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CELJENJU POVRŠINSKIH 
POŠKODB

Kakovostna in količinska sestava
Vsak vsebnik za pršilo vsebuje: Zdravilna
učinkovina: Klortetraciklinijev klorid 3,210 g (kar 
ustreza 2,45 % w/w) (kar ustreza 2,983 g 
klortetraciklina). Pomožna(pomožne) snov(i):
Patent Blue V 85 % (E 131): 0,23 g; Izobutan 
(potisni plin) 92,2 g.

Ciljne živalske vrste 
Govedo, ovce in prašiči

Indikacije za uporabo pri ciljnih živalskih vrstah
Zdravljenje površinskih travmatskih ali kirurških 
ran, okuženih s povzročitelji, občutljivimi na 
klortetraciklin. Zdravilo se lahko uporablja kot 
del zdravljenja površinskih okužb kože in 
parkljev, zlasti dermatitisa interdigitalisa in 
dermatitisa digitalisa, ki jih povzročajo 
mikroorganizmi, občutljivi na klortetraciklin.

Kontraindikacije
Ne uporabite v primeru preobčutljivosti na 
tetracikline. Ne uporabite v primeru znane 
odpornosti na tetracikline.

Posebna opozorila 
Jih ni.

Posebni previdnostni ukrepi 
Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri 
živalih: Oči živali zaščitite, ko pršite v bližini 
glave. Prizadeto mesto pred pršenjem temeljito 
očistite. Uporaba zdravila mora temeljiti na 
testiranju občutljivosti, ob tem pa je treba 
upoštevati uradno in lokalno antimikrobno 
politiko. Žival je treba odvrniti od lizanja 
zdravljenih predelov na sebi ali zdravljenih 
predelov druge živali. Po dajanju na parkelj 
mora žival vsaj eno uro stati na suhih tleh.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati 
oseba, ki živalim daje zdravilo: Izogniti se je 
treba neposrednemu stiku s kožo, saj se lahko 
pojavijo desenzibilizacija, kontaktni dermatitis in 
možne preobčutljivostne reakcije na 
klortetraciklin. Med rokovanjem s tem zdravilom 
nosite ustrezne nepremočljive rokavice. To 
zdravilo lahko povzroči močno draženje oči. 
Zaščitite oči in obraz. Pri stiku s kožo ali očmi 
prizadeti predel nemudoma izperaite s čisto 
svežo vodo. Če draženje ne preneha, poiščite

zdravniško pomoč. Ne vdihavajte hlapov. Zdravilo 
nanašajte na odprtem ali v dobro prezračenem 
prostoru. V primeru nenamernega zaužitja se 
takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite 
ovojnino. Med dajanjem zdravila ne jejte in ne 
kadite. Po uporabi si umijte roke.
Druga opozorila: Obarvan del prašičje kože je 
treba odstraniti, preden se preostala žival 
uporabi za prehrano ljudi.

Neželeni učinki (pogostost in resnost) 
Redko se lahko pojavijo preobčutljivostne 
reakcije.

Uporaba v obdobju brejosti in laktacije
Po dermalnem dajanju zdravila za uporabo v 
veterinarski medicini je absorpcija 
klortetraciklina zanemarljiva. Zato je zdravilo 
varno v obdobju brejosti in laktacije.

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in 
druge oblike interakcij
Ni podatkov o medsebojnem delovanju z drugimi 
zdravili. Po dermalnem dajanju pršila 
klortetraciklina je absorpcija klortetraciklina 
zanemarljiva. Zato se medsebojno delovanje ne 
pričakuje.

Odmerjanje in pot uporabe
Dermalna uporaba. Pred pršenjem vsebnik dobro 
pretresite. Vsebnik držite v razdalji 15 do 20 cm 
od predela, ki ga želite popršiti; pršite 3 sekunde, 
dokler ni zdravljen predel enakomerno obarvan. 
V primeru okužbe parklja je treba to zdravljenje 
po 30 sekundah ponoviti. Za zdravljenje 
površinskih ran, okuženih s povzročitelji, 
občutljivimi na klortetraciklin, se priporoča 
enkratno dajanje. Za zdravljenje dermatitisa 
digitalisa se priporočata dvakratno dajanje s 30-
sekundnim časovnim intervalom, 3 dni zapored, 
enkrat ali dvakrat na dan. Za zdravljenje drugih 
okužb parkljev (dermatitisa interdigitalisa) sta 
priporočljivi 2 aplikaciji v 30-sekundnem 
intervalu, enkrat ali dvakrat na dan. Glede na 
resnost poškodbe in hitrost izboljšanja je treba 
zdravljenje ponoviti po 1 do 3 dneh.

Preveliko odmerjanje (simptomi, nujni ukrepi, 
protistrupi) (če je potrebno)
Ni smiselno.

Karenca
Meso in organi: nič dni
Mleko: nič dni
Ne uporabljajte na vimenu pri živalih v 
obdobju laktacije, katerih mleko je 
namenjeno prehrani ljudi.

Inkompatibilnosti
Niso znane.

Rok uporabnosti
Rok uporabnosti zdravila v pakiranju za 
prodajo: 3 leta

Posebna navodila za shranjevanje 
Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.
Ne shranjujte v hladilniku ali zamrzovalniku. 
Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod 
tlakom: pri segrevanju lahkoeksplodira. 
Zaščitite pred sončno svetlobo. Hranite pri 
temperaturi do 50 °C. Hranite ločeno od vročine/
isker/odprtega ognja/vročih površin.– Ne kadite. 
Ne pršite proti odprtemu ognju ali drugemu viru 
vžiga. Ne preluknjajte ali sežigajte vsebnika niti, 
ko je prazen.

Vrsta ovojnine in vsebina
1 vsebnik za pršilo
Kartonasta škatla z 12 x 1 vsebnikom za pršilo 
Zdravilo je napolnjeno v 211-ml vsebniku pod 
tlakom, izdelanem iz nepremazane kositrene 
pločevine s plastičnim ventilnim mehanizmom 
in pršilno šobo.

Imetnik dovoljenja za promet 
aniMedica GmbH
Im Südfeld 9
48308 Senden-Bösensell
Nemčija

ANIMEDAZON 
2,45 % w/w dermalno pršilo, 
suspenzija za govedo, ovce in prašiče

LIVISTO Int’l
Av. Universitat Autònoma, 29
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) Španija 
info@livisto.com    (+34) 934 706 271
livisto.com

Številka dovoljenja za promet: MR/V/0510/001  

Samo za živali. Rp-Vet.
Pred uporabo vedno preberite navodila za uporabo.

Datum priprave informacij: 23.9.2022
SAMO ZA STROKOVNO JAVNOST!

ANIMALIS, prehrana in zdravje živali, d.o.o.
Tržaška cesta 135 I 1000 Ljubljana
t. 01 242 55 30 I m. 031 659 804 
info@animalis.si I www.animalis.si

Zastopa in prodaja: 



PROTEGO ANIMEDAZON 

ALUMINIUM 
SPRAY

ZINC OXIDE 
SPRAY

Sestava: cinkov oksid, kalcijev stearat, origanovo olje, 
olje kamilice, olje arnike, olje čajevca, olje ognjiča

Sestava: Klortetraciklinijev klorid 2,45 % m/m

Sestava: Koloidni aluminij 4,0 % m/m
Sestava: Cinkov oksid 20 %, lanolin 5 %, alantoin 0,1 %.

Klasifikacija: GSL 
Velikost: 200 ml

Klasifikacija: POM-V 
Velikost: 211 ml

Klasifikacija: GSL 
Velikost: 200 ml

Klasifikacija: GSL 
Velikost: 200 ml

Puder v pršilu, ki pomirja in ščiti manjše rane ter razdraženo kožo. 
Vsebuje sestavine, ki imajo naravne antibakterijske, antiseptične in 
protiglivične lastnosti.
Dodatek origanovega olja mu daje aromatično komponento, ki pomaga 
odganjati muhe.

Antibiotično "modro" pršilo s klortetraciklinom.
Animedazon Spray učinkovito zdravi površinske okužbe kože 
in parkljev, vključno s travmatskimi ali kirurškimi ranami.

Vodoodporno topikalno pršilo za rane, ki ustvari zaščitno in zračno 
bariero ter je enostavno za uporabo.
Kožo zaščiti s tankim kovinskim, prožnim filmom, ki ji omogoča, da 
diha, hkrati pa tvoriti zaščito pred kontaminacijo in drugimi zunanjimi 
dražilnimi dejavniki.

Pršilo, ki tvori bariero za zaščito kože pred morebitnimi dražilnimi 
snovmi, kot sta znoj ali urin.
Nanos pršila pred povijanjem lahko pomaga preprečiti sprijemanje 
rane s povojem in ščiti kožo ter olajša kasnejše odstranjevanje povoja.

UPORABA PRI VELIKIH ŽIVALIH: UPORABA PRI VELIKIH ŽIVALIH

UPORABA PRI KONJIH: UPORABA PRI KONJIH:UPORABA PRI VELIKIH ŽIVALIH: UPORABA PRI VELIKIH ŽIVALIH:

UPORABA PRI MALIH ŽIVALIH:

UPORABA PRI MALIH ŽIVALIH: UPORABA PRI MALIH ŽIVALIH:

• Vsaka manjša poškodba kože
(ugrizi, odrgnine, ureznine)

• Izpuščaj po striženju

• Hot spot - akutni vlažni dermatitis
• Interdigitalno draženje
• Miaza

• Majhne ureznine in odrgnine
• Kirurške rane

• Zaščita kože pred izcedki iz ran,
urinom, znojem,...

• Za lažje odstranjevanje povojev
• Zaščita kože pri namestitvi drenaže

in povojev
• Hot spot - akutni vlažni dermatitis
• Preležanine

• Vsaka manjša poškodba kože
(ugrizi, odrgnine, ureznine)

• Izpuščaj na vimenu

• Po odstranjevanje rogov
• V pomoč pri zmanjšanju

uporabe antibiotičnih pršil

• Površinske okužbe kože in parkljev
• Površinske rane
• Kirurške rane

• Interdigitalni dermatitis (foot rot)
• Digitalni dermatitis

• Kastracijske rane
• Kirurške rane
• Majhne ureznine in odrgnine

• Zaščita kože pred izcedki iz ran,
urinom, znojem,...

• Zaščita kože pri namestitvi drenaže
in povojev

• Za lažjem odstranjevanje povojev
• Preležanine

• Po odstranjevanje rogov
• Kastracijske rane
• Kirurške rane
• Majhne ureznine in odrgnine

• Zaščita kože pred izcedki iz ran,
urinom, znojem,...

• Zaščita kože pod povojem
• Izpuščaj na vimenu
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