
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

 

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN 

ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME 

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: 

Merial, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Franciaország 

 

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó: 

Merial, 4 Chemin du Calquet 31300 Tolouse, Franciaország 

 

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE 

Eprinex pour on 

 

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE 

1 ml oldat tartalmaz: 

Hatóanyag: 

Eprinomektin  5 mg 

Segéd- és vivőanyagok:  ad 1 ml 

 

4. JAVALLATOK 

A készítmény az alábbi paraziták okozta fertőzések kezelésére és megelőzésére alkalmas: 

Gyomor- és bélférgek: kifejlett alakok és L4 lárvák 

Ostertagia spp. 

Ostertagia ostertagi (hypobiotikus lárvák is) 

Ostertagia lyrata (csak kifejlett alak) 

Cooperia spp. (hypobiotikus lárvák is) 

Cooperia oncophora 

Cooperia pectinata 

Cooperia punctata 

Cooperia surnabada 

Haemonchus placei 

Trichostrongylus spp. 

Trichostrongylus axei 

Trichostrongylus colubriformis 

Bunostomum phlebotomum 

Nematodirus helvetianus 

Oesophagostomum spp. (csak kifejlett alak)  

Oesophagostomum radiatum  

Trichuris spp. (csak kifejlett alak) 

Tüdőféreg: 

Dictyocaulus viviparus (kifejlett alakok és L4 lárvák) 

Bőrbagócslárvák: 
Hypoderma bovis 

Hypoderma lineatum 

Rühatkák: 

Sarcpotes scabiei var. bovis  

Chorioptes bovis 

Tetvek: 

Linognathus vituli 

Haematopinus eurysternus 

Damalinia bovis 

Solenopotes capillatus 

Szúrólégy: 

Haematobia irritans 

 

5. ELLENJAVALLATOK 

Nem alkalmazható a hatóanyagokkal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. 

 

6. MELLÉKHATÁSOK 

Nem ismeretesek. 

Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, a használati utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse erről a 

kezelő állatorvost! 
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7. CÉLÁLLAT FAJ 

Szarvasmarha 

 

8. ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁSI MÓD(OK) 
A készítmény általános adagja 1 ml/10 ttkg, ami megfelel 0,5 mg eprinomektin/ttkg-nak. 

A gyógyszeroldatot a hát középvonala mentén a gerincélre, a martól a faroktőig kell végigönteni. Kizárólag külsőleg, 

hígítás nélkül alkalmazható. 

1) Az adagoló összeszerelése (250 ml-es és 1 literes kiszerelésekhez) 

Illesszük az adagoló csövet az adagoló kupakjához. 

Helyezzük fel és csavarjuk rá az adagolót a palackra. 

2) Az adagoló beállítása 

A mérőkupak forgó részét fordítsuk el úgy, hogy az azon lévő jelzés a kívánt testtömeg értékre mutasson. Ha 

ez két szám közé esik, akkor a nagyobb értékre állítsuk be a jelzést. 

3) Adagolás 

Enyhén nyomjuk meg a függőlegesen tartott flakont, amíg a kívánt mennyiségnél valamivel több anyag mint 

amire a jelzés mutat, belefolyik az adagolóba. A nyomást felengedve a rendszer automatikusan beállítja a 

kívánt dózist. Ezután a flakont megdöntve adagolható a szer. 

A 2,5 és 5 literes kiszerelések a kezelő személy hátára erősíthetők hevederek segítségével. A mellékelt kivezető csövet az 

adagoló pisztoly nyitott végéhez kell csatlakoztatni, majd a cső végét a dobozban található kivezető nyílással ellátott kupakra 

kell illeszteni. A tartályról le kell csavarni a szállításkor alkalmazható lezáró kupakot, helyette a kivezető nyílással ellátott 

kupakot kell felcsavarni, majd jól megszorítani. Óvatosan töltse meg az adagoló pisztolyt, ellenőrizze az esetleges 

szivárgást. A dózis beállításánál kövesse az adagoló pisztoly működési és karbantartási útmutatójában leírtakat a megfelelő 

használatra vonatkozóan. 

A megelőzés és a kezelés fontos szempontja, hogy az együtt tartott állatokat egyszerre, előre tervezett program szerint 

kezeljék, más állományokból származó fogékony állatokat utólag ne helyezzenek közéjük, mert az egységes védekezési 

stratégia felborul. Az állatokat a legelőre kihajtás előtt a paraziták fajától, fejlődési idejétől és a helyi fertőzöttség 

mértékétől függően kezelésben kell részesíteni. A tetvek és rühatkák száma az ektoparaziták táplálkozási típusától 

függően a kezelést követően gyorsan csökken, de a megfelelő védelem kialakulása egyes esetekben néhány hétig is 

eltarthat. Az ajánlott adagú kezelés az elnyújtott hatás következtében az Ostertagia ostertagi, O. lyrata, 

Oesophagostomum radiatum, Dictyocaulus viviparus, Cooperia oncophora, C. punctata, C. surnabada, Haemonchus 

placei fertőzés és reinfekció ellen a kezeléstől számított 28 napig, és Trichostrongylus axei, valamint T. colubriformis 

ellen 21 napig, míg Nematodirus helvetianus ellen 14 napig, valamint a Haematobia irritans szúrólégy ellen 7 napig 

biztosít védelmet. A kezelés előtt vagy után hulló csapadék nem csökkenti a készítmény hatékonyságát. 

 

9. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ 

Szarvasmarha (ehető szövetek): 15 nap. 

Tehéntej: 0 nap. 

 

10. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK 

Használaton kívül ne tartsuk az adagolót a flakonon. Használat után távolítsuk el az adagolót a flakonról és helyezzük a 

flakonra az eredeti kupakot. 

Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni! 
Az eredeti csomagolásban 30 °C alatt, fénytől védve tárolandó. 
A kereskedelmi csomagolású állatgyógyászati készítmény felhasználható: 3 évig. 

A közvetlen csomagolás első felbontása után felhasználható: 36 hónapig. 

 

11. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK 

Különleges figyelmeztetések minden célállat fajra vonatkozóan 

A termék csak külsőleg, a szarvasmarhák bőrfelületére adagolható, tilos per os vagy parenterális módon való beadása. 

Más fajú állatoknak nem adható, mert súlyos nemkívánatos reakció alakulhat ki, ami kutyáknál végzetes is lehet. 

Sárral, iszappal vagy trágyával szennyezett bőrfelületen nem alkalmazható.  

Ügyelni kell az alábbiak elkerülésére, mivel növelhetik a rezisztencia kialakulásának kockázatát, ezáltal a kezelés 

eredménytelenségéhez vezethetnek: 

- Azonos csoportba tartozó anthelmintikumok túl gyakori és ismételt alkalmazása hosszú időszakon keresztül. 

- Aluldozírozás, amely a testtömeg alulbecsülése, a termék helytelen alkalmazása, vagy az adagolóeszköz (ha van) 

beállításának hiánya miatt lehetséges. 

Ha felmerül az anthelmintikum-rezisztencia gyanúja, az esetet megfelelő tesztekkel (pl. a bélsárból peteszám-

csökkenési teszt) ki kell vizsgálni. Ha a tesztek eredményei alapján nagymértékben feltételezhető az adott 

anthelmintikum elleni rezisztencia, akkor egy másik csoportba tartozó, eltérő hatásmechanizmusú anthelmintikumot 

kell alkalmazni. 

 
A helyes adagolás érdekében a testtömeget a lehető legpontosabban kell meghatározni; az adagolóeszköz pontosságát 
ellenőrizni kell. 
Eddig az EU-ban eprinomektinnel (makrociklikus lakton) szembeni rezisztenciát nem írtak le. Azonban az EU-ban  
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leírták szarvasmarhában parazita fajok más makrociklikus laktonokkal szembeni rezisztenciáját. Ezért a készítmény 

alkalmazásakor figyelembe kell venni a helyi (regionális, telepi) járványtani ismereteket a fonálférgek érzékenységéről, 

valamint az anthelmintikumokkal szemben kialakuló rezisztencia korlátozását célzó ajánlásokat. 

 

A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések 

A készítmény hatékony a Hypoderma spp. lárvastádiumai ellen, a kezelést a vargalegyek rajzási ideje után a lehető 

legkorábban kell elvégezni. Előfordulhat, hogy a lárvák létfontosságú szervekben pusztulnak el és ez a gazdaállatban 

nemkívánatos reakciót eredményezhet. Amennyiben a Hypoderma lineatum lárvák a nyelőcső szöveteiben való 

vándorlás közben pusztulnak el, akkor az felfúvódást okozhat. Amennyiben a Hypoderma bovis lárvák a 

gerinccsatornában pusztulnak el, az idegrendszeri tünetek (támolygás, bénulás) kialakulásához vezethet. 

A szarvasmarhákat a bagócslárvák ezen fejlődési stádiumait megelőzően, vagy ezen fejlődési stádiumok után kell 

kezelni. Állatorvosi segítséggel kell meghatározni a kezelés megfelelő időpontját. 

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések 

A kezelést végző személynek gumikesztyűt, gumicsizmát kell viselni a szer használata közben. A kezelés után kezet 

kell mosni. A készítmény szembe vagy bőrre kerülve irritációt válthat ki. Ha a szer a bőrre kerül, szappannal és vízzel 

azonnal le kell mosni. Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni bemutatva a 

készítmény használati utasítását vagy címkéjét. Használat közben enni, inni és dohányozni tilos. 

Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók 

Nem adható együtt olyan gyógyszerekkel, amelyek erősen kötődnek a plazmafehérjékhez. 

Túladagolás 

8 hetes borjakon a készítmény terápiás dózisának 5-szörösével (2,5 eprinomektrin/ttkg) 3 alkalommal 7 napos időközzel 

végzett tolerancia vizsgálat során nem fordult elő elhullás és az állatok nem mutattak toxicitásra utaló tüneteket sem. 

Egy borjút 10-szeres terápiás adaggal (5 mg/ttkg) kezeltek egy alkalommal és átmeneti mydriasis jelentkezett. Más 

nemkívánatos hatást nem tapasztaltak a kísérlet során. 

Antidotuma nem ismert. 

 

12. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, 

MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK 

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi követelményeknek 

megfelelően kell megsemmisíteni. 

Az Eprinex pour on nem kerülhet természetes vizekbe, mert veszélyes lehet a halakra és más vízi élőlényekre. 

 

13. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA 

2015. április 27. 

 

14. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának 

helyi képviseletéhez. 

 

14.1. Rendelhetőség  

Csak állatorvosi rendelvényre kiadható állatgyógyászati készítmény. Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. 

 

14.2 Forgalmazhatóság 

Állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják. 

 

14.3. Kiszerelési egységek 

250 ml illetve 1 liter polietilén tartályban, 25 illetve 60 ml-ig állítható adagolóval, valamint 2,5 és 5 liter polietilén 

tartályban, automata adagoló pisztollyal, minden kiszerelés kartondobozban. 

 

14.4. Törzskönyvi szám 

2903/1/11 MgSzH ÁTI (250 ml) 

2903/2/11 MgSzH ÁTI (1 l) 

2903/3/11 MgSzH ÁTI (2,5 l) 

2903/4/11 MgSzH ÁTI (5 l) 

 


