
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/96/0293 

 

Canaural 

ausu pilieni, suspensija suņiem un kaķiem 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

JA DAŽĀDI 

  

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: 

Dechra Veterinary Products A/S 

Mekuvej 9   

DK-7171 Uldum  

Dānija  

 

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 

Dales Pharmaceuticals 

Snaygill Industrial Estate 

Keighley Road, Skipton 

North Yorkshire, BD23 2RW 
Lielbritānija 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 

  

Canaural ausu pilieni, suspensija suņiem un kaķiem 

  

3. AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS 

   

1 g suspensijas satur - 

Aktīvās vielas: 

 Dietanolamīna fuzidāts 5 mg 

Framicetīna sulfāts  5 mg 

Prednizolons  2,5 mg 

Nistatīns   100 000 SV 

Palīgvielas: 

 Rafinēta sezama eļļa    

 

4. INDIKĀCIJAS 

  

Akūta un hroniska ārējais auss ejas iekaisuma (otitis externa) un ausu ērcīšu Otodectes cynotis 

invāzijas ārstēšanai suņiem un kaķiem. 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

  

Nelietot dzīvniekiem ar perforētu bungādiņu. 

Nav ieteicams lietot grūsniem dzīvniekiem.  

Nelietot hipersensitivitātes gadījumā pret aktīvo vai palīgvielu.   

 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

  

Kortikosteroīdi, tajā skaitā prednizolons, var izraisīt plaša diapazona blakusparādības. Tāpēc 

kortikosteroīdu lietošanas ilgums ir jāsamazina līdz minimumam.  

 



Ārstēšanas laikā terapeitiskās devas var nomākt hipotalamo-hipofizāro-adrenālo sistēmu. Pēc 

ārstēšanas pārtraukšanas iespējami adrenālās nepietiekamības simptomi, kas var padarīt 

dzīvnieku par nespējīgu adekvāti pārvarēt stresa situācijas.   

 

Kortikosteroīdi var kavēt audu sadzīšanu, bet imunosupresīvā darbība var samazināt rezistenci 

pret vai saasināt esošās infekcijas.  

 

Vidēji ilgas vai ilgstošas lietošanas laikā veterinārārstam pastāvīgi jāuzrauga ārstēšanas 

process.   

 

Dažos gadījumos iespējama auss vaska akumulācija. 

 

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

lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

7. MĒRĶA SUGAS 

  

Suņi un kaķi. 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAŅĒMIENA  

  

Pirms lietošanas saskalināt. 

 

5-10 pilienus ievada skartajā ausī divas reizes dienā. Auss ir rūpīgi jāmasē, lai ļautu ausu 

pilieniem izplatīties auss kanālā.  

 

Ja dzīvniekam ir ausu ērču infekcija, jāārstē abas ausis pat tādā gadījumā, ja infekcija ir 

konstatēta tikai vienā ausī. Lai nodrošinātu ausu ērču nākamo ģenerāciju iznīcināšanu, 

ārstēšanas kurss jāturpina vismaz 3 nedēļas. Jāārstē arī tie dzīvnieki, kuri ir saskarē ar slimo 

dzīvnieku.    
  

Ārstēšanas laiku katrā gadījumā nosaka veterinārārsts. 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

  

Nav. 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ 

 

Nav piemērojams. 

 

11. ĪPAŠi UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI  

  

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25C. 

Lai pasargātu no gaismas iedarbības, jāuzglabā oriģinālajā iepakojumā.    

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: izlietot nekavējoties.  

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā uz iepakojuma.  
 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

  

Tikai ārīgai lietošanai.  



Produkta lietošanā jāvadās no mikroorganismu jutības testa un jāņem vērā oficiālā un vietējā 

pretmikrobā politika.  

Ja kāda no sastāvdaļām izraisa paaugstinātu jutību, jāizvairās no saskares ar šīm zālēm.   
 

Ja suspensija iekļūst acīs, nekavējoties skalot tās ar lielu ūdens daudzumu.   

Nav noteikts veterināro zāļu nekaitīgums grūsnības, laktācijas laikā. Neiesaka lietot grūsnības 

laikā. 

Lietot veterinārārsta uzraudzībā. 

Pēc lietošanas mazgāt rokas.  

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI 

TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR 

 

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar Latvijas normatīvo 

aktu prasībām.  

  

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS PAMĀCĪBA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA 

 

27/04/2012 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

   

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

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi. 

 

Dimela AS 

Eesti 

Tel: +372 7390 660 

dimela@dimela.ee 

 

AS „Dimela Veta Latvija” 

 

 

Latvija 

Tel: +371 67610001 

office@dimelaveta.lv 

 

UAB „Dimela Lietuva“  

Lietuva 

Tel: 8-37-323144 

info@dimela.lt 
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