
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/00/1203 

Buscopan compositum šķīdums injekcijām zirgiem un teļiem 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN 

ADRESE, JA DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs: 

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Binger Strasse 173, D-55216 Ingelheim / Rhein, 

Vācija 

 

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 

Labiana Life Siences S.A., Calle Venus, 26 -- Can Parellada Industrial, Tarrasa 08228, 

Barcelona, Spānija 

 

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Straße 324, 24106 Kiel, Vācija 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   

 

Buscopan compositum šķīdums injekcijām zirgiem un teļiem 

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS  

 

Viens ml satur - 

 

Aktīvās vielas: 

 

Butilskopolamonija bromīds (hioscīna butilbromīds) 4,00 mg 

ekvivalents 3,2743 mg butilhioscīna 

 

Nātrija metamizols (dipirons) 500,00 mg 

ekvivalents 443,10 mg metamizola 

 

Palīgviela: 

 

Fenols 5,00 mg 

 

 

4. INDIKĀCIJAS 

 

Zirgiem: 

Ar kolikām saistītu abdominālu sāpju kontrolei. Buscopan compositum nenomāc koliku 

simptomus gadījumos, kad nepieciešama ķirurģiska ārstēšana, un neizraisa zarnu paralīzi.  

 

Teļiem: 

Caurejas papildus terapijai. Buscopan compositum samazina sāpes un normalizē zarnu 

darbību. 

 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 



Nelietot zirgiem, kuriem ir paralītiskais ileuss.  

Nelietot zirgiem, kas ir jaunāki par 6 nedēļām.  

Skatīt arī 10. punktu “Ierobežojumu periodi dzīvnieku produkcijas izmantošanā”. 
 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 

Butilskopolamonija bromīda (hioscīna butilbromīda) parasimpatolītiskās darbības dēļ zirgiem 

var novērot nelielu pārejošu sirdsdarbības paātrināšanos. 

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

lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

 

7. MĒRĶA SUGAS 
 

Zirgi, teļi. 

 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

METODES 
 

Zirgiem: 

Vienreizēja intravenoza injekcija devā 0,2 mg butilskopolamonija bromīda (hioscīna 

butilbromīda) un 25 mg dipirona/kg ķermeņa masas, kas atbilst 5 ml /100 kg ķermeņa masas. 

 

Teļiem: 

Intravenoza vai intramuskulāra injekcija devā 0,4 mg butilskopolamonija bromīda (hioscīna 

butilbromīda) un 50 mg dipirona/kg ķermeņa masas, kas atbilst 1 ml /10 kg ķermeņa masas. 

Jālieto ar 12 stundu intervālu ne ilgāk par trim dienām.  
 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

Skatīt iepriekš. 

 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS 

IZMANTOŠANĀ  
 

Zirgi: 

Gaļai un blakusproduktiem: 9 dienas. 

Teļi: 
Gaļai un blakusproduktiem: 9 dienas (i/v), 15 dienas (vienreiz i/m), 18 dienas (vairāk nekā 

vienu reizi i/m). 

 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

 

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.  

Derīguma termiņš pēc pirmās iepakojuma atvēršanas: 28 dienas. 

 



Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā uz 

iepakojuma pēc “EXP”. 

 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Lietošana grūsnības vai laktācijas laikā 

Laboratoriskie pētījumi ar žurkām un trušiem neliecināja par teratogēnu iedarbību. 

 

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi 
Butilskopolamonija bromīda (hioscīna butilbromīda) un nātrija metamizola (dipirona) 

iedarbību var pastiprināt vienlaicīga citu antiholīnerģisko vai analgētisko zāļu lietošana. 

 

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti) 

Abu savienojumu akūtā toksicitāte ir ļoti zema. Akūtās toksicitātes pētījumos žurkām 

simptomi bija nespecifiski, piemēram, ataksija, midriāze, tahikardija, prostrācija, krampji, 

koma un elpošanas traucējumi. 

 

Antidots: Fizostigmīns butilskopolamonija bromīda (hioscīna butilbromīda) sastāvdaļai. 

Specifisks dipirona antidots nav pieejams. Tādējādi pārdozēšanas gadījumā jāsāk 

simptomātiska ārstēšana. 

 

 

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 
 

29/09/2014 

 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Recepšu veterinārās zāles. 

 

Iepakojuma izmērs: 100 ml. 

 

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

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi: 

 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG 

Animal Health 

Dr. Boehringer Gasse 5-11 

A-1121 Wien, Austrija 

Tel.: +43-(0) 1 80 105 2875 

 

 


