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VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 
 
1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS 
 
Benestermycin, intramaminė suspensija galvijams 
 
 
2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 
 
Viename švirkšte (5 ml) yra: 
 
veikliųjų medžiagų: 
penetamato hidrojodido 100 mg, 
penicilino benetamino 280 mg, 
framicetino sulfato 100 mg. 
 
pagalbinių medžiagų. 
 
Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p. 
 
 
3. VAISTO FORMA 
 
Intramaminė suspensija. 
Balta ar balkšva homogeniška suspensija. 
 
 
4. KLINIKINIAI DUOMENYS 
 
4.1. Paskirties gyvūnų rūšys 
 
Galvijai (pieninės karvės užtrūkinimo metu). 
 
4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis 
 
Pieninėms karvėms, užtrūkinimo metu sergančioms subklinikiniu mastitu, gydyti ir užtrūkimo 
laikotarpiu apsaugoti nuo naujų tešmens bakterinių infekcijų, sukeltų penicilinui ir framicetinui jautrių 
bakterijų.  
Vertinimo kriterijais gali būti uždegiminis procesas ir pakitęs somatinių ląstelių skaičius ankstesnės 
laktacijos pabaigoje bei kai kurie pripažinti subklinikinio mastito nustatymo metodai (pvz., Schalm 
mastito testas) arba bakteriologinis tyrimas. 
 
4.3. Kontraindikacijos 
 
Nenaudoti karvėms laktacijos metu. 
Nenaudoti, esant matomiems tešmens ketvirčių ligos požymiams. 
Nenaudoti, esant atsparumui neomicinui ir (ar) penicilinui. 
Nenaudoti, esant padidėjusiam jautrumui penicilinams, cefalosporinams, neomicinui ir kitiems 
aminoglikozidams, taip pat esant padidėjusiam jautrumui jodui. 
Nenaudoti gyvūnams, sutrikus inkstų, kepenų funkcijoms, esant klausos ir pusiausvyros sutrikimų. 
 
4.4. Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams 
 
Nėra. 
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4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemonės 
 
Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams 
Vaisto naudojimą reikia pagrįsti iš gyvulio išskirtų bakterijų jautrumo tyrimais. Jei tai neįmanoma, 
gydymą reikia pagrįsti vietos (regiono, ūkio) epidemiologine informacija apie tikslinių bakterijų 
jautrumą. Naudojant vaistą reikia atsižvelgti į oficialią ir vietos antimikrobinių medžiagų naudojimo 
strategiją. Naudojant vaistą ne pagal VVA nurodymus, gali padidėti veikliosioms medžiagoms 
atsparių bakterijų paplitimas, o dėl galimo kryžminio atsparumo sumažėti gydymo kitais beta 
laktaminiais antibiotikais (penicilinais ir cefalosporinais) efektyvumas. 
 
Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams 
Atsitiktinai įsišvirkštus, įkvėpus, prarijus, patekus ant odos, penicilinai ir cefalosporinai gali sukelti 
padidėjusio jautrumo reakciją. Padidėjęs jautrumas penicilinams gali sukelti kryžmines reakcijas į 
cefalosporinus ir atvirkščiai. Kartais alerginės reakcijos į šias medžiagas gali būti sunkios. 
Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas, turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu. 
Reikia vengti tiesioginio Benestermycin švirkšto turinio sąlyčio su oda ar gleivinėmis, ypač esant 
padidėjusiam jautrumui bet kuriai veikliajai medžiagai. Atsitiktinai patekus ant odos ar gleivinių, 
nedelsiant reikia nuplauti tekančiu vandeniu. 
 
4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas) 
 
Alerginės reakcijos (alerginės odos reakcijos, anafilaksinis šokas). 
Pasireiškus alerginėms reakcijoms, reikia skirti simptominį gydymą. 
Priemonės, kurių reikia imtis pasireiškus alerginei reakcijai: 
- anafilaksinio šoko atveju į veną reikia švirkšti epinefriną (adrenaliną) ir gliukokortikoidus,  
- alerginių odos reakcijų atveju – antihistamininius preparatus ir (ar) gliukokortikoidus. 
 
4.7. Naudojimas vaikingumo ar laktacijos metu 
 
Negalima naudoti gyvūnams laktacijos metu. 
 
4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos 
 
Dėl galimos sąveikos negalima maišyti su kitais intramaminiais produktais. 
Vaistas potencialiai antagonistiškai veikia su greitai bakteriostatiškai veikiančiais antibiotikais 
(tetraciklinais, eritromicinu, linkomicinu). 
Benzilpenicilino išsiskyrimas ilgėja dėl fenilbutazono, sulfapirazolio ir acetilsalicilo rūgšties veikimo. 
 
4.9. Dozės ir naudojimo būdas 
 
Naudoti į tešmenį. 
 
Švirkšti vieną kartą į kiekvieną tešmens ketvirtį po paskutinio melžimo prieš užtrūkinimą. 
 
100 mg penetamato hidrojodido, 280 mg penicilino benetamino ir 100 mg framicetino sulfato atitinka 
vieno Benestermycin švirkšto turinį, kurį reikia sušvirkšti į vieną tešmens ketvirtį. 
 
Prieš naudojimą reikia pilnai išmelžti pieną, spenį nuvalyti naudojant dezinfekantą ir į kiekvieną 
tešmens ketvirtį sušvirkšti sušildytą iki kambario temperatūros vieno Benestermycin švirkšto turinį. 
Sušvirkštus vaistą, negalima melžti ir masažuoti tešmens. 
 
4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina  
 
Nežinoma. 
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4.11. Išlauka 
 
Skerdienai ir subproduktams – 8 paros. 
Pienui:  
36 val. po veršiavimosi, jei karvėms vaistas švirkštas likus ne mažiau kaip 35 d. iki veršiavimosi; 
37 paros po sušvirkštimo, jei karvėms vaistas švirkštas likus mažiau kaip 35 d. iki veršiavimosi. 
 
 
5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS 
 
Farmakoterapinė grupė: antibakterinių vaistų derinys intramaminiam naudojimui. 
ATCvet kodas: QJ51RC22. 
 
5.1. Farmakodinaminės savybės 
 
Benestermycin yra penetamato hidrojodido, penicilino benetamino ir framicetino derinys, skirtas 
naudoti į tešmenį. 
Penetamato hidrojodidas ir penicilino benetaminas yra beta laktaminiai antibiotikai, framicetino 
sulfatas yra aminoglikozidas. 
 
Benetamino benzilpenicilinas yra sunkiai vandenyje tirpstantis penicilino, kuris skildamas organizme 
atpalaiduoja benetaminą ir benzilpeniciliną, depas. Laisvas benzilpenicilinas ypač efektyviai veikia 
gramteigiamus mikroorganizmus, o mažiausia slopinamoji koncentracija (MSK) yra 0,1 TV/ml 
(atitinka 0,06 µg/ml). Baktericidinė penicilino koncentracija in vivo yra nuo 5 iki 20 kartų didesnė nei 
mažiausia slopinamoji koncentracija. Penicilinai baktericidiškai veikia besidauginančius 
mikroorganizmus, slopina jų ląstelių sienelių sintezę. Benzilpenicilinas yra neatsparus rūgštims ir yra 
inaktyvinamas bakterijų β-laktamazėmis. 
 
Penetamato hidrojodidas yra benzilpenicilino dietilaminoetilo esteris, veterinarijoje naudojama 
hidrojodido druska. Benzilpenicilinas atsipalaiduoja audiniuose hidrolizuojant esterazėms. Penetamato 
hidrojodidas sunkiai tirpsta vandenyje. 
 
Framicetinas yra baktericidinis aminoglikozidas, dar žinomas kaip neomicinas B. Slopinant bakterijų 
baltymų sintezę bei galimai veikiant ląstelės membranos pralaidumą sukeliama bakterinių ląstelių 
žūtis. Benestermycin antimikrobinio poveikio spektras apima daugybę gramteigiamų ir gramneigiamų 
bakterijų. Dažnai išsivysto mikroorganizmų atsparumas. Atsiranda dalinis kryžminis atsparumas 
streptomicinui ir gentamicinui. 
 
Kai neomicinas naudojamas su β-laktaminiais antibiotikais, pasireiškia sinergetinis efektas, ypač 
gramteigiamiems mikroorganizmams. Aminoglikozidų patekimą į bakterijų ląsteles palengvina β-
laktaminių antibiotikų sukeltas sienelės pažeidimas. 
 
5.2. Farmakokinetinės savybės 
 
Prieš pradėdami veikti Benestermycin benzilpenicilinai pirmiausiai turi ištirpti. Penetamato 
hidrojodidas greitai virsta benzilpenicilinu. Jo pusinės eliminacijos laikas fiziologinėmis sąlygomis yra 
23 min.  
Benetamino penicilinas sunkiai tirpsta vandenyje, todėl jo veikimas yra uždelstas.  
Sušvirkštas į tešmenį benzilpenicilinas iš dalies absorbuojasi. Į kraujo serumą pasyvios difuzijos būdu 
patenka tik nedisociavę penicilino jonai. Kadangi benzilpenicilinas stipriai skyla, serume jo 
koncentracija labai maža. Dalis (25 %) į tešmenį sušvirkšto benzilpenicilino grįžtamai jungiasi su 
pieno ir audinių baltymais.  
Skyrus parenteriniu būdu framicetinas prastai biotransformuojamas ir išsiskiria daugiausiai per 
inkstus. Sušvirkštas į tešmenį framicetinas nedideliais kiekiais absorbuojamas. Šis kiekis išsiskiria su 
šlapimu per 24 val.  
Pailgintas Benestermycin veikimas užtikrinamas pagalbinėmis medžiagomis – aliuminio dihidroksido 
stearatu ir skystuoju parafinu. Produktas bakteriostatiškai veikia ir praėjus 3–4 sav. 
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6. FARMACINIAI DUOMENYS 
 
6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas 
 
Skystasis parafinas, 
aliuminio monostearatas. 
hidrintas ricinos aliejus. 
 
6.2. Nesuderinamumai 
 
Dėl galimo nesuderinamumo šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais. 
 
6.3. Tinkamumo laikas 
 
Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 3 metai. 
 
6.4. Specialieji laikymo nurodymai 
 
Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje. 
 
6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys 
 
Polietileniniai švirkštai po 5 ml intramaminės suspensijos, kartoninėse dėžutėse po 20 vnt. 
 
6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo 
nuostatos 
 
Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies 
reikalavimus. 
 
 
7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS 
 
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 
Binger Str. 173, 
55216 Ingelheim am Rhein, 
Vokietija 
 
 
8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI) 
 
LT/2/97/0538/001 
 
 
9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA 
 
Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 1997-08-08. 
Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta 2007-02-15. 
 
 
10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA 
 
2016-07-14 
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DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI 
 
Nėra. 
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ŽENKLINIMAS 
 

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS 
 
Kartoninė dėžutė (20 švirkštų) 

 
1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS 

 
Benestermycin, intramaminė suspensija galvijams 
Penethamate hydroiodide / Benethaminum penicillinum / Framycetini sulfas 
 
 

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS 
 
Vienkartiniame švirkšte (5 ml) yra: 
 
veikliųjų medžiagų: 
penetamato hidrojodido 100 mg, 
penicilino benetamino 280 mg, 
framicetino sulfato 100 mg. 
 
 

3. VAISTO FORMA 
 
Intramaminė suspensija. 
 
 

4. PAKUOTĖS DYDIS 
 
20 x 5 ml 
 
 

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS) 
 
Galvijai (pieninės karvės užtrūkinimo metu). 
 
 

6. INDIKACIJA (-OS) 
 
Pieninėms karvėms, užtrūkinimo metu sergančioms subklinikiniu mastitu, gydyti ir užtrūkimo 
laikotarpiu apsaugoti nuo naujų tešmens bakterinių infekcijų, sukeltų penicilinui ir framicetinui jautrių 
bakterijų. 
 
 

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS 
 
Švirkšti vieną kartą į kiekvieną tešmens ketvirtį po paskutinio melžimo prieš užtrūkinimą. 
Vieno švirkšto turinį reikia švirkšti į vieną tešmens ketvirtį. 
Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį. 
 
 

8. IŠLAUKA 
 
Išlauka: 
skerdienai ir subproduktams – 8 paros, 
pienui: 
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36 val. po veršiavimosi, jei karvėms vaistas švirkštas likus ne mažiau kaip 35 d. iki veršiavimosi;  
37 paros po sušvirkštimo, jei karvėms vaistas švirkštas likus mažiau kaip 35 d. iki veršiavimosi. 
 
 

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA 
 
Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį. 
 
 

10. TINKAMUMO DATA 
 
EXP {mėnuo/metai} 
 
 

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS 
 
Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje. 
 
 

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

 
Naikinimas: skaityti informacinį lapelį. 
 
 

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI 
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA 

 
Tik veterinariniam naudojimui.  
Parduodama tik su veterinariniu receptu. 
 
 

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“ 
 
Saugoti nuo vaikų. 
 
 

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS 
 
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 
Binger Str. 173, 
55216 Ingelheim am Rhein, 
Vokietija 
 
 

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI) 
 
LT/2/97/0538/001 
 
 

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS 
 
Lot {numeris} 
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MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ 
 
Švirkštas 

 
 

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS 
 
Benestermycin, intramaminė suspensija galvijams 
 
 

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS 
 
Vienkartiniame švirkšte (5 ml) yra: 
 
veikliųjų medžiagų: 
penetamato hidrojodido 100 mg, 
penicilino benetamino 280 mg, 
framicetino sulfato 100 mg. 
 
 

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS) 
 
5 ml 
 
 

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) 
 
Naudoti į tešmenį vieną kartą. 
 
 

5. IŠLAUKA 
 
Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį. 
 
 

6. SERIJOS NUMERIS 
 
Lot {numeris} 
 
 

7. TINKAMUMO DATA 
 
EXP {mėnuo/metai} 
 
 

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ 
 
Tik veterinariniam naudojimui. 
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INFORMACINIS LAPELIS 
Benestermycin, intramaminė suspensija galvijams 

 
1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE 

ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR 
ADRESAS 

 
Rinkodaros teisės turėtojas 
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 
Binger Str. 173, 
55216 Ingelheim am Rhein, 
Vokietija 
 
Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą 
Lohmann Pharma Herstellung GmbH, 
Heinz-Lohmann-Strasse 5,  
27472 Cuxhafen, 
Vokietija 
 
Haupt Pharma Latina S.r.l  
S.S. 156 Monti Lepini Km 47,600  
04100 Borgo San Michele - Latina  
Italija 
 
 
2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS 
 
Benestermycin, intramaminė suspensija galvijams 
 
 
3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS 
 
Vienkartiniame švirkšte (5 ml) yra: 
 
veikliųjų medžiagų: 
penetamato hidrojodido 100 mg; 
penicilino benetamino 280 mg, 
framicetino sulfato 100 mg. 
 
 
4. INDIKACIJOS (-OS) 
 
Pieninėms karvėms, užtrūkinimo metu sergančioms subklinikiniu mastitu, gydyti ir užtrūkimo 
laikotarpiu apsaugoti nuo naujų tešmens bakterinių infekcijų, sukeltų penicilinui ir framicetinui jautrių 
bakterijų.  
Vertinimo kriterijais gali būti uždegiminis procesas ir pakitęs somatinių ląstelių skaičius ankstesnės 
laktacijos pabaigoje bei kai kurie pripažinti subklinikinio mastito nustatymo metodai (pvz., Schalm 
mastito testas) arba bakteriologinis tyrimas. 
 
 
5. KONTRAINDIKACIJOS 
 
Nenaudoti karvėms laktacijos metu. 
Nenaudoti, esant matomiems tešmens ketvirčių ligos požymiams. 
Nenaudoti, esant atsparumui neomicinui ir (ar) penicilinui. 
Nenaudoti, esant padidėjusiam jautrumui penicilinams, cefalosporinams, neomicinui ir kitiems 
aminoglikozidams, taip pat esant padidėjusiam jautrumui jodui. 
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Nenaudoti gyvūnams, sutrikus inkstų, kepenų funkcijoms, esant klausos ir pusiausvyros sutrikimų. 
 
 
6. NEPALANKIOS REAKCIJOS 
 
Alerginės reakcijos (alerginės odos reakcijos, anafilaksinis šokas). 
Pasireiškus alerginėms reakcijoms, reikia skirti simptominį gydymą. 
Priemonės, kurių reikia imtis pasireiškus alerginei reakcijai: 
- anafilaksinio šoko atveju į veną reikia švirkšti epinefriną (adrenaliną) ir gliukokortikoidus,  
- alerginių odos reakcijų atveju – antihistamininius preparatus ir (ar) gliukokortikoidus. 
Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina 
informuoti veterinarijos gydytoją. 
 
 
7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS 
 
Galvijai (pieninės karvės užtrūkinimo metu). 
 
 
8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI 
 
Naudoti į tešmenį. 
 
Švirkšti vieną kartą į kiekvieną tešmens ketvirtį po paskutinio melžimo prieš užtrūkinimą. 
 
100 mg penetamato hidrojodido, 280 mg penicilino benetamino ir 100 mg framicetino sulfato atitinka 
vieno Benestermycin švirkšto turinį, kurį reikia sušvirkšti į vieną tešmens ketvirtį. 
 
 
9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO 
 
Prieš naudojimą reikia pilnai išmelžti pieną, spenį nuvalyti naudojant dezinfekantą ir į kiekvieną 
tešmens ketvirtį per spenio kanalą sušvirkšti sušildytą iki kambario temperatūros vieno Benestermycin 
švirkšto turinį. Sušvirkštus vaistą, negalima melžti ir masažuoti tešmens. 
 
 
10. IŠLAUKA 
 
Skerdienai ir subproduktams – 8 paros. 
Pienui: 
36 val. po veršiavimosi, jei karvėms vaistas švirkštas likus ne mažiau kaip 35 d. iki veršiavimosi; 
37 paros po sušvirkštimo, jei karvėms vaistas švirkštas likus mažiau kaip 35 d. iki veršiavimosi. 
 
 
11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI 
 
Saugoti nuo vaikų. 
Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje. 
Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant kartoninės 
dėžutės po „EXP“. 
 
 
12. SPECIALIEJI NURODYMAI 
 
Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams 
Vaisto naudojimą reikia pagrįsti iš gyvulio išskirtų bakterijų jautrumo tyrimais. Jei tai neįmanoma, 
gydymą reikia pagrįsti vietos (regiono, ūkio) epidemiologine informacija apie tikslinių bakterijų 
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jautrumą. Naudojant vaistą reikia atsižvelgti į oficialią ir vietos antimikrobinių medžiagų naudojimo 
strategiją. Naudojant vaistą ne pagal veterinarinio aprašo nurodymus, gali padidėti veikliosioms 
medžiagoms atsparių bakterijų paplitimas, o dėl galimo kryžminio atsparumo sumažėti gydymo kitais 
beta laktaminiais antibiotikais (penicilinais ir cefalosporinais) efektyvumas. 
 
Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams 
Atsitiktinai įsišvirkštus, įkvėpus, prarijus, patekus ant odos, penicilinai ir cefalosporinai gali sukelti 
padidėjusio jautrumo reakciją. Padidėjęs jautrumas penicilinams gali sukelti kryžmines reakcijas į 
cefalosporinus ir atvirkščiai. Kartais alerginės reakcijos į šias medžiagas gali būti sunkios. 
Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas, turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu. 
reikia vengti tiesioginio Benestermycin švirkšto turinio sąlyčio su oda ar gleivinėmis, ypač esant 
padidėjusiam jautrumui bet kuriai veikliajai medžiagai. Atsitiktinai patekus ant odos ar gleivinių, 
nedelsiant reikia nuplauti tekančiu vandeniu. 
 
Naudojimas vaikingumo ar laktacijos metu 
Negalima naudoti gyvūnams laktacijos metu. 
 
Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos 
Dėl galimos sąveikos negalima maišyti su kitais intramaminiais produktais. 
Vaistas potencialiai antagonistiškai veikia su greitai bakteriostatiškai veikiančiais antibiotikais 
(tetraciklinais, eritromicinu, linkomicinu). 
Benzilpenicilino išsiskyrimas ilgėja dėl fenilbutazono, sulfapirazolio ir acetilsalicilo rūgšties veikimo. 
 
Nesuderinamumai 
Dėl galimo nesuderinamumo šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais. 
 
 
13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ 

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA 
 
Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies 
reikalavimus. 
Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti 
aplinką. 
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15. KITA INFORMACIJA 
 
Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo 
vietiniu atstovu. 
 
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, 
Animal Health, 
Dr. Boehringer Gasse 5-11, 
A-1121 Vienna 
Tel. +43-(0) 1 80 105 0 
 


