСТ 

 

Годен до {месец/година} 

След пробиване, използвайте преди…………... 

 

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ 

 

Да не се съхранява при температурa над 25 C. 
Да се пази първичната опаковка във външната опаковка с цел предпазване от светлина. 

 

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА  УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ 

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА 

 

Унищожете остатъчните материали в съответствие с изискванията на местното 

законодателство.  

 

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И 

УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО  И 

УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО 

 

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание. 

 

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ 

ЗА ДЕЦА МЕСТА” 

 

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места. 

 

15. ИМЕ И ПОСТОЯНEH АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА  

 

LABORATORIOS CALIER, S.A. 

C/Barcelonès 26 (Pla del Ramassà) 

LES FRANQUESES DEL VALLÈS, (Barcelona)  

SPAIN 

 

16. НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП 

 

 

17. ПАРТИДЕН НОМЕР 

 

П № {номер} 



 

 

 

МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ 

МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА  

 

Етикет 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ 

 

VETERELIN 0.004 mg/ml инжекционен разтвор за говеда, коне, прасета и зайци 

Buserelin (като buserelin acetate) 

 

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ 

 

Buserelin                                     0.004 mg/ml 

(еквивалент на 0.0042 mg buserelin acetate) 

 

3. СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО  МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ 

 

10 ml и 20 ml 

 

4. НАЧИН(И) НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Преди употреба прочети листовката. 

 

5. КАРЕНТЕН СРОК 

 

Месо и вътрешни органи: нула дни 

Мляко: нула дни 

 

6. ПАРТИДЕН НОМЕР 

 

П№ {номер} 

 

7. СРОК НА ГОДНОСТ 

 

Годен до {месец/година} 

След пробиване, използвайте преди........ 

 

8. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” 

 

Само за ветеринарномедицинска употреба. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. ЛИСТОВКА  



 

 

ЛИСТОВКА ЗА: 

 

VETERELIN 0.004 mg/ml инжекционен разтвор за говеда, коне, прасета и зайци 

 

1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА 

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ  

 

Притежател на лиценза за употреба и производител, отговорен за освобождаване на партидата: 

LABORATORIOS CALIER, S.A. 

C/Barcelonès 26 (Pla del Ramassà) 

LES FRANQUESES DEL VALLÈS, (Barcelona)  

SPAIN 

 

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ 
 

VETERELIN 0.004 mg/ml инжекционен разтвор за говеда, коне, прасета и зайци 

Buserelin (като buserelin acetate) 

 

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТА  

 

Всеки ml инжекционен разтвор съдържа: 

 

Активна субстанция: 

Buserelin                                          0.004 mg 

(еквивалент на 0.0042 mg buserelin acetate) 

 

Ексципиент: 

Benzyl alcohol                                       10 mg 

 

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ 

 

За крави 

 

- Индукция на овулация или забавена овулация; 

- Лечение на анеструс; 

- Лечение на фоликулни кисти с или без симптоми на нимфомания; 

- Подобряване степента на заплождане  при процедури на изкуствено осеменяване, също и 

след синхронизация на еструса с аналози на PGF2α. Въпреки това, резултатите могат да 

варират в зависимост от  развъдните условия. 

 

За кобили 

 

- Индукция на овулация, синхронизирайки я по този начин по-близо до копулацията; 

- Лечение на фоликулни кисти с или без симптоми на нимфомания.  

 

За зайкини 

 

- Подобряване степента на заплождане и индукция на овулация при заплождане след 

раждане. 

 

За прасета (първескини) 

 

- Индукция на овулация след синхронизация на еструса с прогестагенов аналог 

(altrenogest), с цел извършване на еднократно изкуствено осеменяване. 

 

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

 



 

 

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от 

ексципиентите. 

 

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ  
 

Няма. 

 

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на 

този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия 

ветеринарен лекар.  

 

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП 
 

Говеда (крави), коне (кобили), зайци (зайкини) и прасета (първескини). 

 

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН(И) НА 

ПРИЛАГАНЕ  
 

При говеда, коне и зайци, предпочитаният начин на приложение е интрамускулно инжектиране, 

но може също да се инжектира интравенозно или подкожно. 

При прасета, предпочитаният начин на приложение е интрамускулно инжектиране, но може 

също да се инжектира интравенозно. 

 

Вид животно Показания μg 

buserelin 

на 

животно 

 ml 

VETERELIN 

μg/ml на 

животно 

Крави Лечение на анеструс 20 5 

Индукция на овулация 20 5 

Забавена овулация 10 2.5 

Подобряване степента на заплождане  при 

процедури на изкуствено осеменяване, също и 

след синхронизация на еструса с аналози на 

PGF2α. Въпреки това, резултатите могат да 

варират в зависимост от  развъдните условия. 

За синхронизация на еструса при крави спрямо 

фиксирано време за изкуствено осеменяване от 10 

дни, buserelin трябва да бъде приложен на ден 0, 

последвано от приложение на PGF2α на ден 7 и 

второ приложение на buserelin на ден 9. 

10 2.5 

Лечение на фоликулни кисти с или без симптоми 

на нимфомания 

20 5 

Кобили Лечение на фоликулни кисти с или без симптоми 

на нимфомания 

40 10 

Индукция на овулация, синхронизирайки я по 

този начин по-близо до копулацията. 

40 10 

Първескини Индукция на овулация след синхронизация на 

еструса с прогестагенов аналог (altrenogest), с цел 

извършване на еднократно изкуствено 

осеменяване. Приложението трябва да се 

извърши 115-120 часа след края на 

синхронизацияна с прогестаген. Еднократно 

изкуствено осеменяване трябва да се извърши 30-

33 часа след приложението на VETERELIN. 

10 2.5 

Зайкини Подобряване степента на заплождане  0.8 0.2 

Индукция на овулация при заплождане след 

раждане 

0.8 0.2 



 

 

 

Продуктът трябва да се приложи еднократно. 

Стоперът може да бъде продупчен максимум 20 пъти. 

 

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Няма. 

 

10. КАРЕНТЕН СРОК 
 

Месо и вътрешни органи: нула дни 

Мляко: нула дни 

 

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА 

 

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места. 

Да не се съхранявава при температурa над 25 C. 

Да се пази първичната опаковкае във външната опаковка с цел предпазване от светлина. 

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, 

посочен върху етикета след {Годен до}. Срокът на годност отговаря на последния ден от този 

месец. 

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 8 часа. 
 

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта: 

 

Употребата на продукта в разрез с препоръчаните протоколи може да доведе до формирането 

на фоликулни кисти, което може да увреди пагубно заплодяемостта и плодовитостта. 

 

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на 

животните:  

 

Избягвайте контакт на очите и кожата с инжекционния разтвор. В случай на инцидентен 

контакт, промийте обилно с вода. При случайно разливане върху кожата, измийте незабавно 

засегнатия участък със сапун и вода, тъй като аналозите на GnRH могат да бъдат абсорбирани 

през кожата. 

Ветеринарномедицинският продукт не трябва да се прилага от бременни жени, тъй като за 

buserelin е установен фетотоксичен ефект при лабораторни животни. 

Жени в детеродна възраст трябва да прилагат ветеринарномедицинския продукт  с повишено 

внимание. 

Когато се прилага продуктът, трябва да се обърне особено внимание за избягване на случайно 

самоинжектиране, като за целта се подсигурява подходящо фиксиране на животните и капачето 

се задържа върху иглата до момента на инжектиране. 

При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се 

предостави листовката за употреба или етикета на продукта. След употреба, измийте ръцете си. 

 

Употреба по време на бременност и лактация: 

 

Не се препоръчва прилагането му по време на бременност и лактация. 

 

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ 

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА 
 

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат 

унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство. 



 

 

 

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА 
 

 

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Да се отпуска само по лекарско предписание. 

 

Една картонена кутия съдържа: 

1 стъкло от 10 ml 

1 стъкло от 20 ml 

5 стъкла от 10 ml 

 

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара. 

 

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с 

териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба: 

 

„АСКЛЕП-ФАРМА“ ООД  

Гр. София, ж.к. Люлин – 7, бл. 711А, магазин 3 

Република България 

 


