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1  Technológia MICROCAPS® 

EQUIPALAZONE® prášok zvyšuje svoju chutnosť 
pomocou technológie Microcaps® – unikátnemu 
potiahnutiu arabskou gumou, pomocou čoho 
dochádza k mikroenkapsulácii každej granuly fe-
nylbutazónu. Toto „mikro“ potiahnutie minimali-
zuje objem a je dôvodom, prečo je EQUIPALAZO-
NE® prášok k dispozícii v úsporných škatuľkách 
a kompaktných vrecúškach, ktoré je možné 
ľahko oddeliť a použiť.

Potiahnutie na 
báze arabskej 

gumy, ktoré 
prekrýva horkú 

chuť účinnej 
zložky.Fenylbutazón 

prispieva svojimi
protizápalovými
a analgetickými
vlastnosťami k úľave pri
muskuloskeletálnych ochoreniach.

EQUIPALAZONE® prášok Prípravok s úč. látkou suxibuzón 

Spôsob výroby Mikroenkapsulácia Mikroenkapsulácia

Hmotnosť vrecúška

 Hmotnosť účinnej zložky 
 Hmotnosť základu prípravku

1 g
0,5 g

1,5 g* 

8,5 g*

Celková hmotnosť vrecúška 1,5 g   10 g

Veľkosť škatuľky

85 mm

180 mm
75 mm

105 mm

360 mm85 mm

Rozdelenie dávok

Vrecúška k dispozícii 25 prúžkov po 4 60 samostatných vrecúšok

*Metabolizuje sa na 1 g fenylbutazónu. 1 Veterinary Pharmacology and Therapeutics (2001). Ed. H. Richard Adams, 436.
Technológia MICROCAPS® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Eurand.

2  EQUIPALAZONE® je chutnejší

Nová skrížená klinická štúdia zahŕňajúca 3 periódy 
a 3 prípravky preukázala, že EQUIPALAZONE® prášok 
je rovnako chutný alebo chutnejší  v porovnaní 
s prípravkom na báze suxibuzónu a prípravkom 
na báze fenylbutazónu bez enkapsulácie1, ktorý je 
registrovaný vo Veľkej Británii.

Založené na priemere zahŕňajúceho 3 dni: 

 z Podiel skonzumovaného jadra bol nižší, keď 
bol na povrch krmiva aplikovaný prípravok na 
báze fenylbutazónu bez enkapsulácie1, a to 
v porovnaní buď s prípravkom EQUIPALAZONE®, 
alebo prípravkom na báze suxibuzónu. Rozdiel 
bol štatisticky významný. 

 z Nebol zistený štatisticky významný rozdiel 
v skon zumovanom množstve medzi prípravkom 
EQUIPALAZONE® a prípravkom na báze suxibu-
zónu.

1 Dechra Veterinary Products internal report PAL001.
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Percento skonzumovaného jadra – 3 dňový priemer
* Rozdiel bol štatisticky významný, P < 0,05

Prípravok s úč. látkou 
suxibuzón 

Prípravok s úč. látkou 
fenylbutazón bez 

enkapsulácie

3 dôvody prečo je EQUIPALAZONE® číslo 1



Subjektívne hodnotenie chutnosti

Na základe 3 dňového mediánu: 

 z Bola pozorovaná nižšia chutnosť produktu na báze fenylbutazónu bez 
enkapsulácie v porovnaní buď s prípravkom EQUIPALAZONE®, alebo 
prípravkom na báze suxibuzónu. Rozdiel bol štatisticky významný. 

 z Nebol zistený štatisticky významný rozdiel v sledovanej chutnosti medzi 
prípravkom EQUIPALAZONE® a prípravkom na báze suxibuzónu.

S touto znalosťou môžu veterinári a majitelia s istotou dôverovať 
prípravku EQUIPALAZONE® – znovu a znovu.
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EQUIPALAZONE® –  fenylbutazon číslo 1 po 35 rokoch

 z Vyrába a predáva spoločnosť DECHRA – uznávaný líder v oblasti liečiv pre kone.

 z Ako prvá prináša na trh fenylbutazón upravený mikroenkapsuláciou. 

 z V priebehu posledných 35 rokov predaných viac ako 100 miliónov vrecúšok. 

 z Neustále zlepšovanie a rozširovanie nášho sortimentu prípravkov a služieb.

CHUTNOSŤ

SKÓRE POZOROVANIA

0 Nie je chutné

1 Mierne chutné

2 Chutné

Subjektívne skóre chutnosti
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Prípravok s úč. látkou 
fenylbutazón bez 

enkapsulácie

subjektívne skóre chutnosti – 3 dňový medián
* Rozdiel bol štatisticky významný, P < 0,05



List údajov o prípravku

Lieková forma:
Sypký biely/krémový prášok na perorálne podanie, obsahujúci 
1 g mikroenkapsulovaného fenylbutazónu v každom vrecúšku. 
Konzervačná látka: sodium paracombin 0,15 % w/w

Indikácie:
Equipalazone® 1 g perorálny prášok je určený na liečbu porúch 
pohybového aparátu pri koňoch a poníkoch, kedy môžu 
protizápalové a analgetické vlastnosti fenylbutazónu poskytnúť 
úľavu. Medzi stavy, ktoré sa obvykle považujú za vhodné na liečbu 
fenylbutazónom, patria napríklad krívanie spojené s osteoartritickými 
stavmi, akútne a chronické krívanie, burzitída a karpitída a na zníženie 
reakcie mäkkých tkanív po operácii.

Dávkovanie a spôsob podania:
Kone 450 kg ž.hm.: obsah dvoch vreciek podať dvakrát v 1. deň liečby 
(čo zodpovedá 8,8 mg/kg/deň), následne jedno vrecko dvakrát denne 
počas štyroch dní (4,4 mg/kg/deň), potom jedno vrecko denne alebo 
každý druhý deň, čo postačí udržať koňa pokojného (2,2 mg/kg/denne);

Poníky 225 kg ž.hm.: jedno vrecko (4,4 mg/kg) každý druhý deň. 
Dávkovanie prispôsobte aktuálnej hmotnosti zvieraťa.

Ukončite liečbu, ak sa účinok liečby nedostaví v priebehu 4 až 5 dní. 
Na ľahšie podanie zamiešajte Equipalazone® 1 g perorálneho prášku 
do malého množstva krmiva (napr. otrúb alebo ovsa).

Kontraindikácie:
Terapeutický index fenylbutazónu je nízky. 
Neprekračujte uvedené dávkovanie ani trvanie liečby.
Nepodávať súčasne s inými nesteroidnými protizápalovými liekmi 
(NSAID) ani v odstupe 24 hodín.
Nepoužívať pri zvieratách trpiacich na ochorenia srdca, pečene 
alebo obličiek, v prípade možnej gastrointestinálnej ulcerácie alebo 
krvácania prípadne pri preukázanej krvnej dyskrázii.
Nepoužívať v prípade známej precitlivenosti na účinnú látku alebo na 
alebo na niektorú z pomocných látok.

Ďalšie upozornenia:
Niektoré nesteroidné protizápalové lieky sa môžu silne viazať na 
plazmatické bielkoviny a pôsobiť tak konkurenčne voči iným liečivám 
s rovnakou vlastnosťou. Výsledkom môže byť zvýšenie farmakologicky 
účinných koncentrácií voľného liečiva, čo môže viesť k toxickým 
účinkom.
Použitie pri zvieratách vo veku do 6 týždňov a pri starých jedincoch 
môže vyvolať ďalšie riziká. Ak sa podaniu nemôžeme vyhnúť, 
dávkovanie by malo byť znížené a zdravotný stav zvierat by mal  byť 
sledovaný. 
Nepodávajte dehydratovaným, hypovolemickým a hypotenzným 
zvieratám z dôvodu zvýšeného rizika zlyhania obličiek.
Je potrebné sa vyhnúť súčasnému podávaniu potenciálne 
nefrotoxických liekov.
Neodporúča sa používať nesteroidné protizápalovbé lieky, ktoré 
inhibujú syntézu prostaglandínov, pri zvieratách v celkovej narkóze až 
do jej úplného odoznenia.
Je potrebné sa vyhnúť použitiu fenylbutazónu počas gravidity, ak je to 
možné, najmä v prvom trimestri. 
Reakcie na dlhodobú terapiu je potrebné monitorovať v pravidelných 
intervaloch veterinárnym lekárom.
Kôň ošetrený týmto prípravkom nesmie byť už nikdy určený na ľudský 
konzum.

Farmakoterapeutická skupina:
Protizápalové a protireumatické lieky, nesteroidné.

Upozornenie pre osoby podávajúce prípravok zvieratám:
S prípravkom je potrebné vždy zaobchádzať opatrne, aby sa predišlo 
náhodnému požitiu, styku s pokožkou alebo inhalácii.
V prípade náhodného kontaktu s pokožkou alebo vniknutiu do oka je 
potrebné zasiahnuté miesto ihneď opláchnuť vodou.
V prípade náhodného požitia vyhľadajte ihneď lekársku pomoc 
a ukážte písomnú informáciu alebo etiketu prípravku praktickému 
lekárovi.
Odporúčanie lekárovi: Výplach žalúdka (vomitus u detí) je potrebné 
vykonať okamžite. Vhodná je aplikácia živočíšneho uhlia. Ďalej sa 
odporúča symptomatická liečba.

Farmaceutická opatrenia:
Uchovávajte na suchom mieste. Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto 
veterinárneho lieku musia byť zlikvidované v súlade s  miestnymi 
požiadavkami.

Všeobecné opatrenia:
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. Len na podanie zvieratám. 
Nesteroidné protizápalové lieky inhibujú fagocytózu, preto v prípade 
bakteriálneho zápalu je potrebné liečbu doplniť o zodpovedajúce 
antibiotiká.

Zákonné kategorie:
Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis.

Veľkosť balení:
Škatuľky obsahujúce 32 alebo 100 vrecúšok.

Ďalšie informácie:
Klinický účinok liečby fenylbutazónom pretrváva po dobu minimálne 
3 nasledujúcich dní od ukončenia podávania. To je potrebné mať na 
pamäti pri vyšetrení zdravotného stavu koňa.
Niektoré organizácie (vr. Jockey Clubu) považujú fenylbutazón
za „nepovolenú látku“ z pohľadu dostihového. Preto je možné
tento prípravok pri dostihových koňoch použiť len v súlade
s odporúčaním zodpovedajúcich dostihových orgánov.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Dechra Regulatory B.V., Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Holandsko
Dechra Limited, Dechra House, Jamage Industrial Estate, Talke
Pits, Stoke-on-Trent, Staffordshire, ST7 1XW, UK.

Ďalšie informácie k dispozícii na vyžiadanie.

Cymedica SK, s.r.o., Družstevná 1415/8, 960 01 Zvolen
tel.: +42 45 54 000 40  •  email: info@cymedica.sk  •  www.cymedica.com


