
Sensiblex®
Sensiblex injekció A.U.V

Üszők ellésének 
megkönnyítése; a borjú 
tartási és helyeződési 
rendellenessége, fejlődéi 
rendellenessége; a lágy 
szülőút elégtelen 
megnyílása vagy elégtelen 
tágulása esetén

Olyan ellési zavarok 
esetén (pl. elhúzódó 
ellés), amikor 
spazimolitikummal 
történő kezelés 
eredményes lehet.



Sensiblex injekció A.U.V

1.A  FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN 
ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ NEVE ÉS 
CÍME
A forgalomba hozatali engedély  jogosultja: 
Veyx Pharma GmbH , Söhreweg 6, D-34639 Swarzenborn, Németország
A gyártási tételek végfelszabadításáért felelős gyártó:
Veyx-Pharma B.V Frellenweg 16, 4940 Raamsdonksveer, Hollandia

2.AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE
Sensiblex injekció A.U.V

3.HATÓANYAGOK ÉSEGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE
1ml készítmény tartalmaz:
Hatóanyag: 
denaverin-hidroklorid 40mg (megfelel 36,5 mg denaverinnek)
Segédanyagok: 
benzil-alkohol  20mg

4.JAVALLATOK
Szarvasmarha: 
Üszők ellésének megkönnyítése; a borjú tartási és helyeződési rendellenessége, 
fejlődéi rendellenessége; a lágy szülőút elégtelen megnyílása vagy elégtelen tágulása 
esetén. Méhcsavarodás követő repositio után első és mássodfokú cervixszűkületnél. 
Fötotomia esetén a feltételek javítása é a sérülés  veszély csökkentése (relatíve 
túl nagy magzat, tartási, helyeződési rendellenességek, holt magzatnál, fejlődési 



rendellenességek esetén). Fötotomia esetén epidurális érzéstelenítés szüksége. A 
fájástevékenység szabályozása és a myometrium hypertoniája esetén. Alkalmazható 
az ellés megkönnyítésére a megnyílási szak végén vagy tágulási szakba.

Kutya:
Olyan ellési zavarok esetén (pl. elhúzódó ellés), amikor spazimolitikummal történő 
kezelés eredményes lehet.

5.ELLENJAVALLATOK
Az ellés előkészítő szakában vagy a korai megnyílási  szakban ( a cervix zárt vagy 
enyhén nyitott állapotában) nem alkalmazható.

6.MELLÉKHATÁSOK
Alkalmazás után s beadás helyén rövid idegi tartó duzzanat előfordulhat.
Ha súlyos, nem kívánt hatást vagy egyéb, az alkalmazási utasításban nem szereplő 
hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost!
7.CÉLÁLLAT FAJOK
Szarvasmarha és kutya

8.ADAGOLÁS, ALKALAZÁSI MÓDOK CÉLÁLLAT FAJONKÉNT  ÉS A HELYES 
ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT 
Szubkután vagy intramuszkulárisan alkalmazható. A beadást követően 5-10 perccel 
fejti ki hatását, amely további 10 percen át tart.
Tehén:  10ml (400mg/állat)
Üsző:   5,0-10,0ml (200-400 mg/állat)
Kutya:  0,5-1,5 ml
A Sensiblex injekció adása szükséges esetén szarvasmarhánál 40-60 perc múlva 
hasonló adaggal megismételhető.

9.ÉLELMEZÉS EGÉSZSÉGÜGY VÁRAKOZÁSI IDŐ
Szarvasmarha ehető szövetek, tej: nulla nap

10.KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK
Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!
Legfeljebb 25C-on tárolandó.
Közvetlen napfénytől védve tartandó.
Csak a címkén feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni!
A tartály első felbontása után felhasználható: 28 napig.

11.KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK
A készítmény benzl-alkoholt tartalmaz, ezért macskánál nem szabd alkalmazni.
Munkavédelmi óvórendszabályok:
Véletlen öninjekciós esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a 



készítmény használati utasítását vagy címkéje.

12.A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK KEZELÉSÉRE, 
MEGSEMMISÍTÉSÉE VONATKOZÓ SPECIÁLIS UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN 
SZÜKSÉGESEK)
A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint a keletkező hulladékokat 
a helyi követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

13.HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA
2011.március 9.

14.TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Rendelhetőség:
Csak állatorvosi rendelvényre kiadható állatgyógyászati készítmény.
Forgalmazhatóság:
Az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Kiszerelési egység: 
10ml, 50ml s 6x10ml, gumidugóval és alumínium kupakkal lezárt színtelen injekciós 
üvegben, dobozban.


