DALMAZIN
0,075 mg / ml
Roztwór do wstrzykiwań
dla bydła, świń i koni
NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
DALMAZIN 0,075 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła, świń i koni
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ
D-Kloprostenol
0,075 mg/ml
WSKAZANIA LECZNICZE
Bydło
•Wywołanie i synchronizacja rui u bydła.
•Wywołanie porodu.
•Zaburzenia czynności jajników spowodowane przetrwałym
ciałkiem żółtym: brak rui po porodzie, cicha ruja, nieregularna ruja,
likwidacja ciałka żółtego (ciążowego, pseudociążowego, przetrwałego).
•Zapalenie błony śluzowej macicy, endometritis.
•Przerwanie ciąży w pierwszej połowie, mumiﬁkacja płodu.
•Zaburzenia inwolucji macicy.
•Kombinowane leczenie cyst jajnikowych (10-14 dni po uprzednim
podaniu GnRH lub HCG).
Świnie
•Wywołanie porodu u loch.
Konie
•Wywołanie porodu u klaczy.
•Synchronizacja rui u klaczy.
•Zaburzenia czynności jajników spowodowane przetrwałym
ciałkiem żółtym: brak rui po porodzie, cicha ruja, nieregularna ruja,
likwidacja ciałka żółtego (ciążowego, pseudociążowego, przetrwałego).
•Przerwanie ciąży rzekomej, wczesne obumarcie zarodka.
PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować u klaczy z poważnymi schorzeniami układu oddechowego lub pokarmowego.
Nie stosować u samic ciężarnych w innych przypadkach niż zalecane
– ronienia.
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Zarówno w trakcie badań klinicznych i terenowych preparatu, którymi
objęto ponad 5 000 sztuk zwierząt, nie stwierdzano ubocznych efektów działania preparatu, jakie obserwuje się podczas stosowania
innych prostaglandyn.
DAWKOWANIE I DROGA PODANIA
Bydło: podawać domięśniowo 2 ml preparatu (0,15 mg D-kloprostenolu /zwierzę):
•Wywołanie rui u krów przy jej braku lub cichej rui: po stwierdzeniu obecności ciałka żółtego (6-18 dzień cyklu) podać DALMAZIN.
Ruja występuje po 48-60 godzinach. Inseminować po 72-96 godzinach od momentu podania preparatu. Jeżeli nie dojdzie do wystąpienia rui, powtórzyć podanie po 11 dniach.
•Wywołanie porodu: podać DALMAZIN po 270 dniach ciąży. Poród
powinien rozpocząć się po 30-60 godzinach od momentu podania
preparatu.
•Synchronizacja rui: podać DALMAZIN dwukrotnie (w odstępie
11 dni). Inseminować 72‐96 godzin po drugim podaniu.
•Zaburzenia czynności jajników: po ustaleniu obecności przetrwałego
ciałka żółtego podać DALMAZIN i inseminować po wystąpieniu rui.
Jeżeli ruja nie wystąpi wykonać ponownie badanie ginekologiczne
i podać preparat ponownie w 11 dni po pierwszej iniekcji. Inseminować po 72-96 godzinach po drugim podaniu preparatu.
•Zapalenie błony śluzowej macicy, endometritis: podać 1 dawkę preparatu DALMAZIN. Jeżeli to konieczne powtórzyć po 10 dniach.
Inseminować 72-96 godzin po podaniu.
•Przerwanie ciąży: podać DALMAZIN w jej pierwszej połowie.
•Mumiﬁkacja płodu: podać 1 dawkę preparatu DALMAZIN. Płód
powinien zostać wydalony po 3-4 dniach.
•Zburzenia inwolucji macicy: podać 1 dawkę preparatu DALMAZIN i,
jeżeli to wskazane, powtórzyć jeden/dwa razy po 1ml preparatu
w odstępach 24 godzin.
•Kombinowane leczenie cyst jajnikowych: podać DALMAZIN 10-14
dni po podaniu GnRH lub HCG, zaraz po tym obserwuje się efekt
leczniczy.
Świnie: podawać domięśniowo 1 ml preparatu (0,075 mg D-kloprostenolu):
•Wywołanie porodu: podać DALMAZIN po 112 dniu ciąży. W około
70% przypadków poród następuje po upływie 19-30 godzin od
momentu iniekcji.

Klacze: podawać domięśniowo 1 ml preparatu (0,075 mg D-kloprostenolu):
•Synchronizacja rui: podać DALMAZIN po ustaleniu obecności
ciałka żółtego (badanie poziomu progesteronu).
•Wywołanie porodu: podać DALMAZIN po 320 dniu ciąży. Poród
rozpoczyna się zwykle kilka godzin po podaniu preparatu.
•Planowanie inseminacji: podać DALMAZIN dwukrotnie w odstępie
14 dni. Inseminować między 19 a 21 dniem po pierwszym podaniu,
jeżeli wystąpią zewnętrzne objawy rui.
•Przerwanie wydłużonego okresu międzyrujowego: podać DALMAZIN
w celu wywołania rui, która powinna wystąpić po 2-8 dniach, a owulacja po 8-10 dniach od podania preparatu (przy ciałku żółtym
przetrwałym).
•Przerwanie ciąży rzekomej: podać DALMAZIN w celu uzyskania
normalnej czynności jajników.
•Brak rui w okresie laktacji: należy wykonać analizę przebiegu cyklu,
następnie podać DALMAZIN 20-22 dni po porodzie.
•Wczesne obumarcie zarodka: podać DALMAZIN po stwierdzeniu
obecności przetrwałego ciałka żółtego (badanie poziomu
progesteronu). Inseminować po wystąpieniu rui.
ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA
Brak.
OKRESY KARENCJI
Tkanki jadalne:
bydło – zero dni
świnie – 1 dzień
Mleko:
zero dni
Nie stosować u koni, których tkanki przeznaczone są do spożycia
przez ludzi.
SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU
I TRANSPORCIE
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać
w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.
Po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego zużyć w ciągu 28 dni.
Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.
SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Osoby o znanej nadwrażliwości na D-kloprostenol powinny unikać
kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym. Produktu nie powinny podawać kobiety w ciąży i osoby chore na astmę.
Preparat może wchłaniać się przez skórę. W przypadku kontaktu ze
skórą dokładnie umyć te miejsca wodą z mydłem.
Przypadkowa inhalacja lub wstrzyknięcie preparatu może wywołać u
ludzi spastyczny skurcz oskrzeli – należy niezwłocznie zwrócić się o
pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub
opakowanie.
Może być stosowany w okresie laktacji.
Nie stosować u zwierząt leczonych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, ponieważ hamują one syntezę endogennych prostaglandyn.
Dawki zwiększone (dwu‐, trzykrotnie) mogą wywołać: u krów zatrzymanie łożyska, u klaczy pocenie, morzyska, u loch wzrost temperatury
ciała i ilości oddechów.
Nawet dziesięciokrotne przekroczenie zalecanej dawki jest dobrze tolerowane przez krowy i lochy. W badaniach przedklinicznych po podaniu zwierzętom dawek 10 razy wyższych od zalecanych wystąpiły
następujące objawy:
•bydło: przejściowe przyspieszenie akcji serca i leukocytoza 3-6
godzin po podaniu preparatu, brak zmian echogaﬁcznych
•świnie: przejściowa leukocytoza 3-7 godzin po podaniu preparatu,
brak zmian echogaﬁcznych
•konie: brak zmian klinicznych (temperatura wewnętrzna, behawior
i ilość oddechów w normie), u nielicznych osobników wystąpiła
opuchlizna w miejscu iniekcji.
Nie jest znane antidotum, w przypadku przedawkowania z wystąpieniem objawów klinicznych zaleca się leczenie objawowe.
INNE INFORMACJE
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego
weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego:
FATRO POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bolońska 1, 55-040 Kobierzyce,
Tel.071/311 11 11, 311 10 53 Fax 071/311 11 82

