LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/02/1429
T61 šķīdums injekcijām suņiem, kaķiem, lielajiem dzīvniekiem, putniem un dekoratīviem
sīkdzīvniekiem

1.

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

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

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

T61 šķīdums injekcijām suņiem, kaķiem, lielajiem dzīvniekiem, putniem un dekoratīviem
sīkdzīvniekiem
3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

1 ml satur:
Aktīvās vielas:
Embutramīds
Mebezonija jodīds
Tetrakaīna hidrohlorīds
4.

200,00 mg
50,00 mg
5,00 mg

INDIKĀCIJA(-S)

Dzīvnieku eitanāzijai.
5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot pie samaņas esošiem dzīvniekiem.
6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ļoti retos gadījumos ir ziņots par konvulsijām vai dzīvnieka uzbudinājumu.
Var būt aizkavēta sirdsdarbības apstāšanās.
Lietojot T61, histopatoloģiskajos izmeklējumos novēro endoteliālus bojājumus, pulmonālo asinsvadu
obstrukciju, plaušu tūsku un hemolīzi.
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 novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas
instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Suņi, kaķi, lielie dzīvnieki, putni un dekoratīvie sīkdzīvnieki.
8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Intravenozām, intrakardiālām vai intrapulmonālām injekcijām tikai bezsamaņā (narkozē) esošiem
dzīvniekiem.
Suņiem:
Intravenozi
Intrapulmonāli
Intrakardiāli:
Kaķiem:
Intrapulmonāli

0,3-0,5 ml/kg ķermeņa svara.
0,7-1,0 ml/kg suņiem ar ķermeņa svaru līdz 10 kg.
13,0-20,00 ml suņiem ar ķermeņa svaru virs 10 kg.
0,3 ml/kg ķermeņa svara
1,0 ml kaķēniem dažu dienu vecumā.
3,0 ml kaķiem līdz 6 mēnešu vecumam.
5,0 ml kaķiem vecākiem par 6 mēnešiem.
10,0 ml kaķiem smagākiem par 5 kg.

Putniem un dekoratīviem sīkdzīvniekiem:
Intrapulmonāli
0,5-2,0 ml atkarībā no ķermeņa svara.
Lielajiem dzīvniekiem:
Intravenozi
9.

4,0-6,0 ml/50 kg ķermeņa svara.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Skatīt punktu “Devas atkarībā no dzīvnieku sugas, lietošanas veida un metodes”.
10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Aizliegts lietot dzīvniekiem, no kuriem iegūto produkciju paredzēts izmantot cilvēku uzturā.
Dzīvnieki, kuri ir eitanizēti ar T61, ir iekļaujami bīstamo materiālu grupā.
Jāveic piemēroti pasākumi, lai zāles saņēmušo dzīvnieku liemeņi un blakusprodukti nenonāktu barības
ķēdē un netiktu izmantoti cilvēka vai dzīvnieku uzturā.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.
12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:
Zāles drīkst ievadīt tikai praktizējošs veterinārārsts.
T61 drīkst lietot tikai bezsamaņā (narkozē) esošiem dzīvniekiem, lai izvairītos no iespējamas pie
samaņas esoša dzīvnieka nosmakšanas.
T61 lietošanas laikā nepieciešama īpaša piesardzība.
Intravenozas injekcijas laikā jānodrošina pareiza intravaskulāra pilnas devas ievadīšana.
Ieteicams lietot venozo katetru.
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Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:
Izvairīties no tiešas saskares ar šīm veterinārajām zālēm.
Nekavējoties novilkt aptraipīto apģērbu.
Ja zāles nonākušas tiešā saskarē ar atvērtu brūci vai gļotādu, nekavējoties skalot tās ar lielu ūdens
daudzumu un ziepēm.
Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties skalot injekcijas vietu ar lielu
ūdens daudzumu un ziepēm, atvērt injekcijas vietu.
Ja notikusi nejauša iekļūšana acīs, nekavējoties vairākas minūtes skalot acis ar tīru ūdeni.
Ja notikusi nejauša norīšana vai pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt
lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.
Grūsnība un laktācija:
Nelietot grūsniem dzīvniekiem.
Nesaderība:
Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām zālēm.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU
IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.
14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA
APSTIPRINĀTA

10/2017
15.

CITA INFORMĀCIJA

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.
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