
 
 

 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/DCP/12/0062 

 

Cepravin Dry Cow 250 mg suspensija ievadīšanai tesmenī govīm 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: 

Intervet International B.V. 

Wim de Körverstr. 35 

5831 AN Boxmeer 

Nīderlande 

 

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 

Schering-Plough Animal Health 

La Grindoliere, 

Zone Artisanale, 

49500 Segre 

Francija 

 

Intervet International GmbH 

Feldstrasse 1a 

85716 Unterschleissheim 

Vācija 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   

 

Cepravin Dry Cow 250 mg suspensija ievadīšanai tesmenī govīm 

Cefalonium 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS  

 

Viens injektors ievadīšanai tesmenī ar 3 g suspensijas satur: 

Aktīvā viela: 

Cefalonijs (cefalonija dehidrāta veidā)  0,25 g 

  

4. INDIKĀCIJA(AS) 

 

Subklīnisko mastītu ārstēšanai cietlaižot un jaunu bakteriālu mastītu, ko ierosina Staphylococcus 

aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Trueperella 

(Arcanobacterium) pyogenes, Escherichia coli un Klebsiella spp., profilaksei cietstāves perioda laikā 

govīm. 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nelietot dzīvniekiem, ja konstatēta pastiprināta jutība pret cefalosporīnu grupas antibiotikām un citām 

β-laktāma grupas antibiotikām. 

Nelietot govīm laktācijas laikā.  

 

6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 

Nav zināmas. 



 

 

Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, 

lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

7. MĒRĶA SUGAS 
 

Piena govis (govis cietstāves periodā) 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAŅĒMIENA  
 

Ievadīšanai tesmenī.  

Viena injektora saturs jāievada katra ceturkšņa pupa kanālā tūlīt pēc pēdējās slaukšanas reizes. 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

Pirms infūzijas pups rūpīgi jānotīra un jādezinficē ar tīrīšanas salvetēm, kas ir iepakojumā. Pēc vāciņa 

noņemšanas jāizvairās no uzgaļa piesārņošanas.  

 

1. variants: Daļējai uzgaļa ievietošanai tesmenī: turēt vienā rokā injektora cilindru un vāciņa 

pamatni un noskrūvēt mazo augšējo vāciņa daļu virs ierobītās atzīmes (vāciņa pamatdaļa paliek uz 

injektora). Rūpēties, lai nepiesārņotu daļēji atvērto uzgaļa daļu. 

2. variants: Pilnīgai uzgaļa ievietošanai tesmenī: noņemt vāciņu pilnībā noteikti turot injektora 

cilindru vienā rokā un ar īkšķi spiežot augšup un gar vāciņa garumu, kamēr vāciņš nonāk nost. 

Uzmanīties, lai nepiesārņotu uzgali. 

Ievietot uzgali pupa vadā un ievadīt stingri spiežot uz injektora virzuli līdz tiek ievadīta pilna deva. 

Turot pupa galu vienā rokā maigi masēt augšup ar otru, lai palīdzētu antibiotikām izplatīties ceturksnī. 

Beigās iemērc pupus dezinfekcijas līdzeklī pupu iemērkšanai. 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ  
 

Gaļai un blakusproduktiem:  

21 diena. 

Pienam:  

o ja intervāls no ārstēšanas līdz dzemdībām ≥ 54 dienas: ierobežojumu periods ir 96 stundas pēc 

dzemdībām. 

o ja intervāls no ārstēšanas līdz dzemdībām < 54 dienas: ierobežojumu periods ir 54 dienas plus 96 

stundas pēc ārstēšanas, nodrošinot, ka piens vismaz no 7 pilnām slaukšanas reizēm tiek iznīcināts. 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 

Uzglabāt temperatūrā līdz 30C. 

Nesasaldēt. 

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz etiķetes/kartona iepakojuma. 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Paredzēts lietošanai grūsnības pēdējā trimestra laikā, cietlaižot laktējošas govis. Nav novērota 

nelabvēlīga ārstēšanas ietekme uz augli.  

Nav paredzēts lietošanai 54 dienas pirms atnešanās. 

Atkārtota deva govīm trīs dienas pēc kārtas nepierādīja vai neradīja nekādas nevēlamās reakcijas. 

Injektoru drīkst izmantot tikai vienu reizi.  

Nelocīt uzgali. 

Nepiesārņot uzgali. 

Šīs zāles pamatojoties uz mikroorganismu jutīguma pārbaudes rezultātiem un ņemot vērā 

vispārpieņemtos antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipus. Pastiprināta lietošana, arī zāļu 



 

 

lietošana, neievērojot zāļu aprakstā sniegtos norādījumus, var palielināt baktēriju rezistences pret 

cefaloniju sastopamību. 

Pēc lietošanas mazgāt rokas. 

Penicilīni un cefalosporīni var izraisīt pastiprinātu jutību (alerģiju) pēc injekcijas, ieelpošanas, 

norīšanas vai saskares ar ādu. Pastiprināta jutība pret penicilīniem var izraisīt krustenisku jutību pret 

cefalosporīniem un otrādi. Retos gadījumos alerģiskās reakcijas pret šīm vielām var būt smagas.  

Nelietot zāles, ja jums ir zināma jutība, vai ja jums ir ieteikts nestrādāt ar šādām zālēm.  

Lietojot šīs zāles, uzmanīties, lai novērstu saskari ar aktīvo vielu, ņemot vērā visus ieteiktos 

piesardzības pasākumus. 

Ja pēc saskares ar aktīvo vielu veidojas tādi simptomi kā izsitumi uz ādas, jāmeklē medicīniskā 

palīdzība un jāuzrāda šis brīdinājums ārstam. Sejas, lūpu un acu tūska vai apgrūtināta elpošana ir 

daudz nopietnāki simptomi un ir nepieciešama tūlītēja medicīniskā apskate.  

Recepšu veterinārās zāles. 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM  VAI 

TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR 

 

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt 

apkārtējo vidi. 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 
 

28.09.2012 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 
 

Recepšu veterinārās zāles. 

Iepakojuma izmērs: Kārba ar 20 injektoriem pa 3 g suspensijas un tīrīšanas salvetēm. 

 

 

 

 


