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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/DCP/13/0011 

Carprodolor 50 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks 

Le Vet Beheer B.V. 

Wilgenweg 7 

3421 TV Oudewater 

Nīderlande 

 

 

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs 

Produlab Pharma B.V. 

Forellenweg 16 

4941 SJ Raamsdonksveer 

Nīderlande 

 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 
 

Carprodolor 50 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem 

Carprofen 

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS 

 

Viens ml satur: 

 

Aktīvā viela: 

Karprofēns  50 mg 

 

Palīgviela(s): 

Etanols 96% 0,1 ml 

 

Zāles ir dzidrs, bāli salmu dzeltens šķīdums. 

 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Zāles indicētas kā papildlīdzeklis pretmikrobu terapijā, lai mazinātu akūtu elpceļu infekciju slimību 

klīniskās pazīmes un akūta mastīta klīniskās pazīmes liellopiem. 

 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

  

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

Nelietot dzīvniekiem, kuriem ir sirds, aknu vai nieru bojājumi. 

Nelietot dzīvniekiem, kuriem ir čūlas vai asiņošana kuņģa-zarnu traktā. 

Nelietot, ja ir pierādījumi par asins diskrāziju. 

. 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
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Pētījumos liellopiem konstatēts, ka ļoti retos gadījumos injekcijas vietā var veidoties pārejoša lokāla 

reakcija. 

 

 

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). 

 

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

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

 

7. MĒRĶA SUGAS 

 

Liellopi. 

 

 

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

Zāles ievadīt vienas subkutānas vai intravenozas injekcijas veidā, deva 1,4 mg karprofēna/kg ķermeņa svara 

(1 ml/35 kg) kombinācijā ar atbilstošu antibakteriālo terapiju. 

 

Aizbāzni nedrīkst caurdurt vairāk nekā 20 reizes.   
 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI 
 

Nav. 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ 
 

Gaļai un blakusproduktiem: 21 diena. 

Pienam: nulles stundas. 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

Neatdzesēt vai nesasaldēt.   

Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no saules gaismas. 

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā pēc EXP. 

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas. 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:  

Paaugstinātas nieru toksicitātes iespējamā riska dēļ izvairīties lietot visiem dehidratētiem, 

hipovolēmiskiem vai hipotensīviem dzīvniekiem. Izvairīties no vienlaicīgas iespējami nefrotoksisku 

zāļu ievadīšanas. 

 

Nepārsniegt ieteikto devu vai ārstēšanas ilgumu. 

 

Neievadīt vienlaicīgi vai 24 stundu laikā vienu pēc otra citus NSPL (nesteroīdi pretiekaisuma līdzekļi). 
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Tā kā NSPL terapijai var sekot kuņģa-zarnu trakta vai nieru bojājumi, jāapsver papildu šķīduma terapija, 

īpaši ārstējot akūtu mastītu. 

 

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

Karprofēnam, tāpat kā citiem NSPL, laboratorijas pētījumos ir konstatēts fotosensibilizācijas potenciāls. 

Nepieļaut saskari ar ādu un acīm.  

Ja notikusi nejauša saskare ar ādu, nekavējoties skarto vietu mazgāt ar ūdeni.Ja kairinājums saglabājas, 

meklēt medicīnisko palīdzību.  

 

Ievērot piesardzību, lai nepieļautu nejaušu pašinjicēšanu. Nejaušas pašinjicēšanas gadījumā 

nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un parādīt iepakojumu ārstam. 
 

Grūsnība un laktācija: 

Tā kā liellopiem grūsnības laikā nav veikti nekādi specifiski pētījumi, zāles lietot pēc ārstējošā 

veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas. 

 

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi: 

Par karprofēnu nav saņemti ziņojumi par nozīmīgu zāļu mijiedarbību. Klīnisko pētījumu laikā liellopiem 

tika lietotas četras dažādu klašu antibiotikas – makrolīdi, tetraciklīni, cefalosporīni un ilgstošas darbības 

penicilīni, un mijiedarbību nekonstatēja. Tomēr, tāpat kā visus NSPL, karprofēnu nedrīkst ievadīt 

vienlaicīgi ar citām NSPL vai glikokortikoīdu klases zālēm. Ja karprofēns ievadīts vienlaicīgi ar 

antikoagulantu, dzīvnieki rūpīgi jānovēro. 

 

NSPL lielā mērā piesaistās plazmas proteīniem un var konkurēt ar citām stipri piesaistītām zālēm tā, ka to 

vienlaicīga lietošana var radīt toksisku iedarbību. 

 

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti): 

Klīniskos pētījumos nav saņemti ziņojumi par nevēlamām pazīmēm pēc intravenozas un subkutānas 5 reizes 

lielākas noteiktās devas ievadīšanas. 

 

Karprofēna pārdozēšanas gadījumā nav specifiska antidota, bet jāpielieto vispārēja atbalstoša terapija kā 

klīniskas NSPL pārdozēšanas gadījumā. 

 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU 

IZNĪCINĀŠANAI 

 

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.  

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA 

 

09/2018 

 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Recepšu veterinārās zāles. 

 

Lietošanai dzīvniekiem. 

 

 


