VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS
1.

VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

PVP JOD, odos purškalas, tirpalas
2.

KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 ml tirpalo yra:
veikliosios medžiagos:
joduoto povidono

100 mg;

pagalbinių medžiagų

iki 1 ml.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.
3.

VAISTO FORMA

Odos purškalas, tirpalas.
4.

KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1.

Paskirties gyvūnų rūšys

Visų rūšių gyvūnai.
4.2.

Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Operacijos laukui (pvz., kastracijos pjūvio, injekcijos vietai), lytiniams organams ar naujagimių
bambosvirkštelei dezinfekuoti.
Vaistu galima trumpą laiką dezinfekuoti spenių ir tešmens paviršių.
Tinka rankoms ir paviršiams dezinfekuoti.
4.3.

Kontraindikacijos

Negalima naudoti padidėjus jautrumui jodui bei gyvūnams, sergantiems hipertiroidizmu ar kitomis
skydliaukės ligomis.
4.4.

Specialieji nurodymai

Negalima purkšti aplink ir į akis.
4.5.

Specialios naudojimo atsargumo priemonės

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams
Nėra.
Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams
Nėra.
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4.6.

Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Jautriems gyvūnams gali pasireikšti alerginės reakcijos.
4.7.

Naudojimas vaikingoms patelėms, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.
4.8.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Vaistui patekus į sisteminę kraujotaką, gali būti slopinamas antikoaguliantų veikimas. Skiriant kartu su
ličio druskomis, gali padidėti hipotiroidizmo pavojus.
4.9.

Dozės ir naudojimo būdas

Prieš naudojimą suplakti. Vaistą reikia purkšti ant nedidelio norimo dezinfekuoti paviršiaus 20–30 cm
atstumu. Svarbu, kad užpurkštas tirpalas nenutekėtų nuo užpurkštos vietos.
4.10.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Gausiai užpurkštas jodas gali absorbuotis į sisteminę kraujotaką. Tai gali turėti poveikį skydliaukei.
4.11.

Išlauka

Skerdienai ir pienui – 0 parų.
5.

FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: antiseptinės medžiagos.
ATCvet kodas: QD08AG02.
Iš joduoto povidono palaipsniui atsipalaiduojantis jodas neselektyviai oksiduoja mikroorganizmų
baltymus. Joduotas povidonas yra plataus veikimo spektro baktericidinė medžiaga. Jai yra jautrios
gramteigiamos ir gramneigiamos bakterijos, kai kurie anaerobiniai mikroorganizmai, mielės,
mikroskopiniai grybai, jų sporos, pirmuonys ir kai kurie virusai. Vaistas gerai veikia patogeninius
mikroorganizmus, pvz., stafilokokus, pūliavimą sukeliančius streptokokus, fuziformines bakterijas,
mikobakterijas ir bakteroidus. Veikiami vaisto mikroorganizmai netenka gyvybingumo per 2–5 min., o
žūva per 5 min.
6.

FARMACINIAI DUOMENYS

6.1.

Pagalbinių medžiagų sąrašas

Lauromakrogolis, propilenglikolis, denatūruotas etanolis, natrio citrato dihidratas, išgrynintas vanduo.
6.2.

Nesuderinamumai

Naudojant su tam tikrais vaistais (dėl koncentracijos, pH, temperatūros ir šviesos) gali būti fizinis
nesuderinamumas.
6.3.

Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 2 metai.
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6.4.

Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
6.5.

Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Plastikiniai buteliukai su mechaniniu purkštuvu po 100 ml.
Polietileniniai buteliai su dangteliu po 1 000 ml.
Slėginiai balionėliai po 200 ml.
Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.
6.6.
Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų
naikinimo nuostatos
Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies
reikalavimus.
7.

RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Bioveta a.s.,
Komenskeho 212,
683 23 Ivanovice na Hane,
Čekijos Respublika
8.

RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI

LT/2/99/0938/001-003
9.

REGISTRACIJOS/PERREGISTRACIJOS DATA

1999-09-23 / 2005-03-03 / 2010-02-19
10.

TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2010-02-10
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ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELIS*
* informacinis lapelis atskirai nepridedamas, todėl visa informacija pateikiama ant etiketės
DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS
BUTELIUKAS, BUTELIS, SLĖGINIS BALIONĖLIS
1.

RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE
ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR
ADRESAS

Bioveta a.s.,
Komenskeho 212,
683 23 Ivanovice na Hane,
Čekijos Respublika
2.

VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

PVP JOD, odos purškalas, tirpalas
3.

VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml tirpalo yra:
veikliosios medžiagos:
joduoto povidono

100 mg;

pagalbinių medžiagų: lauromakrogolio, propilenglikolio, denatūruoto etanolio, natrio citrato
dihidrato, išgryninto vandens.
4.

INDIKACIJOS

Operacijos laukui (pvz., kastracijos pjūvio, injekcijos vietai), lytiniams organams ar naujagimių
bambosvirkštelei dezinfekuoti.
Vaistu galima trumpą laiką dezinfekuoti spenių ir tešmens paviršių.
Tinka rankoms ir paviršiams dezinfekuoti.
5.

KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti padidėjus jautrumui jodui bei gyvūnams sergantiems hipertiroidizmu ar kitomis
skydliaukės ligomis.
6.

NEPALANKIOS REAKCIJOS

Jautriems gyvūnams gali pasireikšti alerginės reakcijos.
Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos
gydytoją.
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7.

PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Visų rūšių gyvūnai.
8.

DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Tik išoriniam naudojimui. Vaistą reikia purkšti ant nedidelio norimo dezinfekuoti paviršiaus 20–30 cm
atstumu. Svarbu, kad užpurkštas tirpalas nenutekėtų nuo užpurkštos vietos.
Buteliukui su purškikliu papildyti. (TEKSTAS ANT 1 000 ml BUTELIO)
9.

NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Prieš naudojimą suplakti. Nepurkšti aplink ir į akis.
10.

IŠLAUKA

Skerdienai ir pienui – 0 parų.
11.

SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.
Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
12.

SPECIALIEJI NURODYMAI

Stengtis, kad vaisto nepatektų į akis.
Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.
Vaistui patekus į sisteminę kraujotaką, gali būti slopinamas antikoaguliantų veikimas. Skiriant kartu su
ličio druskomis, gali padidėti hipotiroidizmo pavojus.
Naudojant su tam tikrais vaistais (dėl koncentracijos, pH, temperatūros ir šviesos) gali būti fizinis
nesuderinamumas.
13.

SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

VAISTO

AR

ATLIEKŲ

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies
reikalavimus.
14.

TEKSTO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2010-02-19
15.

KITA INFORMACIJA

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

5

16.

VAISTO FORMA

Odos purškalas, tirpalas.
17.

PAKUOTĖS DYDIS

100 ml
1000 ml
200 ml
18.

TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}
19.

NUORODA „VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO
SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI

Veterinariniam naudojimui.
Parduodama be recepto.
20.

REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/99/0938/001
LT/2/99/0938/002
LT/2/99/0938/003
21.

GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Ser. Nr. {numeris}
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