DOZURIL® 25 mg/ml

1L

Opløsning til anvendelse i drikkevand til høns (hønekyllinger og avlshøns)
Toltrazuril
Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www. indlaegsseddel.dk.
Angivelse af det aktive stof
Toltrazuril 25 mg/ml
Klar farveløs til brun opløsning
Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til
Høns (hønekyllinger og avlshøns)

Kontraindikationer
Ingen

GTIN: 08714377282397

Efter anbrud/åbning anvendes inden …

Lot:
EXP:

Se flasken

Indikationer
Behandling af coccidiose hos hønniker og avlshøns.

02210610 - 3

DM

Bivirkninger
Ingen kendte. Kontakt din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der
ikke allerede er anført i denne etikettering eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikke har virket efter
anbefalingerne. Alternativt kan du indberette observerede bivirkninger via det nationale bivirkningssystem.
Lægemiddelstyrelsen - Axel Heides Gade 1 - DK-2300 København S www.meldenbivirkning.dk dkma@dkma.dk
Dosering for hver dyreart, anvendelsesmåde og indgivelsesvej
Indgivelse: Til anvendelse i drikkevand (oral).
7 mg pr. kg vægt dagligt i 2 på hinanden følgende dage, oralt. Dette svarer til 28 ml oral opløsning pr. 100 kg
vægt dagligt eller 1,4 ml af produktet pr. liter drikkevand, baseret på et vandforbrug på 1 liter pr. 5 kg vægt.
Dette veterinærlægemiddel skal indgives kontinuerligt i løbet af 48 timer eller i en 8 timers periode pr. dag i 2 på
hinanden følgende dage. Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering
end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
Oplysninger om korrekt anvendelse
Den samlede vægt af de dyr der skal behandles og det daglige vandforbrug skal beregnes nøjagtigt.
Vandforbruget kan variere, især afhængigt af den kliniske tilstand, temperaturen i omgivelserne,
belysningsprogrammet, det anvendte drikkevandssystem, alderen og racen. Hvis vandforbruget er mere
eller mindre end de ovenfor anførte standarder, skal koncentrationen af veterinærlægemidlet i drikkevandet
tilpasses i overensstemmelse hermed. Brug passende og korrekt kalibreret doseringsudstyr. Det medicinerede
drikkevand skal være den eneste drikkevandskilde. Det medicinerede drikkevand må kun bruges i maksimalt
24 timer, og det skal tilberedes friskt hver dag. Fortyndinger med en højere koncentration end 3 : 1 000
(3 ml produkt pr. 1 liter drikkevand) kan medføre bundfældning. Præfortynding og administration gennem en
doseringspumpe (proportioner) anbefales ikke. Det anbefales at bruge en tank.
Tilbageholdelsestid
Slagtning: 16 dage
Æg: Må ikke anvendes til æglæggende fugle, hvis æg er bestemt til menneskeføde.

MTnr: 48643
Vnr 56 88 05
Til dyr – kræver recept

Eventuelle særlige opbevaringsbetingelser
Opbevares utilgængeligt for børn. Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende
opbevaringen. Må ikke bruges efter den udløbsdato, der står på pakningen. Opbevaringstid efter første åbning
af den indre emballage: 3 måneder. Opbevaringstid efter fortynding ifølge anvisning: 24 timer.
Særlige advarsler
Særlige advarsler for hver dyreart
God hygiejne kan reducere risikoen for coccidiose. Det anbefales derfor, at der foruden behandling skal tages
hånd om eventuelle problemer eller mangler i husdyrbruget. Fjerkræhuse skal holdes rene og tørre. Det anbefales, at alle dyr i gruppen bliver behandlet. For at opnå de bedste resultater, bør behandlingen påbegyndes, før
de kliniske tegn på sygdommen har spredt sig i hele gruppen.
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Hyppig og gentagen brug af antiprotozo-midler fra samme gruppe aktive stoffer og underdosering, der kan
skyldes underestimering af kropsvægt, kan, ligesom ved alle antiparasitære midler, føre til resistensudvikling.
Det er vigtigt at holde sig til den anbefalede dosis for at minimere risikoen for resistens.
Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet
Bær handsker af syntetisk gummi ved håndtering af det koncentrerede produkt. Undgå at spise, drikke eller
ryge under anvendelse af produktet. I tilfælde af utilsigtet spild på huden eller i øjnene, skal huden eller øjnene
skylles med rigeligt vand. Ved overfølsomhed over for toltrazuril, bør kontakt med lægemidlet undgås.
Overdosering
De første tegn på intolerance, såsom nedsat indtagelse af vand, blev observeret efter 5 gange den anbefalede
dosis.
Uforligeligheder
Må ikke blandes med andre veterinærlægemidler.
Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne
Ikke anvendte veterinære lægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier.
Dato for seneste revision af indlægssedlen
29. juni 2017
Andre oplysninger
1 liter HDPE flasker; 5 liter HDPE flasker. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Indehaver af markedsføringstilladelse
Dopharma Research B.V. - Zalmweg 24 - 4941 VX Raamsdonksveer - Holland
Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse
Laboratorios Calier, S.A. - C/ Barcelonès, 26 (Pla Del Ramassà) - Les Franqueses Del Vallès (Barcelona) - Spanien
Repræsentant
Salfarm Danmark A/S - Fabriksvej 21 - 6000 Kolding - Tlf.nr. 75529413.

