
PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO: 
METROZOL 200 mg/g perorální prášek 

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ
ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE:

PHARMAGAL s.r.o., Murgašova 5, 949 01 Nitra, Slovenská republika. 

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Metrozol 200 mg/g perorální prášek 
Metronidazolum 

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 g léku obsahuje: 

Léčivá látka: 
Metronidazolum 200 mg 

4. INDIKACE

Léčebně a léčebně-preventivně proti trichomoniáze a histomoniáze sportovních 
holubů. 

5. KONTRAINDIKACE

Nejsou. 

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Lék snáší cílové druhy zvířat dobře. Nejsou známy nežádoucí účinky. 

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Sportovní holubi. 

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Před chovnou sezónou: léčebná dávka – 3g/l pitné vody, po dobu 7 dní. 

Během chovné sezóny: léčebně-preventivní dávka – 1,5 g/l pitné vody, podávat 2 
dny ve 14-denních intervalech. 

V období před závodní sezónou: léčebná dávka – 3 g/l pitné vody, po dobu 7 dní. 

V období závodní sezóny: léčebně-preventivní dávka – 1,5 g/l pitné vody, podávat 2 
dny, ve 14 denních intervalech (minimálně 1-krát). 



Mladá zvířata: 1 týden po vylítnutí z hnízda podávat léčebnou dávku – 3 g/l pitné vody, 
po dobu 5 dní, za současné vakcinace Pharmavacem columbi 2 ad.us.vet., v dalším období 
až do skončení přepeřování podávat 2 dny, v 3-týdenních intervalech léčebně-preventivní 
dávku – 1,5 g/l pitné vody.   

9. POKYN PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Potřebné množství léku se rozpustí v menším množství teplé vody (40-45oC) anásledně se rozmíchá v celkovém objemu vody. 

Medikovaná voda se musí denně připravovat a měnit v čistých nádobách. 

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata. 

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25°C.  
Chraňte před světlem.  
Uchovávejte v suchu. 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě. 
Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: 24 hodin.  

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při styku s kůží omyjte postižené místo vodou a mýdlem. 
Při zasažení očí okamžitě důkladně vyplachujte 15 min. velkým množstvím vody. 
V případě podráždění vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou 
informaci nebo etiketu praktickému lékaři. 
Při manipulaci používat ochranné prostředky. 

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH 
PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto 
přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů. 

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

duben 2008 

15. DALŠÍ INFORMACE

Interakce: 
Inhibitory enzymatického systému P-450 inhibují metabolizmus metronidazolu a tím 
udržují vyšší plazmatické hladiny metronidazolu. 

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis!  



Velikost balení: 5 x 20 g, 1 x 400 g. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Reg.č.ČR: 96/067/98-C

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, 
kontaktujte prosím  příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 
Česká republika: 
e-mail: pharmagal@seznam.cz
Východní a střední Čechy: MVDr. Milan Bittner,   tel: +420/606 152 641
Morava:                              MVDr. Miroslav Šurik, tel: +420/607 912 775
Západní a střední Čechy:    MVDr. Jan Lacina,       tel: +420/728 975 012

mailto:pharmagal@seznam.cz



