
 

 

ЛИСТОВКА: 
Catobevit 100 mg/ml + 0,05 mg/ml инжекционен разтвор за говеда, коне, кучета и котки 
 
1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА 

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ 
 
Притежател на лиценза за употреба: 
KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения 
 
Производител, отговорен за освобождаване на партидата: 
KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения 
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Германия 
 
 
2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ 
 
Catobevit 100 mg/ml + 0,05 mg/ml инжекционен разтвор за говеда, коне, кучета и котки 
Butafosfan, cyanocobalamin 
 
 
3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ 
 
Всеки ml съдържа: 
 
Активни субстанции: 
Butafosfan:     100,00 mg 
Cyanocobalamin (витамин B12):     0,05 mg 
 
Ексципиенти: 
Phenol:     4,00 mg  
 
Розов до червеникаво-розов разтвор. 
 
 
4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ 
 
Като поддържащо лечение на метаболитни или репродуктивни заболявания, когато е 
необходимо добавяне на фосфор и цианокобаламин. 
В случай на следродилни метаболитни нарушения, като тетания и пареза (млечна треска), 
продуктът трябва да се прилага в допълнение към лечние, съответно с магнезий и калций. 
Подпомагане на мускулната функция при наличие на недостиг на фосфор и/или 
цианокобаламин. 
 
5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
 
Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от 
ексципиентите. 
 
 
6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ 
 
При котки, след подкожно инжектиране в областта между плешките, могат да се наблюдават 
реакции в мястото на инжектиране (подуване, оток, еритема и втвърдяване). 
Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в 
тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите 
Вашия ветеринарен лекар. 
 



 

 

 
7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП 
 
Говеда, коне, кучета и котки 
 
 
8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ  
 
Начин на приложение: 
Говеда, коне: интравенозно. 
Кучета и котки: интравенозно, интрамускулно, подкожно. 
 
Доза: 
 
Вид животни/ 
подкатегория  

Бутафосфан 
(mg/kg) 

Витамин B12 
(µg/kg) 

Продукт 
(ml/kg) 

Начин на 
приложение  

Говеда 2.0-5.0 1.0-2.5 0.02-0.05 IV 

Телета  3.3-5.6 1.65-2.8 0.033-0.056 IV 

Коне 2.0-5.0 1.0-2.5 0.02-0.05 IV 

Кончета 3.3-5.6 1.65-2.8 0.033-0.056 IV 

Кучета  2.5-25 1.0-2.5 0.025-0.25 IV, IM, SC 

Котки 10-50 5-25 0.1-0.5 IV, IM, SC 

 
При необходимост може да се прилага ежедневно. 
 
9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Капачката може безопасно да се пробие до 25 пъти. Ако се налагат повече от 25 пробивания, се 
препоръчва използването на игла за изтегляне. 
За лечение на кучета и котки се препоръчва да се използват опаковки от 100 ml 
 
10. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ 
 
Говеда и коне: 
Месо и вътрешни органи: нула дни. 
Мляко: нула часа. 
 
 
11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА 
 
Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места. 
Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални температурни условия за 
съхранение. Да се съхранява бутилката във външната опаковка с цел предпазване от светлина. 
Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, 
посочен върху етикета след Годен до: Срокът на годност отговаря на последния ден от този 
месец. 
Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 28 дни. 
 
 
12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 



 

 

 
Специални предпазни мерки за всеки вид животни: 
Препоръчва се да се определи причината(ите) за метаболитните или репродуктивните 
нарушения, за да се определят най-подходящите мерки за превенция и лечение, както и 
необходимостта от допълнителна терапия с фосфор и витамин В12. 
 
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на 
животните 
Хора с установена свръхчувствителност към някоя от субстанциите, трябва да избягват 
контакт с ветеринарномедицинския продукт. 

Продуктът може да е леко дразнещ за кожата или очите. Следователно експозицията на 
кожата и очите трябва да се избягва. При случайно попадане върху кожата и/или очите, 
изплакнете кожата и/или очите с вода. 

Бременност и лактация: 
Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана при бременни и лактиращи 
крави, кобили, женски кучета и котки. Въпреки това, употребата му по време на бременност и 
лактация при тези видове не би трябвало да доведе до възникването на конкретен проблем. 
 
Основни несъвместимости: 
При липса на данни за съвместимост, този ветеринарномедицински продукт не трябва да бъде 
смесван с други ветеринарномедицински продукти. 
 
 
13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ 

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА 
 
Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат 
унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство. 
 
14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА 
 
12/2018 
 
15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
100 ml кехлибарени стъклени бутилки тип II с бромбутилова гумена запушалка и алуминиева 
капачка с отчупващо се уплътнение. 
250 ml кехлибарени стъклени бутилки тип I с бромбутилова гумена запушалка и алуминиева 
капачка с отчупващо се уплътнение. 
 
Размери на опаковката: 
Кутия с 1 бутилка от 100 ml 
Кутия с 1 бутилка от 250 ml 
 
Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара. 
 
За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с 
териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба. 
 
 
КРКА България ЕООД 
ул. „Якубица“ №19, ет.4 
гр. София, 1164 
тел. 02/ 962 34 50 
факс 02/962 35 20 


