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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA  

V/NRP/04/1631 
 

Bimectin 
18,7 mg/g, iekšėīgi lietojama pasta zirgiem 

 
 
1. REĂISTRĀCIJAS APLIEC ĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

 
Reăistrācijas apliecības turētājs: 
Bimeda Chemicals Export Ltd. 
Broomhill Road 
Tallaght, Dublin 24 
Īrija 
 
ZāĜu sērijas ražotājs: 
Cross Vetpharm Group Limited 
Broomhill Road 
Tallaght, Dublin 24 
Īrija 
 
 
2. VETERINĀRO ZĀěU NOSAUKUMS 
 
Bimectin 
18,7 mg/g, iekšėīgi lietojama pasta zirgiem 
Ivermectin 
 
 
3. ZIĥOJUMS PAR AKT ĪVO(AJĀM) VIELU( ĀM) UN CIT ĀM SASTĀVDAěĀM 
 
1 g pastas satur: 
Akt īvās vielas: 
Ivermektīns  18,7 mg 
 
Palīgvielas: 
Polisorbāts 80, kukurūzas eĜĜa, koloidāls silīcija dioksīds, ābolu aromātviela O/S #F808-126. 
 
 
4. INDIK ĀCIJA(S) 
 
Bimectin ir indicēts tālāk minēto parazītu izraisītu infekciju ārstēšanai zirgiem. 
 
Lielie strongiĜi 
Strongylus vulgaris (pieauguši eksemplāri un larvas 4. [arteriālajā] attīstības stadijā) 
S. edentatus (pieauguši eksemplāri un larvas 4. [audu] attīstības stadijā) 
S. equinus (pieauguši eksemplāri) 
Triodontophorus spp. (pieauguši eksemplāri) 
 Triodontophorus brevicauda 
 Triodontophorus serratus 
 Triodontophorus tenuicollis 
Craterstonum acuticaudatum (pieauguši eksemplāri) 
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Mazie strongiĜi 
Mazo strongiĜu vai ciatostomu, tostarp pret benzimidazolu rezistentiem celmiem piederošu, 
pieaugušiem un nenobriedušiem eksemplāriem (larvas to ceturtajā attīstības stadijā) 
 
Coronocyclus spp. 
 Coronocyclus coronatus 
 Coronocyclus labiatus 
 Coronocyclus labratus 
Cyathostomum spp. 
 Cyathostomum catinatum 
 Cyathostomum pateratum 
Cylicocyclus spp. 
 Cylicocyclus ashworthi 
 Cylicocyclus elongatus 
 Cylicocyclus insigne 
 Cylicocyclus leptostomum 
 Cylicocyclus nassatus 
 Cylicocyclus radiatus 
Cylicostephanus spp. 
 Cylicostephanus asymetricus 
 Cylicostephanus bidentatus 
 Cylicostephanus calicatus 
 Cylicostephanus goldi 
 Cylicostephanus longibursatus 
 Cylicostephanus minutus 
Cylicodontophorus spp. 
 Cylicodontophorus bicornatus 
Gyalocephalus capitatus 
Parapoteriostomum spp. 
 Parapoteriostomum euproctus 
 Parapoteriostomum mettami 
Petrovinema spp. 
 Petrovinema poculatum 
Poteriostomum spp. 
 Poteriostomum imparidentatum 
 Poteriostomum ratzii 
 
Plaušu parazīti (pieauguši un nenobrieduši eksemplāri) 
Dictyocaulus arnfieldi 
 
Spalīši (pieauguši un nenobrieduši eksemplāri) 
Oxyuris equi 
 
Askarīdas (pieauguši eksemplāri un larvas to trešajā un ceturtajā attīstības stadijā) 
Parascaris equorum 
 
MateĦi (pieauguši eksemplāri) 
Trichostrongylus axei 
 
Lielie mutes dobuma un kuĦăa veltĦtārpi (pieauguši eksemplāri) 
Habronema muscae 
 
Ohnocerki (mikrofilārijas) 
Onchocerca spp. 
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Zarnu strongiloīdi (pieauguši eksemplāri) 
Strongyloides westeri 
 
KuĦăa parazīti 
Gasterophilus spp. perorālās un kuĦăa attīstības stadijas. 
 
 
5. KONTRINDIK ĀCIJAS 
 
Nelietot gadījumā, ja ir paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām. 
 
 
6. NEVĒLAM ĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 
Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā instrukcijā, 
lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 
 
 
7. MĒRĖA SUGAS 
 
Zirgi. 
 
 
8. DEVAS ATKAR ĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAĥĒMIENA  
 
Lietojiet iekšėīgi vienas, atsevišėas devas veidā zirgiem, ievērojot ieteikto devu, proti, 0,2 mg 
ivermektīna uz kilogramu dzīvsvara. Viena šĜirce nodrošina 120 mg ivermektīna, ar ko 
pietiek, lai ārstētu zirgus ar 600 kg dzīvsvaru. 
 
Instrukcijas zāĜu lietošanai 
Katra svara iedaĜa uz šĜirces virzuĜa nodrošina pietiekamu daudzumu pastas 100 kg 
dzīvsvaram. Atbloėējiet gofrēto gredzenu, veicot pagriežot par ¼, un virziet virzuĜa roktura 
gofrēto gredzenu tā, lai cilindram tuvākā mala atrastos pie norādīta svara atzīmes. Pagrieziet 
gofrēto gredzenu par ¼ apgrieziena, lai nofiksētu to. Pārliecinieties, ka zirga mutē nav 
barības. NoĦemiet plastmasas uzgali no sprauslas gala. Ievietojiet šĜirci zirga mutē, starpzobu 
telpā. Virziet virzuli līdz galam, novietojot zāles uz mēles pamatnes. Tūlīt pēc zāĜu 
ievadīšanas uz dažām sekundēm paceliet zirga galvu. 
 
Parazītu kontroles programma 
Regulārās parazītu kontroles programmās jāiesaista visi zirgi, īpašu uzmanību pievēršot 
ėēvēm, kumeĜiem un gadu veciem dzīvniekiem. KumeĜi pirmoreiz jāārstē 6–8 nedēĜu vecumā, 
un pēc tam standarta terapija jāatkārto pēc nepieciešamības. Preparāts ir efektīvs pret 
gremošanas trakta, ādas un plaušu nematodēm, kā arī pret zirgu spindelēm. 
 
 
9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  
 
Sk. 8. punktu "Devas atkarībā no dzīvnieku sugas, lietošanas veida un paĦēmiena". 
 
 
10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZ ĪVNIEKU PRODUKCIJAS 

IZMANTOŠAN Ā 
 
GaĜai un blakusproduktiem: 34 dienas. 
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11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI  
 
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 
Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākĜi. 
 
 
12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 
 
Tāpat kā ar citiem pretparazītu līdzekĜiem, jākonsultējas ar veterinārārstu par pareizām devām 
un ganāmpulka aprūpi, lai panāktu pienācīgu kontroli pār parazītiem un mazinātu rezistences 
veidošanās iespējamību pret pretparazītu līdzekĜiem. 
 
Lietojot šīs veterinārās zāles, nedrīkst smēėēt un ēst. 
Pēc lietošanas mazgāt rokas. 
NepieĜaut, ka suĦi vai kaėi uzlaiza izlijušu pastu vai piekĜūst izlietotajām šĜircēm. 
 
 
13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI R ĪCĪBAI AR NEIZLIETOT ĀM VETERIN ĀRĀM 

ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA T ĀDI IR 
 
Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaĦā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. 
 
 
14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS PAM ĀCĪBA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA  
 
17/03/2009 
 
 
15. CITA INFORM ĀCIJA  
 
Recepšu veterinārās zāles 


