PROSPECT
MALASEB şampon pentru câini şi pisici
DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR
Malaseb şampon pentru câini şi pisici
DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE
Fiecare ml conţine:
Substanţe active:
Digluconat de clorhexidină 20 mg, echivalentul a 11,26 mg clorhexidină.
Nitrat de miconazol 20 mg, echivalentul a 17,37 mg miconazol.
Excipienţi:
Metilcloroizotiazolinonă 0,0075 mg, metilizotiazolinonă 0,0025 mg.
Produsul este un lichid transparent spre semitransparent, de culoare galben-deschis spre maro-deschis.
INDICAŢII
Pentru tratamentul şi controlul dermatitei seboreice asociate cu Malassezia pachydermatis şi Staphylococcus intermedius la
câine.
Ca adjuvant în tratamentul dermatofitozei produse de Microsporum canis la pisică în asociere cu griseofulvină.
CONTRAINDICAŢII
A nu se folosi în caz de hipersensibilitate la substanţele active, la adjuvanţi sau la oricare dintre excipienţi.
REACŢII ADVERSE
În mod excepţional, un câine cu atopie sau o pisică cu o boală alergică de piele poate dezvolta prurit şi/sau o reacţie
eritematoasă după tratament.
În cazuri foarte rare, câinii şi pisicile pot dezvolta o reacţie la nivelul pielii (mâncărime, roşeaţă) după tratament.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.
SPECII ŢINTĂ
Câini şi pisici.
POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Câine: Ca regulă generală, aplicaţi şamponul de două ori pe săptămână până când simptomele dispar şi apoi, săptămânal sau
ori de câte ori este necesar pentru a menţine afecţiunea sub control după cum a fost specificat de către medicul veterinar.
Pisică: Aplicaţi şamponul de două ori pe săptămână pe o perioadă minimă conform indicaţiilor medicului veterinar sau până
când periajele blănii sunt negative la cultura de M. canis, oricare este mai lungă. Durata maximă a perioadei de tratament nu
trebuie să depăşească 16 săptămâni. Se recomandă consultarea medicului veterinar cu privire la necesitatea tunderii blănii
pisicii înainte de administrarea tratamentului.
RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Udaţi animalul cu apă curată din abundenţă. Aplicaţi Malaseb sampon pe animal în mai multe puncte şi masaţi până intră în
blană mai ales în jurul buzelor, sub coadă şi între degete. Folosiţi o cantitate suficientă pentru a forma spumă. Animalul
trebuie să stea în picioare timp de 10 minute. Apoi, clătiţi cu apă curată şi lăsaţi să se usuce în mod natural într-un loc cald,
fără curenţi de aer.
Flaconde 250 ml furnizează aproximativ 8-16 tratamente pentru un câine de 15 kg sau 5-10 tratamente pentru un câine de 25
de kg sau 25 de tratamente pentru pisică, în funcţie de grosimea blănii.
PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A nu se păstra la temperatură mai mare de 30°C.
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A nu se refrigera sau congela.
A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a flaconului 3 luni.
ATENŢIONĂRI SPECIALE
Malaseb sampon trebuie utilizat doar în asociere cu griseofulvina în tratamentul dermatofitozei. La pisică, aplicarea de
şampon poate duce iniţial la reapariţia M. canis prin culturile din periaj.
Numai pentru uz extern.
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
În cazul contactului accidental cu ochii, clătiţi cu apă din abundenţă.
Nu lăsaţi animalul să se lingă în timpul aplicării şamponului şi clătirii sau înainte de uscare. Luaţi precauţiile necesare pentru ca
animalul să nu inhaleze produsul sau pentru ca acesta să nu intre în contact cu nasul sau gura animalului în timpul aplicării.
Puii nu trebuie să intre în contact cu femelele care alăptează, după tratament, până când blana nu s-a uscat.
Pisică: Atât studiile în teren, cât şi cele experimentale au demonstrat faptul că contaminarea cu M. canis din mediul
înconjurător poate fi eliminată sau redusă utilizând Malaseb sampon de două ori pe săptămână. În aceste studii, griseofulvina
a fost administrată în mod continuu pe perioada tratamentului, observându-se atât o îmbunătăţire clinică, cât şi o reducere a
contaminării din mediul înconjurător în comparaţie cu utilizarea griseofulvinei singure.
Precautii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medical veterinar la animale:
În caz de hipersensibilitate la clorhexidină, miconazol sau orice alt excipient, manevraţi produsul cu atenţie. Acest produs
poate cauza iritarea ochilor.
În caz de contact accidental cu ochii, clătiţi cu apă din abundenţă. Dacă iritaţia persistă, consultaţi medicul imediat. Evitaţi
mişcarea şi mângâierea excesivă a animalelor imediat după tratament. Evitaţi contactul cu ochii.
Dermatofitoza care apare la pisici este transmisibilă la om. Se recomandă folosirea mănuşilor şi acoperirea braţelor când se
tunde şi se aplică şamponul pe o pisică infectată.
La aplicarea şamponului pe pisică, pentru a evita contactul prelungit cu şamponul, spălaţi-vă şi uscaţi-vă mâinile cu delicateţe.
Nu frecaţi!
Gestaţie:
Malaseb sampon în asociaţie cu griseofulvina nu trebuie folosit la pisicile gestante deoarece griseofulvina este contraindicată
în perioada de gestaţie.
PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Orice produs neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele
naţionale.
APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
31-03-2010
ALTE INFORMAŢII
Natura şi compoziţia ambalajului primar: flacon din polietilenă de 250 ml cu un capac înşurubat din polipropilenă.
Malaseb sampon este produs sub licenţă de la Dermcare Vet, Australia, proprietarul denumirii comerciale Malaseb. Brevet UE
nr. 0608308.
Pentru informaţii referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului
autorizaţiei de comercializare.
Distribuitor exclusiv Romania
SC Vet Diagnostic SRL
0758011704, 0730194331
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