PROSPECT – CORPET 500 mg tablete
1. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE ŞI A
DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA
SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE
Detinatorul certificatului de vanzare libera:
Mycology Research Laboratories Ltd.
Windsor Hourse , 9-15 Adelaide Street , Luton, Bedfordshire LU1 5BJ
Marea Britanie, Tel:+44-1582-485-209; Fax:+44-1582-485-209
Producator:
NovoLumen, Tasveld 8, 3417 XS Montfoort, Nederland
2. DENUMIREA PRODUSULUI
CORPET - 500 mg, tablete
(Biomasa a fungului Coriolus versicolor - Tulpina CV-OH1).
3. DECLARAREA (SUBSTANŢEI) SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE
(INGREDIENŢI)
Coriolus versicolor sub forma de tablete contine atat micelii cat si primordii cultivate intr-o
biomasa care este crescuta pe un substrat sterilizat (autoclavizat). Acest proces de cultivare
asigura necontaminarea pudrei de catre alte ciuperci si absenta pesticidelor si a metalelor grele.
Sistemul de cultivare este brevetat, permitand productia standardizata de Coriolus verisicolor.
Pudra de Coriolus versicolor este procesata in aceleasi conditii riguros controlate ce sunt aplicate
produselor farmaceuticelor conventionale. Acest lucru permite ca fiecare tableta sa contina 500
mg de produs Coriolus standardizat. Corpet se prezinta sub forma de tablete de 500 mg
continand biomasa pudra de Coriolus versicolor - varietatea CV-OH1. Procesul de cultivare
brevetat pentru CV-OH1 (Corpet) este realizat in California. Procesul implica folosirea unei
culturi mama din varietatea CV-OH1 care a fost dezvoltata si mentinuta in izolare si este folosita
pentru a produce miceliul. Procesul de cultivare permite recoltarea miceliului si a primordiei.
Aceasta tehnica de cultivare produce Coriolus versicolor care este steril si nu contine pesticide,
metale grele sau materii straine si este in totalitate reproductibil. Materialul este livrat catre o
facilitate de productie farmaceutica din Olanda, unde este fabricat in tablete de 500 mg, cu
adaugarea de celuloza, dioxid de siliciu, un agent de granulare si un lubrifiant pentru presa de
comprimate.
4. INDICAŢII
4.1. Stimularea sistemului imunitar la animale de companie supuse interventiilor chirurgicale.
4.2. Stimularea sistemului imunitar la pisici contaminate cu virusul leucemiei (FELV).
4.3. Stimularea sistemului imunitar la caini cu Leishmanioza Viscerala.
4.4. Stimularea sistemului imunitar la caini si pisici in varsta.
(Pentru indicatiile mentionate la pct 4.1 pana la pct 4.4: a se vedea tabelul I)
4.5. Tratament paliativ si stimularea imunitatii animalelor de companie diagnosticate cu afectiuni
oncologice. A se vedea tabelul II.
5. CONTRAINDICAŢII
Nu se administreaza la animale supuse transplatului de maduva osoasa.
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6. REACŢII ADVERSE
Este posibila aparitia diareei cu o durata de 2 zile. Daca persista mai mult, intrerupeti
administrarea.
7. SPECII ŢINTĂ
Caini si pisici.
8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE
ADMINISTRARE
Tabelul I
Pisici si caini/Kg
Pana la 10 Kg
Intre 10 si 30 Kg
Peste 30 Kg

Ziua 1 - 60
Faza de incarcare
2 tablete / zi
4 tablete / zi
6 tablete / zi

Ziua 60+
Faza de mentinere
1 tableta / zi
2 tablete / zi
3 tablete / zi

Ziua 1 - 60
Faza de incarcare
2 tablete / zi
4 tablete / zi
6 tablete / zi

Ziua 60+
Faza de mentinere
2 tablete / zi
4 tablete / zi
6 tablete / zi

Tabelul II
Pisici si caini/Kg
Pana la 10 Kg
Intre 10 si 30 Kg
Peste 30 Kg

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Se recomanda administrarea impreuna cu hrana.
10. TIMP DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.
11. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu necesită condiţii speciale de depozitare.
A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.
12. ATENŢIONĂRI SPECIALE
Nu există.
13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A
DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Nu este cazul.
Mod de prezentare: cutii cu 60 sau 90 de tablete.
Importator: Biopet Trading s.r.l., Bd. Theodor Pallady nr. 319-D1, sector 3, Bucuresti,
tel: 031 102 07 51, fax: 031 102 07 52, email: office@biopet.ro; web: www.biopet.ro;
vanzari online: www.veterinaria.ro
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