LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/94/0089
Chorulon
1500 IU liofilizāts un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai liellopiem, zirgiem, suņiem

1.

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

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
NL-5831 AN Boxmeer
Nīderlande
Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:
Intervet International GmbH
Feldstrasse 1a
85716 Unterschleissheim
Vācija
2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Chorulon
1500 IU liofilizāts un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai liellopiem, zirgiem, suņiem
2.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viens flakons liofilizāta satur:
Aktīvā viela:
Cilvēku horiona gonadotropīns (cHG) ............................... 1500 IU
Palīgviela(s):
Bezūdens liofilizētas palīgvielas ........................................ līdz 100 %
4.

INDIKĀCIJA(-S)

- Ovulācijas ierosināšanai un sinhronizācijai ķēvēm un kucēm.
- Olnīcu cistu ārstēšanai govīm un telēm.
- Apaugļošanās uzlabošanai govīm, ja apaugļošanās ir zema (atkārtota apsēklošana, meklēšanās
stress).
- Kriptorhisma un libido trūkuma ārstēšanai vīriešu kārtas suņiem.
9.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nav zināmas.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUPARĀDĪBAAS

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas
instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.
7.

MĒRĶA SUGAS
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Liellopi (teles un govis), zirgi (ķēves), suņi.
8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LI ETOŠANAS VEIDA UN METODES

Injicē intramuskulāri vai intravenozi.
Izšķīdina ar pievienoto šķīdinātāju, pārliecinoties, ka liofilizāts ir pilnīgi izšķīdis.
Ievērot aseptisku.
Dzīvnieku sugas
Liellopi (govis,
teles)

Zirgi (ķēves)

Kuces

Vīriešu kārtas suņi

Indikācija
Apaugļošanās uzlabošana

Devas un lietošanas veids
1500 IU intramuskulāri vai intravenozi
mākslīgās apsēklošanas (MA) vai lecināšanas
laikā un/vai 6 dienas vēlāk.

Olnīcu cistas ovulācijas
ierosināšana
Ovulācijas ierosināšana
(folikuļi ≥ 3,5cm diametrā)
vai sinhronizācija
Ovulācijas ierosināšana, lai
ārstētu anestrus

3000 IU intravenozi
1500-3000 IU intramuskulāri vai intravenozi 24
stundas pirms MA vai lecināšanas.
Pēc grūsno ķēvju seruma gonadotropīna
lietošanas, 500 IU intramuskulāri vai
intravenozi pirmajā meklēšanās dienā.
100-800 IU /dienā intramuskulāri, atkārto līdz
izzūd izdalījumi no vagīnas.
100-500 IU intramuskulāri divas reizes nedēļā,
līdz 6 nedēļas pēc kārtas.
100-500 IU intramuskulāri 6-12 stundas pirms
lecināšanas.

Kavēta ovulācija, ieilgusi
meklēšanās
Kriptorhisms
Libido trūkums

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Līdzīgi kā visiem olbaltumvielas saturošiem līdzekļiem, ļoti reti īsi pēc ievadīšanas var novērot
anafilaktiskā tipa reakcijas. Šādos gadījumos ārstēšanai var lietot adrenalīnu vai glikokortikosteroīdus.
Injekcijas vietā jāievēro aseptiska.
10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: Nulle dienas.
Pienam: Nulle dienas.
11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Uzglabāt temperatūrā līdz 25C.
Pēc atšķaidīšanas uzglabāt temperatūrā no 2 - 8C līdz 24 stundām.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

cHG tiek lietots humānajā medicīnā jau gadu desmitiem. Nav nozīmīgas atšķirības cHG iedarbībā
cilvēkiem un dzīvniekiem: pēc injekcijas cHG spēj ietekmēt auglību cilvēkiem.
Lietojot Chorulon rūpēties, lai novērstu pašinjekciju.
Zāļu iedarbība uz lietotāju tomēr ir minimāla, jo tiek lietota injekciju forma un vienas injekcijas
terapeitiskā shēma.
Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un
uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.
Nejauši izšļakstot uz ādas, nekavējoties nomazgāt ar ziepēm un ūdeni.
Preparāts ir droši lietojams agrā grūsnības laikā, kā arī laktējošiem dzīvniekiem.
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13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU
IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterināro zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.
14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

07/2015
15.

CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.
Lai iegūtu papildus informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas
apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi.
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