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NAVODILO ZA UPORABO 

 

Vitamin AD3E KRKA emulzija za injiciranje za govedo, konje, prašiče, ovce, koze, kunce, pse in 

mačke 

 

 

1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER 

PROIZVAJALEC ZDRAVILA, ODGOVOREN ZA SPROŠČANJE SERIJ, ČE STA 

RAZLIČNA  

 

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in proizvajalec odgovoren za sproščanje serij: 

KRKA, d.d., Novo mesto , Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija 

 

 

2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI 

 

Vitamin AD3E Krka emulzija za injiciranje za govedo, konje, prašiče, ovce, koze, kunce, pse in mačke 

 

 

3. NAVEDBA UČINKOVIN(E) IN DRUGE(IH) SESTAVIN  

 

1 ml emulzije za injiciranje vsebuje: 

Učinkovine: 

vitamin A (v obliki palmitata) 50.000 IE  

holekalciferol (vitamin D) 25.000 IE 

tokoferilacetat (vitamin E) 20 mg 

 

Bistra do rahlo opalescentna, rumena, viskozna raztopina. 

 

 

4.  INDIKACIJE 

 

Govedo, konji, prašiči, ovce, koze in kunci: zdravljenje pomanjkanja vitaminov pri rahitisu, nutritivni 

sterilnosti in osteomalaciji ter med okrevanjem.  

 

Psi, mačke: 

- spodbujanje rasti živali, 

- zvišanje odpornosti proti okužbam, 

- izboljšanje splošnega stanja živali, 

- zmanjšanje stresnih učinkov pri prevozu, preselitvi in podobnem, 

- preprečevanje in zdravljenje pomanjkanja vitaminov pri rahitisu, nutritivni sterilnosti in 

osteomalaciji ter med okrevanjem, 

-     motnje v prehrani.  

 

 

5.  KONTRAINDIKACIJE 

 

Ne uporabite pri živalih za proizvodnjo živil, ki imajo ustrezno zalogo vitamina A zaradi možnosti 

kopičenja v užitnih tkivih.  

Hipervitaminoze vitaminov A, D in E. 

 

 

6.  NEŽELENI UČINKI 

 

Niso znani. 
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Če opazite kakršne koli stranske učinke, tudi tiste, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo ali 

mislite, da zdravilo ni delovalo, obvestite svojega veterinarja. 

 

 

7.  CILJNE ŽIVALSKE VRSTE 

 

Govedo, konji, prašiči, ovce, koze, kunci, psi in mačke. 

 

 

8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKE VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE 

 

Tega zdravila se pri vrstah za proizvodnjo živil ne sme uporabljati subkutano. 

 

Živalim za proizvodnjo živil lahko zdravilo damo enkrat, odmerka ne smemo preseči. 

 

Teleta, žrebeta    5 ml do 10 ml na žival, intramuskularno  

Konji, govedo     10 ml do 20 ml na žival, intramuskularno  

Plemenske svinje in merjasci   10 ml na žival, intramuskularno  

Prašiči (50 do 100 kg)    4 do 8 ml na žival, intramuskularno  

Ovce, koze     3 ml do 5 ml na žival, intramuskularno 

Jagnjeta, kozliči, pujski   1 ml do 2 ml na žival, intramuskularno 

Kunci     1 ml na žival, intramuskularno  

Psi, mačke     2 ml do 4 ml na žival, intramuskularno, subkutano  

 

 

9.  NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA 

 

Jih ni.  

 

 

10.  KARENCA 

 

Govedo: meso in organi:  243 dni 

Prašiči: meso in organi:   215 dni 

Konji: meso in organi:   243 dni 

Ovce: meso in organi:   187 dni 

Koze: meso in organi:   187 dni 

Kunci: meso in organi:   122 dni 

 

Mleko:     120 ur (5 dni)  

 

 

11.  POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE 

 

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.  

 

Shranjujte pri temperaturi do 25 ºC.  

Shranjujte v originalni ovojnini. 

Zaščitite pred svetlobo. 

 

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 28 dni. 

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na ovojnini 

po {EXP}. Rok uporabnosti zdravila se nanaša na zadnji dan v navedenem mesecu.  

 

12.  POSEBNA OPOZORILA 
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Posebna opozorila za vsako ciljno živalsko vrsto:  

Pri psih in mačkah lahko posebno visoki odmerki vitamina A povzročijo zraščanje vretenc. 

 

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih: 

Večkratno prekoračenje terapijskega odmerka zdravila lahko izzove nalaganje kalcija v organizmu 

živali. Zelo redko lahko injekcijski pripravek vitaminov AD3E izzove preobčutljivostne (anafilaktične) 

reakcije. 

 

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo: 

V primeru nenamernega samo-injiciranja ni mogoče izključiti tveganja za hipervitaminozo v povezavi 

z vitaminom A. Zato je potrebna velika previdnost pri dajanju zdravila. V primeru nenamernega samo-

injiciranja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za uporabo ali ovojnino.  

Študije vitamina A na laboratorijskih živalih so pokazale teratogene učinke. Nosečnice zato tega 

zdravila ne smejo uporabljati. 

 

Brejost in laktacija:  

Zdravila ne priporočamo za uporabo pri živalih med laktacijo. Potrebna je previdnost pri aplikaciji 

zdravila živalim tri tedne pred parjenjem in v prvi tretjini brejosti zaradi možnega teratogenega učinka 

vitamina A. 

 

 

13.  POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA 

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO 

 

Glede odstranjevanja zdravil, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte z veterinarjem. Ti ukrepi 

pomagajo varovati okolje. 

 

 

14.  DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA UPORABO 

 

10.11.2021 

 

 

15.  DRUGE INFORMACIJE 

 

Na voljo so steklenice po 100 ml. 

 

 


