
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 



 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ 
 

Closamectin 5 mg/ml/125 mg/ml инжекционен разтвор за говеда и овце 

 

 

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ 
 

Всеки ml от продукта съдържа: 

Активни субстанции: 

Ivermectin 5 mg 

Closantel (като sodium dihydrate) 125 mg 

(еквивалент на 135.9 mg closantel sodium dihydrate) 

Ексципиенти: 
Sodium formaldehyde sulphoxylate 5 mg 

 

За пълния списък на ексципиентите, виж т. 6.1.  

 

 

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА 
 

Инжекционен разтвор. 

Бистър, кехлибарен разтвор. 

 

 

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ 

 

4.1 Видове животни, за които е предназначен ВМП 

 

Говеда и овце. 

 

4.2 Терапевтични показания, определени за отделните видове животни 

 

Говеда: 

 

За лечение на смесени трематодни (фасциолозни) и нематодни, или артроподни инвазии, 

причинени от следните гастроинтестинални нематоди, пулмонални нематоди, очни нематоди, 

хиподерми, крастни кърлежи и въшки: 

 

Гастроинтестинални нематоди: 

Ostertagia ostertagi (включително инхибирани ларвни стадии), Ostertagia lyrata (възрастни), 

Haemonchus placei (възрастни и незрели), Trichostrongylus axei (възрастни и незрели), 

Trichostrongylus colubriformis (възрастни и незрели), Cooperia oncophora (възрастни и незрели), 

Cooperia punctata (възрастни и незрели), Cooperia pectinata (възрастни и незрели), 

Oesophagostomum radiatum (възрастни и незрели), Nematodirus helvetianus (възрастни), 

Nematodirus spathiger (възрастни), Strongyloides papillosus (възрастни), Bunostomum 

phlebotomum (възрастни и незрели), Toxocara vitulorum (възрастни), Trichuris spp. 
 

Пулмонални нематоди: 

Dictyocaulus viviparus (възрастни и ларви 4-ти стадий) 

 

Чернодробен метил (трематоди): 

Fasciola gigantica, Fasciola hepatica 

 

Ефикасността на лечение при 12-седмични фасциоли (зрели) е над 99%. 

Ефикасността на лечение при 7-седмични фасциоли (късни незрели) е над 90%. 

 

Очни нематоди (възрастни): 



 

 

Thelazia spp. 

 

Хиподерми (паразитни стадии): 

Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum 

 

Въшки: 

Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus 

 

Крастни кърлежи: 

Psoroptes ovis (syn. P. communis var bovis), Sarcoptes scabiei var bovis 

 

Ветеринарномедицинският продукт може да бъде използван за подпомагане контрола на 

хапещата въшка Damalinia bovis и крастния кърлеж Chorioptes bovis, но пълно елиминиране 

може да не настъпи.  

 

Овце: 

 

За лечение на смесени трематодни (фасциолозни) и нематодни, или артроподни инвазии, 

причинени от следните гастроинтестинални нематоди, пулмонални нематоди, трематоди, ларви 

на Oestrus ovis и крастни кърлежи: 

 

Гастроинтестинални нематоди: 

Teladorsagia circumcincta (включително инхибирани L4), Teladorsagia trifurcata (възрастни и 

L4), Haemonchus contortus (включително инхибирани L4), Trichostrongylus axei (възрастни), 

Trichostrongylus colubriformis (възрастни и L4), Trichostrongylus vitrinus (възрастни), Cooperia 

curticei (възрастни и L4), Oesophagostomum columbianum (възрастни и L4), Oesophagostomum 

venulosum (възрастни), Chabertia ovina (възрастни и L4), Nematodirus filicollis (възрастни и L4), 

Trichuris ovis (възрастни). 

 

L4 = ларви четвърти стадий 

 

Пулмонални нематоди: 

Dictyocaulus filaria (възрастни и ларви 4-ти стадий) 

Protostrongylus rufescens (възрастни) 

 

Чернодробен метил (възрастни и 7-седмични фасциоли, незрели): 

Fasciola gigantica, Fasciola hepatica 

 
Oestrus ovis 

 

Крастни кърлежи: 

Psoroptes ovis (Лечението изисква повторно инжектиране след 7 дни на продукт, съдържащ 

само ivermectin. Да се направи справка с т. 4.4 и т. 4.9).  

 

Продуктът се употребява и за контрол на резистентни към бензимидазоли Haemonchus contortus 

и Teladorsagia circumcincta. 

 

4.3 Противопоказания 
 

Да не се прилага интравенозно и интрамускулно. 

Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от 

ексципиентите. 

Авермектините могат да не бъдат добре понесени от някои видове животни, за които ВМП не е 

предназначен (докладвани са случаи на непоносимост с фатален изход при кучета – особено 

Коли, Бобтейл, Староанглийска овчарка, свързаните с тях породи или техни кръстоски, както и 

при водни и сухоземни костенурки). 

Да се направи справка с т. 4.7 и т. 4.8. 



 

 

 

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

 

Трябва да се обърне внимание за избягване на следните практики, тъй като те увеличават риска 

от изграждане на резистентност и биха могли да доведат до неефективно лечение като краен 

резултат: 

 

- Твърде честа употреба на антихелминтици от един и същи клас за продължителен период 

от време. 

- Прилагане на по-ниска доза, дължащо се на подценяване на телесната маса, погрешно 

прилагане на продукта или неправилно калибрирано дозиращото устройство. 

 

Случаите със съмнение за наличие на резистентност към антихелминтици трябва да бъдат 

проверявани чрез прилагане на подходящи тестове (например тест за редукция броя на яйцата 

във фекалиите). Когато резултатите от теста предполагат наличие на резистентност към 

определен антихелминтик, трябва да се употребява антихелминтик, който принадлежи към друг 

клас и притежава различен механизъм на действие. 

 

Резистентност към ivermectin е докладвана за Cooperia spp. при говеда и също така са 

изолирани географски доклади за резистентност на Ostertagia ostertagi при говеда.  Затова, 

употребата на този продукт трябва да се основава на локалната епидемиологична информация 

по отношение на възприемчивостта на Cooperia spp. и Ostertagia spp., както и на препоръките 

за ограничаване на по-нататъшно селектиране на резистентност към антихелминтици. 

 

Резистентност към ivermectin и closantel е докладвана за Haemonchus contortus при овце. 

Поради това, употребата на продукта трябва да се базира на локалната епидемиологична 

информация по отношение на чувствителността на Haemonchus contortus и на препоръките за 

ограничаване по-нататъшното разпространение на резистентност към антихелминтици. 

 

При овце, лечението на псороптоза с едно инжектиране на този продукт няма да бъде 

ефективно за елиминирането на всички крастни кърлежи. Подходящ инжективен продукт, 

съдържащ само ivermectin, трябва да бъде приложен 7 дни след лечението с този продукт, с цел 

третиране на клиничните признаци и елиминиране на крастните кърлежи. 

 

Крастата при овцете (Psoroptes ovis) е изключително контагиозна ектопаразитоза. За 

гарантиране на цялостен контрол, трябва да се обърне голямо внимание за избягване на 

повторна инвазия, тъй като крастните кърлежи могат да преживеят до 15 дни извън овцете. 

Важно е всички овце, били в контакт с инвазирани овце, да бъдат третирани с подходящ 

продукт. Контактът между третирани, инвазирани и нетретирани стада трябва да се избягва за 

период от поне 7 дни след лечението. 

 

4.5 Специални предпазни мерки при употреба 
 

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта  

 

Дози по-големи от 10 ml трябва да бъдат инжектирани на две различни места, с цел намаляване 

на преходния дискомфорт или реакции в мястото на инжектиране. 

 

Поради възможността от появата на вторични реакции, дължащи се на смъртта на ларвите на 

Hypoderma spp., не се препоръчва прилагането на продукта, когато ларви Hypoderma lineatum са 

локализирани в периезофагеалното пространство, или когато ларви на Hypoderma bovis са 

разположени в гръбначния канал. Потърсете съвет от Вашия ветеринарен лекар за определяне 

на най-подходящия период за употреба.   

 

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на 

животните 

 



 

 

Не пушете, не яжте и не пийте течности докато работите с продукта. 

Избягвайте директен контакт на продукта с кожата. При случайно разливане върху кожата, 

измийте незабавно с прясна вода. 

След прилагане на продукта, измийте ръцете си. 

Случайното самоинжектиране трябва да се избягва. Самоинжектирането поради невнимание 

може да доведе до локално дразнене и/или до появата на болка в мястото на инжектиране. 

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

предостави листовката за употреба или етикета на продукта. 

 

Други предпазни мерки 

 

Ivermectin е много токсичен за водни организми и торни насекоми. Третираните говеда не 

трябва да имат пряк достъп до езера, потоци и канавки за 14 дни след третирането. 

Дълготрайните ефекти върху торните насекоми, причинени от продължителна или повторяема 

употреба, не могат да бъдат изключени. Затова, повторното третиране на животните на паша с 

ivermectin-съдържащи продукти през сезона трябва да бъде извършвано само при липса на 

алтернативно третиране или подход за поддържане здравето на животното/стадото, както е 

препоръчано от ветеринарния лекар.  

 

4.6 Неблагоприятни реакции (честота и важност) 

 

При някои говеда е наблюдаван преходен дискомфорт след подкожно приложение. Често може 

да се наблюдава тъканен оток в мястото на инжектиране до 48 часа след инжектиране, който 

отшумява без лечение. Твърдост при палпация може да се наблюдава до 7 дни след 

приложението. 
 

Рядко при овце може да се наблюдава преходен оток в мястото на инжектиране. Понякога 

отокът е придружен от болка и дискомфорт. Този оток отшумява напълно до 14 дни след 

третирането. 

 

4.7 Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене 
 

Ветеринарномедицинският продукт може да бъде прилаган при говеда и овце по време на всеки 

стадий от бременността и лактацията, при условие, че млякото не е предназначено за човешка 

консумация. 

 

Преди употреба при млекодайни животни, виж т. 4.11. 

 

4.8 Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на 

взаимодействие 
 

Да не се прилага едновременно с хлорни съединения. Ivermectin усилва ефекта на GABA-

агонистите.  

 

4.9 Доза и начин на приложение 

 

Ветеринарномедицинският продукт трябва да се прилага в доза 200 μg ivermectin/kg телесна 

маса и 5 mg closantel/kg телесна маса (1 ml/25 kg телесна маса). Продуктът трябва да се прилага 

само подкожно, в областта на шията. Максимална доза от 10 ml трябва да се прилага в едно 

място на инжектиране, като остатъчният обем се прилага в друго място на инжектиране, в 

областта на шията. Препоръчва се използването на стерилна игла 16G, с дължина един инч. 

Преди приложение, телесната маса се оценява внимателно.  

 

Продуктът не съдържа антимикробни консерванти. Преди изтегляне на всяка доза, септумът се 

почиства. Използват се сухи и стерилни игла и спринцовка. За опаковките от 250 ml и 500 ml е 

препоръчителна употребата на автоматична спринцовка. За повторното пълнене на 



 

 

спринцовката е препоръчителна употребата на източваща игла, с цел избягване прекомерното 

продупчване на стопера.  

 

Стоперът не трябва да се продупчва повече от 40 пъти. Ако се налага продупчване на стопера 

повече от 40 пъти, е препоръчителна употребата на източваща игла. 

 

Времетраенето между отделните третирания трябва да се базира на епидемиологичните 

фактори и трябва да е индивидуално за всяка отделна ферма. Трябва да се потърси съвет от 

ветеринарен лекар по отношение на подходяща програма на дозиране и грижа за животните, с 

цел постигане на адекватен контрол върху паразитите и редуциране на вероятността за 

развитие на резистентност.  

 

С цел осигуряване на правилно дозиране, телесната маса трябва да бъде определена възможно 

най-точно. Трябва да бъде проверена и точността на дозиращото устройство.  

 

С цел избягване прилагането на по-ниска или по-висока доза, животните, които ще бъдат 

третирани групово, трябва да бъдат групирани, и съответно третирани, според телесната им 

маса. 

 

За лечение и контрол на краста при овцете, може да бъде инжектиран 

ветеринарномедицинският продукт, но трябва да бъде последван от второ инжектиране на 

продукт, съдържащ само ivermectin седем дни след първото инжектиране, с цел лечение на 

клиничните признаци на краста и елиминиране на крастните кърлежи. Инжектирането трябва 

да бъде извършено от другата страна на шията.   

 

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

При говеда и овцете, доза от 4 mg/kg телесна маса ivermectin, превишаваща 20 пъти 

препоръчаната доза, приложена подкожно, води до появата на атаксия и депресия. 

 

Closantel, като другите салициланилиди, е мощен инхибитор на окислителното фосфорилиране 

и индексът му на безопасност не е толкова голям, колкото на много други антихелминтици. 

Въпреки това, ако се употребява в съответствие с инструкциите, е малко вероятно да причини 

каквито и да било неблагоприятни реакции. Признаците на предозиране могат да включват 

загуба на апетит, отслабено зрение, омекване на изпражненията и повишаване честотата на 

дефекация. Високите дози могат да причинят ослепяване, хипервентилация, хипертермия, обща 

слабост, загуба на координация, конвулсии, тахикардия и, в краен случай, смърт. 

 

Няма установен антидот, нито за ivermectin, нито за closantel. Симптоматичното лечение може 

да е от полза. 

 

Перорална доза closantel, надвишаваща 82,5 mg/kg телесна маса при говеда, може да причини 

слепота, хипервентилация, хипертермия, обща слабост, некоординираност, конвулсии, 

тахикардия и в крайни случаи смърт. 

 

След интрамускулно приложение на closantel в проучвания за остра токсичност, първите 

смъртни случаи при говеда са забелязани при доза от 35 mg/kg телесна маса. 

 

Леталната доза (LD50) на closantel при овце, след еднократна интрамускулна инжекция, е по-

висока от 40 mg/kg телесна маса. Освен това, някои проучвания, проведени при овце, докладват 

за признаци на предозиране при дози от около 4 пъти терапевтичната доза (както за 

инжективна, така и за перорална). 

 

4.11 Карентни срокове 
 

Говеда: 

 



 

 

Месо и вътрешни органи: 49 дни. 

 

Мляко: Не се разрешава за употреба при говеда, чието мляко е предназначено за човешка 

консумация, включително по време на сухостойния период. Да не се прилага по време на 

последния триместър от бременността при бременни юници, чието мляко ще бъде 

предназначено за човешка консумация. 

 

Овце: 

 

Месо и вътрешни органи: 28 дни. 

 

Мляко: Не се разрешава за употреба при овце, чието мляко е предназначено за човешка 

консумация, включително по време на сухостойния период. Да не се прилага 1 година преди 

очакваното първо раждане при овце, чието мляко ще бъде предназначено за човешка 

консумация. 

 

 

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ 

 
Фармакотерапевтична група: Ендектоциди, макроциклични лактони, авермектини, ivermectin, 

комбинации. 

Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: QP54AA51 

 

5.1 Фармакодинамични свойства  

 

Ivermectin е ендектоцид, активен срещу широк спектър от вътрешни и външни паразити. 

Ivermectin е макроцикличен лактон и действа чрез инхибиране на нервните импулси. Свързва се 

селективно и с висок афинитет с глутамат-зависимите йонни канали на хлора, които се срещат 

в нервните и мускулните клетки на безгръбначните животни. Това води до повишаване 

пермеабилитета на клетъчните мембрани спрямо хлорните йони и хиперполяризация на 

нервните и мускулните клетки, в резултат на което съответните паразити се парализират и 

умират. Съединенията от този клас могат също да въздействат и с други лиганд-зависими 

канали на хлора, като с тези, зависими от невротрансмитера гама-аминомаслена киселина 

(GABA). Границите на безопасност на съединенията от този клас са обусловени от факта, че 

бозайниците не притежават глутамат-зависими йонни канали на хлора. Макроцикличните 

лактони притежават нисък афинитет към други лиганд-зависими хлорни канали при 

бозайниците и не преминават лесно кръвно-мозъчната бариера. 

 

Резистентност към  макроциклични лактони е съобщена за Teladorsagia и Trichostrongylus при 

овцете в редица страни. При говеда, резистентност към макроциклични лактони е била 

съобщена главно за Cooperia oncophora в някои европейски страни. Следователно, 

използването на този ветеринарномедицински продукт трябва да се основава на местната 

(регионална, на ниво ферма) епидемиологична информация за чувствителността на паразитите, 

местната история от процедури и препоръките за това как да се използва 

ветеринарномедицинският продукт при устойчиви условия, с цел ограничаване на 

допълнителна селекция антихелминтна резистентност. 

 

P-гликопротеините (Pgps) са често замесени в резистентността към ivermectin и са основна 

причина за множествена резистентност при протозои и хелминти. 

 

Closantel е представител на салициланилидния клас антихелминтици. Салициланилидите са 

водородни (протонни) йонофори (инхибитори на окислително фосфорилиране).  

 

Химичната структура на салициланилидите показва, че те притежават подвижен протон. Този 

тип молекули са липофилни и са способни да придвижват протони през мембраните, в частност 

през вътрешните митохондриални мембрани. Затова closantel действа инхибиращо на 

окислителното фосфорилиране.  



 

 

 

Closantel е субстанция с паразитицидна активност спрямо фасциоли и е ефикасен срещу някои 

други хелминти и артроподи. Лечението с ветеринарномедицинския продукт, когато 

фасциолите са на възраст от пет седмици и по-големи, доказано намалява последващата 

репродуктивна способност и отделянето на яйца. 

 

5.2 Фармакокинетични особености  
 

Говеда: 

 

След подкожно приложение на продукта при говеда, в доза 200 μg ivermectin/kg телесна маса и 

5 mg closantel/kg телесна маса, са наблюдавани следните параметри: Cmax 57.3 ng/ml и AUC 7106 

ng.час/ml за ivermectin, и Cmax 63.4 μg /ml и AUC 21996 μg.час/ml за closantel. 

 

Ivermectin се метаболизира само частично. При говеда, само около 1-2% се екскретира с 

урината, а остатъкът се екскретира с фекалиите, като приблизително 60% от него се екскретира 

в непроменен вид. Остатъкът се екскретира под формата на метаболити или продукти на 

разпад. Салициланилидите се метаболизират слабо и се екскретират основно в непроменен вид. 

Closantel се свърза във висока степен с плазмените протеини. При говеда, около 90% от 

closantel се екскретира с фекалиите и урината в непроменен вид.  

 

Овце: 

 

След подкожно приложение на продукта при овце, в доза 200 μg ivermectin/kg телесна маса и 5 

mg closantel/kg телесна маса, са наблюдавани следните параметри: Cmax 24.52 ng/ml и AUC 

2082.92 ng.час/ml за ivermectin, и Cmax 70.4 μg /ml и AUC 41043 μg.час/ml за closantel.  

 

Ivermectin се свързва във висока степен с плазмените протеини. Поради своята силно 

липофилна природа, той притежава широк обем на разпределение. Акумулира в мастната 

тъкан, която играе ролята на лекарствен резервоар, като най-високи нива на ivermectin се 

откриват в черния дроб и мазнините. Ivermectin се метаболизира частично. Елиминира се 

основно чрез фекалиите в непроменен вид, като фекалната екскреция представлява 90% от 

приложената доза, а под 2% от ivermectin се екскретира с урината. Ivermectin се екскретира и 

чрез млечната жлеза. 

 

Салициланилидите се метаболизират слабо и се екскретират основно в непроменен вид. 

Основната екскреция се осъществява през жлъчката във фекалиите.Closantel се свърза във 

висока степен с плазмените протеини, почти изключително с албумина. Обемът му на 

разпределение в тъканите е малък. Closantel притежава дълъг полуживот на елиминиране.  

 

Влияние върху околната среда 

 

Дългосрочният ефект на ivermectin и closantel върху динамиката на популацията на торния 

бръмбар не е изследван. 

 

 

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ 
 

6.1 Списък на ексципиентите 

 

Sodium Formaldehyde Sulphoxylate 

Povidone K12 

Macrogol 200 

Glycerol Formal 

 

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: 18 месеца. 

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 28 дни. 

 

6.4. Специални условия за съхранение на продукта 
 

Да не се съхранявава при температурa над 25 C. 

Да се пази от светлина. 
 

6.5 Вид и състав на първичната опаковка 
 

Многодозови тип І стъклени флакони от 100 ml, 250 ml и 500 ml, затворени с бромобутилова 

запушалка и пломбирани с алуминиево капаче. 

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

 

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

 

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОПАСЕН ЗА РИБИ И ВОДНИ ОРГАНИЗМИ. 

Ветеринарномедицинският продукт или използвания флакон не трябва да бъдат изхвърляни във 

водни басейни или канавки. 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 

 

Norbrook Laboratories Limited 

Station Works 

Camlough Road 

Newry 

Co Down 

BT35 6JP 

Northern Ireland 

 

 

8. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА 
 

 

 

9. ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗA ЗА УПОТРЕБА 

 

 

 

10. ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА  
 

07/2016 

 

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ III 

 

ЕТИКЕТ И ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. ЕТИКЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА  

 

Етикет 

 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ 

 

Closamectin 5 mg/ml/125 mg/ml инжекционен разтвор за говеда и овце 

Ivermectin/Closantel 

 

 

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ 

 

Всеки ml от продукта съдържа: 

Активни субстанции: 

Ivermectin 5 mg 

Closantel (като sodium dihydrate) 125 mg 

(еквивалент на 135.9 mg closantel sodium dihydrate) 

Ексципиенти: 
Sodium formaldehyde sulphoxylate 5 mg 

 

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА 

 

Инжекционен разтвор. 

Бистър, кехлибарен разтвор. 

 

 

4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА 

 

100 ml, 250 ml и 500 ml 

 

 

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП 

 

Говеда и овце. 

 

 

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ 

 

Преди употреба прочети листовката. 

 

 

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Преди употреба прочети листовката. 

 

 

8. КАРЕНТЕН СРОК 

 

Карентен срок: 

 

Говеда: 

Месо и вътрешни органи: 49 дни. 



 

 

Мляко: Не се разрешава за употреба при говеда, чието мляко е предназначено за човешка 

консумация, включително по време на сухостойния период. Да не се прилага по време на 

последния триместър от бременността при бременни юници, чието мляко ще бъде 

предназначено за човешка консумация. 

 

Овце: 

Месо и вътрешни органи: 28 дни. 

Мляко: Не се разрешава за употреба при овце, чието мляко е предназначено за човешка 

консумация, включително по време на сухостойния период. Да не се прилага 1 година преди 

очакваното първо раждане при овце, чието мляко ще бъде предназначено за човешка 

консумация. 

 

 

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО 

 

ВАЖНО – ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТИ ПАДАЩИЯ ЕТИКЕТ.  

 

 

10. СРОК НА ГОДНОСТ 

 

Годен до  

 

 

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ 

 

Да не се съхранявава при температурa над 25 C. 
Да се пази от светлина. 

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 28 дни. 

След пробиване, използвайте преди_____/_____/_____ 

 

 

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА  УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ 

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА 

 

Унищожаване: Преди употреба прочети падащия етикет. 

 

 

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  

 

Norbrook Laboratories Limited 

Newry 

Northern Ireland 



 

 

 

Локален представител: 

„АСКЛЕП - ФАРМА” ООД 

гр. София, ж.к. Люлин - 7, бл. 711А, магазин 3 

Република България 

 

 

16. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП 

 

 

 

17. ПАРТИДЕН НОМЕР 

 

Партида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА  

 

Падащ етикет – страница 1 

 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ 

 

Closamectin 5 mg/ml/125 mg/ml инжекционен разтвор за говеда и овце 

Ivermectin/Closantel 

 

 

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ 

 

Всеки ml от продукта съдържа: 

Активни субстанции: 

Ivermectin 5 mg 

Closantel (като sodium dihydrate) 125 mg 

(еквивалент на 135.9 mg closantel sodium dihydrate) 

Ексципиенти: 
Sodium formaldehyde sulphoxylate 5 mg 

 

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА 

 

Инжекционен разтвор. 

Бистър, кехлибарен разтвор. 

 

 

4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА 

 

100 ml, 250 ml и 500 ml 

 

 

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП 

 

Говеда и овце. 

 

 

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ 

 

Преди употреба прочети листовката. 

 

 

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Преди употреба прочети листовката. 

 

 



 

 

8. КАРЕНТЕН СРОК 

 

Карентен срок: 

 

Говеда: 

Месо и вътрешни органи: 49 дни. 

Мляко: Не се разрешава за употреба при говеда, чието мляко е предназначено за човешка 

консумация, включително по време на сухостойния период. Да не се прилага по време на 

последния триместър от бременността при бременни юници, чието мляко ще бъде 

предназначено за човешка консумация. 

 

Овце: 
Месо и вътрешни органи: 28 дни. 

Мляко: Не се разрешава за употреба при овце, чието мляко е предназначено за човешка 

консумация, включително по време на сухостойния период. Да не се прилага 1 година преди 

очакваното първо раждане при овце, чието мляко ще бъде предназначено за човешка 

консумация. 

 

 

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО 

 

ВАЖНО – ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТИ ПАДАЩИЯ ЕТИКЕТ.  

 

 

10. СРОК НА ГОДНОСТ 

 

Годен до  

 

 

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ 

 

Да не се съхранявава при температурa над 25 C. 
Да се пази от светлина. 

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 28 дни. 

След пробиване, използвайте преди_____/_____/_____ 

 

 

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА  УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ 

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА 

 

Унищожаване: Преди употреба прочети падащия етикет. 

 

 

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  

 

Norbrook Laboratories Limited 

Newry 

Northern Ireland 

 

Локален представител: 

„АСКЛЕП - ФАРМА” ООД 

гр. София, ж.к. Люлин - 7, бл. 711А, магазин 3 

Република България 

 

 

16. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП 

 

 

 

17. ПАРТИДЕН НОМЕР 

 

Партида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА  

 

Падащ етикет – страници 2-5 

 

 

 

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

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ  

 

Norbrook Laboratories Limited 

Station Works 

Newry 

Co. Down 

BT35 6JP 

Northern Ireland 

 

Патентен номер: 

EP1478372B 

 

 

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ 
 

Closamectin 5 mg/ml/125 mg/ml инжекционен разтвор за говеда и овце 

Ivermectin/Closantel 

 

 

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ 

 

Всеки ml от продукта съдържа: 

Активни субстанции: 

Ivermectin 5 mg 

Closantel (като sodium dihydrate) 125 mg 

(еквивалент на 135.9 mg closantel sodium dihydrate) 

Ексципиенти: 
Sodium formaldehyde sulphoxylate 5 mg 

 

Бистър, кехлибарен разтвор. 

 

 

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ 

 

Говеда: 

 

За лечение на смесени трематодни (фасциолозни) и нематодни, или артроподни инвазии, 

причинени от следните гастроинтестинални нематоди, пулмонални нематоди, очни нематоди, 

хиподерми, крастни кърлежи и въшки: 

 

Гастроинтестинални нематоди: 

Ostertagia ostertagi (включително инхибирани ларвни стадии), Ostertagia lyrata (възрастни), 

Haemonchus placei (възрастни и незрели), Trichostrongylus axei (възрастни и незрели), 

Trichostrongylus colubriformis (възрастни и незрели), Cooperia oncophora (възрастни и незрели), 

Cooperia punctata (възрастни и незрели), Cooperia pectinata (възрастни и незрели), 



 

 

Oesophagostomum radiatum (възрастни и незрели), Nematodirus helvetianus (възрастни), 

Nematodirus spathiger (възрастни), Strongyloides papillosus (възрастни), Bunostomum 

phlebotomum (възрастни и незрели), Toxocara vitulorum (възрастни), Trichuris spp. 
 

Пулмонални нематоди: 

Dictyocaulus viviparus (възрастни и ларви 4-ти стадий) 

 

Чернодробен метил (трематоди): 

Fasciola gigantica, Fasciola hepatica 

 

Ефикасността на лечение при 12-седмични фасциоли (зрели) е над 99%. 

Ефикасността на лечение при 7-седмични фасциоли (късни незрели) е над 90%. 

 

Очни нематоди (възрастни): 

Thelazia spp. 

 

Хиподерми (паразитни стадии): 

Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum 

 

Въшки: 

Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus 

 

Крастни кърлежи: 

Psoroptes ovis (syn. P. communis var bovis), Sarcoptes scabiei var bovis 

 

Ветеринарномедицинският продукт може да бъде използван за подпомагане контрола на 

хапещата въшка Damalinia bovis и крастния кърлеж Chorioptes bovis, но пълно елиминиране 

може да не настъпи.  

 

Овце: 

 

За лечение на смесени трематодни (фасциолозни) и нематодни, или артроподни инвазии, 

причинени от следните гастроинтестинални нематоди, пулмонални нематоди, трематоди, ларви 

на Oestrus ovis и крастни кърлежи: 

 

Гастроинтестинални нематоди: 

Teladorsagia circumcincta (включително инхибирани L4), Teladorsagia trifurcata (възрастни и 

L4), Haemonchus contortus (включително инхибирани L4), Trichostrongylus axei (възрастни), 

Trichostrongylus colubriformis (възрастни и L4), Trichostrongylus vitrinus (възрастни), Cooperia 

curticei (възрастни и L4), Oesophagostomum columbianum (възрастни и L4), Oesophagostomum 

venulosum (възрастни), Chabertia ovina (възрастни и L4), Nematodirus filicollis (възрастни и L4), 

Trichuris ovis (възрастни). 

 

L4 = ларви четвърти стадий 

 

Пулмонални нематоди: 

Dictyocaulus filaria (възрастни и ларви 4-ти стадий) 

Protostrongylus rufescens (възрастни) 

 

Чернодробен метил (възрастни и 7-седмични фасциоли, незрели): 

Fasciola gigantica, Fasciola hepatica 

 
Oestrus ovis 

 
Крастни кърлежи: 



 

 

Psoroptes ovis (Лечението изисква повторно инжектиране след 7 дни на продукт, съдържащ 

само ivermectin. Да се направи справка с "Дозировка за всеки вид животно, метод и начин на 

прилагане" и със "Специални предупреждения"Да се направи справка с т. 4.4 и т. 4.9).  
 

Продуктът се употребява и за контрол на резистентни към бензимидазоли Haemonchus contortus 

и Teladorsagia circumcincta. 

 

 

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

 

Да не се прилага интравенозно и интрамускулно. 

Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от 

ексципиентите. 

Авермектините могат да не бъдат добре понесени от някои видове животни, за които ВМП не е 

предназначен (докладвани са случаи на непоносимост с фатален изход при кучета – особено 

Коли, Бобтейл, Староанглийска овчарка, свързаните с тях породи или техни кръстоски, както и 

при водни и сухоземни костенурки). 

 

 

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ  
 

При някои говеда е наблюдаван преходен дискомфорт след подкожно приложение. Често може 

да се наблюдава тъканен оток в мястото на инжектиране до 48 часа след инжектиране, който 

отшумява без лечение. Твърдост при палпация може да се наблюдава до 7 дни след 

приложението. 
 

Рядко при овце може да се наблюдава преходен оток в мястото на инжектиране. Понякога 

отокът е придружен от болка и дискомфорт. Този оток отшумява напълно до 14 дни след 

третирането. 

 

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 и овце. 

 

 

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

Преди третиране, с цел избягване прилагането на по-ниска доза, телесната маса и дозата трябва 

да бъдат прецизно определени. 

 

Ветеринарномедицинският продукт трябва да се прилага в доза 200 μg ivermectin/kg телесна 

маса и 5 mg closantel/kg телесна маса (1 ml/25 kg телесна маса). Препоръчва се използването на 

стерилна игла 16G, с дължина един инч. Препоръчва се използването на източваща игла, с цел 

избягване прекомерното продупчване на стопера.  

 

Говеда: 

 

Инжектирането трябва да се извършва подкожно, в средната част на шията, като се използва 

асептична техника. Максимална доза от 10 ml трябва да се прилага в едно място на 

инжектиране, като остатъчният обем се прилага в друго място на инжектиране, в областта на 

шията. Първата доза трябва да бъде инжектирана в дясната страна на шията, като остатъчният 

обем се инжектира на отделно място, в лявата и дясната страна на шията. 
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Телесна маса (kg) Обем на дозата (ml) 

до 25 1 

26-50 2 

51-75 3 

76-100 4 

101-125 5 

126-150 6 

151-175 7 

176-200 8 

201-225 9 

226-250 10 

251-275 11 

276-300 12 

 

При животни с телесна маса над 300 kg, се прилага 1 ml на всеки 25 kg телесна маса. 

 

Овце: 

 

Инжектирането трябва да се извършва само подкожно, в областта на шията. 

 

За лечение и контрол на краста при овцете, може да бъде инжектиран 

ветеринарномедицинският продукт, но трябва да бъде последван от второ инжектиране на 

продукт, съдържащ само ivermectin седем дни след първото инжектиране, с цел лечение на 

клиничните признаци на краста и елиминиране на крастните кърлежи. Инжектирането трябва 

да бъде извършено от другата страна на шията.   

 

Продуктът не съдържа антимикробни консерванти. Преди изтегляне на всяка доза, септумът се 

почиства. Използват се сухи и стерилни игла и спринцовка. За опаковките от 250 ml и 500 ml е 

препоръчителна употребата на автоматична спринцовка. За повторното пълнене на 

спринцовката е препоръчителна употребата на източваща игла, с цел избягване прекомерното 

продупчване на стопера.  
 

 

 

Телесна маса (kg) Обем на дозата (ml) 

до 12.5 0.5 

13.5 - 25 1.0 

26 - 37.5 1.5 

38.5 - 50 2.0 

51 - 62.5 2.5 

63.5 - 75 3.0 

 

При животни с телесна маса над 75 kg, се прилагат 0.5 ml на всеки 12.5 kg телесна маса. 

 

 

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Стоперът не трябва да се продупчва повече от 40 пъти. Ако се налага продупчване на стопера 

повече от 40 пъти, е препоръчителна употребата на източваща игла. 

 

Времетраенето между отделните третирания трябва да се базира на епидемиологичните 

фактори и трябва да е индивидуално за всяка отделна ферма.  

 



 

 

Трябва да се потърси съвет от ветеринарен лекар по отношение на подходяща програма на 

дозиране и грижа за животните, с цел постигане на адекватен контрол върху паразитите и 

редуциране на вероятността за развитие на резистентност.  

 

С цел осигуряване на правилно дозиране, телесната маса трябва да бъде определена възможно 

най-точно. Трябва да бъде проверена и точността на дозиращото устройство.  

 

С цел избягване прилагането на по-ниска или по-висока доза, животните, които ще бъдат 

третирани групово, трябва да бъдат групирани, и съответно третирани, според телесната им 

маса. 

 

 

10. КАРЕНТЕН СРОК 
 

Говеда: 

 

Месо и вътрешни органи: 49 дни. 

 

Мляко: Не се разрешава за употреба при говеда, чието мляко е предназначено за човешка 

консумация, включително по време на сухостойния период. Да не се прилага по време на 

последния триместър от бременността при бременни юници, чието мляко ще бъде 

предназначено за човешка консумация. 

 

Овце: 

 

Месо и вътрешни органи: 28 дни. 

 

Мляко: Не се разрешава за употреба при овце, чието мляко е предназначено за човешка 

консумация, включително по време на сухостойния период. Да не се прилага 1 година преди 

очакваното първо раждане при овце, чието мляко ще бъде предназначено за човешка 

консумация. 

 

 

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА 
 

Да не се съхранявава при температурa над 25 C. 

Да  се пази от светлина. 

Продуктът не съдържа антимикробни консерванти. 

Когато контейнерът се продупчи (отвори) за първи път, като се използва по време на употреба 

срокът на годност, който е описан в тази листовка, трябва да бъде определена датата, на която 

да се изхвърли останалият в контейнера продукт. Тази дата на изхвърляне трябва да бъде 

написана на мястото, предвидено върху етикета. 
 

 

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 

Трябва да се обърне внимание за избягване на следните практики, тъй като те увеличават риска 

от изграждане на резистентност и биха могли да доведат до неефективно лечение като краен 

резултат: 

 

- Твърде честа употреба на антихелминтици от един и същи клас за продължителен период 

от време. 

- Прилагане на по-ниска доза, дължащо се на подценяване на телесната маса, погрешно 

прилагане на продукта или неправилно калибриранена дозиращото устройство. 

 

Случаите със съмнение за наличие на резистентност към антихелминтици трябва да бъдат 

проверявани чрез прилагане на подходящи тестове (например тест за редукция броя на яйцата 



 

 

във фекалиите). Когато резултатите от теста предполагат наличие на резистентност към 

определен антихелминтик, трябва да се употребява антихелминтик, който принадлежи към друг 

клас и притежава различен механизъм на действие. 

 

Резистентност към ivermectin е докладвана за Cooperia spp. при говеда и също така са 

изолирани географски доклади за резистентност на Ostertagia ostertagi при говеда.  Затова, 

употребата на този продукт трябва да се основава на локалната епидемиологична информация 

по отношение на възприемчивостта на Cooperia spp. и Ostertagia spp., както и на препоръките 

за ограничаване на по-нататъшно селектиране на резистентност към антихелминтици. 

 

Резистентност към ivermectin и closantel е докладвана за Haemonchus contortus при овце. 

Поради това, употребата на продукта трябва да се базира на локалната епидемиологична 

информация по отношение на чувствителността на Haemonchus contortus и на препоръките за 

ограничаване по-нататъшното разпространение на резистентност към антихелминтици. 

 

При овце, лечението на псороптоза с едно инжектиране на този продукт няма да бъде 

ефективно за елиминирането на всички крастни кърлежи. Подходящ инжективен продукт, 

съдържащ само ivermectin, трябва да бъде приложен 7 дни след лечението с този продукт, с цел 

третиране на клиничните признаци и елиминиране на крастните кърлежи. 

 

Крастата при овцете (Psoroptes ovis) е изключително контагиозна ектопаразитоза. За 

гарантиране на цялостен контрол, трябва да се обърне голямо внимание за избягване на 

повторна инвазия, тъй като крастните кърлежи могат да преживеят до 15 дни извън овцете. 

Важно е всички овце, били в контакт с инвазирани овце, да бъдат третирани с подходящ 

продукт. Контактът между третирани, инвазирани и нетретирани стада трябва да се избягва за 

период от поне 7 дни след лечението. 

 

Дози по-големи от 10 ml трябва да бъдат инжектирани на две различни места, с цел намаляване 

на преходния дискомфорт или реакции в мястото на инжектиране. 

 

Поради възможността от появата на вторични реакции, дължащи се на смъртта на ларвите на 

Hypoderma spp., не се препоръчва прилагането на продукта, когато ларви Hypoderma lineatum са 

локализирани в периезофагеалното пространство, или когато ларви на Hypoderma bovis са 

разположени в гръбначния канал. Потърсете съвет от Вашия ветеринарен лекар за определяне 

на най-подходящия период за употреба.   

 

Ivermectin е много токсичен за водни организми и торни насекоми. Третираните говеда не 

трябва да имат пряк достъп до езера, потоци и канавки за 14 дни след третирането. 

Дълготрайните ефекти върху торните насекоми, причинени от продължителна или повторяема 

употреба, не могат да бъдат изключени. Затова, повторното третиране на животните на паша с 

ivermectin-съдържащи продукти през сезона трябва да бъде извършвано само при липса на 

алтернативно третиране или подход за поддържане здравето на животното/стадото, както е 

препоръчано от ветеринарния лекар.  

 

Ветеринарномедицинският продукт може да бъде прилаган при говеда и овце по време на всеки 

стадий от бременността и лактацията, при условие, че млякото не е предназначено за човешка 

консумация. 

 

Преди употреба при млекодайни животни, виж т. „Карентен срок“. 

 

Да не се прилага едновременно с хлорни съединения. Ivermectin усилва ефекта на GABA-

агонистите.  

 

При говеда и овцете, доза от 4 mg/kg телесна маса ivermectin, превишаваща 20 пъти 

препоръчаната доза, приложена подкожно, води до появата на атаксия и депресия. 

 



 

 

Closantel, като другите салициланилиди, е мощен инхибитор на окислителното фосфорилиране 

и индексът му на безопасност не е толкова голям, колкото на много други антихелминтици. 

Въпреки това, ако се употребява в съответствие с инструкциите, е малко вероятно да причини 

каквито и да било неблагоприятни реакции. Признаците на предозиране могат да включват 

загуба на апетит, отслабено зрение, омекване на изпражненията и повишаване честотата на 

дефекация. Високите дози могат да причинят ослепяване, хипервентилация, хипертермия, обща 

слабост, загуба на координация, конвулсии, тахикардия и, в краен случай, смърт. 

 

Няма установен антидот, нито за ivermectin, нито за closantel. Симптоматичното лечение може 

да е от полза. 

 

Перрална доза closantel, надвишаваща 82,5 mg/kg телесна маса при говеда, може да причини 

слепота, хипервентилация, хипертермия, обща слабост, некоординираност, конвулсии, 

тахикардия и в крайни случаи смърт. 

 

След интрамускулно приложение на closantel в проучвания за остра токсичност, първите 

смъртни случаи при говеда са забелязани при доза от 35 mg/kg телесна маса. 

 

Леталната доза (LD50) на closantel при овце, след еднократна интрамускулна инжекция, е по-

висока от 40 mg/kg телесна маса. Освен това, някои проучвания, проведени при овце, докладват 

за признаци на предозиране при дози от около 4 пъти терапевтичната доза (както за 

инжективна, така и за перорална). 

 

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

смесван с други ветеринарномедицински продукти. 

 

Само за ветеринарномедицинска употреба. 

 

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

 

За потребителите: 
 
Не пушете, не яжте и не пийте течности докато работите с продукта. 

Избягвайте директен контакт на продукта с кожата. При случайно разливане върху кожата, 

измийте незабавно с прясна вода. 

След прилагане на продукта, измийте ръцете си. 

Случайното самоинжектиране трябва да се избягва. Самоинжектирането поради невнимание 

може да доведе до локално дразнене и/или до появата на болка в мястото на инжектиране. 

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

предостави листовката за употреба или етикета на продукта. 

 
13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ 

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА 
 

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОПАСЕН ЗА РИБИ И ВОДНИ ОРГАНИЗМИ. 

Ветеринарномедицинският продукт или използвания флакон не трябва да бъдат изхвърляни във 

водни басейни или канавки. 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 
 

07/2016 

 

 

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 



 

 

 

Механизъм на действие 

 

Ivermectin парализира и в крайна сметка убива паразитни нематоди, паякообразни и насекоми 

от неговия ефект върху нервната система на тези паразити. В терапевтични дози, ivermectin 

няма неблагоприятен ефект върху говеда, тъй като не прониква лесно в тяхната централната 

нервна система. Ivermectin принадлежи към класа на авермектиновите антихелминтни 

ендектоциди. Механизмът на действие, показван от авермектините, е уникален за този клас 

антипаразитни агенти. 

 

Closantel е член на салициланилидния клас антихелминтици. Салициланилидите са водородни 

йонофори, които действат като мощни инхибитори на окислително фосфорилиране. Известно е, 

че мястото на действие на тези протонни йонофори е селективно и инхибира окислителното 

фосфорилиране в паразитните митохондрии. 

 

Лечението с ветеринарномедицинския продукт, когато фасциолите са на възраст от пет 

седмици и по-големи, доказано намалява последващата репродуктивна способност и 

отделянето на яйца. 

 

Многодозови стъклени флакони от 100 ml, 250 ml и 500 ml 

 

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

 

Локален представител: 

„АСКЛЕП - ФАРМА” ООД 

гр. София, ж.к. Люлин - 7, бл. 711А, магазин 3 

Република България 

 


