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SYNCROSTIM 500 IU 
 
 
СЪСТАВ 
Флаконът лиофилизат съдържа: 
Активна субстанция: 
Equine serum Gonadotropin (eCG, преди наричан PMSG)    500 IU 
Флаконът разтворител съдържа: 
Benzyl alcohol .......................................................................................... 16.5 mg /ml 
Реконституираният разтвор в една доза от 2 мл съдържа: 
Активна субстанция  
Equine serum Gonadotropin (eCG, преди наричан PMSG)                500 IU 
Ексципиенти 
Benzyl alcohol            33 mg 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ 
При нециклиращи крави, юници, овце и дзвиски: индукция и синхронизация на еструса и овулацията. 
Да се използва в комбинация с прогестаген. 
НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ 
еCG е екзогенен протеин за други видове освен конете и затова може да провокира появата на реакция 
антиген-антитяло. В много редки случаи повтарящото се прилагане на еCG може да провокира 
анафилактичен шок. 
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП 
Говеда, овце. 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ 
Интрамускулно инжектиране. 
500 IU Equine serum gonadotrophin (еCG) на животно, отговарящо на 2 мл от реконституирания 
разтвор. 
Продуктът трябва да бъде приложен при изваждането на устройството с прогестаген. 
СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ 
Разтворете лиофилизата с 2 мл от разтворителя. Разклатете за да се получи хомогенен разтвор.  
Реконституираният разтвор трябва да се употреби незабавно. 
КАРЕНТЕН СРОК 
Месо, вътрешни органи и мляко: Нула дни. 
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА 
Лиофилизат: съхранение в хладилник (2°C – 8°C), на тъмно.                                                                         
Разтворител: няма специални условия за съхранение.                                                          
Разтворител: срок на годност след първото отваряне на флакона: 28 дни. 
Реконституираният разтвор трябва да се употреби незабавно.                                                        
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на 
животните 
Работете внимателно за да избегнете самоинжектиране. В случай на случайно самоинжектиране, 
незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или 
етикета на продукта.Измийте ръцете си след прилагането на продукта. 
Изследванията при лабораторни животни са показали тератогенни ефекти след прилагането на eCG. 
Бременни жени и такива планиращи бременност не трябва да прилагат продукта.  
Инцидентното разливане върху кожата трябва да бъде измито незабавно с вода и сапун. 
Специални предпазни мерки за животните, за които е предназначен                                        
В случай на анафилактичен шок трябва да се приложат бързо адреналин и глюкокортикоиди. 
Употреба по време на бременност и лактация 
Изследванията при лабораторни животни са показали тератогенни ефекти след прилагането на eCG. 
Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана по време на бременност и лактация. 
Не се препоръчва прилагането му по време бременност.  
Предозиране   
Прилагането на по-високи от препоръчаните дози при говедата може да увеличи вероятността за 
близнаци, а при овцете – за тризнаци. 
Размер на опаковките 
Картонена кутия с 5 флакона лиофилизат и един флакон разтворител от 10 мл. 
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Картонена кутия с 10 флакона лиофилизат и 2 флакона разтворител от 10 мл. 
Картонена кутия с 25 флакона лиофилизат и 1 флакон разтворител от 50 мл. 
Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара. 
Фармакодинамични свойства                                                                                                     
Серумният гонодотропин от кобили (eCG, в миналото наричан PMSG) е високомолекулен 
гликопротеин, който се образува по време на бременноста при кобилите. Структурата му е сходна с 
тази на ендогенните гонадотропини FSH и LH. 
Така той се свързва с рецепторите за FSH и LH на таргетните клетки в половите жлези. При женските 
eCG стимулира растежа и развитието на фоликулите. Употребата му с препоръчва след 
интравагинално третиране с прогестаген за синхронизация на еструса: eCG подобрява  зреенето на 
фоликулите, както и хода и скоростта на овулацията и така позволява синхронизация на овулацията. 
Производител 
CEVA SANTE ANIMALE – 10 avenue de La Ballastière – 33500 Libourne – FRANCE 
Притежател на лиценза за употреба 
СЕВА Анимал Хелт България ЕООД, София 1113, ул. Елемаг № 26, вх. Б, ап.1 
 


