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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/96/0441 

Alamycin LA 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām un cūkām 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE 

 

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 

Station Works 

Newry 

Co. Down, BT35 6JP 

Ziemeļīrija 

 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   

 

Alamycin LA 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām un cūkām 

Oxytetracycline 

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS 

 

1 ml šķīduma satur: 

Aktīvā viela:  

Oksitetraciklīns (atbilst 216 mg oksitetraciklīna dihidrāta) 200 mg   

 

Palīgviela(-s): 

Nātrija formaldehīda sulfoksilāts 4 mg 

 

Dzidrs, dzintarkrāsas šķīdums.  

 

 

4. INDIKĀCIJAS 

 

Alamycin LA ir indicēts liellopiem, aitām un cūkām šādu ierosinātāju izraisītu slimību ārstēšanai:  

• Bordetella bronchiseptica, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida izraisīts cūku 

infekciozais atrofiskais rinīts; 

• Trueperella pyogenes, E.coli, Staphylococcus aureus izraisītas nabas vai locītavu infekcijas; 

• Trueperella pyogenes, E.coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Str.uberis 

izraisīts mastīts; 

• E.coli, Streptococcus pyogenes izraisīts metrīts; 

• Mannheimia haemolytica, P.multocida izraisīta pastereloze un elpceļu infekcijas; 

• Salmonella dublin, Str. pyogenes izraisīta septicēmija; 
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• Erysipelothrix rhusiopathiae izraisīta cūku sarkanguļa. 

 

Šīs zāles var lietot arī enzootiskā aborta kontrolei aitām. 

 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

  

Nelietot zirgiem, suņiem un kaķiem. 

Nelietot dzīvniekiem ar nieru vai aknu mazspēju. 

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām. 

 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 

Lai gan zālēm ir laba panesamība, reizēm iespējama viegla, pārejoša, lokāla reakcija. 

 

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas 

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

 

7. MĒRĶA SUGAS 

 

Liellopi, aitas un cūkas. 

 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES  

 

Intramuskulārai lietošanai. 

 

Deva liellopiem, aitām un cūkām: 20 mg/kg ķermeņa svara (1 ml/10 kg) injicējot to dziļi intramuskulāri. 

Zāles vēlams lietot vienreizējas injekcijas veidā.  

 

Maksimālais ievadāmais daudzums vienā injekcijas vietā:  

Liellopiem: 20 ml; 

Cūkām: 10 ml; 

Aitām: 5 ml; 

Sivēniem: 1 dienas vecumā - 0,2 ml; 

                 7 dienu vecumā - 0,3 ml; 

                 14 dienu vecumā - 0,4 ml; 

                 21 dienas vecumā - 0,5 ml; 

                 vecākiem par 21 dienu – 1,0 ml/10 kg ķermeņa svara. 

 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

  

Zāles neatšķaidīt. 

Ja vienlaicīgi ar Alamycin LA tiek lietotas citas zāles, tās injicēt citā ķermeņa apvidū. 

Lai nodrošinātu atbilstošu  devu, ķermeņa svars jānosaka pēc iespējas precīzāk, lai novērstu pārāk mazas 

devas ievadīšanu. 

Pēc flakona atvēršanas un satura saskaršanās ar gaisu, šķīdums var kļūt tumšāks, neietekmējot zāļu 

iedarbīgumu. 

 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ. 

 

Liellopi:  gaļai un blakusproduktiem: 21 diena, 

 pienam:10 dienas. 
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Aitas:  gaļai un blakusproduktiem: 9 dienas,  

 pienam: 7 dienas. 

 

Cūkas:  gaļai un blakusproduktiem: 18 dienas. 

 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Sargāt no gaismas. 

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.  

 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem: 

Zāles neatšķaidīt. 

Ja vienlaicīgi ar Alamycin LA tiek lietotas citas zāles, tās injicēt citā ķermeņa apvidū. 

Lietojot šīs veterinārās zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi. 

Kad vien iespējams, zāļu lietošana jāpamato ar ierosinātāja jutības testa rezultātiem. Lietojot veterinārās 

zāles atšķirīgi no zāļu aprakstā dotajiem norādījumiem, var palielināties baktēriju izplatība, kuras 

rezistentas pret oksitetraciklīnu, un pavājināties ārstēšanas efektivitāte ar citiem tetraciklīniem līdz pat 

iespējamai krusteniskai rezistencei. 

 

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai: 

Pēc zāļu lietošanas mazgāt rokas.   

Pēc nejaušas saskares ar ādu vai iekļūšanas acīs, skalot skarto vietu ar lielu daudzumu ūdens. Personām, 

ar zināmu pastiprinātu jutību pret aktīvo vielu, vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām 

zālēm. Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību 

un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. 

 

Grūsnība, laktācija: 

Lietojot oksitetraciklīnu dzīvniekiem zobu un kaulu attīstības stadijā, kā arī grūsniem dzīvniekiem 

grūsnības beigu periodā, iespējamas zobu krāsas izmaiņas un kaulu attīstības traucējumi pēcnācējiem. 

Zāles drīkst lietot laktācijas laikā. 

 

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti): 

Nav zināms specifisks antidots, pārdozēšanas gadījumā ārstēt simptomātiski. 

 

 

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. 

 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 

 

05/2019 

 

 

15.  CITA INFORMĀCIJA 

 

Recepšu veterinārās zāles. 


