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Kiegészítő terápia,
allergia, csalánkiütés,
vérzéses diathesis,
gyenge méhösszehúzódások 
esetén

Szarvasmarha , juh, sertés.



Calciveyxol® 38 

Használati utasítás
és címke 500ml –es polipropilén

1.A  FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN 
ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ NEVE ÉS 
CÍME
Veyx Pharma GmbH , Söhreweg 6, D-34639 Swarzenborn, Németország

2.AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE
Calciveyxol 38 infúzió A.U.V.

3.HATÓANYAGOK ÉSEGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE
Hatóanyag: 
Kalcium-glükonát  380mg/ml
Magnézium klorid hexahidrát 60mg/ml
Bórsav     50mg/ml
Vivőanyagok:
Víz parenterális célra  710mg/ml 



4.JAVALLATOK
Heveny, hypocalcaemiás állapotok kezelésére. Kiegészítő terápiaként allergiák, 
csalánkiütés, vérzéses diathesis, gyenge méhösszehúzódások esetén. 

5.ELLENJAVALLATOK
Hypercacaeimia és hypermagnesaemia, szarvasmarhák és juhok calcinosisa, magas 
D3-vitamin dózisok utáni használat, krónikus veseelégtelenség, májbetegség, 
szervetlen foszfáttal való intravénás kezelésekkel egyidejű vagy röviddel azokat 
követő alkalmazás. Szív és érrendszeri megbetegedésekben alkalmazása fokozott 
óvatosságot igényel.

6.MELLÉKHATÁSOK
A készítmény kalciumtartalma folytán a terápiás dózisban való adás esetén is 
kialakulhat átmeneti hypercalcaemia, ami a következőkben nyilvánul meg : kezdeti 
bradycardia, izgatottság, izomremegések, nyálzás, a légzésfrekvencia fokozódása. A 
kezdeti bradycardia, majd a szívfrekvencia növekedése a túladagolás első jeleinek 
tekintendők. Ilyen esetben az infúziót le kell állítani. A késői mellékhatások az 
általános állapot rendellenességeként, illetve az infúzió után akár 6-10 órával 
jelentkező hypercalcaemiás tünetekben nyilvánulhatnak meg, amit nem szabad 
tévesen kiújuló hypocalcaemiaként diagnosztizálni.
Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb , az alkalmazási utasításban nem szereplő 
hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost!
7.CÉLÁLLAT FAJOK
Szarvasmarha , juh, sertés.

8.ADAGOLÁS, ALKALAZÁSI MÓDOK CÉLÁLLAT FAJONKÉNT
Lassú intravénás alkalmazásra. 
Szarvasmarha: 
Heveny hypocalcaemiás állapotok:
20-30 ml Calciveyxol 38/50 testsúlykilogramm intravénásan
Kiegészítő terápiaként allergiák, csalánkiütés, vérzés dathesis és méhatónia esetén:
15-20 ml Calciveyxol 38/50 testsúlykilogramm intravénásan

Juh, borjú, sertés:
3-4 ml Calciveyxol 38/10 testsúlykilogramm intravénásan

Az intravénás infúziót lassan, 20-30 perc alatt kell beadni. A dózisok szabványos 
értékek, amelyek illeszkednek a hiány mértékéhez és az érrendszer adott állapotához. 
A kezelést először legkorábban 6óra elteltével szabad megismételni. További ismételt 
kezelés 24órás időközzel adható, ha bizonyított, hogy a fenálló tünetek továbbra is 
fennálló hypocalcaemiás köülményekkel függenek össze.



9.ÉLELMEZÉS EGÉSZSÉGÜGY VÁRAKOZÁSI IDŐ
Szarvasmarha, juh: 
Ehető szövetek: 0nap
Tej: 0nap
Sertés:
Ehető szövetek: 0nap
10.KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!

lejárati időn belül szabad felhasználni.

11.KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK
Az intravénás infundálást  lassan kell végezni. Az infúzió során folyamatosan 
ellenőrizni kell a szívműködést és a vérkeringést. Túladagolásra utaló tünetek ( 
elsősorban szívritmuszavarok, vérnyomásesés, izgatottság) jelentkezésekor az 
infúziót azonnal le kell állítani.
Az általános munkavédelmi óvórendszabályokat be kell tartani.


