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VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 
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1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS 
 
HorStem injekcinė suspensija arkliams 

 
 
2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 

 
Kiekvienoje 1 ml dozėje yra 

 
veikliosios medžiagos: 
arklių virkštelės mezenchiminių kamieninių ląstelių (AV-MKL) 15x106; 

 
pagalbinių medžiagų: 
Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p. 

 
 
3. VAISTO FORMA 

Injekcinė suspensija. 

Drumzlina bespalvė suspensija. 

 
4. KLINIKINIAI DUOMENYS 

 
4.1. Paskirties gyvūnų rūšis (-ys) 

 
Arkliai. 

 
4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis 

 
Arkliams raišumui, susijusiam su lengvos formos ar vidutinio sunkumo degeneracine sąnarių liga 
(osteoartritu), mažinti. 

 
4.3. Kontraindikacijos 

 
Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų. 

 
4.4. Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams 

 
Įrodyta, kad veterinarinis vaistas veiksmingas gydant arklius, kurių plaštakauliniai pirštų (metacarpo- 
phalangeal) sąnariai, apatiniai tarppirštakauliniai (distal interphalangeal) sąnariai bei kulno ir pėdos / 
vidiniai kulno (tarsometatarsal / intertarsal) sąnariai pakenkti osteoartrito. Duomenų apie vaisto 
veiksmingumą gydant kitus sąnarius nėra. 

 
Duomenų apie vaisto veiksmingumą, gydant daugiau nei vieną artrito pažeistą sąnarį tuo pačiu metu, nėra. 

 
Veiksmingumas gali pasireikšti palaipsniui. Remiantis veiksmingumo duomenimis, poveikis pasireiškia 
nuo 35 dienos užbaigus gydymą. 

 
4.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės 

 
Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams 



3  

Teisingas adatos įvedimas ypatingai svarbus, siekiant išvengti atsitiktinės injekcijos į kraujagysles ir su 
tuo susijusios trombozės rizikos. 

 
Veterinarinio vaisto saugumas tirtas tik su ne jaunesniais kaip dvejų metų arkliais. 

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams 

Reikia vengti, kad atsitiktinai neįsišvirkšti vaisto. 

Panaudojus vaistą, nusiplauti rankas. 

Atsitiktinai įsišvirkštus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį 
lapelį ar etiketę. 

 
4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas) 

 
Labai dažnos 
Praėjus 24 valandoms po veterinarinio vaisto sušvirkštimo, buvo pranešta apie pasireiškusį ūmų sinovitą, 
su staiga išsivysčiusiu stipriu raišumu, sąnario efuzija ir skausmu palpuojant. Žymus pagerėjimas buvo 
stebimas per sekančias 48 valandas, o visiška remisija pasiekta per dvi savaites. Sunkaus uždegimo atveju, 
gali prireikti simptominio gydymo nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo (NVNU). 

 
Dažnos 
Praėjus 24 valandoms po HorStem sušvirkštimo, buvo stebima vidutinio sunkumo sąnarių efuzija be 
lydimo raišumo. Visiška remisija pasiekta praėjus dviem savaitėms, netaikant jokio simptominio gydymo. 
Praėjus 24 valandoms po HorStem sušvirkštimo, buvo stebimas nestiprus raišumo padidėjimas. Visiška 
remisija pasiekta per 3 dienas, netaikant jokio simptominio gydymo. 

 
Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija: 
- labai dažna (nepalanki (-ios) reakcija (-os) pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų) 
- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų) 
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų) 
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų) 
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus). 

 
4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu 

Veterinarinio vaisto saugumas vaikingumo ir laktacijos metu nenustatytas. 

Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudą ir riziką. 

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos 
 
Negalima tuo pat metu naudoti kartu su jokiu kitu į sąnarį leidžiamu veterinariniu vaistu. 

 
4.9. Dozės ir naudojimo būdas 

 
Naudojimo būdas 
Švirkšti į sąnarį 

 
Dozavimas 

 
Atliekama viena injekcija, į pažeistą sąnarį sušvirkščiant 1 ml vaisto (15x106 arklių virkštelės 
mezenchiminių kamieninių ląstelių). 
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Naudojimo metodas 
 

Veterinarinį vaistą į sąnarį gali sušvirkšti tik veterinarijos gydytojas, laikantis specialių atsargumo 
priemonių, kad užtikrintų vaisto sušvirkštimo proceso sterilumą. Su vaistu dirbti ir 
jį švirkšti reikia sterilumą užtikrinančiais būdais ir švarioje aplinkoje. 
Prieš naudojimą, švelniai pasukioti flakoną, kad turinys gerai susimaišytų. 

 
Naudokite 20G adatą. 

 
Adatos įvedimą į sąnarį turėtų patvirtinti adatos stebulėje pasirodęs sinovinis skystis. 

 
4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai) 

 
Sušvirkštus į sąnarį dvigubą HorStem dozę (30x106/2ml) sveikiems, 4 metų ir vyresniems arkliams, 5 iš 6 
gyvūnų išsivystė raišumas, visiems gyvūnams pasireiškė uždegimo požymiai. Penkiems iš 6 arklių 
pasireiškusios nepalankios reakcijos buvo lengvos ir praėjo savaime per 28 dienas. Vienam arkliui reikėjo 
taikyti simptominį gydymą (NVNU) ir iki 14 dienos jo raišumas praėjo. 

 
Praėjus 28 dienoms po pirmos rekomenduojamos dozės sušvirkštimo sveikiems, jauniems arkliams į tą 
patį sąnarį antrą kartą sušvirkštus rekomenduojamą vaisto dozę, dažniau ir stipriau nei po pirmos 
injekcijos pasireiškė su gydomu sąnariu susijęs uždegimas (8 iš 8 arklių), buvo stebimas stipresnis 
raišumas (3 iš 8 arklių; iki 4–5 laipsnio pagal Amerikos arklių veterinarijos gydytojų asociacijos (angl. 
American Association of Equine Practitioners, AAEP) raišumo skalę. Vienu atveju reikėjo taikyti 
simptominį gydymą (NVNU). Kitiems arkliams nepalankios reakcijos praėjo savaime, per 21 dieną; 
raišumas tęsėsi iki trijų dienų. 

 
4.11. Išlauka 

 
0 parų. 

 
 
5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS 

 
Farmakoterapinė grupė: {dar nepriskirta}. 
ATCvet kodas: {dar nepriskirta}. 

 
5.1. Farmakodinaminės savybės 

 
Mezenchiminės kamieninės ląstelės pasižymi imunomoduliacinėmis ir priešuždegiminėmis savybėmis, 
kurias galima priskirti jų parakrininiam aktyvumui, pvz., prostaglandinų (PGE2) sekrecija, ir gali turėti 
audinių regeneraciją skatinančių savybių. Šios farmakodinaminės savybės gali pasireikšti naudojant ir 
mezenchimines kamienines ląsteles iš arklių virkštelės (MKL-AV), bet toks poveikis neįrodytas 
registruotojo atliktais tyrimais su šiuo vaistu. 

 
In vitro tyrimų metu įrodyta, kad MKL-AV geba išskirti PGE2 su ir be sinovijos skysčio stimuliacijos. 

 
5.2. Farmakokinetinės savybės 

 
Kiek šiame vaiste esančių MKL-AV išlieka arklių sąnariuose po atliktos injekcijos į sąnarį, nežinoma, nes 
registruotojas neatliko HorStem biologinio pasiskirstymo tyrimų. 
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6. FARMACINIAI DUOMENYS 
 
6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas 

 
Adenozinas, 
dekstranas 40, 
laktobioninė rūgštis, 
HEPES N-(2-hidroksietil) piperazino-N´-(2-etansulfoninė rūgštis); 
natrio hidroksidas, 
L-gliutationas, 
kalio chloridas, 
kalio bikarbonatas, 
kalio fosfatas, 
dekstrozė, 
cukrozė, 
manitolis, 
kalcio chloridas, 
magnio chloridas, 
kalio hidroksidas, 
natrio hidroksidas, 
troloksas (6-hidroksil-2,5,7,8- tetrametilchroman-2-karboksilinė rūgštis), 
injekcinis vanduo. 

 
6.2. Pagrindiniai nesuderinamumai 

 
Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais. 

 
6.3. Tinkamumo laikas 

 
Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 21 parų.  

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius pirminę pakuotę, – sunaudoti nedelsiant. 

6.4. Specialieji laikymo nurodymai 
 
Laikyti ir gabenti šaltai (2–8°C). 
Negalima sušaldyti. 

 
6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys 

 
Ciklinio olefino flakonas su bromobutilo gumos kamšteliu ir nuplėšiamu aliuminio dangteliu. 

Pakuotės dydis: kartoninė dėžutė, kurioje yra vienas 1 ml flakonas. 

6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo 
nuostatos 

 
Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies 
reikalavimus. 
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7. REGISTRUOTOJAS 
 
EquiCord S.L. 
103-D Loeches 
Polígono. Industrial Ventorro del Cano 
Alcorcón 
28925 Madrid 
Ispanija 
Tel. +34 (0) 914856756 
El. p.: horstem@equicord.com 

 
 
8. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI) 

 
EU/2/18/226/001 

 
9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA 

 
Registravimo data: 19/06/2019 

 
 
10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA 

 
Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros 
tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/. 

 
 

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI 
 
Nėra. 

mailto:horstem@equicord.com
http://www.ema.europa.eu/
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II PRIEDAS 
 
 
A. BIOLOGIŠKAI VEIKLIOS MEDŽIAGOS GAMINTOJAS IR GAMINTOJAS, 

ATSAKINGAS UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ 
 

B. SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO 
 

C. DUOMENYS APIE DLK 
 

D. KITOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI REGISTRUOTOJUI 
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A. BIOLOGIŠKAI VEIKLIOS MEDŽIAGOS GAMINTOJAS IR GAMINTOJAS, 
ATSAKINGAS UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ 

Biologiškai veiklios medžiagos gamintojo pavadinimas ir adresas 

Administracinis biuras ir gamybos vieta: 
EquiCord S.L.  
103-D Loeches 
Polígono Industrial Ventorro del Cano 
Alcorcón 
28925 Madrid 
Ispanija 

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas 

Administracinis biuras ir gamybos vieta: 
EquiCord S.L. 
 103-D Loeches 
Polígono Industrial Ventorro del Cano 
Alcorcón 
28925 Madrid 
Ispanija 

 

B. SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO 
 
Parduodama tik su veterinariniu receptu. 

 
 
C. DUOMENYS APIE DLK 

 
Veiklioji medžiaga, mezenchiminės kamieninės ląstelės, vertinama kaip nepatenkanti į DLK reglamento 
taikymo sritį, nes ji paminėta įraše apie kamienines ląsteles medžiagų, kurios vertinamos kaip 
nepatenkančios į Reglamento (EB) Nr. 470/2009 taikymo sritį, sąraše. 

 
Pagalbinės medžiagos, išvardytos VVA 6.1 p., yra arba leidžiamos naudoti medžiagos, kurioms pagal 
Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelę DLK nustatyti nereikia, arba medžiagos, 
vertinamos kaip nepatenkančios į Reglamento (EB) Nr. 470/2009 taikymo sritį, kai naudojamos kaip 
šiame veterinariniame vaiste. 

 
 
D. KITOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI REGISTRUOTOJUI 

 
• Rizikos valdymo planas 

Registruotojas privalo atlikti reikalaujamus farmakologinio budrumo veiksmus ir imtis atitinkamų 
intervencinių priemonių, kaip nurodyta suderintame rizikos valdymo plane ir suderintose, vėliau 
atnaujintose, rizikos valdymo plano versijose. 

Kad galėtų išsamiau patvirtinti PGE2 gamybos sąsają su kliniškai reikšmingu terapiniu poveikiu, 
registruotojas privalo, prieš serijų išleidimą ir vaisto pateikimą rinkai, atlikti atnaujintą ir patvirtintą 
stiprumo tyrimą (vaisto in vitro tyrimo modelį) ir pateikti jį įvertinti Veterinarinių vaistų komitetui 
(CVMP (EMA)). 
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Kad galėtų surinkti daugiau lauko tyrimo duomenų, susijusių tiek su išleistų serijų vaisto saugumu, tiek su 
jo veiksmingumu, naudodamas atnaujintą stiprumo tyrimą, registruotojas privalo atlikti stebėjimo tyrimą 
ir pateikti jo rezultatus. Ataskaitinio laikotarpio pradinė data (0 diena) yra pirmo naudojant atnaujintą ir 
patvirtintą stiprumo testą ištirtos serijos išleidimo diena. Pirmą ataskaitą privaloma pateikti praėjus 
6 mėnesiams po 0 dienos, vėliau – kas 6 mėnesius, jeigu kitaip nesutarta su CVMP. 
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ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELIS 
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A. ŽENKLINIMAS 
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1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS 

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS) 

3. VAISTO FORMA 

4. PAKUOTĖS DYDIS 

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS) 

6. INDIKACIJA (-OS) 

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS 

8. IŠLAUKA 

 
 
 
 

 

HorStem injekcinė suspensija arkliams 
 
 

 

Kiekviename flakone yra: 
15x106 /ml arklių virkštelės mezenchiminių kamieninių ląstelių. 

 
 

 

Injekcinė suspensija 
 
 

 

Vienas 1 ml flakonas. 
 
 

 

Arkliai 
 

 
 

 
 

 
Prieš naudojant švelniai pasukioti flakoną. 

 
Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį. 

Vaistą gali sušvirkšti tik veterinarijos gydytojas. 

 

 

Išlauka: 0 parų 

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS 
 
IŠORINĖ DĖŽUTĖ 
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10. TINKAMUMO DATA 

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS 

12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ 
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA 

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO 
SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA 

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“ 

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS 

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI) 

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS 

 
 

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį. 
 
 

 

Tinka iki {diena/mėnuo/metai} 
 
 

 

Laikyti ir gabenti šaltai. 
 

Negalima sušaldyti. 
 
 

 

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį. 
 
 

 

Tik veterinariniam naudojimui. 
Parduodama tik su veterinariniu receptu. 

 
 

 

Saugoti nuo vaikų. 
 
 

 

EquiCord S.L. 
103-D Loeches 
Polígono Industrial Ventorro del Cano 
Alcorcón 
28925 Madrid 
Ispanija 

 
 

 

EU/2/18/226/001 
 
 

 

Serija {numeris} 

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA 
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1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS 

2. VEIKLIOSIOS (-ŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS 

3. KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS) 

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) 

5. IŠLAUKA 

6. SERIJOS NUMERIS 

7. TINKAMUMO DATA 

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ 

 
 
 
 

 

HorStem injekcinė suspensija arkliams 
 
 

 

15x106 /ml arklių virkštelės mezenchiminių kamieninių ląstelių. 
 
 

 

1 ml 
 
 

 

Švirkšti į sąnarį. 
 
 

 

Išlauka: 0 parų. 
 
 

 

Serija {numeris} 
 
 

 

Tinka iki {diena/mėnuo/metai} 
 
 

 

Tik veterinariniam naudojimui. 

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ 
 
FLAKONAS 
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B. INFORMACINIS LAPELIS 
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INFORMACINIS LAPELIS 
HorStem injekcinė suspensija arkliams 

 
 

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE 
ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS 

 
EquiCord S.L.   
103-D Loeches 
Polígono Industrial Ventorro del Cano 
Alcorcón 
28925 Madrid 
Ispanija 
Telefonas +34 (0) 914856756 
El. p.: horstem@equicord.com 

 
 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS 
 

HorStem injekcinė suspensija. 
 
 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS 
 

Kiekviename flakone yra: 

veikliosios medžiagos: 15x106 /ml arklių virkštelės mezenchiminių kamieninių ląstelių; 

pagalbinių medžiagų: 
adenozinas, 
dekstranas 40, 
laktobioninė rūgštis, 
HEPES N-(2-hidroksietil) piperazino-N´-(2-etansulfoninė rūgštis); 
natrio hidroksidas, 
L-gliutationas, 
kalio chloridas, 
kalio bikarbonatas, 
kalio fosfatas, 
dekstrozė, 
cukrozė, 
manitolis, 
kalcio chloridas, 
magnio chloridas, 
kalio hidroksidas, 
natrio hidroksidas, 
troloksas (6-hidroksil-2,5,7,8- tetrametilchroman-2-karboksilinė rūgštis), 
injekcinis vanduo. 

 
 

Injekcinė suspensija. 

Drumzlina bespalvė suspensija. 

mailto:horstem@equicord.com
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4. INDIKACIJA (-OS) 
 

Arkliams raišumui, susijusiam su lengvos formos ar vidutinio sunkumo degeneracine sąnarių liga 
(osteoartritu), mažinti. 

 
 

5. KONTRAINDIKACIJOS 
 

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių 
medžiagų. 

 
 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS 
 

Labai dažnos 
Praėjus 24 valandoms po veterinarinio vaisto sušvirkštimo, buvo pranešta apie pasireiškusį ūmų 
sinovitą, su staiga išsivysčiusiu stipriu raišumu, sąnario efuzija ir skausmu palpuojant. Žymus 
pagerėjimas buvo stebimas per sekančias 48 valandas, o visiška remisija pasiekta per dvi 
savaites. Sunkaus uždegimo atveju, gali prireikti simptominio gydymo nesteroidiniais vaistais 
nuo uždegimo (NVNU). 

 
Dažnos 

Praėjus 24 valandoms po HorStem sušvirkštimo, buvo stebima vidutinio sunkumo sąnarių 
efuzija be lydymo raišumo. Visiška remisija pasiekta praėjus dviem savaitėms, netaikant jokio 
simptominio gydymo. 
Praėjus 24 valandoms po HorStem sušvirkštimo, buvo stebimas nestiprus raišumo padidėjimas. 
Visiška remisija pasiekta per 3 dienas, netaikant jokio simptominio gydymo. 

 
Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija: 
- labai dažna (nepalanki (-ios) reakcija (-os) pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų), 
- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų), 
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų), 
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų), 
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus). 

 
Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, 
kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją. 

 
 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS) 
 

Arkliai. 
 
 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI 
 

Naudojimo būdas: 
Švirkšti į sąnarį. 

 
Dozavimas 
Atliekama viena injekcija, į pažeistą sąnarį sušvirkščiant 1 ml vaisto (15x106 arklių virkštelės 
mezenchiminių kamieninių ląstelių). 

 
Naudojimo metodas 
Veterinarinį vaistą į sąnarį gali sušvirkšti tik veterinarijos gydytojas, laikantis specialių atsargumo 
priemonių, kad užtikrintų vaisto sušvirkštimo proceso sterilumą. Su vaistu dirbti ir 
jį švirkšti reikia sterilumą užtikrinančiais būdais ir švarioje aplinkoje 
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Prieš naudojimą, švelniai pasukioti flakoną, kad turinys gerai susimaišytų. 
 
 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO 
 

Negalima tuo pat metu naudoti kartu su kitais į sąnarį leidžiamais veterinariniais vaistais. 

Vaistą gali sušvirkšti tik veterinarijos gydytojas. 

Naudokite 20G adatą. 
 

Adatos įterpimą į sąnarį turėtų patvirtinti adatos stebulėje pasirodęs sinovinis skystis. 
 
 

10. IŠLAUKA 
 

0 parų. 
 
 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI 
 

Saugoti nuo vaikų. 
 

Laikyti ir gabenti šaltai (2–8 °C). 

Negalima sušaldyti. 

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam flakono etiketėje. 
 
 

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI 
 

Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams: 
 

Įrodyta, kad veterinarinis vaistas veiksmingas gydant arklius, kurių plaštakauliniai pirštų (metacarpo- 
phalangeal) sąnariai, apatiniai tarppirštakauliniai (distal interphalangeal) sąnariai bei kulno ir pėdos / 
vidiniai kulno (tarsometatarsal / intertarsal) sąnariai pakenkti osteoartrito. Duomenų apie vaisto 
veiksmingumą gydant kitus sąnarius nėra. 

 
Duomenų apie vaisto veiksmingumą vienu metu gydant daugiau kaip vieną artrito pažeistą sąnarį nėra. 

 
Veiksmingumas gali pasireikšti palaipsniui. Remiantis veiksmingumo duomenimis, poveikis 
pasireiškia nuo 35 dienos užbaigus gydymą. 

 
Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams: 

 

Teisingas adatos įvedimas ypatingai svarbus, siekiant išvengti atsitiktinės injekcijos į kraujagysles ir 
su tuo susijusios trombozės rizikos. 

 
Veterinarinio vaisto saugumas tirtas tik su ne jaunesniais kaip dvejų metų arkliais. 

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams: 

Reikia vengti, kad atsitiktinai neįsišvirkšti vaisto. 
 

Panaudojus vaistą, nusiplauti rankas. 
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Atsitiktinai įsišvirkštus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto 
informacinį lapelį ar etiketę. 

 
Vaikingumas ir laktacija: 

 

Veterinarinio vaisto saugumas vaikingumo ir laktacijos metu nenustatytas. 

Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudą ir riziką. 

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos 
 

Negalima tuo pat metu naudoti kartu su jokiu kitu į sąnarį leidžiamu veterinariniu vaistu. 

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai): 

Sušvirkštus į sąnarį dvigubą HorStem dozę (30x106/2ml) sveikiems, 4 metų ir vyresniems arkliams, 5 
iš 6 gyvūnų išsivystė raišumas, visiems gyvūnams pasireiškė uždegimo požymiai. Penkiems iš 6 arklių 
pasireiškusios nepalankios reakcijos buvo lengvos ir praėjo savaime per 28 dienas. Vienam arkliui 
reikėjo taikyti simptominį gydymą (NVNU) ir iki 14 paros jo raišumas praėjo. 

 
Praėjus 28 dienoms po pirmos rekomenduojamos dozės sušvirkštimo sveikiems, jauniems arkliams į tą 
patį sąnarį antrą kartą sušvirkštus rekomenduojamą vaisto dozę, dažniau ir stipriau nei po pirmos 
injekcijos pasireiškė su gydomu sąnariu susijęs uždegimas (8 iš 8 arklių), buvo stebimas stipresnis 
raišumas (3 iš 8 arklių; iki 4–5 laipsnio pagal Amerikos arklių veterinarijos gydytojų asociacijos (angl. 
American Association of Equine Practitioners, AAEP) raišumo skalę. Vienu atveju reikėjo taikyti 
simptominį gydymą (NVNU). Kitiems arkliams nepalankios reakcijos praėjo savaime, per 21 dieną; 
raišumas tęsėsi iki trijų dienų. 

 
Pagrindiniai nesuderinamumai: 

 

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais 
vaistais. 

 
 

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ 
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA 

 
Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis. 

 
Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti 
aplinką. 

 
14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA 

 
Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros 
tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/. 
 
15. KITA INFORMACIJA 

Ciklinio olefino flakonas su bromobutilo gumos kamšteliu ir nuplėšiamu aliuminio 
dangteliu. Pakuotės dydis: kartoninė dėžutė, kurioje yra vienas 1 ml flakonas. 

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