INTRAVIT B12 500µg/ml
INTRAVIT B12
500µg/ml, roztwór do wstrzykiwań
1. NAZWA i ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
Podmiot odpowiedzialny:
ScanVet Poland Sp. z o.o.
Skiereszewo,
ul. Kiszkowska 9
62-200 Gniezno
2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
INTRAVIT B12, 500µg/ml, roztwór do wstrzykiwań
3. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI
CZYNNEJ
1 ml zawiera:
Cyjanokobalamina (witamina B12) 500 µg
4. WSKAZANIA LECZNICZE
Stosować w celu zwalczania niedoboru witaminy B12 (niedokrwistość,
leukopenia, zatrzymanie wzrostu, charłactwo, zapalenie nerwów,
uszkodzenia skóry). Polecany także do zwalczania zaburzeń
funkcjonalnych wątroby (np. w przebiegu wirusowego zapalenia
wątroby).
5. PRZECIWWSKAZANIA
Nieznane
6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
W miejscu iniekcji mogą pojawić się, krótko utrzymujące się odczyny
alergiczne
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub
zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie
wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na
skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza
weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony
internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych
Weterynaryjnych).
7.

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, koń, świnia, owca, koza, pies, kot
8. DAWKOWANIE I DROGI PODANIA
Wstrzykiwać domięśniowo lub podskórnie, 1 lub 2 razy w tygodniu, w
dawce:
Konie, bydło
2 – 5 ml
Cielęta, źrebięta
1 – 3 ml
Świnie, owce, kozy
0,5 – 1,5 ml
Psy i koty
0,5 – 1 ml
9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA
W celu prawidłowego podania produktu leczniczego należy
postępować zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej ulotce.
10. OKRESY KARENCJI
Pies, kot- nie dotyczy
Bydło, koń, owca, koza, świnia- zero dni
11. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY
PRZECHOWYWANIU I TRANSPORCIE
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.
Chronić przed światłem.
Nie używać po upływie terminu ważności zamieszczonym na etykiecie.
Okres trwałości produktu leczniczego po pierwszym otwarciu
opakowania - 28 dni.
12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI,
JEŻELI KONIECZNE
W miejscu iniekcji mogą pojawić się, krótko utrzymujące się odczyny
alergiczne.
W przypadku przedostania się leku do oka lub na powierzchnię skóry
- przemyć dużą ilością wody.
Witamina B12 nie wywiera działania toksycznego nawet przy
stosowaniu w wysokich dawkach przez długi okres czasu. Przy
podawaniu myszom jednorazowej dawki 1600 mg/kg m.c. nie
zaobserwowano wystąpienia żadnych efektów ubocznych. Dawki
przewyższające 1000-krotnie zapotrzebowanie pokarmowe na tą
witaminę są bezpieczne dla większości gatunków zwierząt.
13. SZCZEGÓLNE SRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE
UNIESZKODLIWIANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU
LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW
POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO
ZASTOSOWANIE
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza
weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.
14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY
ULOTKI
11/12/2008

15. INNE INFORMACJE
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu
leczniczego weterynaryjnego, należy skontaktować się z podmiotem
odpowiedzialnym.
ScanVet Poland Sp. z o.o.
Skiereszewo, ul. Kiszkowska 9
62-200 Gniezno
Tel.: (061) 426 49 20
Fax.: (061) 424 11 47
Dostępne opakowania:
Butelka ze szkła oranżowego typu II o pojemności 100 ml z korkiem z
gumy bromobutylowej oraz aluminiowym uszczelnieniem.
Pozwolenie nr: 37/94

http://scanvet.pl/en/offer/veterinarians/medicinal-products/ccattle/rid,3
4.html

