DOMOSEDAN GEL® A.U.V.

7,6 mg/ml detomodin-hidroklorid tartalmú, szájnyálkahártyán alkalmazott gél lovak nyugtatására
A detomidin állatokban csökkenti az öntudat szintjét és
megemeli a fájdalomküszöböt. A DOMOSEDAN GEL® A.U.V.
könnyen beadható, hatékony és biztonságos készítmény

kartondobozban kerül forgalomba. A fecskendő tartalma
áttetsző, kék színű gél. Az adag legfeljebb egy 600 kg testtömegű állat egyszeri kezelésére elegendő. A kartondoboz
nyílása a használt fecskendő visszatétele után visszazárható. A fecskendő egyszer használatos. A csak részben fölhasznált fecskendőt meg kell semmisíteni.
A fel nem használt állatgyógyászati készítményt valamint az

A DOMOSEDAN GEL® A.U.V. alkalmazása

A DOMOSEDAN GEL® A.U.V. kiszolgáltatása állatorvosi rendelvényre történik.
A készítményt kérje állatorvosától!
félénk, ideges, esetleg rosszindulatú lovak nyugtatására
egyes ápolási tevékenységek (nyírás, pataápolás, patkolás
stb.), valamint rakodás, szállítás (pl. kólikás vagy sánta lovak
állatorvoshoz történő szállítása) végrehajtásának megkön�nyítésére.
Alkalmazásakor javul az ápolók és az ápolt állat baleseti biztonsága, a durva megfékezési módszerek nélkülözhetők.
Alkalmazása előtt minden esetben konzultáljon állatorvosával és tartsa be a használati utasításban leírtakat! Ha a
készítmény alkalmazásakor a várt hatás elmaradását, túl
erős hatást vagy váratlan mellékhatást tapasztal, kérjen állatorvosi segítséget!
A készítmény előre töltött, egyadagos fecskendőben (3 ml),

állatgyógyászati készítményekből származó hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell
megsemmisíteni.
A fénytől való védelem érdekében az eredeti csomagolásban kell tárolni. Gyermekek elől elzárva tartandó!
Az eredeti csomagolású bontatlan DOMOSEDAN GEL®
A.U.V. a gyártástól számított 2 évig, a csomagoláson feltüntetett időpontig használható fel.
Élelmezés egészségügyi várakozási idő:
Hús és ehető szövetek: Nulla nap.
Tej: Nulla óra.

A gél formátumú készítményt a ló nyelve alá, a száj nyálkahártyájára kell juttatni. Ha a szert az állat lenyeli, hasznosulása jelentősen csökken, a várt hatás elmarad vagy nem kielégítő.
A fenti kép a helyes alkalmazást mutatja.
Adagolási útmutató:
Vegyen föl impermeábilis kesztyűt és vegye ki a fecskendőt
a kartondobozból. A dugattyúszáron forgassa el a szabályozó gyűrűt, hogy az szabadon képes legyen föl-le csúszkálni.
Állítsa be a gyűrűt úgy, hogy fecskendőhöz közelebbi vége
a kívánt térfogatnak megfelelő jelnél legyen. Elforgatással
rögzítse a gyűrűt a helyén.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a ló szájában nincsen takarmány. A zárókupakot távolítsa el a fecskendő hegyéről és
őrizze meg, hogy visszatehesse. A fecskendő végét oldalról
vezesse be a ló szájába úgy, hogy a fecskendő vége a szájszeglet szintjén a nyelv alá kerüljön. Nyomja be a dugattyút,
amíg a reteszelő gyűrű el nem éri a fecskendő köpenyét, a
készítményt a nyelv alá juttatva.

A fecskendő 1,0-3,0 ml között 0,25 ml-ml-ként adagolja a
készítményt. Az alábbi táblázat a megfelelő testtömegekhez tartozó adagok térfogatát adja meg.
Hozzávetőleges testtömeg (kg)

Adag térfogat (ml)

150–199

1,00

200–249

1,25

250–299

1,50

300–349

1,75

350–399

2,00

400–449

2,25

450–499

2,50

500–549

2,75

550–600

3,00

Figyelmeztetések
Ha a ló kiköpi vagy lenyeli a beadott adag becslés szerint
több, mint 25%-át, a hiányzó mennyiséget azonnal pótolni kell figyelemmel az esetleges túladagolás megelőzésére. Erre az esetre tartalékban lévő készítménnyel kell felkészülni.
Azoknál az állatoknál, amelyeknél a beadott mennyiség nem
eredményez megfelelő időtartamú nyugtatást a megkezdett beavatkozás befejezéséhez, nem célszerű újabb adagot beadni a készítményből, mivel a nyálkahártyán keresztüli fölszívódás túl lassú a nyugtatás megfelelő szintre hozásához. Ilyenkor szükséges esetben más módszert alkalmazzunk a megfékezésben.
A készítmény alkalmazásakor az állatot hagyni kell egy nyugodt helyen pihenni. Mielőtt bármilyen beavatkozást megkezdenénk, hagyni kell, hogy a nyugtató hatás teljesen kifejlődjön (hozzávetőleg 30 perc).
A hatás kibontakozása során a fej folyamatosan egyre lejjebb ereszkedik, nyálka ürülhet az orrból és esetenként a
fej és a pofarész ödémás lehet. Méneknél és herélteknél
részleges, átmeneti pénisz előesés előfordulhat. Alkalmazása után a lovakon ritkán enyhe kólikás tünetek mutatkozhatnak, mivel ez a hatóanyagcsoport gátolja a bélmozgásokat. A készítmény befolyásolhatja a légzésszámot
inkoordinációt/ataxiát és izzadást okozhat. A kezelés után
2-4 órával gyakori vizeletürítést lehet megfigyelni.
A takarmányt és a vizet mindaddig meg kell vonni az állattól,
amíg a készítmény nyugtató hatása teljesen el nem múlik
(megfelelő adag esetén legtöbbször mintegy 3 óra).
A kezelt állatokat a hatás teljes időtartama alatt óvni kell a
szélsőséges hőmérsékletektől.
A véletlen túladagolás elsősorban a szedált állapot elnyúlásában nyilvánul meg. Ilyenkor biztosítani kell, hogy az állat
nyugodt, meleg környezetben legyen. A DOMOSEDAN GEL®
A.U.V., hatását speciális injekciós antidotum, az atipamezol
adásával meg lehet szüntetni. Szükség esetén forduljon állatorvoshoz.

DOPPING
A kezelt állat vizeletéből 48 órán át lehet kimutatni a
detomidin metabolitjait. Ezért legalább 2 nappal a verseny előtt sportlovakat már ne kezeljenek a készítménnyel.
(Egyes versenyágak szabályzata ennél hosszabb megvonási időt is előírhat.)
Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések
A detomidin egy alpha-2 adrenoceptor agonista, amely embernél nyugtató hatást, aluszékonyságot, a vérnyomás és a
szívritmus csökkenését képes okozni.
A készítmény maradványai jelen lehetnek az orális fecskendő tartályán és nyomószárán, vagy a nyelv alá történt adagolás után a ló ajkain.
A készítménynek a bőrrel való hosszabb ideig tartó érintkezése helyi bőrirritációt okozhat. A készítmény ne érintkezzen a nyálkahártyákkal vagy a bőrrel. A bőrrel való érintkezés megelőzése érdekében impermeábilis kesztyűt kell
viselni. Minthogy a fecskendő az alkalmazás során összekenődhet a készítménnyel, a beadás után a fecskendőre
gondosan vissza kell helyezni a zárókupakot, így visszatenni a külső csomagolásra szolgáló papírdobozába, majd ezzel együtt megsemmisíteni. A készítménnyel való érintkezés esetén a szennyezett bőrt és/vagy nyálkahártyát azonnal és alaposan le kell mosni.
Ügyelni kell arra, hogy a készítmény ne kerüljön a szembe.
Amennyiben a készítmény véletlenül a szembe kerül, bőséges mennyiségű friss vízzel ki kell öblíteni. Tünetek jelentkezése esetén orvosi vizsgálatot kell kérni.
Terhes nők ne kerüljenek érintkezésbe a készítménnyel. A
detomidin szervezetbe kerülése méh összehúzódásokat és
a magzati vérnyomás csökkenését idézheti elő.
Véletlen lenyelés vagy a nyálkahártyával való, hosszabb ideig tartó érintkezés esetén orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati utasítását, de JÁRMŰVET NEM
SZABAD VEZETNI, mert szedáció és vérnyomás változások
következhetnek be.

Az állatorvos megjegyzései:

Orion Pharma Kft., Állatgyógyászat
1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.

