LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/96/0341
Vitamin AD3E KRKA injection emulsija injekcijām liellopiem, zirgiem, cūkām, aitām,
kazām, trušiem, suņiem un kaķiem
1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOTĀJA LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA
DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:
KRKA, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6,
8501 Novo mesto,
Slovēnija
2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS
Vitamin AD3E KRKA injection emulsija injekcijām liellopiem, zirgiem, cūkām, aitām, kazām,
trušiem, suņiem un kaķiem
3. ZIŅOJUMS PAR AKTĪVAJĀM VIELĀM UN CITĀM SASTĀVDAĻĀM
1 ml satur:
Aktīvās vielas:
Retinola palmitāts (A vitamīns)
Holekalciferols (D3 vitamīns)
Tokoferola acetāts (E vitamīns)

50 000 IU
25 000 IU
20 mg

Palīgvielas
Polioksil 35 rīcineļļa, propilēnglikols, glicerīns, bezūdens citronskābe, nātrija benzoāts, dinātrija
hidrogēnfosfāta dihidrāts, ūdens injekcijām.
4. INDIKĀCIJA(-S)
Dzīvnieku augšanas un produktivitātes stimulācijai.
Rezistences palielināšanai pret infekcijām.
Dzīvnieku vispārējā stāvokļa uzlabošanai.
Stresa, kas saistīts ar transportēšanu, dzīvesvietas maiņu un līdzīgiem faktoriem, samazināšanai.
Vitamīnu deficīta profilaksei un terapijai rahīta gadījumā, nepietiekama diēta osteomalācijas
gadījumā, atveseļošanās periodā.
- Barošanās traucējumu gadījumos.
-

5. KONTRINDIKĀCIJAS
Nelietot, ja konstatēta A, D vai E vitamīnu hipervitaminoze.
6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS
Nav zināmas.
Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas
instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.
7. MĒRĶA SUGAS
Liellopi, zirgi, cūkas, aitas, kazas, truši, suņi un kaķi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES
Intramuskulārai vai subkutānai lietošanai.
Teļiem, kumeļiem
Zirgiem, liellopiem
Sivēnmātēm un kuiļiem
Cūkām (50 līdz 100 kg)
Aitām, kazām
Jēriem, kazlēniem, sivēniem
Trušiem
Suņiem, kaķiem

5 – 10 ml vienam dzīvniekam
10 – 20 ml vienam dzīvniekam
10 ml vienam dzīvniekam
4 – 8 ml vienam dzīvniekam
3 − 5 ml vienam dzīvniekam
1− 2 ml vienam dzīvniekam
1 ml vienam dzīvniekam
2 – 4 ml vienam dzīvniekam

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI
Nav.
10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ
Nulle dienas.
11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā!
Uzglabāt temperatūrā līdz 25C.
Sargāt no gaismas.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz iepakojuma pēc
EXP.
Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.
12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI
Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:
Suņiem un kaķiem ļoti lielas A vitamīna devas var izraisīt skriemeļu saaugšanu.
Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem
Atkārtotu devu, kuru lielums pārsniedz terapeitiskās devas, ievade dzīvnieka organismā var radīt
kalcija uzkrājumus.
Ļoti retos gadījumos A, D3 un E vitamīnu injekcijas var izraisīt paaugstinātas jutības
(anafilaktiskas) reakcijas.
Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku
ārstēšanai:
Nav noteikti.
Grūsnība un laktācija:
Zāles ir atļauts lietot laktācijas laikā. Sakarā ar iespējamu A vitamīna teratogēno iedarbību
piesardzība ir nepieciešama gadījumos, kad zāles dzīvniekam ievada trīs nedēļas pirms pārošanas
vai pirmā grūsnības trimestra laikā.
Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:
Retinols var samazināt glikokortikoīdu pretiekaisuma aktivitāti.
Barbiturāti var saīsināt bioloģisko eliminācijas pusperiodu holekalciferolam.
Tokoferols ir spēcīgs selēna jonu iedarbības antagonists.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība atkarībā no situācijas, antidoti):
Kavēta augšana, ķermeņa svara samazināšanās, gingivīts, vemšana, caureja, uzbudināmība,
letarģija, hepatomegālija, miopātija, augļa kroplības, skeleta izmaiņas, sirdsdarbības traucējumi,
hiperkalciēmija, hiperfosfatēmija, hipertensija, nieru kalcinoze, hiperalbuminēmija un
albuminūrija.
Pārdozēšanu ārstē simptomātiski.
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
Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām zālēm veterinārajām zālēm. Šādi
pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA
APSTIPRINĀTA
06/2017
15.

CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.
Flakonos pa 100 ml kartona kastītē.

