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Gonavet Veyx injekció A.U.V.

1.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN 
ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS 

CÍME.
Veyx-Pharma GmbH, Söhreweg 6, D-34639 Schwarzenborn, Németország

2.AZ ÁLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE
Gonavet Veyx injekció A.U.V.

3.HATÓAYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE
1ml készítmény tartalmaz:

Hatóanyagok:
D-Phe6-Gonadorelin                     0,050mg

Segédanyagok:
Klórkrezol                                          1,00mg   

4.JAVALLAT(OK)
A reprodukciós funkciók kontrollja és stimulációja, a fogamzási arány optimalizálása 
szarvasmarha, sertés és ló esetén. Petefészek eredetű szaporodásbiológiai zavarok 

és a nemi szervek rendellenességeinek terápiájára szarvasmarha és ló esetén.
Szarvasmarha: Ovuláció indukálása LH-hiány okozta ovulációkésés esetén. Ovuláció 
szinkronizálása az ivarzás-szinkronizációt követően.  A petefészek stimulációja a 
puerperium alatt az ellés utáni 12. naptól. LH hiány miatti petefészek ciszta kezelésére.
Sertés: Ovuláció szinkronizálása meghatározott idejű inszeminációhoz a csoportos 



állattenyésztés kereteiben belül, a vemhesülési aránya, valamint a reprodukciós 
teljesítmény optimalizálásához.
Ló: Az ivari ciklus központi eredetű rendellenességei, anösztrusz, aciklusos ösztrusz 
esetén, illetve ovuláció indukálása céljából a sárlás megrövidítése érdekében.

5.ELLENJAVALLATOK
Vemhesség.
Nem ajánlott tehenekben az ellést követő 12. hónaptól ovulációérett harmadlagos 
tüszők esetén, és lovaknak a sárlás megrövidítésére fertőzés vagy egyéb általános 
rossz egészségügyi állapotban.

6.MELLÉKATÁSOK
Nem ismeretesek.

7.CÉLÁLLATFAJOK
Szarvasmarha, sertés, ló.

8.ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT
Sertés: 0,5-1,5 ml Gonavet Veyx injekció intramuszkilárisan vagy szubkután
Kocák: 0,5-1,0 ml, emsék: 1,0-1,5ml
Szarvasmarha: 1,0-2,0ml Gonavet Veyx injekció intramuszkulárisan
Ló: 2,0ml intramuszkulárisan

9.A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

10.ÉLELMEZÉSI – EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ
Szarvasmarha, ló, sertés
Nulla nap.

11.KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK
A készítményt gyerekek elől gondosan el kell zárni!
25C alatt, fénytől védve tartandó.
Lejárati idő: 2év
A közvetlen csomagolás első felbontása után felhasználható: 28 nap.

12.KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK

A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések: nincs.
Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések: 
A hormonkészítmény véletlen öninjekciózását el kell kerülni, mert az emberi 
szervezetre ugyanolyan hatást gyakorol. Az állatgyógyászati készítményt várandós 
nők nem alkalmazhatják.
Vemhesség, laktáció idején történő alkalmazás



A vemhesség alatt nem alkalmazható.
Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók: nem ismeretes.
Túladagolás: nem ismeretes.
Inkompatibilitások: Kompatibilitási vizsgálatok hiányában ezt az állatgyógyászati 
készítményt tilos keverni más állatgyógyászati készítménnyel.

13.A FEL NEM HASZNÁLT  KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK KEZELÉSÉRE, 
MEGSEMISÍTÉSÉRE 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.HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA
2013. október 24.

15.TOVÁBBI INORMÁCIÓK
1*10ml,6*10ml, 1*20ml, 6*20ml, 1,50ml, és 6*50ml injekciós üvegben, papírdobozban.
Előfordulhat, hogy nem minden kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.
Rendelhetőség:
Csak állatorvosi rendelvényre kiadható állatgyógyászati készítmény.
Forgalmazhatóság
Az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a 
forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviseletéhez.


