Relax v anestéze.

Alfaxan

®

-

Alfaxalón 10 mg/ml injekčný roztok pre psy a mačky
Na navodenie anestézie pred inhalačnou narkózou
Samostatné anestetikum na navodenie a udržanie anestézie
Kombinovateľný s takmer všetkými látkami na premedikáciu
Nekumuluje sa pri opakovanom podaní1
Nedráždi tkanivo pri neúmyselnom perivaskulárnom podaní2
Spoľahlivý a účinný pri cisárskom reze3

Alfaxalón je neuroaktívna, steroidná molekula s vlastnosťami celkového anestetika. Väzbou na GABAA-receptory na povrchu buniek moduluje prenos iónov chlóru na neurónové štruktúry. Použitie Alfaxanu je vhodné nielen pri krátkodobých
diagnostických zákrokoch v hlbokej sedácii, ale aj pri krátkodobej anestézii a operačných zákrokoch v trvaní do jednej
hodiny pri podaní bolusovej dávky alebo infúzie s konštantnou rýchlosťou (TIVA)4.

Pre ďalšiu informaciu pozri druhu stranu.
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Alfaxan 10 mg/ml injekčný roztok pre psy a mačky. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie – 1 ml obsahuje 10 mg účinnej látky alfaxalón. Ostatné pomocné látky: hydroxypropylbetadex, chlorid sodný, hydrogénfosforečnan
sodný, bezvodý dihydrogénfosforečnan draselný, hydroxid sodný (na úpravu pH), kyselina chlorovodíková, koncentrovaná (na úpravu pH), voda na injekcie. Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu: ako indukčná
látka pred inhalačnou anestéziou. Ako samostatné anestetikum na navodenie a udržanie anestézie na účely vykonania vyšetrenia alebo chirurgických zákrokov. Kontraindikácie: nepoužívať v kombinácii s inými intravenózne
podávanými anestetikami. Pre ďalšie informácie o nežiaducich účinkoch, interakciách, použití počas gravidity a laktácie, osobitných a bezpečnostných upozorneniach pre použitie a možnej intolerancii si prečítajte schválený text
pribalenej písomnej informácie. Farmakoterapeutická skupina: iné celkové anestetiká, alfaxalón. Kód ATCvet: QN01AX05. Veľkosť balenia: 10 ml. Len na predpis veterinárneho lekára! Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Jurox (UK)
Limited, Second Floor, Richmond House 105 High Street, Crawley, West Sussex RH10 1DD, Veľká Británia. Distribúcia: Richter Pharma AG, Feldgasse 19, 4600 Wels, Rakúsko. www.richter-pharma.com

