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HASZNÁLATI UTASÍTÁS

EUTHASOL® 40% INJEKCIÓ A.U.V.
12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK
Különleges ﬁgyelmeztetések minden célállat fajra vonatkozóan.
A beadást követően megközelítőleg 10 percig ellenőrizni kell,
hogy életjelek (légzés, szívdobogás, szaruhártya reﬂex, stb.) nem
térnek-e vissza. Klinikai kísérletek megállapították, hogy ezek
esetlegesen bekövetkezhetnek. Az ehhez hasonló esetekben
ajánlott ismételten beadni az előírt adagot, vagy annak a felét.
Különleges ﬁgyelmeztetések az állatokon való alkalmazáshoz
Intrakardiális injekció csak erős nyugtatást, vagy érzéstelenítést követően alkalmazható.
Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések
A készítmény alkalmazásakor kerülni kell a bőrrel való kontaktust. Ajánlott használat közben védőkesztyűt viselni. Ha az
állat esetleges védekezése során az oldat a kezelő személy
sebébe, vagy tűvel a bőr alá kerül, az érintett területet azonnal
folyó vízzel ki kell mosni és a sebet erősen ki kell nyomkodni.
Véletlen öninjekciózás esetén haladéktalanul orvoshoz kell
fordulni, bemutatva a készítmény használati utasítását vagy
címkéjét.
Inkompatibilitások
Az injekciós oldatot tilos egy fecskendőbe szívni más készítménnyel vagy hígítani!
13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK
KEZELÉSÉRE, MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK
A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint a
keletkező hulladékot a helyi követelményeknek megfelelően
kell megsemmisíteni.
14. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA
2011. december. 6.
15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
15.1 Rendelhetőség
Kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki! Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra! Az állatorvos kezéhez!
15.2 Forgalmazhatóság
Az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak.
A 142/2004. Kormányrendelet a pszichotrop anyagok 3. jegyzékébe sorolta a pentobarbital hatóanyag tartalmú készítményeket,
ennek megfelelően a rendelet előírásai vonatkoznak rá.
15.3 Kiszerelési egység:
100 ml, 250 ml, injekciós üvegben, gumidugóval és alumínium kupakkal lezárva, papírdobozban.
15.4 Törzskönyvi szám: 2551/1/09 MgSzH ÁTI (100 ml)
2551/2/09 MgSzH ÁTI (250 ml)

E2369 S.0310

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK,
TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK
FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Medicus Partner Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Tormásrét u. 12.)
A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó:
Produlab Pharma B.V. (Forellenweg 16, 4941 SJ Raamsdonksveer, Hollandia)
2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE
Euthasol 40% injekció A.U.V.
3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE
1 ml tartalmaz:
Hatóanyag:
Pentobarbital-nátrium 400 mg
Segédanyagok: Benzilalkohol
Patent Blue (E131)
4. JAVALLATOK
Eutanázia.
5. ELLENJAVALLATOK
A készítmény anesthesia kiváltására nem használható!
A készítménnyel kiirtott állatok tetemeit tilos feletetni más
állatokkal! Intramuszkulárisan nem adható!
6. MELLÉKHATÁSOK
Tudatvesztést követően az alábbi melléktünetek léphetnek fel:
csuklás, sóhajtás, orrcimpa vibráció, lábvég mozgások.
7. CÉLÁLLAT FAJOK
Kutya, macska.
8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓDOK CÉLÁLLAT FAJONKÉNT
Kutya, macska: 100-200 mg pentobarbitál-Na/ttkg, gyorsan
intravénásan, vagy intrakardiálisan. Ez az adag megfelel 0,250,5 ml/ttkg Euthasol 40% injekciónak.
9. HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT
Az Euthasol 40% injekció kék színű oldat, amely barbiturát
származék pentobarbital-Na-t tartalmaz hatóanyagként. A pentobarbital gyógyszerészetileg az eutanáziára alkalmas hatóanyagok olyan csoportjába tartozik, melyek fájdalommentes
halált biztosítanak, megkímélve az állatot a felesleges stressztől
és félelemtől. A pentobarbital eleget tesz ezeknek a követelményeknek. A pentobarbital intravénás alkalmazása nagy dózisban gyorsan és melléktünetek nélkül kómához vezet, valamint
a központi légzési és a vérkeringési központok leállásához. Az
intrakardiális alkalmazást követően pár percig még lehetnek
életjelek. A perivaszkuláris alkalmazás azzal az eredménnyel
járhat, hogy a halál nem, vagy csak későn következik be. Izgatott/nyugtalan, valamint fájdalomtól szenvedő állatok esetén
célszerű az állatot altatni a pentobarbitál alkalmazás előtt.
10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ
Nem értelmezhető.
11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK
Az eredeti injekciós üvegben tárolandó. Hűtőben nem tárolható, fagyástól óvjuk.
Gyermekek elől gondosan el kell zárni.
Csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad
felhasználni.
Az injekciós üveg felbontása után felhasználható 4 hétig.

Forgalmazza:
Medicus Partner Kft.
2051 Biatorbágy, Vendel Park, Tormásrét u. 12.
Tel.: (23) 530-540
Web: www.vetcentre.com

