
פורמט עלון זה נקבע על-ידי משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו
חייב מרשם רופא וטרינר

תיאור: תמיסה שקופה חסרת צבע עד צהוב-בהיר.
Maropitant (as citrate monohydrate) 10 mg הרכב: כל 1 מ“ל מכיל

.Metacresol 3.3 mg/ml :מכיל גם חומר משמר

סרניה 
זריקה וטרינרי

תמיסה להזרקה תת עורית 
לכלבים וחתולים

Cerenia 
Injection Veterinary  
Solution for S.C. Injection 
for dogs & cats

התוויות: 
כלבים:

• למניעת הקאות למעט הקאות הנגרמות עקב מחלת נסיעה.
• לטיפול בהקאות בשילוב אמצעים אחרים וטרינריים ותומכים.

• השימוש בכלבים מגיל 8 שבועות בתנאי אשפוז או מעקב רפואי צמוד, 
   ומגיל 10 שבועות בתנאי טיפול סטנדרטיים.

חתולים:
• למניעת הקאות למעט הקאות הנגרמות עקב מחלת נסיעה.
• לטיפול בהקאות בשילוב אמצעים אחרים וטרינריים ותומכים.

• ניתן להשתמש בחתולים מגיל 16 שבועות.

מינון וצורת מתן:
למתן תת עורי.

יש להזריק את סרניה זריקה פעם ביום במינון של 1 מ“ג/ק“ג משקל גוף 
)1 מ“ל לכל 10 ק“ג משקל גוף( למשך עד חמישה ימים רצופים.

בכלבים, ניתן להשתמש בסרניה זריקה לטיפול או מניעה של הקאות פעם ביום 
למשך עד חמישה ימים רצופים.

למניעת הקאות יש להזריק את התמיסה למעלה משעה אחת מבעוד מועד. משך 
האפקט הוא כ-24 שעות, לכן הטיפול יכול להינתן גם בלילה שלפני השימוש בגורם 

שעלול להביא להקאות )כגון כימותרפיה(.
הזרקת התכשיר בטמפרטורות מקרר עשויה להפחית את כאב ההזרקה.

כתוצאה מהופעת כאב ארעי במהלך ההזרקה, עלול להיות צורך לריסון הולם של 
החיה.

עקב שונות פרמקוקינטית גדולה, והעובדה כי Maropitant מצטבר בגוף לאחר מתן 
חד-יומי חוזר, יתכן ויספיקו מינונים נמוכים מהמומלץ בפרטים מסוימים ובמינונים 

חוזרים.

מינון יתר:
מלבד תגובות ארעיות באתר ההזרקה, סרניה זריקה נסבלה היטב בכלבים ובחתולים 
צעירים אשר קיבלו זריקות יומיות עד למינון 5 מ“ג/ק“ג )פי 5 מהמינון המומלץ( 
במשך 15 ימים רצופים )פי 3 ממשך המתן המומלץ(. לא הוצג מידע לגבי מינון יתר 

בחתולים בוגרים.

התוויות נגד ואזהרות:
הקאות יכולות לנבוע ממצבים חמורים כולל חסימה במערכת העיכול, לכן יש לברר 

באמצעים אבחנתיים הולמים את סיבות הרקע להקאות. 
נוגדי הקאה צריכים להינתן במקביל לאמצעים וטרינרים ותומכים נוספים, כגון בקרה 

דיאטטית ומתן נוזלים, תוך התייחסות לסיבות הרקע להקאות.



לא מומלץ להשתמש בסרניה זריקה לטיפול בהקאות הנגרמות ממחלת נסיעה.

בחתולים יעילות סרניה זריקה בהפחתת בחילות הוצגה במחקרים על-ידי שימוש 
.)xylazine במודל )בחילה מושרית

בטיחות התכשיר סרניה זריקה לא נבדקה בכלבים בני פחות מ-8 שבועות, 
לא בחתולים בני פחות מ-16 שבועות, ולא בכלבות/חתולות מעוברות או מיניקות.

יש להשתמש ביתר זהירות בתכשיר סרניה זריקה בבע“ח הסובלים ממחלות לב 
או בעלי נטייה למחלות לב.

Maropitant עובר מטבוליזם בכבד, על כן יש להשתמש ביתר זהירות בכלבים 
וחתולים בעלי מחלות כבד.

אזהרות למטפל:
יש לשטוף ידיים לאחר השימוש. במקרה של הזרקה עצמית בשוגג פנה מיד לקבלת 
עזרה רפואית, והראה לרופא את עלון התכשיר או את התווית. במקרה של מגע עם 

העיניים, יש לשטוף את העיניים בשפע מים ולפנות לקבלת עזרה רפואית.

תגובות בין-תרופתיות:
Maropitant נקשר באחוזים גבוהים לחלבוני פלזמה ועלול להתחרות עם תרופות 

אחרות בעלות אחוז היקשרות גבוה.
אין להשתמש בסרניה זריקה בעת טיפול בתכשירים אנטגוניסטים לתעלות סידן כיוון 

של-Maropitant זיקה לתעלות סידן.

תופעות לוואי:
כאב במקום ההזרקה.

בחתולים תגובה בינונית עד חמורה להזרקה הינה נפוצה )כשליש מהחתולים(.
במקרים נדירים עלולות להתרחש תגובות רגישות )תגובות אנפילקטיות(: בצקת, 

סרפדת, אדמומיות, עילפון, קשיי נשימה, ממברנות ריריות חיוורות.
בכל מקרה של תופעות לוואי חמורה או במקרה של תופעת לוואי שלא הוזכרה 

בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא הוטרינר מיד.

היריון והנקה:
יש להשתמש על-פי הערכת סיכון/תועלת על-ידי וטרינר אחראי, מכיוון שמחקרים 

מכריעים לרעילות לרבייה לא בוצעו בחיות.

אמצעי זהירות:
בהעדר נתונים על התאמה עם תכשירים אחרים, אין לערבב את סרניה זריקה יחד 

עם תכשירים וטרינריים אחרים באותו המזרק.

תנאי אחסון:
.30°C-אחסון בטמפ’ החדר, מתחת ל

חיי מדף: 3 שנים.
לאחר ניקוב, יש להשתמש בתוכן הבקבוקון תוך 28 ימים.

הרחק מהישג ידם של ילדים.
לשימוש וטרינרי בלבד.

אריזה: בקבוקון של 20 מ“ל.
מספר רישיון: 143-27-92448-00

יצרן: פייזר PMG, צרפת.
בעל הרישום: זואטיס ישראל הולדינג בי.וי., 

רח’ מדינת היהודים 89, הרצליה 4676672.
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