
 
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

 
 
AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE 
Interzol 6,75% pulvis A.U.V. 
HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE  
1 gramm por tartalma: 
Hatóanyag:  
Oxfendazol             67,5 mg 
Segéd- és vivőanyagok:  
Butil-hidroxitoluol (mikronizált), Sipernat 22S, laktóz 
A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA 
Alvetra u. Werfft A.G.Boltzmanngasse 11, A-1090 Wien, Ausztria 
CÉLÁLLAT FAJ:  
Sertés 
JAVALLAT:   
Sertések fonalférgességének (kifejlett és fejlődési alakok) kezelésére. 
Hatékony az Ascaris suum, a Hyostrongylus rubidus, az Oesophagostomum spp. Trichuris suis, 
Metastrongylus spp. fajokkal szemben. Ovocid hatással is rendelkezik. 
ADAGOLÁS CÉLÁLLAT FAJONKÉNT 
A készítmény általános adagja: 
4,5 mg oxfendazol/ttkg (megfelel 67 mg Interzol 6,75 % pulvis A.U.V.-nek), azaz 1,0 g készítmény/15 
ttkg, egyszeri alkalommal. 
ADAGOLÁS- ÉS ALKALMAZÁSMÓD 
Szájon át, kizárólag takarmányba keverve alkalmazandó. 
ELLENJAVALLATOK 
Nem alkalmazható a készítmény hatóanyagával, vagy bármely segéd vagy vivőanyaggal szembeni 
túlérzékenység esetén. Alkalmazása vemhesség és laktáció idején nem javallott, kizárólag a kezelést 
végző állatorvos javaslatára, a terápiás előny/kockázat gondos mérlegelését követően alkalmazható. 
MELLÉKHATÁSOK:  
Nem ismeretesek. 
ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ 
Sertés (ehető szövetek): 14 nap. 
KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK 
Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!  
Száraz helyen, +25°C alatt, fénytől védve tárolandó. 
Felhasználható a gyártástól számított 2 évig, a csomagoláson feltüntetett időpontig.  
KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK 
Beteg vagy legyengült állatok kezelését fokozott elővigyázatossággal végezzük! 
Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók:   
Nem ismeretes. 
Túladagolás :  
Az oxfendazol széles terápiás sávval rendelkező vegyület, ötszörös túladagolás esetén sem vált ki 
nemkívánatos hatást. 
Az állatok kezelését végző személyekre vonatkozó munkavédelmi óvórendszabályok:  
Kerülni kell a készítmény bőrre vagy nyálkahártyára való jutását. A bekeverésnél védőszemüveg, 
védőkesztyű és szájkendő vagy porvédő maszk használata kötelező. 
A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, 
MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK 
A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekből származó 
hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni. 
A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA 
2003. június 16. 
 



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali 
engedély jogosultjának magyarországi képviseletéhez. 
Rendelhetőség:  
Csak állatorvosi rendelvényre kiadható állatgyógyászati készítmény.  
Kizárólag engedéllyel rendelkező takarmánykeverő üzemek keverhetik be. 
Kiszerelési egységek:   
45gramm 
Törzskönyvi szám:  
1073/1999. FVM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
 
AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE 
Interzol 6,75% pulvis A.U.V. 
HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE  
1 gramm por tartalma: 
Hatóanyag:                    Oxfendazol             67,5 mg 
Segéd- és vivőanyagok: Butil-hidroxitoluol (mikronizált), Sipernat 22S, laktóz 
A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA 
Alvetra u. Werfft A.G.Boltzmanngasse 11, A-1090 Wien, Ausztria 
CÉLÁLLAT FAJ:         Sertés 
JAVALLAT:  Sertések fonalférgességének (kifejlett és fejlődési alakok) kezelésére. 
Hatékony az Ascaris suum, a Hyostrongylus rubidus, az Oesophagostomum spp.  
Trichuris suis, Metastrongylus spp. fajokkal szemben. Ovocid hatással is rendelkezik. 
ADAGOLÁS CÉLÁLLAT FAJONKÉNT 
A készítmény általános adagja: 



4,5 mg oxfendazol/ttkg (megfelel 67 mg Interzol 6,75 % pulvis A.U.V.-nek),  
azaz 1,0 g készítmény/15 ttkg, egyszeri alkalommal. 
ADAGOLÁS- ÉS ALKALMAZÁSMÓD 
Szájon át, kizárólag takarmányba keverve alkalmazandó. 
ELLENJAVALLATOK 
Nem alkalmazható a készítmény hatóanyagával, vagy bármely segéd vagy 
vivőanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. Alkalmazása vemhesség és  
laktáció idején nem javallott, kizárólag a kezelést végző állatorvos javaslatára,  
a terápiás előny/kockázat gondos mérlegelését követően alkalmazható. 
MELLÉKHATÁSOK: Nem ismeretesek. 
ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ 
Sertés (ehető szövetek): 14 nap. 
KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK 
Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!  
Száraz helyen, +25°C alatt, fénytől védve tárolandó. 
Felhasználható a gyártástól számított 2 évig, a csomagoláson feltüntetett időpontig.  
KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK 
Beteg vagy legyengült állatok kezelését fokozott elővigyázatossággal végezzük! 
Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók:  Nem ismeretes. 
Túladagolás : Az oxfendazol széles terápiás sávval rendelkező vegyület,  
ötszörös túladagolás esetén sem vált ki nemkívánatos hatást 
Az állatok kezelését végző személyekre vonatkozó munkavédelmi  
óvórendszabályok: Kerülni kell a készítmény bőrre vagy nyálkahártyára való  
jutását. A bekeverésnél védőszemüveg, védőkesztyű és szájkendő vagy porvédő  
maszk használata kötelező. 
A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK  
KEZELÉSÉRE, MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK 
A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati  
készítményekből származó hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek  
megfelelően kell megsemmisíteni. 
A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA 
2003. június 16. 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a  
forgalomba hozatali engedély jogosultjának magyarországi képviseletéhez. 
Rendelhetőség: Csak állatorvosi rendelvényre kiadható állatgyógyászati készítmény.  
Kizárólag engedéllyel rendelkező takarmánykeverő üzemek keverhetik be. 
Kiszerelési egységek :  1kg 
Törzskönyvi szám: 1073/1999. FVM 
 
 


