LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/96/0442
Multiject IMM suspensija ievadīšanai tesmenī liellopiem

1.

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

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:
Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Īrija
Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:
Norbrook Manufacturing Ltd.
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Īrija
Norbrook Laboratories Limited
Newry
Co. Down, BT35 6JP
Lielbritānija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Multiject IMM suspensija ievadīšanai tesmenī govīm

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml suspensijas satur:
Aktīvās vielas:
Prokaīna penicilīns
Streptomicīna sulfāts
Neomicīna sulfāts
Prednizolons

20 mg
20 mg
20 mg
2 mg

Balta eļļas suspensija.

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Pret penicilīnu, streptomicīnu un neomicīnu jutīgu bakteriālas izcelsmes ierosinātāju izraisītu akūtu un
subakūtu mastītu ārstēšanai slaucamām govīm.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.
Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret penicilīniem, citām beta laktāma grupas vielām,
prokaīnu vai pret kādu no palīgvielām.
Nelietot gadījumos, ja ir beta laktamāzes producējošu patogēnu infekcija.
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6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav zināmas.
Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minēta šajā lietošanas
instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Liellopi (laktējošas govis).

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Lietošanai tesmenī vienreizējas infūzijas veidā.
Katrā slimajā tesmens ceturksnī caur pupa kanālu jāievada viena injektora saturs, tūlīt pēc slaukšanas 1
reizi dienā 3 dienas pēc kārtas.
Ievērot aseptiku.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Nav.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 7 dienas.
Pienam: 108 stundas.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Uzglabāt temperatūrā līdz 25C
Daļēji izlietotos injektorus iznīcināt.
Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā pēc EXP.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:
Kad vien iespējams, zāļu lietošana jāpamato ar ierosinātāja jutības testa rezultātiem. Ja tas nav
iespējams, terapija jāpamato ar vietējo (reģionālo, saimniecības) epidemioloģisko informāciju par mērķa
baktēriju jutīgumu.
Lietojot šīs veterinārās zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi.
Lietojot šīs zāles, neievērojot zāļu aprakstā iekļautos norādījumus, pastāv krusteniskās rezistences risks
- var veidoties pret benzilpenicilīnu rezistentu baktēriju pārsvars un pavājināties ārstēšanas efektivitāte
ar citām beta laktāma vielām (penicilīnu vai cefalosporīnu).
Lietojot veterinārās zāles atšķirīgi no zāļu aprakstā dotajiem norādījumiem, var palielināties baktēriju
izplatība, kuras rezistentas pret neomicīnu, un pavājināties ārstēšanas efektivitāte ar citiem
aminoglikozīdiem, līdz pat iespējamai krusteniskai rezistencei.
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Ārstēšanas kurss jāveic veterinārārsta uzraudzībā.
Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:
Penicilīni un cefalosporīni pēc injekcijas, ieelpošanas, norīšanas vai saskares ar ādu var izraisīt
pastiprinātu jutības reakciju (alerģiju). Pastiprināta jutība pret penicilīniem var radīt krustenisko reakciju
pret cefalosporīniem un otrādi. Pret šīm vielām dažkārt var būt nopietnas alerģiskas reakcijas.
1.
2.
3.

Personām, ar zināmu pastiprinātu jutību pret penicilīniem vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm
veterinārajām zālēm.
Zāles jālieto piesardzīgi, ievērojot visus ieteiktos piesardzības pasākumus.
Ja pēc saskares ar šīm zālēm Jums attīstās noteikti simptomi, piemēram, ādas izsitumi,
nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma
marķējumu ārstam. Ja rodas tādi nopietni simptomi kā sejas, lūpu un acu pietūkums vai
apgrūtināta elpošana, nekavējoties meklēt neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Mazgāt rokas pēc lietošanas.
Grūsnība un laktācija:
Drīkst lietot dzīvniekiem grūsnības un laktācijas laikā.
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 INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

04/2019

15.

CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.
Lietošanai dzīvniekiem.
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