
VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

CALCIO PH, injekcinis tirpalas

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 ml tirpalo yra:

veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų):
kalcio gliukonato 200 mg,
fosforilkolamino 2,54 mg,
magnio chlorido heksahidrato 3,34 mg;

pagalbinės (-ių) medžiagos (-ų):
metilo parahidroksibenzoato natrio druskos 1,5 mg,
propilo parahidroksibenzoato natrio druskos 0,15 mg.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Arkliai, galvijai, avys, kiaulės, šunys ir katės.

4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Arklių, galvijų, veršelių, kumeliukų, avių, kiaulių, šunų ir kačių organizmui tonizuoti ir gydyti sergant
pareze po atsivedimo, paraplegija prieš atsivedimą ir atsivedus, transportavimo karštine, alergija, bei
profilaktiškai.

4.3. Kontraindikacijos

Nėra.

4.4. Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Nėra.

4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemonės

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Nėra.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Nėra.



4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Nežinoma.

4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Galima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nežinoma.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Vaistą, pašildytą iki kūno temperatūros, galima švirkšti lėtai į veną, po oda, į pilvo ertmę ir į raumenis:
arkliui, galvijui 250 ml,
veršeliui, kumeliukui, kiaulei ir aviai 50–150 ml,
šuniui ir katei 15–50 ml.

Vaistą galima švirkšti pakartotinai, jei tai rekomenduoja veterinarijos gydytojas.

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

Nežinoma.

4.11. Išlauka

Arklienai, galvijienai, kiaulienai, avienai ir pienui – 0 parų.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: mineralinės medžiagos. ATCvet kodas: QA12CX99.

Vaisto veikliosios medžiagos gyvūnų organizme reguliuoja kalcio, magnio ir fosforo jonų
pusiausvyrą, nes sutrikus šių makroelementų apykaitai, sutrinka daugelis fiziologinių procesų, karvės
suserga pareze po atsivedimo.
Preparato kalcio šaltinis yra kalcio borogliukonatas, fosforo – fosforilkolaminas, o magnio – magnio
chloridas.
Fosforas tiesiogiai veikia kraujo jonų pusiausvyrą, taip pat tonizuoja ir suteikia energijos kartu su
sorbitoliu, kuris kepenyse detoksikuoja patekusias į organizmą medžiagas.
Preparatas ypač naudingas patelėms prieš atsivedimą ar atsivedus, kaip organizmą stiprinanti
priemonė. Calcio PH, priešingai nei kitus kalcio preparatus, galima švirkšti į raumenis.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Boro rūgštis (E 284), skystasis sorbitolis (galintis kristalizuotis) (E420ii), natrio chloridas, metilo
parahidroksibenzoato natrio druska, propilo parahidroksibenzoato natrio druska, injekcinis vanduo.

6.2. Nesuderinamumai

Nežinoma.



6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 5 metai.
Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 28 d.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

II tipo stiklo buteliukai po 500 ml, užkimšti elastomeriniais kamšteliais ir apgaubti aliumininiais
gaubteliais, kartoninėse dėžutėse.

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

Fatro S.p.A.
Via Emilia 285
I-40064 Ozzano dell‘Emilia – Bologna
ITALIJA

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT/2/03/1514/001

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2003-01-14
Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta 2008-01-14

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2014-01-31

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.



ŽENKLINIMAS

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

KARTONINĖ DĖŽUTĖ
BUTELIUKAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

CALCIO PH, injekcinis tirpalas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml tirpalo yra:
veikliųjų medžiagų:
kalcio gliukonato 200 mg,
fosforilkolamino 2,54 mg,
magnio chlorido heksahidrato 3,34 mg;
pagalbinių medžiagų:
metilo parahidroksibenzoato natrio druskos 1,5 mg,
propilo parahidroksibenzoato natrio druskos 0,15 mg.

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

500 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Arkliai, galvijai, avys, kiaulės, šunys ir katės.

6. INDIKACIJA (-OS)

Arklių, galvijų, veršelių, kumeliukų, avių, kiaulių, šunų ir kačių organizmui tonizuoti ir gydyti sergant
pareze po atsivedimo, paraplegija prieš atsivedimą ir atsivedus, transportavimo karštine, alergija, bei
profilaktiškai.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Vaistą, pašildytą iki kūno temperatūros, galima švirkšti lėtai į veną, po oda, į pilvo ertmę ir į raumenis:
arkliui, galvijui 250 ml,
veršeliui, kumeliukui, kiaulei ir aviai 50–150 ml,
šuniui ir katei 15–50 ml.
Vaistą galima švirkšti pakartotinai, jei tai rekomenduoja veterinarijos gydytojas.



8. IŠLAUKA

Išlauka: 0 parų.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}
Atidarius sunaudoti per 28 dienas.

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies
reikalavimus.

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

Tik veterinariniam naudojimui.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Fatro S.p.A.
Via Emilia 285
I-40064 Ozzano dell‘Emilia – Bologna
ITALIJA

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT/2/03/1514/001

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}



INFORMACINIS LAPELIS
CALCIO PH, injekcinis tirpalas

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

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą
FATRO S.p.A.
Via Emilia 285
I-40064 Ozzano dell‘Emilia – Bologna
ITALIJA

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

CALCIO PH, injekcinis tirpalas

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml tirpalo yra:

veikliųjų medžiagų:
kalcio gliukonato 200 mg,
fosforilkolamino 2,54 mg,
magnio chlorido heksahidrato 3,34 mg;

pagalbinių medžiagų:
metilo parahidroksibenzoato natrio druskos. 1,5 mg,
propilo parahidroksibenzoato natrio druskos 0,15 mg.

4. INDIKACIJA (-OS)

Arklių, galvijų, veršelių, kumeliukų, avių, kiaulių, šunų ir kačių organizmui tonizuoti ir gydyti sergant
pareze po atsivedimo, paraplegija prieš atsivedimą ir atsivedus, transportavimo karštine, alergija, bei
profilaktiškai.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinoma.
Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina
informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Arkliai, galvijai, avys, kiaulės, šunys ir katės.



8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAI (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Vaistą, pašildytą iki kūno temperatūros, galima švirkšti lėtai į veną, po oda, į pilvo ertmę ir į raumenis:
arkliui, galvijui 250 ml,
veršeliui, kumeliukui, kiaulei ir aviai 50–150 ml,
šuniui ir katei 15–50 ml.
Vaistą galima švirkšti pakartotinai, jei tai rekomenduoja veterinarijos gydytojas.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Nėra.

10. IŠLAUKA

Arklienai, galvijienai, kiaulienai, avienai ir pienui – 0 parų.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.
Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Nėra.

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.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2014-01-31

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.
Parduodama be recepto.
Farmakoterapinė grupė: mineralinės medžiagos. ATCvet kodas: QA12CX99.
Vaisto veikliosios medžiagos gyvūnų organizme reguliuoja kalcio, magnio ir fosforo jonų
pusiausvyrą, nes sutrikus šių makroelementų apykaitai, sutrinka daugelis fiziologinių procesų, karvės
suserga pareze po atsivedimo.
Preparato kalcio šaltinis yra kalcio borogliukonatas, fosforo – fosforilkolaminas, o magnio – magnio
chloridas.
Fosforas tiesiogiai veikia kraujo jonų pusiausvyrą, taip pat tonizuoja ir suteikia energijos kartu su
sorbitoliu, kuris kepenyse detoksikuoja patekusias į organizmą medžiagas.
Preparatas ypač naudingas patelėms prieš atsivedimą ar atsivedus, kaip organizmą stiprinanti
priemonė. CALCIO PH, priešingai nei kitus kalcio preparatus, galima švirkšti į raumenis.


