For veterinary use only

לשימוש וטרינרי בלבד

וטרינרי

כל  1מ”ל מכיל:

Store below 30°C. Use within
יש לאחנ מתחת ל.30ºC-
יש להשתמש תוכ  6חודשימ
6 months after ﬁrst opening.
לאחר הפתיחה הראשונה.
Read the enclosed leaﬂet
יש לעיינ בעלונ המצורפ לפני השימוש.
before use.

veterinary
Each 1 ml contains:

Solution for injection
for I. M or S.C. use

תמיה להזרקה
לשימוש תוכ שרירי או תת עורי
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Doramectin 10 mg

זמנ המתנה לשחיטה לבשר :כבשימ 70 :יומ.
בקר 70 :יומ.
אינ להשתמש בפרות חולבות או בכבשימ חולבות.
יש לשמור הרחק מהישג ידמ ומשדה ראייתמ של ילדימ.
יצרנPﬁzer Laboratories Ltd., :
Sao Paulo, Brazil.

בעל הרישומ:
זואטי ישראל הולדינג בי.וי,.
רח' עתיר ידע ,5
כפר בא.

פורמט עלונ זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק
ואושר על ידו

 1שמ התכשיר הוטרינרי

דקטומק וטרינרי
 2הרכב

חומר פעיל:
כל  1מ"ל מכילDoramectin 10 mg :
חומרימ בלתי פעילימ:

Butylated hydroxyanisole 0.1 mg/mL

רשימת החומרימ הבלתי פעילימ המלאה בעיפ .6.1

 3צורת מינונ

תמיה להזרקה
תמיה שקופה ,חרת צבע עד צהבהבה.

 4מאפיינימ קליניימ
 4.1מינ מטרה
בקר וכבשימ

נפח מוזרק מקימלי עבור כל חיה:
בקר 5 :מ"ל לאתר ההזרקה
קבוצה תרפויטית
כבשימ 1.5 :מ"ל לאתר ההזרקה
תכשיר מקבוצת האנטי פרזיטימ )טפילימ( ,קוטלי חרקימ
ניתנ להשתמש בהתקנ מינונ אוטומטי מתאימ ומנגנונ הזרמת ודוחי חרקימ.
שחרור .אינ לחורר את פקקי הבקבוקונימ יותר מפעמ אחתATCvet Code: QP54AA03 .
 4.10מינונ יתר
 5.1מאפיינימ פרמקודינמיימ
בבקר ובכבשימ ,מינונימ של פי  25ו ,10 -בהתאמה ,מהמינונ דורמקטינ הוא חומר אנטי פרזיטי ,המבודד מהתה של
המומלצ לא גרמו לתופעות לוואי עמ ביטוי קליני.
זנימ מויימימ מהאדמה של .Streptomyces avermitilis
זהו לקטונ מאקרוציקלי הדומה ל.ivermectin -
 4.11זמנ המתנה לשחיטה לבשר
לשתי התרכובות טווח פעילות רחב נגד טפילימ,
בקר 70 :ימימ.
לא לשימוש בחיות חולבות המייצרות חלב לצריכת אדמ .והנ משתקות באופנ דומה נמטודות וטפילימ פרוקי
אינ להשתמש בפרות חולבות ,בפרות או בעגלות בהריונ רגליימ .לקטונימ מאקרוציקלימ משפעלימ תעלות
שאמורות לייצר חלב לצריכת אדמ ,כשני חודשימ מההמלטה ) ,Glutamate gated chloride (GluClהנמצאות בממברנות
תאי השריר בלוע ,ובתאי עצב של פרזיטימ חרי חוליות.
הצפויה.
מכיוונ שאותנ התעלות לא נמצאות בגופו של בעל החיימ
כבשימ 70 :ימימ
לא לשימוש בחיות חולבות המייצרות חלב לצריכת אדמ .המארח ,ללקטונימ מאקרוציקלימ יש רעילות לקטיבית
אינ לטפל בכבשימ חולבות ,בכבשימ בהריונ שאמורות לייצר לפרזיטימ .יתכנ שלקטונימ מאקרוציקלימ משפיעימ יותר
על ממברנות של תאי השריר בצינור הרביה של פרזיטימ
חלב לצריכת אדמ ,כ 70-ימימ מההמלטה הצפויה.

 4.2התוויה לשימוש
נגד תולעימ עגולות )נמטודות( במערכת העיכול ובריאות,
וטפילימ חיצוניימ הנמצאימ בבקר ,ניתנ בזריקה תת עורית.
לטיפול ושליטה בתולעימ עגולות במערכת העיכול ,תולעי
ריאות ,קרדית ורממת האפ בכבשימ.
פרוט ההתוויה לפי טפילימ:
בקר:
תולעימ עגולות של מערכת העיכול )בוגרות ובשלב הלרווה
הרביעי(:
)Ostertagia ostertagi (including inhibited larvae
*O.lyrata
Haemonchus placei
Trichostrongylus axei
T.colubriformis
Cooperia oncophora
*C.pectinata
C.punctata
)C.surnabada (syn. mcmasteri

*N.spathiger
*Bunostomum phlebotomum
*Strongyloides papillosus
Oesophagostomum radiatum
*Trichuris spp.

*בוגרות
תולעי ריאה )בוגרות ובשלב הלרווה הרביעי(:

Dictyocaulus viviparus

תולעי עיניימ )בוגרות(:
זבוב ) Warbleבשלב הטפילי(:
כינימ מוצצות ):(Sucking lice

Thelazia spp.
Hypoderma bovis
H.lineatum

Haematopinus eurysternus
Linognathus vituli
Solenopotes capillatus

קרדית ):(mange mite

Psoroptes bovis
Sarcoptes scabiei

היעילות כנגד הדבקה מחודשת לאחר מתנ התכשיר עבור
הטפילימ הבאימ נמשכת למפר הימימ הנקובימ מטה:
Bunostomum phlebotomum 22
Cooperia oncophora 21
Dictyocaulus viviparous 35
Haemonchus placei (Adults only) 28
Linognathus vituli 28
Oesophagostomum radiatum 21
Ostertagia ostertagi 35
Psoroptes bovis 42
Trichostrongylus axei 28

כבשימ:
תולעימ עגולות של מערכת העיכול )בוגרות ובשלב הלרווה
הרביעי ) (L4אלא אמ צוינ אחרת(:

)Bunostomum trigonocephalum (Adults only
Chabertia ovina

 6.1חומרימ בלתי פעילימ
Ethyl Oleate
Sesame oil
Butylhydroxyanisole

 6.2אי התאמה
מכיוונ שלא בוצעו מבחני התאמה ,אינ לערבב את התכשיר
עמ תכשירימ וטרינריימ אחרימ.
 6.3חיי מדפ
אינ להשתמש בתרופה אחרי תאריכ התפוגה )(exp. Date
המופיע על גבי הבקבוקונ .תאריכ התפוגה מתייח ליומ
האחרונ של אותו חודש.
חיי המדפ לאחר הפתיחה הראשונה 6 :חודשימ
 6.4אחנה
שמור הרחק מהישג ידמ של ילדימ.
יש לאחנ מתחת ל.30°C-

)Cooperia curticei (L4 only
C.oncophora
Gaigeria pachyscelis
Haemonchus contortus
)Nematodirus battus (L4 only
)N.ﬁlicollis (Adults only
N.spathiger
*Ostertagia (Teladorsagia) circumcincta
)Ostertagia (Teladorsagia) trifurcata (Adults only
)Oesophagostomum venulosum (Adults only
O.columbianum
Strongyloides papillosus
Trichostrongylus axei
T.colubriformis
T.vitrinus
)Trichuris spp (Adults only
*גמ שלבי הלרווה ) (L4המעוכבימ ,כולל זנימ העמידימ
ל ,benzimidazole-נשלטימ.

שימוש וטרינרי

כל  1מ”ל מכיל:

Doramectin 10 mg

Each 1 ml contains:

תמיה להזרקה
לשימוש תוכ שרירי או תת עורי

חייב במרשמ רופא וטרינר.
מפר רישיונ083 73 92120 00 :
יצרנPﬁzer Laboratories Ltd., Brazil :
בעל הרישומ :זואטי ישראל הולדינג בי.וי,.
רח' עתיר ידע  ,5כפר בא.

Solution for injection
for I.M. or S.C. use

יצרנPﬁzer Laboratories Ltd., :
Sao Paulo, Brazil.

בעל הרישומ:
זואטי ישראל הולדינג בי.וי,.
רח' עתיר ידע ,5
כפר בא.

תולעי ריאה )בוגרות ובשלב הלרווה הרביעי(:

)Cystocaulus ocreatus (Adults only
Dictyocaulus ﬁlaria
)Muellerius capillaris (Adults only
)Neostrongylus linearis (Adults only
)Protostrongylus rufescens (Adults only

רממת אפ )בשלב הראשונ ,השני או השלישי של
ה(instar larvae-
קרדית ):(mange mite

וטרינרי

veterinary

זמנ המתנה לשחיטה לבשר :כבשימ 70 :יומ.
בקר 70 :יומ.
אינ להשתמש בפרות חולבות או בכבשימ חולבות.
יש לשמור הרחק מהישג ידמ ומשדה ראייתמ של ילדימ.

Oestrus ovis

Psoroptes ovis

 4.3התווית נגד
אינ להשתמש בכלבימ ,על מנת להמנע מתופעות לוואי
חמורות .בדומה לאוורמקטינימ ) (avermectinesאחרימ,
וגי כלבימ שונימ כגונ קולי רגישימ במיוחד לדורמקטינ ,ויש
להמנע ממתנ התכשיר בטעות.
אינ להשתמש במידה ולבעל החיימ יש רגישות לחומר הפעיל,
או לחומרימ הבלתי פעילימ.

 4.4אזהרות
יש להמנע מהפעולות הבאות ,שעלולות להגביר את היכונ
לפיתוח עמידות ולפגומ ביעילות הטיפול:
• מינונ תכופ וחוזר של אנתלמינטיקימ ) – (anthelminticsתרופות
נגד תולעי מעיימ מאותה משפחה ,לתקופת זמנ ארוכה.
• מינונ נמוכ מדי ,עקב הערכה שגויה של משקל גופ ,מתנ
לא נכונ או כיול לא נכונ של אביזר ההזרקה )אמ יש(.
חשדות למקרימ קליניימ העמידימ לאנתלמינטיקימ צריכימ
להחקר בבדיקות הנאותות )כגונfaecal egg count :
 .(reductionבמידה ותוצאות הבדיקות מעידות על עמידות
לאנתלמינטיק מויימ ,יש להשתמש באנתלמינטיק
ממשפחה פרמקולוגית אחרת ובעל מנגנונ פעולה שונה.
עמידות לאוורמקטינימ תועדה בTeladorsagia -
ו Haemonchus-בכבשימ באירופה .על כנ ,השימוש במוצר
צריכ להתב על מידע אפידמיולוגי מקומי )של האיזור או
החווה( בנוגע לרגישות תולעימ עגולות ,והמלצות הנוגעות
להפחתת העמידות לאנתלמינטיקימ.

 i .4.5אזהרות לשימוש בחיות
יתכנ שחיות שאיננ חיות המטרה יגיבו באופנ לא טוב
לאוורמקטינימ .מקרימ של חור בילות עמ תוצאות
קטלניות דווחו בכלבימ ,בעיקר קולי ,כלבי צאנ אנגליימ
עתיקימ וזנימ דומימ או הכלאות שלהמ ,כמו גמ צבימ .יש
להמנע ממקרימ של בליעת חומר שנשפכ ,או גישה למיכלי
החומר על ידי החיות הרגישות.
כאשר מטפלימ בקבוצת חיות ,יש להשתמש בהתקנ מינונ
אוטומטי מתאימ ומנגנונ הזרמת שחרור.
יש להשתמש בציוד טרילי ולשמור על תנאימ אפטיימ.
יש להמנע מהעברת זיהומימ .אינ לחורר את פקקי
הבקבוקונימ יותר מפעמ אחת .יש לנקות את הפקק טרמ
כל מתנ.
 ii .4.5אזהרות למשתמש
אינ לעשנ או לאכול בזמנ הטיפול בתכשיר .יש לשטופ את
הידיימ לאחר השימוש.
יש להזהר כדי להמנע ממתנ עצמי בטעות .במידה ומבחינימ
בתמינימ יחודיימ ,יש לפנות לרופא.
עצה עבור הרופא :במקרימ של הזרקה עצמית נצפו תמינימ
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 4.9מינונ ודרכ מתנ
לטיפול ושליטה בתולעימ עגולות של מערכת העיכול ,תולעי
ריאה ,תולעי עיניימ ,רממת בעור ,כינימ וקרדית בבקר,
ולתולעימ עגולות של מערכת העיכול ,ורממת באפ בכבשימ,
מתנ חד פעמי של  1מ"ל ) 10מ"ג דורמקטינ( ל 50-ק"ג
משקל גופ ,שווה ערכ ל 200-מק"ג/ק"ג משקל גופ.
יש להזריק באזור הצוואר במתנ תת עורי לבקר ,ובמתנ תוכ
שרירי לכבשימ.
לטיפול בימנימ קליניימ של  Psoroptes ovisהגורמ
למחלת גרב כבשימ ) (Sheep scabוהכחדת קרדית בכבשימ
יש להזריק פעמ אחת  1מ"ל ל 33-ק"ג משקל גופ ,שווה
ערכ ל 300-מק"ג/ק"ג משקל גופ ,הניתנ בצוואר לתוכ
השריר .יש לדאוג לאמצעימ הנחוצימ כדי להמנע מהדבקה
מחודשת .חשוב לטפל בכל הכבשימ שהיו במגע עמ הכבשה
הנגועה.
כדי לוודא את מתנ המינונ הנכונ ,יש לקבוע את משקל הגופ
באופנ מדוייק ככל האפשר ,ולבדוק את דיוק מכשיר ההזרקה.
אמ כמה חיות מטופלות בו זמנית ולא בנפרד ,יש לקבצ
אותנ על פי משקל הגופ על מנת להזריק את המינונ המדוייק.

 .5מאפיינימ פרמקולוגיימ

חרי חוליות נקבות מאשר על תאימ אחרימ ,ועל כנ ישנה
ירידה דרמטית אכ זמנית בהטלת הביצימ על ידי טפילימ
שלא מתו בעקבות הטיפול.
 5.2פרמקוקינטיקה
בקר :לאחר שלושה ימימ מהטיפול מתקבלימ ריכוזימ
מקימליימ בפלמה של דורמקטינ .זמנ מחצית החיימ הוא
שישה ימימ בבקר לאחר מתנ תת עורי.
כבשימ :לאחר יומיימ מהטיפול מתקבלימ ריכוזימ
מקימליימ בפלמה של דורמקטינ .זמנ מחצית החיימ
הוא  4.5ימימ בכבשימ לאחר מתנ תוכ שרירי או תת עורי.
 5.3מאפיינימ ביבתיימ
לדורמקטינ כמו ללקטונימ מאקרוציקלימ אחרימ פוטנציאל
לתופעות לוואי בחיות שאיננ חיות המטרה .לאחר הטיפול
תתכנ הפרשת רמות רעילות של דורמקטינ למשכ מפר
שבועות .צואה המכילה דורמקטינ מופרשת למרעה על ידי
החיות המטופלות ,ועלולה להפחית את מפרנ של החיות
הניזונות מהגללימ ,ועל ידי ככ לפגומ בפרוק הגללימ.
דורמקטינ מאד רעיל לחיות מימ ויכול להצטבר במאגרימ.

 .6מאפיינימ רוקחיימ

 6.5אריזה
בקבוקונ חומ מזכוכית של  200 ,50או  500מ"ל.
יתכנ ולא כל האריזות ישווקו.
 6.6אזהרות מיוחדות לשפיכת שאריות התכשיר
התכשיר רעיל ביותר לדגימ ולחיות מימ .אינ לזהמ בריכות,
נחלימ או ביוב עמ שאריות התכשיר או אריזות משומשות.
יש לזרוק את שאריות התכשיר על פי התקנות במדינת
ישראל.

לשימוש וטרינרי בלבד

For veterinary use only

Store below 30°C.
יש לאחנ מתחת ל.30ºC-
Use within 6 months
יש להשתמש תוכ  6חודשימ
after ﬁrst opening.
לאחר הפתיחה הראשונה.
יש לעיינ בעלונ המצורפ לפני השימושRead the enclosed leaﬂet before use. .

רק לעיתימ נדירות ,על כנ במקרימ כאלה יש לטפל
בתמינימ.
 iii .4.5אזהרות נופות
דורמקטינ רעיל מאד לאורגניזמימ שבגללימ ולחיות מימ
ועלול להצטבר במאגרי מימ .ניתנ להפחית את היכונ
לאורגניזמימ שבגללימ ולחיות מימ על ידי המנעות ממתנ
תכופ וחוזר של דורמקטינ )ותכשירימ אחרימ ממשפחת
האנתלמינטיקימ( לבקר וכבשימ.
ניתנ להקטינ אפ יותר את היכונ לפגיעה במערכות אקולוגיות
במימ על ידי הרחקה של הבקר ממאגרי מימ למשכ שניימ
עד חמישה שבועות מתומ הטיפול.
 4.6תופעות לוואי
לא ידועות
 4.7שימוש בעת הריונ או הנקה
ניתנ להשתמש בפרות וכבשימ בהריונ.
ראה/י עיפ 4.11
 4.8תגובות בינ תרופתיות
לא ידועות

