Додаток 2
до реєстраційного посвідчення АА-07287-01-17
Алюспрей
(спрей для зовнішнього застосування, суспензія)
листівка-вкладка
Опис

Масляниста суспензія сірого кольору, без запаху.
Склад

1 г препарату містить діючі речовини:
алюміній (у формі стеарату)
- 0,25 г,
Допоміжні речовини: рідкий парафін, зріджений петролейний ефір.
Фармакологічні властивості

ATC vet класифікаційний код QD03AX- інші препарати, які сприяють загоєнню ран.
Алюміній, що входить до складу препарату, не проникає через клітинну мембрану, володіє
в'яжучими властивостями та бактерицидною дією. Завдяки щільному покриттю поверхні шкіри
препарат прискорює грануляцію, при загоєнні рани по вторинному натягу зменшує утворення
надлишкової грануляційної тканини, особливо у коней, ефективно захищає рани від негативного
впливу навколишнього середовища.
Застосування

Для обробки ран та захисту їх від інфекцій у коней, великої рогатої худоби, овець, свиней,
собак, котів та свійської птиці (курей, бройлерів, індиків, гусей). Препарат сприяє швидкому
загоєнню ран.
Дозування
Зовнішньо. Перед застосуванням препарату рану необхідно ретельно очистити від сторонніх тіл,
ексудату, некротичного матеріалу, продезінфікувати та зашити (якщо це необхідно). Препарат
наносять тонким шаром на уражені ділянки шкіри (щоб повністю покрити рану) один або два рази
на добу, залежно від характеру поранення.
Перед застосуванням флакон з препаратом ретельно струшують!
Протипоказання
Не застосовувати тваринам з відомою гіперчутливістю до одного з інгредієнтів препарату.
Не застосовувати для лікування ран сосків у тварин, молоко,яких призначене для споживання
людям.
Застереження
Застосування під час вагітності і лактації
Оскільки поглинання алюмінію через шкіру є дуже низькою, використання цього
препарату під час вагітності не створює будь-які особливі проблеми.
Застосовувати препарат тваринам у період вагітності та лактації, рекомендують тільки
тоді, коли користь від препарату переважає можливі ризики за рішенням лікаря ветеринарної
медицини.
Період виведення (каренції)
М’ясо, субпродукти, молоко та яйця споживають без обмежень.
Форма випуску
Продукт упакований в алюмінієвий флакон об’ємом брутто 210 мл під тиском з безпеченим
клапаном,
об’ємом нетто 127 мл, вагою нетто 75 г.
Зберігання
Сухе темне, недоступне для дітей місце за температури від 10 ºС до 25 ºС.
Термін придатності - 3 роки.
Для застосування у ветеринарній медицині!
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Продовження додатку 2
до реєстраційного посвідчення АА-07287-01-17
Власник реєстраційного посвідчення
Ветоквінол С.А.
Магні-Вернуа, 70200 Люр
Франція
Виробник готового продукту
Ветоквінол С.А.
Магні-Вернуа, 70200 Люр
Франція

Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois, 70200 Lure
France
Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois, 70200 Lure
France

Ветоквінол Біовет Сп. з о.о.
Косінієров Гдинських 13/14, 66-400
Гожув ВЛКП
Польща

Vetoquinol Biowet Sp. z o. o.
Kosynierow Gdynskich 13/14
66-400 Gorzow WLKP
Poland

Ардефарм
Ле Ір Фєрайі, 70-300, Турон, Франція

Ardepharm,
Les Ires Ferays, 07300 Touron, France
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