LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/11/0049
Bimastat suspensija iekšķīgai lietošanai liellopiem

1.

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

Bimeda Animal Health Limited
2, 3 & 4 Airton Close,
Tallaght, Dublin 24
Īrija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Bimastat suspensija iekšķīgai lietošanai liellopiem

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Aktīvās vielas:
1 ml suspensijas satur:
Sulfadiazīns
Neomicīns (nemomicīna sulfāta veidā)

150 mg
25 mg

Palīgviela(s):
Metilparahidroksibenzoāts
Propilparahidroksibenzoāts
Karmoizīns E122

2,0 mg
0,2 mg
0,05 mg

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Caurejas ārstēšanai teļiem, pirms atgremošanas procesu sākšanās, ja caureja saistīta ar infekciju, ko
izraisījuši pret sulfadiazīnu un neomicīnu jutīgi mikroorganismi.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām.
Nelietot teļiem ar funkcionējošiem priekškuņģiem.
Nelietot kumeļiem un zirgiem.

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.
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7.

MĒRĶA SUGAS

Liellopi (teļi pirms atgremošanas funkcijas sākšanās).

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Iekšķīgai lietošanai.
Ieteicamā deva ir: 4 ml uz 10 kg ķermeņa svara divas reizes dienā. Tas atbilst 60 mg/kg sulfadiazīna un
10 mg/kg neomicīna divas reizes dienā.
Maksimālais ārstēšanas ilgums ir 5 dienas.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pirms lietošanas kārtīgi saskalināt. Lai nodrošinātu atbilstošu devu, dzīvnieka svars jānosaka pēc
iespējas precīzāk.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 28 dienas.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.
Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Dehidratētiem teļiem jāapsver vienlaicīga intravenoza šķīdumu terapija. Ja pēc 48 stundu ilgas
ārstēšanas nav vērojama klīniska atbildes reakcija, jāapsver parenterāla antibiotiku terapija.
Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:
Lietojot šīs zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi. Zāles drīkst
lietot, tikai pamatojoties uz mikroorganismu jutības testa rezultātiem. Ja tas nav iespējams, ārstēšana
jāpamato ar informāciju par vietējo (reģionālo, fermas līmeņa) epidemioloģisko situāciju attiecībā uz
mērķa baktēriju jutību.
Nepārsniegt ieteikto devu vai ārstēšanas ilgumu. Neomicīna ilgstoša iekšķīga lietošana var izraisīt
bakteriālas vai sēnīšu superinfekcijas.
Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:
Izvairīties no saskares ar ādu.
Pēc lietošanas nomazgāt rokas.
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Laktācija:
Zāles paredzētas lietošanai tikai teļiem. Nelietot govīm laktācijas laikā.
Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:
Pastāv mijiedarbība un antagonisms starp sulfonamīdiem un B grupas vitamīnu kompleksu. Ārstēšanas
laikā nelietot prokaīna grupas vietējās anestēzijas līdzekļus, jo tie darbojas kā sulfonamīdu komponenta
antagonisti.
Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):
Teļiem ir pierādīta laba panesība, lietojot devas, kas 3 un 5 reizes pārsniedz ieteikto devu.
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

09/2019

15.

CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.
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