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SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 

 
 

 

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU 

 

Stresnil 40 mg/ml injekčný roztok pre ošípané 
 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE 

 

1 ml obsahuje: 

Účinná látka: 
Azaperonum                       40 mg 

 

Pomocné látky: 

Metylparabén (E218)       0,5 mg 

Propylaparabén (E 216) 0,05 mg 

 
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1. 

 

3. LIEKOVÁ FORMA 

 

Injekčný roztok.  
Číry, bledožltý až žltý roztok. 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1 Cieľový druh 
 

Ošípané. 

 

4.2 Indikácie na použitie so špecifikovaním cieľových druhov 

 

1. Zvládnutie stresu 
- prevencia a zvládnutie agresivity po zoskupení 

- zvládnutie agresivity u prasníc 

 

2. Na liečbu rôznych stavov podobných stresu 

- pri srdcovej záťaži 
- pri transportnej záťaži 

 

3. Pôrodníctvo 

- prerušenie pôrodu spôsobené excitáciou 

- pomoc pri pôrode (manuálny pôrod) 
- pri náprave inversio vaginae alebo prolapsus uteri 

- zosilnené kontrakcie 

 

4. Premedikácia pri lokálnej alebo celkovej anestézii 

 
4.3 Kontraindikácie 

 

Z dôvodu možného výskytu rezíduí v tkanivách, Stresnil je kontraindikovaný pri transporte alebo 

zoskupovaní ošípaných, ktoré by mali byť porazené skôr ako 18 dní po aplikácii.  
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Vyhýbať sa aplikácii lieku za veľmi chladných podmienok, pretože je možné riziko kardiovaskulárneho 

kolapsu spôsobené periférnou vazodilatáciou. 
 

4.4 Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh 

 

Nie sú. 

 
4.5 Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie 

 

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat 

 

Pri všetkých indikáciách aplikovať prísne intramuskulárne v oblasti za uchom. Použiť dlhú hypodermickú 
ihlu a podľa možnosti aplikovať tesne za uchom, kolmo na kožu. Ak sa u veľkých zvierat použije krátka 

ihla, existuje riziko, že sa liek dostane iba do tuku. V takýchto prípadoch účinok môže byť nedostatočný. 

Po injekcii, počas indukčnej doby, zvieratá ustajniť na pokojnom mieste. Ak sú zvieratá počas indukčnej 

doby vyrušované alebo naháňané, účinok môže byť nedostatočný. 

 

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám 
 

Ľudia so známou precitlivenosťou na azaperón sa musia vyhýbať kontaktu s týmto veterinárnym liekom. 

Stresnil, rovnako ako ostatné butyrofenóny, spôsobuje sedáciu človeka. Preto pri jeho aplikácii 

postupovať veľmi opatrne, aby nedošlo k injikovaniu osôb. Pri náhodnej injekcii vyhľadať lekársku 

pomoc a lekárovi ukázať písomnú informáciu alebo obal. 
V prípade zasiahnutia kože alebo očí, exponované miesto ihneď umyť vodou.  

Ak sa po kontakte s liekom vyvinú symptómy ako začervenanie kože, opuch pier, tváre a očí alebo 

sťažené dýchanie ihneď vyhľadať lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu alebo obal lekárovi. 

Po manipulácii s liekom si umyť ruky. 

 
Iné bezpečnostné opatrenia 

 

Nie sú. 

 

4.6  Nežiaduce účinky (frekvencia výskytu a závažnosť) 

 
Stresnil je bezpečný a veľmi dobre znášaný. Pri vysokých dávkach sa môže vyskytnúť slinenie a ťažké 

dýchanie. Tieto nežiaduce účinky odznejú spontánne a nespôsobujú ďalšie poškodenie. U kancov  

neprekročiť dávku 1 mg/kg ž. hm, pretože predávkovanie môže spôsobiť uvoľnenie penisu, ktoré môže 

mať za následok jeho poškodenie. 

 
4.7 Použitie počas gravidity, laktácie 

 

Stresnil sa môže bez rizika podávať gravidným zvieratám a zvieratám v laktácii. 

 

4.8 Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia 
 

Ak sa Stresnil podáva v kombinácii s inými injekčnými liekmi, nemiešať v jednej striekačke. 

 

4.9 Dávkovanie a spôsob podania lieku  

 
Agresivita 

1. Prevencia a kontrola agresivity, bojovnosť pri preskupovaní:  

Dávka: 2 mg/kg ž.hm. (1 ml/20 kg) 
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Prevencia agresivity pri preskupovaní 

Ošípané z rôznych vrhov alebo kotercov sa môžu zoskupiť do jedného koterca hneď po injekcii Stresnilu. 
Po niekoľkých minútach si spoločne líhajú približne na 2 hodiny, bez ohľadu na ich pôvod. Neskôr, po 

vymiznutí účinku Stresnilu, výskyt bojovnosti nie je pravdepodobný. Liečiť by sa mali všetky zvieratá v 

skupine. Rešpektovať indikovanú dávku. Ak je dávka príliš nízka, zviera je upokojené, ale agresivita je 

potlačená len dočasne alebo vôbec. Ak je dávka príliš vysoká, zvieratá sa po precitnutí môžu dostať do 

stavu nebezpečnej bojovnosti. V deň liečby neošetrené zvieratá nevypúšťať do výbehu. Odstaveným 
prasiatkam sa môže Stresnil podávať pri naskladnení do výkrmu.  

Liečebné použitie 

Krátko po injekcii Stresnilu bojovné zvieratá sa upokoja. Zostávajú pokojné aj potom, keď sa účinok lieku 

vytráca. Nekastrované kance ostávajú po vymiznutí účinku Stresnilu aj naďalej o niečo agresívnejšie.  

 
2. Agresívne prasnice 

Dávka: 2 mg/kg ž.hm. (1 ml/20 kg) 

Prasnica, ktorá nechce prijať novo narodené prasiatka alebo ich hryzie, začína ich akceptovať ½ -1 hodinu 

po liečbe. K aplikácii je nutné pristupovať opatrne, aby sa prasnica nevystrašila. Rešpektovať indikovanú 

dávku. Ak je dávka príliš nízka, sedácia je len dočasná. Ak je dávka príliš vysoká, po vymiznutí účinku 

Stresnilu môžu zvieratá znovu upadnúť do útlmu. 
 

Stres 

1. Záťaž srdca 

Dávka: 0,4 mg/kg ž.hm. (1 ml/100 kg) 

Zviera je upokojené do niekoľkých minút po injekcii. Chvenie sa zmenšuje a dýchanie prehlbuje. Cyanóza 
postupne mizne a frekvencia pulzu klesá. V prípade nedostatočného výsledku po 15 minútach sa môže 

podať druhá dávka. Je dôležité liečiť zvieratá ihneď po spozorovaní prvých klinických príznakov (napr. 

zrýchlené dýchanie). 

 

2. Preprava 
- Preprava prasiatok 

Dávka:  0,4 – 2 mg/kg ž.hm. (1 ml/100 kg – 1 ml/20 kg) 

Dávka 0,4 mg/kg podaná 15 – 30 minút pred transportom znižuje mortalitu a straty hmotnosti počas 

transportu. Dávka zvýšená na 2 mg/kg je prevenciou bojovnosti počas transportu. Zvieratá musia mať 

dosť miesta na ležanie a prevozné auto musí mať dostatočnú ventiláciu. Po injekcii zostávajú zvieratá 

ospalé 2 – 3 hodiny. 
 

- Preprava kancov 

Dávka: 1 mg/kg ž.hm. (0,5 ml/20 kg) 

Injekciu aplikovať 15 – 30 minút pred nakladaním. Počas indukčnej doby zvieratá držať oddelene v 

pokojnom prostredí. Po injekcii zostávajú zvieratá ospalé 2 – 3 hodiny. Neprekročiť dávku 1 mg/kg ž.hm. 
Predávkovanie môže spôsobiť uvoľnenie penisu, ktoré môže mať za následok jeho poškodenie.  

 

Pôrodníctvo 

Dávka:  2 mg/kg ž.hm. (1 ml/20 kg) 

- prerušenie pôrodu spôsobené excitáciou 
- pomoc pri pôrode (manuálny pôrod) 

- počas korekcie inversio vaginae alebo prolapsus uteri 

- zosilnené kontrakcie 

 

Premedikácia anestézie 
Dávka: 1 – 2 mg/kg ž. hm. i.m. (0,5 – 1 ml/20 kg) 

Stresnil v kombinácii s hypnotikami navodzuje stav celkovej anestézie, čo umožňuje vykonanie takmer 

väčšiny chirurgických zákrokov (diagnostické skúšky, kastrácia, kryptorchizmus, ingviálna alebo 

umbilikálna hernia, prolaps rekta a cisársky rez). 
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Spôsob podania: intramuskulárne 

Pri všetkých indikáciách aplikovať prísne intramuskulárne v oblasti za uchom. Použiť dlhú hypodermickú 
ihlu a podľa možnosti aplikovať tesne za uchom, kolmo na kožu. 

 

Nepodávať viac ako 5 ml do jedného miesta vpichu. 

 

4.10 Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá) ak sú potrebné 
 

Pri vysokých dávkach sa môže vyskytnúť slinenie a ťažké dýchanie. Tieto vedľajšie účinky odznejú 

spontánne a nespôsobujú ďalšie poškodenie. U kancov predávkovanie (>1 mg/kg) môže spôsobiť 

uvoľnenie penisu, ktoré môže mať za následok jeho poškodenie. Účinok závisí od veľkosti dávky.  

Stresnil môže vyvolať všetky stupne sedácie. 
 

4.11 Ochranná (-é)  lehota (-y) 

 

Mäso a vnútornosti: 18 dní 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 
 

Farmakoterapeutická skupina: antipsychotikum, deriváty butyferonu  

kód ATCvet: QN05AD90 

 

Stresnil je sedatívne butyrofenónové neuroleptikum s výraznými -adrenergnými vlastnosťami na 
osobitné použitie u ošípaných. 

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti 

 

Stresnil po intramuskulárnej aplikácii vyvolá predvídanú psychomotorickú sedáciu bez narkózy. Stupeň 
sedácie je priamo úmerný veľkosti dávky. Dospelé zvieratá potrebujú v porovnaní s mladšími nižšie 

dávky. Pri nízkych dávkach (0,5 mg/kg ž.hm.) sú zvieratá mierne sedované a pripravené na ľahké 

prehnanie. So zvyšujúcimi sa dávkami sú zvieratá viac ospalé a pomalšie. Pri dávke 2 mg/kg ž.hm. 

polihujú na zemi po dobu približne 2 hodín, môžu sa prehnať a prestávajú byť agresívne. Indukčná doba je 

krátka. Maximálny účinok sa dosiahne asi po 15 minútach u mladých zvierat a po 30 minútach 

u dospelých zvierat. Účinok pretrváva 1 – 3 hodiny a závisí od veľkosti dávky a hmotnosti zvieraťa. 
 

5.2 Farmakokinetické údaje 

 

Po injekčnom podaní sa azaperón rýchlo absorbuje a maximálnu koncentráciu dosiahne do 1 hodiny po 

podaní. Eliminácia z plazmy je rýchla (T 1/2 = 2,5 hod.) kvôli rýchlosti a extenzite metabolizmu a 
exkrécii. 

Hlavné časti metabolizmu sú: 

1) redukcia butanonu 

2) oxidatívna N-dearylácia 

3) hydroxylácia pyridínovej skupiny 
Cieľovým tkanivom azaperónu a jeho metabolitov je pečeň. Nízke hladiny rezíduí sú prítomné v svaloch 

aj ostatných jedlých tkanivách. 

 

 

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 Zoznam pomocných látok 

 

Kyselina vínna 
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Disiričitan sodný (E 223) 

Hydroxid sodný 
Metylparabén (E218) 

Propylaparabén (E 216) 

Voda na injekciu 

 

6.2 Závažné inkompatibility  
 

Nie sú známe. 

 

6.3 Čas použiteľnosti  

 
Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v neporušenom obale: 3 roky. 

Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 28 dní. 

 

6.4 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie 

 

Uchovávať pri teplote do 25 °C. 
 

6.5 Charakter a zloženie vnútorného obalu 

                          

Sklenená injekčná liekovka s prepichovacou gumenou zátkou a hliníkovým viečkom. Vonkajší obal 

papierová škatuľka. Priložená písomná informácia pre používateľov. 
Veľkosť balenia: 1 x 100 ml.  

 
6.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre zneškodňovanie nepoužitých veterinárnych liekov, 

prípadne odpadových materiálov vytvorených pri používaní týchto liekov, ak sú potrebné 

 

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované v súlade 

s miestnymi požiadavkami. 

 
7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII 

 

Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Nemecko 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO 
 

70/073/71-S 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE 

 
Dátum prvej registrácie: 13.10.1971 

Dátum posledného predĺženia: 20.9.2009 

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU 

 
 

 

Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis. 

 

ZÁKAZ PREDAJA, DODÁVOK A/ALEBO POUŽÍVANIA  

Netýka sa. 
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ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM  A VNÚTORNOM OBALE 

 

{papierová škatuľka, sklenená liekovka} 

 

 

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU 

 

Stresnil 40 mg/ml injekčný roztok pre ošípané 

 

2. ÚČINNÉ LÁTKY A POMOCNÉ LÁTKY 

 
1 ml obsahuje: 

Účinná látka: 

Azaperonum                        40 mg 

 

Pomocné látky: 
Metylparabén (E218)          0,5 mg 

Propylaparabén (E 216)      0,05 mg 

 

3. LIEKOVÁ FORMA  

 

Injekčný roztok. 

 

4. VEĽKOSŤ BALENIA 

 

100 ml 

 

5. CIEĽOVÝ DRUH 

 

Ošípané. 

 

6. INDIKÁCIA (-IE)  

 

Prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov. 

 

7. SPÔSOB  A CESTA PODANIA LIEKU 

 

Intramuskulárne podanie.  

Nepodávať viac ako 5 ml do jedného miesta vpichu. 
Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.  

 

8. OCHRANNÁ LEHOTA 

 

Mäso a vnútornosti: 18 dní 

 

9. OSOBITNÉ UPOZORNENIE (-A), AK JE POTREBNÉ 

 
Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov. 

 

10. DÁTUM EXSPIRÁCIE 

 

EXP {mesiac/rok} 
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Vonkajší obal: Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 28 dní. 
Vnútorný obal: Dátum prvého otvorenia: ... 

 

11. OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE 

 

Uchovávať pri teplote do 25 °C. 

 

12. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO 

LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY 

 

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované  

v súlade s miestnymi požiadavkami.. 

 

13. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA 

TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, ak sa uplatňujú  

 

Len pre zvieratá. 

Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis. 

 

14. OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ“ 

 

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí. 
 

15. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII 

 

Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Nemecko 

 

16. REGISTRAČNÉ ČÍSLO 

 

70/073/71-S 
 

17. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE 

 

č. šarže {číslo} 
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PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV 

 
Stresnil 40 mg/ml injekčný roztok pre ošípané 

 

1. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA  ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA 

POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ 

IDENTICKÍ 
 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: 

Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Nemecko 

 

Výrobca zodpovedný za uvolnenie šarže: 
Elanco France S. A.S., 26 Rue de la Chapelle, 68330 Huningue, Francúzsko 

 

2. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU 

 

Stresnil 40 mg/ml injekčný roztok pre ošípané 

 

3. OBSAH ÚČINNEJ LÁTKY(-OK) A INEJ LÁTKY(-OK) 
 

1 ml obsahuje: 

Účinná látka: 

Azaperonum                      40 mg 
 

Pomocné látky: 

Metylparabén (E218)       0,5 mg 

Propylaparabén (E 216)   0,05 mg 

 
Číry, bledožltý až žltý roztok 

 

4. INDIKÁCIA(-E) 

 

1. Zvládnutie stresu 
- prevencia a zvládnutie agresivity po zoskupení 

- zvládnutie agresivity u prasníc 

 

2. Na liečbu rôznych stavov podobných stresu 

- pri srdcovej záťaži 
- pri transportnej záťaži 

 

3. Pôrodníctvo 

- prerušenie pôrodu spôsobené excitáciou 

- pomoc pri pôrode (manuálny pôrod) 

- pri náprave inversio vaginae alebo prolapsus uteri 
- zosilnené kontrakcie 

 

4. Premedikácia pri lokálnej alebo celkovej anestézii 

 

5. KONTRAINDIKÁCIE 
 

Z dôvodu možného výskytu rezíduí v tkanivách, Stresnil je kontraindikovaný pri transporte alebo 

zoskupovaní ošípaných, ktoré by mali byť porazené skôr ako 18 dní po aplikácii.  
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Vyhýbať sa aplikácii lieku za veľmi chladných podmienok, pretože je možné riziko kardiovaskulárneho 

kolapsu spôsobené periférnou vazodilatáciou. 
 

6. NEŽIADUCE ÚČINKY 

 

Stresnil je bezpečný a veľmi dobre znášaný. Pri vysokých dávkach sa môže vyskytnúť slinenie a ťažké 

dýchanie. Tieto nežiaduce účinky odznejú spontánne a nespôsobujú ďalšie poškodenie. U kancov  
neprekročiť dávku 1 mg/kg ž. hm, pretože predávkovanie môže spôsobiť uvoľnenie penisu, ktoré môže 

mať za následok jeho poškodenie. 

 

7. CIEĽOVÝ DRUH 

 
Ošípané. 

 

8. DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA (-Y) A SPÔSOB PODANIA LIEKU 

 

Agresivita 

1. Prevencia a kontrola agresivity, bojovnosť pri preskupovaní:  
Dávka: 2 mg/kg ž.hm. (1 ml/20 kg) 

Prevencia agresivity pri preskupovaní 

Ošípané z rôznych vrhov alebo kotercov sa môžu zoskupiť do jedného koterca hneď po injekcii Stresnilu. 

Po niekoľkých minútach si spoločne líhajú približne na 2 hodiny, bez ohľadu na ich pôvod. Neskôr, po 

vymiznutí účinku Stresnilu, výskyt bojovnosti nie je pravdepodobný. Liečiť by sa mali všetky zvieratá v 
skupine. Rešpektovať indikovanú dávku. Ak je dávka príliš nízka, zviera je upokojené, ale agresivita je 

potlačená len dočasne alebo vôbec. Ak je dávka príliš vysoká, zvieratá sa po precitnutí môžu dostať do 

stavu nebezpečnej bojovnosti. V deň liečby neošetrené zvieratá nevypúšťať do výbehu. Odstaveným 

prasiatkam sa môže Stresnil podávať pri naskladnení do výkrmu.  

Liečebné použitie 
Krátko po injekcii Stresnilu bojovné zvieratá sa upokoja. Zostávajú pokojné aj potom, keď sa účinok lieku 

vytráca. Nekastrované kance ostávajú po vymiznutí účinku Stresnilu aj naďalej o niečo agresívnejšie.  

 

2. Agresívne prasnice 

Dávka: 2 mg/kg ž. hm. (1 ml/20 kg) 

Prasnica, ktorá nechce prijať novo narodené prasiatka alebo ich hryzie, začína ich akceptovať ½ -1 hodinu 
po liečbe. K aplikácii je nutné pristupovať opatrne, aby sa prasnica nevystrašila. Rešpektovať indikovanú 

dávku. Ak je dávka príliš nízka, sedácia je len dočasná. Ak je dávka príliš vysoká, po vymiznutí účinku 

Stresnilu môžu zvieratá znovu upadnúť do útlmu. 

 

Stres 
1. Záťaž srdca 

Dávka: 0,4 mg/kg ž. hm. (1 ml/100 kg) 

Zviera je upokojené do niekoľkých minút po injekcii. Chvenie sa zmenšuje a dýchanie prehlbuje. Cyanóza 

postupne mizne a frekvencia pulzu klesá. V prípade nedostatočného výsledku po 15 minútach sa môže 

podať druhá dávka. Je dôležité liečiť zvieratá ihneď po spozorovaní prvých klinických príznakov (napr. 
zrýchlené dýchanie). 

 

2. Preprava 

- Preprava prasiatok 

Dávka:  0,4 – 2 mg/kg ž. hm. (1 ml/100 kg – 1 ml/20 kg) 
Dávka 0,4 mg/kg podaná 15 – 30 minút pred transportom znižuje mortalitu a straty hmotnosti počas 

transportu. Dávka zvýšená na 2 mg/kg je prevenciou bojovnosti počas transportu. Zvieratá musia mať 

dosť miesta na ležanie a prevozné auto musí mať dostatočnú ventiláciu. Po injekcii zostávajú zvieratá 

ospalé 2 – 3 hodiny. 
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- Preprava kancov 
Dávka: 1 mg/kg ž. hm. (0,5 ml/20 kg) 

Injekciu aplikovať 15 – 30 minút pred nakladaním. Počas indukčnej doby zvieratá držať oddelene v 

pokojnom prostredí. Po injekcii zostávajú zvieratá ospalé 2 – 3 hodiny. Neprekročiť dávku 1 mg/kg ž.hm. 

Predávkovanie môže spôsobiť uvoľnenie penisu, ktoré môže mať za následok jeho poškodenie.  

 
Pôrodníctvo 

Dávka:  2 mg/kg ž. hm. (1 ml/20 kg) 

- prerušenie pôrodu spôsobené s excitáciou 

- pomoc pri pôrode (manuálny pôrod) 

- počas korekcie inversio vaginae alebo prolapsus uteri 
- zosilnené kontrakcie 

 

Premedikácia anestézie 

Dávka: 1 – 2 mg/kg ž. hm. i. m. (0,5 – 1 ml/20 kg) 

Stresnil v kombinácii s hypnotikami navodzuje stav celkovej anestézie, čo umožňuje vykonanie takmer 

väčšiny chirurgických zákrokov (diagnostické skúšky, kastrácia, kryptorchizmus, ingviálna alebo 
umbilikálna hernia, prolaps rekta a cisársky rez). 

 

Spôsob podania: intramuskulárne 

Nepodávať viac ako 5 ml do jedného miesta vpichu. 

 
9. POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ 

 

Pri všetkých indikáciách aplikovať prísne intramuskulárne v oblasti za uchom. Použiť dlhú hypodermickú 

ihlu a podľa možnosti aplikovať tesne za uchom, kolmo na kožu. Ak sa u veľkých zvierat použije krátka 

ihla, existuje riziko, že sa liek dostane iba do tuku. V takýchto prípadoch účinok môže byť nedostatočný. 
Po injekcii, počas indukčnej doby, zvieratá ustajniť na pokojnom mieste. Ak sú zvieratá počas indukčnej 

doby vyrušované alebo naháňané, účinok môže byť nedostatočný. 

 

10. OCHRANNÁ LEHOTA 

 

Mäso a vnútornosti: 18 dní. 
 

11. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE 

 

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí. 

Uchovávať pri teplote do 25°C. 
Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 28 dní. 

Dátum prvého otvorenia: (uvedený na vnútornom obale). 

Nepoužívať liek po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na obale. 

 

12. OSOBITNÉ UPOZORNENIA 
 

Osobitné bezpečnostné opatrenia ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám: 

Ľudia so známou precitlivenosťou na azaperón sa musia vyhýbať kontaktu s týmto veterinárnym liekom. 

Stresnil, rovnako ako ostatné butyrofenóny, spôsobuje sedáciu človeka. Preto, pri jeho aplikácii 

postupovať veľmi opatrne, aby nedošlo k injikovaniu osôb. Pri náhodnej injekcii vyhľadať lekársku 
pomoc a lekárovi ukázať písomnú informáciu alebo obal. 

 

V prípade zasiahnutia kože alebo očí, exponované miesto ihneď umyť vodou.  
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Ak sa po kontakte s liekom vyvinú symptómy ako začervenanie kože, opuch pier, tváre a očí alebo 

sťažené dýchanie ihneď vyhľadať lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu alebo obal lekárovi. 
Po manipulácii s liekom si umyť ruky. 

 

Použitie počas gravidity, laktácie: 

Stresnil sa môže bez rizika podávať gravidným zvieratám a zvieratám v laktácii. 

 
Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia: 

Ak sa Stresnil podáva v kombinácii s inými injekčnými liekmi, nemiešať v jednej striekačke.  

 

Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá) ak sú potrebné: 

Pri predávkovaní sa môže vyskytnúť slinenie a ťažké dýchanie. Tieto vedľajšie účinky odznejú spontánne 
a nespôsobujú ďalšie poškodenie. U kancov predávkovanie (>1 mg/kg) môže spôsobiť uvoľnenie penisu, 

ktoré môže mať za následok jeho poškodenie. Účinok závisí od veľkosti dávky. Stresnil môže vyvolať 

všetky stupne sedácie. 

 

13. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO 

LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY 
 

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované v súlade 

s miestnymi požiadavkami. 

 

14. DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII PRE 
POUŽÍVATEĽOV 

 

 

 

15. ĎALŠIE INFORMÁCIE 
 

Len pre zvieratá. 

Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis. 

 

Veľkosť balenia: 1 x 100 ml 

 
Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii. 
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