
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
ZACTRAN 150 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések részére 

 
1.  A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL 

ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓNAK A NEVE ÉS CÍME  

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:  
MERIAL  
29 avenue Tony Garnier  
F-69007 Lyon  
Franciaország  
 
A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó:  

MERIAL  

4, Chemin du Calquet  

F-31057 Toulouse Cedex  

Franciaország  

 

2.  AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE  

 

ZACTRAN 150 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések részére  

Gamitromicin  

 

3.  HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE  

 

1 ml tartalmaz  

Hatóanyag: 150 mg gamitromicin  

Segédanyagok: 1 mg monotioglicerol  

Színtelen vagy halványsárga oldat.  

 

4.  JAVALLAT(OK)  

 

Mannheimia haemolytica-val, Pasteurella multocida-val és Histophilus somni-val társult szarvasmarha 

légzőszervi betegsége (BRD) gyógykezelésére és metafilaxisára. A metafilaktikus kezelés megkezdése 

előtt a betegség jelenlétét meg kell állapítani az állományban.  

 

Az Actinobacillus pleuropneumoniae, a Pasteurella multocida és a Haemophilus parasuis 

baktériumokkal szövődött sertés légzőszervi betegségének (SRD) gyógykezelésére.  

 

5.  ELLENJAVALLATOK  

 

Nem alkalmazható az antibiotikumok bizonyos típusával, amelyet makrolidoknak neveznek, vagy 

bármelyik segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén.  

Ez az állatgyógyászati készítmény nem alkalmazható együtt más makrolidokkal vagy a 

linkozamidokként ismert antibiotikumokkal.  

 

 



 

6.  MELLÉKHATÁSOK  

 

A klinikai kísérletek során a beadás helyén átmeneti duzzanatot tapasztaltak.  

•   Szarvasmarhában nagyon gyakran látható duzzanat alakulhat ki a beadási helyen, mely    

alkalmanként csekély, egy napig észlelhető fájdalommal jár. A duzzanat általában 3-14 nap 

alatt elmúlik, de néhány állatban a kezelés után 35 napig is fennállhat.  

•  Sertésekben gyakran enyhe vagy közepes mértékű duzzanat jelentkezhet az injekció 

beadásának helyén. Ezek a helyi reakciók átmeneti jellegűek és jellemzően 2 napon belül 

felszívódnak.  

 

A mellékhatások gyakoriságát az alábbi útmutatás szerint kell meghatározni:  

•  nagyon gyakori (10 állatból több mint 1-nél jelentkezik egy kezelés során)  

•  gyakori (100 állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik)  

•  nem gyakori (1000 állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik)  

•  ritka (10000 állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik)  

•  nagyon ritka (10000 állatból kevesebb mint 1-nél jelentkezik, beleértve az izolált eseteket is).  

 

Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, ebben a használati utasításban nem szereplő hatásokat 

észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost!  

 

7.  CÉLÁLLAT FAJ(OK)  

 

Szarvasmarha és sertés  

 

8.  ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT  

 

Egyszeri alkalommal, 6 mg gamitromicin/ttkg adagban (megfelel 1 ml/25 ttkg mennyiségnek) a nyaki 

tájékra adva.  

 

Szarvasmarha: szubkután injekció. 250 kg testtömeg fölött az adagot úgy kell elosztani, hogy 10 ml-

nél több ne kerüljön egy helyre.  

Sertés: intramuszkuláris injekció. Az egy helyre beadott injekció térfogata nem haladhatja meg az 5 

ml-t.  

 

Az üveg gumidugója legfeljebb 60 alkalommal szúrható át biztonságosan. Többadagos fecskendő 

használata javasolt a gumidugó többszöri szúrásának és túlzott igénybevételének elkerülése 

érdekében.  

 

9.  A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT  

 

A helyes adagolás biztosítása és az aluldozírozás elkerülése érdekében a testtömeget a lehető 

legpontosabban kell meghatározni.  

 

 



 

10.  ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ  

 

Hús és egyéb ehető szövetek: Szarvasmarha: 64 nap. Sertés: 16 nap  

A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatoknál nem engedélyezett.  

Nem alkalmazható a várható ellés előtti 2 hónapon belül azoknál a vemhes teheneknél és üszőknél, 

amelyek emberi fogyasztásra szánt tejet fognak termelni.  

 

11.  KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK  

 

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!  

 

Ez az állatgyógyászati készítmény különleges tárolást nem igényel.  

 

Ezt az állatgyógyászati készítményt csak az üvegen feltüntetett lejárati időn belül EXP. szabad 

felhasználni!  

A tartály első felbontása után felhasználható: 28 nap.  

 

12.  KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)  

 

A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések:  

Az állatgyógyászati készítmény csak érzékenységi vizsgálat eredménye alapján alkalmazható és 

használatánál figyelembe kell venni a hivatalos és helyi antimikrobiális alkalmazási szabályokat.  

 

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések:  

A makrolid csoporttal szemben ismert túlérzékenységgel rendelkező személynek kerülnie kell az 

állatgyógyászati készítménnyel való érintkezést.  

 

A gamitromicin szem és/vagy bőr irritációt okozhat. El kell kerülni a szemmel és bőrrel történő 

érintkezést. Ha szembe kerül, a szemeket azonnal ki kell öblíteni tiszta vízzel. Ha bőrre kerül, az 

érintett területet azonnal le kell mosni tiszta vízzel.  

 

Véletlen öninjekciózás esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény 

használati utasítását vagy címkéjét.  

Használat után kezet kell mosni.  

 

Vemhesség és laktáció:  

Szarvasmarhán és sertésen a gamitromicin ártalmatlanságát nem vizsgálták vemhesség és laktáció 

idején. Kizárólag a kezelést végző állatorvos javaslatára, a terápiás előny/kockázat gondos 

mérlegelését követően alkalmazható.  

 

Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók:  

Más makrolidokkal keresztrezisztencia előfordulhat.  

Ne alkalmazza együtt hasonló hatásmechanizmussal rendelkező olyan antimikróbás készítményekkel 

mint a makrolidok és a linkozamidok.  



 

 

 

Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok):  

Fiatal, kifejlett szarvasmarhákon és sertéseken végzett tanulmányokban a gamitromicint 6, 18 és 30 

mg/kg mennyiségben (az ajánlott adag 1, 3 és 5-szöröse) három alkalommal adták be, a 0., az 5. és a 

10. nap (az ajánlott alkalmazási idő háromszorosa). Az injekció beadási helyen az adagtól függő 

mértékben helyi reakciókat figyeltek meg.  

 

Inkompatibilitások:  

A ZACTRAN-t tilos keverni más állatgyógyászati készítménnyel.  

 

13.  A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE 

VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)  

 

Kérdezze meg a kezelő állatorvost, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem 

szükséges állatgyógyászati készítményeket! Ezek az intézkedések a környezetet védik.  

 

14.  A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA  

 

Erről az állatgyógyászati készítményről részletes információ található az Európai Gyógyszerügynökség 

honlapján http://www.ema.europa.eu/. 

 

15.  TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  

 

50, 100, 250 vagy 500 ml injekciós tartály, 1 tartály kartondobozonként.  

Előfordulhat, hogy nem minden kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba. 


