Indlægsseddel Genestran Vet.
injektionsvæske, opløsning

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.
1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF
MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER
AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR
BATCHFRIGIVELSE
Indehaver af markedsføringstilladelsen:
ScanVet Animal Health A/S
Kongevejen 66
3480 Fredensborg
Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:
aniMedica GmbH
Im Südfeld 9
48308 Senden-Bösensell
Tyskland
2. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
Genestran Vet., 75 mikrogram/ml, injektionsvæske, opløsning
D-cloprostenol
3. ANGIVELSE AF DET AKTIVE STOF OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER
1 ml indeholder:
D-cloprostenol 75 mikrog.
Chlorcresol 1,0 mg (konserveringsmiddel)
4. INDIKATIONER
Kvæg: Igangsættelse af brunst.
Igangsættelse af kælvning eller fremkaldelse af abort hos kvæg.
Udstødning af sygeligt væv fra livmoderen.
Svin: Igangsættelse af faring eller fremkaldelse af abort.
Hest: Igangsættelse af brunst
5. KONTRAINDIKATIONER
Bør ikke indgives i en vene. Må ikke anvendes til drægtige dyr, undtagen når abort
ønskes.
6. BIVIRKNINGER
Bivirkninger kan primært forekomme på den glatte muskulatur, der findes i bl.a.
blodkar- og organvægge.
Hvis De bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt
i denne indlægsseddel, bedes De kontakte Deres dyrlæge.
Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Sundhedsstyrelsen, og viden om
bivirkninger kan blive bedre.
Dyrets ejer kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen.
De finder skema og vejledning under bivirkninger på Sundhedsstyrelsens
netsted.
www.sst.dk.
7. DYREARTER
Kvæg. Svin. Hest.
8. DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG
INDGIVELSESVEJ
Til injektion i musklerne.
Kvæg: 2 ml injektionsvæske som engangsdosis pr. dyr.
Svin: 0,5 - 1,0 ml injektionsvæske som engangsdosis pr. dyr.
Hest: 0,3 - 0,5 ml injektionsvæske som engangsdosis pr. dyr.
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.
9. OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE
Genestran Vet. bør ikke blandes med andre injektionsvæsker før brug.
10. TILBAGEHOLDELSESTIDER
Kvæg: Slagtning: Kød og indmad: 1 dag.
Mælk:
0 dage.
Svin: Slagtning: Kød og indmad: 1 dag.
Hest: Slagtning: Kød og indmad: 1 dag.
11. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING
Opbevares utilgængeligt for børn.
Opbevares i original emballage/beholder.
Må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er angivet på etiketten og kartonen
efter Exp. Udløbsdatoen refererer til den sidste dag i den pågældende måned.
Efter anbrud skal injektionsvæsken bruges inden for 28 dage.
19.064.1410

12. SÆRLIGE ADVARSLER
Særlige forsigtighedsregler for dyret:
Igangsættelse af abort eller fødsel kan forårsage kompliceret fødsel, fosterdød,
tilbageholdt efterbyrd og betændelse i livmoderen.
Særlige forsigtighedsregler for de personer, der indgiver lægemidlet:
Genestran Vet bør ikke komme i kontakt med huden. I tilfælde af kontakt med
huden skal hudområdet skylles med rigelige mængder vand. Dette gælder især
gravide kvinder, astmatikere og personer med andre luftvejslidelser. I tilfælde af
åndedrætskomplikationer behandles med et hurtigtvirkende middel, der udvider
bronkierne, som f.eks. isoprenalin eller salbutamol.
Interaktion med andre lægemidler:
Virkningen af andre stoffer, der får livmoderen til at trække sig sammen, kan
forstærkes af Genestran Vet.
13. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF
UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT
Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal modtageordning.
14. DATO FOR SENESTE REVISION AF INDLÆGSSEDLEN
10/2014

