Felforgatja
a metronidazol kezelést

Gyors, egyszerű, biztonságos, díjazott adagolóval
> Eradia®: Metronidazol tartalmú szuszpenziós folyadék,
adagolószerkezetes csomagolásban
> Stabilitás az alkalmazás során: 3 hónapig (30 ml) vagy 6 hónapig (100 ml)
> Smart cap adagoló: megkönnyíti az alkalmazást és limitálja a
készítmennyel érintkezést
> Két méretben elérhető: 30 ml és 100 ml

Shaping the future of animal health
(70) 776-15-74 • (70) 365-75-48 • (70) 776-10-55 • (70) 7512-64-55 • virbac.hu

Eradia_A4_2 oldal_2019_HUN.indd 1

2019. 04. 02. 9:49:12

Metronidazol tartalmú
szuszpenziós folyadék
Adagolós csomagolásban

Egyszerű és
biztonságos
alkalmazás

Két méret
30 ml és 100 ml

A kutyák
elfogadják

ADAGOLÁS
TESTTÖMEG (KG)

A KEZELÉSI NAPOK SZÁMA
50MG/KG DÓZISNÁL

MENNYISÉG (ML)

25 MG/KG
0,2 ML/KG

50 MG/KG
0,4 ML/KG

30 ML

100 ML

Használati utasítás Eradia® 125 mg/ml belsőleges szuszpenzió kutyák részére A .U.V.
A forgalomba hozatali engedé!y jogosultja: VIRBAC, 1ere avenue 2065m LID 06516 Carras, Franciaország. A gyártási tételek felszabaditasáért
felelős gyártó: VIRBAC, 1ere avenue 2065m LID 06516 Carras, Franciaorszag; DELPHARM Huningue, 26 rue de Chapelle 68330 Huningue,·
Franciaország. Az Állatgyógyászati készítmény neve: Eradia® 125 mg/ml belsőleges szuszpenzió kutyák részére A .U.V. Metronidazol; Hatóanyagok
és egyéb összetevők megnevezése: 1 ml tartalmaz: Hatóanyag: Metronidazol 125 mg, segédanyag: Butil-hidroxitoluol (E321) 0,2 mg izesített, olajos szuszpenzió látható barna részecskékkel. Javallat(ok): Giardia spp. és Clostridium spp. (azaz: C. perfringens vagy C. difficide), által okozott
gyomor-bélrendszeri fertőzesek kezelésére. Metronidazolra érzékeny, obligat anaerob baktériumok (pl. Clostridium spp.) által okozott húgyúti,
szájüregi, torok- és bőrfertőzesek kezelésere. Ellenjavallatok: Nem alkalmazható májbetegség esetén. Nem alkalmazható a hatóanyaggal
vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzekenység esetén. Mellékhatások: A metronidazol alkalmazása után a következő mellékhatások
fordulhatnak elő: hányás, májtoxicitás és neutropenia. Nagyon ritkán neurológiai tünetek előfordulhatnak különösen hosszabb metronidazol
kezelés után. A mellékhatások gyakoriságát az alabbi útmutatás szerint kell meghatározni: Nagyon gyakori (10 kezelt állatból több mint 1-nél
jelentkezik). Gyakori (100 kezelt állatból tőbb mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik). Nem gyakori (I000 kezelt állatból több mint
1-nél, de kevesebb mint I 0-nél jelentkezik). Ritka (10000 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik). Nagyon ritka
(10000 kezelt állatból kevesebb mint 1-nél jelentkezik, beleértve az izolált eseteket is). Ha bármilyen mellekhatást észlel, még ha az nem is
szerepel ebben a használati utasításban, vagy úgy gondolja, hogy a készítmény nem hatott, értesítse erről a kezelő állatorvost! Célállat faj(ok):
Kutya. Adagolás, alkalmazási mód(ok) céllat fajonként: Szájon át alkalmazandó. Az ajánlott adag 50 mg metronidazol/testtőmeg-kilogramm/
nap (ami megfelel 0,4 ml készitménynek testtömeg-kilogrammonkent). Ajánlott a napi adagot két egyenlő részletre osztani (25 mg, ami
megfelel 0,2 ml készitménynek testtömeg-kilogrammonkent naponta kétszer) 5-7 napig. A helyes adagolás eédekében
a kutya testtömegét meg kell mérni, hogy az alul- illetve felül dozírozást elkerüljük. Kettőnel több töltött fecskendőt
igenylő dózis esetén az adagolást naponta kétszer javasolt elvégezni a számolási és adagolási hibák minimalizálása
érdekében. Különleges tárolási előírások: Gyermek elől gondosan el kell zárni! 30°C alatt tárolandó.
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