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VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

FERRIBION 10 %, injekcinis tirpalas

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 ml tirpalo yra:

veikliosios medžiagos:
gelež ies (dekstrano) 100 mg;

pagalbinių medžiagų:
fenolio, natrio chlorido, injekcinio vandens.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Suaugę galvijai, arkliai, avys, ožkos, veršeliai, paršeliai, ėriukai, šunys, audinės ir lapės.

4.2. Naudojimo indikacijos nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Suaugusiems galvijams, arkliams, avims, ožkoms, veršeliams, paršeliams, ėriukams, šunims, 
audinėms ir lapėms gydyti, sergant pirmine mažakraujyste, ypač hipochromine mažakraujyste, kuriai 
būdinga depresija, blyški gleivinė, subnormali temperatūra ir neinfekcinis viduriavimas ar antrine 
mažakraujyste dėl ilgo kraujavimo po traumų, chirurginių intervencijų, komplikuoto atsivedimo, 
parazitinių ligų, kaip pagalbinė priemonė sergantiems infekcinėmis ligomis, išsekusiems ir 
profilaktiškai.

4.3. Kontraindikacijos

Nėra.

4.4. Specialieji nurodymai

Nėra.

4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemonės

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Nėra.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Nėra.
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4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Nežinomos.

4.7. Naudojimas vaikingoms patelėms, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nežinoma.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Vaistą reikia švirkšti į kaklo ar į vidinės pusės šlaunies raumenis (paršeliams) naudojant ploną adatą 
tokiomis dozėmis:

profilaktiškai gydyti

suaugusiam galvijui, arkliui 4–8 ml 8–12 ml

veršeliui, aviai, ožkai 2–4 ml 4–6 ml

2-3 d. amžiaus paršeliui 1–2 ml 2–2,5 ml

ėriukui 1,5–2,5 ml 2–4 ml

šuniui 1–2 ml Profilaktines dozes reikia 
švirkšti 2-3 kartus kas 

1-2 sav.
8-12 sav. amžiaus audinei 0,5 ml

3 mėn. ir vyresnei audinei 1 ml

6-12 sav. amžiaus lapei 1 ml

3 mėn. ir vyresnei lapei 2 ml

Nerekomenduotina į vieną vietą švirkšti daugiau kaip 5 ml tirpalo.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Vaistas gerai toleruojamas paršelių. Naudojus dvigubą dozę, jokių nepalankių reakcijų nepasireiškė.

4.11. Išlauka

0 parų.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: antianeminiai vaistai, geležies dekstranas.
ATCvet kodas: QB03AC90.

5.1. Farmakodinaminės savybės

Vaistas yra geležies (III) jonų šaltinis, skirtas padėti susidaryti hemoglobinui. Sušvirkštas į raumenis 
geležies dekstranas iš injekcijos vietos absorbuojamas į kapiliarus ir limfinę sistemą. Iš plazmos 
junginys patenka į retikulioendotelinės sistemos ląsteles, kuriose skyla į geležį ir dekstraną. Geležis 
nedelsiant jungiasi su laisvomis baltymų dalimis ir susidaro hemosiderinas ar feritinas (fiziologinės 
gelež ies formos), menkiau jungiasi su transferinais. Tai geležis, kuri fiziologiškai naudojama 
hemoglobino kiekiui ir atsargoms papildyti.
Dekstranas organizme metabolizuojamas arba išsiskiria. Naudojus geležies dekstraną, nežymus 
geležies kiekis išsiskiria per inkstus ir virškinimo traktą.
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5.2. Farmakokinetinės savybės

Skirtoje vaisto dozėje esantys geležies jonai organizme sudaro kelių dienų atsargą. Švirkšta į raumenis 
gelež is greitai absorbuojama ir beveik visa naudojama hemoglobinui susidaryti. Geležies perteklius 
organizme būna feritino ar hemosiderino formos kepenyse ir blužnyje, iš kur specialūs kraujo plazmos 
transferinai juos perneša į kaulų čiulpus, kur jie naudojami hemoglobinui susidaryti.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Fenolis,
natrio chloridas,
injekcinis vanduo.

6.2. Nesuderinamumai

Nežinomi.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 2 metai.
Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas atkimšus – 28 d.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 ºC temperatūroje, tamsioje vietoje.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Stikliniai buteliukai po 50, 100, 250, 300, 500 ir 1 000 ml, užkimšti guminiais kamšteliais ir apgaubti 
aliumininiais gaubteliais, kartoninėse dėžutėse.

6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo 
nuostatos

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies 
reikalavimus.

7. REGISTRUOTOJAS

Bioveta, a.s.,
Ivanovice na Hané,
Čekijos Respublika

8. REGISTRACIJOS NUMERIAI

LT/2/03/1561/001-006

9. PERREGISTRACIJOS DATA

2008-06-30
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10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2008-06-13

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.
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Ž ENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS
DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ
BUTELIUKAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

FERRIBION 10 %, injekcinis tirpalas

2. VEIKLIOSIOS IR KITOS MEDŽ IAGOS

1 ml tirpalo yra:

gelež ies (dekstrano) 100 mg.

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

50 ml
100 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1 000 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Suaugę galvijai, arkliai, avys, ožkos, veršeliai, paršeliai, ėriukai, šunys, audinės ir lapės.

6. INDIKACIJOS

Suaugusiems galvijams, arkliams, avims, ožkoms, veršeliams, paršeliams, ėriukams, šunims, 
audinėms ir lapėms gydyti, sergant pirmine mažakraujyste, ypač hipochromine mažakraujyste, kuriai 
būdinga depresija, blyški gleivinė, subnormali temperatūra ir neinfekcinis viduriavimas ar antrine 
mažakraujyste dėl ilgo kraujavimo po traumų, chirurginių intervencijų, komplikuoto atsivedimo, 
parazitinių ligų, kaip pagalbinė priemonė sergantiems infekcinėmis ligomis, išsekusiems ir 
profilaktiškai.

7. NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS

Švirkšti į raumenis.
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8. IŠLAUKA

Išlauka: 0 parų.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}
Atidarius  – 28 d.

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 ºC temperatūroje, tamsioje vietoje.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ 
NAIKINIMO NUOSTATOS

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies 
reikalavimus.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI 
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI

Tik veterinariniam naudojimui.
Parduodama be recepto.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bioveta, a.s.,
Ivanovice na Hané,
Čekijos Respublika

16. REGISTRACIJOS NUMERIAI

LT/2/03/1561/001
LT/2/03/1561/002
LT/2/03/1561/003
LT/2/03/1561/004
LT/2/03/1561/005
LT/2/03/1561/006
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17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}
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INFORMACINIS LAPELIS
FERRIBION 10 %, injekcinis tirpalas

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ  VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO 
GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas ir gamintojas:
Bioveta, a.s.,
Ivanovice na Hané,
Čekijos Respublika

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

FERRIBION 10 %, injekcinis tirpalas

3. VEIKLIOSIOS IR KITOS MEDŽ IAGOS

1 ml tirpalo yra:
veikliosios medžiagos:
gelež ies (dekstrano) 100 mg.

4. INDIKACIJOS

Suaugusiems galvijams, arkliams, avims, ožkoms, veršeliams, paršeliams, ėriukams, šunims, 
audinėms ir lapėms gydyti, sergant pirmine mažakraujyste, ypač hipochromine mažakraujyste, kuriai 
būdinga depresija, blyški gleivinė, subnormali temperatūra ir neinfekcinis viduriavimas ar antrine 
mažakraujyste dėl ilgo kraujavimo po traumų, chirurginių intervencijų, komplikuoto atsivedimo, 
parazitinių ligų, kaip pagalbinė priemonė sergantiems infekcinėmis ligomis, išsekusiems ir 
profilaktiškai.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinomos.
Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina 
informuoti veterinarijos gydytoją ar Lietuvos valstybinę veterinarijos preparatų inspekciją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Suaugę galvijai, arkliai, avys, ožkos, veršeliai, paršeliai, ėriukai, šunys, audinės ir lapės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Vaistą reikia švirkšti į kaklo ar į vidinės pusės šlaunies raumenis (paršeliams) naudojant ploną adatą 
tokiomis dozėmis:
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profilaktiškai gydyti

suaugusiam galvijui, arkliui 4–8 ml 8–12 ml

veršeliui, aviai, ožkai 2–4 ml 4–6 ml

2-3 d. amžiaus paršeliui 1–2 ml 2–2,5 ml

ėriukui 1,5–2,5 ml 2–4 ml

šuniui 1–2 ml Profilaktines dozes reikia 
švirkšti 2–3 kartus kas 

1–2 sav.
8-12 sav. amžiaus audinei 0,5 ml

3 mėn. ir vyresnei audinei 1 ml

6-12 sav. amžiaus lapei 1 ml

3 mėn. ir vyresnei lapei 2 ml

Nerekomenduotina į vieną vietą švirkšti daugiau kaip 5 ml tirpalo.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.
Vaistas gerai toleruojamas paršelių. Naudojus dvigubą dozę, jokių nepalankių reakcijų nepasireiškė.

10. IŠLAUKA

0 parų.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 ºC temperatūroje, tamsioje vietoje.
Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas atkimšus – 28 d.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Nėra.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ 
NAIKINIMO NUOSTATOS

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies 
reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2008-06-13
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15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.
Parduodama be recepto.
Farmakoterapinė grupė: antianeminiai vaistai, geležies dekstranas.
ATCvet kodas: QB03AC90.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su registruotojo vietiniu 
atstovu.


