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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/DCP/12/0072 

 

Butagran Equi 200 mg/g pulveris iekšķīgai lietošanai zirgiem  

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: 

Dopharma Research B.V. 

Zalmweg 24 

4941 VX Raamsdonksveer 

Nīderlande 

 

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 

Dopharma B.V. 

Zalmweg 24 

4941 VX Raamsdonksveer 

Nīderlande 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 

 

Butagran Equi 200 mg/g pulveris iekšķīgai lietošanai zirgiem.  

Phenylbutazone  

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS 

 

Viens grams satur: 

Aktīvā viela: 

Fenilbutazons    200 mg 

 

Balts pulveris. 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Zāles ir indicētas tādu skeleta un muskulatūras traucējumu ārstēšanai, kad ir nepieciešama 

atsāpināšana un ar to saistītā iekaisuma samazināšana, piemēram, klibums, kas saistīts ar osteoartrītu, 

bursītu, laminītu un mīksto audu iekaisumu, it īpaši gadījumos, ja vēlama nepārtraukta kustība.  

Zāles ir arī indicētas pēcoperācijas iekaisuma, miozīta un cita veida mīksto audu iekaisuma 

mazināšanai.  

Zāles var izmantot kā antipirētiķi gadījumos, kad tas tiek uzskatīts par ieteicamu, piemēram, elpceļu 

vīrusu infekciju gadījumā. 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

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

Lietošana ir kontrindicēta dzīvniekiem, kuriem ir sirds, aknu vai nieru darbības traucējumi, kuriem 

iespējama kuņģa un zarnu trakta ulcerācija vai asiņošana vai kuriem ir asins diskrāzijas pazīmes. 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 

Tāpat kā citu nesteroīdu pretiekaisuma līdzekļu lietošanas gadījumā, kas kavē prostaglandīnu sintēzi, 

var novērot kuņģa un/vai nieru intoleranci. Parasti tas ir saistīts ar pārdozēšanu un šādi gadījumi ir reti 

(vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem). Atveseļošanās 
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parasti notiek pēc ārstēšanas pārtraukšanas vai pēc uzturošas simptomātiskās terapijas sākšanas (lai 

uzzinātu vairāk, skatiet punktu “Īpaši brīdinājumi — pārdozēšana”). 

Lietojot šīs zāles, poniji ir ļoti jutīgi pret kuņģa čūlu veidošanos pat pie terapeitiskām devām (novērota 

arī caureja, čūlas mutē un hipoproteinēmija). 

Var attīstīties asins diskrāzija. 

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

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

Ja rodas nevēlamas reakcijas, ārstēšana ir jāpārtrauc un jākonsultējas ar veterinārārstu. 

 

7. MĒRĶA SUGAS 

 

Zirgi. 

 

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

 

Iekšķīgai lietošanai. 

Devas aprēķināšanai uz 450 kg ķermeņa svara, ņemot vērā konkrēto atbildes reakciju, ievērot tālāk 

sniegtos norādījumus: 

1. diena: 

 Divas paciņas jeb 10 mg zāļu divas reizes dienā (atbilst 4,4 mg fenilbutazona/kg ķermeņa svara katrā 

gadījumā). 

2.-4. diena: 

Viena paciņa jeb 5 g zāļu divas reizes dienā (atbilst 2,2 mg fenilbutazona/kg ķermeņa svara katrā 

gadījumā, pēc kura tiek lietots vienas paciņas saturs jeb 5 g zāļu katru dienu (atbilst 2,2 mg 

fenilbutazona/kg ķermeņa svara katru dienu) vai tajās dienās, kad nepieciešams. 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI 

 

Ja pēc 4-5 dienām nenovēro atbildes reakciju, terapiju pārtraukt. Siens var kavēt fenilbutazona 

absorbciju un  

līdz ar to klīniskās iedarbības parādīšanos. Ieteicams tieši pirms veterināro zāļu lietošanas vai tās laikā 

dzīvnieka uzturā nelietot sienu. 

 

Lai atvieglotu veterināro zāļu lietošanu, tās pirms katras ārstēšanas procedūras var sajaukt ar 

pietiekamu daudzumu kliju vai auzu. 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ 

 

Nelietot zirgiem, no kuriem iegūto produkciju paredzēts izmantot cilvēku uzturā. 

Ārstētos zirgus vairs nedrīkst nokaut, lai gaļu izmantotu cilvēku uzturā. 

Saskaņā ar zirgu reģistrācijas noteikumiem, to identifikācijas dokumentā jānorāda, ka dzīvnieku 

nedrīkst nokaut lietošanai pārtikā. 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.  

Uzglabāt paciņas ārējā iepakojumā. Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas 

norādīts uz iepakojuma pēc EXP. Derīguma termiņš attiecināms uz mēneša pēdējo dienu.  

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: izlietot nekavējoties. 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai: 

Fenilbutazona klīniskā iedarbība var būt novērojama vēl vismaz trīs dienas pēc terapijas pārtraukšanas. 

Tas ir jāatceras, pārbaudot zirgu atveseļošanās procesu. 
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Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem: 

Nepārsniedziet norādīto devu, jo fenilbutazona terapeitiskais indekss ir zems. 

Ja zāles tiek lietotas dzīvniekiem, kuri ir jaunāki par 6 nedēļām, vai veciem dzīvniekiem, pastāv 

papildu risks. Ja nav iespējams izvairīties no lietošanas šāda vecuma dzīvniekiem, tiem var būt 

nepieciešama rūpīga klīniskā uzraudzība. 

Nelietot dzīvniekiem ar dehidratāciju, hipovolēmiju vai zemu asinsspiedienu, jo pastāv palielināts 

nefrotoksicitātes risks. Ārstēšanas laikā nodrošiniet, lai ūdens būtu pieejams nepārtraukti, tādējādi 

izvairoties no dehidratācijas. 

Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi (NPL) var izraisīt fagocitozes aizkavēšanos, un tādējādi ar 

bakteriālu infekciju saistīta iekaisuma ārstēšanai jāveic atbilstoša vienlaicīga antimikrobu terapija. 

 

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai: 

Šīs zāles var izraisīt pastiprinātas jutības reakciju (alerģiju), ja jums ir jutība pret fenilbutazonu, tam 

nonākot saskarē ar ādu vai to nejauši norijot. 

Šīs zāles satur deksametazonu, kas dažiem cilvēkiem var izraisīt alerģiskas reakcijas. 

Ja pēc saskarsmes parādās tādi simptomi kā ādas apsārtums, jums ir jāmeklē medicīniskā palīdzība, 

uzrādot ārstam šos brīdinājumus. Sejas, lūpu vai acu satūkums vai apgrūtināta elpošana ir vēl 

nopietnāki simptomi, un to gadījumā ir nepieciešama steidzama medicīniskā palīdzība. 

Šīs zāles var kairināt ādu un acis. Nepieļaujiet saskari ar acīm. Ja zāles nejauši nokļūst acīs, skalojiet 

acis ar lielu daudzumu tīra ūdens. Ja kairinājums nemazinās, meklējiet medicīnisko palīdzību. 

Jārīkojas uzmanīgi, lai pulveris netiktu ieelpots vai norīts. Nejaušas ieelpošanas vai norīšanas 

gadījumā meklējiet medicīnisko palīdzību un uzrādiet lietošanas instrukciju vai iepakojuma 

marķējumu ārstam. 

Pēc lietošanas nomazgāt skarto ādu un rokas. 

 

Grūsnība: 

Lietojot grūsnām ķēvēm, jāievēro piesardzība. Lai gan nav konstatēta fenilbutazona nelabvēlīga 

ietekme uz augli vai grūsnību, ķēvēm nav veikts neviens noteikts drošuma pētījums. 

Lietojot lielas devas, izmēģinājumu dzīvnieku sugām ir konstatēta fetotoksiska fenilbutazona 

iedarbība. 

 

 

Laktācija: 

Nav pierādīts zāļu drošums laktējošām ķēvēm.  

Fenilbutazonu ķēvēm grūsnības un laktācijas periodā lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma 

un riska attiecības izvērtēšanas ķēvei un/vai kumeļam.  

Nelietot laikā, kad gaidāmas dzemdības. 

 

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi: 

Jāizvairās no vienlaicīgas iespējami nefrotoksisku zāļu lietošanas. 

 

Fenilbutazons izteikti saistās ar plazmas olbaltumvielām. Tas var aizvietot citas zāles, kurām ir 

raksturīga izteikta saistīšanās ar plazmas olbaltumvielām, piemēram, dažus sulfonamīdus, varfarīnu, 

vai arī tas pats var tikt aizstāts, paaugstinot tādu farmakoloģiski aktīvu vielu koncentrāciju, kam nav 

raksturīga saistīšanās, radot toksisku iedarbību. 

 

Piesardzīgi veikt vienlaicīgu ārstēšanu ar citām terapeitiskām vielām, jo pastāv metaboliskas 

mijiedarbības risks. Fenilbutazons var ietekmēt citu zāļu, piemēram, varfarīna, barbiturātu 

metabolismu, izraisot toksicitāti. 

  

Ir pierādīts, ka vienlaicīga fenilbutazonu saturošo zāļu lietošana var ietekmēt penicilīnu un 

gentamicīnu saturošo līdzekļu farmakokinētiskās īpašības, kas var samazināt iespējamo terapeitisko 

iedarbību, jo samazinās zāļu iekļūšana audos. Fenilbutazons var ietekmēt arī citu vienlaicīgi lietoto 

zāļu izplatīšanos organismā. 
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Nedrīkst lietot citus NPL vienlaicīgi vai 24 stundu laikā vienu pēc otra. 

 

Fenilbutazons izraisa aknu mikrosomālo enzīmu aktivitāti. 

 

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams: 

Pārdozēšana var izraisīt kuņģa un resnās zarnas ulcerāciju un vispārīgu enteropātiju. Ja tiek ietekmēta 

nieru funkcija, var rasties nieru kārpiņu bojājumi. Plazmas olbaltumvielu zuduma dēļ var rasties 

zemādas tūska, kas īpaši novērojama apvidū zem žokļa. 

 

Specifisku antidotu nav. Ja tiek konstatētas iespējamas pārdozēšanas pazīmes, dzīvnieks jāārstē 

simptomātiski. 

 

Nesaderība: 

Nelietot maisījumā ar citām veterinārām zālēm. 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU 

IZNĪCINĀŠANAI 

 

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai 

kopā ar sadzīves atkritumiem. 

 

 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 

 

12/2017 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Recepšu veterinārās zāles. 

 

Iepakojuma izmēru: kastīte ar 20 vai 100 paciņām.  

 

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 

 

 


