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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA  
V/NRP/96/0260 

 
Albadry Plus suspensija ievadīšanai tesmenī govīm 

 
 
1. REĂISTRĀCIJAS APLIEC ĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA 
DAŽĀDI 

 
Reăistrācijas apliecības īpašnieks: 
Pfizer Animal Health 
Boulevard de la Plaine 17, 
B-1050 Brisele 
BeĜăija 
 
Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 
Norbrook Laboratories Ltd. 
Station Works Newry, 
Co Down BT 35 6 JP, N.  
Īrija 
 
 
2. VETERINĀRO ZĀěU NOSAUKUMS   
 
Albadry Plus suspensija ievadīšanai tesmenī govīm 
 
 
3. AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS  
 
Katra 10 ml šĜirce satur: 
 
Akt īvās vielas: 
Prokaīna benzilpenicilīns Ph Eur  200,0 mg 
Novobiocīns (nātrija novobiocīna veidā) 400,0 mg 
  
Palīgvielas:                      q.s. 10 ml 
 
 
4. INDIK ĀCIJAS 
 
Mastīta ārstēšanai govīm cietstāves periodā, ja mastīta izraisītāji ir Staphyloccocus aureus, 
Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae un Streptococcus uberis. 
 
Palīglīdzeklis vasaras mastīta (summer mastitis), kas aktualizējas vasaras periodā cietstāvošām govīm, 
kontrolei. 
 
 
5. KONTRINDIK ĀCIJAS 
 
Zināma paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām. 
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6. NEVĒLAM ĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 
Nav. 
Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, 
lūdzu informējiet par tām savu veterinārārstu. 
 
 
7. MĒRĖA SUGAS 
 
Liellopi (govis cietstāves periodā) 
 
 
8. DEVAS ATKAR ĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAĥĒMIENA  
 
Ievadīt tesmenī infūzijas veidā pēc pēdējās slaukšanas pirms cietlaišanas un līdz 30 dienas pirms 
paredzamās atnešanās. Pirms lietošanas Albadry Plus rūpīgi jāsakrata, pupus notīra un dezinficē, un 
katrā tesmeĦa ceturksnī infūzijas veidā ievada visu šĜirces saturu. 
Govīm ar paredzamo cietstāves periodu, kas pārsniedz 51 dienu, terapiju var atkārtot pēc 3 nedēĜu ilga 
starplaika. Pēc infūzijas ieteicams katru pupu atkārtoti apstrādāt ar piemērotu pupu dezinfekcijas 
līdzekli. 
 
 
9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  
 
Skatīt 8. sadaĜu. 
 
 
10. IEROBEŽOJUMU PERIODI DZ ĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠAN Ā  
 
Ja govs cietstāves periods ir 30 dienas vai ilgāks, pienu cilvēku uzturā drīkst izmantot pēc 84 stundām 
pēc atnešanās. 
Ja govs cietstāves periods ir līdz 30 dienām, pienā jāpārbauda antibiotiku klātbūtne vai to cilvēku 
uzturā var sākt lietot pēc 30 dienām + 3 dienas pēc pēdējās infūzijas. 
Ārstēšanas laikā aizliegts kaut dzīvniekus gaĜas izmantošanai cilvēku uzturā. 
Izmantošanai cilvēku uzturā dzīvniekus drīkst kaut tikai pēc 30 dienām pēc pēdējās ārstēšanas. 
 
 
11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI  
 
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 
Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. 
 
Nelietot, ja beidzies derīguma termiĦš, kurš norādīts marėējumā uz iepakojuma pēc “Derīgs līdz:”. 
 
 
12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 
 
Izvairīties no šo veterināro zāĜu saskares ar ādu. 
Penicilīnu un cefalosporīnu grupas antibiotikas var izraisīt paaugstinātu jutību (alerăiju) pēc saskares. 
Paaugstināta jutība pret penicilīnu var izraisīt krustenisku reakciju pret cefalosporīniem un otrādi. 
Alerăiskās reakcijas pret šīm vielām dažreiz var būt nopietnas. 
Nerīkojieties ar šīm veterinārajām zālēm, ja Jums ir paaugstināta jutība pret tām vai Jums ieteikts 
nestrādāt ar kādu no to sastāvdaĜām.  
Ar šīm veterinārajām zālēm jārīkojas ar lielu rūpību un jāizvairās no saskares ar tām, ievērojot visus 
ieteiktos piesardzības pasākumus.  
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Ja pēc saskares Jums attīstās simptomi, piemēram, ādas nieze, Jums jāmeklē medicīniskā palīdzība un 
ārstam jāparāda šis brīdinājums. Sejas, lūpu vai acu pietūkums vai elpošanas grūtības ir daudz 
nopietnāki simptomi, kam nepieciešama nekavējoša medicīniskā palīdzība. 
Lietošana grūsnības vai laktācijas laikā 
Grūsnība: nav ierobežojumu. 
Laktācija: laktācijas laikā nedrīkst lietot. 
 
 
13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI R ĪCĪBAI AR NEIZLIETOT ĀM VETERIN ĀRĀM ZĀLĒM  VAI 

TO ATKRITUMIEM, JA T ĀDI IR 
 
Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaĦā ar vietējo normatīvo aktu 
prasībām . 
 
 
14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA P ĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA  
 
21.09.2010 
 
 
15. CITA INFORM ĀCIJA  
 
Recepšu veterinārās zāles. 
 
Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.  
 
Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reăistrācijas 
apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi:  
 
PFIZER ANIMAL HEALTH, 
A.Goštauto 40A, LT-01112 Vilnius, Lietuva 
Tel.:   +370 5 2691796 
Fakss: +370 5 296518 
E-pasts: Aloyzas.Januskauskas@pfizer.com 
 
 
 
 
 
 


