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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/94/0280 

Be-Complex šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām, suņiem, 

kaķiem, ūdelēm un lapsām 

 

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: 

bela-pharm GmbH & Co.KG 

Lohner Str. 19 

49377 Vechta 

Vācija 

 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 

 

Be-Comlex šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām, suņiem, kaķiem, ūdelēm un lapsām 

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS   

 

1ml satur: 

Aktīvās vielas:  

Tiamīna hlorīda hidrohlorīds (B1 vitamīns)  10, 00 mg 

Riboflavīna nātrija fosfāts (B2 vitamīns)     5, 47 mg 

Piridoksīna hidrohlorīds (B6 vitamīns)                 4, 00 mg 

Nikotīnamīds        50, 00 mg 

D-kalcija pantotenāts                                5, 00 mg 

 

Palīgviela: 

Benzilsprits                      15, 0 mg  

  

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Komplekso B vitamīnu (B1, B2,  B6,  nikotīnamīds, pantotēnskābe) deficīta ārstēšanai un pastiprinātas 

vitamīnu nepieciešamības gadījumā zirgiem, liellopiem, cūkām, suņiem, kaķiem, ūdelēm un lapsām. 

 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

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

 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 

Pēc atkārtotas B1 vitamīna lietošanas atsevišķos gadījumos var novērot pastiprinātas jutības reakcijas. 

 

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:- ļoti bieži (vairāk 

nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s)); 

- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem); 

- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem); 

- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem); 

- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus 

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

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

 

7. MĒRĶA SUGAS 

 

Zirgi, liellopi, cūkas, suņi, kaķi, ūdeles un lapsas. 

 

 

8. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS  

 

Intramuskulārai vai subkutānai lietošanai: 

Zirgiem un liellopiem:    30 ml/dzīvniekam; 

Kumeļiem, teļiem, cūkām:   20 ml/dzīvniekam; 

Sivēniem, zīdējsivēniem:     2 ml/dzīvniekam; 

Suņiem:       3 ml/dzīvniekam; 

Kaķiem, ūdelēm, lapsām:     1 ml/dzīvniekam. 

 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

Lietot vienreizējas injekcijas veidā. 

 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ 

 

Nulle dienas. 

 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 

 

Uzglabāt ledusskapī (2 -8 C). Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas. 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Grūsnība un laktācija:  

Nav noteikts veterināro zāļu nekaitīgums grūsnības un laktācijas laikā. Lietot pēc ārstējošā 

veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas. 

 

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi: 

Lai izvairītos no nevēlamas zāļu mijiedarbības, nelietot kopā ar citām zālēm. 

 

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 atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu 

prasībām. 
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14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS PAMĀCĪBA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA 

 

01/2018 

 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Recepšu veterinārās zāles. 

 

 


