... znaczy

Zaufanie

ROZWIĄZANIE, KTÓRE ZAPEWNI WAM SPOKOJNY SEN

ZOLETIL® – Tyletamina + Zolazepam – dwie substancje czynne
o szybkim początku działania, elastycznym dawkowaniu oraz
wysokim indeksie terapeutycznym.
Wprowadź bezpieczeństwo i zaufanie do swoich procedur
anestezjologicznych.

Shaping the future of animal health
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OPTYMALNA KOMBINACJA 2 KOMPLEMENTARNYCH
MOLEKUŁ:
Zolazepam – benzodiazepinowy trankwilizer, znany ze swojego
działania rozluźniającego mięśnie, uspokajającego i przeciwlękowego. 1, 2
Tyletamina – anestetyk dysocjacyjny stosowany w celu uzyskania
analgezji podczas rutynowych zabiegów chirurgicznych. 1

2 MOLEKUŁY – 1 INIEKCJA
Anestezja złożona wykorzystywana w krótkich i umiarkowanie długich
zabiegach chirurgicznych:
dwie drogi podania – domięśniowa (IM) oraz dożylna (IV),
szybkie rozpoczęcie działania
< 1 min (IV) / 3 do 6 min (IM),
wysoki indeks terapeutyczny.

UPROSZCZONE DAWKOWANIE

PIES
Badanie
Badanie ogólne, farmakologiczne poskramianie
stosowane w radiografii lub MRI

Drobne zabiegi chirurgiczne
Kastracja, owariektomia, usunięcie kamienia
nazębnego

Chirurgia ogólna
Owariohisterektomia, ekstrakcja zębów,
mastektomia

ZOLETIL® 50

ZOLETIL® 100

IM

IV

IM

IV

0,14 – 0,2
ml/kg

0,1 ml/kg

0,07 – 0,1
ml/kg

0,05 ml/kg

0,2 – 0,3
ml/kg

0,15 ml/kg

0,1 – 0,15
ml/kg

0,075 ml/kg

0,3 – 0,5
ml/kg

0,2 ml/kg

0,15 – 0,25
ml/kg

0,1 ml/kg

1. Tranquilli WJ, Thurmon JC, Grimm KA. Lumb & Jones’ Veterinary Anesthesia and Analgesia. 4th ed. Ames, IA: Blackwell Publishing; 2007. 2. Cascella M. The impact of
anesthetics drugs on memory and memory modulation under general anesthesia. J In Silico In Vitro Pharmacol. 2015;1(1):1-5.
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ELASTYCZNOŚĆ I WYGODA,
IDEALNY WYBÓR DLA RUTYNOWYCH ZABIEGÓW
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zrównoważone połączenie
2 molekuł,

W

WYGODA DLA LEKARZA

Y

Dawkozależny czas trwania
znieczulenia: od 20 do 60 minut.

NY

Zapewnia elastyczny, zależny
od dawki efekt: znieczulenie ogólne,
analgezja, miorelaksacja, sedacja.

zarejestrowany do podawania IM
lub IV u psów i kotów,
idealne połączenie tyletaminy
i zolazepamu daje możliwość
znieczulania trudnych, agresywnych,
pacjentów. 3

ZOLETIL® idealny dla każdego
rodzaju praktyki weterynaryjnej

KOT

IDEALNY DLA KRÓTKICH I UMIARKOWANIE
DŁUGICH ZABIEGÓW CHIRURGICZNYCH
użyteczny w wielu powszechnych
zabiegach jak kastracja,
owariohisterektomia, biopsja, radiografia,
operacyjne leczenie ropnia skóry, itp. 4

ZOLETIL® 50

ZOLETIL® 100

IM

IV

IM

IV

0,2 ml/kg

0,1 ml/kg

0,1 ml/kg

0,05 ml/kg

0,3 ml/kg

0,15 ml/kg

0,15 ml/kg

0,075 ml/kg

Badanie
Badanie ogólne, radiografia, MRI,
usunięcie kamienia nazębnego

Chirurgia ogólna
Owariektomia, kastracja, owariohisterektomia,
opracowanie ran po pogryzieniu, ekstrakcja zębów
3. Pablo LS, Bailey JE. Etomidate and telazol. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 1999;29(3):779-792. 4. Fernandez Parra R, Zilberstein L. L’anesthésie fixe chez le chien et le
chat. Pratique Vet 2015;50:503-506.

Zoletil 50
U PSÓW
Podanie domięśniowe
Mało bolesne badania i zabiegi 7-10 mg/kg m.c.
0,14-0,2 ml/kg m.c.
Drobne zabiegi chirurgiczne,
10-15 mg/kg m.c.
krótkotrwałe znieczulenie
0,2-0,3 ml/kg m.c.
Bolesne operacje
15-25 mg/kg m.c.
0,3-0,5 ml/kg m.c.
U KOTÓW
Podanie domięśniowe
Mało bolesne badania i zabiegi 10 mg/kg m.c.
0,2 ml/kg m.c.
Operacja ortopedyczna
15 mg/kg m.c.
0,3 ml/kg m.c.

Podanie dożylne
5 mg/kg m.c.
0,1 ml/kg m.c.
7,5 mg/kg m.c.
0,15 ml/kg m.c.
10 mg/kg m.c.
0,2 ml/kg m.c.
Podanie dożylne
5 mg/kg m.c.
0,1 ml/kg m.c.
7,5 mg/kg m.c.
0,15 ml/kg m.c.

Zoletil 100
U PSÓW
Podanie domięśniowe
Mało bolesne badania i zabiegi 7-10 mg/kg m.c.
0,07-0,1 ml/kg m.c.
Drobne zabiegi chirurgiczne,
10-15 mg/kg m.c.
krótkotrwałe znieczulenie
0,1-0,15 ml/kg m.c.
Bolesne operacje
15-25 mg/kg m.c.
0,15-0,25 ml/kg m.c.
U KOTÓW
Podanie domięśniowe
Mało bolesne badania i zabiegi 10 mg/kg m.c.
0,1 ml/kg m.c.
Operacja ortopedyczna
15 mg/kg m.c.
0,15 ml/kg m.c.

Podanie dożylne
5 mg/kg m.c.
0,05 ml/kg m.c.
7,5 mg/kg m.c.
0,075 ml/kg m.c.
10 mg/kg m.c.
0,1 ml/kg m.c.
Podanie dożylne
5 mg/kg m.c.
0,05 ml/kg m.c.
7,5 mg/kg m.c.
0,075 ml/kg m.c.

Należy zapoznać się z punktami „Działania niepożądane” i/lub „Przedawkowanie”, ponieważ działania niepożądane mogą wystąpić także przy podaniu
dawki terapeutycznej. W razie potrzeby można powtórzyć podanie dożylne o objętości od 1/3 do 1/2 pierwszej dawki, przy czym całkowita dawka
nie powinna przekraczać 26,4 mg/kg m.c. (0,53 ml Zoletil 50/kg m.c.; 0,264 ml Zoletil 100/kg m.c.). Indywidualna reakcja na tyletaminę i zolazepam
będzie się różnić w zależności od kilku czynników. Dlatego dawkowanie należy dostosować do danego zwierzęcia i stosować według uznania lekarza
weterynarii, uwzględniając gatunek zwierzęcia, rodzaj i czas trwania zabiegu chirurgicznego, a także uwzględniając inne produkty lecznicze podawane
w tym samym czasie (produkty lecznicze stosowane w premedykacji i inne anestetyki) oraz stan zdrowia zwierzęcia (wiek, otyłość, poważne wady
organiczne, wstrząs, choroby wyniszczające). Czas trwania znieczulenia: 20-60 min, w zależności od dawki. Produktu nie należy stosować jako
jedynego środka znieczulającego w przypadku bolesnych operacji. W przypadku takich operacji produkt należy skojarzyć z odpowiednim lekiem
przeciwbólowym. Przygotowanie do zabiegu operacyjnego: Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów o działaniu znieczulającym, zwierzęta
powinny być na czczo przynajmniej 12 godzin przed rozpoczęciem znieczulenia. U psów i kotów na 15 minut przed podaniem produktu można, w razie
potrzeby, podskórnie podać atropinę. Okres wyprowadzania ze znieczulenia: Działanie przeciwbólowe trwa dłużej niż znieczulenie. Powrót do stanu
normalnego przebiega stopniowo i może trwać 2-6 godzin w spokojnym otoczeniu (należy unikać nadmiernego hałasu i zbyt intensywnego światła).
Wyprowadzenie ze znieczulenia może się przedłużyć z powodu podania wyższej dawki zwierzętom z nadwagą, starszym i osłabionym. NAZWA
I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO: VIRBAC, 1ère avenue 2065 m LID, 06516 Carros cedex, FRANCJA. NUMER(-Y) POZWOLENIA
NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Zoletil 50: 2612/16; Zoletil 100: 2613/16. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI
PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO: 06/2021

VIRBAC Sp. z o.o., ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa
tel. 22 855 40 46
pl.virbac.com
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NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO: Zoletil 50 (25 mg/ml + 25 mg/ml) liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu
do wstrzykiwań dla psów i kotów; Zoletil 100 (50 mg/ml+50 mg/ml) liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dla psów
i kotów. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: Zoletil 50: Każda fiolka (675 mg) z liofilizatem zawiera: Substancje czynne: Tyletamina (w postaci
chlorowodorku) 125,00 mg, Zolazepam (w postaci chlorowodorku) 125,00 mg. Każdy ml roztworu po rekonstytucji zawiera: Substancje czynne:
Tyletamina (w postaci chlorowodorku) 25,00 mg, Zolazepam (w postaci chlorowodorku) 25,00 mg. Zoletil 100: Każda fiolka (970 mg) z liofilizatem
zawiera: Substancje czynne: Tyletamina (w postaci chlorowodorku) 250,00 mg, Zolazepam (w postaci chlorowodorku) 250,00 mg. Każdy ml
roztworu po rekonstytucji zawiera: Substancje czynne: Tyletamina (w postaci chlorowodorku) 50,00 mg, Zolazepam (w postaci chlorowodorku)
50,00 mg. Każda fiolka (5 ml) z rozpuszczalnikiem zawiera: Woda do wstrzykiwań 5,00 ml. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Liofilizat i rozpuszczalnik
do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Wygląd liofilizatu: zwarta masa barwy białej do żółtawej. Wygląd rozpuszczalnika: klarowny bezbarwny
płyn. Wygląd roztworu po rekonstytucji: klarowny, bezbarwny do lekko zielono-żółtego roztwór, wolny od cząstek stałych. DOCELOWE GATUNKI
ZWIERZĄT: Psy i koty. WSKAZANIA LECZNICZE DLA POSZCZEGÓLNYCH DOCELOWYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT: Znieczulenie ogólne.
PRZECIWWSKAZANIA: Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą. Nie stosować
u zwierząt z poważnymi chorobami układu krążenia lub układu oddechowego, ani u zwierząt z niewydolnością nerek, trzustki lub wątroby. Nie stosować
w przypadku ciężkiego nadciśnienia. Nie stosować u królików. Nie stosować u zwierząt z urazami głowy lub z guzami śródczaszkowymi. Nie stosować
w trakcie zabiegu cesarskiego cięcia. Nie stosować u suk i kotek w ciąży. SPECJALNE OSTRZEŻENIA DLA KAŻDEGO Z DOCELOWYCH
GATUNKÓW ZWIERZĄT: W związku z tym, że u psów eliminacja zolazepamu przebiega szybciej niż eliminacja tyletaminy, działanie uspokajające
trwa w ich przypadku krócej niż działanie znieczulające. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA: Specjalne środki
ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt: Przed rozpoczęciem znieczulenia zwierzęta powinny być na czczo przynajmniej 12 godzin. Obrożę
przeciwpasożytniczą należy zdjąć na 24 godziny przed rozpoczęciem znieczulenia. W razie potrzeby ślinotok można hamować poprzez podanie,
przed znieczuleniem, substancji antycholinergicznych, takich jak atropina, zgodnie z oceną stosunku korzyści do ryzyka przeprowadzoną przez
prowadzącego lekarza weterynarii. W przypadku stosowania premedykacji anestezjologicznej należy zapoznać się z punktem „Interakcje z innymi
produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji”. Znieczulone zwierzęta należy chronić przed nadmiernym hałasem i bodźcami wzrokowymi. U kotów
bezdech może występować częściej po podaniu dożylnym niż po podaniu domięśniowym. Takie zaburzenia oddychania, zwłaszcza w przypadku
wysokich dawek, trwają do 15 minut, po czym następuje normalizacja oddechu. W przypadku bezdechu trwającego dłużej, należy zastosować
wspomaganie oddechu. Zaleca się uważną obserwację psów podczas pierwszych 5-10 minut od rozpoczęcia znieczulenia, zwłaszcza osobników
z chorobami układu krążenia i układu oddechowego. Produkt może wywoływać hipotermię, dlatego zwierzętom podatnym (ze względu na małą
powierzchnię ciała czy niską temperaturę otoczenia) należy, w razie potrzeby, zapewnić dodatkową ochronę przed zimnem. U psów i kotów, po podaniu
produktu, oczy pozostają otwarte, dlatego należy je chronić przed urazami i nadmiernym wysychaniem rogówki. Może zaistnieć konieczność obniżenia
dawkowania u zwierząt starszych lub osłabionych, lub też z zaburzeniami czynności nerek. Podczas znieczulenia nie dochodzi do zniesienia odruchów
(np. powiekowego, podeszwowego, krtaniowego) i w związku z tym stosowanie jedynie niniejszego produktu może nie być wskazane w sytuacji,
w której interwencja chirurgiczna dotyczy odpowiadającego odruchowi organu czy części ciała. Podanie dodatkowej dawki może wydłużyć i utrudnić
wyprowadzanie ze znieczulenia. W przypadku ponownego podania mogą wystąpić efekty uboczne (wzmożone odruchy, problemy neurologiczne)
wywołane działaniem tyletaminy. Zaleca się, aby etap wyprowadzania ze znieczulenia przebiegał w spokojnym otoczeniu. Specjalne środki ostrożności
dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom: Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską
oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Nie wolno także w takiej sytuacji prowadzić pojazdów mechanicznych, ze względu
na ryzyko wystąpienia obniżenia aktywności ośrodkowego układu nerwowego. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast zmyć wodą.
W przypadku podrażnienia oka, zasięgnąć porady lekarskiej. Umyć ręce po użyciu. Produkt może przenikać przez łożysko i być szkodliwy dla płodu,
w związku z czym kobiety w ciąży lub podejrzewające, że są w ciąży, nie powinny mieć kontaktu z produktem. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
(CZĘSTOTLIWOŚĆ I STOPIEŃ NASILENIA): Bardzo rzadko zgłaszano przypadki wystąpienia bólu podczas wstrzykiwania produktu. Dotyczy
to głównie kotów. Bardzo rzadko obserwowano następujące objawy, głównie w fazie wybudzania u psów, podczas operacji i w fazie wybudzania
u kotów:- objawy neurologiczne – krańcowe wyczerpanie, drgawki, śpiączka, - objawy krążeniowo-oddechowe – duszność, przyspieszenie oddechu,
spowolnienie oddechu, częstoskurcz, sinica, obserwowane przy dawce 20 mg/kg i wyższych, - niektóre objawy ogólnoustrojowe – hipotermia,
hipertermia, zaburzenia odruchów źrenicznych, ślinotok, nadwrażliwość na bodźce zewnętrzne, pobudzenie, wokalizacja. W fazie wyprowadzania
ze znieczulenia obserwowano przedłużone działanie znieczulające i trudności z wybudzeniem (występowanie drgawek, niepokoju, niezborności ruchów,
niedowładu kończyn itp.). Wszystkie reakcje są odwracalne i ustępują samoistnie po eliminacji z organizmu substancji czynnej. Częstość występowania
działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą: - bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a)
niepożądane), - często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt), - niezbyt często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 1000 leczonych
zwierząt), - rzadko (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt), - bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt włączając
pojedyncze raporty). DAWKOWANIE I DROGI PODAWANIA: Podanie domięśniowe lub dożylne. Dawkowanie: Zawartość fiolki z liofilizatem
należy rozpuścić w 5 ml dołączonego rozpuszczalnika. Dawkowanie wyrażone jest w mg produktu, przy czym koncentracja produktu po rekonstytucji
wynosi Zoletil 50: 50 mg/ml, w tym 25 mg tyletaminy/ml oraz 25 mg zolazepamu/ml; Zoletil 100: 100 mg/ml, w tym 50 mg tyletaminy/ml oraz
50 mg zolazepamu/ml. W przypadku podawania produktu domięśniowo (niezdolność do utrzymania pozycji stojącej w czasie 3-6 minut) lub dożylnie
(niezdolność do utrzymania pozycji stojącej w czasie krótszym niż jedna minuta) zaleca się następujące dawki terapeutyczne:

