
1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, 
АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ 
Притежател на лиценза за употреба  и производител, отговорен за освобождаване на партидата: 
GENERA Inc., Svetonedeljska cesta 2, Kalinovica, 10436 Rakov  Potok , Хърватия

2.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
GENOXYTAB F 1 g вътрематочна таблетка за крави 
Oxytetracycline hydrochloride

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка вътрематочна таблетка съдържа: 
Активна субстанция: 
Oxytetracycline hydrochloride  1 g

Жълти продълговати таблетки.

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Предотвратяване и намаляване на развитието на метрит в ранния му етап, причинен от определени 
патогени (като E.coli, Streptococcus uberis, Staphylococcus spp.), податливи на окситетрациклин, свързани 
със следродилни нарушения при крави, напр. дистокия, задържани фетални мембрани, пролапс на 
матката, торзио, ембриотомия или трудни раждания, водещи до увреждане на тъканите на родилния 
канал.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при свръхчувствителност към тетрациклини или към някой от ексципиентите. 
Да не се използва в случай на инфекции, причинени от патогени, резистентни към тетрациклини.
Да не се използва в случай на бъбречно или чернодробно увреждане.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ 
Алергичните реакции са редки. В случай на алергична или анафилактична реакция, прекратете лечението 
незабавно. В този случай е показано парентерално приложение на кортикостероиди и антихистамини.

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази 
листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия 
ветеринарен лекар. 

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Говеда (крави).

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН(И) НА ПРИЛАГАНЕ 
За вътрематочна употреба.
Таблетката трябва да се вкара в маточната кухина. Таблетката не трябва да се разделя.

Терапевтичната доза е 2 g окситетрациклинов хидрохлорид на лечение (т.е. 2 - вътрематочни таблетки 
Genoxytab F дневно на крава). Дозата трябва да се прилага в продължение на 3 последователни дни.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Тъй като Genoxytab F е пянообразуваща таблетка и образува минимум 1500 ml пяна на таблетка,  
необходимо е наличието на течност, за да започне производството на пяна. Ако матката не съдържа или 
съдържа малко количество течност, преди прилагане на таблетката налейте със стерилен катетър от 200 
до 400 ml чиста преварена вода. Обратно, когато матката е пълна с течност, се препоръчва преди лечение 
да се отстрани част от лохиите чрез ректален масаж.

10. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ
Месо и вътрешни органи: 7 дни. 
Мляко: 5 дни (120 часа).

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА
Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.
Да не се съхранявава при температурa над 25 °C.
Да се съхранява в оригиналната опаковка с цел предпазване от светлина.
Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичане срока на годност, посочен върху 
етикета след: Срок на годност.
Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: използвайте незабавно.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:
Ветеринарномедицинският продукт е вътрематочна таблетка и не трябва да се прилага перорално.
Малката таблетка силикагел се използва като изсушител - за контрол на влагата локално, и не е 
предназначена за употреба. При поставяне на вътрематочните таблетки трябва да се внимава да не бъдат 
причинени допълнителни инфекции. Поради това преди прилагане внимателно измийте ръцете. При 
прилагане на продукта се препоръчва използването на чисти акушерски ръкавици. Преди поставяне на 
таблетката в матката, вулвата и перинеалната област на животното трябва внимателно да бъдат измити, 
дезинфекцирани с недразнещ разтвор и подсушени с хартия за еднократна употреба.
Трябва да се полагат грижи, за осигуряване  внимателното наблюдение на здравословното състояние на 
животните и прилагането на продукта или като превенция на базата на задълбочено клинично 
изследване, и/или просто в ранен стадий на инфекцията.
Тъй като са доказани значителни вариации в чувствителността на основните целеви патогени, по 
отношение на област и време, ветеринарномедицинският продукт трябва да се използва въз основа на 
тестове за чувствителност, т.е. в съответствие с историята на определената чувствителност на маточните 
патогени в съответното стадо, като се има предвид рационалното използване, определено от 
официалната и националната антимикробна политика. Използването на продукта не се препоръчва в 
стадата, при които преди това е доказана висока честота на бактериални патогени (най-вече Trueperella 
pyogenes, Fusobacterium necrophorum и Prevotella melaninogenica) с доказана висока степен на 
устойчивост към тетрациклини.
Трябва да се прилагат всички налични умения, базирани на добрите клинични и фермерски практики, за 
да се предотврати ненужната употреба на продукта.
Телетата не трябва да се хранят с мляко от третираните крави поради вероятност от възникване на 
устойчивост в чревната флора на телета (концентрации под минималната инхибираща концентрация, 
които могат да селектират мутации).

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:
Да се избягва директен контакт с кожата, очите и лигавиците при работа с продукта.
Хора с установена свръхчувствителност към окситетрациклин трябва да избягват контакт с 
ветеринарномедицинския продукт.
Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от защитни ръкавици, трябва да се носи, когато се 
работи с ветеринарномедицинския продукт.
При случаен  контакт, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави 
листовката или етикета на продукта.
Измийте ръцете си след употреба.
 
Бременност:
Не се прилага по време на бременност.

Лактация:
Трябва да се използва предимно непосредствено след отелването, в началото на лактацията.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:
Други вътрематочни ветеринарномедицински продукти не трябва да бъдат използвани едновременно с 
продукта. Ако е необходима системна употреба на антибиотици, трябва да се вземе под внимание 
потенциалният антагонизъм между тетрациклини и антибиотици с бактерицидно действие.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):
Имайки предвид фармацевтичната форма и дозата, метода и начина на приложение, рискът от 
предозиране е ограничен. В случай на продължителна локална антибиотична терапия нарушаването на 
нормалната флора в пикочо-половата система може да доведе до възникване на суперинфекции с 
микроорганизми, които са част от нормалната флора (напр. гъбички – Candida spp.).

Фармакокинетика:
Ветеринарномедицинският продукт е представен под формата на вътрематочна таблетка, която лесно се 
разтваря и при контакт със съдържанието на матката образува значително количество пяна от 
въглероден диоксид. Пяната от въглероден диоксид разпространява окситетрациклина в маточната 
кухина, като по този начин окситетрациклинът става достъпен за повърхността на ендометриума, което 
осигурява повишена концентрация в ендометриума. Освен това пяната от въглероден диоксид 
механично почиства повърхността на ендометриума, отстранява наличните микроорганизми, тонизира 
миометриума и стимулира контракциите.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, 
АКО ИМА ТАКИВА
Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат унищожени в 
съответствие с изискванията на местното законодателство.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА
10/2018

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Всяка вътрематочна таблетка Genoxytab F е опакована отделно в алуминиево/полиетиленово фолио. 
Таблетка силикагел е добавена към всяко фолио за контрол на влагата (не се използва при животни). 
Надутото фолио не влияе на качеството на продукта.
Размер на опаковката:
Картонена кутия с 10 вътрематочни таблетки. 
Картонена кутия с 40 вътрематочни таблетки. 
Картонена кутия със 100 вътрематочни таблетки.
Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: QG51AA01
Да се отпуска само по лекарско предписание.

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, 
моля свържете се с териториалния представител на 
притежателя на лиценза за употреба.

GENOXYTAB  F 1 g вътрематочна таблетка за крави

ЛИСТОВКА:


