HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Cicajet 18 spray
1.
A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN
ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS
CÍME
A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó:
VIRBAC
1ERE AVENUE 2065 M L I D
06516 CARROS CEDEX

2.

AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Cicajet 18 spray
Klórhexidin

3.

HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

1 g tartalmaz:
Hatóanyag:
Klórhexidin (diacetát formájában)

2,10 mg

Segédanyag(ok):
Kristályibolya

0,43 mg

4.

JAVALLAT(OK)

Ló, szarvasmarha, juh, kecske és sertés esetében a bőr sérüléseinek kezelésére, fertőtlenítésére.

5.

ELLENJAVALLATOK

Nem alkalmazható klórhexidinnel szembeni túlérzékenység esetén.

6.

MELLÉKHATÁSOK

Nem ismert.
Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, a használati utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse erről
a kezelő állatorvost!

7.

CÉLÁLLAT FAJOK

Ló, szarvasmarha, juh, kecske, sertés.

8.

ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Külsőleges alkalmazásra.
Ló, szarvasmarha, juh, kecske, sertés:

Az érintett bőrferület megtisztítása után a flakont fel kell rázni annak érdekében, hogy a hajtógáz eloszlása
homogén legyen a fertőtlenítő oldatban.
A flakont függőlegesen tartva 20-30 cm távolságból a kezelni kívánt bőrfelületre kell permetezni a készítményt,
naponta kétszer, a teljes sebgyógyulásig.
Tárolás előtt a flakont fejjel lefelé fordítva az adagolófejet röviden meg kell nyomni. Ezzel eltávolítódik az
adagolóban maradt oldat, ami beszáradva használhatatlanná tenné a sprayt.

9.

A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

10.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Ló, szarvasmarha, juh, kecske és sertés:
Hús és egyéb ehető szövetek: nulla nap
Tej: nulla nap

11.

KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!
Legfeljebb 30°C-on tárolandó.
Hőtől védve tárolandó.
Tilos felszúrni.
Tűzbe dobni még üres állapotban is tilos.
Nyílt láng vagy izzó tárgy felé fújni tilos.
Nyílt lángtól, hőforrásoktól és működő elektromos berendezésektől távol kell alkalmazni és tárolni.
Csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni!

12.

KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

A készítmény alkalmazása közben tilos dohányozni!
Használat után alaposan ki kell szellőztetni!
Vemhesség, laktáció vagy tojásrakás idején történő alkalmazás
Az állatgyógyászati készítmény ártalmatlansága nem igazolt vemhesség idején a célállatfajoknál, ezért a
vemhesség ideje alatt kizárólag a kezelést végző állatorvos által elvégzett előny/kockázat elemzésnek
megfelelően alkalmazható.
Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók
Együttes alkalmazása más antiszeptikumokkal nem ajánlott, mivel egymás hatását semlegesíthetik.

13.
A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK KEZELÉSÉRE,
MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)
Kérdezze meg a kezelő állatorvost, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem szükséges
állatgyógyászati készítményeket! Ezek az intézkedések a környezetet védik.

14.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA

2013.augusztus 8.

15.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Az eseti engedély száma: 02.2/03256/0003/2013

