LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/97/0540
Alfatrim 24% šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām, suņiem un kaķiem

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA
DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:
Alfasan International BV
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden
Nīderlande
2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Alfatrim 24% šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām, suņiem un kaķiem
3.

AKTĪVO VIELUUN CITĀU VIELU DAUDZUMS

1 ml šķīduma injekcijām satur:
Aktīvās vielas:
Sulfametoksazols
200 mg
Trimetoprims
40 mg
4.

INDIKĀCIJA(-S)

Liellopiem, cūkām, kaķiem, suņiem:
Pret sulfametoksazolu un trimetoprimu jutīgu ierosinātāju izraisītu elpošanas sistēmas, gremošanas
trakta, uroģenitālās sistēmas, acu infekcijas slimību, brūču infekciju ārstēšanai.
Liellopiem:
Pret sulfametoksazolu un trimetoprimu jutīgu ierosinātāju izraisīta mastīta ārstēšanai.
5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.
Aknu parenhīmas izmaiņas; asiņu diskrāzija.
6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Reti var būt īslaicīgas sāpes vai diskomforts pēc injekcijas, audu kairinājums injekcijas vietā.
Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:
- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(s));
- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem);
- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem);
- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem);
- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus
ziņojumus).
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Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā,
lūdzu informējiet par tām savu veterinārārstu.
7.

MĒRĶA SUGAS

Liellopi, cūkas, suņi un kaķi.
8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Intramuskulārām injekcijām.
Liellopi, teļi, cūkas: 1ml uz 20 kg ķermeņa svara (atbilst 10 mg/kg sulfametoksazola un 2 mg/kg
trimetoprima), divas reizes dienā 5 dienas;
Vienā injekcijas vietā neievadīt vairāk kā 20 ml zāļu.
Suņi un kaķi: 0,1ml uz 2 kg ķermeņa svara (atbilst 10 mg/kg sulfametoksazola un 2 mg/kg
trimetoprima), divas reizes dienā 5 dienas.
Lai nodrošinātu precīzas devas noteikšanu un izvairītos no pārāk mazas devas lietošanas, ķermeņa
svars jānosaka iespējami precīzāk.
9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Liellopiem, cūkām:
Gaļai un blakusproduktiem: 10 dienas.
Liellopiem:
Pienam: 4 dienas.
11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Uzglabāt temperatūrā līdz 250 C.
Sargāt no gaismas.
Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.
12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:
Zāļu lietošana jāpamato ar ierosinātāja jutības testa rezultātiem, kā arī jāņem vērā vispārpieņemtie
antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi.
Lietojot veterinārās zāles atšķirīgi no zāļu aprakstā dotajiem norādījumiem, var palielināties baktēriju
izplatība, kas rezistentas pret sulfametoksazolu un trimetoprimu, un pavājināties ārstēšanas efektivitāte
ar trimetoprima kombinācijām ar sulfonamīdiem, līdz pat iespējamai krusteniskai rezistencei.
Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:
Ievērot labu veterināro praksi. Izvairīties no saskares ar šīm zālēm, jo iespējams kontaktdermatīts.
Lietojot šīs veterinārās zāles, jāizmanto aizsargcimdi.
Grūsnība un laktācija:
Drīkst lietot grūsniem un laktējošiem dzīvniekiem.
Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:
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Antagonisms ar penicilīniem un cefalosporīniem.
Nesaderība:
Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām
veterinārajām zālēm.
13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU
IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai
kopā ar sadzīves atkritumiem.
14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS PAMĀCĪBA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

03/2018
15.

CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.
Lietošanai dzīvniekiem.
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