
 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/DCP/15/0026 

Amatib 800 mg/g pulveris iekšķīgai lietošanai cūkām un vistām  

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: 

KRKA, d.d., Novo mesto 

Šmarješka cesta 6 

8501 Novo mesto 

Slovēnija 

 

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija 

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Vācija 

 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 
 

Amatib 800 mg/g pulveris iekšķīgai lietošanai cūkām un vistām  

Amoxicillin trihydrate  

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS 

 

Katrs grams satur: 

 

Aktīvā viela: 

Amoksicilīna trihidrāts 800 mg (kas atbilst 697 mg amoksicilīna) 

 

Balts līdz gaiši dzeltens pulveris. 

Veterināro zāļu izskats pēc atšķaidīšanas: bezkrāsains līdz gaiši dzeltens šķīdums. 

 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Cūkas:  

Pret amoksicilīnu jutīgu mikroorganismu izraisītu elpošanas ceļu infekciju, kuņģa-zarnu trakta 

infekciju, meningīta, artrīta un sekundāro infekciju ārstēšanai.  

 

Vistas:  

Pret amoksicilīnu jutīgu mikroorganismu izraisītu elpošanas ceļu infekciju un kuņģa-zarnu trakta 

infekciju (izņemot salmonellu infekciju) ārstēšanai. 

 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nelietot gadījumos ar paaugstinātu jutību pret penicilīniem vai citām ß-laktāma grupas vielām. 

Nelietot dzīvniekiem ar smagu nieru slimību, tostarp anūriju un oligūriju. 

Nelietot trušiem, jūrascūciņām, kāmjiem, smilšu pelēm vai jebkuriem citiem mazajiem zālēdājiem. 

Nelietot atgremotājiem un zirgiem. 

Nelietot ß-laktamāzi sintezējošu baktēriju klātbūtnē. 

 

 



 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 

Penicilīnu un cefalosporīnu lietošana var izraisīt paaugstinātas jutības reakcijas. Dažkārt alerģiskās 

reakcijas pret šīm vielām var būt smagas. 

 

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

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

 

7. MĒRĶA SUGAS 
 

Cūkas. 

Vistas (cāļi, broileri, jaunputni, vaislas vistas). 

 

 

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

Lietošanai ar dzeramo ūdeni un barību cūkām. 

Lietošanai ar dzeramo ūdeni vistām. 

 

Vistas:  

Ieteicamā deva ir 16 mg amoksicilīna trihidrāta uz kg ķermeņa svara dienā (kas atbilst 14 mg 

amoksicilīna/kg, vai 20 mg zāļu/kg) lietojot dzeramajā ūdenī, 3-5 dienas.  

 

Cūkas:  

Ieteicamā deva ir 16 mg amoksicilīna trihidrāta uz kg ķermeņa svara dienā (kas atbilst 14 mg 

amoksicilīna/kg, vai 20 mg zāļu/kg), 3-5 dienas.  

 

Veterināro zāļu nepieciešamā daudzuma mg uz vienu dzeramā ūdens litru aprēķināšanai var izmantot 

šo formulu: 

 

x mg zāļu/ kg ķermeņa 

svara/dienā 
 

X 

ārstējamo dzīvnieku vidējais 

ķermeņa svars (kg)  
 
= x mg zāļu uz 1 litru  
dzeramā ūdens vidējais diennakts ūdens patēriņš (litri) uz dzīvnieku  

 

 

Lai izvairītos no pārāk mazas devas, pēc iespējas precīzāk jānosaka dzīvnieka svars. 

 

Lai nomērītu aprēķināto zāļu daudzumu, ieteicams izmantot atbilstoši kalibrētus svarus. 

 

Bolus deva: šīs zāles ieteicams lietot ar dzeramo ūdeni vienu reizi dienā ierobežotā laika posmā. 

Aptuveni divas stundas (karstā laikā īsāku laiku) pirms zāļu lietošanas jāierobežo pieeja dzeramā 

ūdens sistēmai. Aprēķinātais dienā nepieciešamais pulvera daudzums jāpārkaisa pār 5–10 litru ūdens 

virsmu. Rūpīgi jāsamaisa, līdz pulveris izšķīst. Šis šķīdums jāiemaisa dzeramā ūdens daudzumā, kas 

tiks patērēts aptuveni divu stundu laikā. Zāļu maksimālā šķīdība ūdenī istabas temperatūrā (aptuveni 

20 °C) ir aptuveni 8 g/l. Maksimālā šķīdība var ievērojami samazināties pie zemākas temperatūras. 

Jānodrošina pilnīga pulvera izšķīšana. 

 

Ilgstoša lietošana: jāsagatavo tāds ārstnieciskā ūdens daudzums, kas tiks patērēts nākamo 12 stundu 

laikā. Viss neizlietotais ārstnieciskais ūdens pēc 12 stundām jāiznīcina, un jāsagatavo svaigs 

ārstnieciskais ūdens nākamo 12 stundu patēriņam. Ārstnieciskā ūdens maksimālā koncentrācija pirms 

atšķaidīšanas istabas temperatūrā (aptuveni 20 °C) ir aptuveni 8 g/l. Maksimālā šķīdība var ievērojami 

samazināties pie zemākas temperatūras. Jānodrošina pilnīga pulvera izšķīšana. Atbilstoši jāmaina 

dozatora iestatījumi. Mērķa sugu dzīvnieku patērētais ūdens daudzums var mainīties atkarībā no 

dažādiem faktoriem, arī vides temperatūras, dzīvnieku vecuma un barības veida.  

 



 

Lietošana ar barību cūkām: Zāles ieteiktajās diennakts devās var arī iemaisīt barībā. Šāds lietošanas 

veids ir paredzēts tikai atsevišķu cūku ārstēšanai fermās, kur ārstēšana paredzēta nelielam cūku 

skaitam. Lietošanai ar barību ir piemērots tikai 100 g iepakojums. 

Lielākas grupas jāārstē, zāles pievienojot dzeramajam ūdenim.  

Pirms katras lietošanas pulveris ir rūpīgi jāsamaisa ar nelielu daudzumu barības un jādod dzīvniekam 

tieši pirms galvenās barības uzņemšanas. Ir jāpārliecinās, ka zāles tiek sajauktas ar pietiekamu 

daudzumu barības, lai nodrošinātu pilnas devas patēriņu pirms atlikušās dienas barības devas 

nodrošināšanas. 

 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI 
 

Pārliecinieties, ka ārstnieciskā ūdens lietošanas laikā dzīvniekiem nav pieejams zāles nesaturošs 

dzeramais ūdens. Kad viss ārstnieciskais ūdens ir izdzerts, jāatsāk parastā dzirdināšana. Pēc zāļu 

lietošanas perioda beigām ūdens apgādes sistēma jātīra atbilstoši, lai izvairītos aktīvās vielas 

daudzuma uzņemšanas, kas mazāks par terapeitisko daudzumu.  

 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ 
 

Cūkas: (gaļa un blakusprodukti): 2 dienas. 

 

Vistas: (gaļa un blakusprodukti): 1 diena. 

 

Nav paredzēts lietošanai dēšanas laikā putniem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā. 

Nelietot 3 nedēļu laikā pirms olu dēšanas perioda sākuma. 

 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Neatvērtām veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. 

 

Pēc atvēršanas zāles uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.  

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.  

Pēc atvēršanas uzglabāt maisiņus cieši aizvērtus, nolokot nogriezto malu un nostiprinot ar saspraudi.  

 

 

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 2 gadi 

 

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 

100 g pakai: 1 mēnesis. 

250 g in 500 g pakām: 2 mēneši. 

 

Derīguma termiņš pēc sagatavošanas atšķaidīšanai saskaņā ar norādījumiem: 12 stundas. 

Derīguma termiņš pēc pievienošanas barībai: izlietot nekavējoties. 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

 

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz maisa pēc “Derīgs 

līdz/EXP”. Derīguma termiņš attiecināms uz mēneša pēdējo dienu. 

 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai: 

Slimie dzīvnieki var uzņemt mazāk ūdens un/vai barības, tādēļ šāda zāļu lietošana var būt jāaizstāj ar 

parenterālu ievadīšanu. 



 

Ārstnieciskā ūdens patēriņš ir atkarīgs no dzīvnieku klīniskā stāvokļa. Lai dzīvnieks saņemtu pareizu 

devu, attiecīgi jāpielāgo amoksicilīna koncentrācija. 

Ja šīs zāles tiek lietotas ar barību individuālu cūku ārstēšanai, zāles jāsajauc ar pietiekamu daudzumu 

barības, lai nodrošinātu pilnas devas patēriņu pirms atlikušās dienas barības devas nodrošināšanas. 

 

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem: 

Lietojot šīs zāles jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi.Veterināro 

zāļu lietošana jāpamato ar no dzīvnieka izolētu baktēriju jutīguma pārbaudes rezultātiem. Ja tas nav 

iespējams, ārstēšana jābalsta uz informāciju par vietējo (reģionālo, fermas līmeņa) epidemioloģisko 

situāciju attiecībā uz mērķa baktēriju jutīgumu. 

Lietojot šīs zāles, neievērojot zāļu aprakstā iekļautos norādījumus, pastāv iespēja, ka var veidoties pret 

amoksicilīnu rezistentas baktērijas un var pavājināties ārstēšanas efektivitāte. 

 

Grūsnība, laktācija vai dēšana: 

Nav noteikts veterināro zāļu nekaitīgums grūsnības un laktācijas laikā. Laboratoriskajos pētījumos ar 

žurkām un trušiem netika konstatēta teratogēna, fetotoksiska vai maternotoksiska iedarbība.  

Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta potenciālā ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas. 

 

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi: 

Amoksicilīna baktericīdā iedarbība izpaužas ar baktēriju sieniņu veidošanās nomākšanu dalīšanās 

laikā. Tādēļ tas principā nav saderīgs ar bakteriostatiskiem antibiotiskiem līdzekļiem (piemēram, 

tetraciklīna grupas savienojumiem), jo tie nomāc baktēriju dalīšanos. Amoksicilīna iedarbība ir 

sinerģiska ar beta laktāmu grupas antibiotiku un aminoglikozīdu iedarbību. 

 

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti): 

Nav zināma. 

 

Nesaderība: 

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām 

veterinārajām zālēm. 

 

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:  

Penicilīni var izraisīt hipersensitivitāti (alerģiju) pēc to injekcijas, inhalācijas, iekļūšanas gremošanas 

traktā vai pēc saskares ar ādu. Paaugstināta jutība pret penicilīniem var izraisīt krusteniskas 

paaugstinātas jutības reakcijas pret cefalosporīniem un otrādi. Dažkārt alerģiskās reakcijas pret šīm 

vielām var būt smagas. 

Personām ar pastiprinātu jutību pret ß-laktāma antibiotikām vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm 

zālēm. 

Strādājiet ar šīm zālēm ļoti uzmanīgi, lai izvairītos no saskares, ievērojot visus ieteiktos piesardzības 

pasākumus.  

Izvairieties no kontakta ar ādu un acīm, jo šīs zāles var būt kairinošas. 

Lietošanas laikā nesmēķēt, nedzert un neēst.  

Sagatavojot un lietojot ārstniecisko dzeramo ūdeni, jāizvairās no zāļu saskares ar ādu un putekļu 

daļiņu ieelpošanas. Sajaucot zāles un strādājot ar tām, lietojiet cimdus un vienreizlietojamu pusmasku-

respiratoru, kas atbilst Eiropas standartam EN149 vai vairākkārtlietojamu respiratoru, kas atbilst 

Eiropas standartam EN140 ar filtru EN143. Pēc lietošanas nomazgājiet rokas.  

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

Ja pēc saskares ar šīm zālēm Jums rodas tādi simptomi kā izsitumi uz ādas, nekavējoties meklēt 

medicīnisko palīdzību un uzrādīt šo brīdinājumu ārstam. Tūska sejas, lūpu vai acu rajonā ir nopietnāki 

simptomi, un to gadījumā nepieciešama nekavējoša medicīniska palīdzība. 

 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU 

IZNĪCINĀŠANAI 

 

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību 

aktiem. 



 

 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 
 

08/2015 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Recepšu veterinārās zāles. 

 

Termiski noslēgtās PET/Al/PE pakās pa 100, 250 vai 500 g pulvera. 

 

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 

 

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas 

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi. 

 

SIA „KRKA Latvija” 

Mūkusalas ielā 101 

LV-1004, Rīga 

Tel.: 67338610 

Fakss: 67338151 

 

 

 


