LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Ketoprocen 100 mg/ml šķīdums injekcijām
V/DCP/16/0034
1.

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

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:
CENAVISA S.L.
Camí Pedra Estela s/n
43205 Reus
Spānija
Tel. 34 977 757 273 / Fakss: 34 977 751 398
www.cenavisa.com / e-pasts: cenavisa@cenavisa.com

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ketoprocen 100 mg/ml šķīdums injekcijām
Ketoprofen

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml satur:
Aktīvā viela:
Ketoprofēns

100 mg

Palīgviela(s):
Benzilspirts (E1519)

10 mg

Citas palīgvielas līdz 1 ml.

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Zirgiem: iekaisuma un izteiktu kaulu-locītavu, un skeleta-muskuļu sistēmas sāpju ārstēšanai sporta un
sacīkšu zirgiem, sekojošos gadījumos: traumatiskas izcelsmes klibošana, artrīts, artroze, locītavu
traumas (sastiepumi, sinovīts), lūzumi, tendinīts, nagu problēmas (navikulārā slimība, pakavu
izraisītas traumas, ulceratīvais pododermatīts, klibošana), pēcoperācijas iekaisumi. Koliku
simptomātiskai ārstēšanai.
Liellopiem: iekaisuma, sāpju un drudža ārstēšanai sekojošos gadījumos:
- Skeleta-muskuļu sistēmas iekaisuma procesi;
- Mastīts;
- Tesmeņa tūska;
- Iekaisuma procesi, kas saistīti ar elpošanas ceļu slimībām;
- Kolikas.
Cūkām: akūtu slimību hipertermijas ārstēšanai. Sivēnmātēm: mastīta-metrīta-agalaktijas sindroma
ārstēšanai.
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5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Tāpat kā visiem nesteroīdajiem pretiekaisuma zālēm, ketoprofēna lietošana ir kontrindicēta: smagos
nieru mazspējas gadījumos, kopā ar citiem nesteroīdajiem pretiekaisuma zālēm, ar diurētiskiem zālēm
vai ar antikoagulantiem.
Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu ketoprofēnu.

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.

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Zirgiem:
Intravenozai injekcijai.
- Skeleta-muskuļu sistēmas un kaulu-locītavu slimību ārstēšanai deva ir 2,2 mg ketoprofēna uz kg
dienā, t.i., 1 ml zāļu uz 45 kg ķermeņa svara no 3 līdz 5 dienām pēc kārtas.
- Koliku simptomātiskai ārstēšanai deva ir 2,2 mg ketoprofēna uz kg, t.i., 1 ml zāļu uz 45 kg ķermeņa
svara vienreizējas injekcijas veidā.
Parasti pietiek ar vienu injekciju: papildus injekciju nedrīkst ievadīt, pirms nav veikta dzīvnieka
atkārtota klīniskā izmeklēšana.
Liellopiem:
Deva 3 mg/kg/dienā no 1 līdz 3 dienām pēc kārtas intramuskulāras vai intravenozas injekcijas veidā kā
pretiekaisuma, pretsāpju un pretdrudža līdzekli sekojošos gadījumos:
- Skeleta-muskuļu sistēmas iekaisuma procesi;
- Mastīts;
- Tesmeņa tūska;
- Iekaisuma procesi, kas saistīti ar elpošanas ceļu slimībām;
- Kolikas.
Cūkām:
Deva 3 mg/kg/dienā intramuskulāras injekcijas veidā akūtu slimību ārstēšanai un sivēnmātēm mastītametrīta-agalaktijas sindroma ārstēšanai.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Nelietot maisījumā ar citu vielu vienā šļircē.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Zirgi: Gaļai un blakusproduktiem: 4 dienas.
Pienam: nulle dienas.
2

Liellopi:

Gaļai un blakusproduktiem: 4 dienas.
Pienam: nulle dienas.

Cūkas:

Gaļai un blakusproduktiem: 4 dienas.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Uzglabāt ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā aiz “EXP”.
Derīguma termiņš pēc pirmās iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:
Nav.
Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem:
Nelietot maisījumā ar citu vielu vienā šļircē.
Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:
Personām ar paaugstinātu jutību pret aktīvo vielu un/vai benzilspirtu vajadzētu izvairīties no saskares
ar šīm veterinārajām zālēm.
Ja notikusi nejauša pašinjicēšana, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību un uzrādiet ārstam
lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu.
Izvairīties no šļakatām uz ādas un acīs. Ja tas atgadās, rūpīgi skalot ar ūdeni. Ja kairinājums nepāriet,
meklējiet medicīnisko palīdzību.
Pēc lietošanas nomazgāt rokas.
Grūsnība un laktācija:
Veterinārās zāles var lietot govīm un sivēnmātēm grūsnības un laktācijas periodā.
Tā kā nav specifisku datu par grūsnām ķēvēm un ļoti jauniem kumeļiem, šīs zāles nav ieteicams lietot
grūsnām ķēvēm un kumeļiem, kas ir jaunāki par 15 dienām.
Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi:
Nelietot kopā ar citiem nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekļiem, diurētiskiem līdzekļiem vai
antikoagulantiem.
Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):
Var novērot anoreksiju, vemšanu un diareju.
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 neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā
ar sadzīves atkritumiem.
Jautājiet savam veterinārārstam vai farmaceitam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm.
Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
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14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA
APSTIPRINĀTA

10/2016

15.

CITA INFORMĀCIJA

Iepakojuma izmēri:
 Kastīte ar vienu 50 ml flakonu;
 Kastīte ar vienu 100 ml flakonu;
 Kastīte ar vienu 250 ml flakonu;
 Kastīte ar desmit 50 ml flakoniem;
 Kastīte ar desmit 100 ml flakoniem;
 Kastīte ar desmit 250 ml flakoniem.
Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.
Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.
Ievadīšanas norādījumi: šīs veterinārās zāles drīkst ievadīt tikai praktizējošs veterinārārsts
(intravenozas injekcijas gadījumā) vai tā tiešā uzraudzībā.
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