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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 
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1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ 
 
Forceris 30 mg/ml + 133 mg/ml инжекционна суспензия за прасета 
 
 
2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ 
 
Всеки ml съдържа: 
 
Активни субстанции: 
Toltrazuril   30.0 mg 
Iron (III)   133.4 mg  
(като gleptoferron)  355.2 mg 
 
Ексципиенти: 
Phenol     6.4 mg 
 
За пълния списък на ексципиентите виж т. 6.1. 
 
 
3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА 
 
Инжекционна суспензия. 
Тъмно кафява суспензия. 
 
 
4. КЛИНИЧНИ ДАННИ 
 
4.1 Видове животни, за които е предназначен ВМП 
 
Прасета (прасенца на възраст от 24-96 часа след раждане). 
 
4.2 Терапевтични показания, определени за отделните видове животни  
 
За съпътстващата профилактика на желязонедоимъчна анемия и предотвратяване на клинични 
признаци на кокцидиоза (диария), както и за намаляване на отделянето на ооцисти от 
новородени прасенца в стопанства с потвърдена история на кокцидиоза, причинена от 
Cystoisospora suis. 
 
4.3 Противопоказания 
 
Да не се използва при прасенца, за които се предполага че имат дефицит на витамин Е и/или 
селен.  
 
4.4 Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП 
 
Както при всички противопаразитни продукти, повтарящата се и честа употреба на 
антипротозойни продукти от един клас може да доведе до развитие на резистентност. 
Препоръчва се да се третират всички прасенца от прасилото. 
След като клиничните признаци на кокцидиоза станат очевидни, вече са настъпили сериозни 
увреждания на тънките черва. 
Следователно, продуктът трябва да се прилага на всички животни преди очакваното начало на 
клиничните признаци, т.е. в препатентния период. 
Хигиенните мерки могат да намалят риска от кокцидиоза при свинете. Ето защо се препоръчва 
едновременно да се подобрят хигиенните условия в съответното стопанство, по-специално чрез 
намаляване на влагата и подобряване на чистотата.  
Продуктът се препоръчва за прасенца с тегло между 0.9 и 3 kg. 
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4.5 Специални предпазни мерки при употреба 
 
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта 
Препоръчителната доза не трябва да се надвишава, предвид относително ниската степен на 
безопасност на ветеринарномедицинския продукт. Продуктът не трябва да се прилага повече от 
веднъж. 
 
Не се препоръчва третирането на прасенца с тегло под 0.9 kg. 
 
Използвайте този ветеринарномедицински продукт в стопанства, в които Cystoisospora suis е 
била  потвърдена в историята. Отговорният ветеринарен лекар трябва да вземе предвид 
резултатите от клиничните изследвания и или анализа на проби от фекалиите и/или 
хистологични находки, които потвърждават наличието на C. suis при предишна проява на 
инфекция във фермата. 
 
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на 
животните 
Хора с известна свръхчувствителност към желязо (като глептоферон комплекс) или 
толтразурил или някой от ексципиентите трябва да избягват контакт с 
ветеринарномедицинския продукт.  
Контактът с ветеринарномедицинския продукт може да причини дразнене на очите или 
неблагоприятни реакции върху кожата. Избягвайте контакт с кожата и очите. При случайно 
попадане върху кожата или очите, измийте засегнатата област с вода. 
 
При случайното самоинжектиране може да се появят локални реакции като дразнене, 
грануломи или тежки анафилактични реакции при чувствителни хора. Трябва да се внимава за 
избягване на случайно самоинжектиране. При случайно самоинжектиране незабавно да се 
потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта. 
Този продукт може да е вреден за плода. Бременни жени и жени, които възнамеряват да 
забременеят трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт, особено случайно 
самоинжектиране. 
 
Измийте ръцете си след работа с  продукта. 
 
4.6 Неблагоприятни реакции (честота и важност) 
 
Смъртни случаи са докладвани много рядко при прасенца след прилагане на парентерални 
инжекции с желязо. Тези смъртни случаи са свързани с генетични фактори или недостиг на 
витамин Е и/или селен. Има съобщения за смъртни случаи на прасенца, които се дължат на 
повишена чувствителност към инфекции, дължащи се на временно блокиране на 
ретикулоендотелната система. 
 
Могат да възникнат реакции на свръхчувствителност. 
 
Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:  
- много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции) 
- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни) 
- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1000 третирани животни) 
- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10 000 третирани животни) 
- много редки (по-малко от 1 животно на 10 000 третирани животни, включително изолирани 
съобщения). 
 
4.7 Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене 
 
Не е приложимо. 
 



4 

4.8 Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на 
взаимодействие 

 
Не са известни. 
 
4.9 Доза и начин на приложение 
 
Интрамускулно инжектиране. 
Да се разклати добре (за 20 секунди) преди употреба. 
 
Препоръчаната доза е 45 mg toltrazuril и 200 mg желязо на прасенце, което е 1.5 ml Forceris 
суспензия на прасенце. Прилага се еднократно чрез интрамускулно инжектиране зад ухото, 
между 24 и 96 часа след раждане. 
 
За флаконите от 100 ml, гумената тапа може да бъде пробивана до 30 пъти. За флаконите от 250 
ml и 500 ml, гумената тапа може да бъде пробивана до 20 пъти. Ако са необходими повече 
пробивания от това се препоръчва използването на автоматична спринцовка.  
 
4.10 Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо 
 
В проучванията за безопасност, след всяко предозиране се наблюдава повишена 
чувствителност към (системно) бактериално заболяване, артрит и образуване на абсцес и не 
може да се изключи дозозависимо увеличение на смъртността.  
По време на изпитванията за предозиране е наблюдавано преходно намаляване на броя на 
еритроцитите, концентрацията на хематокрита и хемоглобина без клинични признаци след 14-
ия ден след еднократно приложение при видовете животни за които е предназначен продукта 
при три пъти над най-високата препоръчвана доза (средно 261 mg  toltrazuril/прасенце и 1156 
mg желязо/прасенце). При 3 пъти по-висока от препоръчваната доза (135 mg toltrazuril 
/прасенце и 600 mg желязо /прасенце) се наблюдава само слабо и преходно намаляване на 
еритроцитите след 21 дни.  
Дози по-високи от 150 mg /kg/ден и 667 mg /kg /ден съответно за toltrazuril и желязо, т.е. 3 пъти 
над най-високата препоръчвана доза, не са били оценени в проучванията за безопасност при 
видовете животни за които е предназначен продукта. Поносимостта на продукта след 
многократно прилагане не е оценен. 
 
4.11 Карентен срок 
 
Месо и вътрешни органи: 70 дни. 
 
 
5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ 
 
Фармакотерапевтична група: Toltrazuril, комбинации 
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: QP51AJ51 
 
5.1 Фармакодинамични свойства  
 
Толтразурилът е производно на триазинона и антипротозоен агент. Има кокцидиоцидно 
действие срещу всички вътреклетъчни стадии от развитието на родовете Cystoisospora, това е 
при мерогония (безполово размножаване) и гамогония (полово размножаване).  
 
Желязото е основен микроелемент. Той играе основна роля в транспорта на кислород чрез 
хемоглобина и миоглобина, както и има ключова роля в ензимите като цитохроми, каталази и 
пероксидази.  
Инжекционните комплекси на желязо-въглехидрат, като например глептоферон, са установени 
хематинови агенти във ветеринарната медицина. Ефективни са за значително повишаване на 
нивата на хемоглобина при прасенца, отглеждани при условия на интензивно животновъдство, 
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при които майчиното мляко в продължение на няколко седмици не осигурява адекватни нива 
на желязо.  
След интрамускулно инжектиране, глипетоферонът се резорбира и метаболизира, за да се 
освободи желязото за употреба и/или съхранение в съответствие с хранителния статус на 
животното. Излишното желязо се съхранява главно в черния дроб. 
 
5.2 Фармакокинетични особености 
 
След интрамускулно приложение на 1,5 ml Forceris/прасенце, максималните концентрации от  
7 mg/L за толтразурила се достигат около 6 дни след приложението (Tmax варира от 4 до 7 дни), 
AUC е около 57 дни.mg/L. 
Метаболизира се главно като толтразурил сулфон. След интрамускулно приложение на  
1,5 ml Forceris/прасенце максималната концентрация от 10 mg/L за толтразурил сулфона се 
достига около 13 дни след прилагане (Tmax варира от 10 до 19 дни), AUC е около  
183 дни.mg/L. Толтразурилът и толтразурил сулфонът се елиминират бавно с време на 
полуживот от 3 дни всеки. Главният път на екскретиране е с фекалиите. 
 
След интрамускулно инжектиране на Forceris при доза 1,5 ml/прасенце, желязото се резорбира 
бързо от мястото на инжектиране в капилярите и лимфната система и максимална 
концентрация от 645 µg/ml се достига след приблизително 0,5 дни, AUC е около 699 ден.µg/ml. 
Тъй като желязото се рециклира в тялото, само малко количество от абсорбирано желязо се 
отделя. Много малки са загубите във фекалиите, потта и урината. 
 
 
6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ 
 
6.1 Списък на ексципиентите 
 
Phenol 
Sodium chloride 
Docusate sodium 
Simethicone emulsion 
Silica, colloidal anhydrous 
Povidone 
Water for injections 
 
6.2 Основни несъвместимости 
 
При липса на данни за съвместимост, този ветеринарномедицински продукт не трябва да бъде 
смесван с други ветеринарномедицински продукти. 
 
6.3 Срок на годност 
 
Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 3 години. 
Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 28 дни. 
 
6.4. Специални условия за съхранение на продукта 
 
Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия за съхранение. 
 
6.5 Вид и състав на първичната опаковка 
 
Прозрачни многослойни пластмасови (полипропилен /етилен винил алкохол /полипропилен) 
флакони със запушалки от бромобутилова гума, покрити с флуорен филм или от хлоробутилова 
гума и капачки от алуминий /пластмаса, съдържащи 100 ml, 250 ml или 500 ml. 
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Размер на опаковката: 
Картонена кутия с 1 бутилка от 100 ml. 
Картонена кутия с 1 бутилка от 250 ml. 
Картонена кутия с 1 бутилка от 500 ml. 
Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара. 
 
6.6 Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него 
 
Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат 
унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство. 
 
 
7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА 
 
Ceva Santé Animale 
10 av. de La Ballastière 
33500 Libourne 
France 
 
 
8. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА 
 
EU/2/19/235/001–003 
 
 
9. ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ /ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА 
 
Дата на първото издаване на лиценз за употреба: 23/04/2019 
 
 
10. ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА 
 
Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската 
Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu/. 
 
 
ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА 
 
Не е приложимо.  
 
 
  

http://www.ema.europa.eu/
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 
 

A. ПРОИЗВОДИТЕЛ, ОТГОВОРЕН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА 
ПАРТИДАТА 

 
Б. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП, 

ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРЕДЛАГАНЕТО ИЛИ УПОТРЕБАТА МУ 
 

В. СТАТУС НА МДСОК  
 

Г. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА 
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А. ПРОИЗВОДИТЕЛ, ОТГОВОРЕН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДАТА 
 
Име и адрес на производителя, отговорен за освобождаването на партидите за продажба 
 
Ceva Santé Animale 
10 avenue de la Ballastière 
33500 Libourne 
France 
 
 
Б. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП, 

ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРЕДЛАГАНЕТО ИЛИ УПОТРЕБАТА МУ 
 
Да се отпуска само по лекарско предписание. 
 
 
В. СТАТУС НА МДСОК  
 
Активните субстанции във Forceris са разрешени субстанции, както е посочено в таблица 1 на 
Приложението към Регламента на Комисията (EU) No 37/2010: 
 

Фармаколо- 
гично 
активна 
субстанция 

Маркерно 
остатъчно 
вещество 

Видове 
животни 

МДСОК 
(µg/kg) 

Прицелн
и тъкани 

Други 
изисквания 

Терапевтичен клас 

Toltrazuril Toltrazuril 
sulfone 

Всички видове 
бозайници за 
производство на 
храна 

100 
150 
500 

 
250 

Мускули 
Мазнина 
Черен 
дроб 
Бъбреци 

За свинете, 
MRL за 
мазнини се 
отнася до 
„кожа и 
мазнини в 
естествени 
пропорции“. 
Не се 
използва при 
животни, от 
които се 
произвежда 
мляко за 
консумация 
от хора. Не се 
използва при 
птици, от 
които се 
произвеждат 
яйца за 
консумация 
от хора. 

Противопаразитни 
агенти/ Агенти, 
действащи срещу 
протозои 

Птици 100 
200 

 
600 

 
400 

Мускули 
Кожа и 
мазнини 
Черен 
дроб 
Бъбреци 

Желязо (като 
Глептоферон) 

Счита се, че класификацията „Не изискват МДСОК “ отнасяща се за желязо декстран и 
железо глюкохептонат се прилага и за глептоферон, тъй като се очаква глепетоферон да 
освободи желязо декстран и желязо глюкохептонат. 

 
Ексципиентите, посочени в т.6.1 на Кратката характеристика, са или разрешени субстанции, за 
които в таблица 1 на Приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010не се изискват МДСОК или 
се разглеждат като непопадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 470/2009, когато са включени в 
този ветеринарномедицински продукт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 
 

ЕТИКЕТ И ЛИСТОВКА  
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A. ЕТИКЕТ 
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ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА 
 
Картонена кутия  
 
 
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ 
 
Forceris 30 mg/ml + 133 mg/ml инжекционна суспензия за прасета 
toltrazuril / iron (като gleptoferron) 
 
 
2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ 
 
1 ml съдържа: 30 mg toltrazuril и 133 mg желязо (III) (като gleptoferron) 
 
 
3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА 
 
Инжекционна суспензия.  
 
 
4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА 
 
100 ml 
250 ml 
500 ml 
 
 
5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП 
 
Прасета (прасенца на възраст 24-96 часа след раждане). 
 
 
6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ 
 
 
 
7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Интрамускулно приложение. 
Да се разклати добре (за 20 секунди) преди употреба. 
Преди употреба прочети листовката.  
 
 
8. КАРЕНТЕН СРОК 
 
Карентен срок: 
Месо и вътрешни органи: 70 дни. 
 
 
9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО 
 
Преди употреба прочети листовката.  
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10. СРОК НА ГОДНОСТ 
 
EXP: (месец/година) 
След отваряне използвай в рамките на 28 дни. 
 
 
11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ 
 
 
 
12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ 

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА 
 
Унищожаване: прочети листовката. 
 
 
13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И 

УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ, ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И 
УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО 

 
Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание. 
 
 
14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ 

ЗА ДЕЦА МЕСТА” 
 
Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места. 
 
 
15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА 
 
Ceva Santé Animale 
10 av. de La Ballastière 
33500 Libourne 
France 
 
 
16. НОМЕРА НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА 
 
EU/2/19/235/001 (100 ml) 
EU/2/19/235/002 (250 ml) 
EU/2/19/235/003 (500 ml) 
 
 
17. ПАРТИДЕН НОМЕР 
 
Lot: {номер} 
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ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА 
 
Етикет на флакона 
 
 
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ 
 
Forceris 30 mg/ml + 133 mg/ml инжекционна суспензия за прасета 
toltrazuril / желязо (като gleptoferron) 
 
 
2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ 
 
1 ml съдържа: 30 mg toltrazuril и 133 mg желязо (III) (като gleptoferron) 
 
 
3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА 
 
Инжекционна суспензия. 
 
 
4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА 
 
100 ml 
250 ml 
500 ml 
 
 
5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП 
 
Прасета (прасенца на 24-96 часа след раждане). 
 
 
6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ 
 
 
 
7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Интрамускулно приложение. 
Да се разклати добре за 20 секунди преди употреба. 
Преди употреба прочети листовката.  
 
 
8. КАРЕНТЕН СРОК 
 
Карентен срок: 
Месо и вътрешни органи: 70 дни. 
 
 
9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО 
 
Преди употреба прочети листовката.  
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10. СРОК НА ГОДНОСТ 
 
EXP: (месец/година) 
След отваряне използвай в рамките на28 дни. 
 
 
11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ 
 
 
 
12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ 

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА 
 
 
 
13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И 

УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ, ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И 
УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО 

 
Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание. 
 
 
14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ 

ЗА ДЕЦА МЕСТА” 
 
Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места. 
 
 
15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА 
 
Ceva Santé Animale 
10 av. de La Ballastière 
33500 Libourne 
France 
 
 
16. НОМЕРА НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА 
 
EU/2/19/235/001 (100 ml) 
EU/2/19/235/002 (250 ml) 
EU/2/19/235/003 (500 ml) 
 
 
17. ПАРТИДЕН НОМЕР 
 
Lot: {номер} 
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В. ЛИСТОВКА  
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ЛИСТОВКА: 
Forceris 30 mg/ml + 133 mg/ml инжекционна суспензия за прасета 

 
 
1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА 

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ  
 
Притежател на лиценза за употреба и производител, отговорен за освобождаване на 
партидата:  
Ceva Santé Animale 
10 av. de La Ballastière 
33500 Libourne 
France 
 
 
2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ 
 
Forceris 30 mg/ml + 133 mg/ml инжекционна суспензия за прасета 
toltrazuril /желязо (III) (като gleptoferron) 
 
 
3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ 
 
Всеки ml съдържа: 
 
Активни субстанции: 
Toltrazuril     30.0 mg 
Iron (III)   133.4 mg  
(като Глептоферон) 355.2 mg 
 
Ексципиенти: 
Phenol     6.4 mg 
 
Тъмно кафява суспензия. 
 
 
4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ 
 
За едновременно предотвратяване на желязодефицитна анемия и клинични признаци на 
кокцидиоза(диария), както и за намаляване на отделянето на ооцисти при новородени прасенца 
във ферми с потвърдена история на кокцидиоза, причинена от Cystoisospora suis. 
 
 
5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
 
Да не се използва при прасенца за които се предполага че имат дефицит на витамин Е и/или 
селен.  
 
 
6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ  
 
Смъртни случаи са докладвани много рядко при прасенца след прилагане на парентерални 
инжекции с желязо. Тези смъртни случаи са свързани с генетични фактори или недостиг на 
витамин Е и/или селен. Има съобщения за смъртни случаи на прасенца, които се дължат на 
повишена чувствителност към инфекции, дължащи се на временно блокиране на 
ретикулоендотелната система. 
 



17 

Могат да възникнат реакции на свръхчувствителност. 
 
Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:  
- много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции) 
- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни) 
- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1000 третирани животни) 
- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10 000 третирани животни) 
- много редки (по-малко от 1 животно на 10 000 третирани животни, включително изолирани 
съобщения). 
 
Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в 
тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите 
Вашия ветеринарен лекар.  
 
 
7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП 
 
Прасета (прасенца на възраст 24-96 часа след раждане). 
 
 
8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ  
 
Интрамускулно приложение. 
 
Да се разклати добре за 20 секунди преди употреба. 
 
Препоръчаната доза е 45 mg toltrazuril и 200 mg желязо на прасенце, което е 1.5 ml Forceris 
суспензия на прасенце.  
Прилага се еднократно чрез интрамускулно инжектиране зад ухото, на възраст между 24 до 96 
часа след раждане. 
 
За флаконите от 100 ml гумената тапа може да бъде пробивана до 30 пъти. За флаконите от 250 
ml и 500 ml гумената тапа може да бъде пробивана до 20 пъти. Ако се налагат повече 
пробивания от това се препоръчва употребата на автоматична спринцовка.  
 
 
9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 
 
10. КАРЕНТЕН СРОК 
 
Месо и вътрешни органи: 70 дни. 
 
 
11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА 
 
Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места. 
 
Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия за съхранение. 
 
Да не се използва след изтичане срока на годност, посочен върху кутията и етикета след „EXP”. 
Срокът на годност се отнася за последния ден на този месец. 
Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 28 дни. 
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12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 
Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП: 
Както при всички противопаразитни продукти, повтарящата се и честа употреба на 
антипротозойни продукти от един клас може да доведе до развитие на резистентност. 
Препоръчва се да се третират всички прасенца от прасилото. 
След като клиничните признаци на кокцидиоза станат очевидни, вече са настъпили сериозни 
увреждания на тънките черва. 
Следователно продуктът трябва да се прилага на всички животни преди очакваното начало на 
клиничните признаци, т.е. в препатентния период. 
Хигиенните мерки могат да намалят риска от кокцидиоза при свинете. Ето защо се препоръчва 
едновременно да се подобрят хигиенните условия в съответното стопанство, по-специално чрез 
намаляване на влагата и подобряване на чистотата.  
Продуктът се препоръчва за прасенца с тегло между 0.9 и 3 kg. 
 
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта: 
Препоръчителната доза не трябва да се надвишава, предвид относително ниската степен на 
безопасност на ветеринарномедицинския продукт. Продуктът не трябва да се прилага повече от 
веднъж. 
Не се препоръчва третирането на прасенца с тегло под 0.9 kg. 
Използвайте този ветеринарномедицински продукт в стопанства, в които Cystoisospora suis е 
била потвърдена в историята. Отговорният ветеринарен лекар трябва да вземе предвид 
резултатите от клиничните изследвания и или анализа на проби от фекалиите и/или 
хистологични находки, които потвърждават наличието на C. suis при предишна проява на 
инфекция във фермата. 
 
Специални предпазни мерки за употреба за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския 
продукт на животните: 
Хора с известна свръхчувствителност към желязо (като глептоферон комплекс) или 
толтразурил или някои от ексципиентите трябва да избягват контакт с 
ветеринарномедицинския продукт.  
Контактът с ветеринарномедицинския продукт може да причини дразнене на очите или 
неблагоприятни реакции върху кожата. Избягвайте контакт  с кожата и очите. При случайно 
попадане върху кожата или очите, измийте засегнатата област с вода. 
При случайното самоинжектиране може да се появят локални реакции като дразнене, 
грануломи или тежки анафилактични реакции при чувствителни хора. Трябва да се внимава за 
избягване на случайно самоинжектиране. При случайно самоинжектиране незабавно да се 
потърси медицински съвет, като на лекаря се предоставилистовката или етикета на продукта. 
Този продукт може да е вреден за плода. Бременни жени и жени, които възнамеряват да 
забременеят трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт, особено случайно 
самоинжектиране. 
Измийте ръцете си след работа с продукта. 
 
Бременност и лактация: 
Не е приложимо. 
 
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие: 
Не са известни. 
 
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти): 
В проучванията за безопасност, след всяко предозиране се наблюдава повишена 
чувствителност към (системно) бактериално заболяване, артрит и образуване на абсцес и не 
може да се изключи дозозависимо увеличение на смъртността.  
По време на изпитванията за предозиране е наблюдавано преходно намаляване на броя на 
еритроцитите, концентрацията на хематокрита и хемоглобина без клинични признаци след 14-
ия ден след еднократно приложение при видовете животни за които е предназначен продукта 
при три пъти над най-високата препоръчвана доза (средно 261 mg toltrazuril/прасенце и 1156 mg 
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желязо / прасенце). При 3 пъти по-висока от препоръчваната доза (135 mg toltrazuril/прасенце и 
600 mg желязо/прасенце) се наблюдава само слабо и преходно намаляване на еритроцитите 
след 21 дни.  
Дози по-високи от 150 mg /kg/ден и 667 mg /kg /ден съответно за толтразурил и желязо, т.е. 3 
пъти над най-високата препоръчвана доза, не са били оценени в проучванията за безопасност 
при видовете животни за които е предназначен продукта. Поносимостта на продукта след 
многократно прилагане не е оценен. 
 
Основни несъвместимости: 
При липса на данни за съвместимост, този ветеринарномедицински продукт не трябва да бъде 
смесван с други ветеринарномедицински продукти. 
 
 
13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ 

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА 
 
Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат 
унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство. 
 
 
14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА 
 
Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската 
Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu/. 
 
 
15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Размери на опаковката: 
Картонена кутия с 1 флакон от 100 ml. 
Картонена кутия с 1 бутилка от 250 ml. 
Картонена кутия с 1 бутилка от 500 ml. 
Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара. 
 
 

http://www.ema.europa.eu/
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