Додаток 2
до реєстраційного посвідчення AA-06074-01-15
21.11.2016
Сімалджекс 30 мг
(таблетки)
листівка-вкладка
Опис
Довгасті таблетки білого або блідо-коричневого кольору з двома борознами, що поділяють
кожну таблетку на три рівних частини.
Склад
1 таблетка містить діючу речовину:
сімікоксиб - 30,0 мг.
Допоміжні речовини: моногідрат лактози, кросповідон, натрію лаурилсульфат, натрію
фумарат, сухий порошок свинячої печінки.
Фармакологічні властивості
АТС vet класифікаційний код: QM01AH93 Протизапальні і протиревматичні ветеринарні
препарати, не стероїдні. Сімікоксиб.
Сімікоксиб належить до групи нестероїдних протизапальних препаратів групи коксібів, з
сильною протизапальною, аналгетичною та жарознижувальною дією. Сімікоксиб діє як
селективний інгібітор ензиму циклооксигенази 2 у циклі арахідонової кислоти. При цьому препарат
впливає на циклооксигеназу 2, яка індукується у відповідь на розвиток запалення, в результаті чого
блокується синтез простагландинів, які викликають запалення, набряк та біль.
Препарат має високу біодоступність із періодом напіврозпаду 1,38 (± 0.24) години.
Застосування
Лікування собак за больового синдрому, гострих та хронічних захворюваннях опорнорухового апарату запального характеру (остеоартриті), для аналгезії та як протизапальний засіб у
пері-операційний період.
Дозування
Перорально у дозі 2 мг на 1 кг маси тіла один раз на добу.
При лікуванні тварин за хронічного остеоартриту курс може складати до 6 місяців. Для
подальшого лікування необхідна консультація лікаря ветеринарної медицини.
У пері-операційний період: одна доза за 2 години до хірургічної операції та один раз на добу
протягом 3-7 діб після операції. Необхідна консультація лікаря ветеринарної медицини.
Завдяки приємному смаку собаки охоче поїдають таблетки.
Протипоказання
Не застосовувати препарат собакам віком до 10 тижнів, вагітним та лактуючим самкам.
Не застосовувати разом з кортикостероїдами та іншими нестероїдними протизапальними
препаратами.
Не застосовувати тваринам, чутливим до сімікоксибу або до допоміжних речовин.
Побічна дія.
При появі таких симптомів, як діарея, блювота або втрата ваги застосування препарату треба
зупинити та звернутися до лікаря ветеринарної медицини.
Особливі застереження при використанні
Сімікоксиб може викликати подразнення шкіри — мийте руки після використання!
Передозування
У сімікоксибу немає специфічного антидоту.
При передозуванні слід звернутися до лікаря ветеринарної медицини.
Форма випуску
8 таблеток на алюмінієвому блістері, по 1, 4 і 18 блістерів у картонній коробці
45 таблеток у пастиковій (HDPE) пляшці із системою захисту від дітей, упакованій у картонну
коробку.
Зберігання
Сухе темне, недоступне для дітей, місце при температурі від 10 до 25 °С.
Термін придатності — 3 роки.
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Для застосування у ветеринарній медицині!
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