Busol®
Injektionsvæske, opløsning, til kvæg og heste
Buserelin

Indlægsseddel
Navn og adresse på indehaveren af markedsføringstilladelsen samt på den indehaver af virksomhedsgodkendelse, som er ansvarlig for
batchfrigivelse, hvis forskellig herfra
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller af batchfrigivelse
aniMedica GmbH ∙ Im Südfeld 9 ∙ D-48308 Senden ∙ Tyskland
Repræsentant
ScanVet Animal Health A/S ∙ Kongevejen 66 ∙ 3480 Fredensborg
Veterinærlægemidlets navn
Busol®, injektionsvæske, opløsning, 4 mikrogram/ml
Buserelin
Angivelse af de(t) aktive stof(fer) og andre indholdsstoffer
1 ml injektionsvæske indeholder:
Buserelinacetat...........................4,2 μg, 	(svarende til buserelin 4 μg).
Benzylalkohol...............................20 mg

(svarende til buserelin 4 μg)

Indikationer
Busol anvendes til behandling af follikelcyster og til ovulationsinduktion hos kvæg samt til ovulationsinduktion hos hopper.
Kontraindikationer
Ingen.
Bivirkninger
Ingen
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 Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.
Dyrets ejer kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.
De finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted www.laegemiddelstyrelsen.dk.
Dyrearter
Kvæg og heste.
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Dosering for hver dyreart, anvendelsesmåde og indgivelsesvej(e)
Kvæg:
Follikelcyster:
5 ml i.m/i.v.
Kvæg:
Ovulationsinduktion:
2,5 ml i.m/i.v.
Hest:
Ovulationsinduktion:
10 ml i.m/i.v.
Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end Angiveti denne information. Følg altid
dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
Oplysninger om korrekt anvendelse
Se anvendelsesmåde.
Tilbageholdelsestid
Slagtning:..................... 1 døgn.
Mælk:........................... 1 udmalkning (mindst 7 timer).
Eventuelle særlige forholdsregler vedrørende opbevaring
Opbevares utilgængeligt for børn.
Opbevares i køleskab (2 °C -8 °C). Beskyttes mod frost.
Efter anbrud: Må ikke opbevares over 25 ºC.
Må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er angivet på etiketten og æsken efter EXP.
Særlig(e) advarsel/advarsler
Særlige forsigtighedsregler ved anvendelse til dyr
Ingen.
Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet
Undgå kontakt med hud og øjne. Hvis utilsigtet kontakt med huden skulle forekomme, bør de ramte områder af huden straks vaskes
med sæbe og vand. Hvis præparatet ved et uheld skulle komme i øjnene, bør der straks skylles med vand og om nødvendigt bør der
søges lægehjælp. Vask hænder efter brugen.
Interaktioner med andre lægemidler og andre former for interaktioner
Ingen.
Overdosering (symptomer, forholdsregler i nødstilfælde, modgift)
Ingen.
Uforligelighed
Ingen.
Særlige forholdsregler for destruktion af ikke-anvendte lægemidler eller af affald, som produceres ved anvendelse, om nødvendigt
Ikke-anvendte lægemidler til dyr skal fortrinsvis afleveres på et giftdepot. Sammen med bortskaffelse af husholdningsaffald skal det
sikres, at der ikke kan foretages ulovlig fjernelse af dette affald. Lægemidler til dyr må ikke destrueres i henholdsvis spildevand eller
kanalisation. Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/¬leverandør eller til kommunal modtageordning.
Dato for seneste revision af indlægssedlen
08.06.2010
Andre oplysninger
Pakningsstørrelser: 5, 50 (10 x 5), 100 (20 x 5), 250 (50 x 5), 500 (100 x 5) hætteglas à 10 ml.
Lægemidlet bør ikke anvendes efter udløbsdatoen, der er angivet på beholderen og den ydre pakning.
Holdbarheden efter anbrud er 28 dage.
Receptpligtig.
Vnr: 136254 (5 x 10ml), 129678 (10 ml)
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