ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS MÓDJA
Az alapadag egy nyomelem/C-vitamin kapszula és egy nátrium-szalicilát
tabletta naponta/ 10 testsúly kg szájon át a következő táblázat szerint:
Testsúly

CV247 tabletta és kapszula
Adjuváns, immunstimuláns, antioxidáns és roboráló hatású tabletta és
kapszula elsősorban daganatos kutyák részére
TERMÉKFORMA
Kapszula és tabletta együttes adagolásra
A KÉSZÍTMÉNY ÖSSZETÉTELE
1 kapszula tartalmaz:
Mangán-glükonát:
Réz-glükonát
C-vitamin (aszkorbinsav):
Segédanyagok
1 tabletta tartalmaz:
Nátrium-szalicilát:
Segédanyagok:

10 mg
10 mg
200 mg
ad 290 mg
175 mg
ad 515 mg

CÉLÁLLAT FAJOK Kutya
A
KÉSZÍTMÉNY
FELHASZNÁLÁSI
FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT, JAVALLATOK

TERÜLETE,

Rosszindulatú daganatos betegségben szenvedő kutyák életminőségének
javítására alkalmazható gyógyhatású készítmény. Használata előnyös lehet
kemo-, vagy sugárterápiával kezelt állatokban, valamint a daganatok
részleges vagy teljes sebészi eltávolítását követően a daganatok
újrafejlődésének megakadályozása vagy késleltetése céljából.
Leromlott egészségű állatok állapotának javítására, valamint műtétek és
betegségek utáni lábadozás elősegítésére.
Hatásmechanizmus
A mangán és a réz számos olyan enzim főleg a szuperoxid-dizmutáz
működéséhez szükséges nyomelemek, amelyek támogatják az
immunrendszert, a killersejt-aktivitást és az antioxidációs folyamatokat.
Rosszindulatú daganatos betegségekben ezek nem működnek
megfelelően, így nem tudják megakadályozni a DNS oxidációs
károsodását.
A C-vitamin (aszkorbinsav) a szervezetben képződő szabadgyököket és a
káros oxidációs folyamatokat csökkenti, valamint támogatja az
immunrendszert. Elősegíti a sérült DNS javítási mechanizmusait, serkenti
a kötőszövet regenerációját és a sebgyógyulást.
A nátrium-szalicilát a gyulladáscsökkentést és a fájdalomcsillapítást
támogatja, így javítja a beteg állatok közérzetét. Csökkenti az oxidációs
folyamatokat, amelyek túlzott aktivitása fokozná a DNS károsodását és a
daganatokat ellátó vérerek képződését. Elősegíti a sejtszaporodás és
sejtpusztulás (apoptózis) megfelelő arányának visszaállítását.

Adag
Adagolás gyakorisága
fél kapszula tartalma és
naponta egyszer
fél tabletta
vagy…
5 kg alatt
egy kapszula és egy tabletta
Kétnaponta
5-15 kg
egy kapszula és egy tabletta
naponta egyszer
15-25 kg
egy kapszula és egy tabletta
naponta kétszer
25-40 kg
egy kapszula és egy tabletta
naponta háromszor
40 kg és felette két kapszula és két tabletta
naponta kétszer
Amennyiben az állat állapota a kezelés alatt javul, három hónap után a
kezelő állatorvossal való egyeztetés után az adagot csökkenteni lehet napi
egyszeri, később kétnaponta történő adagolásra.
Adagolás:
A megfelelő számú tablettát és kapszulát szájon át kell beadni, vagy a
porrá zúzott tablettát és a kinyitott kapszula tartalmát kis mennyiségű
eledelbe keverni közvetlenül az etetés előtt, hogy az állat biztosan
elfogyassza. A porok nem tej alapú, bármely szívesen fogyasztott
folyadékba keverve tű nélküli fecskendővel is bejuttathatók az állat
szájába.
Takarmányozás:
A daganatellenes terápiát támogató kezelés szerves része a kutya
takarmányozásának megváltoztatása. Az állatoknak csökkentett szénhidrát
tartalmú, fehérjében és zsírszerű anyagokban, olajokban gazdag tápok
adása javasolt. Választható házilag készített diétás takarmány is, amely az
alábbi táblázatból is összeállítható só, cukor, színezőanyag, ízesítők és
tartósítók mennyiségének jelentős csökkenésével vagy kizárásával:
%
ARÁNY
ELKÉSZÍTÉS
TAKARMÁNY
Példák.
MÓDJA
TÍPUSA
30
1/3
Főtt
Rostos növényi
Káposzta,cékla
karfiol,brokkoli
30
1/3
Sült
Rostos növényi
Zabpehely
20
1/5
Főtt
Állati
Szárnyas, borjú,
nyúl
10
1/10
Enyhén főtt
Állati
Tojás, hal
(szálkamentes)
10
1/10
Enyhén főtt
Állati
Máj (kivéve liba,
kacsa)
ELLENJAVALLATOK
A CV247 gyógyhatású készítmény nem használható:

az összetevőivel szembeni túlérzékenység esetén,

gyomor-, bélrendszeri fekélyek vagy vérzések esetén, valamint

vemhes vagy szoptató szukák esetében.

kutyákon elvégzett toxikológiai kísérlet is alátámasztja, amely során a
készítményt kétszeres dózisban is adagolták.
FIGYELMEZTETÉSEK
Anti-koagulánsok (pl.: kumarin) együttes alkalmazása esetén figyelembe
kell venni, hogy a szalicilsav akadályozza ezek plazmafehérjékhez való
kötődését.
A készítményt a réztartalma miatt körültekintően kell alkalmazni olyan
fajtákban, amelyek öröklött enzimhiányuk miatt érzékenyek lehetnek a
rézzel szemben. (pl. Dobermannok, Bedlington terrierek)
A készítmény csak előírás szerint alkalmazható. Az előírt adagolást ne
lépje túl.
LEJÁRATI IDŐ
Felhasználható eredeti csomagolásban tárolva a külső faltkartonon
bélyegzőben megadott időpontig. A belső kartonokon feltüntetett eredeti
előre-becsült dátumokat ne vegye figyelembe.
TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK
Szobahőmérsékleten, 30°C alatt, száraz helyen tartandó.
CSOMAGOLÁS.
3x10 kapszula és 3x10 tabletta buborékfóliákban külön eredeti
dobozokban „Essential Minerals and Vitamin C Capsules” és „Sodium
Salicylate Tablets” feliratokkal egy közös forgalmazó kartonban, amely a
kétnyelvű termékismertetőt is tartalmazza.
GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ!
KIZÁRÓLAG ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI CÉLRA!
A fel nem használt készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a
helyi követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.
A GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ NEVE ÉS CÍME:
A termék forgalmazója:
Ad Astra-Ivy Medical Chemicals Hungary Kft. (1016 Budapest, Naphegy
tér 2. I.7
website: www.ivymedical.hu; info: ad.astra@ivymedical.hu
Gyártó: Medreich PLC 9, Royal Parade, Kew Gardens, Surrey TW9
3QD, Egyesült Királyság
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 253/1/2011 MgSzH ÁTI
Gyártás dátuma: lásd a kartonokon
Gyártási szám: lásd a kartonokon
Minőségét megőrzi: lásd a külső közös kartonon

MELLÉKHATÁSOK
A CV247 szalicilát tartalma annak gyomorkímélő nátrium sójának
használata ellenére is gyomorirritációt okozhat, de a készítmény eddigi
használata során nem számoltak be olyan esetről, amikor egy mellékhatást
a CV247 alkalmazásának lehetett volna tulajdonítani. Ezt fél évig tartó,

